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Pääkirjoitus

Inkerinsuomalaisia tapaamassa

Olimme vaimoni Pipsan kans-
sa kutsuttuina vieraina 8.12. 
Hyvinkään Inkeri-kerhon Jou-
lujuhlassa Hyvinkään seura-
kuntatalossa ja 10.12. samoissa 
merkeissä Lahden seudun Inke-
ri-seuran Joulujuhlassa Luther 
kirkolla. Tapaninpäiväksi 26.12. 
sovittiin vastaava vierailu Turun 
seudun Inkeri-seuran Joulutilai-
suuteen ja Loppiaisena 6.1.2019 
kävimme Myllypuron kirkon 
tilaisuudessa jossa tapasimme 
pääkaupunkiseutulaisia inke-
rinsuomalaisia.En kuvaile yksi-
tyiskohtaisesti näitä hyvin järjes-
tettyjä ja viihtyisiä tilaisuuksia, 
sillä nämä mainitsemani määri-
telmät ovat inkerinsuomalaisten 
tilaisuuksissa liki itsestään selviä, 
mutta yleiskäsitykseni inkerin-
suomalaisista yleisemmin ehdin 
jo saada: Määritelmät kuten 
työteliäisyys, taiteellisuus, oma-
toimisuus, vaatimattomuus ja 
itseään korostamattomuus, juu-
ristaan ylpeys ja luonteen avoi-
muus, ystävällisyys ja ”kaverista 
huolehtivaisuus” kuvaavat inke-
rinsuomalaisuutta erinomaisesti.

Yhteisiä piirteitä kaikissa tapaa-
misissa oli ”puolisoa tai kaveria 
ei jätetä, vaan autetaan” - hen-
ki, joka näkyi selkeästi. Ken oli 
avun tarpeessa päästäkseen tilai-
suuksiin, häntä autettiin ja tuet-
tiin. Laulua, esityksiä, aterioin-
tia, arpajaisiakin. Vaikka eläke 
olisi ollut varsin vaatimaton, niin 
avoin sydämellisyys, ei voivottelu 
tulojen vähyydestä, olivat yhtei-

nen piirre kaikissa tilaisuuksissa. 
Tätä on inkerinsuomalaisuus 
parhaimmillaan. Usean sukupol-
ven yhteistä elämää, mutta myös 
tulevaisuutta. Ei pidä lainkaan 
ihmetellä sitä, että Inkerinmaa 
toimi osaltaan suurkaupun-
ki Pietarin vilja-aittana ennen 
vuoden 1917 vallankumouksen 
pyörteitä. Aivan kuten Suo-
men maaseutua viljelijöineen 
on kiittäminen Helsingin ja 
muiden kaupunkien asukkai-
den ruokkijana ennen surullisen 
ja juurettomuuteen johtaneen 
maaltamuuton aikaa 1960-lu-
vun lopussa. Yhteiselo toimii, 
kun jokainen organisaatio tekee 
parhaansa omalla osaamisalu-
eellaan. Tämä ei tarkoita toi-
sen kustannuksella hyötymistä, 
riistämistä tai ryöväämistä vaan 
yhteistyötä ja - toimintaa.

Oman lehden tärkeys

Tästä siirryn hyvin lyhyesti kä-
sittelemään lehteämme, INKE-
RILÄISTEN viestiä: Lehtem-
me kaipaa, tarvitsee, suorastaan 
huutaa lisää aineistoa, lisää uutta 
tietoa ja inkeriläisten kokemuk-
sia. Sillä ei ole merkitystä, ovat-
ko kirjoitusaiheet minkä seuran 
jäseneltä, mutta tosiasia on, että 
juttulaari uhkaa tyhjetä.Lehti on 
inkeriläisten yhdysside, lujempi 
kuin mikään internetin ihmeel-
linen maailma, josta tieto häviää 
avaruuteen hakkerin napin pai-
nalluksella. Olemme tosiasiassa 
tilanteessa, jossa oma ajattelum-
me lehdestä on muuttunut huu-
tavan ääneksi korvessa. Tiedän 

nyt kohtaamisteni perusteella, 
että paikallisyhdistyksillä on 
paljon ”hiljaista tietoa”, itse 
elettyä ja usein yhdessä toisten 
inkeriläisten kanssa elettyä ja 
koettua. Huonoimpana vaihto-
ehtona periytyvälle aikalaistie-
dolle olisi mielestäni lehtemme 
lakkauttaminen. Ei kai sentään 
vielä? Netti ei korvaa painettua 
sanaa missään muodossa – ei sen 
tiedot säästy sukupolvien ajan, 
kuten lehden säilyvät.

Yhteistyötä vai ei ja jos ei, mik-
si ei?

Tähän asti kaikki hyvin? Kyllä, 
mutta... miksi ei yhteistyö aina 
toimi, vaan on parhaimmillaan 
tai pahimmillaan ollut useam-
piakin samaa asiaa/toimintaa 
ajavia inkeriläisjärjestöjä?Oma 
subjektiivinen maallikkonäke-
mykseni tähän kysymykseen on 
se, että ehkä pinnalliset erimie-
lisyydet eivät aiheudu minkään 
tahon kokevan olevansa toista 
pätevämmän ja ajavan parhaiten 
inkeriläisten asioita.

Perustelen oletusväittämää-
ni kerroksittaisella muutto-
liikkeellä Inkeristä muualle. 
Erottelisin seuraavasti:

– Suomeen ennen vuot-
ta 1918 muuttaneet inkeri-
läiset ja heidän jälkeläisensä 
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– Suomeen 1920–1930 -luvuilla 
muuttaneet inkeriläiset ja heidän 
perinteensä jatkajat eli jälkeläiset 
– Suomeen Toisen Maailmanso-
dan aikana muuttaneet inkeriläi-
set, joista valtaosa joutui palaa-
maan takaisin Neuvostoliittoon. 
– Tämän alaviitteenä noin 8 000–
10 000 inkeriläistä tästä ryh-
mästä, jotka eri tavoin välttivät 
palautuksen Neuvostoliittoon 
– Presidentti Mauno Koi-
viston eri syistä ideoima ”in-
keriläisten paluumuutto” 
– 2000-luvulla tapahtuneet 
muutot Suomeen Venäjältä ja 
Virosta

Voisin kuvitella näistä perus-
syistä, jopa asioihin tästä syystä 
liittyvistä painotuksista johtu-
van Inkeri-aiheisen toiminnan 
eriytymisen ja hajautumisen eri 
yhdistyksiin.Alakohtana luet-
telolleni ajattelen näiden lisäk-
si nykyinkeriläisten kielellistä 
identiteettiä; esimerkiksi oman 
kokemani perusteella Turus-
sa toimitaan yhdessä, olkoon 
käyttökielenä suomi tai venäjä, 
mahdollisesti vironkieli. Helsin-
gissä puolestaan venäjänkieliset 

inkeriläiset toimivat omassa 
yhdistyksessään ja suomenkie-
liset omissaan. Lisäksi Viestin 
numerossa 5-6/2018 mainittiin 
uusimpana tulokkaana Akatee-
minen Inkeri-seura ry, jonka 
16.10.2018 järjesti ensimmäi-
sen seminaarinsa Helsingissä.
Itselläni ei ole tietoa oletusväit-
tämieni paikkansapitävyydestä, 
mutta kuten vanha sanonta kuu-
luu: ”Rohkea rokan syö” ja siksi 
uskallan esittää näkemykseni tai 
oikeammin arveluni. Sitä paitsi 
pidän rokasta, hernerokasta.

Kaksi toimintamahdollisuutta, 
vai olisiko sittenkin kolme?

Mikä on inkeriläisten ja inke-
riläisyyden tulevaisuus Suo-
messa tai muualla, jos ja kun 
yhteistä puhekieltä ei ole ja 
kun viimeinenkin inkeri-
läisveteraani on poistunut 
joukostamme?Tulevaisuus on 
silloin nuoremmissa inkeriläisis-
sä, niin paluumuuttajien lapsissa 
kuin valtioiden rajat ylittävissä, 
inkeriläisyys yhteisenä nimittä-
jänä toimivissa yhteistyön muo-
doissa, yhteisissä juurissa.

Lyhyesti sanoen: Tulevaisuus on 
luottamus ja siihen rakentuva 
yhteistyö, kaikkien inkeriläisten 
yhteistyö ja perinnetietoisuus 
juuristaan. Se, että olisi useita 
samaa asiaa samalla toimintata-
valla ajavia ”kilpailevia” seuroja, 
ei ehkä tulevaisuudessa olisi jär-
kevää, se ei välttämättä kokoaisi 
uusimpia ja iältään nuorempien 
toimijoiden mahdollisia uusia 
inkeriläisyhteisöitä laajemmin.
Ei ollut järkevää aikoinaan yl-
läpitää kahta eri urheiluliittoa-
kaan, SVUL:ia ja TUL:ia, jotka 
olivat järjestäytyneet erilaisten 
niiden johtajien edustamien 
senaikaisten poliittisten perus-
teiden mukaan. Ei se edistänyt 
sitä työtä, jota varten ko. järjes-
töt olivat perustettuja: Yksittäis-
ten urheilijoiden tai joukkueiden 
yhteisyyttä, suomalaista urhei-
lua.Näin en soisi käyvän jatkossa 
inkerinsuomalaistenkaan osalta 
Suomessa, keskenään samoilla 
perusteilla kilpailevaa, samaa 
työtä edustavaa paikallista tms. 
yhdistystä.

Eri käyttökieli ei poista samaa 
juuripohjaa, joten näen yhteis-
työn etenemisen tältä pohjal-
ta tärkeänä. Ajan mittaan kun 
Suomessa asuvat inkeriläiset 
kuten kaikki muutkin joutuvat 
omaa elämäänsä ja osaamistaan 
esim. työelämässä laajentaak-
seen opettelemaan suomen-
kielen ainakin välttävästi. Toi-
nen asia, mikä on hyväksyttävä 
itsestäänselvyytenä, on oman 
kotikielen käyttö omissa yh-
teistilaisuuksissa. Tosin tämän 
käytön haittapuolena on se, et-
tä nämä järjestöt eivät saavuta 
yhteistä toimintaa niiden suo-
menkielisten kanssa, jotka taas 

Ihmisiä tuvan täydeltä.
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eivät kykene kommunikoimaan 
venäjäkielellä.Politiikkaa ei voi 
hyväksyä lainkaan pohjaamaan 
tätä toiminta-ajatusta, politi-
soituminen vain hajottaa, kuten 
historia muissa yhteyksissä on 
opettanut. Puolueet ovat keino-
tekoisia, syntyperä ja siten ehkä 
myös elämän perusta ei ole.Toi-
nen vaihtoehtohan on perustaa 
Inkeriläisten Perinneyhdistys, 
mutta en ihan vielä näkisi sen 
täyttävän inkeriläisten yhteis-
toimintaa; syntyyhän uusia, in-
kerinjuurisia lapsia jatkuvasti ja 
rajojen takana on sama tilanne.

