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Pääkirjoitus

On tämä ollut kummallinen tal-
vi, en edes yritä tai uskalla arvata 
tulevan kesämme säätä – savo-
laisittain sanottuna ”voipi olla 
tai sitten ei”. Tässä mielessä siis 
elämme outoja ja epävarmoja 
aikoja. Edes ammattimaiset 
sään ennustajat eivät saata tie-
tää huomisen säästä.Eikö säästä 
ole muka jo puhuttu kylliksi? Ei 
ole, sillä jokainen päivä tarjoaa 
uuden yllätyksen, paikasta ja 
henkilöstä riippuen tulkittuna 
hyvän tai huonon yllätyksen.
Omat pääkirjoitukseni eivät 
yleensä tarjonne kenellekään 
erityisen hyviä yllätyksiä, vaik-
ka aina tietenkin niin toivoisin. 
Olenhan itsekriittinen realisti.

Yllätyksiä todella elämässä ta-
pahtuu, kuten seuraava Ilta-
Sanomien otsikko 30.1.2020 
päivättynä osoittaa: ”Putinin 
yllätyskäsky: Stalinin vainojen 
uhreista koottava tietokanta”.
Tämä olisi toteutuessaan jo sen-
saatio, suuri sellainen tästä asi-
asta tulisi, jos tutkijat pääsisivät 
ensi kertaa tutkimaan inkerin-
suomalaisten kohtaloita Stalinin 
hallinnon julmimpina aikoina.

Maailmamme ja historiamme 
on ikävä kyllä sellainen, että 
muidenkin suurvaltojen, entis-
ten ja nykyisten, arkistot odotta-
vat lukittuina tai jopa tuhottuina 
yhä ensimmäistä tutkijaansa.
En halua nimetä ensimmäistä-
kään valtiota, jonka oikea paikka 
saattaisi olla kansainvälisen to-
tuuskomission edessä tutkitta-
vana, tiedätte hyvin itsekin, että 
yhä nykypäivänä niitä on.

Uhrit ovat olleet ehkä väärän-
laista kansaa etnisesti muihin 
nähden asuma-alueellaan, puhu-
neet väärää kieltä valtaväestöön 
verrattuna tai kuuluneet valta-
väestöön nähden väärään us-
kontokuntaan. Tekosyitä löytyy, 
vaikka oikeastaan vain yksi syy 
yhdistää useimpia kansanvaino-
ja: Nämä vainotut elävät ehkä 
maa-alueilla, joiden maaperästä 
löytyy suuria rikkauksia tai niin 
yksinkertaista ainetta, kuin vettä.

Esimerkiksi Afrikassa asuvien 
hutujen ja tutsien välistä, jär-
kyttävää kansanmurhamaista 
sotaa en ymmärrä lainkaan – 
eikä siitä mediahistoriallisesti 
katsoen ole pitkää aikaa. Muita 
maailman kansalaisia ja kan-
sakuntia kiinnosti tuolloinkin 
missikisat, urheilulajien mes-
taruuskisat tai oman puolison 
harharetket ostosten ja tava-
roiden ihmemaahan.... Jos in-
kerinsuomalaisiin kohdistunut 
kansanmurha tapahtuisi juuri 
nyt, saisiko maailma tietää siitä? 
Olisivatko uutistoimistot kiin-
nostuneita tapahtumien seuran-
nasta, kolkuttaisiko kenenkään 
omaatuntoa viattomien mutta 
eri uskontoa tunnustavien tai 
etnisesti erilaisten asukkaiden 
kärsimykset? Arvannette omat 
ajatukseni asiasta..  

Sanotaan, että ”tieto lisää tus-
kaa”, mutta olkaamme rehellisiä 
itsellemme. Mehän olemme ol-
leet tapahtumista tietoisia, myös 
Stalinin vainoista. Me olemme 
tienneet juutalaisiin kohdistu-
neista hirveyksistä, eikä hutu-

jen ja tutsien väliset kauheudet 
Afrikassa ole menneet ohi sil-
miemme. Itä-Timor tiedetään, 
tiedetään Pol Potin Kamput-
sea/Kambodzha, mutta meidän 
sieluamme kolkuttaa enemmän 
ehkä bensiinin litrahinta. Tässä 
lienee syy, miksi inkerinsuo-
malaisten kohtaloista vaiettiin 
sotien jälkeen pitkään: ”Emme 
me vaarassa ole, vaan ne muut 
tekivät jotain joillekin” -ajatte-
lu sopi suurelle naapurillemme 
hyvin sotiemme jälkeen – moi-
nen ajattelu oli paitsi hyödyllis-
tä, niin myös mukavaa ainakin 
Valvontakomission ja aina vaan 
tiukkenevan YYA-sopimuksen 
aikoihin. Minusta on parasta, jos 
suhteet suureen naapuriimme 
ovat meillä aidosti hyvät, rehel-
liset ja ystävälliset, kuten mui-
hinkin ilmansuuntiin ja heillä 
puolestaan meihin. Silloin vä-
hemmistöillä on turvallista elää 
sen hetkisessä kotimaassaan.

Juhani Valo 
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RANKOISTA MATKOISTA SYNTYI MONIÄÄNINEN 
NÄYTTELY

Riikka Mahlamäki-Kaistinen
Lea ja Santeri Pakkasen sekä 
Meeri Koutaniemen inkeriäi-
syys-projekti eteni tammikuussa 
näyttelyvaiheeseen kun Kansal-
lismuseossa avattiin ”Inkeriläiset 
- Unohdetut suomalaiset” -näyt-
tely. Jutun alussa oleva kuva ja 
teksti ovat osa tätä näyttelyä. 
Identiteettiä ja kollektiivisen 
muistamisen merkitystä käsitte-
levä näyttely sisältää kolmikon 
haastattelujen kautta kerättyjä 
inkeriläisten tarinoita ja Kouta-
niemen kuvia sekä inkeriläisten 
vaiheita havainnollistavia esinei-
tä ja dokumentteja inkeriläisten 
kotiarkistoista, Kansallisarkis-
tosta ja Museovirastosta. Esillä 
on esimerkiksi Kansallisarkiston 
kokoelmista löytyneet, inkeriläi-
sen matematiikanopettaja Ama-
lia Suden vanhoille lakanoille ja 

Kuvaaja Meeri Koutaniemi.

alusvaatteille kirjaamia vankilei-
riaikojen muistelmia. 
Näyttely esittelee otteita 27 in-
keriläisen tarinasta, joihin lu-
keutuu myös Pakkasten omat 
kertomukset. Tekijöiden oma-
kohtainen ja dokumentaarinen 
ote peilaakin inkerinsuomalais-
ten muistojen kerroksia inhimil-
liseen tarpeeseen tuntea histori-
ansa ja tulla kuulluksi.
Valokuvaaja Koutaniemellä ei 
ole inkeriläistä taustaa, mutta 
hän on kuvannut paljon myös 
muita vääryyksiä kokeneita ih-
misryhmiä.
 
Näyttelyn avajaisiin, 24. tam-
mikuuta, saapui satoja ihmisiä. 
Lea Pakkanen kertoo näyttely-
tilan olleen myös tämän jälkeen 
kovassa käytössä ja usein täynnä.
– Avajaisiin tuli inkeriläisiä ym-
päri Suomen, mutta myös ulko-
mailta, Pakkanen iloitsee. 
Kaukaisimmat inkeriläiset mat-
kasivat näyttelyyn Venäjän Ja-
kutiasta, noin 4 500 kilometrin 
päästä.
Pakkasta ilahdutti myös se, että 
paikalla oli paljon ei-inkeriläistä 
perää olevia ihmisiä. Kolmikon 
ajatuksena olikin työllään le-
vittää tietoa inkeriläisyydestä, 
joka on monelle suomalaiselle 
täysin tuntematon asia. Ajan-
kohta tuntui otolliselta nyt kun 

paluumuuton alkamisesta tulee 
kuluneeksi 30 vuotta. 
– Karjalaisilla on vakiintuneem-
pi paikka suomalaisuuden nar-
ratiivissa historiankerronnan 
kautta. Kaikki tietävät, että kar-
jalaisia evakoita tuli Suomeen 
sotien aikaan 400 000. Vaikka 
samoihin aikoihin Suomeen 
tuli 63 000 inkeriläistä, moni ei 
tiedä tätä ollenkaan. Myös muu 
inkeriläisten historia tunnetaan 
huonosti. Inkeriläisyys on jää-
nyt katveeseen ja tätä aukkoa 
paikkaamaan meidän projekti 
on tehty.

 ”Inkeriläisyys on jäänyt 
katveeseen ja tätä 

aukkoa paikkaamaan 
meidän projekti on 

tehty.”

