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Pääkirjoitus
Pakkoloma pöntössä – 
pönttö lomailee
Juhani Valo

Outo otsikko, mutta minun ta-
pauksessani erittäin todellinen 
aihe.

Pönttö-sanalla tarkoitan kahta 
asiaa, kuulunhan riskiryhmään 
vaarallisten virusten suhteen:
Tarkoitan kotiin sulkeutumista-
ni viruksen vuoksi, jolloin koen 
olevani ja eläväni eristäytyneenä 
kuin lintu pöntössään sekä toi-
sena asiana sitä, että seurustel-
lessani vain kotiseinien, katon ja 
lattian kanssa, aivoni (tai mitä 
niistä on aivoinfarktin jälkeen 
jäljellä) tuntuvat surkastuneen. 
Vastaan yhä yksitavuisemmin 
vaimolleni ja pelkään meidän 
vielä keskenämme järjestävän 
asuntomme seinille, lattioille ja 
katoille oman nimikilpailun vai-
moni kanssa.

Ai tylsäääkö? Ei, ehei, vaan ter-
veellistä varovaisuuttani on tä-
mä kotona pysyminen, enintään 
kaupassa käyminen.
Aina tai yleensä usein meistä 
toinen käy maskeineen kaupassa. 
Olemme kokeneet sen, kuinka 
ulkoillessamme kuulumme vas-
taantulijoiden mielestä sarjaan 
”vainoharhaiset”, ”jo tartunnan 
saaneet” tai muuten vain hörhöt 
hahmot.
Maskiemme vuoksi. Kansa kai-
ken kestänyt viis veisaa turva-
väleistä, suojautumisesta, käsien 
pesusta kaupan eteisessä, kun-
han pääsee rohkeasti ruuhka-
aikaan ostamaan vaikka sen 
tärkeän iltapäivälehden. Kansa 

haluaa olla kuin nuori, villi, va-
paa, vastuuton.
Me eristäydymme, suojaudum-
me, varjelemme läheisiämme ja 
he varjelevat meitä.

Olen muuttanut olosuhteiden 
pakosta monia tapojani, enkä 
koe joutuneeni luopumaan mis-
tään, koen saaneeni kokonaan 
uuden ulottuvuuden elämääni, 
asummehan luonnon yhteydes-
sä. Nyt erotan jo sen, että ilmas-
sa lentelee monenlaisia lintuja, 
pörriäisiä ja pistiäisiä. Viime-
mainituista ovat näkyvät merkit 
vasemmassa kädessäni.

Pääkirjoituksen aihe liittyy, jos 
sitä joku edes epäilee, inkerin-
suomalaisiin hyvinkin paljon.
Ajatelkaamme inkerinsuoma-
laistemme keski-ikää, tervey-
dentilaa ja näiden vääjäämättö-
mänä seurauksena yleistä terve-
ydentilaa ja jaksamista.
Jos itse olen useita inkerinsuo-
malaisia nuorempana kokenut 
pönttöineni ylläkirjoittamani, 
niin kuinka ovat selviytyneet 
varsinaiset seniori-ikäiset inke-
rinsuomalaiset? Kaikki elämäs-
sä koetut vaikeudet ja raskaudet 
kertautuvat iän mukana kehois-
samme ja mielissämme. 

Kriisin keskellä, vailla tietoa tu-
levasta, tulkitessamme asiantun-
tijoiden keskenään ristiriitaisia 
lausuntoja, olemme kokeneet 
yllättävän ja vaikean kriisiajan, 
koko maailmanlaajuisen katast-
rofin, johon emme osanneet mi-
tenkään varautua. Pahinta ei ole 
mielestäni itse sairastuminen, 
vaan se epätietoisuus joka het-
kestämme, kun kukaan ei tiedä, 
epätietoisuus muista kriiseistä, 
kuten luonnonkriiseistä, joiden 

keskellä elämme.
Juuri tällä hetkellä, syyskuun 
alussa, olen lukenut eri valtioi-
den kuohunnoista, äänestystu-
losten epäillyistä manipuloin-
neista, myrkytysepäily opposi-
tion ihmisten myrkytysepäilyis-
tä, tiettyjen valtioiden oudoista 
viruksentorjuntametodeista, 
onpa muuan valtionpäämies 
ehtinyt ehdottaa maansa ostavan 
Tanskalle kuuluvan Grönlannin 
suuren saaren. Koronaviruskin 
vaeltaa lattianraosta irvistellen 
ähäkuttia – tarve luottaa toinen 
toisiimme, huolehtia toisistam-
me kasvaa jatkuvasti. Maailman 
menoille emme voi mitään, 
mutta yhdessä voimme tukea ja 
auttaa toisiamme.

Minusta todellakin tuntuu, että 
ainoa, mitä meillä on ja mihin 
ihmisinä voimme fyysisesti tur-
vautua, ovat toistemme lisäksi 
läheisemme ja sukulaisemme, 
kansamme. Pysyvät perusar-
vomme.
Tätä toisiimme turvautumisen 
kokemusta, jota itselläni ei ole 
ollut, olen oppinut inkerinsuo-
malaisilta heidän elämästään, 
kokemastaan. Silti, kuten alussa 
kirjoitin ”pakkolomasta pöntös-
säni”, ehkä opin jotain arvokasta 
ajan mittaan, joista yksi voisi olla 
itselleni sopiva: ”Miksi murehtia 
asioista, joille ei mitään voi?”

Oman pönttöni pakkoloma ei 
taidakaan olla niin kamala asia!
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IHMISIÄ INKERILÄISASIAN TAKANA, osa 2
Jatkoa juttusarjalle, jossa esitellään ihmisiä, jotka ovat mukana ajamassa inkeriläisten asiaa. Tällä kertaa 
esittelyvuorossa ovat Inkeriläisten Sivistyssäätiön jäsenet Antti Kokkinen ja Aliisa Majava.
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

SUVUN VIIRINKANTAJA

Espoolainen Antti Kokkinen, 
56, on toiminut nelisenvuotta 
vuotta (kevättalvesta 2016) In-
keriläisten Sivistyssäätiön halli-
tuksen puheenjohtajana. Hänet 
imaisi mukaan toimintaan su-
kujuuret ja velvollisuudentunne.
– Olen itse ollut aina kiinnos-
tunut historiasta ja olin pereh-
tynyt ennakolta paljon Inkeri-
läisasiaan. En kuitenkaan ole 
kova järjestömies, eikä itselleni 
olisi tullut edes mieleen sellai-
seen toimintaan pyrkiä. Lähdin 
kuitenkin mukaan kun vanhem-
pi kaarti kaipasi ihmistä kanta-
maan viiriä eteenpäin. Toimeen 
tarttuminen tuntui luontevalta 

Rahoitusalalla työskentelevä Antti 
Kokkisen mielestä on hyvä, että 
säätiössä on mukana eri alan ihminen. 
”Säätiön pitäisi edustaa intressipiiriä 
mahdollisimman laajasti ja siitäkin on 
hyötyä, että mukana on monenlaista 
ammattiosaamista.”

ja samalla myös eräänlaiselta 
velvollisuuden täyttämiseltä.
Sivistyssäätiön puheenjohtaja 
oli ennen Kokkista hänen enon-
sa Toivo Iho, joka toimi myös 
Inkeriläisten Viestin päätoimit-
tajana.

Inkeriläisyys tulee Kokkiselle 
hänen äitinsä kautta. Hänen iso-
äitinsä tuli 20-luvulla Suomeen 
Toksovan Himakkalasta ja isoisä 
Hietamäestä.
– Perheen lapsista kaksi syntyi 
jo Inkerissä, mutta äitini syntyi 
Suomessa.
Kokkinen sanoo inkeriläisyy-
den olleen suvussa arvostettu 
asia, joka toi mukanaan joitakin 
perinteitä ja perinneruokia. Ar-
kielämässä inkeriläisyys ei kui-
tenkaan juurikaan näkynyt. 
– Ehkä kiinnostus omaan his-
toriaan oli perheessä vähän 
vahvempi kuin muilla suoma-
laisporukoilla. Mieleeni ovat 
jääneet lapsuudesta Inkeriläiset 
kesäjuhlat. Siellä se niin sanottu 
inkeriläisyyden väri näkyi pa-
remmin kuin arjessa.

Kun inkeriläisiä pakeni Suo-
meen 40-luvulla, suvun pääluku 
täydentyi äidin puolelta ja maa-
han tuli myös muita inkeriläisiä 
perhetuttuja. Suurin osa inkeri-
läisistä palasi sodan jälkeen ta-
kaisin itään. Jääneistä noin puo-
let jatkoi Ruotsiin ja osa sieltä 
edelleen eteenpäin. Kokkisen 

Antti-eno auttoi pohjoisessa 
salakuljettamaan suuren määrän 
inkeriläisiä Ruotsiin.
– Hän oli ollut armeija-aikana 
koulutettavan Ylitorniossa ja 
luonut siellä hyviä kontakteja sa-
lakuljettajiin. Näiden kontaktien 
avulla inkeriläisiä saatiin siirret-
tyä Ruotsiin. Muistan tarinan 
yhdestä porukasta, joka kuljetti 
mukanaan kirjapainokonetta. 
Laite osoittautui niin painavak-
si, ettei sitä jaksettukaan kantaa. 
Avuksi tarvittiin vesikelkka, 
jota lähdettiin yöllä ostamaan 
jostain talosta. Kelkka maksoi 
yöllä 20-kertaisen hinnan päi-
vä taksaan verrattaessa. Kelkka 
kuitenkin ostettiin ja inkeriläiset 
painokoneineen pääsivät Ruot-
siin.
Kokkinen toteaa, että onneksi 
inkeriläisyys ei ole enää pitkään 
aikaan ollut vaarallista tai hävet-
tävää vaan ylpeyden aihe.

