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Pääkirjoitus
Mitä tapahtuu lähimaailmas-
samme?

Tämä on erikoisen ajan erikoi-
nen pääkirjoitus. Mielessäni 
pyörii samaan aikaan inkerin-
suomalaisten terveystilanne – 
heidän keski-ikänsä on korkea 
ja lähtökohtaisesti uskon men-
neiden vuosien kovan elämän 
jättäneen heidän terveyteensä 
jälkensä. Tässä ei lohduta sanoa 
mitään muka positiivista, sillä 
jokainen ikääntynyt, itseni mu-
kaan lukien, tietää ja tuntee sekä 
oman terveystilanteensa, että lä-
heisensä tilan. Onneksi Suomes-
sa ei ole menty siihen Ruotsin 
mallin mukaiseen tilaan, josta 
seuraavassa lainaan YLEn jutun 
otsikkoa 25.4.2020 (jätän haas-
tatellun nimen pois):

Hoitaja näkee työssään Ruotsin 
koronastrategian kääntöpuolen: 
“Vanhukset on uhrattu”
Ruotsin tavoite on ollut suojella 
vanhuksia ja muita riskiryhmiä. 
Nyt Tukholman hoivayksiköistä 
75 prosentissa on todettu tartun-
toja.
Ruotsi 25.4.2020 klo 08.00

Sekä toisen YLEn otsikkouuti-
sen 29.4.2020:
Tukholman sairaaloista lähetetään 
koronan sairastaneita potilaita 
vanhainkoteihin – ei testata ennen 
siirtämistä. Sairaaloissa noudate-
taan Kansanterveysviranomaisen 
ohjetta, että potilas ei tartuta 48 
oireettoman tunnin jälkeen.
K o r o n a v i r u s p a n d e m i a 
29.4.2020 klo 18.56

Nähtyäni ja luettuani nämä ar-

tikkelit, menin sanattomaksi. 
Ruotsi, tuo demokratian ja hy-
vinvoinnin sekä ihmisten välisen 
tasa-arvon mallimaa toimii noin 
epäeettisesti; toiminnan tulok-
sena tätä laatiessani länsinaapu-
rissamme on kuollut kymmen-
kertainen määrä ihmisiä ko-
ronavirustartunnan seurauksena 
Suomeen verrattuna.

Ja kun Suomenkin varautumi-
nen ikäihmisten osalta on ollut 
lähinnä kehottaa yli 70-vuotiaita 
pysymään kotona, vaikka itsek-
seen, niin raakaa, ylen raakaa on 
ollut suhtautuminen ikäihmi-
siin. Vedän tästä selvän yhteyden 
Suomen käyttäytymiseen Toisen 
Maailmansodan jälkeiseen ex. 
Neuvostoliittoon palautettujen 
inkerinsuomalaisten kohtaloon 
ja kohteluun. Tiedotusvälineet 
vaikenivat, suorastaan mykistyi-
vät kokonaan.
Suorana linkkinä tähän päivään 
ja ikäihmisten kohteluun niin 
Ruotsissa kuin Suomessakin nä-
en sen, että jäätyämme työ- tai 
sairauseläkkeelle, niin ”Mauri 
on tehnyt tehtävänsä – Mauri 
saa mennä!”. Eihän ikäihmisen 
inhimillinen elämä näin mene. 
Näen valtioiden tämänkaltaisen 
suhtautumisen olevan kutakin 
vallassa olevaa yhteiskuntajär-
jestelmää pokkuroivaa, enkä voi 
sitä milloinkaan hyväksyä.

Onneksi tiedän, että inkerin-
suomalaiset seniori-ikäiset 
huolehtivat toisistaan, vaikka 
muu yhteiskunta laiminlöisi in-
himilliset velvoitteensa, mutta 
kyse on myös siitä, kauanko voi-
mat kestävät ja kuinka voidaan 
välttyä virustartunnalta? Mutta 
eräs kysymykseni kuuluu, onko 
ikäihmisillämme varaa maskei-

hin, joiden hinnat ovat nouse-
massa korkeiksi kysynnän ja 
tarjonnan lain mukaisesti? Täl-
laisessa tilanteessa vallitsevissa 
talousjärjestelmissä on vakava 
valuvika, sillä suojamaskien hin-
tojen nousun seurauksena yhä 
harvemmalla eläkeläisellä on 
varaa ostaa niitä. Tämä on suuri 
huolenaiheeni, sillä olen hyvin 
huolestuneena seurannut suo-
malaisten toimintaa kuin myös 
toimimattomuutta tämän uuden 
viruksen edessä.

Näinä levottomina maailman 
aikoina näyttää siltä, että eri 
valtiot sulkeutuvat rajojensa si-
säpuolelle ja ennen julkilausu-
tut kauniit ajatukset järjestyvät 
pelkkinä poksahtelevina saip-
puakuplina pihaleikeissä – pi-
hana koko maapallo. En väitä, 
että tämä tilanne menee pian 
ohi, sillä planeettamme tuhottu 
luonto reagoi samanaikaisesti 
omalla tavallaan lisäten näiden 
pandemioiden pelottavuutta 
ja arvaamattomuutta. Mutta 
meillä on mahdollisuutemme 
onnistua, tilanne ei ole toivoton. 
Ajatelkaamme vain sitä mylly-
tystä, jota nykyisetkin inkerin-
suomalaiset ovat kokeneet – ja 
selvinneet.

Oma viestini kaikille onkin ly-
hyt: Autetaan toinen toisiamme 
selviytymään. Uskon aidosti ni-
mittäin, että hyvyys, rakkaus ja 
läheisen lämpö nujertavat vähä 
vähältä näitä uhkakuvia.
Juhani Valo
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IHMISIÄ INKERILÄISASIAN TAKANA, osa 1
Riikka Mahlamäki-Kaistinen
Aloitamme Inkeriläisten Viestissä juttusarjan, jossa esitellään ihmisiä, jotka ovat mukana ajamassa in-
keriläisten asiaa. Ensimmäisenä esittelyvuorossa ovat Inkeriläisten Sivistyssäätiön jäsenet Tero Kekki 
ja Elina Metsälä.

HEIMOPÄÄLLIKÖIDEN SUKUA 

Inkeriläisten Sivistyssäätiön hal-
lituksen varapuheenjohtaja Tero 
Kekki sanoo olevansa asemas-
saan ikään kuin suvun velvoitta-
mana. Ja tottahan tämä on. Kun 
Sivistyssäätiö sai alkunsa vuon-
na 1965, kuului perustajäseniin 
Kekin isoisänsä Antti Kekki ja 
tämän veli Väinö Kekki.
– Antti ja Väinö olivat molem-
mat erittäin aktiivisia inkeri-
läisasian esille tuojia ja eräänlai-
sia inkeriläisten heimopäälliköi-
tä, Kekki sanoo.
Hän on ollut mukana Sivistys-
säätiön hallituksessa vuodesta 
2014.

Suvun inkeriläisjuuret johta-

Tero Kekki ei ole itse käynyt koskaan 
Inkerissä sukunsa vanhoilla asunsijoilla. 
Tarkoitus on ollut mennä useampaankin 
kertaan, mutta aina on tullut jokin este 
– Viimeksi este nimeltä korona.

vat kauas maaorjuuteen. Kekin 
isoisoisä Joonas Kekki vapautui 
maaorjuudesta Venäjällä 1861 ja 
perusti kaupan Inkerin Kupa-
ritsaan. Hänen poikansa Juho 
Kekki jatkoi kauppaa ja kohosi 
tämän myös Inkerin porvaris-
toon.
– Kun Venäjällä tuli vallanku-
mous, porvaristo joutui vallan-
kumouksen myötä vaaravyöhyk-
keeseen. Kekit siirtyivät silloin 
Perkjärvelle, joka sijaitsee Kan-
naksella Kyyrölän kunnassa.
Koti oli sotien välisen ajan 
Perkjärvellä ja Juho perusti sin-
ne kaikkien paikallisten tunte-
man Kekin kaupan. Antti toimi 
Raivolassa ammattikoulun joh-
tajana. Täällä Viipurin piirissä 
syntyi myös Kekin isä Heimo 
Kekki. Sitten oli taas pakattava 
laukut.
– Jatkosodan jälkeen Raivolasta 
tultiin juoksujalkaa Kannaksen 
halki Suomeen. Isoisäni päätyi 
Leppävaaran Valtion ammatti-
koulun johtajaksi ja tämän veli 
Väinö jatkoi vuorollaan kauppaa 
Porvoossa aina 1960-luvulle asti.