Kolmas vaihtoehto?

Entä kumpi malli, paikallisyh-
distys vai Inkeri-liitto? Näen 
nämä kaksi toimijaa puhalta-
van yhteiseen hiileen, kuten 
on tarkoitettukin. Inkeri-liiton 
hallitukseen kuuluu paikal-
lisyhdistysten jäseniä, kolmas 
toimintatapa on ainakin Hel-
singissä, mutta ymmärtääkseni 
myös Tampereella, kokoontu-
minen kirkon yhteydessä.Ei ole 
toista ilman toista, näkisin.Entä 
Pääkaupunkiseutu, Helsingissä, 
Espoossa, Vantaalla ja muut, lä-
hikunnissa asuvat inkeriläiset? 
Kattavatko Liiton järjestämät 
retket, paikallisyhdistysten tai 
Liiton järjestämät vuosikoko-
ukset ja kuukausittaiset lauan-
tailuennot sen vapaan seurus-
telun tarpeen, mikä syntyy kun 
”vellokset tapaavat vellokset”? 
Eivät kata oman, subjektiivisen 
näkemykseni perusteella.

Ehkä tarvittaisiin yllämainit-
tuja alueita edustava toimiva 
Uudenmaan kerhokokonaisuus 
yhdessä kotikielenään venäjää 
puhuvien kanssa. Yhteisnimik-

keenä olisi inkeriläisyys ennen 
ja nyt, painottuen nykyhetkeen. 
Näitä asioita meidän kaikkien 
olisi hyvä pohtia mielessämme 
ja tapaamisissamme. Siis sitä, 
kuinka tästä eteenpäin?

Neljäs, tulevaan valmistautuva 
vaihtoehto

Me emme saa unohtaa ilmas-
tonmuutosta ja sen aiheuttamia 
uhkakuvia, kuten tulvivaa Suo-
menlahtea, pakolaisuutta muu-
alta maailmasta Suomeen ja 
Pohjolaan, muuttuvaa luontoa 
ja köyhtyvää taloutta. Emme 
saa unohtaa Siperian tai Tiibe-
tin sulavia metaanisoita ja niistä 
purkautuvia kaasuja ympäristö-
vaikutuksineen koko maailmas-
sa. Tämä kau-
huskenaario sen 
osoittaa: Meidän 
on oltava yh-
dessä ja tehtävä 
yhteistyötä yh-
dessä, suoma-
laisten, kaikkien 
inkerinsuoma-
laisten, suomen-
ruotsa la is ten, 
yli rajojen, yli 
keinotekoisten 
esteiden, toivo-
akseni kaikkien 
kansojen kanssa.

Tässä ilmas-
tonmuutoksen 
aiheuttamassa 
mallissa yhteis-
työ on välttämä-
töntä riippumat-
ta puhekielestä. 
Tämä toiminta-
malli sulkee sa-
maan sisäpiiriin 

inkerinsuomalaiset kaikkialla 
lähialueillamme, maiden ra-
jat menettävät – toivottavasti 
– jossain määrin merkitystään 
olosuhteiden pakosta, sillä hätä 
on globaali. Emme ole kokeneet 
tällaista ennen. 

Ilmastonmuutoksen kohdates-
samme ei tärkeintä enää ole yh-
teinen kieli, vaan yhteinen mieli 
ja tahto, yhteistyö, jonkalaista 
emme ole koskaan kokeneet 
ihmiskunnan historiassa.Tähän 
olisi hyvä valmistautua jo nyt 
– yhteistyötä luomalla, tutustu-
malla, hyväksymällä toisemme 
kotimaasta riippumatta. Aatteet 
häviävät, mutta kansat jäävät.

Juhani Valo

 Juhani Valo puhuu Hyvinkäällä Inkeri kerhon tilaisuudessa.

Hyvinkään tapahtumassa nautittiin upeasta kulttuuriannista. 
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INKERI-SEMINAARI HANGOSSA 2.2.2019 
Paavo Ripatti

Istun bussissa joka alkaa täyt-
tyä ja saan vierustoverin. Hän 
esittäytyy nimellä Lidia Pukki.  
Keskustelu luonnollisesti hakeu-
tuu henkilöhistoriaamme. Mei-
dät molemmat oli tuotu lapsena 
Hankoon, josta Lidian matka 
jatkui Lahden seudulle. Äitini 
ja minut sijoitettiin Jokioisiin. 
Me jäimme pysyvästi Suomeen, 
mutta Lidian tie vei takaisin 
Neuvostoliittoon kohteena Tve-
rin alue. Sitten hän tuli ”paluu-
muuttajana” jälleen Suomeen. 
Nyt Mauno Koiviston luvalla. 
Odotimme mielenkiinnolla se-
minaaria.

Istumme Hangon kaupungin-
talon upeassa juhlasalissa, joka 
on täyttynyt kuulijoista. Ohjel-
mapaketissa on neljä luentoa.  
FT Reijo Rautajoki aloittaa 
aiheena; ”Inkeriläisten kierros 
suomenlahden ympäri 1943–
1945”. Toim.joht. Raissa Kesk-
kula Virosta jatkaa kertomalla 
”Inkeriläisen äitinsä tarinan”. 
Kahvitauon jälkeen entinen 
museonjohtaja Marketta Wall; 

”Inkeriläisten vastaanottokeskus 
Hangossa 1943–1944” ja lopuk-
si; ”Inkeriläisten paluumuutto 
Suomeen 1990-luvulla”, emerita 
prof. Kaija Heikkinen.  Kaikki 
muodostivat yhdessä hienon tii-
viin kokonaisuuden.

Hanko oli kovia kokenut kau-
punki. Välirauhan jälkeen luo-
vutettu ja väestä tyhjennetty 
venäläisten varuskuntakaupun-
ki. Sitten suomalaisten takaisin 
valtaama ja 80 prosenttisesti 
tuhoutunut. Tänne sitten suurin 
osa inkeriläisistä tuotiin. Luen-
noitsija mainitsi kolme syytä tä-
hän väestönsiirtoon. Heimotyö 
sekä pelastaminen nälältä ja so-
dan muilta kauhuilta.Kolmante-
na ja tärkeimpänä hän painotti 
työvoimaksi saamista Suomelle. 
Vastaanotto-, majoitus- ja huol-
topaikoiksi varattiin suurimmat 
rakennukset kuten opistot, työ-
väentalot ja koulut, jotka olivat 
rautatien lähellä. Järjestelyt hoiti 
armeija ja huollosta, muonituk-
sesta sekä lääkinnästä vastasivat 
lotat.

Aluksi oli kolmen viikon ka-
ranteenileiri tarkastuksineen ja 
täisaunoineen. Näin estettiin 
tautien puhkeaminen ja leviä-
minen. Mutta kiireen keskellä 
jopa viihtyvyyteenkin pystyttiin 
panostamaan. Tämän jälkeen tu-
livat kuljetukset työ- ja sijoitus-
paikoille. Tämä väestönsiirto oli 
muualla maailmassa tapahtunei-
siin verrattuna pieni, mutta pie-
nelle maalle ja pienelle tuhotul-
le kaupungille se oli melkoinen 
ponnistus. Myöskin jokaiselle 
siihen joutuneelle se oli oma-
kohtainen tragedia. Esityksien 
kuvat kertoivat tästä omaa karua 
kieltään.  Äidin tarinassa tämä 
tuli erityisen lähelle. Keskeisenä 
tässä oli matkassa kaikkialla kul-
kenut iso perheraamattu. Ja ko-
meahan se oli, nyt seminaarissa 
näytetyssä kuvassa entisöitynä. 
Luterilainen usko antoi voiman 
ja antoi toivon jaksaa eteenpäin.

”Väestönsiirto oli 
muualla maailmassa 

tapahtuneisiin 
verrattuna pieni, 

mutta pienelle maalle 
ja pienelle tuhotulle 
kaupungille se oli 

melkoinen ponnistus.”

Mutta rauhan tultua väestön 
siirrot jatkuivat. Inkeriläiset 
houkuteltiin palaamaan takai-
sin.  Tulomatkalla Hankoon 
bussissa eräs matkalainen kertoi 
tästä oman tarinansa. Valvon-
takomitean upseeri mairitteli 
kuinka kaikki pääsevät kotiin. 
Jos se on tuhoutunut tehdään 
uusi. Kun juna saapui Viipuriin 
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tulikin junaan toinen komento. 
Nyt näyttäytyi teatterinaamion 
januskasvojen kova ja kylmä 
puoli. Teräesineet ja kirjat otet-
tiin pois. Pienen tytön matkaan 
ottamat koulukirjat säästyivät 
kun hän suurine kellohameineen 
istui kirjalaukun päällä. Ulkona 
roihusivat liekeissä laulukirjat, 
raamatut ja muu kirjallisuus. 
Että se siitä sanan vapaudesta.
Junakin vei aivan muualle kuin 
kotiin. No miksi palattiin? Yh-
tenä syynä olivat jo mainittu 
houkuttelu ja suuret lupaukset. 
Painostus, jopa uhkailu. ”Ei-
vät ne suomalaiset teitä täällä 
kauan pidä, jos ette nyt tule hy-
vällä niin myöhemmin käykin 
huonosti”. Osalla oli omaisia 
Neuvostoliitossa, joillakin huo-
noja kokemuksia sijoituspaikas-
ta. Tuli myös joukkopsykoosi, 
mennään kun muutkin menevät. 
Valtiovallan asennekin oli nuiva. 
Ja taustalla hääräili vielä ”punai-
nen valpo” ja sisäministeri Yrjö 
Leino.Heimopataljoonassa tais-
telleille luvattiin kansalaisuus, 
mutta toisin kävi. Heidätkin piti 
palauttaa, mutta palautusjunasta 
”unohtuivat” ovet auki ja ”luon-
nollisen poistuman” seuraukse-
na suuri osa katosi. Suomeen jäi 
8000 inkeriläistä, joista puolet 
vielä pakeni Ruotsiin.