Projektin ensimmäinen matka 
tehtiin 2017. Silloin kolmikol-
la ei ollut vielä rahoitusta, eikä 
myöskään tietoa siitä, tulisiko 
kerätty materiaali koskaan min-
nekään esille. Esillepano varmis-
tui vasta kolmannen kenttätyö-
matkan jälkeen. Ensimmäinen 
rahoitusosuus saatiin 2018 ja 
sitä myöten mahdollistui syvem-
pi keskittyminen työhön. Jotta 
projekti voitiin toteuttaa tässä 

”Kun opiskelin koulussa, inkeriläisten kokemuksista ei kerrottu sanallakaan, minun ystäväni eivät tienneet 
heistä mitään. Nyt he tietävät, sillä minä olen opiskellut itse ja kertonut heille.”

Aleksander asuu Jakutskissa ja työskentelee juristina. Hänen isoäitinsä oli inkeriläinen, joka karkotettiin 
vuonna 1942 Leningradista Jakutiaan.
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mittakaavassa, lisärahoitusta 
piti hakea kuitenkin vielä useita 
kertoja ja monista eri lähteistä.
– Me teimme yhteensä viisi 
kenttätyömatkaa eripuolille Ve-
näjää. Sitä ei ole edes laskettu 
kuinka montaa matkaa tehtiin 
Suomessa. Varmasti kymmeniä. 
Halusimme saada mahdollisim-
man monipuolinen näkökulma 
inkeriläisyyteen, Pakkanen ker-
too.
Varsinaisten henkilöhaastatte-
lujen lisäksi projektiin tehtiin 
suuri määrä taustahaastatteluja. 

"Kohdatuista ihmisistä 
välittyi hienosti se 

sellainen inkeriläisten 
mieletön sinnikkyys ja 

sisukkuus."

Pakkanen kertoo haastateltavia 
löytyneen monelta suunnalta 
ja eri tahojen kautta. Osa otti 
yhteyttä kuultuaan projektista 
esimerkiksi Inkeriläisten vies-
tin, sosiaalisen median tai teki-
jöiden omien nostojen kautta. 
Haastateltavia tuli myös SKS:n 
aineistonkeruuprojektin kautta. 
Lisäksi tekijöillä oli itsellään 
mielessä jo projektin alussa in-
keriläisiä joiden puoleen kään-
tyä.
– Vastaan tuli myös niitä, jotka 
eivät halunneet tulla haastatel-
luiksi. Osa paluumuuttajista sa-
noi suoraan, ettei halua puhua 
inkeriläisyydestä, sillä he olivat 
traumatisoituneet reaktioista, 
joita he olivat kohdanneet tul-
tuaan Suomeen.
Ryssittely ja ikävä asennoitu-
minen ei ole Pakkasellekaan 
vierasta.

– Sitä enemmän on kuitenkin 
ollut sitä, että ihmiset eivät vain 
tiedä mitä inkeriläisyys on. Se ei 
tavallaan merkitse heille yhtään 
mitään. Kategorioita on vain 
kaksi. Ne ovat suomalainen ja 
venäläinen. Siihen suomalaisuu-
teen ei mahdu, jos ei ole synty-
nyt Suomessa.

Pakkanen sanoo inkeriläisten 
historiaan kuuluvan niin paljon 
surua ja tuskaa, että kaiken sen 
kohtaaminen oli välillä rankkaa 
ja lamauttavaakin.
– Kun ollaan menty karuihin 
karkotuspaikkoihin tai vanki-
leirimaisemiin, sitä on pystynyt 
kuvittelemaan miten vaikeata se 
on ollut ihmisille ja kuinka to-
taalinen ihmisarvon riistäminen 
heihin on kohdistunut. Sitä on 
joutunut miettimään, että miten 
pystyn tähän kaikkeen edes suh-

Museopalvelujohtaja Hanna Forssell (vasemmalla) haastatteli näyttelyn avajaisissa Meeri Koutaniemeä, Santeri Pakkasta ja Lea 
Pakkasta. 
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tautumaan, Pakkanen miettii.
Hän sanoo olleensa erityisesti 
Siperian reissujen jälkeen täysin 
loppu.
– Sitä on joutunut silloin mietti-
mään, että miten tästä jaksetaan 
taas eteenpäin. Etenkin Jakutian 
matkan oli rankka. Siellä konk-
retisoitui kaikki se hirveys mi-
tä ihmisille on tehty. Silloin ei 
myöskään ollut vielä varmuutta 
siitä, saadaanko projektia edes 
esille. 

Osa paluumuuttajista 
sanoi suoraan, 

ettei halua puhua 
inkeriläisyydestä, 

sillä he olivat 
traumatisoituneet 

reaktioista, joita he 
olivat kohdanneet 

tultuaan Suomeen.”

Ahdistusta lisäsi tietoisuus siitä, 
että suomalaiset eivät tiedä mitä 
kaikkea inkeriläiset ovat joutu-
neet suomalaisuutensa takia kes-

tämään. Vaikka inkeriläiset ovat 
itse kirjoittaneet paljon kohta-
lostaan, valtaväestössä aihe on 
jäänyt marginaaliin. Esimerkiksi 
valtamedioissa inkeriläisyyttä ei 
juurikaan käsitellä. 
Pakkanen iloitseekin Kansal-
lismuseon kanssa syntyneestä 
yhteistyöstä ja siitä kuinka Hel-
singin Sanomat käsitteli pro-
jektia lopulta sivuillaan varsin 
näyttävästi.
– Ehkä hetki on nyt ollut oikea 
tälle projektille, Pakkanen sanoo.
Vaikka kokemus oli rankka, toi 
se myös paljon hienoja muistoja 
ja tuttavuuksia.
– Kohdatuista ihmisistä välit-
tyi hienosti se sellainen inkeri-
läisten mieletön sinnikkyys ja 
sisukkuus. Että mistä kaikesta 
ne ovat selvinneet ja kuinka osa 
pystyi jopa laskemaan leikkiä 
kokemuksista. Inkeriläiset on 
kansanosa, jossa kyyneleet ja 
nauru ovat aika herkässä.
Pakkanen sanoo inkeriläisten 
myös verbalisoivan hienosti ko-
kemuksiaan.
– Inkeriläiset ovat todellakin 
puhuva kansa. 

Projektin seuraava piste on 
syksyllä julkaistava kirja. Sitä 
kirjoittavat yhdessä isä ja tytär 
Pakkanen.
– Kirjassa käydään läpi matkoja 
ja kerrotaan vähän laajemmin 
reissuista, joiden kaikki materi-
aali ei päässyt näyttelyyn uppoa-
maan. Kirja on meidän perheen 
tarina, sillä se seuraa perheen-
jäsenten vaiheita inkeriläisten 
historiassa.
Kirjan kustantaa Gummerus.
Myös näyttelylle on jatkosuun-
nitelmia, mutta mitään ei ole 
vielä päätetty. Kyselyjä on tullut 
ympäri Suomea, mutta myös 
Virosta ja Venäjältä. Nyt selvite-
tään mahdollisuuksia näyttelyn 
viemisestä Pietariin.

Käsikirjoitus: Lea Pakkanen ja 
Santeri Pakkanen
Valokuvat: Meeri Koutaniemi
Näyttelyn esineistö ja muut va-
lokuvat: Kansallismuseo, Kan-
sallisarkisto, Museoviraston 
Kuvakokoelmat, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura ja yksityi-
set kokoelmat.

Lea Pakkanen
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TURUN INKERISEURAN ESITTELY 
Lyydia Bazalevan ja Leila Kattelus

Yhdistyksemme
Turun Seudun Inkeri-seura ry 
on toiminut noin 50 vuotta. 
Seuramme on tällä hetkellä yksi 
Suomen Inkeriliiton suurim-
mista paikallisseuroista, jäseniä 
on noin 200. Vanhimmat, yli 
80-vuotiaat jäsenet on jo va-
pautettu jäsenmaksusta. Seural-
lamme on oma kokoontumistila 
Turussa Varissuon kirkon vieres-
sä. Siellä toimivat kerhot ja siellä 
pidetään kokoukset.

Puheenjohtajanamme on vii-
meiset kymmenen vuotta toi-
minut rovasti Martti Hirvonen, 
joka on työskennellyt pappis-
tehtävissä myös Venäjällä. Hän 
toimi Pietarissa Pyhän Mari-
an seurakunnan kirkkoherrana 
vuosina 1998–1999. Hän on 
tehnyt yhteistyötä inkeriläis-
ten kanssa jo vuodesta 1991 
toimiessaan Turun Katarinan 
seurakunnan kappalaisena sekä 
kirkkoherrana pitäen rippikou-
luja paluumuuttajille ja järjestä-
en erilaisia tilaisuuksia yhdessä 
diakoniatyön kanssa. 
Vuosina 2005–2014 Suomessa 
kirkkoherrana toiminut Hir-
vonen perusti myös Venäjältä 
ja Virosta saapuneiden paluu-
muuttajien kanssa lentopal-
lojoukkueen ”Inkerin nousu”. 
Joukkue harjoitteli ja pelasti 
menestyksellisesti Turun seudun 
talvisarjassa.
Hänen edeltäjänsä, entinen pit-
käaikainen puheenjohtajamme, 
seurakuntaneuvos Keijo Korkka 
poistui joukostamme viime vuo-
den lopulla.
Seurassamme on vuosien mit-

taan ollut monenlaista aktiivista 
toimintaa.