Virallisen tiedon mukaan iso-
isä ei palannut koskaan koti-
konnuilleen Inkeriin. Suvussa 
kulkeva perimätieto kertoo kui-
tenkin toista.
– Sanotaan, että Antti olisi käy-
nyt 1960-luvulla Neuvostoliiton 
Leningradissa ja saanut sieltä 

yhteyden Kupanitsan inkeriläi-
siin tuttuihin. Tarinan mukaan 
tämä johti salaa tehtyyn vierai-
luun Inkerinmaalle. Tästä ei ku-
tienkaan 1960-luvulla avoimesti 
puhuttu, eikä tieto koskaan kan-
tautunut minun silloin 4-vuoti-
aisiin korviini.

Kekki kertoo omien Inkeri-
muistojensa liittyvän vahvasti 
isän 6-päiseen sisarusparveen. 
Inkeriläisyys eli näissä, samoin 
kuin isovanhemmissa, vahvana 
koko elämän ajan.
– Meidän suku kokoontui joka 
vuosi isän siskojen Matilda ja 
Katariina Kekin kotiin viettä-
mään Inkeristä lähdön vuosipäi-
vää. Silloin Inkerin viirit olivat 
esillä ja sisarukset puhuivat In-
kerin muistoistaan. Isovanhem-
pieni mielenmaisemasta Inkeri 
ei kadonnut koskaan.

”Meidän suku 
kokoontui joka vuosi 

isän siskojen Matilda ja 
Katariina Kekin kotiin 
viettämään Inkeristä 
lähdön vuosipäivää”.

Heimoveljeys sai äänekkään 
puolestapuhujansa veljeksistä 
Antti ja Väinö. Nämä puhuivat 
asiasta avoimesti ja pitivät toi-
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miessaan mukana politiikassa 
inkeriläisyyttä esiin vahvasti.
– He olivat kovaäänisiä ja paljon 
julkisuudessa esillä olleita inke-
riläisyyden puolestapuhujia.
Inkeriläisillä ei ole enää saman-
kaltaisia näkyviä äänitorvia ri-
veissään. Kekki arvelee tämän 
osaltaan johtaneen inkeriläisyy-
den hälventymiseen sukupolvi 
sukupolvelta. 

Kekki sanoo Inkeriä kohdan-
neen 1900-luvulla oikeastaan 
kaksi merkittävää murrosta.
– Ensin oli Stalinin kansan-
murha kun tämä piti 1930-lu-
vulla huolen, että Inkeri tyhjen-
nettiin Siperiaan. Toinen koitti 
1990 kun Koivisto antoi inke-
riläisille luvan palata Suomeen. 
Inkerinmaalta lähti tuolloin 
valtaosa kynnelle kykenevistä 
ja elinvoimaisista asukkaista. Se 
oli tietyllä tapaa Inkerinmaalle 
viimeinen kuolinisku.
Nyt Inkerissä on inkeriläisiä 
enää pieni määrä, ja ne jotka 
ovat tulleet Suomeen, ovat in-
tegroituneet valtaväestöön. Kek-
ki sanoo, ettei hän henkilökoh-
taisesti murehdi tätä muutosta. 
”Maailma nyt on sellainen, että 
kansakuntia tulee ja menee. Se 
on vain tosiasia.”
– Tämän hiipumisen takia 
meillä on Suomen Kirjallisuu-
den Seuran ja Kansallisarkiston 

kanssa meneillään iso projekti, 
jolla pyritään keräämään talteen 
tietoa inkeriläisyydestä, Kekki 
sanoo.

”Kun meikäläisen 
ikäisistä aika jättää, on 
inkeriläisyys varmaan 

tunneperäisesti 
ajateltuna aika 

kaukaista nuoremmille 
sukupolville”.

Sivistyssäätiön projektin aja-
tuksena on, että kun nyt arkis-
toidaan mahdollisimman paljon 
inkeriläisyyteen liittyviä asioita, 
on tulevilla tutkijoilla arkisto, 
josta ammentaa tietoa, kun ker-
tojia ei enää ole jäljellä.
– Kun meikäläisen ikäisistä aika 
jättää, on inkeriläisyys varmaan 
tunneperäisesti ajateltuna aika 
kaukaista nuoremmille suku-
polville, Kekki sanoo.
Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä 
Kekki sanoo inkeriläisyyden ole-
van osa häntä itseään.
– Vaikka inkeriläisyyteni on 
muutaman polven takana, niin 
kyllä minä itseni inkeriläisek-
si määrittelen. Kun puhutaan 
juurista, tuon aina esille sukuni 
inkeriläiset juuret. Myös poika-
ni Jussi ja Joonas Kekki tietävät 

juuremme ja sen, että polveu-
dumme inkeriläisestä orjasta. 
Se on siinä mielellä harvinaista, 
että Suomessa ei orjuutta ole 
koskaan ollut.

Kekkiä ilahduttaa, että inke-
riläisyydestä on tullut viimeai-
koina jollain tavalla ”in ja pop”. 
Arkistohankkeet ovat myötä-
tuulessa ja mediaakin kiinnos-
taa inkeriläisyys. Tästä kertoo 
esimerkiksi Helsingin Sano-
mien taannoinen laaja artikkeli 
Lea ja Santeri Pakkasen sekä 
Meeri Koutaniemen Inkeri-
projektista.
– Ehkä muutkin ovat havahtu-
neet siihen, että inkeriläisyys on 
merkittävä osa Suomen histori-
aa. Hyvä niin.

Tero Kekki on yksi helsinkiläisen 
viestintätoimisto Drumin perus-
tajista. Hän työskenteli 20 vuotta 
MTV3:n uutispäällikkönä, toi-
mittajana sekä Aasian ja Afrikan 
kirjeenvaihtajana. Nykyisin hän 
tekee Drumissa töitä viestinnän 
suunnittelijana pääasiassa yhteis-
kunnallisen viestinnän, vaikutta-
javiestinnän ja suhdetoiminnan 
parissa.

KERRON JUURISTANI KOSKA VOIN  
Kun Elina Metsälä oli noin 
4-vuotias, hän osallistui usein 
äitinsä kanssa Karjalatalon 
Seukko-seuran tilaisuuksiin ja 
veisasi siellä virsiä ”inkeriläis-
mummoikseen ja papoikseen” 
kutsumiensa seukkolaisten 

kanssa.
– Omat isovanhempani olivat 
isänpuolen isoäitiä lukuun ot-
tamatta jo kuolleet ja nämä in-
keriläismummot olivat minulle 
tärkeitä ja läheisiä.
Metsälän inkeriläisjuuret tule-

Elina Metsälä Piikkiössä Inkeriläisten 
kesäjuhlilla 2019. Kuvaaja: Elli Metsälä.
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vat äidin puolelta: tämän äiti oli 
kotoisin Venjoelta ja isä Tokso-
vasta. 
– Isoäiti tuli Suomeen Loimaan 
leirille Saksan kautta ja isoisä 
Tampereen leirille Kloogan-lei-
riltä vuonna 1943. He tapasivat 
Suomessa, menivät samaan ta-
loon töihin ja saivat kahdeksan 
lasta, Metsälä kertoo.
Isovanhemmat saivat Suomen 
kansalaisuuden vasta vuonna 
1963 ja lapsista vanhimmat 
elivät viisitoistavuotiaista aina 
täysi-ikäisyyteen saakka muu-
kalaispassilla. Inkeriläisyydestä 
ei kotona juuri puhuttu, sillä 
pelko palautuksesta eli vahvana. 
Inkeriläisten järjestäytymises-
tä, saati kokoontumisesta, iso-
vanhemmat eivät uskaltaneet 
aikanaan edes haaveille. Näin 
vaikka heimoveljien ikävä oli 
varmasti kova. Tuntui kuitenkin 
järkevimmältä olla vaiti ja pysy-
tellä pikemminkin piilossa kuin 
näyttävästi esillä. 