Vaikka suvussa on puhuttu 
inkeriläisyydestä ja muisteltu 
menneitäkin, Kokkinen sanoo, 
että hänelle kävi samoin kuin 
niin monelle muullekin – Sil-
loin kun isovanhemmat olisivat 
olleet kertomassa historiasta, 
Kokkinen oli liian nuori ym-
märtääkseen kysellä. Sitten kun 
oma kiinnostus heräsi, ei ollut 
enää ketään jolta asioista kysellä.
– Historia toistaa siinä mielessä 
itseään, että oma historia ja sen 
yksityiskohdat alkavat aina kiin-
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nostaa ihmistä liian myöhään, 
hän huokaa.
Kokkinen on iloinen siitä, että 
hän on saanut säätiön kautta 
olla mukana mahdollistamassa 
käynnissä olevaa arkistoprojek-
tia, jossa kerätään inkeriläisten 
muistoja talteen. 
– Se on iso kulttuuriteko ja sa-
malla lailla kuin tämän tyyppiset 
hommat usein, se alkaa pikkui-
sen myöhään. Mutta parempi 
myöhään kuin ei milloinkaan. 
Nyt saadaan vielä osa muistois-
ta talteen.

Kokkinen toivoisi toimintaa 
mukaan uutta verta, mutta ym-
märtää samalla tämän olevan 
vaikeaa. Esimerkiksi nuorison 
houkuttelu mukaan, on lähes 

mahdoton tehtävä.
– Inkeriläisyys sinänsä ei vält-
tämättä häviä koskaan, mutta 
onko se ihmiselle sellainen pääl-
limmäinen identiteetti, on sitten 
toinen asia. Jos ajattelen vaikka 
omia lapsiani, niin he tietävät 
inkeriläisjuuristaan, mutta onko 
se aktiivinen osa identiteettiä. 
Vastaan, että ei ole. Ei se ole sitä 
edes itsellenikään.
Kokkinen sanoo, että tämä on 
tietysti luonnollista. 20-luvulla 
Suomeen tulleista inkeriläisistä 
on vierähtänyt niin monta suku-
polvea, että identiteetti on haa-
listunut vuosien varrella.
– 90-luvun paluumuuttajien 
aalto olisi voinut tuoda selkeän 
impulssin, joka olisi nostanut in-
keriläisyyden entistä parempaan 

kukoistukseen. Näin ei kuiten-
kaan käynyt. 
Kokkinen arvelee, että 1920- ja 
1940-luvun inkeriläiset olivat 
niin sanotusti lähempänä toisi-
aan sekä ideologiselta, koulutuk-
selliselta että sivistystasoltaan. 
Nyt aiempien paluumuuttajien 
jälkeläisten ja 90-luvun palaajien 
väliin on muodostunut erään-
lainen juopa. Sekin, että kaikki 
90-luvun palaajat eivät puhu-
neet enää suomea, jakoi inkeri-
läisiä heihin ja meihin.
– Ehkä nämä olivat omiaan 
vaikuttamaan siihen, ettei in-
keriläisten välinen yhteistyö 
kasvanut niin tiiviiksi kuin olisi 
voinut toivoa, Kokkinen pohtii. 

ON TIEDETTÄVÄ OMAN HISTORIANSA MENNEISYYS, JOTTA 
VOI LUODA TULEVAA”

Aliisa Majava sanoo inkeriläisyyden 
ja sen mukanaan tuoman tietynlaisen 
ulkopuolisuuden tunteen olevan osa 
hänen identiteettiään.

”Olen tosi kiitollinen aiemmille 
sukupolville siitä, että he ovat 
pitäneet yllä ensin Inkeri seuraa 
ja sitten liittoa ja puhuneet jul-
kisuudessakin inkeriläisyydestä. 

Ei minulla olisi mitään, jos edel-
täneet polvet eivät olisi tehneet 
kaikkea sitä työtä jota he ovat 
tehneet. Inkeriläisyys olisi jäänyt 
tyttärellenikin vieraaksi ilman 
heitä”, Aliisa Majava sanoo.
Hän lisää vielä kunnioittavansa 
valtavasti aiempien polvien in-
keriläisiä tästä tehdystä työstä.
Majavan mainitsema tytär on 
viime lehdessä haastateltu inke-
riläisten sivistyssäätiön ja Inkeri 
liiton hallituksen jäsen Elina 
Metsälä. Majava taas on inkeri-
läisasian pitkäaikainen aktivisti, 
rahastonhoitaja, ruokavastaava 
ja nykyisin Inkeriläisten Si-
vistyssäätiön hallituksen jäsen. 
Hän on ollut toiminnassa mu-
kana 90-luvulta lähtien.
Majava palaa vielä inkeriläistoi-
minnasta saamaansa perinnetie-

toon.
– 1920-luvulla tulleilta ihmisiltä 
sai paljon tietoa siitä miten In-
kerissä elettiin. He olivat eläneet 
siellä hyvää ja rikasta aikaa ja 
heillä oli paljon hyviä muistoja. 
Toisin oli 1940-luvulla tulleilla. 
Heidän muistonsa eivät olleet 
enää niin kovin auvoisia. Isäni-
kin suvusta vietiin mies toisensa 
jälkeen ja kaikki elivät jatkuvassa 
pelossa, Majava huokaisee.
Hän lisää, että toki 90-luvulla 
tulleillakin inkeriläisillä on ollut 
omat tarinansa kerrottavanaan. 
Kullakin vuosikymmenellä 
omanlaisensa.
– Tällä hetkellä inkeriläistoimin-
nassa on minulle tärkeää, että 
voin olla mahdollistamassa eri-
laisten hankkeiden toteutumista, 
joita sivistyssäätiö rahoittaa.
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Majava sanoo tietämättömyy-
den tuoneen hänet mukaan toi-
mintaan.
– Ihan oikeasti. Tietämättömyy-
den takia minä lähdin mukaan.
Majava viittaa tällä siihen, että 
hänen 40-luvulla Suomeen tul-
leet inkeriläisvanhempansa eivät
puhuneet juuristaan. Hän sanoo, 
että vaikeneminen inkeriläisyy-
destä – ja sen myötä omista juu-
rista – on jättänyt ulkopuolisuu-
den tunteen.
– Lapsena on ollut vaikea ym-
märtää mistä on kyse ja olen 
miettinyt mitä kaikkea sellais-
ta vanhempani ovat tehneet ja 
tienneet, mistä ei voi puhua.
Vanhempien vaikeneminen joh-
tui sekä pelosta, että varmasti 
myös menneisyydessä kohda-
tuista murheista. Joskus on hel-
pompi vaieta kuin sanoa vaikka 
historian siiville kadonneet po-
jan, siskon tai äidin nimi ääneen.

Majavan isä, Aabrahas Aniai-
nen, oli Toksovan kirkonkyläl-
tä ja äiti, Helena Kolomainen, 
Venjoelta. (Isän sukunimi muu-
tettiin suomessa Anijaiseksi.)
– Muistan kuinka meillä oli 
talossa karjalaisia vuokralla ja 
he puhuivat aina siitä kaikesta 
mitä he menettivät jouduttu-
aan lähtemään Karjalasta. Ky-
syin äidiltä, miksi me ei voida 
puhua omasta tilanteestamme. 
Äiti sanoi, että ”se on ehto sille, 
että saamme olla täällä”. Silloin 
kuin et tiedä, ei ole mitään mistä 
puhua.
Majava arvelee vanhempien 
myös suojelleen puhumatto-
muudella lapsiaan. Menneisyy-
den taakkaa ei halutta jakaa.
– Isä oli ollut siviiliavioliitossa 
Inkerissä. Hänellä oli kaksi poi-
kaa, Juho ja Ilmari.  Juho kar-

kotettiin 12:n vanhana vuonna 
1942 isoäitinsä kanssa Jakutian 
Bulunskin Bykov Mys kylään, 
josta hänet vapautettiin 1947. 
Hänen liikkeistään ei ole tietoa 
tämän jälkeen. Nuorempi veli 
Ilmari taas vietiin jonnekin toi-
selle leirille äitinsä kanssa. Isä oli 
viety jo tätä ennen leireille, jos-
ta hänet oli kuljetettu edelleen 
muun muassa Siperiaan. Hän 
kuitenkin karkaili leireiltä ja 
päätyi lopulta Kloogan-leirille, 
josta hän pääsi Suomeen.
Majava menetti isänsä ollees-
saan vain 15-vuotias. Hän sanoo 
miettivänsä välillä sitä, eleleekö 
Venäjällä jossain hänen velipuo-
liaan tai näiden lapsia.

Majavan äiti taas joutui Inke-
ristä Saksaan, jossa hän oli kaksi 
vuotta maatalossa työssä, ennen
Suomeen tuloa.
– Muistan kun 1970-luvul-
la alettiin näyttää televisiosta 
keskitysleireiltä ohjelmia, joissa 
kuljetettiin
ruumiita joukkohautoihin. Äi-
ti sanoi, ettei pysyt katsomaan 
tällaista. Hän kertoi, että maa-
taloon, jossa hän teki Saksassa 
maatöitä, kantautui kauhea ruu-
miiden haju.
Äidistä on tallella tuosta ajasta 
kertova passikuva, jonka päälle 
on lyöty hakaristileima. Vaikka 
häntä kohdeltiin hyvin maa-
tilalla, oli ympäröivä maailma 
kauhea.
– Olen ajatellut usein sitä, että 
vaikka vanhempani vaikenivat, 
he eivät olleet mitenkään katke-
ria. Ajattele nyt vaikka sitäkin, 
että meillä saattoi asua vuokralla 
kommunisteja. Isä sanoi näille, 
että me ei olla kommunisteja, 
mutta jos sinä haluat sitä olla 
niin ole vaan, mutta meillä ei 

puhuta politiikkaa.
Majava sanoo vuonna 1984 
menehtyneen äitinsä puhuneen 
inkeriläisyydestä vasta elämänsä 
ehtoopuolelle. Silloin yritettiin 
myös löytää hänen kadonnutta 
siskoaan, mutta etsinnät eivät 
tuottaneet tulosta. Majava on 
jäljittänyt myös Heimopatal-
joonaan kuullutta isänsä serk-
kua, mutta jäljet ovat kadonneet 
tyhjään.
– Aniainen on sukuna pieni ja 
Stalinin vainoissa tuhoutunut. 
Tiettävästi suvusta
isäni on ainoa eloon jäänyt, ku-
ten myös äitini omasta suvus-
taan.