Eteemme heijastettiin taululle 
myös ote Paasikiven päiväkir-
jasta, jossa hän toivoo ”että lo-
putkin inkeriläiset poistuisivat 
jonnekin” Tuntui kolealta. Kun 
rauha tuli sota ei loppunut, vain 
ampuminen lakkasi. Sota kan-
sojen välillä jatkuu taloudelli-
sella, poliittisella ja ideologisella 
tasolla. Puhutaanpa nyt kyber-
sodastakin. Olinpa näköjään 
minäkin joskus ollut este Suo-

men poliittiselle liikkumavaralle. 
Mutta samalla palautui mieleen 
myös ensimmäinen sijoituspaik-
kamme Jokioisilla, jossa äitini 
oli karjanhoitajana. Talossa oli 
työmiehinä myöskin kaksi ve-
näläistä sotavankia. Aina kun 
ruoka-aika tuli, talonväen myötä 
kaikki istuimme saman pöydän 
ympärille.

 ”Olinpa näköjään 
minäkin joskus ollut 

este Suomen poliittiselle 
liikkumavaralle.”

Joitakin poikkeuksia lukuun ot-
tamatta olen saanut elää elämä-
ni tämän henkisessä Suomessa. 
Mutta vaellus ei vieläkään päät-
tynyt. Ilmapiiri Neuvostoliitossa 
väljeni. Tässä kohtaa presidentti 
Mauno Koivisto antoi kutsun 
ns. paluumuutolle. Kutsuun 
vastasikin yli kolmekymmentä 
tuhatta henkeä. He ovat sijoit-
tuneet ympäri maata, paljon 
kuitenkin pääkaupunkiseudulle. 
Tässä lyhyt tiivistelmä semi-
naarista. Koin sen hyvin hen-
kilökohtaisena, olinhan itsekin 
pienenä osana tämän historian 
näyttämöllä.

Istumme jälleen bussissa. Nyt 
kotimatkalla. No Lidia, mitä jäi 
mieleen? ”Voi, tuli paljon tietoa. 
Tämä kaikki on pääosin tiedos-
sa, mutta tuli paljon lisätietoa. 
Kunnioitus Suomea kohtaan 
lisääntyi. Ei paljon puhuta siitä 
kuinka paljon meidän edestäm-
me tehtiin kaikenlaista työtä 
jokaisen muuton yhteydessä. 
Ilmaistakin työtä sydämellä ja 
rakkaudella. ” Taidatkos sen pa-
remmin sanoa. Ja niinhän tuo 

edellä mainittu Iso Kirjakin sa-
noi niistä kolmesta jotka pysy-
vät, että suurin niistä on rakkaus. 
Tähän on hyvä lopettaa.

Tapahtuman järjestivät Hanko maail-
mankartalle ry, Hangon museon ystävät 
ry ja Hangon kulttuuritoimi. Tapahtu-
ma oli maksuton ja kaikille avoin. Semi-
naarin materiaali tallennettiin Hangon 
museon arkistoon.

 Marketta Wall kertoi inkeriläisten 
vastaanotosta.

Raissa Keskkula Virosta kertoi äitinsä 
tarinan.

Wladimir Kokko Pietarista puhui 
tapahtumassa.
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ANTTI HYPPÖSEN MUISTOLLE
Vuosi 2019 tavoitti meidät 
suru-uutisella. Myrsky-yönä 2. 
tammikuuta Antti Hyppönen 
nukkui pois tästä ajasta.

Antti oli syntynyt 3.helmikuuta 
1925 Valkeasaaren Myllykyläs-
sä. Pieni, mutta merkittävä yk-
sityiskohta oli, että Antin synty-
essä kuulemma ulkona oli ollut 
melkoinen lumimyräkkä. Antin 
tulo- ja lähtöhetket ajoittuivat 
myrskyihin. Myrskyjen mies eli 
pitkän elämän täynnä myrskyi-
siä käänteitä.

Antin lapsuus ajoittui vallanku-
mouksen jälkeiseen Neuvosto-
Venäjään. Valkeasaari oli rajapi-
täjä ja rajajoki virtasi muutama 
sata metriä Hyppösten talosta. 
Antti oli lapsena ujo. Myöhem-
min elämä muokkasi hänestä 
kuitenkin rohkean mielipiteissä 
ja toiminnassa. 

Antin vanhemmat olivat tulleet 
uskoon Inkerin vapaakirkollisen 
herätyksen aikana. Perheessä oli 
viisi lasta, joista yksi kuoli nuo-
rena.

1930-luvun Stalinin vainoaal-
lot tavoittivat myös Hyppöset. 
Erityisen kohtalokas oli vuosi 
1937. Marraskuussa vangittiin 
isä Johannes ja hänen kaksi poi-
kaansa edellisestä avioliitosta. 
Isä oli leskeksi jäätyä avioitu-
nut uudelleen ja tämän perheen 
neljäntenä lapsena syntyi Antti. 
Isän menetys oli kova paikka 
12-vuotiaalle Antille. Kun otin 
silloin tällöin aiheen puheeksi, 
isäni vähätteli sen traumaattis-
ta vaikutusta kertomalla, että 

”kaikkien isäthän oli viety”. Niin 
varmasti olikin, mutta se ei vä-
hentänyt isän ikävää, joka nä-
kyi Antin elämässä. Arkistojen 
avauduttua 1960-luvulla selvisi, 
että isä Johannes oli teloitettu 
8.tammikuuta 1938.

Hyppöset olivat niitä Inkerin-
suomalaisia, jotka evakuoitiin 
Suomeen 1941 syksyllä. Jatko-
sodan alettua suomalaiset val-
loittivat Valkeasaaren. Naiset 
ja lapset vietiin sodan jaloista 
Suomeen. Miehikkälän pako-
laisleirin jälkeen Antti pääsi 
työmieheksi Mynämäelle. Perhe, 
jossa Antti teki maataloustöitä, 
kohteli Anttia hyvin ja muistot 
niiltä vuosilta olivat Antin mie-
lessä valoisia.

Vuoden 1942 joulu oli Antin 
elämässä käänteentekevä. Silloin 
hän vieraili Tampereella ja meni 
paikalliseen helluntaiseurakun-
taan. Siellä koettu uskoontulo 
antoi Antin elämälle uuden si-
sällön. Antti liittyi Turun Bap-
tistiseurakuntaan ja oli sen jäsen 
siihen saakka, kunnes pakkoluo-
vutukset alkoivat.

Vuoden 1944 joulu on Antin 
mielessä yhtenä synkimmistä 
hänen elämässänsä. Vähän en-
nen joulua alkoivat pakkopalau-
tukset, johon myös Antti, hänen 
kaksi sisartansa ja äiti joutuivat. 
Matka vei perheen ohi kotikon-
nun aina Kalininskin seudul-
le. Paikallinen kolhoosi tarjosi 
töitä ja niihin oli tartuttava. 
Antti teki mielellään metsätöi-
tä, sillä olihan hän Suomessa 
kasvanut aikuiseksi mieheksi. 

Vuoden 1949–1952 Antti viet-
ti vankeudessa. Siihen aikaan 
voimassa ollut passimääräyksen 
rikkominen toi vankeuden, jossa 
Antti oppi näkemään Neuvos-
tojärjestelmän mädänneisyyden.

Monien vaiheiden jälkeen Ant-
ti päätyi Petroskoihin 1960-lu-
vulla. Siellä hän avioitui Lyydia 
Porkkasen kanssa ja heille syntyi 
neljä lasta. Elämä Petroskoissa ei 
onnistunut suuren asuntopulan 
takia. Toiminnan miehenä Ant-
ti löysi töitä ja asunnon Viron 
Tamsalusta. Siellä hän kasvatti 
lapsensa ja teki puusepän töitä 
paikallisessa sovhoosissa. Perhe 
oli aktiivisesti mukana paikalli-
sessa baptistiseurakunnassa.

Antin toimeliaisuus ja luja tah-
to tulivat erityisesti esille, kun 
hän aloitti vuonna 1987 proses-
sin, jonka seurauksena vuoden 
kuluttua kahdeksan henkinen 
perhe pääsi muuttamaan Neu-
vostoliitosta Suomeen. Joulun 
alla 1988 Georg Ots otti kyytiin 
onnellisia matkustajia. 44 vuotta 
Antti oli haaveillut tästä hetkes-
tä – nyt se toteutui!
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Suomessa koti löytyi Tampe-
reelta. Jo eläkeikäisenä Antti 
teki mielellään töitä paikallisen 
Baptistiseurakunnan talonmies-
vahtimestarina. Antti oli lop-
puun asti seurakuntaihminen. 
Hän eli seurakunnan sykkeessä 
jakaen sen huolet ja ilot.

Antti oli meille lapsille rakas isä, 
joka omista traumoista ja koet-
telemuksista huolimatta halusi 
antaa meille paremman tulevai-
suuden.

Pauli Hyppönen 
Kirjoittaja on Antin poika

WIIPURIN LINNAN RITARIEN MATKA 
Matkakertomus 3.–6.9.2018 Teksti ja kuvat: Alina-Sinikka Salonen

Liki 60 innostunutta matkalais-
ta lähti syyskuussa kohti Inkeriä 
kauimmaisena kohteena Nov-
gorod. Alkumatkan oppaana 
toimi Martti Luukko ja Viipu-
rista eteenpäin Olga Kulikova.
Ohitimme matkalla mm. Säk-
kijärven, jossa on suomalaisten 
rakentama uusi ortodoksinen 
kirkko ja Virolahden, joka on 
ollut tärkeä kivipaikka Pietaria 
rakennettaessa. Talvipalatsin 
monoliitti on haettu sieltä. En-
nen Viipuria on 1798 perustet-
tu Sorvalin hautausmaan. Nyt jo 
edesmennyt Reino Hukka kertoi 
aikaisemmilla matkoilla, kuinka 
hän oli onnistunut selvittämään 
siellä olleen setänsä hautapaikan 
sijainnin Mikkelistä löytyneiden 
hautakarttojen avulla. Alue oli 
tuhottu ja useimmat hautakivet 
viety pois, mutta Reino oli rai-
vauttanut setänsä haudan koh-
dan ja pystyttänyt siihen uuden 

hautakiven. Sinne poikkesimme 
aina, kun Hukka oli matkalla 
mukana.Viipurista suuntasimme 
Kronstadtiin, joka on sotilaiden 

Nikolai II halusi tehdä 
Pyhän Nikolauksen 
Laivastokatedraalista 
laivaston henkisen 
keskuksen. Kirkko 
valmistui 1918 ja sen 
seiniä kiertävät mustat 
laatat, joille on kullatuilla 
kirjaimilla kirjoitettu 
kaatuneiden ja meren 
viemien merimiesten 
nimet vuodesta 1695 
alkaen. 

kunniakaupunki. Vuoden 2010 
väestönlaskennassa sen asukas-
luku oli 43 005.