Metsälän äiti, Aliisa Majava, 
innostui uudella tapaa sukujuu-
ristaan muuttaessaan 80-luvulla 
aviomiehensä kanssa Helsingin 
Käpylään, jossa myös Karjalatalo 
sijaitsee.
– Minä olin vauvana huono 
nukkuja ja äiti käveli vaunujen 
kanssa usein Karjalatalon ohi. 
Sitä kautta hän tuli nähneeksi 
jonkun Inkeriin liittyvän ilmoi-
tuksen ja poikkesi sisään taloon. 
Siellä todettiin, että ”tipahdit 
kuin taivaasta” ja äidille löy-
tyi heti jotakin hommaa. Sitä 
kautta minäkin olin jo lapsena 
mukana toiminnassa, Metsälä 
kertoo.
Hän kuuli Seukko-seurassa in-
kerinkieltä ja osallistui mum-
mojen ja pappojen kanssa virsien 

veisaamiseen. Muistot yhteislau-
lusta ovat vahvat.
– Minulla on sellainen muisto 
ajalta kun olin vielä hyvin pie-
ni. Mummot lauloi Kiitos sulle 
Jumala -virttä ja kun he kiittivät 
ohdakkeista, monen ääni sor-
tui. Ihmettelin, miksi mummut 
veisaavat niin kyynelet silmissä 
kiitosta ohdakkeista eli vaikeis-
ta ajoista. Vaikka olin vasta lapsi, 
enkä ihan ymmärtänyt mistä on 
kyse, ymmärsin, että tässä on jo-
takin suurta ja herkkää, Metsälä 
muistelee. 
Hänen äänensä värähtää muis-
tosta. Niin liikuttava ja vahva se 
on edelleen.
 Hän kertoo ajatelleensa paljon 
niin sukunsa kuin muidenkin 
inkeriläisten kohtaloita – Nii-
tä ohdakkeita, joita nämä ovat 
matkallaan joutuneet kohtaa-
maan ja joista he kuitenkin lau-
suvat kiitoksensa.

”Vaikka olin vasta, 
lapsi enkä ihan 

ymmärtänyt mistä on 
kyse, ymmärsin, että 

tässä on jotakin suurta 
ja herkkää”.

35-vuotias Metsälä on koulu-
tukseltaan teologian maisteri. 
Hän on tehnyt työuraa henki-
löstöalalla, mutta on nyt koto-
na alle puolivuotiaan tyttären 
kanssa. Kun äitiysloma päättyy, 
Metsälä ei palaa samalle alal-
la, vaan toivoo työllistyvänsä 
luokanopettajana. Hän suoritti 
opettajan tutkinnon ennen äi-
tiyslomalle jäämistään. 
Helsingissä asuva Metsälä on 
ollut mukana Inkeriläisten Si-

vistyssäätiön toiminnassa vuo-
desta 2009. Hallitukseen kuuluu 
myös hänen äitinsä Aliisa Maja-
va.  Tänä vuonna Metsälästä tuli 
myös Inkeri-liiton hallituksen 
varajäsen.
Osallistuminen inkeriläisasian 
edistämiseen on Metsälälle tär-
keä kunniatehtävä. Hän ei epä-
röinyt mukaantuloa hetkeäkään, 
vaan oli heti valmis antamaan 
työlle oman panoksensa. 
– Tuntuu tärkeältä olla muka-
na inkeriläisasian edistämisessä 
tavalla tai toisella. Säätiössä on 
nyt todella hyvä tekemisen mei-
ninki. Me olemme olleet edistä-
mässä, rahoittamassa ja mahdol-
listamassa Kansallisarkiston isoa 
arkistotutkimuksen hanketta ja 
olemme mukana myös Meeri 
Koutaniemen ja Lea ja Santeri 
Pakkasen Kansallismuseoon to-
teuttamassa projektissa.
Metsälä kokee, että tässä ajassa 
Inkeri asian edistäminen on en-
nen kaikkea sitä, että kerätään 
talteen muistoja, ennen kuin se 
on liian myöhäistä.
Metsälä kokee inkeriläisyyden 
olevan osa hänen identiteettiään.
– Monesti on sanottu, että inke-
riläisyyden ytimessä on suomen-
kieli ja luterilainen usko. Sellai-
set asiat näkyvät muutoinkin 
väistämättä elämässäni, mutta 
ehkä identiteettiini kuuluu myös 
eräänlainen kahden maailman 
välissä oleminen. Inkeriläiset 
olivat Venäjällä liian suomalai-
sia ja Suomessa liian venäläisiä. 
Omassa identiteetissäni tämä ei 
ole konkreettinen juttu, mutta se 
on mukana jonkinlaisella ajatuk-
sen tasolla.
Kun Metsälältä kysytään juu-
rista, hän nostaa aina mielellään 
esiin inkeriläisyyden.
– Olen ajatellut, että jos en 
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muuta osaa tehdä Inkerin hy-
väksi, voin ainakin avoimesti 
kertoa, että juureni ovat Inkeris-
sä. Minä puhun juuristani, koska 
voin. Isovanhempani eivät sitä 
voineet tehdä.
 Metsälä kertoo inkeriläisyydes-
tä myös tyttärilleen. Lapsista 
vanhempi on osallistunut inke-
riläisten kesäjuhlillekin. Viime 
vuonna tämä innostui kovasti 
Piikkiön juhlien tanssiesityk-
sistä.

INKERILÄISTEN SIVISTYSSÄÄTIÖ

- Inkeriläisten sivistyssäätiön säädekirja allekirjoitettiin 30.6.1965 
Helsingissä.
- Oikeusministeriö vahvisti säätiön säännöt 27.7.1965. 
- Säätiön tarkoituksena on inkeritietouden kerääminen ja tallet-
taminen sekä Suomessa asuvien inkeriläisten ja heidän jälkeläis-
tensä toiminnan tukeminen ja kehittäminen.
- Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Antti Kokkinen, 
jonka yhteystiedot löytyvät lehden sivulta 2.