”Olen ajatellut 
usein sitä, että 

vaikka vanhempani 
vaikenivat, he eivät 

olleet mitenkään 
katkeria.”

Majava kertoo, että hänen isäl-
lään ei ollut koskaan Suomen 
oleskelulupaa ja osa hänen sisa-
ruksistaankin eli pitkään muu-
kalaispassilla.
– Olen yrittänyt saada isääni 
liittyviä papereita ja joitakin 
kuulustelupöytäkirjoja on löy-
tynyt. Minulle on selitetty, että 
joidenkin henkilöiden papereita 
ei vain ole olemassa.
Suomen kansalaisuuden isä sai 
vasta 1963, vain 5 vuotta ennen 
kuolemaansa.
– Isäni ei ollut anonut oleskelu-
lupaa ja kuulostaisi todennäköi-
seltä, että hän jätti sen tekemättä 
välttääkseen pakkoluovutuksen. 
Ehkä tästä johtuen hän haki 
kansalaisuuttakin vasta 60-lu-
vulla, Majava pohtii.
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Majava on käynyt sekä isänsä 
että äitinsä kotipaikoissa. Isän 
talo Toksovan kirkonkylässä sei-
soi vierailunaikaan vielä pystys-
sä, mutta sitä asuttivat venäläi-
set. Äidin kotitaloa ei enää ollut 
Venjoen Someristonkylässä.
– On tärkeää tietää missä van-
hemmat ovat asuneet ja nähdä 
ne seudut. Kysymykseen kokee-
ko Majava itsensä inkeriläiseksi, 
hän vastaa vahvasti ”Koen ole-
vani
inkeriläinen, Suomessa syntynyt 
ja kasvanut. Olen 1940 luvulla 

tulleiden vanhempien jälkeläi-
nen, kuulun siihen pieneen vä-
hemmistöön, jotka palautusten 
pelossakaan eivät suostuneet 
palaamaan takaisin. On tärkeää 
tietää oman historiansa mennei-
syys, jotta voi luoda tulevaa.”

Hän sanoo miettivänsä usein 
sitä, kuinka ihmeellistä on, että 
hänen vanhempansa ovat koke-
muksistaan huolimatta pysty-
neet rakentamaan elämäänsä ja 
uskoneet yhä parempaan huo-
miseen.

– Koen, että sieltä se on mi-
nuunkin tullut sellainen asenne, 
että turhasta ei tarvitse valittaa. 
Majava sanoo murheellisena, 
että valitettavasti hirmuteot ja 
joukkomurhat eivät ole nyky-
päivänäkään vain historiaa.
– Töissäkin oli ihmisiä kym-
menestä eri kansalaisuudesta ja 
moni oli tullut maahan huma-
nitaarisista syistä.
Majava, 66, on tehnyt työuransa 
ruokahuollon vastuutehtävissä 
eri sairaaloissa.

Kokouskutsut
Suomen Inkeri-liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
lauantaina, lokakuun 3. päivänä 2020 klo 14.00
Karjalatalolla
Inkeri kodissa
Käpylänkuja 1
00610 HELSINKI

Käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat.

Suomen Inkeri-liitto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 
lauantaina, lokakuun 3. päivänä 2020 välittömästi klo 14.00 alkavan kevätkokouksen jälkeen
Karjalatalolla
Inkeri kodissa
Käpylänkuja 1
00610 HELSINKI

Käsitellään säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat.
 
Molemmissa kokouksissa äänivaltuutettuja ovat v. 2020 jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenjärjestöjen 
valtuuttamat henkilöt sekä ne hallituksen hyväksymät henkilöjäsenet, 
jotka ovat maksaneet v. 2020 jäsenmaksunsa.

Hallitus

OIKAISU
Reijo Rautajoen kirjaa koskevan artikkelin tekstiin oli lipsahtanut nolo lapsus lehdessä 2/2020.  
Kirjoitusvirhe Juho Kusti Paasikiven nimessä oli puhtaasti vahinko. Ei minkäänlainen 
toimituksen tai haastatellun mielipiteen ilmaisu. Pahoittelut tästä.
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”SAIN LAHJANA INKERIN KIELEN”
Näkemiin Neuvostoliitto -elokuvan ohjaaja Lauri Randla sai elokuvakärpäsen pureman isoäidiltään.

Riikka Mahlamäki-Kaistinen
Kuvat: Elen Lotmat ©Exitfilm

Inkerinsuomalaisen Näkemiin 
Neuvostoliitto -elokuvan piti 
nähdä päivänvalo keväällä. Ko-
rona sotki kuitenkin elämän niin 
perusteellisesti, että ensi-iltakin 
siirtyi heinäkuulle. Filmi pääsi 
levitykseen lopulta 10.7.
Elokuva kertoo inkeriläisen 
Tarkkisen perheen vaiheista 
murtuvan Neuvostoliiton pyör-
teissä. Elokuva pohjaa vapaasti 
inkeriläisen ohjaaja-käsikirjoit-
taja Lauri Randlan omiin ko-
kemuksiin 1980- ja 1990-luvun 
Neuvosto-Virossa.
– Me muutimme Tartosta Suo-
meen kun olin 9-vuotias eli 
vuonna 1991. Muistan kuinka 
katsoimme noihin aikoihin Suo-
messa telkkarista tapahtumia 
jotka kaatoivat Neuvostoliiton. 
Vaikka itse en ymmärtänyt asi-

oiden merkitystä, niin se, että 
vanhemmat ja isovanhemmat 
olivat koko ajan telkkarin äärellä 
ja kovin huolestuneita, sai minut 
käsittämään, että meneillään oli 
jotain vakavaa.
Randla sanoo, ettei hän ollut 
nähnyt koskaan perhettään sel-
laisessa tilassa. Huoli kaiversi 
erityisesti isoäitiä. 
– Häntä pelotti, etteivät asia ete-
ne verettömästi, sillä niin ei ollut 
koskaan ennenkään historiassa 
käynyt. Meillä oli yhä sukulaisia 
Venäjällä ja Virossa ja heidän 
kohtalonsa huoletti perhettä. 

Randla innostui elokuvista ai-
koinaan lukiokaveriensa in-
noittamana. Nämä kuvastivat 
8 millimetriselle kaitafilmille 
lyhytelokuvien, joissa Randla 
näytteli usein venäläistä kova-
naamaa nimeltä Sergei. Randla 
sanoo elokuvan tosin kiehto-
neen häntä jo paljon tätä aikai-
semmin, sillä hänen isoäitinsä 
toimi elokuvan näyttäjänä aluksi 
Karjalassa, kiertävänä elokuvan 
näyttäjänä ja sitten Viivikonnas-
sa ja lopulta Sillamäen kulttuu-
ritalolla. Randla katsoi isoäidin 
kanssa esimerkiksi Kulkurin-
valssi-elokuvan aina uudestaan 
ja uudestaan.

Kaverien filmeistä Randla ete-
ni isommillekin näyttämöille ja 
kuuli jopa Caisan Komediaklu-
biin. Näyttelemisen rinnalle tuli 
kirjoittaminen.
– Huomasin sitten, että halusin 
vaikuttaa siihen miten kirjoitta-
mani tarinat tehdään. Yhdessä 
pienessä lyhytelokuvassa toi-

minkin sekä näyttelijänä että 
ohjaajana, mutta ymmärsin sit-
ten, että on keskityttävä toiseen. 
Kaikkea ei voi tehdä ainakaan 
hyvin yhtä aikaa.
Helsinkiläinen Randla valitsi 
kirjoittamisen ja ohjaamisen ja 
pääsi taideteolliseen korkeakou-
luun opiskelemaan alaa. Ennen 
Näkemiin Neuvostoliitto -fil-
miä, hän on tehnyt seitsemän 
lyhytelokuvaa.

”Halusin vaikuttaa 
siihen miten 

kirjoittamani tarinat 
tehdään.”

Tuore kokopitkä elokuva sai 
alkunsa vanhasta korkea-
koulunaikaisesta tekstistä. Teh-
tävänantona oli kirjoittaa arkin 
verran fiktiivistä tarinaa, jonka 
keskiössä on oman elämän dra-
maattisimmat vaiheet. Elettiin 
vuotta 2008 ja Randla kirjoit-
ti siitä, kuinka hän oli synty-
nyt keskosena, kokenut Tarton 
asuntopulan ja elänyt tämän 
takia lapsuutensa isovanhempi-
ensa luona suljetussa Siltamäen 
kaupungissa.
A4-kokoinen tarina kasvoi ja 
tiivistyi ajan lopulliseen muo-
toonsa. Nyt elokuva on ensim-
mäinen inkerinsuomalaisena 
kokopitkä näytelmäelokuva. 
– Me olemme kissojen ja koiri-
en kanssa etsineet toista pitkää 
inkeriläiselokuvaa, mutta emme 
ole sellaista onnistuneet löytä-
mään.
Randla muistuttaa, että vaikka 
filmissä on hänen omaa histo-

Randlan isoäiti toimi elokuvannäyttäjänä 
Siltamäen kulttuurisalissa. Valokuvassa 
hän seisoo kinoprojektorin äärellä. (Kuva 
perhealbumista)
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riaan, on filmi kokonaisuutena 
kuitenkin fiktiivinen. Elokuvaa 
ovat rahoittaneet Eesti Filmi 
Instituut, Suomen elokuvasäätiö, 
Eurimages ja Eesti Kultuurka-
pital, ja se on toteutettu yhteis-
työssä Yleisradion kanssa.
– Taisi olla ihan niin, että tämä 
on eniten koskaan tukea Virolta 
saanut elokuva, Randla kertoo.
Elokuva kuvattiin entisessä sul-
jetussa Sillamäen kaupungissa 
sekä Tallinnassa. Näyttelijöistä 
valtaosa osa on Viron venäläisiä, 
mutta pääosissa nähdään Suo-
messa asuva Inkeri-taustainen 
Niklas Kouzmitchev ja suo-
menvenäläinen Nika Savolai-
nen.
– Arvelin, että jos näyttelijä on 
venäjän ja suomenkielentaitoi-
nen, pystyn rakentamaan siitä 
uskottavasti inkeriä puhuvan 
näyttelijän, Randla sanoo nau-
rahtaen.

