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Pääkirjoitus

Joulu ja Uusi Vuosi ovat lahjojen 
ja hyvää tarkoittavien lupausten 
aikaa. Joulurauha julistetaan ja 
alkavan ajankohdan päätteeksi 
alkaa uusi vuosi 2020 uudenvuo-
denlupauksineen. Maassa pitäisi 
olla rauha ja hyvä tahto!

Näin teoriassa. Käytännössä, 
tätä kirjoittaessani, Pohjolassa 
Norja ja Venäjä kalistelevat omia 
sapeleitaan. Toinen on NATO-
maa ja toinen taas 1900-luvulla 
inkerinsuomalaisille silloisilta 
asenteiltaan varsin tutuksi käy-
nyt valtio, jossa uuden uhkan 
kansalaisilleen muodostaa sulava 
ikirouta ja sulamisen vapautta-
ma metaanikaasu.
Sen paremmin ei mene Suo-
messakaan, jossa alas ajettu 
vanhustenhoito luo uhkia, joita 
ei kykene vielä ennustamaan ja 
realisoimaan.
Tiivistettynä: Kansat, kansalai-
set eivätkä valtiot opi virheis-
tään. Päinvastoin.

Aikojen saatossa on perustettu 
yhdistyksiä, on perustettu puo-
lueita tai muita toimielimiä, 
jotka kukin ilmoittavat ajavansa 
vain ja ainoastaan kohderyh-
mänsä asioita.
Tässä valossahan inkerinsuo-
malaisten pitäisi olla kaikkien 
hyvinvointi - ja elämisentaso-
mittareiden kärjessä; niin mon-
ta erilaista inkerinsuomalaisten 
hyväksi päätoimintansa ilmoit-
tanutta toimijaa on vuosikym-
menten varrella ollut.

Vastaavaa kokivat suomalaiset 
sotaveteraanit moniin veteraa-

niliittoihin jakautuneina sotien 
jälkeen: Juhlapuheissa julistet-
tiin, kuinka heidän urheutensa 
ja maanpuolustustahtonsa pelas-
tivat Suomen. Mitäpä siitä, kun 
näiden liittotason tai poliittisten 
toimijoiden käytännön teot ei-
vät kohdanneet veteraanejamme 
kuin juhlapuheissa. Kyseessä oli 
käytännön reaalipolitiikaksi ni-
metty syväkumartelu (kyllä, yh-
dyssana) jotta tuottoisa kauppa 
kävisi ja muutkin sopimukset 
täyttyisivät.
Arjen reaalipolitiikkamme ei 
välttämättä tunne edelleenkään 
inkerinsuomalaisiamme, kuten 
eivät nuoremmat arvosta välttä-
mättä vanhuksiamme; nykyvan-
hustemme eläketurvaa, sitä ki-
veen hakattua ja luottamuksella 
sovittua, haluavat kahden puo-
lueen nuorisojärjestöt heikentää 
omissa tavoitteissaan. Juuri tätä 
kirjoittaessani mainittiin uu-
tisissa, että noin 90 prosenttia 
vanhuksistamme laitoksissa ei-
vät pääse ulkoilemaan tai heidän 
hoidossaan on tuntuvia puuttei-
ta. Eivätkä nämä ole yksittäista-
pauksia.

Tämä liittyy inkerinsuomalaisiin 
kahdella tavalla: Käytännön tur-
vattomuuden lisääntymisenä ja 
elinolojen heikentymisenä Suo-
messa ja toisenlaisten, vähem-
mistöihin kohdistuvien uhkaku-
vien mahdollisuutena Venäjällä.
Voin olla väärässä, mutta ym-
märtääkseni Venäjällä silti ar-
vostetaan vanhuksia verratto-
man paljon Suomea enemmän.
Ihan jo näistä syistä kannatan 
joka ikisen inkeriläisjärjestön 

keskinäistä ja tasapuolista yh-
teistyötä, sillä elämme aikakaut-
ta, jossa ikääntyvien poisnuk-
kuneiden inkerinsuomalaisten 
määrä on moninkertainen syn-
tyviin verrattuna.

Sotaveteraaneillemme annet-
tujen, mutta toteutumattomien 
lupausten muisto on mielessäni, 
enkä toivo inkerinsuomalaisten 
tulevan harhautetuiksi samaan 
muka reaalipolitiikaksi nimite-
tyn syrjäyttämisen uhriksi, vaan 
että jokaisella olisi siunattu, rau-
hallinen Joulun aika ja onnelli-
nen Uusi Vuosi 2020!

Sitä toivon sydämestäni 
Juhani Valo
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Inkeriläisten Suomeen paluusta 75 vuotta

 
 
 
 

TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS 
 
 
 

Hyvät juhlavieraat! 
 
Suomen Akateemisen Inkeri-Seuran järjestämässä juhlaseminaarissa muistetaan 
inkerinsuomalaisten 75 vuotta sitten tapahtunutta siirtoa Suomeen ja käsitellään laajemmin 
inkerinsuomalaisuutta. 
   
Inkerinsuomalaisten lähihistoria on monivaiheinen ja se on sisältänyt useita vaikeita aikoja. 
Inkeri-tutkimuksella ja kulttuurityöllä on tärkeä merkitys perinteiden ja tiedon ylläpitäjä 
sekä välittäjänä.  
 
Inkeriläiset juuret kulkevat monessa suomalaisessa suvussa. Tutkimustyön ohella suvun ja 
perheen muistojen välittäminen nuoremmille on arvokasta historian ja perinteiden 
vaalimista. 
 
Haluan toivottaa kaikille juhlaseminaariin osallistuville antoisaa tilaisuutta ja samalla 
toivotan menestystä kaikille maahamme eri aikoina tulleille inkerinsuomalaisille. 
Vuosikymmenten saatossa inkerinsuomalaiset ovat rakentaneet ja rikastuttaneet 
yhteiskuntaamme.   

 
 
 

 
 

Sauli Niinistö 
Tasavallan presidentti 
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INKERIN PÄIVÄN JUHLAT FINLANDIA-TALOLLA
 5.10.2019 
Finlandia-talon tapahtumaan 
osallistui noin 260 henkilöä. Vä-
keä oli yli odotusten. Tasavallan 
Presidentti Sauli Niinistö lähetti 
juhlaan tervehdyksensä juhlaväel-
le ja kaikille inkerinsuomalaisille. 
Presidentti ei päässyt itse juhlaan, 
mutta hänen pyynnöstään Suo-
men Akateemisen Inkeri-seuran 
(SAIS) puheenjohtajan Reijo 
Rautajoki. (Presidentin tervehdys 
viereisellä sivulla)
Juhlaa vietettiin kahdessa osassa: 
13.00-17.00 Finlandia-talolla ja 
17.00-23.00 Ostrobotnialla.

KOHTAAMISIA INKERIN 
PÄIVÄN ”ETKOILLA” 
Pirkko Koso 

Juhla on alkamaisillaan. Lahden 
seudun Inkeri-seuran puheen-
johtaja Toivo Puronen lueskelee 
SAIS:n Inkeri- juhlan esitettä ja 
ohjelmaa.
”Odotat varmaan innolla kuu-
levasi uusia ajatuksia luennoit-
sijoilta? Nouseeko seminaarioh-
jelman aiheista esiin jotain, mikä 
voisi sisältää yllätyksiä?”

”Minulla oli 2.10. tilaisuus osal-
listua Tallinnassa Eestin aka-
teemisen Inkeri-seuran (EAIS) 
seminaarin. Sielläkin yhtenä esi-
telmän pitäjistä Taisto Raudalai-
nen. Kuulin siellä uutena asiana, 
että 1700-luvun alussa Narvan 
ja Tarton kaupungit oli tyhjen-
netty asukkaista. Kodeistaan 
ajettiin pois kymmeniätuhansia 
ihmisiä. Pietari Suuren toimin-
nastako Stalin otti esimerkkiä, 
kun toisti mahtavat väestön siir-
tonsa? Voisin kuvitella kuulevani 
ehdotusta Inkeri-musikaalista 
tai Inkeri-näyttelystä”.

Inkerin päivän viettoon Hel-
sinkiin olivat tulleet Tartosta 
Maria (vas.) ja Annaliisa (oik.) 
Abramova. Marialla oli yllään 
Tuutarin ja Annaliisalla Kal-
livierin kansallispuku. Marian 
äidin synnyinseutu oli Tuutari.  
Tytär Annaliisa toimii Viron 
inkerinsuomalaisten Liiton 
sihteerinä ja on yksi harvoista 
nuorista, joka vaalii inkeriläis-Juhla aloitettiin lipunnostolla.

Maria ja Annaliisa Abramova odottivat 
Finlandia-taloa ala-aulassa juhlan 
alkua.
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perinteitä Virossa.
Inkerin yksi näkyvistä symbo-
leista on kansallispuku. Suo-
messa kauneimmaksi valittuun 
Tuuterin kansallispukuun pai-
kan päällä olleista juhlavierais-
ta oli pukeutuneena ani harva. 
Perinteisissä inkeriläisten kesä- 
tai laulujuhlissa niin Suomessa, 
Ruotsissa, Virossa kuin Venä-
jällä kansallispukua käytetään 
juhla-asuna ja silloin se on vahva 
identiteetin luoja. 
”Inkeriläisyys häviää. Ei ole 
maata, ei kieltä, ei kansaa.” In-
keriläisen kulttuurin häviäminen 
surettaa näitä naisia.
Inkerin Liiton kunniajäsen Al-
bert Kirjanen Kouvolasta on 
pitkän elämänsä aikana ehtinyt 
käydä useissa inkeriläisten ta-
pahtumissa ja juhlissa eri maissa. 
Finlandia-talon pihalla pyörä-
tuolissa istuessaan ja lipunnos-
toa seuratessaan hän vastaili 
nopeisiin kysymyksiini.

Albert Kirjanen seuraa 100-vuotiaan 
Inkerin lipunnostoa Finlandia-talon 
pihalta.