TUOKIOKUVIA INKERINMAALTA

Majuri evp. Seppo Tuomi kertoi 
helmikuisessa Inkeri-iltapäiväs-
sä matkoistaan Inkerinmaalle 
ja esitteli siellä ottamiaan valo-
kuvia. Ohessa Tuomen ottamia 
kuvia ja mietteitä Inkerin mat-
koilta ja inkeriläisyydestä:

”Miten usein onkaan käynyt 
mielessä, kuinka paljon jälki-
polvien elämään on vaikuttanut 
esi-isien päätös lähteä Suomes-
ta mielessään parempi elämä. 
Joidenkin kannalta ratkaisu on 
ollut onnistunut, toisten taas ei.
Ulkosuomalaisista ehkä kiin-
nostavin joukko ovat inkeriläi-

set. Heidän maastamuutostaan 
on kulunut jo satoja vuosia, ja 
he ovat tässä aivan vieressä ra-
jamme tuntumassa. Lisäksi in-
keriläisiä on ollut niin runsaasti, 
että heillä on ollut mahdollisuus 
luoda aivan oma kulttuuri. Tätä 
kaikkea on ollut mielenkiin-
toista käydä aistimassa Inkerin-
maalla.
Oheiset kuvat on otettu viime 

vuonna Inkerinmaalta. Poikke-
uksen tekee kuva Karstalasta, 
jossa naapurukset Valentina Pet-
rova, os. Koivistoinen ja Hieta-
mäen seurakunnan kirkkoherra 
Väinö Kuosti keskustelevat kes-
kenään. Varsinkin Inkerin Kir-
kon kautta olen saanut tutustua 
useisiin inkeriläisiin. Se on tun-
tunut todella rikastuttavalta.”

Tästä talosta saa ostaa perunoita
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Tallinnan valtatien varrelle on pystytetty sienien ja sipulien myyntipiste.

Viitassa oleva teksti "moloko" kertoo, että 
talossa myydään maitoa."

"Nämä mehiläiset elävät värikkäissä kodeissa. 
Hunajaa tuotetaan myyntiin asti."
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MIEHIKKÄLÄN KESKITYSLEIRIÄ ETSIMÄSSÄ
Teksti ja kuvat: Pirkko Koso

Lahdessa asuvan Riitta Pekko-
lan äiti Elsa Akkanen saapui 
Miehikkälän leirille syksyllä 
1941 nuorempien siskojen kans-
sa. Sinne saapui myös heidän 
Mikko-setänsä perhe Valkea-
saaren Myllynkylästä. Myllyn-
kyläläiset – lähinnä vanhukset, 
naiset ja lapset – olivat piilou-
tuneet maakuoppiin syyskuun 
3.päivänä odottamaan rintaman 
lähestymistä lännestä.
Suomalaisten sotilaiden häm-
mästys oli suuri, kun antau-
tuneet puhuivatkin suomea. 
Heille annettiin ohjeeksi ottaa 
mukaansa parin päivän muona-
tarpeet, koska he pääsivät pian 
palaamaan koteihinsa, kun Le-
ningrad olisi vallattu. Rintaman 
eteneminen pysähtyi kuitenkin 
vanhalle rajalle Rajajoelle. Ra-
jan toiselta puolen löytyneiden 
Valkeasaaren inkeriläisten taival 
alkoi suomalaisten sotilaiden 

selustassa Kannasta pitkin koh-
ti Miehikkälää, jonne saavuttiin 
syyskuun lopulla.
Elsa pääsi melko pian leiriltä 
Hausjärven Hikiälle. Sinne toi-
vottiin myös Elsan siskoja. Tämä 
asia selvisi Riitalle asiakirjasta, 
joka löytyi Seppo Jyrkisen In-
ternetiin laittamista artikkeleista 
ja dokumenteista.

Hausjärvellä 22.5.1942
Kotijoukkojen esikunta, Sotavan-
kitoimisto, Helsinki.
Haluamme ottaa Taavetissa Mie-
hikkälän Työleirillä olevan Elsa 
Akkasen, s. 1921 meille työhön 
ja saisi hän tuoda pienen siskonsa 
Aino Akkasen, s. 1931 mukaansa. 
Jos tämä käy päinsä, niin pyydän, 
että olkaa hyvät ja lähettäkää 
heille passit.
Kunnioittaen J. Lepomäki, maan-
vilj. Hikiä

Varsinaisesti talon työvoimaksi 
nuorista tytöistä ei vielä tuolloin 
ollut. Pelkästä lähimmäisyyden 
rakkaudestako heistä haluttiin 
pitää huolta?  Miten tieto leirillä 
olevista tytöistä oli kantautunut 
Hausjärvelle asti?  Nämä asiat 
pyörivät Riitan mielessä. Sieltä 
inkeriläisille sisaruksille ilmaan-
tui kuitenkin turvasatama ja se 
oli Riitasta lohduttavaa tietää.
Lepomäen isäntä sai nuoret ty-
töt vakuuttuneiksi, ettei heidän 
ole pakko palata takaisin Neu-
vostoliittoon. Mikäpä heitä siel-
lä entisessä kotipaikassaan olisi 
odottanutkaan, kun vanhem-
mat olivat kuolleet ja setäkin oli 
päättänyt jäädä Suomeen.

Kesällä 2019 Riitta päätti lähteä 
tutustumaan Miehikkälän leiri-
paikkoihin ja sai oppaakseen 
seutua hyvin tuntevan Harri 
Hämäläisen Ylämaalta. Toi-
veiden mukaisesti opas kierrät-
ti hautausmaat, vei tarpomaan 
Leirin II sammaloituneiden 
parakkien raunioille, ajatti Ihak-
selan koululle ja vei jopa bunk-
kerein sisätiloihin.  Oppaalla 
oli mukana Piiraisen kirjasta 
kopioituna pirivotsikka-luku 
sekä karttalehtiä että kirjalli-
suusvinkkejä muistoksi ja kotiin 
vietäväksi. 

Väinö Piirainen kuvaa vuonna 
1946 ilmestyneessä rakkaus-
romaanissaan ”Internoidut sy-
dämet” hyvin tarkasti elämää 
leirillä, henkilöitä ja tapahtumia 
siellä. Kirjaansa hän on keksinyt 
oivalliset peitenimet henkilöille 
ja paikoille. Historiaa tuntevat 

Kesäkuussa 2019 otetussa kuvassa ovat Riitta Pekkola ja Harri Hämäläinen keskitysleirin 
suuremmalla hautausmaalla. Kuvassa näkyy selvästi koholla olevat hautarivit ja 
käytävät. Itse hautamuistomerkki on tiettävästi kunnostettu 2018.
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tietävät, että romaanissa Ak-
kalahti tarkoittaa Miehikkälää, 
Kattila Kasaria, Kuppi Kippoa 
jne. 
Arkistotietojen mukaan leiril-
lä hukkui samana kesänä kaksi 
pientä inkeriläispoikaa, mut-
ta kirjassaan Piirainen kertoo 
venäläisestä[?] äidistä, jota oli 
kohdannut lapsen menettämi-
nen.
--- Neljän parakin lomitse kolise-
vat kuormakärryt etenivät tiellä, 
jonka kamaraa neulaset ja alkava 
sammalkasvu pehmensivät. Ve-
näläinen vankipoika ajoi hevosta 
– ajomiehiä tympäisi lähteä yli-
määräisiin ajoihin ja lisäksi nyt 
oli sunnuntai – ja kärryjen perässä 
kulkivat nämä muutamat ihmiset, 
jotka hautasivat Zuran poikaa. 
Jokainen heistä oli pukeutunut 
sunnuntaisiin vaatteisiinsa. Pi-
rivotsikan perässä kulkien he tai-
valsivat kilometrin- vaiteliaina ja 
alistuneina, jollakin kummallisella 
tavalla toivottomuuden värittä-
minä aivan kuin elämänilo olisi 
kadonnut heistä.
Sakeaan tummaan kuusikkoon 
hakatun aukean laidassa hevo-
nen pysähtyi. Hautarivit kulki-
vat tien suunnalta aukean perille, 
metsän reunaan - lohduttomat 
ja alastomat multakasat, joita oli 
noussut kuusen juurien ja kanto-
jen väleihin, joiden päällä törrötti 
maalaamattomia puuristejä tai 
juomalaseihin ja rivattomiin kah-
vikuppeihin pistettyjä kuihtuneita 
kukkasia. Vaalea multa pölisi liik-
kuvien ihmisten askelista, kun he 
kiertelivät hautoja, ja haalistunut 
nauha sateen liottamin venäjän-
kielisin kirjaimin häilähti ristillä.
Pirivotsikka odotti tien reunalla. 
Loitompana tiellä seisoi pari var-
tiomiestä, uteliaisuuttansa kat-
somaan saapuneet, kolmantena 