Kerhot ja muu toiminta
Yhdistyksessämme on jäseni-
nä monta iäkästä ”veteraania”, 
jotka terveydentilansa ja kor-
kean ikänsä vuoksi eivät pysty 
osallistumaan pitkille matkoil-
le. Olemme järjestäneet heille 
viime vuosina rentoutusleirejä 
Lehmirannassa – Lehmiranta 
on Salon seudulla Lehmijärven 
rannalla sijaitseva Eläkeliiton 
lomakeskus. Toukokuussa 2017 
heille järjestettiin oma ”veteraa-
nien päivä”, johon kuului käyn-
ti hautausmaalla inkeriläisten 
muistomerkillä ja sen jälkeen 
ruokailu ja ohjelmallinen juhla 
yhdistyksen tiloissa. Veteraanit 
ovat sotalapsia ja Pietarin piiri-
tyksessä olleita lapsia, ja olemme 
järjestäneet heille myös yhteisiä 
muisteluiltoja. Valitettavasti hei-
dän joukkonsa harvenee vuosi 
vuodelta.
Käsityö- ja askartelukerhot ovat 
säännöllisesti toimineet jo mon-
ta vuotta. Kerholaisten tekemiä 
erikoislahjoja ja kortteja on an-

nettu lahjoina juhlissa ja myyty 
juhlatilaisuuksissa.

Beseda on venäjän kieltä ja tar-
koittaa suomeksi “keskustelu/
juttelu”. Beseda-kerhossa tutus-
tutaan toisiin ja käydään kes-
kusteluja Inkerin kulttuurista, 
historiasta ja kohtalosta. Kerhon 
vetäjä Eero Pellinen on elänyt 
lapsuutensa Aral-järven ranta-
milla puuvillapeltojen keskellä ja 
hänellä on laaja tietämys Inkerin 
historiasta.

Lapsille ja nuorille järjestetään 
kerho- ja leiritoimintaa. Kerhos-
sa lapset askartelevat, piirtävät, 
leikkivät ja harjoittelevat pieniä 
esityksiä. Vuonna 2018 järjes-
tettiin kansainvälinen lasten 
leiri Piikkiön Villa Balticassa 
yhteistyössä Pietarin Inkerilii-
ton kanssa. 
Leirille osallistui 14 suomalais-
ta ja venäläistä lasta. Ohjelmassa 
oli mielenkiintoisia tehtäviä sekä 
luentoja ja tietokilpailu Inkerin 
kulttuurista ja historiasta. Oh-

Inkerin Nousun lentopalloilijat 
2000-luvun alussa Turun 
Normaalikoulun kotisalissa. Edessä 
seuran perustaja rovasti Martti 
Hirvonen.

Kuvateksti:  Käsityökerho 
joulukorttitalkoissa.

Beseda-kerho teepöydän äärellä, 
oikealla Eero Pellinen.
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jelmassa oli myös lapsille erityi-
sen mieluista uintia, onkimista, 
liikuntaa, musiikkituokioita ja 
tansseja.

Yhdistyksessämme on jo vuo-
sia toiminut lauluryhmä Orvo-
kit, joka on esiintynyt monessa 
tapahtumassa niin kotimaassa 
kuin Virossa ja Venäjällä.

Yhdistyksellämme on yhteis-
työtä monien eri tahojen kans-
sa. Sondip on monikulttuurinen 
kansainvälinen yhdistys, jonka 
tapahtumiin osallistumme ja 
jonka kanssa teemme yhteis-
työtä, esimerkiksi omalla esitte-
lypisteellämme Turun kirja- ja 
ruokamessuilla. 
Albatros ja Sirius ovat nuoriso-
toimintaan keskittyviä yhdis-
tyksiä, joiden monikulttuuri-
seen toimintaan osallistumme ja 
suunnittelemme tiivistä yhteis-
työtä, kuten leirejä ja lasten ker-
hotoimintaa. Seurakunta tarjoaa 
meille aina juhla- ja kokoustilat 
korvauksetta. Pietarin Inkerin 
Liiton kanssa on tehty pitkäai-
kaista ja tiivistä yhteistyötä.

Terveys- ja sosiaalineuvontapis-
teemme päivystää säännöllisesti 
pari kertaa viikossa. Tervey-
denhoitaja tekee verenpaineen 
ja verensokerin mittauksia ja 
antaa terveysneuvontaa, varaa 
lääkärinaikoja ja käy tarvittaes-
sa asiakkaan mukana lääkärissä. 
Sosiaalisissa asioissa annetaan 
monenlaista tukea ja apua. Neu-
vontapistettä hoitaa seuramme 
varapuheenjohtaja Lyydia Ba-
zaleva.

Juhlat
Perinteiset vuosijuhlat järjeste-
tään aina läheisen Varissuon kir-
kon tiloissa. Juhlista tärkeimmät 
ovat naisten päivän juhla, pääsi-
äisjuhla, äitienpäivän juhla, py-
häinpäivän juhla sekä joulujuhla 
Tapaninpäivänä. Pyhäinpäivänä 
on kunniakäynti seppeleenlas-
kuineen Turun hautausmaalla 
inkeriläisten muistomerkillä ja 
sen jälkeen kahvi- ja ohjelma-
tilaisuus.
Juhlien yhteydessä pidetään 
myös yhdistyksen viralliset ke-
vät- ja syyskokoukset. Juhlien 
ohjelmaan kuuluvat Orvokki-
en laulut, Sydämestä sydämeen 
-musiikkiryhmän sekä kutsu-
vieraiden esitykset. Kaikissa 
juhlissa on aina tarjolla ahkeri-
en yhdistysläisten valmistamat 
maistuvat leivonnaiset kahvin ja 
”tsain” kera.
Viime vuosina joulujuhlassam-

me tunnelmaa ovat kohottaneet 
kauneimmat joululaulut sekä 
iloista mieltä luonut yhdistys-
väen esittämä riemullinen jou-
lunäytelmä. Juhlassa niin lapset 
kuin aikuiset ovat saaneet jou-
lupukilta joululahjan, joka on 
muistuttanut meitä lapsuuden 
ajoista ja tuottanut lämpöisen 
joulumielen.

Vuoden 2019 Inkeriläisten val-
takunnallinen kesäjuhla vietet-
tiin kauniissa ja aurinkoisessa 
kesäsäässä Piikkiössä Villa 
Baltican mailla lauantaina hei-
näkuun 7. päivänä. Juhlasta on 
kirjoitettu ja kerrottu monipuo-
lisesti Inkeriläisten viestin nu-
merossa 4/2019. 
Juhliin saapui yli 250 juhla-
vierasta eri puolilta Suomea sekä 
laulu- ja tanssiryhmä Pietarista. 
Juhlissa palkittiin inkeriläisten 
hyväksi tehdystä työstä Inke-
rin sivistyssäätiön ansiomerkil-
lä turkulaiset Lyydia Bazaleva, 
Leena Kolkkanen, Lempi När-
vänen ja Eero Pellinen. 
Turkulaiset järjestivät valtakun-
nallisen kesäjuhlan myös kesällä 
2013.

Lasten kerhon pieniä osallistujia.

Orvokkien esiintyminen kesäjuhlilla 
Piikkiössä 2019

Turun kirja- ja ruokamessuilla, keskellä 
kansallispuvussaan yhdistysaktiivi 
Lyydia Bazaleva.

Pyhäinpäivän kunniakäynti ja lasten 
valmistaman seppeleen lasku Turun 
vanhalla hautausmaalla inkeriläisten 
muistomerkillä, vasemmalla 
puheenjohtaja Martti Hirvonen.
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DRAAMAKOMEDIA INKERILÄISPERHEEN VAIHEISTA
Näkemiin Neuvostoliitto -elokuva kuvaa ainutlaatuisella tavalla inkeriläisten asemaa Neuvostoliitossa 
ja tuo valkokankaalle kuultavaksi myös inkerinsuomea.

Maaliskuussa Suomen ensi-
iltansa saava Näkemiin Neu-
vostoliitto -elokuva sijoittuu 
salaperäiseen  Leningrad-
3-kaupunkiin sekä 1980- ja 
1990-luvun taitteen Tallinnaan. 
Tämä draamakomedia on siinä 
mielessä merkittävä, että se on 
ensimmäinen inkerinsuomalai-
nen pitkä näytelmäelokuva, ja 
se perustuu ohjaaja-käsikirjoit-
taja Lauri Randlan omiin ko-
kemuksiin kahden erilaisen jär-
jestelmän välissä kasvamisesta.
Humoristisen nostalgian ja tun-
nettujen neuvostoiskelmien ryt-
mittämä elokuva kertoo inkerin-
suomalaisen Tarkkisen perheen 
värikkäistä vaiheista Neuvosto-
Viron viimeisinä vuosina. 