”Mitä tuli mieleen, kun katselit 
Inkerin lipun nousua salkoon 
keskellä Helsinkiä? ”
”Vihdoinkin!”
”Mikä sinusta on ollut sykähdyt-
tävin tapahtuma Inkerin lipun 
äärellä?”
”Paras muistoni liittyy vuoden 
1989 laskiaisjuhlaan, kun In-
kerin lippu nostettiin salkoon 
kotiseurakuntani Skuoritsan 
kirkon edustalla. Kaikki juhan-
nusjuhlat Inkerinmaalla ovat 
painuneet mieleeni ja erityisesti 
juhlat Suomessa, kun olen saa-

Mikä on SAIS?
Suomenakateeminen Inkeri-seura (SAIS) perustettiin 2017. Seuran tarkoituksena on edistää 
inkerinsuomalaisuuden historian ja kulttuurin tutkimusta, tallentamista, tiedottamista ja kan-
sainvälistä yhteistyötä. Seura toimii Inkerin historian ja kulttuurin tutkijoiden ja harrastajien 
yhteistyöfoorumina, järjestää alan seminaareja ja koulutusta, hankkii rahoitusta alan tutkimus-
hankkeisiin, tieteen polularisoimiseen ja kulttuurisen toiminnan edistämiseen, tekee yhteistyötä 
Inkerin historiantutkijoiden, yliopistojen ja muiden laitosten kanssa Suomessa ja muissa maissa 
sekä suorittaa varainhankintaa ja ottaa vastaan lahjoituksia.
Seuran hallitus voi hyväksyä hakemuksesta henkilön tai yhteisön jäseneksi, joka hyväksyy yhdis-
tyksen tarkoituksen ja säännöt.
Seuran verkkosivusto: www.sais.fi

nut tavata vanhoja tuttuja.
”Mitä juhlaseminaarin esitel-
mistä odotat eniten ja mitä ha-
luaisit kuulla?”
”Odotan nuoren Lea Pakkasen 
rohkeaa esiintymistä sekä hänen 
että konkareiden mielipiteitä 
siit, mistä löytyisi se viisasten 
kivi, millä inkeriläisyyden sam-
muminen saataisiin pysäytettyä”

Toimituksen huomio: Albert 
Kirjanen menehtyi marras-
kuussa. Lehden sivulla 9 hänen 
muistokirjoituksensa. 
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MONIPAIKKAINEN JA -ILMEINEN INKERILÄISYYS
Suomen historian professori, Maria Lähteenmäen puhe SAIS:n tapahtuman iltajuhlassa Ostrobotnialla

Inkerinmaan historia on hyvin 
erityinen luku Suomen raja-
alueiden aikakirjoissa. Kun ase-
tamme Inkerin alueellisen ke-
hityksen laajempaan ja pitkän 
aikajänteen kontekstiinsa, se on 
surullinen malliesimerkki siitä, 
miten raja-alueet alistetaan krii-
siaikoina toistuvasti sota- ja ros-
vojoukkojen tallomiksi, ja mur-
heellinen todistus siitä, miten 
raja-alueiden asukkaat joutuvat 
pakenemaan kodeistaan epävar-
moina siitä, voivatko he koskaan 
tulla takaisin synnyinseuduil-
leen. On myös kylmä tosiasia, 
että sitä vanhaa historiallista 
Inkeriä, jonka alueella oli jo ki-
vikautista asutusta, joka ulottui 
Viron rajalta Laatokkaan, ja jota 
asutti yli satatuhatta suomensu-
kuista, ei enää ole.

1900-luvun alussa varhaiset 
geopoliitikot kirjoittivat, että 
jos kansa lähtee fyysiseltä alueel-
taan, jäljelle jää tyhjä ja kuollut 
maa. Maa, joka oli syntynyt, ku-
koistanut ja kuollut. Sillä vasta 
ihmiset tekevät maan eläväksi, 
he rakentavat kansakunnan, 
elinkeinonsa, kulttuurinsa, sosi-
aaliset suhteensa. Juuri he yhdis-
tävät itsensä maahan kertomuk-
sissa, hakien mahdollisimman 
pitkiä historiallisia juuria, kar-
toittavat esi-isiensä ensiaskeleita 
tuolla maankamaralla, merkkaa-
vat maan omakseen rajamerkein, 
liimaavat maan ja sen kansan 
yhteen kielen, yhteisen histori-
an ja kulttuuristen symboleiden 
avulla, manifestoivat yhteyttä 
lipuin, lauluin ja kuvittavat sen 

maisemin. 

Kun Inkerin kansa joutui suu-
relta osin pakenemaan kodeis-
taan, maa heidän jälkeensä täyt-
tyi pian uusilla asukkailla, jotka 
asettuivat harventuneiden inke-
riläisjoukkojen sekaan. Tulijat 
aloittivat itsensä, kulttuurinsa, 
tapojensa ja tottumustensa sito-
misen tuohon itselleen uuteen 
maankamaraan. Siinä proses-
sissa entisten asukkaiden aika 
jäi ohuiksi maininnoiksi histo-
riankirjoihin. Ja niin myös ko-
ko alueen nimi, Inkerinmaa, sai 
uuden sisällön ja merkityksen, 
vaikka jotkut nimet säilyivätkin 
muistuttamassa menneestä. 

”Vasta ihmiset tekevät 
maan eläväksi, 
he rakentavat 
kansakunnan, 
elinkeinonsa, 

kulttuurinsa, sosiaaliset 
suhteensa.”

Rajaseutuna Inkerinmaa oli hy-
vin haavoittuva rajojensa suh-
teen, altis valloituksille, miehi-
tyksille, vieraan haltuunotoille. 
Sen ulkoiset rajat oli helppo 
ylittää. Rajatutkimuksessa pu-
hutaan vihamielisistä, toisistaan 
riippuvaisista ja integroituneis-
ta raja-alueista. Inkerin Suo-
men vastaisella rajalla oli vain 
läpikahlattava Rajajoki ja alavaa 
metsämaata erottamassa suo-
mensukuiset toisistaan. Vuoden 

1918 sodan jälkeen Rajajoen raja 
nostatettiin maailmojen rajaksi, 
kahden eri talousjärjestelmän ja 
kulttuurin vihamieliseksi muu-
riksi, ja näin aiemmin toisistaan 
riippuvaiset raja-alueet erotet-
tiin väkivaltaisesti. Suomesta 
katsottuna Inkeri edusti nyt 
suurta punaista itää, ja vastaa-
vasti venäläisten näkökulmasta 
Suomi edusti vihamielistä val-
koista valtaa. 1930-luvulla pai-
kalliset aktiivit Suomen puolel-
la rakensivat piikkilanka-aidan 
koko Rajajoen-Laatokan rajan 
pituudelta eli 120 km:n mat-
kalta. Sen merkitys oli kuiten-
kin vain symbolinen ja kertoo 
1930-luvun loppupuolen kiris-
tyvästä sotilaspoliittisesta tilan-
teesta. Käytännössä piikkilanka 
ei merkinnyt mitään, kun neu-
vostotankit syöksyivät Suomeen 
vuoden 1939 lopulla.

Mutta Inkerinmaan kärsimyk-
sen ja menetyksen kertomus 
on vain yksi näkökulma inke-
riläisyyteen. Kun kiinnitämme 
huomiomme Suomeen, Ruot-
siin ja Viroon asettuneisiin sekä 
Venäjälle jääneisiin, ja heidän 
kohtaloihinsa, huomaamme pi-
an, ettei inkeriläisyys ole kuollut 
vaan on muuttunut toisenlaisek-
si. Vaikka Inkerinmaa sellaisena 
kulttuurisena alueena kuin se 
oli lähtijöiden vielä siellä asu-
essa oheni, kulttuuri ei kuollut. 
Se siirtyi lähtijöiden mukana, se 
ylitti valtakunnan rajoja pienissä 
kapsäkeissä, nyyteissä ja ennen 
muuta henkisenä pääomana läh-
tijöiden kokemushistorioissa.
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Yleisemminkin tiedämme, että 
yksittäisten kansojen ja heimo-
jen historia ei katoa niin kauan 
kun yksikin kertoja on jäljellä 
siitä muistuttamassa ja siirtä-
mässä kulttuurisia arvoja, tapo-
ja ja tottumuksia jälkipolville. 
Inkeri ei ole kuollut Suomessa, 
Ruotsissa, Virossa eikä Venä-
jälläkään asuvien keskuudessa, 
vaan se elää toisen, kolmannen 
ja neljännen sukupolven inke-
riläisten muistoissa, vanhoissa 
valokuvissa, suullisessa histori-
assa, muistoesineissä, uudelleen 
ja uudelleen kertotuissa tari-
noissa kylien elämästä, arkisista 
askareista, juhlista, kouluista, 
seurakuntien toiminnasta. Niin 
kauan kun jälkipolvet kertovat 
näitä tarinoita menetetystä, niin 
kauan kulttuuri elää.

”Niin kauan kun 
jälkipolvet kertovat 

näitä tarinoita 
menetetystä, niin kauan 

kulttuuri elää.”

Olisi tietysti hyvin edullista, 
jos karkotettu kansa saisi uu-
den alun yhtenäisellä alueella. 
Silloin maan ja kansan yhteen-
rakentaminen alkaisi jälleen 
alusta. Inkeriläisten ja myös kar-
jalaisten onnettomuudeksi hei-
dät sijoitettiin ympäri Suomea. 
Diaspora, erillään asuminen, ei 
ole edistänyt kulttuurista ehey-
tymistä. Erillään asuminen on 
vahvistanut kärsimysten narra-
tiivin nousemista hegemoniseksi 
eli hallitsevaksi kertomukseksi 
inkeriläisyydestä. Siinä pää-
huomio kiinnittyy menetetyn 
nostalgiseen muistamiseen eikä 

tulevaisuuteen. Näin 2010-lu-
vulla voimme jo todeta, että on 
lähes välttämätöntä kääntää sivu 
Inkerin historiassa kohti tulevai-
suutta.

Katsominen tulevaisuuteen ei 
tarkoita menneen unohtamista, 
päinvastoin, se korostaa ensim-
mäisen sukupolven inkeriläisten 
muistojen kirjaamisen tärkeyttä. 
Nostalgia tarkoittaa kaipausta 
menneeseen, ennen elettyyn, 
kadotettuun aikaan ja siihen si-
sältyneisiin kokemuksiin, tapah-
tumiin, sattumuksiin, suhteisiin, 
mutta se tarkoittaa myös ikävää 
fyysisiin ja kuviteltuihin paik-
koihin ja tiloihin. Ensimmäi-
sen polven inkeriläispakolaisten 
muisteluita on leimannut koti-
ikävä menneeseen maailmaan, 
fyysiseen paikkaan, elettyyn ja 
koettuun. Paitsi että se on ikä-
vää vanhaan kotiseutuun, se on 
myös ikävää lapsuuteen. Ai-
kuisen koti-ikävä lapsuutensa 
maisemiin sisältää niin vahvoja 
tunteita, ettei niitä voi helposti 
purkaa; joskus ei koskaan. Mut-
ta myös laajemmin inkeriläisten 
kohtalo liikuttaa ja koskettaa 
sellaisiakin, jotka eivät itse omaa 
sukujuuria Inkeriin.

Toisen ja kolmannen inkeriläis-
polven Inkeri-puheet rakentuvat 
kuitenkin aivan eri tavalla, yl-
peytenä erityisestä kulttuurista. 
Ne kiinnittyvät kyllä Inkeris-
sä syntyneiden ja kasvaneiden 
vanhempien ja isovanhempien 
maailmaan, mutta eivät enää itse 
fyysiseen Inkerinmaahan, ja ovat 
näin ollen luonteeltaan perusta-
vanlaatuisen erilaisia. Tutkija 
James Young on kutsunut niitä 
toisen käden muistoiksi, second 

hand memories. Ne eivät enää 
kerro autenttisia kuvauksia van-
hasta, menneestä maailmasta, 
vaan ne ovat rekonstruktioita, 
uudelleenkuvauksia oletetusta, 
ja niissä on vahva tarve tallentaa 
vanhempien ja isovanhempien 
kokemuksia ja velvollisuuden-
tuntoisesti kuvittaa sitä, mitä ei 
enää ole, pelastaa ja siirtää jälki-
polville. Ja sitä kautta ikuistaa ja 
varmistaa Inkerinmaan historian 
säilyminen vuosisadoiksi eteen-
päin.

”Inkeriläisyys ei 
sitoudu enää yhteen 
fyysiseen paikkaan, 

vaan on luonteeltaan 
monipaikkaista, ja 

siksikin inkeriläisten 
identiteetti, omakuva, 

on entistäkin 
vivahteikkaampi.”