kersantti Kuvaja.
”Toinen reuna on suomensukuisia 
varten” , vartiomies sopotti hänen 
korvaansa ja osoitti hautojen ryh-
mittymää, pienempiä, missä val-
koisesta kankaasta leikatut seppe-
lenauhat lojuivat alakuloisina ris-
teille nostetuista havuseppeleistä. 
Tämä toinen reuna on näitä toisiä 
varten. Leiripäällikkö sen määrä-
si, etteivät sekaannu.”.
Kersantti nyökkäsi. Leiripäällikkö 
oli ajatellut myös ylösnousemisen 
päivää.
Pirivotsikka, lihavahko valkea-
tukkainen vanha slummisisar 
avasi paksun virsikirjan vat-
sansa päällä. Hänen yllänsä oli 
musta päällystakki, nenällänsä 
hopeasankaiset lasit. Tasaisella, 
rauahallisella saarnaäänellä hän 
alkoi lukea kirkkokäsikirjan mu-
kaista hautauslukua. Pirivotsikka 
luki hartausluvun ensin suomek-
si, sitten venäjäksi, aivan kuin 
muistuttaen näille ihmisille, että 
se maa, jonka huomaan he olivat 
kuolleensa laskeneet, ei ollut hei-
dän omansa.
Pirivotsikka vaikeni lukunsa 
loppuun lukeneena. Hän odotti 
hetken, tarkasti seuraten tapaa, 
joka toistui tässä paikassa aina 
samanlaisena, kunnes aloitti hele-
ällä vanhan ihmisen äänellä hau-
tausvirren:

Sun haltuus, rakas Isäni, 
mä aina annan itseni, 
mun sielun, ruumiin, tavaran,
ne ota, Herra, vastahan.

Virsi kohosi pian kimeänä ja kak-
sikielisenä kuumaan auringon 
valoon, jossa metsän ja mullan 
tuoksut henkäilivät. Sunnuntai-
vaatteissa seisovat ihmiset, joiden 
saappaat multa oli tahrinut har-
maiksi, veisasivat liikkumatto-

mina. He veisasivat kimeillä tai 
heleillä äänillä pirivotsikan äänen 
mukaan.
Kersantti lähti kesken virrenvei-
suun. Hän tunsi itsensä masen-
tuneeksi ja sairaaksi. Hän tunsi 
kauhua sen tyhjyyden ja mitättö-
myyden edessä, mikä saattoi tulla 
ihmisen osaksi. ---

Suomen itärajan turvaksi suun-
nitellun Virolahden rannikolta 
Ylämaan ja Luumäen metsien 
halki aina jäämerelle asti ulot-
tuvan Salpa-linjan rakenta-
minen oli tuonut tuhatmäärin 
työmiehiä ja paljon työkoneita 
Ylämaalle ja Miehikkälään. 
Tieverkko metsiin muodostui 
tiheäksi ja majoituspaikkoja 
työmiesten tarpeisiin tuli paljon. 
Jatkosodan alettua rakennustyöt 
hiipuivat ja rakentajia lähti rin-
tamalle. Talvisota oli ajanut eva-
koita Karjalasta Miehikkälän 
pitäjänkin läpi länteen, mutta 
jatkosodan alettua tyhjilleen 
jääneisiin rakentajien parakkei-
hin majoitettiin suomalaisten 
sotilaiden valtaamalta alueelta 

Toinen muistomerkeistä sai 100-vuotiaan 
Inkerin lipun värit.
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Karjalan Kannakselta tavatut 
siviilit, sotavangit sekä Valkea-
saarelta maakuopista löytyneet 
inkeriläiset.

Asuinparakit sijaitsivat järvi-
en lähettyvillä ja teiden varsilla 
muutamien kilometrin säteellä 
metsäisellä alueella. Parakkeja 
alettiin täyttää jo syyskuun puo-
lesta välistä alkaen kansallisuuk-
sien mukaan. Suomensukuisia 
sijoitettiin etupäässä Leiriin II.  
Juurakkojärven lähellä oli leiri 
Juurakko, Syvä-Valkjärveä lähin-
nä olivat leirit II ja III, Kasari-
järveä lähinnä leirit I ja IV sekä 
Kasarin leiri, Mustalammella ja 
Vuorisjärvellä oli omat leirinsä.  
Leirejä on ollut kymmenkunta.

Miehikkälän keskitysleiri, työ-
leiri tai siirtoleiri – millä nimellä 
sitä sitten halutaankin kutsua – 
sijaitsee pääosin Ylämaan ja osin 
Miehikkälän kunnan alueella 
parin kymmenen kilometrin 
päässä nykyisestä valtakunnan 
rajasta. Salpa-linjan panssari-
vaunuesteitä ja bunkkereita on 
vielä runsaasti maastosta. Opas-
tauluilla varustettu Salpa-polku 
luikertelee metsäautoteitä ja 
-polkuja pitkin.  Opastauluihin 
on merkitty sotavankien hauta-
usmaat muttei entisiä hävitettyjä 
parakkikyliä.

Leirissä kuten koko maassa 
ruokatilanne ensimmäisenä so-
tatalvena 1942 oli heikko. Alira-
vitsemus ja sairaudet olivat ylei-
simmät kuolinsyyt ja kuolema 
kohtasikin etupäässä vanhuksia 
ja lapsia. Leiriin internoiduista 
naisista, lapsista ja vanhuksista 
tuli siellä pisimpään viipyneet 
asukkaat. Kaikki osallistuivat 
leirien arkisiin askareisiin, työ-

kuntoiset pääsivät lähialueen 
maataloihin töihin, lapset aloit-
tivat koulunkäyntinsä ja inkeri-
läisiä nuoria ohjattiin koulu- ja 
opiskelupaikkoihin muualle 
Suomeen mikäli heidän suo-
men kielen taitonsa oli riittävän 
hyvä. Kirkko, lotat, Punainen 
Risti ja eri järjestöt olivat apua 
antamassa.
Kirjailija Väinö Piirainen kuului 
leirin henkilökuntaan ja hänen 
kirjansa kertomuksissa on sisä-
piiritietoa. Leirin henkilökun-
tana oli rintamalle kelpaamat-
tomien miesten lisäksi lottia.

Osalle Miehikkälän asukkais-
ta paikallishistoria on vierasta. 
Sodan aikaisista tapahtumista 
jotain tietäviä on enää harvassa 
ja tarinoiden todenperäisyyskin 
jo hämärä.  Kun keskitysleiri 
lakkasi olemasta sen asiakirjoja 
hävitettiin eikä sotaan liittyvä 
aineisto vuosikymmeniin oikein 
kiinnostanut ketään.
Suomessa on vielä elossa muu-
tamia henkilöitä, joiden lap-
suudesta kolmekin vuotta kului 
Miehikkälän keskitysleirillä. 
Leirillä olleita tai heidän jäl-
keläisiään asuu Suomen lisäksi 
rajojemme ulkopuolella. Kuinka 
meni heistä mahtaa tietää van-
hempaansa tai isovanhempaan-
sa kohdistuneista jatkosodan 
aikaisista väestön siirroista?  