Elza Vatiska
s. 06.09.1922 Skuoritsa
k. 14.02.2019 Lahti

Kiittäen ja kaivaten
sukulaiset ja ystävät

Herra on minun paimeneni
ei minulta mitään puutu.
Viheriäisille niityille hän vie
minut lepäämään;
virvoittavien vetten tykö 
hän minut johdattaa. (Ps. 23)

Elzan siunaus Lahdessa la 2.3. kello 11.30 Mustankallion 
kappelissa. Muistotilaisuus Onnelanpolun palvelutalon 
kerhohuoneessa. Muistotilaisuuteen ilm. 050 444 9480
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Hatsinan palatsi
Ilta oli jo pitkällä kun menimme 
katsomaan Hatsinan palatsia ja 
sen kaunista puistoa. Saimme 
kuulla vuonna 1781 valmistu-
neen palatsin historian johon 
liittyivät niin Katariina Suuri, 
kreivi Orlov kuin keisari Niko-
lai II:kin. Palatsia on restauroitu 
vuodesta 1970 lähtien. Nykyään 
se on yksi Venäjän maailmanpe-
rintökohteista.

Velikij Novgorod
Seuraavan päivän ohjelma oli 
varsin tiukka. Se alkoi kolmen 
tunnin kiertoajelulla Hatsinassa. 
Sitten ajoimme 2.5-tunnin mat-
kan Novgorodiin. Novgorod on 
Pietari-Moskova –päätien tun-
tumassa. Sieltä on matkaa Pieta-
riin on 180 km, Moskovaan 560.
Novgorodin vanhan kaupungin 

laidalla niin sanotulla ”Jarosla-
vin pihalla ja torilla” eli vanhan 
ja uuden kaupungin erottavan 
vallin sisällä sijaitsee 7 kirkkoa 
(Pyhän Nikolauksen kirkko on 
yksi näistä) ja useita ihmeellisiä 
rakennuksia. Näköpiirissä oli 
myös toinen valli, paremminkin 
muuri eli Venäjän vanhin 900–
1100 -luvuilla syntynyt Kreml. 
Novgorodissa siitä käytetään 
nimeä Detinets. Alue kuuluu 

Palatsin nurkalla ilta-auringossa.

vuotta vanha ja se on syntynyt 
1200–1300 luvuilla. Ikäero on 
melko suuri.

Novgorod kuului Kiovan suur-
ruhtinaskuntaan. Jaroslav Viisas 
on valittu vuosina 1015 ja 1019 
sen suurruhtinaaksi. Hänen val-
takautensa aikana kristinuskon 
asema Venäjällä lujittui, mikä 
näkyi niin, että perustettiin en-
simmäiset luostarit, rakennettiin 
lukuisat temppelit, käännettiin 
kreikan kielestä kirkolliset kir-
jat venäjäksi, samalla kirjakie-
len käyttö laajeni. Kaupungissa 
on nykyään Jaroslav Viisaalle 
nimetty yliopisto.Velikij Nov-
gorodia on sanottu Venäjän lu-
ku- ja kirjoitustaidon alkuläh-
teeksi. Muinaisajoilta lähtien se 
on ollut kronikkojen ja kirjojen 
kirjoittamisen keskus. Siellä ei 
kirjoitettu ainoastaan virallisia 
asiakirjoja, vaan jopa talonpojat 
kirjoittivat kirjeitä. Arkeologit 
ovat löytäneet noin 1000 tuo-
hikirjettä, joista suurin osa on 
Novgorodin valtiollisen museon 
kokoelmassa.

Kaupunki on kirkkojen kau-
punki, erityisesti tämä vanha 
osa. Ostin mukaani suomenkie-
lisen kirjasen, jossa on kooste 
kaupungin historiasta. Siinä 
olevasta vanhan kaupungin kar-
tasta löysin 32 kirkkoa, kaksi 
luostaria sekä yhdet luostarin 
rauniot. Vallin ulkopuolellakin 
on kirkkoja näköetäisyydellä. 
Ryhmämme oli aika myöhään 
liikkeellä, mutta kun kuljimme 
kauppatorin läpi, emme näh-
neet montaakaan kauppiasta 
kojussaan. Ehkä tähän vaikutti 
myös vesisade. Kremlin kupeessa 
Olhavan joen varrella on uima-
ranta. Uimareitakaan ei näkynyt, 

Unescon maailmanperintöluet-
teloon.

Novgorod on suomeksi uusi 
kaupunki. Vuonna 2009 tämä 
”uusi” kaupunki täytti 1150 
vuotta. Laskin, että kaupunki 
on syntynyt v. 859. Vertailun 
vuoksi mietin, että Suomen van-
hin kaupunki Turku on yli 700 



11

olihan jo syyskuu.

Toisen maailmansodan aikana 
1941–1944 Novgorod oli sak-
salaisten miehittämä ja pahoin 
tuhoutunut. Sodan jälkeen kau-
punki rakennettiin uudelleen. 
Neuvostoaikana Novgorodista 
muodostui huomattava teol-
lisuuskeskus. Kaupungin suu-
rimmat yritykset ovat kemian 
tehdas, pakkausvalmistaja, pu-
rukumitehdas ja metallitehdas. 
Suuri taloudellinen merkitys on 
myös matkailulla. Vuonna 2007 
kaupungin majoituslaitoksissa 
yöpyi 163 400 asiakasta, kaksi 
kertaa enemmän kuin vuonna 
2000.

Velikij Novgorod on koko Ve-
näjän alkulähde samoin valtio-
järjestelmän, ortodoksisuuden, 
luku- ja kirjoitustaidon, sekä 

demokratian. Se on museokau-
punki ja hansaliiton kaupunki, 
ja keskiaikaisen kaupankäynnin 
keskus. Se on kansanrunoelmi-
en synnyinmaa.Jo tämän lyhy-
en käynnin perusteella uskon 
ymmärtäväni, mitä Toivo Flink 
kirjoitti minulle ennen matkaa: 
”Levollista ja kiinnostavaa mat-
kaa Novgorodiin. Venäjäksi sen 
koko nimi on Velikij Novgorod, 
suuri Novgorod. Suomen suuri-
adjektiivi ei vastaa venäjän sanaa 
velikij ----- vanha keskusta on 
näkemisen arvoinen, ja histori-
ansa syventymisen arvoinen si-
täkin enemmän.”En ihmettele, 
että Velikij Novgorod on ollut 
kaupungin virallinen nimi vuo-
desta 1999 alkaen. 

Terijoen kautta Viipuriin
Matka Terijoelle oli rauhallista 
maisemien katselemista. Sen 

Matti Lepistö näyttää nauttivan myös 
Terijoen kirjon piha-alueesta.

Muistomerkin laatassa lukee: ”Tälle paikalle on haudattu ja siunattu 75 
sodissa 1939–1944 kaatunutta suomalaista terijokelaista sotilasta.”

aikana Pietari Jääskeläinen ker-
toi isästään, kuuluisasta pastori 
Juhani Jääskeläisestä. Ajoimme 
halki Inkerinmaan. Terijoen 
kirkon piha-alueella on tilaisuus 
jaloitella ja ihailla suomalaisten 
varoilla ja työvoimalla kunnos-
tettua kirkkoa ja sen aina yh-
tä kaunista ja hyvin hoidettua 
puistoa. Pihalla on terijokelais-
ten sotilaiden muistomerkki.

Viipurissa matkalaiset ter-
vehtivät muun muassa Ville 
Vallgrenin veistämää Torkkeli 
Knuutinpoika -patsasta, ihaili-
vat Pyöreää tornia ja illallistivat 
Torkkelinpuistossa sijaitsevassa 
Espilä-ravintolassa. Espilä on 
kunnostettu vanhojen kuvien 
pohjalta.
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LEHDEN MAKSAMINEN
Hyvät Inkeriläisten Viestin lukijat. Lähetimme joulukuisen lehden välissä tilisiirrot koskien niin 
lehden vuosimaksua kuin liiton jäsenmaksuakin. Suuri joukko viimevuotisia tilaajia ei ole vielä 
lehtimaksua suorittanut. Tarkistathan onko maksusi ajan tasalla. Jos haluat perua tilauksen ole 
pikimmiten yhteydessä toimitukseen. P. 050 599 6773 tai inkerinviesti@suomi24.fi

Lehden tilaajakunta pienenee vuosi vuodelta, joten jokainen maksu on elintärkeä lehden jat-
kuvuuden takia.

Ystävällisin terveisin 
Lehden toimitus

Kotia päin
Aamupäivän jokainen sai viet-
tää haluamallaan tavalla. Kier-
sin osin Valma Karlsson, osin 
yksinäni kaupunkia. Lounas-
timme Pyöreässä tornissa, jos-
sa sikäläinen laulaja viihdytti 
meitä venäläisellä musiikilla. 
Ruokailun jälkeen teimme vielä 
kaupunkikierroksen, jonka ai-

kana opas esitteli bussista käsin 
tärkeitä rakennuksia ja niiden 
mahdollisia kytköksiä Suomeen. 
Olen ajanut lukuisia kertoja Vii-
purin kautta Inkeriin ja Karja-
laan. Tämä oli ensimmäinen 
laaja kierros, joka lisäsi tietoani 
nykyisestä Viipurista. Näin, että 
se on verrattavissa suomalaisiin 
samankokoisiin kaupunkeihin 

OLGAN TARINA 1/2
Positiivisella asenteella vastoinkäymisiä päin 
Kuva ja teksti: Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Kävin haastattelemassa Jyväskylässä asuvaa inkeriläistä Olga Kalliota (os. Muosolainen). Kun hän ker-
toi tarinaansa, minusta tuntui siltä kuin olisin istunut elokuvissa. Niin elävästi hän piirsi eteeni kuvat 
saksalaisen sotilaan mustista kengistä, päättömistä kanoista, samovaarin ääreen kokoontuneista naisista 
ja isoäitiin takertuneista alastomista lapsista. Kirjoittajana voin vain yrittää tavoittaa samaa tunnelmaa 
kuin ihastuttava kertoja, joka naurahtaa olevansa ”vasta 93-vuotias”.

Olga Kallio (os. Muosolainen) Syn-
tyi 20.7.1925 Pietarhovin Luisinon 
kylään eli nykyiselle Pietarhovin 
kadun alueelle.

Äiti: Anna Abrahamintytär  
Hämäläinen  
[5 sisarusta: Henrikki (pappi), Juho 
(seppä), Olga, Valpuri, Maria, Katri 
ja Anna.]