Kun olen lukenut ja ohjannut 
inkeriläisiin liittyviä tekstejä, 
olen huomannut selvästi, kuinka 
inkeriläinen kulttuuri on muut-
tunut ajassa toiseksi, sopeutunut 
aikaansa, samalla tavalla kuin 
luovutetun Karjalan asukkai-
denkin kulttuuri: nyky-inkeriläi-
set rakentavat tässä ajassa uutta 
inkeriläisyyttä. Inkeriläisyys ei 
sitoudu enää yhteen fyysiseen 
paikkaan, vaan on luonteeltaan 
monipaikkaista, ja siksikin inke-
riläisten identiteetti, omakuva, 
on entistäkin vivahteikkaampi. 
Yhden Inkerinmaan sijaan on-
kin nyt puhuttava monista In-
kereistä, yhden omakuvan sijasta 
monista inkeriläisistä identitee-
teistä.
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ALBERT KIRJANEN IN MEMORIAM
Vain kolme päivää myöhemmin, kun Albert Kirjanen oli osallistunut viimeisen kerran Suomen Inkeri-
liitto ry:n järjestämään Inkeri-iltapäivään Karjalatalon Inkeri-salissa, saapui suruviesti 12.11.2019 hänen 
poistumisestaan joukostamme. 

Albert oli syntynyt 9.5.1936 
Skuoritsan Tehvinässä.  Hän oli 
yksi Pietarin Inkerin liiton pe-
ruskirjan allekirjoittajista 1988. 
Liki 30 vuoden ajan Albert etsi 
Suomen armeijassa taistellei-
ta heimoveljiä kuljettaen heitä 
kuntoutukseen Suomeen, hank-
kien viisumeita, hoitaen oles-
kelulupia. Hän auttoi Suomen 
valtion myöntämien heimove-
teraaniavustusten hakemisessa, 
asuntojen korjaamisessa, muut-
tamisessa ja lukuisissa erilaisissa 
avustustehtävissä. Albert löysi 
yli sata heimoveteraania eikä 
etsiminen ollut lainkaan help-
poa. Pelko veteraanien joukossa 
oli suuri ja suostuttelemiseen 
kului useinkin aikaa.  Inkeriläis-
ten viesti -lehdelle antamassaan 
haastattelussa Albert vaatimat-
tomasti useaan kertaan korosti, 
ettei hän yksin ole tuota avus-
tustyötä tehnyt. 

Tultuaan Suomeen 1990-luvul-
la paluumuuttajana hän asettui 
asumaan Mäntsälään, mutta 
muutti myöhemmin Kouvolaan, 
missä hänen maallinen vaelluk-
sensa päättyi.
Albertille on myönnetty lukuisia 
tunnustuksia: Vapaussodan Pe-
rinneliiton Sininen Risti 1998, 
Suomen Valkoisen Ruusun Ri-
tarikunnan I luokan mitali 2001, 
Inkeriläisten Sivistyssäätiö sr:n 
ansiomerkki kunniakirjoineen 
2009, Suomen Sotaveteraanilii-
ton ja Uudenmaan Sotaveteraa-
nipiirin hopeinen ja kultainen 
ansiomerkki 2006 ja 2010 sekä 

Kaatuneiden Muistosäätiön ve-
teraanipalkinto 2014. Vuonna 
2016 Albert kutsuttiin Suomen 
Inkeri-Liitto ry:n kunniajäse-
neksi.

Inkeri ja inkeriläisyys olivat Al-
bertille sydämen asia. Hän oli 
kerännyt paljon inkeriläisyyttä 
koskevaa materiaalia ja on luo-
vuttanut tätä Inkeriläisten sivis-
tyssäätiö sr:n, Kansallisarkiston 
ja Suomalaisen Kirjallisuuden 

Albert Kirjanen Inkeri kodissa 9.11. Kuva: Outi Mäkelä.

Seuran yhteiseen arkistoprojek-
tiin. 

Osallistuessaan inkeriläisten ke-
säjuhlille hän aina otti isällisesti 
kädestä kiinni liiton sihteeriä 
muistuttaen ”Pidä Inkerin lip-
pua korkealla”. Tämän mieles-
sämme pitäen kunnioitamme 
Albertin muistoa.

Kirjoittanut Inkeri-Liiton sih-
teeri Anne Tuohimäki
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INKERILÄISET – UNOHDETUT SUOMALAISET
Näyttely Kansallismuseon pop up -tilassa, kerroksessa 24.1.-19.4.2020 
Näyttelyyn on vapaa pääsy

Tekijät: Lea Pakkanen, Meeri 
Koutaniemi, Santeri Pakkanen

Ruotsin vallan aikaan silloisen 
Inkerinmaan, nykyisen Pietarin 
seudulle asettunut suomalaisvä-
estö kohtasi Stalinin Neuvos-
toliitossa etnisen puhdistuk-
sen. Karkotukset, teloitukset ja 
vankileirit sekä suomen kielen 
ja luterilaisen uskonnon kieltä-
minen tyhjensivät lähes 140 000 
inkerinsuomalaisen kylät ja tu-
hosivat niiden kulttuurin. Jatko-
sodan loppuvuosina yli 63 000 
inkerinsuomalaista siirrettiin 
Suomeen sotatoimialueeksi jou-
tuneelta Inkerinmaalta. Välirau-
han jälkeen käynnistynyt paluu 
Neuvostoliittoon merkitsi kar-
kotusten jatkumista. 1990-luvun 
alussa Mauno Koivisto antoi 
inkerinsuomalaisille mahdol-
lisuuden tulla paluumuuttajina 
Suomeen. Yli 30 000 tarttui ti-

laisuuteen.

Sukupolvelta toiselle niukoin 
sanoin välitetyt kokemukset 
väkivallasta, pakenemisesta ja 
pelosta ovat tiivistyneet inke-
riläisyyden ytimeen. Samalla 
etenkin nuorten tietoisuus yh-
teisönsä historiasta on ohentu-
nut, sillä inkerinsuomalaisten 
vaiheet ovat unohtuneet kan-
sallisten historiankertomusten 
katveeseen niin Suomessa kuin 
Venäjälläkin. Harva tietää, mitä 
inkerinsuomalaisille oikein ta-
pahtui.

Inkeriläiset – unohdetut suoma-
laiset -näyttelyssä eri-ikäisten 
inkerinsuomalaisten muotoku-
vat ja ajatukset menneestä, ny-
kyhetkestä ja tulevasta asettuvat 
vuoropuheluun Siperian karko-
tusten karuissa määränpäissä, 
vankileirimaisemissa ja Inke-

POSTMEMORY-SEMINAARI TURUSSA 8.10.2019
Eija Posti

Osallistuin Siirtolaisinstituu-
tissa pidettyyn avajaisseminaa-
riin hankkeesta ”Postmemory 
of Family Separation: An In-
tergenerational Perspektive / 
Perheen erossaolon ylisukupol-
vinen muistaminen (Suomen 
Akatemia 2019-2023) Lisäksi 
kuultiin aihetta sivuavia tutkija-
puheenvuoroja. Kiinnostava aihe 
sai salin täyteen, kuulijoita oli 
useita kymmeniä. Tässä joitakin 
ajatuksiani päivän aiheista.
Seminaarista tiedon saatuani 

päällimmäisenä oli ajatus siitä, 
että vihdoin tätä inkeriläisten 
vainoaikaa aletaan tutkia yksi-
lönkin näkökulmasta. Vaikka 
olen lukenut useita inkeriläis-
taustaisten ihmisten omakoh-
taisia kertomuksia ja ihmetellyt 
että miten tällaisia asioita voi 
tapahtua, niin silti kertomuksil-
le ei ole annettu sitä painoarvoa, 
joka niille kuuluisi. Ihmisten 
kertomukset ovat olleet toisar-
voisia, satuja, ei siis totta. Kuten 
nykynuoret vaikeasta asiasta to-

teavat, että ”elämä on”…Niin ei 
pitäisi olla. Vaikeatkin asiat pi-
täisi nostaa ihmisten tietoisuu-
teen, ettei enää samat asiat tois-
tuisi ja raskaan taakan elämänsä 
läpi kantaneet ihmiset saisivat 
ainakin vähän ymmärtämystä 
kokemuksilleen. On todella ar-
vokasta, että inkeriläisten vai-
noaika on otettu tutkimuskoh-
teeksi siitä huolimatta, että vas-
tustusta on. Kyseenä olevan tut-
kimuksen toivoisi olevan toinen 
alku niin inkeriläisten vainoajan 

rinmaan tyhjentyneissä kylissä 
otettujen dokumentaaristen 
valokuvien kanssa. Arkistoissa 
ja perheiden kaappien kätköissä 
säilyneet esineet ja dokumentit 
materialisoivat kipeän historian 
tähän päivään. Tekijöiden oma-
kohtainen ja dokumentaarinen 
ote peilaa inkerinsuomalaisten 
muistojen kerroksia inhimilli-
seen tarpeeseen tuntea histori-
ansa ja tulla kuulluksi.
Inkeriläiset – unohdetut suo-
malaiset kertoo identiteetistä ja 
kollektiivisen muistamisen mer-
kityksestä.

Näyttelykokonaisuus:
Käsikirjoitus: Lea Pakkanen ja 
Santeri Pakkanen 
Valokuvat: Meeri Koutaniemi 
Teokset: Lea Pakkanen ja 
Meeri Koutaniemi
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tutkimukselle kuin myös muille 
kansallisuuksille, jotka joutuivat 
kokemaan saman asian. Muu-
tama aikaisemmin tehty ja osin 
unohdettu tutkimus ei riitä näin 
mittavan asian tutkimiseen. Ky-
seessähän on yksilö, perhe jopa 
valtiot. Joku voi pitää myös tur-
hana tutkimuksena, mennyt on 
mennyttä. Mielestäni koskaan 
ei ole liian myöhäistä. Jos trau-
maattinen kokemus vaietaan 
hiljaisuudella, niin se ei häviä, 
vaan jää muistiin painamaan 
ihmisen mieltä.

”On todella arvokasta, 
että inkeriläisten 

vainoaika on otettu 
tutkimuskohteeksi 

siitä huolimatta, että 
vastustusta on.”

Avauspuheenvuorossaan Akate-
miatutkija Johanna Leinonen 
esitteli muut hankkeessa mu-
kana olevat tutkijat: VTT Outi 
Kähäri ja Elina Turjanmaa, FT 
Aleksi Huhta, Saatiin lyhyt kat-
saus Inkerin historiaan, kuten 
myös selvitettiin hankkeen tar-
koitus ja tavoitteet sekä avattiin 
tutkimuskysymyksiä. 

Kuten seminaarikutsussa mai-
nittiin, niin ” hanke tutkii pak-
komuuton, pakolaisuuden ja 
karkotusten aiheuttamien per-
heen hajaantumisten ylisuku-
polvista muistamista ja ylisu-
kupolvisia vaikutuksia toisessa 
ja kolmannessa sukupolvessa. 
Tutkimus kohdistuu inkeriläi-
siin ja amerikansuomalaisiin, 
joiden vanhemmat ja/tai isovan-
hemmat kokivat pakkomuuttoja 
ja karkotuksia 1900-luvun alku-

puolen Neuvostoliitossa (Stali-
nin vainoissa ja toisen maail-
mansodan aikana).” 
Jonkin verran keskustelua he-
rätti tutkimuskohteiden erilai-
set lähtökohdat. Vaikka inkeri-
läisten ja amerikansuomalaisten 
kohtalot eivät ole samanlaiset, 
niin yhteneväisyyksiä kuitenkin 
löytyy vainojen ajalta. Molem-
mat ryhmät ovat käyneet läpi 
pettymyksiä, pakkomuuttoja, 
molemmilla on myös selviy-
tymisen kokemuksia. Tämän 
hankkeen pääkohteena ovat in-
kerinsuomalaiset. 