Kaakonkulmalla Harri Hämä-
läinen, Veikko Husu ja Pertti 
Mankki olivat kesän aikana 
keskenään pohtineet leiriasioi-
ta. Pertti Mankin äiti muistaa, 
että Mustalammella oli huk-
kunut noin kolmevuotias lapsi 
ollessaan saunarannassa äitinsä 
kanssa pyykillä. Arvoitus on, mi-
tä kansallisuutta lapsi oli.  Ole-

tettavaa on, että kirjailija Piirai-
nen on muunnellut kerrontaansa 
hautajaismenoista henkilöiden 
identiteetin suojaamiseksi.
Riitta etsi käsiinsä Piiraisen kir-
jan Internoidut sydämet. Kirjas-
ta löytyi tarinoita, joita hän oli 
kuullut lapsuudessaan kotonaan 
muisteltavan. Tietysti kersantti 
Kuvajan ja inkeriläistyttö Ou-
tin taustat piti selvittää. Kirjan 
”Kirjeitä sodasta” antina tuli 
vielä tietoa leirin ulkopuolisista 
asioista.

Hautamuistomerkkien kun-
nostaminen oli ilahduttavaa 
huomata, mutta mahtaako ku-
kaan hoitaa näitä hautoja sään-
nöllisesti vai käydäänkö paikalla 
vain satunnaisesti jonain juhla-
päivänä joidenkin yhdistysten 
tai järjestöjen toimesta? Ainakin 
sinne tuodut muoviset kukka-
laitteet kestävät talven pakkaset 
paleltumatta!

Lähteet:
Seppo Jyrkinen: Miehikkälän si-
viilileiri, työleiri, keskitysleiri 
2.8.2015 (alk. 4.3.2012)
http://www.jyrkinen.f i/historia/
miehikkalan-internointileiri.html
Miehikkälän siviilileirillä 1941–
1944 kuolleet (luettelosta löytyy 
vain 138 vainajan nimi)
http://kronos.narc.f i/miehikkala/
fi/
Terho Ahonen: Inkeriläisiä Mie-
hikkälän keskitysleirissä. Inkeri-
läisten Viesti 2015/2
Miehikkälän leiri, … osa1, osa 2 
(2017-) http://salpalinjansalat.
blogspot.com/
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Kirja
TÄYTETTÄ HISTORIAN AUKKOIHIN
Reijo Rautajoki kiersi 2 vuotta Suomea ja etsi arkistoista tietoa  
Inkeriläisten karanteenileireistä vuosilta 1942–1944. 
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Helsingin Kansallisarkistossa 
piti olla maaliskuussa mielen-
kiintoinen tapahtuma. FT Reijo 
Rautajoen teos Vaiettu vaellus: 
inkeriläisten leirit 1942–1944 
oli juuri tullut painosta ja jul-
kaisutilaisuuteen olivat tulossa 
puhumaan kirjailija-tutkijan 
lisäksi muun muassa teoksen 
kustantaneen Siirtolaisinstituu-
tin edustaja ja Kansallisarkiston 
johtaja. Suunnitelmat muuttui-
vat kuitenkin koronakevään ta-
kia. Kirja kyllä julkaistiin, mutta 
tapahtuma jouduttiin perumaan.
– Mietimme ensin Siirtolai-
sinstituutin kanssa tapahtuman 
siirtämistä syksyyn, mutta sitten 
päätimme vain laittaa kirjan heti 

julki ja myyntiin, Rautajoki sa-
noo.

Rautajoen teos tarkastelee in-
keriläisten väestönsiirtoja toisen 
maailmansodan aikana keskitty-
en inkerinsuomalaisten vaihei-
siin vastaanotto- ja karantee-
nileireillä vuosina 1942–1944. 
Tutkimus nostaa esiin paikallis-
tasolta kerättyä monitahoista al-
kuperäisaineistoa leirien arjesta, 
inkeriläisten kotiutumisesta ja 
suhteista paikalliseen väestöön.
– Teos sai alkunsa väitöskirja-
tutkimuksestani. Törmäsin tut-
kimusta tehdessäni jatkuvasta 
leireihin, ja ajattelin, että näihin 
voisi perehtyä myöhemmin.
 Nyt takana on kahden vuoden 
kiertely ympäri Suomea ja kym-
meniä ja taas kymmeniä tunteja 
eri paikkakuntien arkistojen uu-
menissa.
– Kuvasin myös kaikki yhä 
pystyssä olevat leiripaikat. Jo 
puretuista rakennuksista löy-
tyi hyviä valokuvia esimerkiksi 
Puolustusvoimien arkistosta ja 
Tampereen Vapriikin arkistosta.

Tietojen löytämiseksi piti käyt-
tää astetta vilkkaampaa mieliku-
vitusta ja salapoliisin lakkiakin. 
Leiritietoja löytyi esimerkiksi 
muistelmista, vanhoista sano-
malehdistä ja nuorisoseurojen 
ja työväenyhdistysten vuosikir-
joista.
– Vaikeinta oli että kaikki ma-
teriaali oli niin hajallaan. Se piti 

todellakin kaivella esiin. 
Rautajoki hyödynsi aiempia, 
aihetta sivunneita teoksia. Esi-
merkiksi Erkki Tuulen muis-
telmista löytyi tietoa paikka-
kunnista, joissa leirejä on ollut. 
Samoin Toivo Flinkin ja Pekka 
Nevalaisen kirjat olivat hyviä 
peruslähteitä.
Joskus tutkimus tuotti vesiperiä, 
mutta Rautajoki törmäsi myös 
moneen kiinnostavaan tarinaan, 
joka oli hukkua arkistojen kät-
köihin. 
– Löysin tarinoita, joita ihmiset 
ovat kertoneet ja puhuneet pai-
kallislehdille. Esimerkiksi Per-
niöstä löytyi teos Perniön joulu, 
jossa ihmiset olivat muistelleet 
inkeriläisten leiriä paikkakun-
nalla.
Vaikka Rautajoen teoksessa on 
tieteellinen taustoitus ja viitteis-
tö, kirja on tehty ennen kaikkea 
suuren yleisön, ei tiedeyhteisön 
luettavaksi.
– Itseänikin rasittaa joskus aka-
teeminen, peritieteellinen teksti. 
Olen siksi yrittänyt tehdä tästä 
helposti luettavan ja populaa-
rimman tutkimuksen.
Lukemisesta tekee kiinnostavan 
myös teoksen sisältämä kuvitus.

Inkeriläisleirit olivat läpikul-
kupaikkoja, joissa oltiin muun 
muassa pilkkukuumeen, lavan-
taudin ja tuberkuloosin takia 
karanteenissa kolme viikkoa. 
Kaikki leirille tulijat ja heidän 
vaatteensa laitettiin täisaunaan, 

"Projekti oli haastava ja mielenkiintoinen. 
Olen hyvin tyytyväinen, että ryhdyin 
tähän hommaan. Tämä on minulle 
sellainen loppuiän harrastus tämä 
inkeriläisyys. Olen nyt vajaat 20 vuotta 
harrastanut inkeriläisyyttä", 73-vuotias 
Reijo Rautajoki sanoo.
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kiusallisen elukan eliminoimi-
seksi.
– Useimmat olivat leirillä vain 
karanteeniajan, mutta jos töitä 
ei löytynyt, saattoi karanteeni 
kasvaa vielä useammalla viikolla.
Perusolot leireillä olivat hyvät, 
mutta jos jostain löytyi töitä, 
lähdettiin leireiltä tietysti mie-
lellään rakentamaan omaa elä-
mää muualle. Lapset laitettiin 
kouluun ja koti perustettiin sin-
ne mistä töitä löytyi.
Leirit olivat pääosin lyhytaikai-
sia. Useimmat olivat pystyssä 
vain muutaman kuukauden ja 
pisimmilläänkin vain puolitois-
tavuotta.
– Paikkojen vastaanotto oli pää-
osin hyvää. Toisenlaisiakin ko-
kemuksia tietysti löytyi. Jotkut 
saivat ennakkoluulojen takia 
osakseen ryssittelyä ja kaikki ei-
vät olleet tyytyväisiä saamaansa 
työhän. Jos vaikka koneteknikko 
joutui peltotöihin, ei hän ollut 
siitä välttämättä iloinen. Samoin 
jos maamies joutui tehdastöihin, 
kaipasi hän pellolle.
Pääleirejä oli 15 ja näillä oli 
apuleirejä, jotka saattoivat sijai-
ta pitkienkin matkojen päässä. 
Leirien rakennuksista moni on 
yhä paikallaan.