”Tämä on eniten 
koskaan tukea Virolta 

saanut elokuva.”

Randla kirjoitti elokuvasta myös 
version, jossa puhutaan puhdasta 
30-luvun inkeriä. Se ei kuiten-
kaan täysin toimivan filmissä, 
joten kieleksi otettiin inkeri, jo-
ta Randlan omat isovanhemmat 
puhuivat.
– Siinä inkerissä on mukana ve-
näläisiä lainasanoja. Isovanhem-
millani oli myös tapana vaihtaa 
kieltä joskus ihan lennossa inke-
ristä venäjään. 
Randla sanoo ymmärtäneensä 
sekä inkerin kielen että ylipää-
tänsä inkeriläisyyden merkityk-
sen vasta vanhempana.
– Aikaisemmin, Neuvosto-Vi-
rossa eläessäni on osannut pitää 
inkeriläisyyttä kovin tärkeänä. 
En ainakaan osannut arvos-
taa sitä, sillä koin että siitä oli 
pikemminkin haittaa, eikä se 
Suomessakaan ollut bonus-asia. 
Myöhemmin kun olen kasvanut 
ja saanut asiaan vähän etäisyyt-
tä, olen ymmärtänyt, ettei omia 
juuriaan kannata inhota.
Randla sanoo puhuneensa lap-
sena inkeriä oikeastaan vain sil-

loin kun hän matki isovanhem-
piaan, jotka moittivat häntä.
– En ymmärtänyt silloin vielä 
kuinka suuri lahja on, että osaan 
inkeriä. Kun tajusin tämän myö-
hemmin korkeakoulussa, soitin 
heille heti ja kiitin, Randla ker-
too. 
Kahden vuoden kuvausses-
sio Virossa toi inkerin takaisin 
Randlan kieleen, mutta paluu 
Suomeen pyyhkäisi sen taas 
pois. Randla sanoo rakastavansa 
ylipäätä aksentteja ja murteita ja 
omaksuvansa näitä helposti.
– Jos olen savolaisten kanssa, 
alan pian vääntämään savoa ihan 
vahingossakin, hän naurahtaa.

Parhaillaan Randla kirjoittaa 
tv-sarjaa, joka pohjaa niin ikään 
suvun tarinaan. Sen keskiössä 
on hänen isoäitinsä, Ella Viro-
laisen tarina.
– Se lähtee siitä kuinka isoäitisi 
isä haettiin 30-luvulla kyyditet-
täväksi inkeriläisistä häistä.
Isoäiti sisarineen vältti isänsä 
tämän kohtalon sujuvalla venä-
jänkielen taidolla. Elämä oli kui-
tenkin koko ajan vaakalaudalla. 
Kun saksalaiset piirittivät Le-
ningradia 1940-luvulla, tutkivat 
sotilaat isoäidin talon. Joku löysi 
suomalaisluterilaisen virsikirjan 
ja tämän ansiosta perhe sai jää-
dä  Popovin kylään, Leningradin 
kupeeseen. Pelastus oli kuiten-
kin hetkellinen, sillä kun SS-
joukot myöhemmin etsivät par-
tisaaneja, heille virsikirja ei enää 
riittänyt todisteeksi etnisyydestä. 
Koko perhe kuljetettiin Ausch-
witziin ja heidät leimattiin venä-
läisiksi. Siitä lähtien, inkeriläisiä 
perhettä yritettiin alistaa joko 
ihmisestä eläimeksi, tai sivistää 
takaisin eläimestä ihmiseksi. 

Elokuvan filmaustauolla.
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Heidät laitettiin pakkotöihin 
saksalaisperheisiin ja ripoteltiin 
ympäri maata. Kun suomensu-
kuisuus lopulta ymmärrettiin, 
kuljetettiin heidät vuonna 1943 
Suomeen. Pakkopalautusten ai-
kaan nämä inkeriläiset laitettiin 
taas junaan. Tällä kertaa suun-
tana oli vanhojen kotien sijaan 
paikkakunta nimeltä 101. kilo-
metriä.
– Mummo karkasi palautusju-
nasta, mutta hänet saatiin kiinni, 
Randla kertoo.

Tässä tulevassa tv-produktiossa 
puhutaan ajankuvaan kuuluen 
1930-luvun inkeriä.
– Sen kanssa on oltava tarkem-
pi, sillä 30-luvulla lainasanoja oli 
vähemmän ja moni inkeriläinen 
tuli toimeen puhumalla yksin-
omaan inkeriä. Nyt tilanne on 
toisenlainen. Inkerinpuhujia on 
Inkerinmaalla enää ehkä pro-
sentin verran ja heidän keski-
ikänsä on 70 vuoden paikkeilla, 
Randla sanoo.

Välillä kylmälläkin kelillä täytyy synnyttää illuusio kesäpäivistä. Näyttelijät lämmittelevät 
toppatakeissa kuvaustauolla ohjaajan opastaessa heitä seuraavaan kuvaukseen.

Elokuvaohjaaja Lauri Randlan ja Näkemiin neuvostoliitto -elokuvan näyttelijöitä. 

”30-luvulla lainasanoja 
oli vähemmän ja 

moni inkeriläinen tuli 
toimeen puhumalla 

yksinomaan inkeriä.”

Näkemiin Neuvostoliitto -elo-
kuvan on tuottanut virolainen 
Exitfilm yhdessä suomalaisen 
tuotantoyhtiö Bufon kanssa.
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ELOKUVA-ARVIO
Lauri Randlan elokuva kertoo inkeriläisistä, mutta ei inkeriläisyydestä 

Näkemiin Neuvostoliitto
Ensi-ilta: 10.7.2020 
Kesto: 1 t 26 min 
Ohjaaja: Lauri Randla 
Pääosissa: Niklas Kouzmitchev, 
Nika Savolainen, Pääru Oja, 
Elene Baratashvili, Ülle Kaljus-
te, Tõnu Oja, Jekaterina Novos-
jolova 

Suomalainen elokuvankatsoja 
on niin kyllästetty Hollywoodil-
la, että kun valkokankaalla pu-
hutaan jotain muuta kuin eng-
lantia (tai vaihtoehtoisesti suo-
mea) tuntuu asetelma melkeinpä 
eksoottiselta. Jo tämä asia tekee 
Lauri Randlan varsin viihdyt-
tävästä Näkemiin Neuvostoliitto 
-elokuvasta tervetulleen tulok-
kaan elokuvarintamalle. Rand-
lan filmissä puhutaan iloisessa 
sotkussa suomea, venäjää, inke-
riä ja viroa.

Näkemiin Neuvostoliitto -elo-
kuvaa koskevissa lehtijutuissa on 
korostettu usein sitä, että käsillä 
on ensimmäinen inkerinsuoma-
laisen tekijän elokuva. Tämä on 
toki historiallinen fakta, mutta 
inkeriläisyys itsessään ei ole kui-
tenkaan teoksessa kovin koros-
tetussa asemassa tai erityisesti 
esillä. Päähenkilöt ovat inkeri-
läisiä ja puhuvat inkeriä, mutta 
inkeriläisyyteen sellaisenaan ei 
pureuduta.

Ehkä selvin inkeriläisyyden il-
mentymä elokuvassa on pariin 
otteeseen toistunut kohtaus, jos-
sa päähenkilöitä luullaan venä-
läisiksi, jolloin nämä ilmoittavat 

napakasti olevansa inkeriläisiä. 
Äänessä on tällöin sitä sellaista 
hienoa, kulttuurillista ylpeyttä, 
jota inkeriläisten kesäjuhlilla-
kin usein aistii. Inkeriläisyys 
on kunnia-asia – jotain, jota ei 
haluta enää piilottaa vakan alle.

Inkeriläiset ovat tarinan keski-
össä, mutta filmi ei kerro inke-
riläisyydestä. Jos asiaa heijastelee 
siihen, kuinka vähän inkeriläi-
syydestä Suomessa tiedetään, 
on toki harmi, ettei elokuva 
juurikaan kasvata suomalaisten 
Inkeri-tuntemusta. Toisaal-
ta koska kyse on nimenomaan 
fiktiivisestä elokuvasta – ei do-
kumentista – olisi faktuaalisen 
historiatiedon vaatiminen pe-
rusteetonta.
Randlan elokuva on ennen 
kaikkea tarina nuoresta Johan-
neksesta (Niklas Kouzmitchev) 
ja ajanjaksosta, jolloin maailma 
muuttui. Elokuvan viitekehyk-
sessä Neuvostoliitto vaipuu 
polvilleen ja lopulta murtuu. 
Elokuvalla on vahvasti omaelä-
mäkerrallinen taustansa, vaikka 
filmi kokonaisuudessaan onkin 
fiktiota. Sinänsä on melkeinpä 
erikosita, että Randla on tahto-
nut käsitellä perheensä vaiheita 
juuri komedian kautta. Toiseu-
den tunteessa, ulkopuolisuudes-
sa ja koneiston tahtoon alistu-
misessa kun olisi reilusti ainesta 
draamaankin.
Toisaalta elokuvan keskiössä on 
kuitenkin ennen kaikkea rakka-
us. Kaiken myllerryksen ja muu-
tosten keskelläkin Johanneksen 
elämää pyörittävät ennen kaik-

kea rakkaus äitiin (Nika Savo-
lainen), läheisiin ja naapurin 
tyttöön.