Isä: Nikolai Aleksanterinpoika 
Muosolainen  
[1 sisar ja 5-6 veljeä]

uusine asuinalueineen.

Meillä oli matka, jonka anti ei 
ole rahalla arvioitavissa. Illan-
suussa Helsingin Kiasma-py-
säkille pysähtyneestä bussista 
lähti tyytyväisiä, mutta väsyneitä 
matkalaisia eri puolille Suomea.
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Jyväskylässä asuva 93-vuotias Olga Kallio (os. Muosolainen) tuli Suomeen vuonna 1943. 

”Synnyin heinäkuussa 25 Lui-
sinon kylän taloon numero 25. 
Osoite on jäänyt hyvin muistiin. 
Kylässä oli toistasataa taloa ja 
asukkaina etupäässä suomalai-
sia. Siis meikäläisittäin suoma-
laisia, Suomessahan sanotaan, 
että inkeriläisiä”, Olga Kallio 

sanoo.Olgan isä Nikolai soti I 
MS:ssa puna-armeijan riveissä 
saksalaisia vastaan. Hän jäi 1914 
sotavangiksi ja vietti Saksas-
sa neljä vuotta. Vapauduttuaan 
hän palasi Venäjälle ja tapasi 
Ropsun alueelta, Hietamäen 
seurakunnasta kotoisin olleen 

Annan. Anna oli Pietarhovissa 
kätilöopintojensa takia. Lempi 
leimahti, mutta liitto jäi lyhy-
eksi. Olga syntyi 1925 ja van-
hemmat erosivat jo 1927. ”En 
tiedä tarkkaan miten siinä kävi, 
mutta äiti sanoi joskus vossikka-
na toimineesta isästä, että ’Se oli 



viisas hevonen kun toi isännän 
aina kotiin’”, Olga naurahtaa.
Erossa äidille määrättiin tämän 
myötäjäishirsistä rakennettu talo 
ja isälle hevonen ja kiesi.

Nikolai ja Anna olivat molem-
mat suomalaisia ja puhuivat 
suomea keskenään. Tyttärelle 
suomenkieli ei kuitenkaan siir-
tynyt kuin yksittäisinä sanoina. 
Sujuva suomi tarttui Olgaan 
vasta tämän tultua monen 
mutkan kautta Suomeen kesä-
heinäkuussa 1943.”Äidinkin 
suomi oli niin vanhaa suomea, 
että kantaväestö ei täällä oikein 
ymmärtänyt häntä.”

Olga sanoo inkeriläisten olleen 
tarkkoja juuristaan.”Se meni 
samalla tapaa kuin mustalaisilla. 
Jos joku heistä meni entisaikaan 
valkolaisen kanssa naimisiin, 
hänet suljettiin pois suvusta. 
Samoin oli inkeriläisten kanssa. 
Yhteisö oli tiivis ja puoliso tuli 
löytää omista porukoista. Mites 
se sanontakin menikään?, Olga 
miettii.Sitten hän muistaa: ’Ve-
näläistä piä veljenäs ja veistä piä 
hihassas’.

Luisino oli Pietarin eli silloisen 
Leningradin esikaupunkialuet-
ta johon oli tsaarin vallan aikaan 
rakennettu varuskunta ja tsaarin 
kesäpalatsi. Kun Saksa hyökkäsi 
1941 Pietariin, Olga oli seit-
semännellä luokalla ja suoritti 
juuri pääsytenttejä jatko-opin-
toihin. Olgalla oli kaksi ystävää, 
joiden kanssa oli päätetty läh-
teä opiskelemaan lääketieteen 
alaa. Tarkoitus oli valmistua 
merivälskäreiksi.”Me ihailimme 
merivälskärien pukuja. Niillä oli 
hameelliset hienot merimiesasut 
ja me ajateltiin, että tuollaiset 

mekin halutaan”, Olga nauraa.
Toinen tytöistä oli Nina Teider 
ja toinen Helmi Kiiski. He te-
kivät Pietarissa sairaala-alueen 
pommisuojissa pääsykokeet ja 
jännittivät tuloksia.”Pietaria 
pommitettiin silloin jo kovasti. 
Se oli traagista aikaa enkä oikein 
ymmärrä miten me pystyttiin 
keskittymään.”

Kun pääsykokeiden tulokset 
julkistettiin, Pommitukset oli-
vat käyneet jo niin hurjiksi, et-
tä äidit eivät halunneet päästää 
tyttäriään kaupunkiin. Tietoa 
sisäänpääsystä ei kuitenkaan 
muulla keinoin saanut, joten 
Olga rohkaisi mielensä. Hän 
löysi Fantankankadun ilmoi-
tustaululta kaikkien tyttöjen 
nimet ja riemuitsi pommien 
räiskyessä ympärillä. Kotimatka 
olikin sitten hankalampi, sillä 
sähköjunan raiteet pommitettiin 
poikki.”Otin raitsikan Strelnaan 
ja kävelin sieltä 10 kilometriä 
kotiin. Äiti oli kauhuissaan”, 
Olga kertoo.Vaikka hänet ystä-
vineen hyväksyttiin kouluun, he 
eivät sinne koskaan päässeet. ”Se 
elämä meni siitä ihan hulluksi. 
ihmiset vetivät sukulaisruumiita 
kelkalla, joivat likaisesta Nevas-
ta vettä ja söivät koiria jos nii-
täkään oli enää”, Olga sanoo ja 
pyörittää päättään.Hän kertoo 
nähneensä dokumentteja Le-
ningradin piirityksestä ja miet-
tineensä, että oli onni, että hän 
ehti alueelta pois.

Maan sisään
Äidin vanhapiika-sisarukset, 
tyttären kaima Olga ja Valpuri 
poikkesivat siskonsa luona mat-
kalla evakkoon. Äiti kehotti hei-
tä kuitenkin jäämään taloon.”Jos 
jäätte tänne, kaivetaan tuohon 

talon taakse maasirpalesuo-
ja”, äiti lupasi.”Ja niin me neljä 
naista tartuimme työhän”, Olga 
sanoo.Yksi kylänmiehistä kävi 
neuvomassa, että sirpalesuoja 
kannatti kaivaa suorakaiteen si-
jaan z-malliseksi jotta suoja oli-
si mahdollisimman hyvä.”Sitten 
saksalaiset tulivat lähemmäs ja 
pommit tippuivat ihan lähelle. 
En tiedä mikä meitä siinä varje-
li. Äiti sisaruksineen olivat hyvin 
uskovaisia ja siellä kuopassa kä-
vi kyllä sellainen rukousvimma. 
He vuoroin lauloivat, itkivät 
ja rukoilivat suomeksi.”Välillä 
katosta rapisi multaa ja maa 
tärisi. Vaikka Olgaa hirvitti, 
hän kurkki välillä maakuopan 
hirsien ja katon välisestä raosta 
ulos.”Kerran näin, että tankki 
oli tulossa just meidän päälle. 
Tankin toisella puolella oli järvi 
ja toisella syvä oja. Yhtäkkiä se 
pysähtyi ikään kuin miettimään, 
että kumpaan suuntaan menisi. 
Se oli niin jännittävää ja pelotta-
vaa, että pyörryin. Kun tokenin 
näin tankin kääntyvän ojan yli ja 
huokasin. Muuten se olisi tullut 
suoraan päälle.”

”Näin mustanlikaisen 
käden kouraisevan 

leipää hänen käsistään 
ja taas minulta sammui 

filmi”.

Maakuoppaan pääsi niin ma-
talaa sisäänkäyntiä pitkin, et-
tä liikkuminen onnistui vain 
konttaamalla. Sisäänkäynnin 
edessä oli pieni luukku. Räiske 
ja pauhu oli pelottava.”Yhtäkkiä 
laskeutunut kuollut hiljaisuus 
tuntui kuitenkin paljon kama-
lammalta.” Kuoppaan kuului 
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vain yläpuolella kulkevien as-
kelia ja kuopassa mukana ollut 
valkoinen japaninpystykorva 
heristi korviaan. Yhtäkkiä luuk-
ku potkaistiin sisään ja kuului 
vihaista ja epäselvää, huonoa 
venäjää. ”Ketä siellä on. Tulkaa 
ulos”, joku käski napakasti.”Äiti 
meni luukulle polvillaan ja ru-
koili suomeksi. Minä kurkistin 
sivusta ja näin kahdet saksalaiset 
bootsit oviaukossa ja pyörryin 
taas”, Olga sanoo.Hän toteaa, 
että venäläisiin sotilaisiin he 
olivat jo tottuneet, mutta sak-
salaiset näyttivät ihan toiselta 
ja uudella tapaa pelottavilta. 
Buutsien jälkeen luukusta so-
haistiin aseella ja komennettiin.
Äiti sanoi suomeksi, että «voi 
hyvä jumala, joko te nyt tulitte». 
Sotilas tiukkasi onko kuopassa 
miehiä ja sotilaita, mutta äiti 
vastasi, että naisia vain. Sitten 
hän tarjosi miehelle kuivattua 
ruisleipää.”Näin mustanlikai-
sen käden kouraisevan leipää 
hänen käsistään ja taas minulta 
sammui filmi. Aina kun jotain 
kamalaa tai ylen inhottavaa ta-
pahtui minä pyörryin hetkeksi”, 
Olga sanoo ja naurahtaa vähän.
Vaikka tilanne oli pelottava, 
naurattaa se vähän näin jälkeen-
päin.Äiti ojensi seuraavaksi so-
keripussia ja taas lahjukset otet-
tiin vastaan.”Äiti osasi lähestyä 
miestä vatsan kautta”.Sitten so-
tilas komensi naisia pysymään 
kuopassa. ”Säilytte siellä parem-
min”, hän sanoi. 16-vuotias Olga 
painautui äitinsä ja tätinsä kans-
sa kuopan reunaa vasten ja jäi 
kuuntelemaan sodan ääniä. Vä-
lillä käsiaseet paukkuivat lähellä 
ja ulkoa kuului askelta ja ääntä. 
Venäläisiä ei yllä enää liikkunut, 
pelkkiä saksalaisia.”Tai eihän 
ne saksalaisia kaikki olleet vaan 

mukaan oli värvätty puolalaisia 
ja kaikkia joita matkan varrelle 
oli osunut.”