Elokuvassa nuoren Johannek-
sen (Niklas Kouzmitchev) va-
paamielinen opiskelijaäiti (Ni-
ka Savolainen) on kallellaan 
länteen, kun taas isoäiti (Ülle 
Kaljuste) haluaisi pojasta ennen 
kaikkea kunnon neuvostokansa-
laisen. Tarinassa tämä ominta-
keinen perhe natisee liitoksis-
saan ja Viro kipuilee itsenäisty-
misen kanssa. Samanaikaisesti 
Johanneksen omat kasvukivut 
käyvät yhä kovemmiksi. Äidin 
lähtö Suomeen ja ensirakkaus 
tšetšeenityttö Veraan (Elene 
Baratashvili) mullistavat pojan 
elämän lopullisesti.

Elokuva avaa ikkunan naapu-
rimaamme poikkeukselliseen 
ajanjaksoon, jolloin Moskvitš-
autot, neuvostonuket ja kro-
kotiili Gena kumppaneineen 

alkoivat saada haastajia rajan yli 
kulkeutuvista suklaatikkareista, 
barbeista ja banaaneista sekä 
Suomen television ohjelmis-
ta ja mainoksista, joita Virossa 
katsottiin satelliittiantennien 
avulla. 

Näkemiin Neuvostoliitto kuvaa 
ainutlaatuisella tavalla inkeri-
läisten asemaa Neuvostoliitossa, 
ja elokuvassa kuullaan katoavaa 
inkerinsuomea. Ensi vuoden 
huhtikuussa tulee kuluneeksi 
30 vuotta siitä, kun president-
ti Mauno Koivisto toivotti in-
kerinsuomalaiset tervetulleiksi 
Suomeen paluumuuttajina.
”On ollut hieno mahdollisuus 
rakentaa tarina neuvostolap-
suudesta, ja vieläpä inkeriläisestä 
näkökulmasta. Henkilökohtai-
sesti suuri asia on ollut myös se, 
että olen voinut tehdä elokuvan 
kielellä, joka on katoamassa iso-
vanhempieni mukana. Kaiken 
lisäksi elokuvaa on kuvattu en-
tisessä suljetussa kaupungissa, 
paikassa, jossa kuvaaminen olisi 
30 vuotta sitten ollut hulluutta”, 
ohjaaja-käsikirjoittaja Randla 

kertoo.
 
Tartossa 1981 syntynyt inke-
rinsuomalainen Lauri Randla 
on ohjannut seitsemän lyhty-
elokuvaa, joista viimeisin Mau-
soleum (2016) voitti kahdeksan 
kansainvälistä palkintoa, muun 
muassa Toronton kansainvälis-
ten lyhytelokuvajuhlien parhaan 
vieraskielien elokuvan palkin-
non. Randla on valmistunut 
Aalto-yliopiston Taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulusta 
elokuvaohjaajaksi vuonna 2015.
Näkemiin Neuvostoliitto on hä-
nen ensimmäinen pitkä ohjaus-
työnsä.

Elokuvaa ovat rahoittaneet Ees-
ti Filmi Instituut, Suomen elo-
kuvasäätiö, Eurimages ja Eesti 
Kultuurkapital, ja se on toteu-
tettu yhteistyössä Yleisradion 
kanssa. Elokuvan levityksestä 
Suomessa vastaa B-Plan Distri-
bution.

Näkemiin Neuvostoliito -eloku-
van teatteriensi-iltansa Suomessa 
27. maaliskuuta 2020.

Niklas Kouzmitchev (keskellä), Ülle Kaljuste ja Tõnu Oja. Kuva: Elen Lotman. ©Exitfilm 2019.



10

INKERILÄISJUURINEN KITARAMIES
Monista kokoonpanoista ja produktioista tututta huippukitaristi Marzi Nymanilla on juuret Inkerissä.

Riikka Mahlamäki-Kaistinen
Kitaristi Marzi Nyman on 
Suomen ehkäpä tunnetuin ki-
taristi, Hän on kaatanut ural-
laan monenlaisia raja-aitoja ja 
tuonut rytmimusiikkiin vahvaa 
elinvoimaa. Nyman aloitti mu-
siikinopiskelun piano- ja teo-
riatunneilla Länsi-Uudenmaan 
musiikkiopistossa, josta matka 
jatkui 1996 Tapiolan lukion 
musiikkilinjalle ja pian myös 
Espoon pop/jazzopisto Ebeliin. 
Marzi sanoo musiikin kuulu-
neen hänen elämäänsä lapsuu-
desta asti.
– Mutsi ja faija ovat molemmat 
olleet hengellisessä työssä Kan-
sanraamattuseuralla kun minä 
synnyin. Silloin pastorina (ny-
kyisin rovasti) toiminut isä oli 
yksi Pro fide -nimisen gospel-
pändin perustajajäsenistä. Hän 
soitti usein kotona ja äiti lauloi 
mukana.
Marzin vanhemmat ovat kir-
jailija-rovasti Hannu Nyman ja 
kirjailija Maija Nyman. 
Marzi sanoo suvusta löytyvän 
monta muutakin muusikkoa.
– Ukki oli vanha basunisti, jonka 
autossa soi aina Glenn Milleriä 
ja setä oli rock-yhtyeen basisti.

Marzi soitti pitkään pianoa, 
mutta teini-iässä kitaran veto-
voima kasvoi vastustamatto-
maksi.
– Tajusin, että sillä on helppo 
säestää ja kun sitten kuvioihin 
tuli sähkökitara olin ihan myy-
tyä miestä, hän nauraa.
– Musiikki oli mulle niin elimel-
linen osa olemista, että siitä tuli 
loogisesti myös ammatti, hän 

lisää.
Marzi sanoo kaiken alkaneen 
Bluesista, ja päätyneen vaikka 
minne. Miehelle ei tule mieleen 
sellaista musiikkityyliä, jota hän 
ei lähtisi soittamaan. Raja kul-
kee idealistisella tasolla. Hän ei 
halua olla mukana produktiois-
sa, jotka eivät vastaa aatteeltaan 
hänen omaa ajatusmaailmaansa. 
Marzi ei siis esittäisi vaikkapa 
vihapuhetta sisältäviä tekstejä.

”Musiikki oli mulle 
niin elimellinen osa 
olemista, että siitä 
tuli loogisesti myös 

ammatti.”

Lukiolaisena Marzi napattiin 
soittajaksi menestysyhtye Ny-
lon Beatiin. Yhtye sai urallaan 
kahdeksan kultalevyä ja seitse-
män platinaa. Vuonna 1999 sil-
le myönnettiin vuoden yhtyeen 
Emma-palkinto. Marzi Nyma-
nin kalenterissa ei tämän jälkeen 
juuri tyhjiä päiviä ole näkynyt.
Marzin ammattiin kuuluu soit-
tamisen lisäksi säveltämistä ja 
johtamista. Hän on soittanut 
urallaan myös monessa televi-
sio-ohjelmassa.
– Minulla on lyhyt keskittymis-
kyvyn säilymien. Siksi on muka-
va tehdä montaa lajia. Koen ole-
vani parhaimmillani silloin kun 
olen vähän reaktiivinen eli kun 
tulee uusi impulssi, reagoin sii-
hen intuitiivisesti. Silloin löytää 
itsestään ihan uusiakin puolia. 

Vaikka kitara on vakiintunut 

Marzin soittamiseksi, hän istah-
taa yhä usein pianonkin ääreen 
– Joskus jopa soolopianokon-
serteissa. 
– Sävellän myös aika paljon pia-
nolla. Siinä on isompi rekisteri 
ja siinä saa useamman äänen 
yhtä aikaa pohjaan. Käytän pal-
jon Sibelius-nuotinnosohjelmaa 
sävellystyökaluna ja orkestoin 
siitä suoraan. Kitaralla taas saa 
säveltämiseen toisenlaisia sävyjä.
Vaikka musiikki on ammatti, 
Marzi soittaa lomallakin.
– Kun mieli tasaantuu, alkavat 
uudet biisit poreilla. On aina 
kivaa löytää uudelleen se sellai-
nen soittaminen ja säveltäminen, 
johon ei arjen pyörittämisen 
keskellä ehdi syventyä, kahden 
lapsen isä sanoo. 
Marzista pianon ääreen rauhoit-
tuminen on meditatiivista ja vä-

Marzi Nyman pistäytyi viime kesällä 
Jyväskylässä konsertoidessaan 
Kaupunginkirkossa yhdessä laulaja 
Maria Ylipään kanssa.
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hän rukouksenkin kaltaista.
Mitä taas uskontoon tulee, Mar-
zi sanoo olevansa läpiuskonnol-
linen.
– Se on tärkeä osa mua ja sen 
kautta jäsentelen maailmaa ja 
elämää.