Näkemiin Neuvostoliitto -elo-
kuvassa on paljon neuvostoro-
manttisia aineksia ja nostalgista 
historian sivujen havinaa. Väri-
tys vie menneeseen, samoin esi-
merkiksi radiosta kuuluva Alla 
Pugatsovan ääni. Randla ei kui-
tenkaan sorru Timo Koivusalon 
historiallisten elokuvien kaltai-
seen alleviivaamiseen, jossa te-
kijät ovat läsnä vain korostaak-
seen esitettyä aikakautta. Tämä 
on taitavaa elokuvan tekemistä 
sekä puvustukselta, lavastukselta, 
että ohjaajalta itseltään. Tarinan 
kulissien ei tule nousta elokuvan 
päärooliin, vaan niiden tulee 
tukea juonta ja kuvausta. Juuri 
näin tapahtuu Randlan filmissä.

Annan Näkemiin Neuvostoliitto 
elokuvalle neljä tähteä viidestä.  
Sen parissa viihtyy hienosti, 
tarinassa on imua ja ripaus su-
loista herkkyyttä Ja kuten alussa 
mainitsin – on myös vallan ihas-
tuttavan raikasta kun elokuvassa 
puhutaan inkeriä.
Riikka Mahlamäki-Kaistinen
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INKERILÄISTÄ VIERAANVARAISUUTTA
Jämsän Gasthousen tiskin takaa löytyvät inkeriläiset Elvira Alekseeva ja Robert Savolainen. He ovat 
pyörittäneet Jämsän perinteistä majataloa nyt 20 vuotta ja järjestäneet siinä sivussa esimerkiksi lukuisia 
kulttuuritapahtumia, joihin esiintyjät ovat tulleet itärajan tuolta puolen.

Riikka Mahlamäki-Kaistinen
Jämsän Gasthouse oli Keski-
Suomessa sijaitsevan Jämsän en-
simmäinen hotelli kun se vuon-
na 1952 aloitti toimintansa. Nyt 
sitä ovat pyörittäneet jo 20 vuot-
ta inkeriläiset Elvira Alekseeva 
ja Robert Savolainen. Moni 
hotellissa yöpyvä luulee omista-
jia pariskunnaksi, mutta kyse on 
vain työkumppanuudesta.
– Usein joku sanoo, että ”mie-
hesi kertoi” tai ”puolisosi sanoi 
minulle”. Tiedän kyllä ketä he 
silloin tarkoittavat, Alekseeva 
naurahtaa.
Majatalon omistajat ovat naimi-
sissa tahoillaan. Savolaisen nuo-

rimmalla lapsella on ikää vasta 3 
vuotta, mutta Alekseeva kehuu 
olevansa jo isoisomummo.  
Sitten hän kantaa pöytään kah-
via ja keksejä. Toimittajalla on 
kotoisan tervetullut olo jutustel-
lessa aulan nahkasohvalla Alek-
seevan ja Savolaisen elämästä.

Alekseeva ja Savolainen muut-
tivat Inkeristä Suomeen kol-
misenkymmentä vuotta sitten. 
Alekseevan tuli Pietarhovin 
alueelta ja Savolaisen Kunto-
pohjasta Petroskoin läheltä. 
Molempien kotona puhuttiin 
suomea, mutta koulun ja ym-
päröivän elämän myötä toiseksi 

vahvaksi kieleksi vakiintui venä-
jä. Kielitaidosta on ollut hyötyä 
yrittäjyydessä. Venäjänkieli on 
tuonut mukanaan itäturisteja, 
jotka arvostavat sitä, että voivat 
tarvittaessa asioida myös äidin-
kielellään. Kysyttäessä kuinka 
suuri prosentti yöpyjistä tulee 
Venäjältä ja muista Balkanin 
maista, omistajat sanovat mää-
rän vaihtelevan.
– Ja Venäjällä on kahdessa-
kymmenessä vuodessa ehtinyt 
olla jo niin monta kriisiä, että 
kävijämäärät ovat siksikin vaih-
delleen, 53-vuotias Savolainen 
naurahtaa.
Vakavasti puhuen Savolainen 

Työjako on selvä. Molemmat tekevät kaikkea, mutta Alekseevalla on astetta isompi vetovastuu keittiön puolella ja Savolainen taas 
tarttuu useammin talonmiehen tehtäviin. Gasthouse tarjoaa asukkailleen aamiaista ja tarvittaessa iltapalaa.
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arvelee, että itäturisteja on vähän 
enemmän kuin muissa hotelleis-
sa, muttei mitenkään erityisen 
paljon.

On hienoa, että lapset 
ovat kiinnostuneita 

juuristaan ja kyselevät 
niistä vanhemmiltaan.”
Savolaisen toi Jämsän seudulle 
hänen kotikaupunkinsa. Jäm-
sänkoski on nimittäin Kun-
topohjan ystävyyskaupunki ja 
toiminta kaupunkien välillä 
ajoittain vilkastakin.
Savolainen kertoo ostaneensa 
itselleen työpaikan ryhtyessään 
Gasthousen yrittäjäksi. Paikkaa 
aiemmin pyörittänyt yrittäjä oli 
siirtymässä eläkkeelle ja hän 
arveli toimintaa kannattavaksi. 
Toiseksi osakkaaksi tuli inkeri-
läinen ystävä Alekseeva. 
Sekä Savolainen että Alekseeva 
kiittelevät Jämsän seutua. Luon-
to on erityisen kaunis ja vehreä 
ja paikkakunnalta on löytynyt 
monta hyvää yhteistyökumppa-
nia ja ystävää.
– Joskus houkuttelivat minua 
muuttamaan muualle töitten pe-
rässä, mutta en halunnut lähteä. 
Täällä on niin hyvä olla, Savo-
lainen sanoo.
 Nyt 71-vuotias Alekseeva on 
uhannut jäädä piakkoin eläk-
keelle. Savolainen arvelee, ettei 
tämä ihan kokonaan malta jää-
dä pois. Ei ainakaan ihan heti. 
Gasthousesta on muodostunut 
toinen ja rakas koti, jolla on eri-
tyinen paikka sydämessä. 

Nyt hotellilla on ollut koronan 
takia melko hiljaista. Epidemia 
tyhjensi huoneet melkein kol-
meksi kuukaudeksi ja hotellilla 

keskityttiin paikan kunnostuk-
seen. Vaikka korona-ajat ovat 
hellittäneet, kesäkausikin tuntuu 
poikkeukselliselta. Jämsän Gast-
house saa ison määrän yöpyjistä 
Jämsässä sijaitsevasta laskettelu- 
ja tapahtumakeskus Himoksesta. 
Kesäisin tämä on tarkoittanut si-
tä, että paikka on viikonloppui-
sin täynnä. Nyt kun festivaalit ja 
myös Keski-Suomessa vuosittain 
järjestettävä Neste Rally on pe-
ruttu, on hotelin 21 huoneesta 
iso osa tyhjänä.
– Sen sijaan mökkejä, jotka ra-
kensimme kymmenen vuotta 
sitten, on kyselty enemmän kuin 
tavallisesti, Savolainen sanoo.
Mökeistä – tai pikemminkin hu-
viloista – yksi on nimeltään In-
keri. Inkeriläisyys on olennainen 
osa Gasthousen omistajia, vaikka 
Savolainen sanookin tuntevansa 
itsensä sekä suomalaiseksi, inke-
riläiseksi että venäläiseksi. Passis-
sa hänellä, samoin kuin Aleksee-
valla, lukee Suomen ja Venäjän 
kansalainen.
– Se on aina yllättävää kuinka 
vähän Inkeristä tiedetään tääl-
lä Suomessa. Moni ei ymmärrä 
sitä, että Venäjällä asuu yli 300 
kansalaisuuden edustajia.
Vuonna 2002 toimitetun väestö-
laskennan mukaan venäjän väes-
töstä 79,8 % on venäläisiä. Muita 
kansallisuusryhmiä ovat esimer-
kiksi tataarit (3,8 %), ukrai-
nalaiset (2 %), baškiirit (1,2 %), 
tšuvassit (1,1 %), mordvalaiset ja 
valkovenäläiset. Alle 0,5 % väes-
tönosuuden muodostavia kan-
sallisuuksia ovat muun muassa 
armenialaiset, avaarit, tšetšeenit, 
saksalaiset, juutalaiset, kazakit, 
marit ja udmurtit. Venäjällä asuu 
noin 19 000 inkeriläistä eli osuus 
142 122 776 asukkaan määrästä 
on häviävän pieni.

”Se on aina yllättävää 
kuinka vähän Inkeristä 

tiedetään täällä 
Suomessa.”

Savolainen ja Alekseeva ovat 
osallistuneet joitakin kertoja 
Inkeriläisten Kesäjuhlille, mutta 
useimmiten juhlat ovat jääneet 
väliin. Tähän on selvä syynsä. 
Kesäjuhlat järjestetään yleen-
sä juuri niihin aikoihin, jolloin 
Gasthousessa on kaikkein kiirei-
sintä. Silloin ei ole aikaa irtau-
tua töistä vaan tehdään pitkää 
päivää. Tänä vuonna aikataulut 
tosin olisivat mahdollistaneet 
kesäjuhlille osallistumisen, mut-
ta koronarajoitusten takia juhlia 
ei nyt järjestetä.
– Jyväskylässä taas ei juurikaan 
ole inkeriläisten toimintaa, Sa-
volainen harmittelee.
Inkeriläistoiminnan sijaan Sa-
volainen on aktiivisesti mukana 
Jämsän Suomi-Venäjä seurassa. 

Jämsän Gasthouseen tehdään vuosittain 
myös laskettelu ja pyöräretkiä Pietarista. 
Polkemalla turistit eivät sentään 
tule paikalle, vaan tuovat pyörät 
auton kyydissä ja tutustuvat sitten 
paikkakunnan kauniisiin maastoihin.
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Hän toimii parhaillaan myös 
seuran varapuheenjohtajana.