Kun sodan äänet harvenivat 
kuului enää kaakatusta. ”Saksa-
laiset tai ketkä lie olivat tappa-
neet meidän kanat ja kun päät-
tömät kanat olivat lentäneet ylt 
ympäriinsä, seinät olivat punai-
sena verestä. Pölkyllä oli vielä 
verinen kirves”.Olga-tädin leh-
mä oli sentään säästetty, mutta 
se oli huonossa kunnossa. ”Me 
ei oltu päästy 2-3 päivään lyp-
sämään sitä ja se ei pysynyt enää 
jaloillaan kun nousimme kuo-
pasta. Se hengittikin niin vai-
keasti, että ajattelimme ensin, 
että siihen on ehkä sattunut joku 
ammus. Kun lehmää sitten ryh-
dyttiin lypsämään, maidon tulo 
ei meinannut loppua ollenkaan. 
Sitä tuli ja tuli. Ja kun se saatiin 
lypsettyä tyhjiin se tokeni siitä 
ihan kokonaan.”

Leipää ja heil-huu-
toja
Kolme saksalaista up-
seeria ja tulkkina toi-
minut paikkakunnan 
seppä Müller tulivat 
jonkun ajan päästä 
sanomaan naisille, et-
tä heidän pitää lähteä 
kotoaan. Joukot ovat 
pysähtyneet hetkek-
si, mutta turvallista 
alueella ei ollut.Kun 
tulkki huomasi, että 
naisilla oli lehmä, hän 
sanoi saksalaisille up-
seereille, että lehmäl-
le täytyy kirjoittaa 
kulkulupa. Muutoin 
vaarana oli, että so-
tilaan vievät matkan 

varrella naisilta elukan. Lappu 
kirjoitettiin ja naiset pakkasivat 
matkaan eväitä niin paljon kuin 
jaksoivat kantaa. Viereisen kol-
hoosin pihassa oli hevonen ja 
rattaat, mutta hevonen oli niin 
säikky, että sitä ei saatu talttu-
maan. Naiset lainasivat sentään 
rattaita. Se helpotti tavaran kul-
jetusta kohti äidin Mari-siskon 
kotia.

Ensimmäisenä kohdalle osui pa-
rin kilometrin päässä sijaitseva 
Olgina eli Ristkylä. Kylässä oli 
valtava määrä saksalaisia soti-
laita purkamassa koppiautoa. 
Miehet seisoivat jonossa ja tava-
ra siirtyi eteenpäin sylistä syliin. 
Yksi miehistä lähti kulkemaan 
naisia kohti. ”Me emme ymmär-
täneet mitä hän puhui, mutta 
miehellä oli vuokaleipä kaina-
lossa ja ymmärsimme eleistä, 
että hän halusi ehkä antaa sen 
meille. Kun emme tehneet mi-

Niin on pyöreäposkinen tyttö”, Olga Kallio nauraa ja 
näyttää nuoruuden kuvaansa.
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tään, hän käveli kärryn luo ja 
nosti leivän sen päälle, löi kan-
nat yhteen ja teki Heil-terveh-
dyksen kädellään, Olga kertoo.
Vähän matkan päästä vastaan 
tuli kaksi saksalaista asemiestä, 
jotka tarttuivat tädin taluttaman 
lehmän naruun.”Havahduin, 
että nythän se kulkulupa täytyy 
kaivaa esiin ja juoksin miesten 
luo lappu kädessä. Sotilaat luki-
vat lapun ja kyllä niiden ilmeet 
olivat aikamoiset. En unohda si-
tä koskaan”, Olga nauraa.”Sitten 
hekin kolauttivat kantapäitään 
yhtaikaa yhteen ja tekijät sen 
Heil-tervehdyksen. Niin me 
päästiin eteenpäin, mutta mat-
kaa oli kuitenkin vielä paljon”.

Kuopasta keittiöön
Mari-tädin talo oli saksalais-
ten valtaama. Talon emäntää 
ei näkynyt missään ja naiset 
marssivat saksalaisupseerien luo 
tiedustelemaan tämän ja talon 
toisessa puolikkaassa asuvan 
Sohvin olinpaikkaa. Kävi ilmi, 
että naiset olivat lapsien kans-
sa talon taakse kaivetussa sa-
desään raiskaamassa savisessa 
kuopassa. Marin puoliso Aapo 
Haltsonen ja Sohvin mies eivät 
olleet paikalla.Olgan äiti sanoi, 
ettei lapsia voi moiseen muta-
kuoppaan laittaa ja meni tyttä-
rensä kanssa upseerien luo. Äiti 
ehdotti, että naiset siirtyisivät 
kuopasta keittiöön ja varasto-
huoneeseen, jotka näyttivät 
olevan käyttämättöminä. Tämä 
kävi ja naiset pääsivät sisätiloi-
hin.Saksalaiset ottivat naiset 
ystävällisesti vastaan ja heitä 
kutsuttiin jopa juhliin. Äiti oli 
kuitenkin sitä mieltä, että moi-
nen ei sopinut ja naiset pysytte-
livät omissa oloissaan.”Muistan 
yhden illan kun istuttiin siinä 

keittiössä. Siinä oli neljä sisarta 
Olga, Valpuri, Maria ja Anna ja 
minä. Samovaari siinä tupsutteli 
henkeään ja oli niin kodikasta ja 
leppoisaa. Oli syksyä ja ulkona 
oli sellainen sininen hetki. Jäi 
jotenkin idyllinen hetki siitä 
mieleen.»Rakkaaseen muistoon 
vaikuttanee sekin, että se jäi 
yhdeksi viimeisistä yhteisistä 
hetkistä Inkerinmaalla. Viikon 
päästä sodan äänet tuntuivat 
vähän vaimenneen ja äiti halusi 
lähteä katsomaan josko koti oli-
si vielä pystyssä.”Me lähdimme 
äidin kanssa kotiin. Sanoimme 
heit, mutta emme arvanneet, 
ettemme sen koommin enää 
näkisi”, Olga sanoo.

”Samovaari siinä 
tupsutteli henkeään ja 
oli niin kodikasta ja 

leppoisaa.”

Hirsitöitä ja pyykkäystä
Talo oli pystyssä, mutta ei ihan 
entisellään. Ammus oli repäis-
syt seinästä hirren. ”Tiedätkö 
me hankittiin se hirsi kolhoosin 
kasvihuoneilta, nostettiin jollain 
keinoin ylös ja lukittiin paikoil-
leen ja tilkittiin katon rajaan”, 
Olga muistelee.Saksalaisia kävi 
vähän väliä ihmettelemässä so-
dan keskellä asuvia naisia. Kun 
yksi sotamiehistä keksi kysyä 
äidiltä voisiko tämä pestä kor-
vausta vastaan hänen pyykkinsä, 
äiti tarttui toimeen. ”Sillä taval-
la saatiin leipää tai kuka mitäkin 
toi säilykkeitä meille. Muutoin 
olisi varmaan kuoltu nälkään.”

Tuli talvi ja kevät alkoi näkyä 
horisontissa. Kun rintama siir-
tyi 1942 lähemmäs Pietaria, 

sotilaiden vierailu ja pyykkivuo-
ret vähenivät. Sitten kylään tuli 
taas Müller-tukki ja saksalaiset 
upseerit.  Nyt oli taas lähdettä-
vä tai vaarana oli jäädä pahasti 
sodan jalkoihin. Upseerit sa-
noivat, että aamulla hevoskyyti 
hakee naiset tavaroineen. Mää-
ränpäästä ei ollut puhetta. ”Äiti 
oli koko yön haudannut astioita, 
levysoittimen ja ompelukoneen 
kanalan maapohjaan kaivamiin-
sa kuoppiin. Ajatus oli, että on 
sitten jotain kun palataan. Kun 
tuli aamu minä nukuin unise-
na sängyssä. Kaikki epävarma 
tuleva vei voimat, enkä mei-
nannut jaksa nousta. Varmaan 
pelottikin kovasti.”Silloin yksi 
saksalaisista sotilaista syöksyi 
makuhuoneeseen ja iski tyy-
nyyn aseellaan niin, että höyhe-
net tuprahtivat huoneen täydeltä 
ilmaan.”Sellaisen lähdön sain 
silloin”.Perheen koira jäi yhdelle 
pyykillä käyneelle saksalaiselle, 
joka lupasi pitää siitä huolen. 
Hän käski naisten kirjoittaa hä-
nelle myöhemmin osoitteensa, 
jotta hän voi palauttaa koiran 
näille. Koira jäi omille teilleen ja 
naisten matkaan tuli vielä monta 
vastoinkäymistä.

Kolkko kunniakuja
”Astuimme jo kerran kuljetusju-
nassa Pietarhovista kohti tunte-
matonta, mutta pääsimme vain 
Strelnaan asti. Tuli pommitus, 
jossa veturi kaatui kyljelleen ja 
ensimmäiset vaunut silpoutui-
vat sivuilleen mikä minnekin. 
Me olimme junan loppupäässä 
ja vaunumme pysyi pystyssä ja 
ihmiset ehjinä.”

Olgan taju sammui moises-
ta jyskeestä ja ehkä aliravitse-
muksestakin. Äiti raahasi hänet 
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vaunuista ulos.”Heräsin siitä 
penkalta, nojaamasta puun run-
koon. Äiti huomasi, että olim-
me lähellä isän uuden perheen 
asuintaloa ja menimme sinne 
hetkeksi turvaan.

Kohta  nais ia  kui ten-
kin vietiin kuitenkin taas 
eteenpäin.”Muistan sen yhden 
suoran tien kylästä eteenpäin. 
Tie reunoilla kasvoi isoja puita. 
Jokaisessa puussa roikkui hirtet-
tyjä. Sellainen kunniakuja meil-
le oli tehty. Siellä oli venäläisiä 
vanhoja miehiä ja ihan nuoria 
poikasia. Oli naisiakin. Nuo-
ria ja vanhoja. Mutta armeijan 
miehiä ei olut lainkaan. Kai ne 
olivat jotain vastustajia. Jotkut 
olivat jo pudonneet puusta kun 
kaularanka oli katkennut. Haju 
oli kauhea. Se oli ihan kuin sel-
lainen kauhunkelmo olisi siinä 
ollut kaiken yllä. Ei uskaltanut 
katsoa sivuille vaan tuijottaa 
vain tietä”, Olga kertoo.

”Se oli ihan kuin 
sellainen kauhunkelmo 
olisi siinä ollut kaiken 

yllä. Ei uskaltanut 
katsoa sivuille vaan 
tuijottaa vain tietä.”

Seuraavaksi suuntana oli Viro 
ja entisen Puolan alue. Tämä-
kin matka tyssäsi alkuunsa kun 
pommitukset katkaisivat raiteet.