Mutta puhutaanpa vielä siitä in-
keriläisyydestä. Marzin isän äiti 
on inkeriläinen. Kun toimittaja 
kysyy mistä tarkalleen, haluaa 
Marzi soittaa varmuuden vuok-
si isälleen. Ihan vain siksi, ettei 
vaan menisi väärin. 
– Mummi oli Skuoritsan seura-
kunnasta Ala-Purskovan kyläs-
tä, Marzi sanoo nopean puhelun 
päätteeksi. 
– Hän tuli 1943 Suomeen ja 
päättyi Eurajoen pakolaisleirin 
kautta jonnekin Salon seudul-
le, ehkä Muurlaan. Kun sitten 
välirauhan aikaan inkeriläisiä 
palautettiin itään, mummi lähti 
junalla karkuun pohjoiseen. Hä-
nen isänsäkin oli sanonut, että 
takaisin ei kyllä lähdetä.
Isoäiti oli tuolloin teini-ikäinen 
ja hän ajautui pakomatkalla 
eroon muusta perheestä. Mum-
mi päätyi Tukholmaan. Hän te-
ki siellä muutaman vuoden ajan 
töitä ja palasi sitten Suomeen, 
jonne muukin perhe oli pääty-
nyt.
Marzi kertoo kuulleensa mum-
min inkeriläisyydestä vasta ai-
kuisiällä. 
– Kai ne opettelivat 50-luvulla 
olemaan asiasta niin vaiti, ettei 
siitä sitten myöhemminkään 
paljon puhuttu. Ne eivät kai us-
kaltaneet puhua kun pelkäsivät 
palautuksia. Mummin velihän 
nimittäin jäi Heimokomppanis-
ta kiinni ja se joutui Vorkutaan 
hiilikaivoksille pakkotyöhän 
Komin tasavaltaa. Siellä ne 

työskentelivät käsittämättömän 
pitkiä aikoja maan alla. Mum-
min veli vapautettiin kaivokselta 
vasta Stalinin kuoltua.
Marzi muistaa vaarin ja mum-
min puhuneen välillä huumo-
rimielessä venäjää keskenään. 
Näin vaikka vaari oli kotoisin 
pohjanmaalta. Hän oli kuitenkin 
oppinut muutaman sanan sodan 
aikana.
– Se oli lapsena aina huisia, että 
joku osaa tuollaista, 40-vuotias 
Marzi nauraa nyt.

Hän uskoo omien juurien alka-
van kiinnostamaan iän ja omien 
lasten karttuessa. Nyt hän sanoo 
vähän nolonakin, ettei tiedä tä-
män enempää.
– Identiteetti muuttuu ja kehit-
tyy ja nähdäkseni siihen kuuluu 
vanhemmiten kasvava kiinnos-
tus omiin juuriin. Mutta muis-
tan mummin kyllä tosi hyvin, 
sillä hän eli vielä kun minä olin 
jo parikymppinen. Mummista 
on jäänyt sellainen rakas ja vah-
va vieraanvaraisuuden muisto.

Moni muusikko kiertää jatkuvasti 
Suomen yhtyeen kanssa, mutta Marzi 
tekee paljon töitä kotoa käsin. Tämä on 
tärkeää jo siksikin, että kotona on pienet 
lapset, joille isän läsnäolo on tärkeää.

Markus ”Marzi” Nyman 
Syntynyt: 12. tammikuuta 1979 Lohjalla.
Soittanut: mm. yhtyeissä ja kokoonpanoissa Nylon Beat, 
Hemma Beast, UMO Jazz Orchestra, Husband, Iiro Rantala 
New Trio ja GG Caravan. 
Televisio: Nyman sai medianäkyvyyttä esiintyessään Joonas 
Hytönen Show’ssa Lenni-Kalle Taipaleen yhtyeen vakiojäse-
nenä. On soittanut sittemmin useissa ohjelmissa.
Säveltänyt: musiikkia mm. elokuviin, Tapiola Sinfonietalle, 
Vaasan kaupunginorkesterille ja Kaartin soittokunnalle.
Soittaa: noin neljälläkymmenellä levyllä ja julkaissut kaksi 
sooloalbumiakin. 
Valittiin:  vuonna 2012 Espoo Big Bandin vakituiseksi ka-
pellimestariksi.  Valittiin vuonna 2003 Pori Jazzin vuoden 
taiteilijaksi.
Palkinnot ja tunnustukset: Teosto-palkinto 2006 yhdessä 
Sampo Haapamäen kanssa. Espoon kulttuuripalkinto 2014.
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KEIJO KORKKA IN MEMORIAM
Suomen Inkeri-liiton kunnia-
puheenjohtaja, kunniajäsen, 
seurakuntaneuvos Keijo Korkka 
oli siirtynyt juuri ennen joulua 
2019 rajan toiselle puolelle. 
Lempaalassa 5.9.1934 syntynyt 
Korkka oli suomalaisen Reino-
isän ja inkeriläisen Ida-äidin 
poika. Jo 2-vuotiaana hän jou-
tui jättämään kotinsa, kun koti-
pitäjä vuonna 1936 tyhjennettiin 
suomalaisesta väestöstä.
Isä vangittiin ja myöhemmin 
saadun tiedon mukaan hänet oli 
ammuttu jo vuonna 1938.
Äiti Iida, Keijo ja sisar Elma 
siirtyivät ensin Viroon ja sieltä 
Suomeen 1943.

Uskonto oli hyvin merkittäväs-
sä roolissa äidin kasvatuksessa 
ja Keijo mainitsikin usein äidin 

Keijo Korkka Inkeriläisten kesäjuhlilla Piikkiössä 2019. Kuva: RMK.

kehottaneen jättämään elämän 
Korkeimman huomaan.
Keijo on ollut kantava voima 
Turun seudulla toimivan yhdis-
tyksen johdossa ja oli sen kun-
niapuheenjohtaja.

Keijo Korkka toimi Suomen 
Inkeri-liitton hallituksessa vv. 
1976–2013 ja tämän jäsenyyden 
myötä myös Inkeriläisten sivis-
tyssäätiön hallintoneuvostossa 
vastaavat vuodet. Hän toimi lii-
ton puheenjohtajana vv. 1991–
2001 sekä varapuheenjohtajana 
vv. 2002–2013. Hänet kutsuttiin 
liiton kunniajäseneksi v. 2002 ja 
kunniapuheenjohtajaksi 2012.
Inkeriläisten sivistyssäätiön hal-
lituksessa Keijo toimi puheen-
johtajana vv. 1991–1999 ja vara-
puheenjohtajana vv. 2000–2013. 

Keijolle myönnettiin Inkeriläis-
ten sivistyssäätiön ansiomerkki 
kunniakirjoineen vuonna 1983 
ja Suomen Inkeri-liiton viiri 
1999.

Vielä heinäkuussa 2019 Pikki-
össä pidetyillä inkeriläisten ke-
säjuhlilla Keijo piti juhlapuheen. 
Elokuussa 2019 Hirvensalon 
kirkossa pidetyssä seurakunta-
neuvoksen arvonimen saamisen 
kunniaksi pidetyssä tilaisuudessa 
pitämänsä puheen lopulla, Kei-
jo taas kerran muistutti äitinsä 
neuvosta, luota aina Jumalaan.

Keijo Korkka siunattiin 
3.12.2020 Pyhän Ristin kappe-
lissa Turussa.
Anne Tuohimäki 
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ELLA OJALA IN MEMORIAM

Joulukuisena harmaana päivänä 
saapui suruviesti kunniajäse-
nemme, kirjailija Ella Ojalan o.s. 
Makara siirtymisestä 90-vuoti-
aana tuonpuoleiseen 4.12.2019 
Tampereella.

Ella oli syntynyt 27.4.1929 
Lempaalan Varsalan kylässä.  
Kun Pohjois-Inkeri tyhjennet-
tiin suomalaisesta asutukses-
ta, perhe karkotettiin Keski-
Venäjälle 1936. Onnistuttuaan 
muuttamaan karkotuspaikastaan 
ensin takaisin Inkeriin, tuli per-
he 1943 Viron kautta Suomeen 
Perttelin leirille.
Sieltä heidät siirrettiin Karjalan 
Kannakselle Vuokselaan, mutta 
he joutuivat lähtemään sieltä 
muiden mukana evakkoon.

Ella oli käynyt 4-luokkaa kes-
kikoulua Neuvostoliitossa ja 
suorittanut Tampereen yliopis-
tossa kasvatuksen ja slaavilaisen 
filologian opintoja. Hän työs-
kenteli opettajana, tulkkina ja 
Tampereen kaupungin matkai-
luoppaana.
Kirjoittamalla Ella toteutti luo-
vuuttaan, jonka hän oli perinyt 
isoisältään ja äidiltään Liisalta.
Hän on julkaissut viisi elämän-
makuista teosta sekä lukuisia 
runoja ja artikkeleita. Ella avus-
ti vuosikymmenten ajan Inkeri-
läisten viesti -lehteä, joko omal-
la nimellään tai nimimerkillä 
Piilon-piika.
Inkeriläisten kesäjuhlilla Ella oli 
tuttu vieras ja esiintyjä ensim-
mäisestä sodanjälkeisestä 1956 
Järvenpäässä pidetystä juhlasta 

Ella Ojala Inkeriläisten kesäjuhlilla 
Helsingissä 2014. Vieressä niin ikään 
joulukuussa 2019 edesmennyt Keijo 
Korkka. Kuva: RMK. 

vuonna 2014 pidettyyn juhlaan 
Helsingissä, jossa hän myös 
esiintyi viimeisen kerran.