Se, että tutkimuksessa selvi-
tetään mm. miten jälkipolvi 
muistelee perhehistoriaa elä-
mänkerrallisissa haastatteluissa, 
sai varmasti kuulijoissa monen-
laisia ajatuksia liikkeelle, myös 
minussa. Ensimmäisenä tulee 
mieleen, ettei ole mitään ker-
rottavaa, kunnes jotkut tilanteet 
menneisyydestä muistuvat mie-
leen välähdyksenomaisesti. Pu-
humattomuus ja epätietoisuus 
menneisyydestä olivat pääosassa 
omassa perheessäni. Kommen-
teista päätellen aiheen oma-
kohtaisuus ja perhekohtaisuus 
nostivat varmaankin muistoja 
mieleen myös muille kuulijoille. 
Joillekin muistot nousivat ehkä 
mieleen hämmentävinä ja jot-
kut ehkä vasta hiljattain tulivat 
menneitä asioita ajatelleeksi. 
Hiljaisuuden muuri, puhumat-
tomuus oli kuitenkin yhdistävä 
tekijä monen asiaa kommen-
toivan puheessa: menneistä 
asioista ei puhuttu tai nyt vasta 
niistä aiemmin vaietuista asi-
oista voidaan puhua. Ja jossakin 
kommentissa vielä kysymyksen-
omaisesti, että joko nyt voi pu-
hua? En ihmettele ollenkaan; 

eräässä tilaisuudessa menneenä 
vuotena kerroin hieman omaa 
perhehistoriaani. Lankesi syvä 
hiljaisuus. Kukaan ei kommen-
toinut, ei kysynyt mitään. Tuli 
tunne, että hiljaisuus oli viesti 
– emme halua kuulla tuon kal-
taisia asioita. Ehkä on niin, että 
vasta saman asian kokenut an-
taa peilin, jota vasten omia ko-
kemuksia voi paremmin kuvata 
ja myös ymmärtää. On todella 
mielenkiintoista saada hank-
keen tutkimustulokset, miten 
eri tai samalla tavalla muiste-
taan inkeriläisten pakkomuutot, 
erot perheenjäsenistä ja kaikki 
se epätietoisuus mitä ihmisten 
elämään on liittynyt. Monen 
henkilön puheenvuorossa nousi 
kiitollisuus siitä, että tämä aihe-
piiri on otettu tutkimuksen alle. 
Mielestäni meillä on kansakun-
tana velvollisuus selvittää ja ot-
taa vastuuta näistä asioista.

Tutkimusaineistoa pyritään 
saamaan haastattelun ja kyselyn 
keinoin. Tarkoituksena on saada 
35 haastateltavaa 5-10 suvusta 
ja mielellään useita henkilöitä 
samasta suvusta. Heti alkuun 
kuulijoissa heräsi kysymyksiä: 
ketkä haastatellaan ja voiko itse-
kin kukaties osallistua. Tutkijat 
kertoivat, että haastateltavia on 
jo tiedossa, mutta asiasta kiin-
nostuneet voivat ilmoittautua 
Siirtolaisinstituuttiin. 

Tilaisuudessa saatiin kuulla 
myös aiemmin tutkittua tietoa. 
Dosentti, tutkijatohtori Mirkka 
Danielsbacka Turun yliopistos-
ta selvitti ylisukupolvisia suhtei-
ta poikkitieteellisestä näkökul-
masta. Käsitteitä selvennettiin 
ja monelle isovanhemmalle tuli 
selväksi, että arjen kontaktit ovat 
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tärkeitä, niillä on positiivinen 
vaikutus onnellisuutta mittaa-
viin muuttujiin.

Professori Raija-Leena Puna-
mäki-Gitai Tampereen yliopis-
tosta käsitteli trauma-käsitettä 
ja sen vaikutuksia monipuoli-
sesti. Trauman kokemusta voisi 
kuvata mm., ”traumakokemuk-
selle ei ole sanoja, puuttuu ker-
tomuksellisuus”, ”hiljaisuuden 
salaliitto” tai ”ruumismuisti ei 
ole jaettavissa”. Vaikka trauma-
tapahtuma on vaikea, siitä olisi 
pyrittävä puhumaan, pohtien, oli 
professorin viesti kuulijoille.

Toimittaja, sosiaali- ja kulttuu-
riantropologi (VTM) Lea Pak-
kanen piti iltapäivän päätöksenä 
kuulijoita koskettavan, omakoh-
taisen kertomuksen hänen ja 
hänen perheensä kokemuksista 
vainon aikana. Kokemus totaa-
lisesta ihmisarvon menetyksestä 
ja häpeästä oli lapsena ja nuo-

rena läsnä, joka vielä perheen 
Suomeen päästyäkin vaikutti ja 
aiheutti kysymyksiä sekä ihmet-
telyä. En ole venäläinen, en ole 
suomalainen, kuka olen? Olikin 
aihetta lopuksi kysyä ”Onko mi-
nun sukupolveni kadonnut, kos-
ka elimme vaikenemisen ajan”.

Loppukeskustelussa tutkijat sai-
vat runsaasti kiitosta ja evästyk-
siä tutkijakumppaneilta ja myös 
yleisöltä. Tärkeänä koettiin, että 
saadaan ylipäätään tietoa, mutta 
tiedon tulisi olla suurta yleisöä 
kiinnostavaa ja selkeää. Antoi-
san seminaarikokemuksen pe-
rusteella voi toivoa tietoa hank-
keen etenemistä ja vaikkapa 
keskustelua Inkeriläisten viestin 
palstoilla.

Akatemiatutkija, dosentti Jo-
hanna Leinoselta saatu lyhen-
nelmä tutkimuksen pääkohdista 
julkaistaan seuraavassa Inkeri-
läisten viestin numerossa.

Kiinnostavia puheita ja innostunutta yleisöä.

KIITOS!
Turun seudun Inkeri-seura ry 
kiittää Suomen Inkeri-Liittoa 
ja Inkerin viesti -lehden toi-
mitusta hienosta Inkerin ke-
säjuhlan 2019 kuvaamisesta. 

ETSINTÄKUULUTUS
Johanna Björkskog, Ruotsista 
etsii tietoja inkeriläisistä suku-
laisistaan.
Etsin tietoja isoisästäni Heikki 
Feodor Makarasta joka oli Ta-
neli (s.1879) ja Maria Maka-
ran (s. 1881, entinen Paajanen) 
poika. Hänen enonsa oli Juha 
Paajanen joka asui Helsingissä 
ainakin vuonna 1943. 
2006 menehtynyt isäni oli adop-
toitu, ja hän luuli aina, että hä-
nen isänsä olevan tuntematon. 
Olen kuitenkin saanut nyt tietää 
isoisäni nimen ja sen, että hän 
oli juuriltaan inkeriläinen.
Valitettavasti tietoja hänestä, ja 
hänen perheestään on vaikea 
löytää. Olen saanut tietää että 
Heikki oli syntynyt 27.9.1914 
Koivukylässä, toiset tiedot sa-
novat Imatralla. Hän on asunut 
Vuoleessa, ja kuulunut Tokso-
van seurakuntaan. Heikki oli 
mukana Heimo3 pataljoonassa 
ja hänet luovutettiin Neuvos-
toliittoon toukokuussa 1945. 
Hänet pidätettiin Viipurissa 
5.5.1945. Vaikka arvaan tari-
nan olevan surullinen, haluaisin 
kuitenkin kovasti tietää mitä sen 
jälkeen tapahtui.

Olen kysynyt apua sukututki-
mustiimiltänne, mutta ainakaan 
vielä ei tarkempaa tietoa löyty-
nyt. Kysyisinkin nyt apua In-
keriläisten viestin lukijoilta. Jos 
tiedät jotain Heikistä tai hänen 
sukulaisistaan, ota minuun yh-
tyettä. Pienikin tieto on minulle 
merkittävä.

Ystävälliset terveiset:
Johanna Björkskog
Pedersöre
hannabjorkskog@hotmail.com

Artikkelit ja kuvat ovat oikein 
mielenkiintoisia ja ammattimai-
sia. Toivotamme Inkerin viesti 
-lehdelle menestystä ja jatkoa 
hyvälle yhteistyölle!
TSIS ry:n hallitus
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SYYSKOKOUS 26.10.2019
Päätökset vuodelle 2020.

Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 • liittymismaksua ei kanneta
 • jäsenyhdistyksen jäsenen maksu 2 € / jäsen
 • henkilöjäsenen jäsenmaksu 20 € / jäsen
 • kannattava jäsen 50 € / jäsen
 • Kaikki maksut ovat vuosimaksuja.

Inkeriläisten viestin v. 2020 ilmestymistiheys: 
No 1 ilmestyminen tammi-helmikuu
No 2 ilmestyminen huhti-toukokuu
No 4 ilmestyminen elo-syyskuu
No 5 ilmestyminen marras-joulukuu

Hallituksen ehdotus lehden tilaushinnaksi v. 2020 hyväksyttiin
-  EU-maat 40,-  €
-  muut maat  45,-  €

Hallituksen toimintasuunnitelmaehdotus v. 2020 
 • suunnitelman mukaan Inkeriläisten viestiä julkaistaan 4 numeroa
 • osallistutaan kotimaan kesäjuhlille
 • osallistutaan muiden maiden inkeriläisjuhlille ja muihin erilaisiin tapahtumiin
 • järjestetään Inkeri-iltapäiviä  