”Meitä ei päästetty härkävau-
nuista ulos. Pari päivää me siellä 
odotettiin kun kiskoja korjattiin. 
Sitten matka jatkui.”Aina välillä 
juna pysähtyi ja ihmiset kuskat-
tiin saunaan. Ensimmäisen ker-

ran tämä tapahtui Riiassa, lähel-
lä Latvian keskitysleiriä. Puhut-
tiin täisaunoista, vaikka kiuasta 
ei ollut ja vettäkin isolle ihmis-
määrälle vain muutaman pienen 
letkut verran. Olga kysyi sotilail-
ta eikö katosta roikkuvasta kou-
rumaisesta kraanoista saisi las-
kettua vettä.”He naurahtivat il-
keästi, että eivät ne ole suihkuja”. 
Saunataukojen jälkeen vaunussa 
oli väljempää.

Henkilökunta tarkasteli betoni-
sessa saunahuoneessa alastomia 
ihmisiä. Lajitteli elinkelpoisiin 
ja heikkoihin. Moni oli jo niin 
nälkiintynyt ja sairaalloinen, että 
hyvä kun pysyi jaloillaan. ”Muis-
tan kun siellä oli yksi meille 
tuttu mummo, jolla oli mukana 
neljä tyttären lastaan. Tytär ja 
tämän mies olivat jääneet Pieta-
riin työmatkalle, eivätkä päässeet 
sieltä pois. Mummo oli joutunut 
lähtemään lasten kanssa pakoon. 
Näen vieläkin ihan kuin sieluni 
silmin kuinka se mummo ohja-
taan toiseen huoneeseen. Siellä 

oli sellainen rautainen ovi ja 
mummolla kaksi nuorinta lasta 
sylissään. Lapset olivat huono-
kuntoisia ja kaksi vanhinta yritti 
ottaa mummosta kiinni, mutta 
kun ei ollut vaatteita joihin tart-
tua, he pysyttelevät vain ihossa 
kiinni. Näin kuinka he hoiperte-
livat siitä ovesta toiselle puolelle. 
He katosivat sille tielleen.”Olga 
osui tähän samaiseen kaasukam-
mioon uudestaan vuosikymme-
niä myöhemmin. Hänellä oli sil-
loin mukana turistiryhmä jonka 
tulkkina hän toimi, eikä hän en-
nalta tiennyt minne oli menossa. 
Tuttu paikka ja vanhat muistot 
salpasivat hengen. ”Minuun 
sattui niin pahasti kun tunnis-
tin paikan, että ihan puhekyky 
oli mennä. Sanoin, etten voi nyt 
tulkata. Muistin, että se oli juuri 
se paikka, jonne se tuttu mum-
mo niiden lastenlasten kanssa 
joutui,” Olga sanoo ja puristaa 
nyrkkiä rintaansa vasten. Muis-
to mummosta lapsineen tuntuu 
yhä yhtä pahalta kuin vuonna 
1942.

lgan äiti, Anna Abrahamintytär Hämäläinen on kuvassa toinen vasemmalta. 
Vieressä istuu Juho-veli. Muut kolme ovat heidän ystäviään.
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Perillä keskitysleirissä
Matkan varrella kuskattavia 
saunotettiin kahteen kertaan. 
Puolan alueella sijaitsevassa 
Breslaun kaupungissa he yö-
pyivät kirkossa. Kyyditettävät 

 Kun Olga Kallio muistaa sota-ajan tapahtumat veitsen terävästi ja kertoo niistä 
tunteella, joka vie kuulijan mukanaan. Vaikka tarinat ovat usein synkkiä ja raastavia, 
ei Olgasta syntyy ennen kaikkea mielikuva elämäniloisena ja hymyilevänä naisena.

eivät missään vaiheessa tien-
neet oliko matkaa vielä pitkälti 
jäljellä ja minne heitä lopulta 
oltiin viemässä. ”Onneksi sain 
olla koko ajan yhdessä äitini 
kanssa. Hän rukoili paljon ja 

turvasi Jumalaan”, Olga kertoo.
Sitten vaunu pysähtyi viimeisen 
kerran. Oltiin perillä Dachaun 
keskitysleirissä."Sinne vaan iso-
jen, korkeiden piikkilankojen 
taakse meidät käskettiin – Kaik-
ki, jotka olivat matkasta hengis-
sä selvinneet. Moni ei selvinnyt. 
Meidät määrättiin parakkei-
hin asumaan ja idästä tulleille 
laitettiin paitaan kangaslappu 
jossa luki Ost. Juutalaisilla oli 
Daavidin tähti ja puolalaisilla 
P. Ranskalaisten tunnus oli F. 
OST-merkin taakse meni aika 
moni. Kaikki idästä tulleet”.

Olgan tarina jatkuu Inkeriläisten 
viestin seuraavassa numerossa

LUKIJAPOSTIA 

INKERINSUOMALAISET 
GPU:N ORJINA 
 
”Rakas siskoni. Saimme sinun kir-
jeesi äsken. Siitä saimme tietää, 
että olet vielä elossa. On kulunut 
16 vuotta kun viimeksi tapasim-
me, emme tiedä saammeko vielä 
nähdä toisemme. Täällä me Sipe-
riassa touhuilemme hiljalleen”.

Yllä oleva on tarkka lainaus kir-
jeestä, jonka lähetti veli H Sipe-
riasta vuonna 1938 siskolleen. 
Bolsevikkien tullessa valtaan 

vuonna 1937 oli Inkerissä suo-
malaisia yhteensä noin 160 000 
henkeä. Näistä tunnusti luteri-
laista uskontoa noin 140 000 ja 
kreikkalaiskatolista noin 20 000 
henkeä.

Bolsevikkivaltakauden aikana 
on noin 23 000 Inkerinsuoma-
laista teloitettu tai nääntynyt 
Neuvostoliiton lukemattomiin 
vankiloihin, karkotettuja on 
noin 60 000, joista ainakin 15 
000 on sortunut epäinhimilli-
seen kohteluun kurjien asunto-

olojen, tautien ja nälän vuoksi 
ennenaikaiseen hautaan. 

Juutalaisten johtama GPU oi-
valsi pian, että karkotettujen 
välittämisestä voisi koitua erin-
omainen tulolähde eli liikeyritys. 
GPU:n päällikkö Jagoda perusti 
työvoimatoimiston, jonka teh-
tävänä oli välittää GPU:n kar-
kottamia ihmisiä heistä eniten 
maksaville työnantajille. Kaikki 
toimiston tuottama voitto koi-
tui GPU:n hyväksi ja huomioon 
ottaen, että karkotettujen luku-
määrä kohosi useaan miljoonaan 
henkeen. Voimme vain laskea 
tämän voiton olleen suunnat-
toman. Tämä liiketoimi oli val-
tion hyväksymää orjakauppaa.
Kuinka vähän GPU laski arvoa 
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karkotettujen hengelle todistaa 
se, että Äänisjärvestä Vienan-
mereen johtavaa kanavaa ra-
kennettaessa kuoli noin 100 000 
pakkotyöläistä kylmään, tautei-
hin ja nälkään.

Kirjoittaja haastatteli vuosia sit-
ten Virossa inkeriläisiä. Heillä 
oli yhteisiä tilaisuuksia, joissa 
tunnelma oli lämminhenkinen. 
Koettelemukset olivat yhdistä-
vä tekijä. Järvenpään Jampassa 
asui muutama inkeriläinen, joita 
yritin lähestyä tapaamisen mer-
keissä. En tiennyt silloin enkä 
nyt varmuudella mistä kiikasti. 
Joka tapauksessa kohtelias kiel-
täytyminen oli aina edessä.Tulin 
lopulta siihen käsitykseen, että 
Suomen kohtelun muuttuessa 
kylmäksi näihin tänne pyrkivi-
en kohdalta, epäluulo ja kauhe-
at muistot sulkivat ovet. Jos näin 
oli, silloisen Suomen johdon 
historia tekoineen ei ansaitse 
noilta osin kuin häpeän tun-
teen. Onko raakuus sivistyksen? 
lisääntyessä kadonnut. Jokainen 
meistä voi vastata siihen.  

Järvenpää 17.09.2018 
Yrjö Rantanen

INKERINSUOMALAISIA 
TULKKEJA

Neuvostovenäjän aikana Suo-
mesta vieraili tiuhaan valtuus-
kuntia erityisesti Leningradissa 
ja Moskovassa. Toimin vuonna 
1986 Suomalaisen tieteellistek-
nisen toimikunnan vetäjänä tu-
tustumisvierailulla Leningradin 
Työläisten yliopistoon ja Mos-
kovan Polytekniseen yliopis-
toon. Saimme vierailun ajaksi 
oppaaksi ja tulkiksi mainion 
sympaattisen inkerinsuomalai-

sen nuoren naisen, Liljan, jon-
ka sukunimeä en valitettavasti 
muista.

Oppaamme tulkitsi erinomai-
sella sujuvalla suomenkielellä 
isäntäprofessoriemme esitelmiä. 
Saimme muun muassa tietää, 
että länsimaisena keksintönä 
pidetty etäopetus on tosiasiassa 
keksitty Venäjällä 1500-luvulla 
Pietarin kaivoskoulussa. Yksi 
astronauttikin oli kuulemma 
suorittanut tutkintonsa Mos-
kovan yliopiston kirjekurssilla. 
Oppaamme hymyili tätä tulka-
tessaan vienosti ja kertoi meille 
myöhemmin kaskusta, jonka 
mukaan kirjekurssin suorittanut 
kosmonautti osasi kyllä päästä 
ilmaan, mutta ei ollut ehtinyt 
suorittaa kurssin osaa, jossa ker-
rottiin, miten pääsee alas.

Turun Yliopistossa opiskellessa-
ni kuulin tarinan kunnallisneu-
vos Arvo Toivosen johtamasta, 
laatuaan ensimmäisestä turku-
laisvaltuuskunnan vierailusta 
Leningradissa. Vieraanvarai-
suus oli tietenkin suurenmoista.  
Loisteliailla läksiäisillallisilla 
Leningradin kaupunginjoh-
taja piti keskinäistä ystävyyt-
tä korostavan ylistyspuheen ja 
ojensi kaupungin lahjana mi-
niatyyrimaalauksella koristetun 
upean Palech-rasian.Kaupun-
ginjohtaja kohdisti jokaiselle 
vierailijalle muutaman sanan. 
Kaupunginhallituksen jäsenelle, 
kokoomuksen edustajalle Olavi 
Santalahdelle puhuessaan, kau-
punginjohtaja totesi, että venä-
läinen isäntäväki on kyllä tietoi-
nen, että gaspadin Santalahti on 
burzui, porvari. Niinpä hänen 
pitää erityisesti kertoa totuus 
näkemästään ja kokemastaan.