Hotellinpitäjät kertovat siirtä-
neensä inkeriläisyyttä lapsilleen. 
Alekseevan kohdalla tämä on 
tapahtunut muun muassa konk-
reettisen tarinan muodossa, sillä 
hänen äitinsä, Helmi Haikonen, 
kirjoitti kokemuksistaan muis-
telman. Tarina on jaettu kaikille 
lapsille ja sen kautta isoäidin 
matka Inkeristä Saksaan ja edel-
leen Suomeen on tullut kaikille 
tutuksi. 
– On hienoa, että lapset ovat 
kiinnostuneita juuristaan ja ky-
selevät niistä vanhemmiltaan. 
Oman historian tunteminen on 
tärkeää, he sanovat melkein yh-
destä suusta.

Gasthousen vastaanottoaulan 
seinällä komeilee pitkä rivistö 
kehystettyjä ja perin virallisen 

näköisiä papereita. Yhdessä lu-
kee kunniakirja toisessa diplomi. 
Myöntäjinä ovat muun muassa 
Jämsän kaupunginhallitus, kau-
pungin kulttuuritoimi, Jämsän-
kosken Venäjä seura ja Himos 
Holidays. Osa kunniakirjoista 
on venäjäksi. Tunnustukset ovat 
peräisin talvikarnevaaleista ja 
festivaaleista, joita Savolainen 
ja Alekseeva ovat järjestäneet 
Jämsässä. Tapahtumiin on tuotu 
pietarilaisen yhteistyökumppa-
nin avulla muusikoita, kuoroja ja 
tanssijoita ympäri Venäjää, jopa 
aivan Siperiasta asti. Taiteilijat 
ovat yöpyneet Gasthousessa ja 
esiintyneet paikallisille majata-
lon järjestämissä tapahtumissa. 
Aktiivisimmillaan näitä pieniä 
festivaaleja oli kolmekin kertaa 
vuodessa. Nyt määrä on vähen-
tynyt Pietarin pään vetovastuun 
vaihdettua, mutta toimintaa on 
kuitenkin yhä. Tarkoituksena 

on järjestää seuraava tapahtuma 
sitten kun koronasta päästään 
eroon ja matkustus ja kokoon-
tumisrajoituksia puretaan. Jos 
hyvin käy, tämä tapahtuu jo 
syksyllä. 

Lopuksi Alekseeva ja Savolai-
nen poseeraavat toimittajan ka-
meralle. Heidän välillään vallit-
see selvästi hyvä henki ja jollain 
tapaa lämmin ja sisaruksellinen 
suhde. 
– Kai minä palkkaan jonkun El-
viran tilalle, kun hän lähtee pois, 
Savolainen sanoo mietteliääni.
Yrittäjäkumppanin siirtyminen 
eläkkeelle taitaa olla oudolta 
tuntuva asia kumpaisellekin.

www.jamsangasthaus.fi, p 014 
718177, info@jamsangasthaus.fi

Elvira Alekseeva ja Robert Savolainen ovat jatkaneet perinteisen majatalon toimintaa ja kasvattaneet sitä edelleen vuokramökki 
tarjontaan.



SATTUIPA KERRAN KESÄJUHLILLA
Riikka Mahlamäki-Kaistinen 

Syyskuun Inkeriläisten viestissä 
on perinteisesti kerrottu aina Ke-
säjuhlien tunnelmista, muisteltu 
hauskoja hetkiä ja jaettu kuvia ta-
pahtumasta. Vuosi 2020 on kui-
tenkin monella tapaa poikkeuk-
sellinen ja toivoa saa, ettei ensi 
vuosi mene samalla kaavalla. Ke-
säjuhlien muisteleminen on kui-
tenkin aina mahdollista, vaikkei 
niitä tänä vuonna järjestettykään. 
Ainahan sitä voi nimittäin muis-
tella aikaisempia kokoontumisia.

Olen osallistunut itse kyseisille 
juhlille vasta varsin vähän aikaa 

verrattuna moniin konkareihin.  
Minulle on kuitenkin kymmenes-
sä vuodessa syntynyt vahva tunne 
ja ymmärrys siitä, mikä juhlilla 
on tärkeintä. Vaikka puheet ovat 
usein mielenkiintoisia, esitykset 
liikuttavia ja ratkiriemukkaita-
kin, ruoka hyvää ja tunnelma 
usein harraskin, niin tärkeintä 
nähdäkseni on yhteentuleminen. 
Mieleeni on piirtynyt lämmin 
kuva kymmenistä ja kymmenistä 
jälleennäkemisistä. Lämpimistä 
syleilyistä, naurusta, kättelystä, 
olalle taputtamisesta, kyyneleistä 
ja inkeriläisväritteisten helmojen 

heilahduksista.

Ohessa muutamia kuvia muuta-
mista kokemistani juhlista. Ku-
vissa esiintyy jo poismenneitäkin 
inkeriläisiä.

Toivokaamme, että ensi vuonna 
voimme taas juhlistaa inkeriläi-
syyttä ja kapsahtaa pelotta tuttu-
jemme kaulaankin!

Terveisin
Riikka Mahlamäki-Kaistinen
Inkeriläisten Viestin  
toimitussihteeri

JUHLIEN KIRJO SUOMESSA
Sodan jälkeen Suomessa inkeriläiset viettivät hiljaiseloa, mutta v. 1956 pidettiin kesäjuhla 
Järvenpäässä, jonka jälkeen vuosittainen traditio on jatkunut liki katkeamatta. 
 
Juhlapaikka / jumalanpalvelus 
1956 Järvenpää Seurakuntaopisto 
1957 Lohja Kanneljärven kansanopisto 
1958 Helsinki Munkkiniemen yhteiskoulu 
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Helsingissä, Oulunkylän kirkossa järjestetyillä kesäjuhlillä 2017 kuultiin mm. Armas-yhtyeen paimenmusiikkia. 
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1959 Turku Palokunnantalo / Betel kirkko 
1960 Tampere Tammelan kansakoulu / Tuomiokirkko 
1961 Lahti Lahden ammattikoulu / Lahden kirkko  
1962 Turku Palokunnantalo / Tuomiokirkko 
1963 Helsinki Munkkiniemen yhteiskoulu / Meilahden kirkko 
1964 Helsinki Munkkiniemen yhteiskoulu / Munkkivuoren kirkko 
1965 Turku Palokunnantalo / Mikaelin kirkko 
1966 Tampere Tammelan kansakoulu / Tampereen tuomiokirkko 
1967 Helsinki 8-9.7. Munkkiniemen yhteiskoulu / Johanneksen kirkko 
1968 Turku VPK:n talo / Martin kirkko 
1969 Helsinki Munkkiniemen yhteiskoulu / Johanneksen kirkko 
1970 Tampere Tammelan kansakoulu / Kalevan kirkko 
1971 Turku Puolalan kansakoulu / Martin kirkko 
1972 Helsinki Munkkiniemen yhteiskoulu / Munkkivuoren kirkko 
1973 Tampere Tammelan kansakoulu / Tampereen tuomiokirkko 
1974 Turku Puolalan kansakoulu / Turun tuomiokirkko 
1975 Helsinki Karjalatalo / Agricolan kirkko 
1976 Turku Puolalan kansakoulu / Martin kirkko 
1977 Helsinki Karjalatalo / Agricolan kirkko 
1978 Tampere Tammelan kansakoulu / Kalevan kirkko 
1979 Lahti Kiveriön ala-asteen koulu / Joutjärven kirkko 
1980 Turku Puolalan kansakoulu / Mikaelin kirkko 
1981 Helsinki Karjalatalo / Munkkivuoren kirkko 
1982 Lahti Joutjärven kirkko / Joutjärven kirkko 
1983 Turku Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasali / Turun tuomiokirkko 
1984 Helsinki Karjalatalo / Munkkivuoren kirkko 
1985 Lahti Keski-Lahden Ristinkirkko / Keski-Lahden Ristinkirkko 
1986 Turku Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasali / Turun tuomiokirkko 
1987 Helsinki Karjalatalo / Munkkivuoren kirkko 
1988 Lahti Lahden yhteiskoulu / Keski-Lahden Ristinkirkko 
1989 Turku Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasali / Turun tuomiokirkko 
1990 Helsinki Karjalatalo / Munkkivuoren kirkko  
1991 Hyvinkää Hyvinkään seurakuntakeskus / Hyvinkään kirkko 
1992 Lahti Ristinkirkko / Ristinkirkko 
1993 Turku Rantasipi Ikituuri / Turun tuomiokirkko 
1994 Helsinki Karjalatalo, Helsingin tuomiokirkko 
1995 Hyvinkää Hyvinkää-Sali / Hyvinkään kirkko 
1996 Rauma Kauppaoppilaitos / Pyhän Ristin kirkko 
1997 Lahti Ristin kirkko seurakuntasali / Ristin kirkko 
1998 Turku Wäinö Aaltosen koulu / Turun tuomiokirkko 
1999 Helsinki Karjalatalo / Helsingin tuomiokirkko  
2000 Lahti Ristinkirkko / Ristinkirkko 
2001 Rauma Raumanmeren koulu / Pyhän Ristin kirkko 
2002 Tampere Sampolan koulu / Tampereen tuomiokirkko 
2003 Helsinki Karjalatalo / Helsingin tuomiokirkko 
2004 Helsinki Rudolf Steiner-koulu / Helsingin tuomiokirkko 
2005 Lahti Lahden yhteiskoulu / Ristinkirkko 
2006 Hyvinkää Hyvinkään kirkko / Hyvinkään kirkko 
2007 Helsinki Karjalatalo / Helsingin tuomiokirkko 
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2019 Piikkiössä tanhuttiin, laulettiin, heitettiin 
saapasta ja mietittiin tulevatko taivaan synkät 

pilvet päälle - Eivät tulleet, vaikka välillä 
kaukaa kuului jyrinää. 

Kesäisessä Lahdessa juhlittiin myös 
vuonna 2018 ja kuunneltiin muun 
muassa Kaukopartion miehiä.