Toimintasuunnitelmaehdotus hyväksyttiin lisäyksellä:
9. Järjestetään Sukututkimuspäiviä Inkeri kodissa sekä osallistutaan vuosittain järjestettävään 
”Kuulutko sukuuni” -tapahtumaan Vantaalla    
Hallituksen talousarvioehdotus v. 2020 hyväksyttiin. 
Puheenjohtajaksi v. 2020 valittiin yksimielisesti Juhani Valo
Hallituksen jäsenten valinta 
- erovuorossa olleen varsinaisen jäsenen Viktor Hyyrösen ilmoitettua halunsa siirtyä syrjään
hallitustyöskentelystä, valittiin hänen tilalleen Ella Kukova
- erovuorossa ollut varsinainen jäsen Outi Mäkelä valittiin uudelleen
- erovuorossa ollut varsinainen jäsen Leila Salo valittiin uudelleen 
- erovuorossa ollut hallituksen varajäsen Pirkko Koso valittiin uudelleen
Kaikkien edellämainittujen hallituksen jäsenten toimikausi on vv. 2020 – 2022
Hallituksen varajäsenen Ella Kukovan tultua valituksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi, valittiin 
hänen tilalleen varajäseneksi toimikauden loppuajaksi v. 2020 Elina Metsälä, Helsinki 
Koska nykyinen laki vaatii yhdistykseltä tietosuojaselosteen, esitettiin jäsenistölle hallituksen 
laatima seloste.
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”TÄMÄ DOKUMENTTI OLI TEHTÄVÄ”
Anneli Kustfält Inkeri-dokumentti on kerännyt pohjoismaalaiseksi tuotannoksi valtavat määrät katsojia. 
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Piikkiössä järjestettäville In-
keriläisten kesäjuhlille osallis-
tui myös ruotsalainen Anneli 
Kustfält yhdessä isänsä Juhani 
Kustfältin ja puolisonsa kanssa. 
Anneli Kustfält ohjasi Ruotsin 
TV:lle 2018 inkeriläisistä ker-
tovan dokumenttisarjan Det 
hände i Ingermanland eli Ta-
pahtui Inkerinmaalla. Sarjassa, 
joka on ollut katsottavissa myös 
Suomessa, inkeriläiset kertovat 
oman elämänsä selviytymista-
rinan.
- Olen työskennellyt televisio-
tuotannoissa 19 vuotta lähinnä 
dokumentti- ja ajankohtaisoh-
jelmien parissa.  Minulla oli kui-
tenkin koko ajan sellainen olo, 
että tämä dokumentti täytyy 
tehdä joskus. Nyt oli sen aika ja 
oikeastaan pidempään ei voinut 
odottaakaan, Kustfält kertoo.
Kustfält on dokumentoinut 
henkilökohtaisesti kerrotussa 
elokuvassa Neuvostoliiton vää-
rinkäytön, saksalaisen miehi-
tyksen, evakuoinnin Suomeen 
ja lennon Ruotsiin haastattele-
malla joitakin viimeisimmistä 
tänne tulleista.
Kustfältin inkeriläinen isä, Ju-
hani Kustfält muistuttaa, että 
kaksi haastateltua menehtyi vain 
vähän filmin valmistumisen jäl-
keen, joten käsillä oli todellakin 
viimeiset hetket.
- Halusin dokumenttiin sil-
minnäkijälausuntoja ihmisiltä 
jotka ovat olleet paikalla ja läs-
nä asioiden tapahtuessa, Kustfält 
kertoo.
Mukaan eivät siis kelvanneet 
äitien, sukulaisten tai tuttavien 

tarinoita toistavat henkilöt, vaan 
he jotka olivat todenteolla olleet 
itse läsnä ja nähneet tapahtumat 
omin silmin.
- Haastattelin ohjelmaan tie-
tysti paljon omaa isääni. Sil-
loinkin kun käsittelyssä oli jokin 
tapahtuma, josta hän ei osannut 
itse kertoa, hän osasi hienosti 
johdattaa minut silminnäkijöi-
den jäljille, tytär kiittelee.

”Minulla oli kuitenkin 
koko ajan sellainen olo, 
että tämä dokumentti 
täytyy tehdä joskus.”

Kustfält kuvasi dokumenttia 
varten tavanomaista suurem-
man määrän materiaalia. Koska 
kaikkea tietenkään lopulliseen 
ohjelmaan otettu mukaan, käyt-
tämättä jäi iso määrä nyt arkis-
toon siirtyvää filmiä.
- Tein tätä myös tavallista pi-
dempään, sillä halusin olla pe-
rinpohjainen. Välillä tosin tein 
tämän työn ohella muita pro-
duktioita, jotta kykenin talou-
dellisestikin keskittymän tähän 
pidemmäksi aikaa. Kaiken kaik-
kiaan tämä oli minulle hyvin 
tunteellista ja vahvaa työtä. Sii-
nä on koko sydän ja sielu muka-
na kun kyse on omista juurista, 
Kustfält sanoo.

Tukholmassa asuva Kustfält ko-
kee olevansa 100-prosenttisesti 
ruotsalainen, mutta inkeriläisyys 
on jotain mikä on kuulunut ai-
na hänen elämäänsä. Kustfält 
sanoo, ettei koe ruotsalaisuuden 

mitenkään poistavan inkeriläi-
syyttä.
- Muistan jo ihan lapsena osal-
listuneeni kesäjuhlille Ruotsissa 
ja oltiin me joskus isän kanssa 
juhlilla Suomessa, Helsingissä-
kin.

Kustfältin filmiä on katsottu jo 
yli 600 000 kertaa, joka on poh-
joismaalaiselle dokumentille 
huima luku. 
- Olen tehnyt useita muitakin 
dokumentteja, mutta tämä oli 
ensimmäinen joka synnytti suu-
ret määrät katsojapalautetta. En 
olisi arvannut, että tämä kiin-
nostaa ja liikuttaa niin monia 
ihmisiä Ruotsissa.
Kustfält sanoo, että jos vaikka 
inkeriläisyys on suomalaisillekin 
usein melko tuntematon asia, 
ruotsalaisille se on vielä paljon 
vieraampi. 

Anneli Kustfältin seuraava, työn 
alla oleva dokumentti käsittelee 
toisen maailmansodan aikaan 
Kittilään pakolaisina tulleita 
naisia ja lapsia. Piikkiön ke-
säjuhlille Kustfält oli pukenut 
päälleen tätinsä Tuutorin alueen 
puvun.
 
ISÄN TARINA
Toisen maailmansodan aikana 
noin 63 000 Inkerin asukasta 
pakeni Pietarin alueelta. 5 000 
heistä meni Ruotsiin. Yksi tuli-
joista oli elokuvantekijä Anneli 
Kustfeltin isä.
Ruotsiin 1950, Suomen Mat-
hildedahlista muuttanut Juhani 
Kustfält on silminnähden ylpeä 
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tyttärestään.
- Jokaisen täytyy olla kiinnos-
tunut omasta elämästään ja juu-
ristaan, hän sanoo.
Juhani Kustfält kertoo nauraen, 
kuinka hänestä itsestään on tul-
lut melkein kuuluisuus tyttären 
filmin myötä.
- Moni ei tiennyt yhtään mitä 
inkeriläisyys on ennen Annelin 
filmin näkemistä. 

Kustfält joutui jättämään kotin-
sa Inkerissä 7-vuotiaana.
- Parhaiten sieltä Inkerin ajasta 
muistuvat mieleen nähdyt jul-
muudet, hän sanoo surullisena.
Hän kertoo muistavansa hyvin 
kuinka hän muun muassa juoksi 
piiloon pommisuojaan ja kuinka 
kotitalossa asui kahteen ottee-
seen saksalaisia sotilaista.
- Olivat onneksi kuitenkin hy-
viä ihmisiä, hän tuumaa.
Inkeristä Kustfältin tie vei Vi-
roon, sieltä edelleen Suomeen 

vuonna 1943. 
Kustfältin mielestä inkeriläi-
siä kohdeltiin Suomessa astet-
ta kovemmin kuin karjalaisia. 
Jälkimmäisille osoitettiin usein 
alue, johon rakentaa koti, mutta 
inkeriläisille ei annettu mitään. 
Suhtautuminen inkeriläisiin 
oli hänen mielestään kuitenkin 
pääsääntöisesti ystävällistä.
- Eivät normaalit, järkevät ih-
miset ryssitelleet meitä, mutta 
poikkeuksia tietysti aina löytyy.

”Jokaisen täytyy 
olla kiinnostunut 

omasta elämästään ja 
juuristaan.”

Kustfältin vanhempi veli muutti 
Ruotsiin 40-luvulla. Muu perhe 
seurasi perässä vuonna 1950. 
Kustfält on toiminut aktiivisesti 
Göteborgissa inkeriläisten pa-
rissa. Hän muun muassa vetää 

Anneli ja Juhani Kustfält Piikkiössä Inkeriläisten Kesäjuhlilla kesällä 2019.

Göteborgissa inkeriläisistä mie-
histä koostuvaa ”ukkokerhoksi” 
kutsumaansa ryhmää. Hän on 
myös tuonut Ruotsiin inkeri-
läisen kyykkä-pelin ja kisannut 
lukuisia kertoja lajissa niin Suo-
messa kuin Ruotsissakin.
- Inkeriläisten aktiivien määrä 
on kuitenkin vähentynyt huo-
mattavasti Ruotsissa, hän ker-
too.
Tilanne on sama Suomessa.

Kustfält sanoo, että vaikka Inke-
rin koti oli tietysti rakas, häntä 
ei erityisesti huvita vierailla lap-
suuden maisemissa Inkerissä.
- Siellä ei ole mitään enää jäl-
jellä vanhasta kun venäläisyys on 
ottanut vallan. Venäläiset pur-
kivat meidän talonkin niin, että 
jäljelle jäi vain kivijalka. Talo 
vietiin jonnekin muualle, mutta 
en tiedä minne, hän huokaa.
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SUKUTUTKIJAN TÄHTIHETKIÄ
Pekka Wikberg

Kävimme Pietarissa tapaamassa 
sukumme edustajia, joiden kans-
sa on viimeksi ollut yhteyksiä 
100 vuotta sitten. Miten tähän 
on tultu ja mitä on tapahtunut 
tätä ennen. Tämä tarina alkaa jo 
1600-luvun alussa, kun suoma-
laisia siirtyi asuttamaan Inkerin-
maata Ruotsin valloitettua alu-
een. Muolaasta muutti muutama 
Toikan suvun mies hakemaan 
parempaa elämää Suomenlah-
den eteläpuolelta. Kului yli 200 
vuotta ja tultiin 1860-luvulle. 
Maaorjuus Venäjällä päättyi 
1861 ja alkoi hiljalleen vapaam-
mat ajat. Toikan talo sijaitsi sil-
loin Hietamäen seurakunnan 
Kaukasin kylässä lähellä Kras-
noje Seloa. Perheeseen syntyi 
kolme poikaa 1860-luvulla, Pie-
tari, Juhana ja Joseph. 

Pietari oli ensimmäisiä Inkeris-

tä lähteneitä, joka koulutettiin 
Jyväskylän lyseossa ja valmistui 
Helsingin yliopistossa filosofian 
maisteriksi. Heti valmistumisen 
jälkeen hänet valittiin Inkerissä 
toimineen Kolppanan suomen-
kielisen opettajaseminaarin joh-
tajaksi vuonna 1885 ja edelleen 
Pietarissa toimineiden suomen-
kielisten koulujen johtajaksi. 
1900-luvun alkuvuosina Pieta-
rissa elettiin kuohuvaa aikaa ja 
niinpä Pietari Toikka perhei-
neen muutti vuonna 1907 Hel-
sinkiin Normaalilyseon venäjän-
kielen yliopettajaksi. Helsingissä 
perustetun Inkerin Väliaikaisen 
Hoitokunnan puheenjohtajana 
Pietari Toikka toimi koko sen 
toiminnan ajan. Suomen itse-
näistymisen jälkeen hän toimi 
vielä mm Suomalaisen Avus-
tuskomitean Pietarissa olevana 
diplomaattina.

”Pietari oli ensimmäisiä 
Inkeristä lähteneitä, 

joka koulutettiin 
Jyväskylän lyseossa ja 
valmistui Helsingin 
yliopistossa filosofian 

maisteriksi.”