Kun Neuvostoliitto hajosi, 
suomalainen väestö ei tiennyt 
inkeriläisistä mitään kun oli ol-
lut niin monta vuosikymmentä, 
ettei heistä oltu puhuttu. Nyt 
vaatimus inkeriläisten ja muiden 
suomalaisten kohtaloiden selvit-
tämisestä Venäjällä on noussut 
viime aikoina ajankohtaiseen 
keskusteluun. Näin esimerkiksi 
Unto Hämäläinen nosti asian 
esiin Helsingin Sanomissa ja 
presidentti Sauli Niinistö antoi 
ajatukselle tukensa. Inkeriläis-

tutkimus näyttääkin olevan nyt 
eräänlaisessa nosteessa ja näky-
vämmin esillä mediassa.
Rautajoki on luennoinut paljon 
inkeriläisyydestä tutkimuksiensa 
vuoksi ja kertoo havainneensa, 
että suomalaiset tietävät kes-
kimääräisesti hyvin vähän in-
keriläisistä. Vaikeneminen on 
jättänyt pysyviä aukkoja histo-
riaan ja näkyy yhä nykyisinkin 
esimerkiksi inkeriläisyyden var-
sin puutteellisessa käsittelyssä 
peruskoulussa. Inkeriläisyys 
tulee peruskoulun historiassa 
esillä lähinnä vain valinnaisina 
opintokokonaisuuksina, jotka 
eivät siis kuulu automaattisesti 
kaikkien oppilaiden opintoihin.
– Lähihistoriaa saisi olla enem-
män ja vähän vähemmän An-
tiikin Kreikkaa, vaikka sekin on 
tietysti tärkeä asia ihmiskunnan 
historiassa, Rautajoki pohtii.

Rautajoki arvelee inkeriläisyy-
den kiinnostavan ihmisiä nyt 
kahdestakin syystä. Toinen on 
se, että ihmisillä on vanhetes-
saan tapana kiinnostua uudella 
tavalla omista juuristaan. Toinen 
syy löytyy siitä, että historian 
valkoisia aukkoja on ryhdytty 
täyttämään. Tämä tutkimus saa 
helposti näkyvyyttä mediassa.
– Jos otetaan vaikka natsisaksan 
tilanne, niin Saksahan on teh-
nyt tiliä menneisyytensä kanssa, 
mutta vastaavasti esimerkiksi 
Turkki tai Neuvostoliitto/Venäjä 
ei ole. Turkki ei esimerkiksi vie-
läkään myönnä 1900-luvun alun 
armenialaisten kansanmurhaa 
jossa sai surmansa 1.5 miljoonaa 
ihmistä. Vähälle huomiolle jää 
myös se, että Maon Kiinassa 70 
miljoonaa kiinalaista kuoli tau-
teihin, sotiin ja surmaamiseen. 
Se on selvästi enemmän kuin 

Stalin ja Hitler yhteensä, eikä 
sitäkään nosteta juurikaan esille. 
Se, että inkeriläisten kokema 
sorto on jäänyt vähälle huomiol-
le Suomessa, on Rautajoen mu-
kaan osin entisen pääministerin, 
sittemmin presidenttinä toimi-
neen Juho Kusi Paasikiven syytä. 
– Hänen ja Kekkosen linja oli 
vaieta asiasta. Paasikivi ei teh-
nyt mitään inkeriläisten hyväk-
si. Vielä vuonna 1953 hän totesi, 
pääministerinä olleelle Kekko-
selle, että parempi olisi jos nämä 
loputkin inkeriläiset lähtisivät 
Suomesta pois. Tämä oli Paasi-
kiven asenne, Rautajoki sanoo.
Paasikiven tyly toteamus löytyy 
hänen omista päiväkirjoistaan.

Nyt kun teos inkeriläisten ka-
ranteenileireistä on valmis, on 
aika miettiä seuraavaa projektia. 
Sekin Rautajoella on jo mielessä.
– Aion käsitellä seuraavaksi in-
keriläisen isoisäni ja tämän vel-
jen käsinkirjoitettuja muistel-
mia. Molemmat olivat mukana 
ensimmäisessä maailmansodassa 
ja näkivät kolhoosin ja Stalinin 
ajan. He pakenivat Suomeen ja 
menivät sodan päätyttyä Ruot-
siin.
Rautajoki suunnittelee tekevän-
sä muistivihkojen kirjoituksista 
tiivistelmän ja kääntävänsä sen 
englanniksi.
– Koska sukuani on ainakin 
Ruotsissa, Tanskassa, USA:ssa ja 
Virossa, olisi hyvä, että teksti on 
englanniksi, jotta hekin voisivat 
sen lukea.
Rautajoki sanoo kokevansa in-
keriläisyyden osaksi itseään. 

Reijo Rautajoki on Suomen Aka-
teemisen Inkeri-seuran puheen-
johtaja
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OHJELMIA INKERISTÄ
Korona ja siihen liittyvä sosiaalinen eristäytyminen ovat estäneet tehokkaasti kaikenlaisten 
tapahtumien ja kokoontumisten järjestämisen. Näin myös Inkeri-liiton kevään ohjelmat, sa-
moin kuin kesän juhlat on jouduttu perumaan. Internetissä on onneksi kuitenkin tarjolla run-
sasmäärä Inkeri asiaa. Olemme koonneet oheiseen listaan ilmaisia ohjelmia, joita löytää netin 
kautta Areenas, radiosta ja lehtien sivuilta. Kirjoita ohessa olevat osoitteet netin hakukentään 
ja seuraa ohjelmaa kotisohvalla. Nämä vinkit, muutamalla lisälinkillä löytyy myös liiton sivuilta 
osoitteesta: https://www.inkeriliitto.fi/ajankohtaista/dokumentteja-inkerilaisista.html

TV Areena Yle.fi
Inkerinmaa 
Nettiosoite: https://areena.yle.fi/1-3856834
Greger Grönqvistin sarjassa saamme tutustua In-
kerinmaan historian eri vaiheisiin. Inkeriläiset ker-
tovat bolsevikien hirmuvallasta, kuinka viattomia 
vietiin, useimmiten keskellä yötä. Tapaamme myös 
viimeisiä vatjalaisia ja inkerikkoja, varsinkin vatja-
laiset ovat harvalukuisia, muutaman vuoden päästä 
vatjan kielen puhujia tuskin enää on. (ohjelma val-
mistunut vuonna 2016, puituus 29 minuuttia)

Tulkoon sota ja veriset vaatteet 
Nettiosoite: https://areena.yle.fi/1-3857353
Kertomus Heimosodista 1918–1922. Sotaretkiä 
Petsamoon, Vienaan, Eestiin, Aunukseen ja Inke-
rinmaalle. Greger Grönqvistin dokumentti. (2016, 
59 min)

Ryssä perkele-sotavankina Suomessa 
Nettiosoite: https://areena.yle.fi/1-1958761
Noin 64 000 neuvostoliittolaista päätyi jatkosodan 
aikana Suomeen sotavangiksi, lähes 200 heistä oli 
naisia. He viettivät täällä keskimäärin kolme vuot-
ta. Kuolleisuus vankileireillä oli suuri; kolmannes 
menehtyi vankeusaikana. Venäjällä elossa olevien 
entisten sotavankien määrää ei tiedetä, sillä heitä ei 
ole rekisteröity. Ohjelmassa venäläiset muistelevat 
ankeita leirioloja ja eloon jäämisen usein turvan-
nutta työrupeamaa suomalaisissa maalaistaloissa. 
Haastateltaviksi löytyi myös kaksi naissotavankia 
Pietarista. Toimittaja Reijo Nikkilä. (2000, 57 min, 
katsottavissa myös ulkomailla)

Inkerinsuomalainen Tamara Jalonen 
Nettiosoite: https://areena.yle.fi/1-2752729
Inkerinsuomalainen Tamara Jalonen kertoo elä-

mästään ennen ja jälkeen Suomeen muuttamisen 
(2015, 4 min). Yle Uutiset, Kaakkois-Suomi.