2008 Ei juhlia 
2009 Lahti Joutjärven kirkko / Joutjärven kirkko 
2010 Helsinki Karjalatalo / Helsingin tuomiokirkko 
2011 Ei juhlia 
2012 Lahti Joutjärven kirkko / Joutjärven kirkko 
2013 Turku Varissuon kirkko / Varissuon kirkko  
2014 Helsinki Malmin kirkko / Malmin kirkko 
2015 Lahti Joutjärven kirkko / Joutjärven kirkko 
2016 Hyvinkää Hyvinkään kirkko 
2017 Helsinki Oulunkylän kirkko 
2018 Lahti Mukkulan kirkko 
2019 Turku Willa Baltica, Piikkiö
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Vuonna 2012 
kesäjuhlia vietettiin 
Lahdessa. Pääjuhlaan 
osallistui tuolloin 340 
henkeä.

Lahti toimi 
isäntänä 
vuoden 2015 
juhlille.

Vuonna 2014 kesäjuhlilla oltiin Helsingissä. Tapahtumassa juhlistettiin myös Suomen 
Inkeri liitto ry:n 80-vuotista taivalta.

Aurinkoisia vuoden 2013 juhlia vietettiin 
Varissuon kirkossa, Turussa. Kuvassa 
monilta juhlilta tutut Mesimarjat.
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KANSALLISARKISTO TUTKII SUOMALAISTEN 
KOHTALOITA VENÄJÄLLE 1917–1964
Kansallisarkistossa käynnistyi 
syyskuussa viisivuotinen tut-
kimushanke, jossa selvitetään 
suomalaisten vaiheita Venäjällä 
vuoden 1917 lokakuun vallan-
kumouksen jälkeen.
Kansallisarkiston tutkimus-
suunnitelmassa nostetaan 
esiin se, kuinka ennen Venäjän 
suurta vallankumousta vuonna 
1917 Venäjän keisarikunnassa, 
Suomen suuriruhtinaskuntaa 
lukuun ottamatta, asui arviolta 
yli 400 000 kieleltään tai etni-
seltä taustaltaan suomalaisiksi 
luokiteltua kansalaista. Suu-

rimmat ryhmät muodostivat 
inkerinsuomalaiset (noin 160 
000), karjalaiset (Karjalan auto-
nomisessa neuvostotasavallassa 
oli vuoden 1926 väestönlasken-
nan mukaan 261 000 asukasta, 
joista suomenkieliset oli suurin 
ryhmä) ja Pietarin suomalaiset, 
joihin laskettiin myös Pietarin 
kaupungissa asuneet inkeriläiset.

Kansallisarkiston tutkimuksen 
tarkoituksena on tuottaa lisä-
tietoa suomalaisten vaiheista ja 
asemasta Venäjällä ja entisessä 
Neuvostoliitossa. Samalla tut-

kimus selvittää suomalaisten 
kohtaloita Stalinin ajan vai-
noissa. Tietoja kootaan vuodesta 
1917 alkaen, jatkuen aina Nikita 
Hruštšovin pääsihteerikauden 
loppuun vuoteen 1964. 

Hankkeessa toteutetaan myös 
interaktiivinen tietokanta Ve-
näjällä vuoden 1917 vallanku-
mouksen jälkeen oleskelleista 
suomalaisista ja heidän elämä-
kertatiedoistaan sekä heihin 
liittyvistä asiakirjoista ja valo-
kuvista.

PUOLESTA JA VASTAAN
Internetin uhkaa ja mahdollisuuksia

Aloitetaan uhkakuvista, jotka 
historia on mahdollistanut ja 
opettanut

Emme Suomessa ehkä ymmär-
rä tietotekniikan kehittymisen 
aiheuttamien henkilöstösääs-
töjen todellisia seurauksia, kun 
paperilla olevien tiedostojen tai 
henkilötietojen tilalle tarjotaan 
muka meitä jokaista helpottavi-
ne vaihtoehtoineen esitettyä In-
ternetin ihmemaailman käyttöä. 
Yhä useampi toiminto pyritään 
saamaan pelkästään vain Inter-
netissä eli netissä sijaitsevaksi. 
Selityksinä tarjotaan tietokan-
nan nykyaikaisuutta, kustan-
nussäästöjä ja ties´ vaikka mitä.
”Kukaan ei ole kukaan, mikään 
ei ole mitään” - tilanne voi syn-
tyä hyvin nopeasti tiedostojen 

joutuessa kyberhakkerointien 
kohteeksi.

Vihollinen vaanii netin syö-
vereissä, mutta me emme sitä 
huomaa ennen kuin henkilötie-
tomme ovat kaapatut rikollisiin 

tarkoituksiin. Mitä herkkupaloja 
tarjoutuukaan vainoajillemme – 
niin halutessaan.
Jos inkerinsuomalaisiin koh-
distuneiden Stalinin aikaisten 
vainojen ja massamurhien aika-
na olisi ollut Internet käytössä 
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erilaisine, kohteiden sijaintia 
tarkentavine sovelluksineen, niin 
tällä hetkellä ei olisi yhtään in-
kerinsuomalaista elossa – mur-
haava tappokoneteollisuus olisi 
jauhanut, SILLÄ NETTI EI 
UNOHDA. Eipä unohtanut 
vainolainenkaan uhrejaan en-
nen sähköisiä tiedostoja – Hit-
ler olisi kätyreineen soveltanut 
ja kohdentanut väkivaltakoneis-
tonsa aina vain pahempiin täs-
mäiskuihin.
Mitä tahansa minä olen tehnyt, 
missä tahansa olen toiminut ja 
milloin tahansa olen kirjallisesti 
merkinnyt, kirjoittanut ja tallen-
tanut tai jakanut tai toiminut, 
niin aivan kuka tahansa löytää 
menneisyyteni ja nettiin kirjatut 
ajatukseni. Isoveli pikku apu-
laisineen valvoo, eri valtioiden 
pahuuskoneistojen työntekijöi-
den ei tarvitse tehdä mitään, me 
netinkäyttäjät teemme sen itse, 
netti näyttää kaikille kaiken kai-
kista kaikkialla.
Valvontakoneisto leijuu bitti-
avaruudessa tiedostojen imu-
kuppeineen.

”Eipä unohtanut 
vainolainenkaan 
uhrejaan ennen 

sähköisiä tiedostoja.”
Kuka tahansa löytää tietom-
me, ajatuksemme ja tunteem-
me, poliittiset kirjoitushetken 
aikaiset näkemyksemme, sen 
hetkiset mielipiteemme, vaikka 
itse kehittyessämme johonkin 
suuntaan muuttaisimme mieli-
piteitämme vaikkapa asiatietoi-
suutemme varmistuttua, näke-
mystemme muuttuessa.
Tietokantojen hakkerointi tai 
kaappaaminen eivät kuitenkaan 

saavuta kaikkia ikäihmisiä tai 
muita nettiä käyttämättömiä 
henkilö- tai kansanryhmiä, kun 
taas netinkäyttäjät altistuvat tie-
tojensa urkinnoille kuka vihol-
lismielessä niin haluaa toimia.
Moni haluaa ja sillä toiminta-
hetkellä Internetin ihmemaa on 
saanut uuden uhrinsa.
Vihollisemme tai yleensä vasta-
puolellamme toimivat seulovat, 
lukevat, kaappaavat ja muun-
tavat tietojamme muulloinkin, 
mutta etenkin erilaisten kriisien 
vallitessa, tarvitsematta nousta 
lepoasennoistaan ja aikaa sekä 
ruutia säästäen.
Me netinkäyttäjät olemme krii-
siaikoina pahantahtoisten, omaa 
hyötyään etsivien käytettävissä 
monin tavoin, tietomurroilla, 
urkinnalla, väärän tiedon jaka-
misen kohteina ja me itse olem-
me hyväksyneet asian jakamalla 
tietojamme ja ajatuksiamme 
Internetin ihmemaahan, erilai-
siin kyselyihin vapaaehtoisesti. 
MINÄKIN. Olemme tottuneet 
luottamaan toisiimme.

Tässä ihmisiin luottamisessa 
meillä on opittavaa inkerin-
suomalaisilta, sillä Toisen Maa-
ilmansodan aikana Suomeen 
siirrettiin yli 63 000 inkerin-
suomalaista, jotka olivat jääneet 
Saksan miehitysalueelle, mutta 
sodan jälkeen Suomi joutui pak-
kopalauttamaan yli 55 000 inke-
rinsuomalaista takaisin Neuvos-
toliittoon, joka oli mm. luvannut 
näiden pääsevän palaamaan 
kotiseuduilleen. Historiasta tie-
dämme, mitä todellisuudessa 
tapahtui: Kansalaisten tietoja 
käytettiin väärin, diktatuurin 
hyväksi, uhrien kohtaloksi.
Erilaisten kansanmurhien mah-
dollisuus tai niillä uhkaaminen, 

erilaiset valtioiden väliset krii-
sitilanteet – puhumattakaan 
ilmastonmuutoksesta mahdol-
lisesti aiheutuvista seurauk-
sista – moninkertaistuvat, kun 
toimintamme, tietomme ja lu-
kemattomat muut henkilöihin, 
organisaatioihin ja viime kädes-
sä valtioihin kohdistuvat uhka-
kuvat mahdollistuvat tietojen 
hakkeroinnin tai suoran hyväk-
sikäytön seurauksina.