Juhana olisi halunnut myös 
kouluttautua, mutta hän joutui 
jo nuorena ottamaan kotitilan 
isännyyden. Juhanalla oli useita 
luottamustoimia. Kunnan van-
himpana hän oli perustamassa 
kouluja, palokuntaa, ammatti-
kouluja ym. Tärkeintä oli kui-
tenkin toiminta Pietarhovin 
piirikunnan kolmijäsenisessä 
hallituksessa. Tässä työssä hän 
oli n 20 vuotta, kunnes vallan-
kumouksen jälkeen erosi siitä. 
Juhanalla oli kaksi lasta, Toivo 
ja Aino. 
Toivo valmistui Helsingistä ag-
ronomiksi, palasi Inkeriin töihin, 
mutta joutui vallankumouksen 
jälkeen pakenemaan perheineen 
dramaattisten vaiheiden myötä 
pitkin metsiä Suomeen. Juhana 
ja vaimonsa saivat luvan vuonna 
1922 jouluksi tulla tapaamaan 
poikaansa ja jäivät saman tien 
Suomeen. Aino, joka oli minun 
isoäitini, oli avioitunut Venjoel-
le. Hän pääsi miehensä ja neljän 
lapsensa kanssa junalla Suo-
meen v 1924 juuri ennen kuin 
raja suljettiin. Kaikki muuttivat 
Helsinkiin.

Joseph, nuorin veljeksistä, oli 
maanviljelijä. Hänellä oli oma 

Toikan perhe vuonna 1892 Kaukasin kylässä. Vasemmalta Anni sylissään 
kirjoittajan isoäiti Aino, Joseph, Juhana sylissään Toivo, Saara-äiti, Pietari ja 
tämän vaimo Thekla sekä tytär Katri.
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tila Hietamäellä ja ennen val-
lankumousta perheeseen oli 
syntynyt yhdeksän lasta. Josep-
hin perhe jäi Venäjälle ja yhte-
ydet heihin katkesivat. Heille ei 
ollut edullista edes kertoa, että 
sukulaisia oli Suomessa. Lap-
senlapsille ei kerrottu enää mi-
tään. Suomea uskallettiin puhua 
vain kotona. Syttyi toinen maa-
ilmansota ja saksalaiset piiritti-
vät Leningradia. Perhe joutui eri 
puolille rintamaa. Äiti ja vanhin 
tytär tulivat Suomeen Inkerin 
siirtoväen mukana ja palasivat 
aikanaan N-liittoon. Isä Joseph 
oli jo silloin kuollut. Vanhin 
poika, opettajana toiminut Pek-
ka, kuoli Leningradissa nälkään 
kahden pienen lapsensa kanssa. 
Samoin kävi sisarelleen Katrille. 
Neljä poikaa joutui Puna-armei-
jaan. Kaksi nuorimmaista olivat 

autonkuljettajia ja he hukkuivat 
Laatokkaan, kun jäät pettivät 
autojen alta. Toivon vaimo ja 
kaksi lasta oli viety Siperiaan, 
josta Toivo heidät sodan jälkeen 
löysi ja toi takaisin Leningradiin.  

Sukulaiset löytyvät
Inkeriläisten paluumuutto toi 
kaksi Toivon jälkeläistä Suo-
meen. Pietarissa heille oli ker-
rottu, että Suomessa on ilmes-
tynyt Toikan suvusta kertova 
kirja. Suomeen tultua he ottivat 
yhteyttä minuun ja selvisi, että 
he ovat äitini pikkuserkkuja. Yh-
teydenpito alkoi ja tänä keväänä 
meidät kutsuttiin Pietariin tu-
tustumaan siellä asuviin sukulai-
siin. Mieluinen yllätys oli myös 
se, että Togliatin kaupungissa yli 
2000 km päässä asuva Sveta ja 
hänen miehensä tulivat paikalle.

Muutamat tunnit yhdessä Pieta-
rissa olivat ikimuistoiset. Puhut-
tiin suomea, venäjää ja englantia. 
Vertailtiin yhteisiä sukupiirteitä, 
joita selvästi vielä löytyi. Vaih-
dettiin lahjoja ja tietoja suvun 
vaiheista ja suunniteltiin tulevia 
tapaamisia.

”Muutamat tunnit 
yhdessä Pietarissa olivat 

ikimuistoiset.”

Pietarissa vuonna 2019. Kuvassa vasemmalta Sveta ja hänen miehensä Slava, Katri ja tämän pojantytär Lina, takana Mirja, 
Vikbergin sisarukset Jukka ja Leila sekä Pirkko ja Pekka Wikberg.
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6-VUOTIAAN KANSANVIHOLLISEN TARINA
Maria Peep

Kun lähetin ammattiyhdistyk-
selle anomuksen matkalipun 
ostosta Suomen matkalle, sain 
kirjallisen vastauksen, että va-
paita paikkoja ei ole. Virkailija 
sanoi suullisesti, ettei kannata 
enää hakea, minä en pääse Suo-
meen kuitenkaan koska puolue 
ei anna lupaa. Syy oli se, että mi-
nut kyyditettiin Venäjälle 1944. 
Olen syntynyt 28. 03.1938 eli 
olin tuolloin 6-vuotias – Jo las-
tentarhaikäisenä siis kansanvi-
hollinen.

Vaunussa
Aloitan tarinani siitä, miten in-
keriläiset lähetettiin Suomesta 
takaisin Venäjälle, ei annettu 
asua kotona Hatsinassa, vaan 
kyyditettiin ihan Siperiaan asti.
Matka vei junalla Rõbinskiin, sieltä 
jatkui hevosilla. Vaunussa toimi-
tettiin etsintä. Käskettiin avata 
kaikki laukut-kassit-pussit, etsittiin 
kirjallisuutta. Kaikki kirjat otettiin 
pois ja viskattiin vaunusta ulos 
laiturille – menivät nuotioon kuin 
kapitalistinen propaganda. Etsintä 
alkoi vaunun toisesta päästä. Äiti 
pisti muutaman kirjan minulle ha-
meen alle, minä istuin niiden päällä 
ja ”Biblia”, ”Aapiskukko”, ”Koulun 
lukukirja” ja ”Genoveeva” jäivät. Se 
viimeinen oli ompelukoneen laati-
kossa, sieltä ei etsitty.
Meille oli Rõbinskiin lähetetty 
vastaan kaksi hevosta ja kaksi re-
keä. Matka kesti kauan. Matkaa 
oli 40 kilometriä ja alla laihat 
hevoset.

Venäläinen talo
Meidät majoitettiin venäläiseen 
taloon, jossa oli kaksi huonetta 

ja keittiö. Kadunpuoleisella ik-
kunalla kukki punainen pelar-
gooni. Meitä oli kolme perhettä, 
yhdessä huoneessa me, toisessa 
isäni sisar perheineen ja vielä 
jonkinlainen vieras mies – kel-
loseppä.
Kahden huoneen välillä oli iso 
venäläinen uuni, joka lämmit-
ti molempaa huonetta. Uu-
nin päälle mahtui viisi henkeä 
nukkumaan. Nukuimme siellä 
vierekkäin tiheästi niin kuin ki-
lohailit purkissa, muita makuu-
paikkoja huoneeseen ei mahtu-
nut. Uunin päällä oli lämmintä 
nukkua, mutta alle piti laittaa 
olkisäkki tai takki, muuten oli-
si voinut itsensä polttaa. Uunin 
suu oli keittiössä, lämmitettiin 
keittiöstä. Hellaa ei ollut, ruoat 
keitettiin-paistettiin-haudutet-
tiin uunissa.

Isä
Isäni oli hyvä suutari (se oli 
harrastus, ei virka), minulla on 
aina ollut kengät jalassa, isä it-
se teki. Palasen nahkaa pystyi 
jollakin tavalla hankkimaan. 
Joku oli tappanut vasikan tai 
kolhoosissa kuoli joku eläin. Isä 
oli myös hyvä uunimestari (toi-
nen harrastus), hänen tekemillä 
uuneilla oli hyvä veto, ne eivät 
savunneet. Kun isäni kutsuttiin 
rakentamaan uunia, minä olin 
mukana. Kiva oli altaassa paljain 
jaloin sotkea savea.
Isä osasi antaa eläimille poiki-
misapua (kolmas harrastus) ja 
pelasti sillä tavalla meidän oman 
lehmämme elämän. Isä teki lau-
dan palasista minulle nuken ka-
luston: sängyn, sohvan, pöydän, 

tuolit. Paremmat ne oliva tkuin 
mitä kaupasta olisi saanut. En 
tiedä, mitä työtä isäni ei olisi 
osannut tehdä.
Isällä oli jonkinlainen allergia tai 
psoriaasi (sammastauti) ja sen 
pahentuesesa, hänen jalkansa 
tulivat ihan punaisiksi eikä hän 
pystynyt kävelemään. Sen takia 
häntä ei otettu sotaan eikä lähe-
tetty metsätöihin.

Ruokaa ansaittiin käsityöllä. 
Ensimmäisenä talvena oli ruo-
kaa aika niukasti. Kyyditys tuli 
äkkiä ja odottamatta. Ruokaa 
piti hankkia käsityöllä. Käsi-
työstä maksettiin ruoalla, har-
voin rahalla. Tuotiin maitoa, 
munia, kaurajauhoja, perunoita, 
kurkkuja, keräkaaleja… Leipää 
ei koskaan. Kaurat oli jauhettu 
kuorineen, kaurajauhoja oli seu-
lottava noin viisi kertaa ja puh-
taaksi niitä ei saatukaan.
Naiset karstasivat ja kehräsivät 
villaa ja neuloivat mitä vaan: 
suuria kudekuvioisia venäläi-
siä huiveja, sukkia, kintaita, 
sormikkaita. Isäni sisar neuloi 
villapaitoja. Kerran hän neuloi 
eräälle naiselle harmaasta lan-
gasta villapaidan ja koristeom-
peli kumpaakin esikappaleeseen 
tulppaanin. Venakko pyöri pei-
lin edessä ja katseli, että kukat 
eivät olleet kohdakkain, toinen 
oli matalammalla. Piti ratkoa ja 
ommella uudelleen. Kun täti oli 
ommellut kukat samoihin koh-
tiin, olikin ostaja sitä mieltä, että 
ensimmäinen versio oli parem-
pi. Täti ei suostunut purkamaan 
uudelleen. 
Kaikilla oli käsityön tekemisessä 
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niin paljon hommaa, että minä 
sain neuloa isälle kaulaliinan. 
Minun neulomani silmät olivat 
joku ahtaampi, joku väljempi, 
kaulaliina oli jostakin paikasta 
leveämpi, jostakin kapeampi. Isä 
sanoi, ei se mitään, pääasia, että 
on lämmin. Venäläiset ihmette-
livät kovasti: niin pikkuinen ja 
neuloo!

Siinä kylässä ei osattu neuloa 
puikoilla. Sellainen ei ollut ta-
pana. Sen takia kyyditetyillä oli 
paljon tilauksia. Sukkia ei osattu 
itse neuloa eikä niitä oikein saa-
nut mistään ostettuakaan. Kä-
veltiin, retuusit jalassa (sukka-
housut, joista puuttui sukanterä) 
ja paljaat jalanterät huopasissa. 
Kesällä kylässä käveltiin myös 
paljain jaloin, mutta heinänii-
tyllä piti olla huopaset jalassa – 
sänki sai puhkaista jalan. Kintaat 
oli ommeltu lampaan nahkasta.
Kummallista – siellä ei tehty 
voita. Eikö osattu vai eikö ollut 
tapana. Ihmeteltiin, kun äitini 
hakkasi purkissa kermaa.