Ella Ojalalle on myönnetty 
Tampereen kaupungin luovan 
kirjallisen työn palkinto vuon-
na 1989 sekä 1991. Hänelle 
myönnettiin Inkeriläisten si-
vistyssäätiön ansiomerkki kun-
niakirjoineen 1992 ja Suomen 
Inkeri-liiton viiri 2014. Hänet 
kutsuttiin Suomen Inkeri-liiton 
kunniajäseneksi 2015.

Ella oli täydestä sydämestään 
inkeriläinen, Inkerin tyttö, jon-
ka rakkaus ja kaipuu Inkeriin 
tuli vahvasti esiin hänen lehti-
kirjoituksissaan, kirjoissaan ja 
runoissaan.

Ellan siunaustilaisuus pidettiin 
3.1.2020 Tampereen tuomio-
kirkossa.   
Anne Tuohimäki

Lehden takankannesta löytyy In-
keriläisten Viestissä aikaisemmin 
julkaistu Ella Ojalan runo, joka 
tuntuu varsin ajankohtaiselta tä-
näkin päivänä.
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6-VUOTIAAN KANSANVIHOLLISEN TARINA
Maria Peep

Keväällä kyyditetyt miehet ra-
kensivat vihdoin paikallisten 
avulla saunan, jonka lauteille 
mahtui noin 10–12 henkeä. Uu-
nin vieressä seisoi iso metallinen 
tynnyri, sen putki oli sijoitettu 
kiukaan kivien väliin, siellä läm-
peni vesi. Koko kylä rupesi nyt 
kylpemään saunassa ja uunissa 
peseytyminen loppui.

Työ
Joka päivä oli käytävä kolhoo-
sissa töissä. Työn johtaja kirjoit-
ti muistikirjaansa, että olet ollut 
viikossa, kuukaudessa, vuodessa 
niin monta päivää töissä, ja se 
olikin koko palkka. Perheen 
elätti oma vihannestarha ja kä-
sityö. Kanat kävelivät vapaas-
ti pihalla, että ne eivät raapisi 
tarhassa taimia sekaisin, tarhan 
ympärille oli tehty notkeista le-
pän oksista korkea ja tiheä aita-
us, että kanat eivät päässeet alta 
eivätkä lentäneet yli. Vuohi oli 
kylän yhteisellä laidunmaalla. 
Keväällä istutimme tarhaan pe-
runoita, kaalia, sipulia ja valko-
sipulia, kylvimme porkkanoita 
ja kurkkua. Syksyllä meillä oli 
omat perunat, omat hapankur-
kut ja kaalit, elämä tuli helpom-
maksi. Ei tarvinnut enää syödä 
koko talven maan sisässä ollut 
perunoita.

Koulu
Toukokuun lopussa saimme to-
distukset. Todistus oli ruudulli-
sesta vihkosta temmattu paperi-

Jatkoa edellisessä numerossa  
aloitetulle Maria Peepin tari-
nalle

lehti, edes reuna ei ollut leikattu 
sileäksi. Lehti oli taitettu kahtia, 
päälle oli kirjoitettu TODIS-
TUS. Vasemmalla sisäkyljellä 
oli aineiden nimet ja arvosanat, 
oikealla käyttäytymisen arvosa-
na ja että viedään II luokkaan. 
Oli myös opettajan allekirjoitus, 
leimaa ei ollut. Minulla olivat 
kaikki arvosanat 5 (Suomen 10), 
minun olisi pitänyt saada kun-
niakirja, mutta en saanut, sillä 
lomaketta ei ollut.
Venäjää osasin jo sen verran, et-
tä kanssakäymisen vaikeuksia ei 
ollut. Löysin itselleni ystävättä-
ret Faina Holodovan ja Galina 
Prohhorovan. Tavallisesti kaik-
ki alaluokkien tytöt kävelivät 
yhdessä. Kävimme pikkuisessa 
ojassa uimassa, lehmusmetsässä 
pelliksiä poimimassa tai metsän 
aukiolla mansikassa. Mennessä 
ja tullessa lauloimme. Oikein 
suosittu oli laulu ”Hyvä maa on 
Bulgaria, mutta Venäjä on pa-
ras”.

Seuraavana vuonna minun oli 
mentävä Dimitrovon kouluun. 
Sinne oli neljä kilometriä läpi 
metsän. Koulutiellä näimme 
hirviä, tien päällä oli usein su-
den jälkiä ja jostakin etäämmältä 
kuului ulvontaa. Susien takia ky-
län lasten oli mentävä ja tultava 
kouluun yhdessä. Susia pelo-
teltiin pitämällä kovaa meteliä. 
Niin olisimme tehneet käske-
mättäkin. Kun joku jätettiin 
tuntien jälkeen kouluun, kaikki 
odottivat, mutta kotimatkalla 
hän sai joltakin suuremmalta 
pojalta nyrkillä niskaan – tee 
läksysi kotona, että sinua ei tar-
vitse odottaa.
Sieltä koulusta en päässyt ruoka-

tunnilla kotiin syömään ja eväät 
oli otettava mukaan. Oli vaikeaa 
keksiä, mitä ottaa – leipää emme 
olleet nähnytkään koko Venäjäl-
lä asumisen aikana. Ruisjauho-
jakaan ei ollut myytävänä, joten 
leipoakaan ei voinut itse. Kylässä 
ei ollut kauppaakaan ja jos olisi 
ollut – olisiko meillä ollut rahaa 
että ostaa. Toisillakaan ei näky-
nyt olevan leipää. Ruokalista oli 
kaikilla melkein samanlaista ja 
terveellistä – ei mitään epäter-
veellistä roskaruokaa: pienes-
sä vodkapullossa maitoa, 2-3 
kuorineen keitettyä perunaa ja 
hapankurkku, kuorittu tuore 
porkkana tai pala lanttua, kei-
tetty muna, muutamalla kau-
rajauhoista kakkuja. Se kaikki 
ei ollut samalla kertaa mukana 
– oli jotakin siitä valikoimasta. 
Kukaan ei nauranut eikä pilkan-
nut toisten ruokaa.

Paluumatka ja yö aseman etei-
sessä 
Isän sisarentytär kirjoitti, että 
tulkaa pois. Kuinka kauan te 
annatte lapsen opiskella venä-
läisessä koulussa, ette kai aio 
kasvattaa hänestä venakkoa. Äi-
ti ottikin kylän täyteenpanevas-
ta neuvostosta todistuksen, että 
on sieltä kolhoosista, (passikin 
oli hänellä tallella), myi vuohet, 
pakkasi selkäreppuun sen ver-
ran tavaraa kuin jaksoi kantaa ja 
lähdimme. Kolhoosin hevosella 
Rõbinskiin, sieltä jatkettiin ju-
nalla. Oli junan vaihtamista ja 
asemalla odottamista.  
Antslan asemalle saapui juna 
illalla. Oli jo ihan pimeää, työ-
päivä loppui. Aseman päällikkö 
kiersi aseman oven lukkoon, 
sitten ajatteli vähän, kiersi ul-
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ko-oven auki ja päästi meidät 
eteiseen. Eteinen oli pieni ja 
vaivoin lämmin, mutta tuulen-
varjo oli eteisessä kuitenkin, ai-
nakin lämpimämpi kuin ulkona. 
Seisoimme siellä uuniin nojaten 
aamuun asti. Istua ei voinut sillä 
lattia oli kylmä ja märkä. Olin 
seisomisesta kuollakseni väsy-
nyt. Aamulla, kun hiukan val-
keni, lähdimme. Olin 8-vuotias 
ja kuljimme jalkaisin noin 12 
kilometriä. Kävelimme ja käve-
limme, kävelimme ja kävelimme 
– tiellä ei näyttänyt olevankaan 
loppua.
Olen jälkeenpäin ajatellut sitä, 
että siellä aseman odotushuo-
neessa ei ollut muuta kuin pari 
puupenkkiä. Odotushuoneen ja 
kassahuoneen välinen ovi oli lu-
kossa ja kassaluukun edessä oli 
ristikko. Mitähän pahaa nainen 
pienen tyttärensä kanssa olisi 
voinut tehdä kun häntä ei pääs-
tetty odotushuoneeseen yöksi. 
Siellä olisi sentään ollut tilaa is-
tua tai ehkä ihan maata penkillä. 
Mutta…

Juulin talossa 
Asuimme siellä syrjäisessä ky-
lässä oikein syrjäisessä paikassa 
kuusimetsän vieressä erään van-
han naisen luona. Talon emäntä 
Juuli pelkäsi yksin asua ja pyysi 
meitä seurakseen. Siihen aikaan 
kuljeksi kaikenlaisia rosvoja. 
Kuitenkin kylän täyteenpaneva 
neuvosto sai meistä tietää. Äiti 
kutsuttiin sinne ja varoitettiin, 
että meidän on mentävä takai-
sin, muuten lähetetään Karja-
laan metsätöihin. Äiti sanoi, että 
itse hän ei aio lähteä mihinkään, 
jos lähetetään niin lähetetään. 
Mutta ei lähetetty. Me emme 
olleet kyyditetty siitä kylästä, 
luku täsmäsi ilman meitäkin.