Santalahti lupasi tehdä niin. 
Hän jatkoi, että toki olen por-
vari, mutta se ymmärretään Suo-
messa hieman eri tavoin kuin 
täällä. Valtuuskuntamme jäse-
nistä Eino Lehtinen ja Heikki 
Heino ovat kyllä kommunisteja, 
mutta yksityisyrittäjiä. Lehti-
nen on kauppias, Heimo teh-
tailija, minä olen palkannaut-
tija. Lehtinen ja Heino asuvat 
omissa asunnoissaan, minä 
porvari vuokralla. Ja itse voitte 
arvioida, kummalla meistä on 
porvarin vatsa – Lehtisellä vai 
minulla?Kun huumorintajuinen 
inkerinsuomalainen tulkki Mat-
ti Tatti oli tulkinnut elävästi ja 
elein Santalahden puheen isän-
nille, taputuksista ja naurusta ei 
tahtonut tulla loppua.                   

Kari Lampikoski

LUKIJAPOSTIA TOIMI-
TUKSEEN:
Inkeriläisten Viestin toimitus 
ottaa mielellään vastaan lukijoi-
den tarinoita, runoja, reseptejä, 
sananlaskuja ja mielipidekir-
joituksia jotka liittyvät tavalla 
tai toisella Inkeriin ja inkeri-
läisyyteen.Lähetä kertomuk-
sesi toimitukseen joko postitse 
osoitteeseen: Inkeriläisten viesti, 
Renkkelintie 28, 40950 Muura-
me tai sähköpostitse inkerin-
viesti@suomi24.fi

Jos lähetät postitse valokuvia, 
palautamme ne niin toivottaessa.



20

TALLINNAN LAULUJUHLAT 2019

Kokouskutsu
Suomen Inkeri-liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 

lauantaina, maaliskuun 30. päivänä 2019 klo 14.00 
Karjalatalolla 
Inkeri kodissa 
Käpylänkuja 1 

00610 HELSINKI

Käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat. 
 Äänivaltuutettuja ovat v. 2019 jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenjärjestöjen 

valtuuttamat henkilöt sekä ne hallituksen hyväksymät henkilöjäsenet, 
jotka ovat maksaneet v. 2019 jäsenmaksunsa.

Hallitus

20.–21. heinäkuuta 2019 pi-
detään Viron Harjumaalla vi-
roninkeriläisten XXIX laulu- 
ja tanhujuhlat, jotka järjestää 
inkerinsuomalaisten Tallinnan 
Seura yhdessä Viron Inkeri-
Liiton sekä Vironsuomalaisten 
Kulttuuri-itsehallinonnon (ES-
KO) kanssa.

20. heinäkuuta  
klo 12.00 pidetään Põllkülan 
muistolehdossa inkeriläisten 
pelastusoperaation 75-vuotis-
päivän kunniaksi muistomessu. 
Seuraa hartaushetki Paldiskin 
ortodoksihautausmaalla. Palve-
levat Tallinnan Pyhän Pietarin 
suomalaisen seurakunnan 
pastorit Hannele ja Markku 
Päiviö.

Klo 14.00 alkaa Paldiskissa 
inkerinsuomalaisten evakuoin-
nille omistettu kansainvälinen 
seminaari, jossa esitelmöivät 
historioitsijat Reijo Rautajoki ja 
Toivo Flink Suomesta sekä sak-
salaismiehitystä Virossa tutkinut 
historioitsija Meelis Maripuu 
(Eesti Mälu Instituut).

21. heinäkuuta 
klo 11 alkaa jumalanpalvelus 
Kosen kirkossa (pastorit Kers-
tin Kask, Hannele ja Markku 
Päiviö), josta siirrytään juhla-
kulkueessa laulukentälle. Juhla 
alkaa klo 13.00.

Tämän vuoden juhlia pidetään 
myös Viron Inkerinsuomalais-
ten Liiton 30-vuotispäivän kun-
niaksi. 

Terveisin, 
Annaliisa Abramova 
Viron Inkerinsuomalaisten 
Liitton sihteeri  
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INKERI KODIN 
JOULU
Teksti ja kuvat:  
Anne Tuohimäki

Lauantaina, joulukuun 1. päi-
vänä viettiin perinteistä joulu-
juhlaa. Juhlapaikkaa koristivat 
joulukuusi ja kynttilät. Inkeri 
kotiin oli kokoontunut alun kol-
mattakymmentä juhlijaa, mutta 
harmillisesti nuorta polvea edus-
ti vain muutama henkilö.  

Helsingin seudun Inkeri-seuran 
puheenjohtaja Toivo Tupin ava-
si juhlan lukemalla F.E. Sillan-
pään Taatan joulutarinan.Yh-
teislaulun ja Kustaa Vilkunan 
kirjoittaman Vuotuinen ajan-
tieto -teoksen jouluaiheisten 
tietoiskujen vuorotellessa, aika 
vierähti mukavasti. Emännät 
olivat panneet pöydän koreaksi 
ja juhlan kohokohtana saapui 
tietenkin odotettu joulupukki. 
Lahjoja ei toki saanut ilman 
jonkinlaista ohjelmanumeron 
esittämistä. Sai laulaa, lausua 
runon, kertoa pienen tarinan tai 
tositarinan tai esittää jopa tai-
katempun.  Jokaiselle riitti pu-
kin kontista jokin pieni paketti. 
Harvinaisempaa toki on, että 
pukkikin sai lahjan, lämpimät 
villalapaset.Kotiin lähdettiin 
hyvän joulun toivotuksin.

Anitta esittää laulun.

Paavo näyttää tempun.



22

Ilmoittajille

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

topäivään mennessä.

TAPAHTUMAKALENTERI

SUOMEN INKERI-LIITON OHJELMA 
KEVÄÄLLE 2019

Inkeri-iltapäivien varsinainen ohjelma Inkeri kodissa, 
Käpylänkuja 1 alkaa totuttuun tapaan klo 14.00. Kahvia 
tarjolla klo 13.30 alkaen.

La 27.4. Toimittaja ja sosiaali- ja kulttuuriantropologi Lea 
Pakkanen esittelee työryhmä ”Santeri Pakkanen – Lea Pakka-
nen – Meeri Koutaniemi” suunnitelman toteuttaa inkerinsuoma-
laisten vaiheista kertova multimediainstallaatioprojekti.
Projektin tavoitteena on lisätä tietoisuutta inkerinsuomalaisten 
historiasta ja paluumuuton syistä ja seurauksista sekä pohtia 
inkerinsuomalaisten suhdetta Suomen historiaan ja suomalai-
suuteen.

La 25.5.  Tapahtui Inkerissä. Ruotsin television (SVT2) suo-
menkielisen toimituksen valmistama ohjelma, jossa haastatellaan 
Ruotsissa asuvia inkeriläisiä. Ohjelma kestää tunnin. Toimittaja 
Anneli Kuhlfält on inkerinsuomalainen jälkeläinen. Osa haastatte-
luista on ruotsiksi, mutta ne on tekstitetty suomeksi. Inkeriläisten 
sivistyssäätiö on osallistunut filmin tekemiseen.
Filmi on katsottavissa myös toukokuun loppuun asti oheisesta 
linkistä:
https://www.svtplay.se/video/20525560/det-hande-i-
ingermanland 

Hyvinkään Inkeri-kerho
Kokoontumiset seurakunnan aulakahviossa (Hämeenkatu 16) 
kello 14.
Kevään 2019 kokoontumiset: 3.3., 7.4. ja 5.5.

Tiedustelut:
Outi Mäkelä p. 040 708 1999 outi.makela@kolumbus.fi
Leila Salo p. 040 567 7065 leila.salo@hotmail.com
hyvinkaan.inkerikerho@hotmail.com

Lahden seudun Inkeri-seura
Kerhoillat joka kuukauden toinen maanantai alkaen kello 13 Lut-
her kirkolla, osoitteessa Vuorikatu 37.
Kerhoiltojen kahvituksen sovimme vuorotellen jo edellisessä 
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
Vuoden 2019 tapahtumat Varissuon kirkolla, tilaisuudet alkavat 
klo 14.00:
Su 10.3. Kevätkokous ja naisten päivän juhla
Ma 22.4. Pääsiäisjuhla
Su 12.5. Äitienpäivä
Su 29.9. Syyskokous
La 2.11. Pyhäinpäivän kunniakäynti Turun hautausmaalla inkeri-
läisten muistomerkillä klo 12 ja kahvitarjoilu Varissuon kirkossa 
klo 14
To 26.12. Tapaninpäivän Joulujuhla

Muu toiminta:
Terveysneuvonta ja vastaanotot
Käsityö- ja askartelukerho
Beseda-kerho Eero Pellisen johdolla
Päivystys- ja kirjastotoiminta
Lauluryhmä Orvokki, uusia jäseniä toivotaan
Nuorten ja lasten toimintaa (kerhot, kulttuuri- ja luontoretket 
ym.)
Viikoittaiset ohjelmat löytyvät seinäilmoituksesta, facebookista 
ja puh. 045 668 7628.
Yhteystiedot:
puhelin 045 668 7628
sähköposti tsis.turku@gmail.com
Facebook Turun seudun Inkeri-seura ry
Käyntiosoite Kousankuja 5 A, 20610 Turku Varissuo

Helsingin seudun Inkeri-seura
Anitta Iline anitta@inkeriseura.com tai p. 050-565 9805
Työpajat järjestetään Karjalatalon Inkerikodissa (Käpylänkuja 1, 
Helsinki)
Tiedustelut Toivo Tupin p. 040 578 3894
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KESÄJUHLAT 2019
Suomen Inkeri-liiton kesäjuhlat järjestää Turun Seudun Inkeri-seura

6.7.2019 Piikkiössä
 Villa Balticassa, Luodontie 501, 21500 Piikkiö

Alustava aikataulu 

Klo 11.00 kokoontuminen 

Klo 12.00 juhla alkaa 

Klo 14.00 ruokailu 

Juhlat jatkuvat ja päättyvät noin klo 18. 

Piikkiöön linja-autokuljetus Varissuon kirkolta. 

Tarkempi ohjelma seuraavassa lehdessä.

TERVETULOA!

Juhlia koskevat tiedustelut:

Lyydia Bazaleva p. 045 668 7628, tsis.turku@gmail.com



Tulen sanat 
 

Akka kaukinen ajjaa 
Hyyssä helma, jäässä paula, 

Hunnusikko huutehessa, 
Hallass hammeen helmat, 

Jäinen kattila kääjess, 
Jäinen kauha kattilassa.

Larin Paraske 
Lempaala - Sakkola (Metsäpirtti)