Ruoat valmistettiin uunissa. 
Syksyllä oli maa äkkiä jäätynyt 
jo syyskuussa, perunat jäivät 
nostamatta. Keväällä, kun lu-
mi oli sulanut, niitä kaivettiin 
maan sisästä, pestiin puhtaaksi, 
painettiin pihvin muotoiseksi ja 
paistettiin pannussa ilman voi-
ta-rasvaa-öljyä. Eivät ne olleet 
perunan näköisiä eikä perunan 
makuisia, mutta pelastivat näl-
kään kuolemasta. Voittehan te 
niitä tänäpäivänäkin kokeille. 
Jättäkää vain syksyllä muutama 
pesä nostamatta ja kaivakaa ke-
väällä jäätyneestä maasta.
Koska hellaa ei ollut ennen kun 
isä itse rakensi, ruoat laitettiin 
uunissa. Uuni lämmitettiin jo 

aamulla ennen työhön mene-
mistä ja pantiin keitto- tai pe-
runapata uuniin. Kun illalla tul-
tiin töistä, ruoka oli valmiina ja 
sai ruveta syömään. Kun uunia 
lämmitettiin työn jälkeen, saa-
tiin illallinen myöhään. 

Me emme käyttäneet keitettyä 
maitoa vaan haudutettua maitoa. 
Uunissa ei ollutkaan mahdollista 
keittää. Haudutetulla maidolla 
oli toisenlainen makuu ja toi-
senlainen värikin kuin keitetys-
sä maidossa. Haudutettu maito 
maistui paremmalta. Se on niin 
kuin pastöroiminen: maitokulho 
seisoi jonkin aikaa yhtäläisessä 
lämmössä, mutta alle 100 astet-
ta. Oma vuohen maitoa joimme 
tuoreena, vierasta maitoa äiti ei 
halunnut pastöroimatta käyttää. 
Pannussa paistettiin ruokaa 
myös uunissa hiilien päällä. 

Vuohi
Joku antoi huivin tai villapai-
dan neulomisesta hiukkasen 
rahaakin, kevään tullessa äiti oli 
säästänyt sen verran, että saim-
me ostaa vuohen. Vuohi poi-
ki ja vuonakin sattui olemaan 
tyttö niin että vuoden kuluttua 
oli meillä jo kaksi vuohta. Elä-
mä muuttui helpommaksi, nyt 
meillä oli omaa maitoa. Hyvä 
vuohi antaa kolme litraa maitoa 
päivässä, siitä sai silloin tällöin 
voita ja joskus rahkaakin. Leipää 
ei ollut, voita voideltiin perunan 
päälle. Melkein niin kuin prins-
sin tarinassa. Kun hoitaja kertoi 
prinssille, että heidän perheensä 
oli niin köyhä, että heillä ei ollut 
edes leipää, prinssi kysyi: ”Voi-
telitteko te sitten voita suoraan 
makkaran päälle?” Kun rahkaa 
sattui olemaan enemmän, lisät-
tiin rahkaan muna ja hiukkasen 

kaurajauhoja, että pysyisi koossa, 
ja paistettiin rahkapihvejä.
Sokeria ei lisätty mihinkään sillä 
sitä ei ollut. Teetä juotiin saha-
riinin kanssa tai keitettiin yrtti-
teetä (minttu, lehmuksenkukka, 
vadelman varret). Yrttiteehen ei 
lisätty sahariinia.

Muut eläimet
Lehmillä ei ollut juoma-astioita 
ja vettä heille eteen ei kannet-
tu. Lehmät ajettiin kaksi kertaa 
päivässä (talvellakin) lammikol-
le juomaan. Kolhoosin lehmät 
antoivat viisi litraa maitoa päi-
vässä. Lehmä syö talven aikana 
noin kahdeksan kuormaa heiniä, 
vuohelle riittää yksi kuorma. Siis 
on hyödyllisempää pitää lehmän 
sijasta kahta vuohta – saa kuusi 
litraa maitoa ja tarvitaan kaksi 
kuormaa heiniä.
Talvella tuotiin vastasyntyneet 
vuonat ja vasikat keittiöön, sillä 
kun ulkona oli -40C, oli nave-
tassa kylmää. Vuonat piti viedä 
monta kertaa päivässä mam-
mansa luo imemään, vasikoita 
juotettiin keittiössä. 

Kauppareissu
Meidän kylässä eikä missään lä-
hikylässäkään ei ollut kauppaa. 
Ehkä jossakin etäisemmässä ky-
lässä oli, en tiedä, siellä ei käy-
ty. Pari kertaa vuodessa käytiin 
kolhoosin hevosella kaupungis-
sa (40 km). Siihen meni kolme 
päivää: ensimmäisenä päivänä 
ajettiin sinne, toisena päivänä 
käytiin kaupoissa ja kolmante-
na oli paluumatka. 2-3 henkeä 
pääsi mukaan. Heille annettiin 
sitten monenlaisia tilauksia: 
neuloja, lankaa, kyniä, vihkoja, 
pyyhekumeja, postimerkkejä 
(kirjekuoria ei ollut tarvis, kir-
je käännettiin kolmekulmaksi), 
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täikampoja, suolaa, sahariinia, 
leivinpulveria, lampunlaseja – 
semmoista, ilman mitä ei tulla 
toimeen ja mikä ei paina paljon. 
Eihän hevonen olisi jaksanut 
hirveän suurta kuormaa vetää. 
Matkaan lähtijät ostivat itsel-
leen enemmän, jos heillä oli ra-
haa. Naapurinnainen oli tuonut 
konvehtejakin, tyynyn muotoi-
sia, sisällä hilloa. Me katselim-
me, miten hänen tyttärensä joi 
aamulla, povidlokonvehti suussa, 
teetä. Tietysti meillä juoksi suu 
vettä.

Lääkärin apu 
Meidän kyläämme tuli yhtäkkiä 
eräs nuori mies sodasta kotiin, 
elossa ja terve. Siitä riemusta 
järjestettiin suuret juhlat. Koko 
kylä kutsuttiin vieraisille, syötiin, 
juotiin ja tanssittiin. Seuraava-
na päivänä oli miehellä suolen 
tukkeutuma, hirveät vatsakivut 
ja hänet vietiin kaupunkiin sai-
raalaan (40 km). Meidän kylässä 
lääkäriä ei ollut, eikä ollut naa-
purikylässäkään. 
Koska hoitoon oli pitkä matka 
ja ainoa liikenneväline kolhoo-
sin laiha hevonen, lääkärin apu 
myöhästyi, leikkaus ei enää aut-
tanut ja nuori mies kuoli.
 Venäläiset ilmaisevat surunsa 
kovasti huutamalla. Hautajai-
siin asti valitti hänen vaimonsa 
kovalla äänellä meidän nukku-
maanmenoon asti ja aamullakin 
kylä heräsi kovaan valitukseen. 
Hautajaisten jälkeen tuli hiljai-
suus ja elämä jatkui. Olihan vai-
mo jo tottunut elämään ilman 
miestä, sillä mies oli ollut noin 
neljä vuotta sodassa.

Minäkin olen saanut tuntea sem, 
mitä merkitsee, kun lääkäriin ja 
apteekkiin on pitkä matka. Vi-

lustuin ja sain keskikorvantuleh-
duksen. Aluksi korvaa koski vä-
hän sitten kovaa. ”Lääkettä” oli 
meillä ihan kolmea lajia: tippa 
kamperiöljyä vanutupon päälle 
ja korvaan, kuumavesipullo tyy-
nyn päälle korvan alle ja vadel-
mateetä kuumeen alentamiseksi. 
2-3 päivää itkin vuoteessa, sitten 
rupesi korvasta tulemaan mätää 
ja särky loppui. Sama toistui pa-
rin kuukauden kuluttua. Kärsin 
korvantulehduksesta kymmenen 
vuotta. Kun menin kaupunkiin 
kouluun, pääsin korvalääkärille. 
Lääkäri määräsi penisilliini-
kuurin, noin pari viikkoa, ja pesi 
korvaa, ruiskuttamalla korvaan 
lämmintä vettä, ja puhalsi korvat 
monta kertaa läpi. Sen jälkeen ei 
ole korvani enää ollut kipeä. On 
ihme, etten menettänyt kuuloa-
ni kärsittyäni vaivasta 10 vuotta 
ilman hoitoa.

Kouluun 
Seitsenvuotiaana minun oli 
mentävä kouluun. Koulutaloa 
ei ollut, koulu toimi tavallises-
sa venäläisessä talossa, jossa oli 
kaksi huonetta, yhdessä huo-
neessa I-III luokka, toisessa II-
IV. Opettajani nimi oli Anna 
Vassiljevna, sukunimeä hän ei 
kertonut. Yliopistossa selitet-
tiin, että jos et tiedä sukunimeä, 
se annetaan sinulle anteeksi, 
etunimi ja isännimi on pakko 
tietää. Koulu oli naapuritalossa 
ja minä pääsin ruokavälitunnilla 
kotiin syömään.  Se oli onni, sillä 
ei olisi ollut mitään, mitä ottaa 
evääksi mukaan. Kotona oli aina 
jotakin: lihatonta kaalikeittoa tai 
perunoita ja jauhokastiketta.

Venäjää en osannut sanaakaan. 
Seisoin koko ensimmäisen 
neljännesvuoden hiljaa seinän 

vieressä, kukaan ei puhunut mi-
nulle. Onneksi minulla on hyvä 
muisti. Minä en osaa laulaa enkä 
piirtää, urheilussakin olin huo-
no, mutta muistissa on kaikki oli 
niin kuin filminauhalla. Minusta 
on sama tapahtuiko jokin asia 4 
minuuttia vai 40 vuotta sitten, 
minä muistan sen täsmällisesti. 
Tämä ei kuitenkaan koske ihan 
kaikkea. Se on jollakin tavalla 
tunteiden kanssa yhteydessä. 
Jos tapahtuma ei kiinnostanut 
minua, niin ”kamera ei käynnis-
tynyt” ja muistissa ei ole mitään. 
En ymmärtänyt, mitä minulle 
sanottiin, mutta sanat muistin ja 
kysyin kotona. Niin opin kielen 
vähitellen.

Ensimmäisenä päivänä opittiin 
runo. Isä tulkkasi sen sisällön.
Viiksinen kissanpoika kävelee 
puutarhassa,sarvinen pukki kä-
velee kissanpojan perässä. 
Käpälällä kissanpoika pesee 
suutaan,mutta pukki ravistelee 
harmaata partaansa.

Minun oli vaikea oppia luke-
maan. Aakkoset tiesin, mutta 
en ymmärtänyt, miten niis-
tä saa sanan. Ja vielä vieraalla 
kielellä. Mutta tekstin muistui 
heti, näytin sormellani sanaa ja 
luin. Oli jo toukokuu ja minä en 
osannut vieläkään lukea, mutta 
opettaja ei tietänyt sitä. Avasin 
lukukirjan miltä sivulta tahansa 
ja ”luin”.
Aapiset sai koulusta, mutta vih-
koja ei ollut. Jokainen kirjoitti, 
mihin sai: sanomalehden reu-
naan tai kirjan tyhjille sivuille. 
Kenellä ei ollut, mihin kirjoittaa, 
kirjoitti vain liidulla taululle. Äi-
ti teki minulle vaaleanruskeasta 
voimapaperi-säkistä vihkoja, jot-
ka hän ompeli keskeltä yhteen 
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ja viivasi viivoittimella. Niin mi-
nulla oli raidallinen, ruudullinen 
ja ”valkoinen” vihko. Valkoinen 
oli tietysti voimapaperinvärinen. 