Virolaiseen kouluun mene-
misellä tuli vaikeuksia. Luo-
kanopettaja oli ihan pyörtyä 
kun luokkaan tuotiin huonosti 
puettu tyttö, joka ei osannut 
edes viroa, ja ojentaa todistuk-
sen sijasta ruutupaperin ilman 
leimaa. Semmoisen olisi voinut 
jokainen itse kirjoittaa ja pistää 
sinne parhaat arvosanat.  

Johtaja uskoi, että olin käynyt 
koulua ja laittoi minut tenttiin 
Avattiin matematiikkaoppikirja 
ja käskettiin tehdä yksi tehtävä, 
mitä osaan tehdä. Minä valitsin 
kaikkein pisimmän ja tein sen. 
Sitten tehtiin venäjän sanelu ja 
minä kirjoitin oikein. Johtaja 
lohdutti opettajaa: ”Matema-
tiikkaa osaa ja venäjää kirjoittaa 
oikein. Anna aikaa, kun oppii 
kielen, rupeaa kirjoittamaan 
viroakin oikein. Se ei merkitse 
mitään, että nyt hän lampaat 
kirjoittaa lambad ja puuro pu-
ro. Kyllä hän tottuu. Hänellä on 
taas se hyvä puoli, että venäjää 
hän osaa jo enemmän kun mei-
dän koulussa yleensä opetetaan. 
Niin pääsin sinne luokkaan, 
mihin pitääkin, vaikka opettaja 
katsoi vielä kauan minua kie-
roon.

Eestlane on virk ja tark 
(virolainen on ahkera ja viisas)
Juuli oli antelias. Kun minä tu-
lin koulusta, Juulilla oli jo ohu-
kaistaikina valmiina ja viiden 
minuutin kuluttua ohukaiset 
paistettu. Me istuimme, söimme 
ohukaisia hillon ja maidon kans-
sa ja juttelimme. Juuli puhui ja 
minä kuuntelin. Hän ihmetteli 
miltei joka päivä, miten meillä ei 
ole melkein yhtään mitään. Vi-
rolainen on ahkera ja viisas! Hä-
nellä on kaikkea! Kerran minä 

en kestänyt ja sanoin: ”Minulla 
on koulussa kaikki parhaat arvo-
sanat, minä olen luokkani paras 
oppilas! Sinun sisarentyttäresi 
olisi jäänyt luokalle, jos minä 
en olisi opettanut hänelle koko 
kesän venäjää ja matematiikkaa!” 
Johtajan ennustus täyttyi. Lope-
tin keväällä luokan kunniakir-
jalla ja tällä kertaa sainkin sen, 
kun nyt oli koululla lomakkeita. 
Oppimisessa minulla ei olekaan 
ollut vaikeuksia. Olen kaikki 16 
vuotta (I luokasta yliopiston lo-
pettamiseen) ollut ilman vaivaa 
luokkani ja kurssini paras oppi-
las. Koska venäjää jo osasin, me-
ninkin yliopistoon opiskelemaan 
venäjää.

Sain Venäjältä mukaan kaksi 
hyvää asiaa:
1) Hyvän venäjän kielen. Ja mi-
nulta ei otettu sitä takaisin, niin 
kuin oli otettu tsaarin armeijan 
sotamieheltä, kun hän 25 vuo-
den palvelun jälkeen pääsi kotiin 
– pyssy, tikari ja venäjän kieli – 
kaikki oli otettu pois.
2) Hyvän ruokahalun. Minä 
olen niin kuin nälkäisenä kas-
vatettu koiran poika – minulla 
on aina hyvä ruokahalu, minulla 
on aina nälkä. 

Lempiruokiani ovat kuorineen 
keitetty peruna ja hapankurkku 
sekä leipä ja maito. Tavallinen 
leipä, ei mitään päälle, ei voita, 
ei juustoa, ei makkaraa. Uunista 
otettu kuuma leipä on kuitenkin 
parasta, kun leipäpalalle voidel-
laan voita päälle, voi sulaa ja vir-
taa joka paikasta yli reunan. Jo 
meidän tunnettu runoilija Juhan 
Liiv kirjoitti: Kuuma leipä ja su-
loinen tuoksu!
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RESEPTI: Ellan kaalipiirakat
Vuoden 2019 viimeisessä Inkeriläisten viestin kannessa oli kuva herkullisista inkeriläisistä kaalipiirakois-
ta. Kuva sai pisaran monen kielellä ja synnytti useita kyselyjä piirakoiden valmistusohjeesta. Inkeriläisten 
viesti vastaa pyyntöihin ja julkaisee nyt piirakat leiponeen Ella Kukovan reseptin.

Sisus:
Kaalia noin 2kg
Sipulia 1-2kpl
Ruokaöljyä paistamiseen
Suolaa maun mukaan
Silppua kaali ja sipuli
Paista paistinpannulla ja jäädytä

Taikina:
0,5l vettä tai maitoa
2 pussillista kuivahiiva

1 kananmuna
1tl  suolaa
1dl sokeria
noin 1kg vehnäjauhoja
200gr voita tai leivontamarga-
riinia

Voiteluun kananmunaa.

Ohje:
Lämmitä neste käden lämpöi-
seksi.
Sekoita joukkoon muna, suo-
la, sokeri, kuivahiiva ja sekoita. 
Lisää jauhot vähitellen ja vaivaa 
taikinaa hyvin. Lisää pehmeä voi 
tai margariini jauhojen lisäämi-
sen loppuvaiheessa.
Alusta taikinaa, kunnes se on ta-
saista ja irtoaa käsistä ja kulhon 
reunoista.

KUIN LASTUT LAINEILLA
Sosiaalineuvos Niina Korpelainen esitteli Inkeri-iltapäivässä kirjoittamaansa sukukirjaa ”Kuin lastut 
laineilla, sukukronikka inkerinsuomalaisen Jonas Koitin jälkeläisistä.”

Inkerinsuomalaiset kokoontui-
vat jälleen lauantaina, 18.1.2020, 
yhdessä perinteiseen kuukausit-
taiseen lauantaitapahtumaan 
Inkeri-liiton tiloihin Helsingissä 
vesisateen ja tuulen koristellessa 
satunnaiset ulkona kulkijat mä-
riksi. Säästä huolimatta meitä oli 
paikalla runsaat kaksikymmentä 
osallistujaa, sillä kuinka nyt epä-
tavallisen tammikuun sää pidät-
telisi inkerinsuomalaisia; hehän 
ovat kautta historiansa kohdan-

Anna taikinan kohota leivinlii-
nan alla noin 30 min.
Vaivaa taikinaa leivinpöydällä, 
jaa se kolmen osaan ja peitä lii-
nalla.
Kauli taikina tasaiseksi levyksi ja 
leikkaa siitä pyöreitä paloja ison 
kupin avulla.
Laita keskelle paistettua kaalia 
ja sulje piirakan reunat ja siirrä 
se leivinpaperilla peitetylle pel-
lille. Yhdelle pellille mahtuu 15 
piirakka. Voitele piirakat kanan-
munalla, laita pelti uunin keski-
tasolle ja
paista 200 asteessa 20–25 min. 
kunnes piirakat ovat kauniin 
kullan väriset.
Siirrä piirakat jäähtymään liinan 
alle.

neet jotain paljon pahempaa 
kuin tuulinen vesisade.

Yksityiskohtaisesti emme kir-
janneet iltapäivän esiintyjän, 
sosiaalineuvos Niina Korpelai-
sen luennon tietoja, koska kai-
killa ovat inkerinsuomalaisiin 
kohdistuneet vainot tiedossa 
ja nykyaikamme on lähes yh-
tä vaarallista ja arvaamatonta, 
kuin historian saatossa inkerin-
suomalaiset ovat liki säännön-

mukaisissa sykleissä tulleet itse 
huomaamaan.
Niina Korpelaisen esitelmä kä-
sitteli hänen oman sukunsa tut-
kimuksia ja siten saadun tiedon 
perusteella hän oli koonnut nä-
mä tiedot kirjaksi, joka inkerin-
suomalaisten historiasta johtuen 
oli tarkoitettu vain hänen suku-
laisilleen ja näiden jälkeläisille.
 
Korpelainen oli sukupuunsa tut-
kimuksen kautta löytänyt omaa 
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sukuaan, joka oli lähtöisin Inke-
rin Kupanitsasta, Maloskovista 
ja saapunut alun perin Savosta 
Kaprion alueelle Inkerinmaalle.
Vuodesta 1721 lähtien nämä 
Koitti-nimiset inkerinsuoma-
laiset olivatkin jo sopeutuneet 
elämään sillä alueella; Niina 
Korpelainen on Joonas Koitin 
jälkeläinen suoraan alenevassa 
polvessa. 
Mooses Koitti puolestaan oli 
hänen isoäidin isänsä.
Hartolassa on Koitin kylä ja 
1700 luvulta on saatu selvitettyä 
sitkeän tutkimuksen ja tietojen 
keräämisen kautta, että tuohon 
aikaan todella paikkakunnalla 
sijaitsi Koitti-nimisiä taloja.