Ilman nykyaikaista tietotek-
niikkaakin vähemmistöihin 
kohdistuneet selvät ja realistiset 
uhkakuvat olivat hävityn sodan 
jälkeistä todellisuutta esimerkik-
si inkerinsuomalaisille:
Wikipediassa todetaan:
”Moskovan välirauhan jälkeen 
syksyllä 1944 Suomesta palautet-
tiin 55 000 inkeriläispakolaista 
Neuvostoliittoon. Heidät asu-
tettiin kuitenkin Sisä-Venäjälle, 
Kalininin (Tverin), Novgorodin, 
Pihkovan, Velikije Lukin ja Ja-
roslavlin alueille, eikä heillä ol-
lut paluuta kotiseudulleen ennen 
1950-luvun puoltaväliä. Palau-
tukset tapahtuivat Neuvostoliiton 
painostuksesta. Neuvostoliiton 
valvontakomissio huijasi inkeri-
läisiä, kun heille luvattiin pääsy 
takaisin kotiseudulleen, mutta hei-
dät vietiinkin kauas Etelä-Venä-
jälle. Inkerinsuomalaiset pyrkivät 
kuitenkin kotiseuduilleen – jossa 
jo asui muualta siirrettyä vie-
rasta väkeä – ja jo vuonna 1945 
annettiin määräys Neuvostoliiton 
Sisäasiain kansankomissariaatin 
valvonnan tehostamisesta inke-
rinsuomalaisten asumisen estämi-
seksi Leningradin alueella. Vuon-
na 1946 annettiin määräys kar-
kottaa inkeriläiset hallinnollisin 
perustein. Se muutti karkotettujen 
aseman ja esti heidän liikkumisen-
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sa Neuvostoliiton sisällä. Määräys 
oli voimassa vuoden 1954 huhti-
kuuhun asti, mutta se ei tehonnut, 
vaan inkerinsuomalaiset pyrki-
vät edelleen kotiseuduilleen. Sen 
johdosta annettiin vuonna 1947 
määräys omavaltaisesti Lenin-
gradin alueelle palanneiden in-
kerinsuomalaisten karkotuksesta. 
1940-luvun loppuun mennessä 
karkoitukset, teloitukset ja vanki-
leirit olivat tyhjentäneet lähes 140 
000 inkerinsuomalaisen kotikylät, 
ja inkeriläistalot tuhottiin tai an-
nettiin muiden käyttöön. Aikaa 
Inkerin tyhjentämiseen suomalai-
sista kului noin 15 vuotta. Näitä 
tapahtumia on kutsuttu inkeri-
läisten kansanmurhaksi.

Vankileireillä ja alueilla, jonne 
inkeriläiset joutuivat, he työs-
kentelivät pakkotyössä kaivok-
silla, kalastaen, puuvillapelloilla 
ja metsätöissä. Sodan jälkeen 
monet inkerinsuomalaiset 
muuttivat Karjalaan ja Neu-
vosto-Viroon. Toisesta maail-
mansodasta lähtien inkeriläiset 
ovatkin olleet hajaannuksessa. 
Stalinin kuoltuakaan karkoitetut 
ja tuomitut eivät usein uskalta-
neet opettaa suomea lapsilleen, 
ja suomalaisen kulttuurin har-
joittaminen oli mahdotonta. 
Monen Neuvostoliitossa asu-
neen suomalaisen etninen taus-
ta hävitettiin tai häivytettiin 
taka-alalle niin, että heidän 
Neuvostoliiton sisäisessä pas-
sissaan kansallisuutena saattoi 
lukea ”venäläinen” suomalaisista 
sukujuurista huolimatta.
Venäläistämistä tehtiin myös 
muilla keinoin: Suomalaisille 
orpolapsille, joiden vanhemmat 
oli teloitettu tai viety vankilei-
reille, kehitettiin venäläinen 
identiteetti ja tausta. Orpoko-

deissa suomalaislapsille annet-
tiin venäläiset nimet.”

”Monen 
Neuvostoliitossa 

asuneen suomalaisen 
etninen tausta 
hävitettiin tai 

häivytettiin taka-
alalle.”

Suomeen ja Ruotsiin siirtyneet 
inkeriläiset elivät realistisen 
uhan alaisina aina Neuvosto-
liiton hajoamiseen saakka, sillä 
Suomi oli 1970-luvulla enem-
män kuin valmis toteuttamaan 
kaikki ison naapurimaamme 
toiveet – tämä on selvinnyt lu-
kuisista tutkimuksista, joihin en 
puutu miltään osin.
Suurten vankileirien todellisen 
laadun ja tarkoituksen toivat 
julkisuuteen leireiltä selviyty-
neet, mutta viimeistään Solze-
nitsyn kirjallaan ”Vankileirien 
saaristo” – jota muuten ei aluksi 
haluttu julkaista Suomen suuris-
sa kustantamoissa – tai yhtenä 
synkkänä pienenä esimerkkinä 
Sandarmohin metsän synkkä 
salaisuus paljastui ja sinne on 
haudattu runsaasti suomalaisia, 
joten viime sodan kokeneet ym-
märsivät jo aikoinaan, mikä olisi 
odottanut Stalinin ajan Neuvos-
toliittoon luovutettuja.
Yhtä lailla ei vain Neuvosto-
liitto, vaan muutkin suurvallat, 
vanhaa keisarillista Japania, 
Iso-Britanniaa tai Yhdysvaltoja 
myöten olisivat olleet sopivan 
diktaattorin vallan alla toimi-
neet samoin. 
Mihin pyrin kaikella tällä? Luo-
maan pelkoja tai vihollisuutta?

Ei, sellaiseen en pyri, pyrin vain 
meitä jokaista muistamaan, että 
nykyisenä kaapattavan Interne-
tin ihmeellisenä aikana vanha 
sanonta ”Isoveli valvoo”, on to-
dellisuutta ja että valtava määrä 
uhreiksi haluttuja, ”kansanvi-
hollisiksi” valehdeltuja pelastui 
aikoinaan siksi, ettei Internetiä 
tai vastaavia sovelluksia ollut 
diktaattoreiden käytössä – ei 
edes suomalaisten poliitikkojen 
tai päättäjien.
Inkerinsuomalaisten kohtaama 
lihamyllyvaltio on historiassa ja 
siten myös nykyisyydessä aina 
mahdollinen tapahtumaketju, 
– skenaario, jossa valvonta ja 
valikointi tapahtuu ja mahdol-
listuu yhtä surrealistisesti kuin 
Salvador Dalin valuvien kellojen 
maalaukset. Internetiin aikojen 
saatossa taltioituneet tietomme 
on pienten lastenkin helppoa 
etsiä ja selvittää.

Internetin inkerinsuomalaisil-
le tarjoamat hyödyt ja mahdol-
lisuudet

Totuus ei ole kuitenkaan suo-
raa jakoa hyvään ja pahaan. Sen 
osoittaa netin mahdollistamat 
hyödyt muun muassa inkerin-
suomalaisille. 
Netistä on suuri apu ollut itsel-
lenikin, kun olen etsinyt jotain 
vanhaa tietokantaa, joka on 
tullut itselleni ajankohtaiseksi 
pitkän ajan jälkeen. Vastaavaa 
hyötyä Internetistä on inkerin-
suomalaisille, vaikkapa etsittä-
essä (ja usein myös löydettäes-
sä) tietoa sukulaisista, historiasta 
tai nykyisestä tilanteesta entisillä 
kotikonnuillaan.
Itse olen selaillut netin kautta 
erilaisia sivustoja, jotka liitty-
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vät inkerinsuomalaisiin, mutta 
olen pyrkinyt löytämään oikean 
tiedonjyvän, faktan, joskus vää-
ränkin tiedon yhteydessä. Sama 
tilanne toki sisältyy painettuun 
tietoonkin. On vain ymmärret-
tävä, milloin tieto saattaa olla 
väärä.
Netin kautta olen tutustunut 
paljon paremmin ja ennen kaik-
kea nopeammin moniin inke-
rinsuomalaisiin liittyviin fak-
toihin, jos kohta virheellisiinkin 
tietoihin. Tässä on nähtävissä 
oman kantasuomalaisuuteni ai-
heuttama este, sillä historian tai 
nykyisyyden hengen ja tiedon 
oikea tulkinta onnistuu parhai-
ten sellaiselta henkilöltä, joka jo-
ko itse tai jonka sukulaiset ovat 
eläneet Inkerinmaan alueilla jo-
ko ennen tai nykyään, joilla on 
ollut paikallista multaa käsissään 
ja kynsiensä alla.

Elävässä elämässä on tavallista, 
ihan omallakin kohdallani, että 
muistan väärin jonkun asian ja 
sen tarkastaminen ja oikeak-
si arvellun tiedon löytäminen 
tuottaa aarteenetsijän iloa itsel-
lenikin. 
Haittojen ja hyötyjen punnitse-
misen vaikeus on aina ymmär-
rettävä omakohtaisesti, siihen ei 
voi kouluttautua, sillä suora pa-
huuden tai hyvyyden historia ei 
koskaan siirry aivan sellaisenaan, 
suoraviivaisena.

”Netin kautta 
olen tutustunut 

paljon paremmin 
ja ennen kaikkea 

nopeammin moniin 
inkerinsuomalaisiin 
liittyviin faktoihin.”

Lauhkeaa suojasäätä on usein 
seurannut ankara pakkanen 
ja päinvastoin. Ken halu-
aa käyttää Internetiä, hänen 
on hyvä nähdä ja ymmärtää 
hyötyjen ja haittojen punta-
rointi vain omalla kohdallaan.  
Netinkäyttäjän tietoturva on 
olennainen asia, mutta maal-
likko, kuten itse olen, joudun 
puntaroimaan jatkuvasti netin 
hyödyt ja riskit, joudun varau-
tumaan erilaisilla viruksentor-

juntaohjelmilla, joudun olemaan 
varovainen ja siitä huolimatta 
omaan sähköpostiini on saa-
punut huijausyrityksiä, viestejä. 
Olen reagoinut niihin jättämällä 
avaamatta ja poistamalla viestit, 
mutta en aina ole onnistunut.

Näin maailmaa miettii
Juhani Valo



23

Koronatilanteen edelleen jatkuessa olemme joutuneet valitetta-
vasti peruuttamaan kaikki loppuvuoden Inkeri-iltapäivät.
Päätös joulujuhlan pitämisestä tehdään myöhemmin syksyllä ja 
siitä ilmoitamme nettisivuillamme ja sähköpostilla niille henki-
löille, jotka ovat antaneet osoitteensa liitolle.

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

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 
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.

TAPAHTUMAKALENTERI
SUOMEN INKERI-LIITON OHJELMA:

Ilmoittajille

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

topäivään mennessä.

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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Olkoon syksy kuulas ja koskettava
Maailma rauhaisa ja koronaton

Ja elämä ennen kaikkea ihanainen!