Kommentti inkeriläisistä 
Nettiosoite: https://areena.yle.fi/1-50166508 
Presidentti Mauno Koivisto Ajankohtaisen kakko-
sen haastattelussa 1990. (2011, 20min, katsottavissa 
myös ulkomailla)

Suomalaiset sotavankileirien saaristossa
https://areena.yle.fi/1-437410 Noin 4 500 suo-
malaista joutui vangiksi Neuvostoliittoon talvi- ja 
jatkosodassa. Suomeen heistä palasi vajaa 3 000. 
Palkitun dokumentin on ohjannut Reijo Nikkilä. 
(2000, 59 min, katsottavissa myös ulkomailla)

Aamusydämellä: Inkerinsuomalaiset orvot 
Nettiosoite: https://areena.yle.fi/1-50207519
Jatkosodan aikana Suomeen saapui satoja inkerin-
suomalaisia orpoja. Sodan jälkeen suurin osa heistä 
palautettiin vastoin tahtoaan Neuvostoliittoon. Mi-
tä heille tapahtui? Siitä kertovat Lilja Huttunen ja 
Niina Olonen. (2008, 30 min, katsottavissa myös 
ulkomailla)

Aamusydämellä: Vankileirien lapset 
Nettiosoite: https://areena.yle.fi/1-50149455
Vankileirien lapset. Toisen maailmansodan jälkei-
nen internointi sulki 13-vuotiaan Ann-Lily Su-
tisen ja 11-vuotiaan Hans Jaekelin vankileirille. 
Myös perheiden omaisuus vietiin. (2011, 34 min, 
katsottavissa myös ulkomailla)

Silminnäkijä: Vankileirien Suomi - pitkä versio 
Nettiosoite: https://areena.yle.fi/1-50149448
Suomi telkesi sodan jälkeen vuonna 1944 inter-
nointileireihin suomalaisnaisia ja heidän lapsiaan. 
Syynä oli se, että suomalaisnaiset olivat perusta-

Jatkuu takakannessa
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Koronavirustilanteen vuoksi Helsingissä pidettäväksi  
tarkoitettu kesäjuhla on peruttu.

Kuluvan vuoden kevätkokous pyritään pitämään maamme hal-
lituksen ohjeistuksen mukaan syyskuun aikana.Ilmoitus julkais-
taan lehtemme numerossa 3, nettisivuillamme sekä  
sähköpostitse.

Koska tällä hetkellä ei vielä tiedetä syksyn ohjelmista, pyrimme 
ilmoittamaan niistä nettisivuillamme www.inkeriliitto.fi sekä 
sähköpostitse. Ohjelmista voi tiedustella myös puhelimitse
 liiton toimistosta 045 261 2342.

Mikäli et ole ilmoittanut toimistoomme s-postiosoitettasi, mutta 
haluat saada tiedotteita sähköpostitse, ole ystävällinen ja ilmoita 
nimesi ja sähköpostiosoitteesi suomeninkeriliitto@gmail.com

Kansallismuseossa oleva Lea Pakkasen ja työryhmän Inkeriläi-
set – unohdetut suomalaiset -näyttely on saanut jatkoaikaa 
26.7.2020 asti. Museo on kuitenkin toistaiseksi suljettu.

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

Lahden seudun Inkeri-seura
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 26.9. Syyskokous
La 31.10. Pyhäinpäivän kunniakäynti Turun hautausmaalla inke-
riläisten muistomerkillä klo 12 ja kahvitarjoilu Varissuon kirkossa 
klo 14
La 26.12. Tapaninpäivän Joulujuhla

TAPAHTUMAKALENTERI
SUOMEN INKERI-LIITON OHJELMA:

Ilmoittajille

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

topäivään mennessä.

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



neet perheen saksalaisen kanssa. Toimittaja Mik-
ko Määttälä. Stereo. (2005, 47 min, katsottavissa 
myös ulkomailla)

Dokumentti - Kadonnutta Inkeriä?
Nettiosoite:  https://areena.yle.fi/1-50173678
Tällä kertaa Basaari kertoo inkerinsuomalaisen pa-
luumuuttajan Maria Ivanovan ja hänen sukunsa 
tarinan. Ohjaus Irina Kazonen & Maria Lackhi-
na. (2007, 17 min, katsottavissa myös ulkomailla)

RADIO Areena Yle.fi

Elämää Inkerinmaalla 
Nettiosoite:  https://areena.yle.fi/1-2159429
Viime vuosisadan alussa inkeriläiset olivat varsin 
perinnetietoista väkeä. Maanviljelys tapoineen ja 
juhlineen eli väkevänä mutta Pietarin läheisyys 
synnytti myös muunlaista toimeliaisuutta kaupan 
ja teollisuuden alalla. Toimittajana Marianne Ek-
man. (2014, 49 min)

Raamattukuriirit 
Nettiosoite:  https://areena.yle.fi/audio/1-3872168
Kolmeosainen historiasarja: Suomesta salakulje-
tettiin Raamattuja Neuvostoliittoon 1960-luvulta 
alkaen. Millaista kirjallisuuden salakuljettaminen 
oli ja mitä kuriirit matkoillaan kokivat? Sarjaan 
on haastateltu kuriireja, jotka ovat salakuljettaneet 
Raamattuja ja toimineet postinkantajina rautaesi-
ripun yli eri vuosikymmeninä. Sarjan on toimitta-
nut Piia Latvala. (2013, 9 min)

Jakso 5: Maahanmuuton historiaa: Sodanaikai-
set inkeriläiset 
Nettiosoite: https://areena.yle.fi/1-1518412
Puhutaan sodan aikana Suomeen tulleista in-
keriläisistä ja heidän palauttamisestaan takaisin 
Neuvostoliittoon. Haastateltavina Itä-Suomen 
yliopiston Suomen historian dosentti Pekka Ne-
valainen ja maahanmuuttoviraston tutkija Ante-
ro Leitzinger. Toimittajana Seppo Heikkinen. 
(2012, 42 min)

Arkisto: Persoonallisuuksia Inkerissä 
Nettiosoite: https://areena.yle.fi/1-1597572
Rovasti Akseli Kajanti kertoo. Äänite vuodelta 
1960.(2012, 18 min)

Tulkaa Neuvostoliittoon, pauhasi radio – propa-
ganda houkutteli tuhansia suomalaisia paratii-
siin, jota ei ollutkaan
Nettiosoite: https://yle.fi/aihe/artikke-
li/2019/12/13/tulkaa-neuvostoliittoon-pauhasi-
radio-propaganda-houkutteli-tuhansia

Kun isoäiti Neuvostomaahan hiihti 
Nettiosoite: https://areena.yle.fi/1-50310731
Hilja Eloranta hiihti tuoreen aviomiehensä kanssa 
Neuvostoliittoon 1932. Hän oli yksi
arviolta 15 000 suomalaisesta, jotka lähtivät lait-
tomasti Neuvostoliittoon laman ja työttömyyden 
vaivaamasta Suomesta. Ohjaaja Kimmo Saares. 
(1994). (2019, 29 min, katsottavissa ulkomailla)