Korpelainen oli joutunut te-
kemään, kuten niin monasti 
inkeriläisten kohdalla usein on 
tapahtunut, suku - ja kotipaik-
katutkimustyötä monella eri 
paikkakunnalla ja on luonnol-
lisesti ollut hyvin hankalaa saa-
da tarvittavia tietoja; mutta osa 
niistä on löytynyt kirkonkirjojen 
avulla ja osa tiedoista on saatu 
koottua haastattelemalla vielä 
elossa olevia sukulaisia.
Avioliittojen kautta suvussa on 
myös Orava-nimisiä, esimer-
kiksi Anna Orava on Ninan 
äidin nimi. Anna puolestaan 
oli naimisissa Pöyhösen kanssa 
ja Ninan nimi ennen avioliittoa 
olikin Pöyhönen.
Oravat puolestaan olivat am-
matiltaan kauppiaita, mutta 
poikkeuksiakin on, esim. Aleksi 
Orava oli sotilas ammatiltaan.

Niinan vanhemmat toimivat 
kauppiaina Ropsussa, mutta 
myöhemmin sotilaat valloitti-
vat nämä kaupat. Näin tapahtui 
myös Korpelaisen vanhempien 

omistamalle kaupalle.
Vainoissa tai sota-aikana osa 
Korpelaisen sukulaisista teloi-
tettiin, mutta osa suvusta pe-
lastautui Ruotsiin.  Korpelaisen 
vanhemmat jäivät Suomeen, 
jonne he saapuivat kesällä vuon-
na 1943.
Osa inkerinsuomalaisia koh-
dannutta tragediaa, osa vanhaa 
sodanjälkeisen Suomen todelli-
suutta oli se, että vasta vuonna 
1956 Korpelaisen vanhemmat 
saivat Suomen kansalaisuuden. 
Sitä ennen he olivat Neuvosto-
liiton kansalaisia.

Vielä tänäkin päivänä pelkäävät 
Korpelaisen sukulaiset, muuta-
mat heistä, jotka asuvat Ruotsis-
sa, että heidät palautetaan Venä-
jälle. Siksi tässäkään artikkelissa 
ei ole mainittu tarkempia yksi-
tyiskohtia kenestäkään. Riittää, 
kun inkerinsuomalaiset löytävät 
ja tutustuvat omiin juuriinsa.
Sitkeää, ylen sitkeää ja ajallisesti 
pitkäkestoisia ovat nimittäin ol-
leet monen inkerinsuomalaisen 
elämää kohdanneet vaikeudet, 
mutta niinpä he saattavat olla 
henkisesti varsin varautuneita 
kohtaamaan elämässään sellaisia 
hankaluuksia, joista kenelläkään 
meistä ei ole aavistustakaan. Ei 
liioin selviytymiskeinoja niihin 
vaikeuksiin.

Kuinkahan me nykyiset suoma-
laiset selviäisimme vainovuosis-
ta, nälästä, tekaistuista syytteis-
tä, läheistemme kuolemista vain 
siksi, että olemme suomalaisia? 
Jos suurimpana huolenamme 
ovat julkisuuden henkilöiden se-
kavat ihmissuhteet, niin kuinka 
kestäisimme todelliset vainojen 
ajat ja minkälaista perimätietoa 
me loisimme jälkipolville

Laulussa sanotaan, ”ettei aika 
mennyt koskaan palaa”, mut-
ta menneiden aikojen murheet 
voivat vaarallisenkin pian palata 
kohdallemme – selviämmekö 
me niistä? Historia on monas-
ti opettanut, että viha voittaa 
rakkauden – olisi nykyisen su-
kupolven aika vihdoin todistaa 
tämä vääräksi.

Pipsan muistiin kirjaamien tie-
tojen pohjalta kirjoittanut Juhani 
Valo

Suomen Inkeri-liiton puheenjohtaja 
ja Inkeriläisten viestin päätoimittaja 
Juhani Valo kuunteli puolisonsa Pipsan 
kanssa Korpelaisen esitelmää.

Niina Korpelainen kertoi Inkeri-
iltäpäivässä kirjoittamastaan kirjasta ja 
sen työvaiheista.
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Ilmoittajille

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

topäivään mennessä.

TAPAHTUMAKALENTERI
SUOMEN INKERI-LIITON OHJELMA KEVÄÄLLE 2020:

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

La 28.3. Kevätkokous. Virallinen kutsu toisaalla lehdessämme.

La 18.4. Toimittaja, kirjailija Anne Tarsalainen esittelee kir-
jansa 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”.

La 11.7. Inkeriläisten kesäjuhlat Helsingissä, Malmin kirkossa. 
Tarkemmin ohjelmasta ja kellonajoista seuraavassa lehdessäm-
me. 

Hyvinkään Inkeri-kerho
Kokoontumiset klo 14 seurakuntakeskuksen kokoussalissa, katu-
tasossa. (Hämeenkatu 16). 

Vuosi 2020, kerhopäivät:
1.3.
5.4.
3.5.

Tiedustelut:
Puheenjohtaja: Leila Salo p. 040 567 7065 
leila.salo@hotmail.com
hyvinkaan.inkerikerho@hotmail.com

Lahden seudun Inkeri-seura
Kerhoillat joka kuukauden toinen maanantai alkaen kello 13 
Luther kirkolla, osoitteessa Vuorikatu 37.
Kerhoiltojen kahvituksen sovimme vuorotellen jo edellisessä 
kokouksessa.
Kerhoilloista ja kokouksista tiedusteluihin vastaa:
Inkeri Ojala 040 071 6727 
inkeri.ojala@gmail.com

Lahden seudun Inkeri-seura ry tilinumero:
FI62 1298 3000 0247 22

Turun seudun Inkeri-seura
Vuoden 2020 tapahtumat Varissuon kirkolla, tilaisuudet alkavat 
klo 14.00:
La 7.3. Kevätkokous ja naisten päivän juhla
Ma 13.4. Pääsiäisjuhla
Su 10.5. Äitienpäivä
La 26.9. Syyskokous
La 31.10. Pyhäinpäivän kunniakäynti Turun hautausmaalla 
inkeriläisten muistomerkillä klo 12 ja kahvitarjoilu Varissuon 
kirkossa klo 14
La 26.12. Tapaninpäivän Joulujuhla

Muu toiminta:
Terveysneuvonta ja vastaanotot
Käsityö- ja askartelukerhot
Päivystys- ja kirjastotoiminta
Nuorten ja lasten toimintaa (kerhot, kulttuuri- ja luontoretket 
ym.)
Lauluryhmä Orvokki, uusia jäseniä toivotaan
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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KOKOUSKUTSU

Suomen Inkeri-liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
lauantaina, maaliskuun 28. päivänä 2020 klo 14.00

Karjalatalolla
Inkeri kodissa
Käpylänkuja 1

00610 HELSINKI

Käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat.

Äänivaltuutettuja ovat v. 2020 jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenjärjestöjen 
valtuuttamat henkilöt sekä ne hallituksen hyväksymät henkilöjäsenet, 

jotka ovat maksaneet v. 2020 jäsenmaksunsa.

Hallitus
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MUISTUTUS !

Hyvät Inkeriläisten Viestin lukijat. Lähetimme joulukuisen lehden välissä tilisiirrot koskien 
sekä lehden vuosimaksua, että liiton jäsenmaksua. Maksusuoritus puuttuu vielä joukolta vii-
mevuotisia tilaajia. Jos haluat jatkossakin lukea kertomuksia ja uutisia Inkeristä ja inkeriläisistä, 
tarkistahan että maksusi ovat ajan tasalla. Jos haluat perua tilauksen, ole pikimmiten yhteydessä 
toimitukseen p. 050 599 6773 tai inkerinviesti@suomi24.fi.

Lehden tilaajakunta pienenee vuosittain, joten jokainen maksu on elintärkeä lehden jatkuvuu-
den takia.

Ystävällisin terveisin
Lehden toimitus



Outo talvi 
On talvi tämä outo niin 

kuin luonto itseään 
ei tuntisi 

kuin sekaisin ois mennyt 
kevät syys 

ja kadonnut oisi 
talven kuulakkuus 

mi ihmiselle uskon antoi 
kesän ihanuuteen hänet kantoi. 

Vaan nyt ei tiedä mikä 
vuoden aika tämä on? 

Kun vettä räntää 
sataa yhtenään 

ja flunssa hiipien iskee 
pöpöillään, 

jos hetken onkin pakkasta 
niin kohta outo sade leviää 
kuin kyyneleitä itkee luonto 

ihmismielen kera 
ei tiedä minne asettua 

asumaan 
mistä rauhan löytää? 

Ella Ojala 

Keski-Suomessa, Jyväsjärven 
rannalla kasvaa komea porkkana 
kesät talvet, keleistä riippumatta. 
Kuva otettu tammikuussa 2020. 

Kuva: Riikka Mahlamäki-
Kaistinen.