Piirtäminen
Viivaamaton vihko oli piirtä-
mistä varten. Piirtämisentunnil-
la opettaja sanoi, että jokainen 
voi piirtää mitä haluaa, ja istui 
itse pöytänsä luo korjaamaan sa-
neluja. Värikyniä ei yleensä ollut, 
mutta minulla oli ainoana kuusi 
värikynää. Piirsin talon ja puu-
tarhan, kukkapenkin ja lipun. 
Lipulle opettaja tempasi viivan 
päälle. En ymmärtänyt, miksi. 
Pulpettikaverini Kolja Kissel-
jov selitti, että voi kyllä piirtää 
oman tasavallan punaisen lipun, 
mutta en mitään sinistä eikä 
muita värejä. No ei siitä lipusta 
olisi mitään tullutkaan, valkoista 
väriä ei ollut ja vihkopaperi oli 
beige-vaaleanruskea. Kolja piirsi 
aina panssarivaunun, jonka hän 
maalasi tavallisella kynällä tum-
manharmaaksi. Eteen ja taakse 
hän piirsi punaisen viisikulman 
minun vrikynälläni. Vuoden 
lopussa hänellä oli jo kokonai-
nen panssarivaunudivisioona – 
hän lupasi lähettää ne Kurskin 
panssarivaunutaisteluun vaikka 
taistelu oli jo ollut ja sotaakin 
loppunut.

Voimistelutunti 
Me pääsimme pihalle juok-
sentelemaan. Talon edessä oli 
pystyssä neljä sileää riukua. Sai 
kavuta portaita ylös ja laskea 
pitkin äärimmäistä riukua alas. 
Keskimmäisen riuun huippuun 
piti käsien ja polvien avulla itse 
kavuta. Minä olin pikkuinen ja 
hoikka, mutta takapuoli oli niin 
kuin tinaa täynnä. Metriä kor-
keammalle en jaksanut kiivetä, 

sitten maan vetovoima jo tem-
pasi minut alas. 

Pyhät
Lokakuun vallankumouspäivä-
nä koulussa oli suuri juhla. Äidit, 
isoäidit ja isoisät tulivat kouluun. 
Isiä oli vain muutama. Monet 
miehet olivat sodassa kaatuneet, 
monet makasivat haavoittunee-
na sairaalassa. Oli myös eläviä ja 
terveitä, jotka eivät olleet vielä 
palanneet. Osa oli vielä palve-
luksessa, osa oli löytänyt uuden 
perheen.
Kolhoosi oli tappanut sian, 
tarjottiin liha-vihannespataa. 
Ruokaa jaettiin kaikille, kulho 
ja lusikka piti olla itsellä. Ruoka 
maistui sillä kotona sai harvoin 
lihaa, jos ollenkaan. Ruokailun 
jälkeen tanssittiin venäläistä pl-
jaskaa. Minua moitittiin siitä, 
ettei korvissani ollut korvaren-
kaita, kuten kaikilla muilla. Sii-
täkin moitittiin, että en osannut 
tanssia. Ei ole minulla korvaren-
kaita vieläkään enkä taida venä-
läistä tanssiakaan vielä osata. 
Nuuttipäivänä koulussa oli uu-
denvuodenkuusi. Se oli koristet-
tu valkoisesta paperista leikatuil-
la lumihiutaleilla, vaikka ne eivät 
olleet 6-haaraisia. Kuka niitä 
haaroja osasi silloin laskea. Pari 
rasvakynttilää oli myös. Kuusel-
la luettiin runoja ja laulettiin, oli 
muutama tanssikin. Paketteja ei 
tehty. Ei omalle pulpettikaverille 
eikä ystävälle eikä heitetty arpaa, 
kuka kenelle tekee. Eihän meil-
lä olisi ollutkaan mitään, mitä 
panna pakettiin. Ehkä kintaat. 
Silloin ei tullut semmoista aja-
tustakaan, että lahja olisi saanut 
olla jotakin muuta kuin ruokaa.

Uunissa peseminen 
Koko kylässä ei ollut saunaa. 

Lauantaisin peseydyttiin niin, 
että uuni lämmitettiin aamul-
la jotta se ehti päivän aikana 
jäähtyä sopivaksi. Uunin ari-
nalle levitettiin paksulti olkia, 
ettei polttanut, ja lapset pistet-
tiin uuniin. Meitä mahtui sinne 
samanaikaisesti neljäkin. Pelti 
pantiin uunin suun eteen ja 
jätettiin raolleen, jotta kylpijät 
saivat ilmaa. Uunin vasemmas-
sa nurkassa seisoi keittopata, 
keitto tai perunat hautumassa. 
Varoitettiin, että lapset, älkää 
kaatako pataa, poltatte itsenne ja 
jäätte ilman illallista myös. Kun 
olimme ruvenneet hikoilemaan, 
meidät autettiin uunista ulos ja 
pestiin uunin edessä puutynny-
rissä tai -ammeessa puhtaaksi. 
Vesi oli lämmitetty uunissa mo-
nessa pienemmässä astiassa tai 
kuumilla kivillä, kivetkin kuu-
mennettiin uunissa.
 Hellaa ei ollutkaan, ennen kuin 
isä keväällä itse rakensi. Uuni oli 
kesällä epämukava kun ulkona 
oli 30 astetta. Mutta ruokaa oli 
kuitenkin laitettava.
Erääseen perheeseen oli tul-
lut iltapesun aikana vieras ja 
hänellekin oli tarjottu uunissa 
kylpemisen ja pesemisen mah-
dollisuutta. Vieras oli suostunut 
ilomielin. Emäntä oli pistänyt 
hänelle myös vastan ja opetta-
nut, että pistä ennen vihtomista 
oikeassa kulmassa olevaan pe-
suvatiin. Vieras loikoi uunissa 
kasvot keittiöön päin ja oikealla 
olikin keittopata. Hän kasteli 
vihtaa keittopadassa ja ymmärsi 
tehneensä väärin vasta kun selkä 
tuli rasvaiseksi.

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

La 18.1. Sosiaalineuvos Niina Korpelainen kertoo  
kirjoittamansa sukukirjan ”Kuin lastu laineilla, sukukronikka 
inkerinsuomalaisen Jonas Koitin jälkeläisistä”, tekemisestä ja 
sukunsa juurista sekä menneitten sukupolvien kohtaloista. 

La 15.2. Sukututkimuksen asiantuntijat  
tavattavissa Inkerikodissa alkaen klo 9.00.
Samana päivänä klo 14.00 majuri evp. Seppo Tuomi kertoo 
matkoistaan Inkerinmaalle ja esittelee siellä tallentamiaan 
valokukuvia.   
Sukututkijat jatkavat tarvittaessa Inkeri-iltapäiväohjelman jäl-
keenkin klo 17.00 asti.

La 28.3. Kevätkokous.

La 18.4. Toimittaja, kirjailija Anne Tarsalainen esittelee  
kirjansa Lupaus Jaltalla ja miehensä Andrein kirjat  
Lapsuuteni sillat sekä Kirjeitä Itärintamalta.

La 16.5. Tarinankertoja Helena Ritvanen kertoo äidinpuolei-
sen sukunsa elämästä otsikolla ”Äitini elämän taivalta vuosina 
1920-2005 Inkerinmaan Siverskasta Siperian Makarakiin ja 
Saksan kautta Suomeen”.

Hyvinkään Inkeri-kerho
Kokoontumiset 6.10., 3.11. klo 14 seurakuntakeskuksen 
 kokoussalissa, katutasossa. (Hämeenkatu 16). 

Vuosi 2020, kerhopäivät:
5.1.
2.2.
1.3.
5.4.
3.5.
Tiedustelut:
Puheenjohtaja Leila Salo p. 040 567 7065 l 
eila.salo@hotmail.com
hyvinkaan.inkerikerho@hotmail.com

Ilmoittajille

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

topäivään mennessä.

TAPAHTUMAKALENTERI
SUOMEN INKERI-LIITON OHJELMA LOPPU VUODELLE 
2020:

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
Vuoden 2019 tapahtumat Varissuon kirkolla,  
tilaisuudet alkavat klo 14.00:
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, face-
bookista 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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Matka Inkerin kirkon uuden piispan Ivan Laptevin virkaanasettajaisiin.

Ohjelma: 
La 8.2. 
07:30 Turku, Linja-autoasema 
08:10 Salo, ABC Piihovi 
09:45 Helsinki, Kiasman pysäkki 
12:00 Vaalimaa, Rajahovi (mahdollisuus ruokailuun) Pyhän Marian Kirkko 
15:30 Viipuri, Ohitustie 
17:30 Pietari, majoittuminen hotelli Moskova 

Su 9.2. 
07:30-11:00 Aamiainen hotellilla 
12:00 Inkerinkirkon uuden Piispan, Ivan Laptevin, virkaanasettaminen Pyhän Marian kirkossa 
Tutustuminen Ilja Repinin erityisnäyttelyyn Venäläisen taiteen museossa  
(lisämaksusta halukkaille) 
Kaupunkikierros, jolla näemme Pietarin kauneimmat kirkot ulkoapäin 
Lisätietoja 9.2. ohjelmasta: Martti Hirvoselta Turun seudun Inkeri-seurasta puh. 040 176 6790 

Ma 10.2. 
07:30-10:00 Aamiainen hotellilla 
10:00 Lähtö hotellilta kotimatkalle 
12:00 Viipuri, ostosaikaa kauppahallissa 
14:00 Vaalimaa, Rajahovi (mahdollisuus ruokailuun) 
17:00 Helsinki, Kiasman pysäkki
18:25 Salo, ABC Piihovi
19:00 Turku, Linja-autoasema Martti Hirvonen 

Rajamuodollisuudet ja ruuhkat voivat vaikuttaa saapumisaikoihin. 
Hinta määräytyy lopullisen lähtijämäärän mukaan seuraavasti: 
140€ /hlö/2hh:ssa jos 35 maksavaa henkilöä 
156€ /hlö/2hh:ssa jos 30 maksavaa henkilöä 
170€ /hlö/2hh:ssa jos 25 maksavaa henkilöä
Hintaan sisältyy: bussimatkat, majoitus hotelli Moskovassa 2hh:ssa aamiaisella, kuljetukset 
Pietarissa ohjelman mukaisesti ja e-viisumi. Ilmoittautumiset Turun Neva Toursille 20.12.2019 
mennessä: omatoimimatkat@nevatours.fi / puh. 02 250 4655

KIRKKOJA JA TAIDETTA PIETARISSA 8.-10.2.2020 



Jouluna 
Taas syttyvät illan tähdet 

Ja kalpea nousee kuu. 
Maa peittyypi juhlatuntuun, 

Pois murehet unohtuu. 
Nyt kaikuvat rauhan kellot 

Ja kertovat ihmeen sen, 
Mi kuultihin ensi kerran 

Jo laulussa enkelten: 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
Toivottaa Inkeriläisten Viesti

"On syntynyt meille lapsi. 
Hän pieni on poika, vaan 

Ei vertaista ole Hänen, 
On valtijas taivaan, maan". 
Nyt täyttäköön riemu mielet 

Ja sävelet sielumme, 
Kun kunniaa Vapahtajan 
Taas jouluna veisaamme. 

Salomon Rautanen - Runo julkaistu Inkeriläisten Viestissä 1964


