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Julkaisijan esipuhe

Terveydenhuoltoneuvos, kirjailija Tyyne Martikainen otti minuun yhteyttä 3-4 
vuotta sitten inkeriläisiin ja yleensäkin entisen Neuvostoliiton alueen suomalaisiin 
liittyvällä kirjahankkeellaan. Hän oli systemaattisesti vuosien ajan kartuttanut 
tietojaan vierailemalla eri arkistoissa ja haastattelemalla venäläisiä asiantuntijoita. 
Tärkeä osa tiedon keruuta oli itse kohderyhmään kuuluvien henkilökohtaisten 
haastattelujen suorittaminen. Tyyne Martikaisella oli siis käsissään laaja ja ainut-
laatuinen aineisto, jonka pukeminen tietokirjan muotoon on ollut todella vaativa 
tehtävä. Työn on tehnyt haastavaksi nimenomaan se, että entisen Neuvostoliiton 
alueen suomalaiset asuvat laajalla alueella: kuten kirjasta käy selville, materiaalia 
on kerätty ja haastatteluja suoritettu mm. Pietarin alueella, Siperian eri kolkissa 
sekä Suomessa. Kirjan ainutlaatuisuutta lisää sekin, että Tyyne Martikainen on 
pystynyt seuraamaan eräiden sukujen vaiheita toisen maailmansodan jälkeen 
myös Ruotsiin. Näin kirja antaa kattavan kuvan inkerinsuomalaisten diasporasta, 
hajoamisesta – mutta myös uuden yhteisyyden ja tulevaisuuden löytymisestä.

Haluan Siirtolaisuusinstituutin puolesta kiittää terveydenhuoltoneuvos Tyyne 
Martikaista erittäin mittavan hankkeen toteuttamisesta. Kirja tekee kunniaa in-
kerinsuomalaisille, joiden mittaamaton kärsimys henkii tämänkin kirjan sivuilta. 
Toisaalta inkeriläiset eivät menettäneet tulevaisuususkoaan, vaikka ympärillä oli 
piikkilankaa ja Siperian taigaa mittaamattomasti. Siirtolaisuusinstituutin puolesta 
kiitän myös niitä lukemattomia ihmisiä, jotka ovat tukeneet Tyyne Martikaista ja 
hänen Viljo-miestään heidän tutkimusmatkoillaan. Kirjan sivuilta henkii inkeriläis-
ten halu auttaa oman perintönsä ja omien kokemustensa tallentamisessa. Ilman 
tällaisten ihmisten vapaaehtoistyötä ja tukea näin mittavan aineiston hankinta 
ei olisi ollut mahdollista.

Kirjan taiton on suorittanut Siirtolaisuusinstituutin hallintopäällikkö Kirsi 
Sainio. Kirjassa olevien kuvien käsittelyssä näkyy instituutin tietopalvelupääl-
likön Jouni Korkiasaaren ammattitaito. Kiitän heitä erinomaisesta tuloksesta ja 
yhteistyöstä. 

Kirjallaan ”Inkerinsuomalaisten oikeus muistoon – että ketään heistä ei unoh-
dettaisi” Tyyne Martikainen luo jatkoa Siirtolaisuusinstituutin inkeriläisyyttä 
koskevalle tutkimukselle, jonka aikaisempina airueina ovat olleet mm. Eila Lahti-
Argutina ja Toivo Flink. Siirtolaisuusinstituutille lähialueilla asuvien suomalais-
kohtaloiden kirjaaminen on tärkeä kulttuurinen missio: haluamme edesauttaa 
alan tutkimusta, jotta ketään ei todellakaan unohdettaisi.

Turku 19.2.2014
Ismo Söderling, Johtaja, Siirtolaisuusinstituutti
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Esipuhe ja huomionosoitukset 

Tutustuin inkerinsuomalaisten kärsimyshistoriaan kirjoittaessani Toivo ja Sanna 
Jääskeläisestä. He olivat Stalinin vainojen uhreina kärsimään joutuneita ja omasta 
maastaan monien raskaiden vaiheiden kautta Ruotsiin siirtyneitä inkerinsuoma-
laisia. Tutustuin inkerinsuomalaisten historiaan, Inkerin kirkon ja Inkerin Liittojen 
toimintaan, ja luonnollisesti moniin Pietarissa ja Inkerinmaalla asuviin inkerin-
suomalaisiin. Käyntini Pietarin lähistöllä sijaitsevalle Levashovan joukkohauta-
usmaalle ja tutustumiseni hautausmaan historiaan viritti hankkeeni haastatella 
ja kirjoittaa inkerinsuomalaisten kokemuksista, menetyksistä ja selviytymisestä. 
Hankkeesta tuli useamman vuoden kestänyt työrupeama, joka jatkuu edelleen. 

Vuoden 2012 elokuussa julkaistiin Että ketään heistä ei unohdettaisi – In-
kerinsuomalaisten Martyrologia Siirtolaisuusinstituutin kotisivuilla sähköisenä 
versiona, (www.siirtolaisuusinstituutti. i). Tiedosto käsittää tässä vaiheessa yli 
kuuden tuhannen vainoissa menehtyneen inkerinsuomalaisen tiedot. Tiedoston 
nimen ensimmäinen osa ”Että ketään heistä ei unohdettaisi” on muistuma ve-
näläisen runoilijan, itsekin perheensä kanssa Stalinin vainoista kärsineen Anna 
Ahmatovan Epilogi-runoon, jossa hän sanoo: ”Kaikki tahtoisin nimeltä muistaa, 
mutta mistään en listaa, noiden onnettomain saa.”1 Runoilijan sanoma on osaltaan 
vaikuttanut ja innostanut minut perehtymään aiheeseen. 

Työni taustalla on vakaumukseni: Olivatpa vainojen syyttömät uhrit alun 
perin mitä kansallisuutta tahansa, mitä vähemmistöryhmää tahansa, olivatpa he 
punaisia tai valkoisia, asuivatpa he missä päin maailmaa tahansa, he ovat ihmisiä, 
jotka ovat joutuneet väkivallan uhreiksi. Samalla voimme muistaa niitä ihmisiä, 
jotka määrätään tekemään epäinhimillisiä tekoja. Heistä tulee myös uhreja. 
Kaikkien heidän muistonsa kunnioittaminen ja muistaminen on sovitustyötä 
historian kanssa. 

Olen tavannut ja haastatellut Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Pietarissa, Inkerin-
maalla sekä Siperiassa asuvia inkerinsuomalaisia ja tutustunut heidän elämäänsä. 
Monista on tullut ystäviäni, joiden kanssa yhteys on säilynyt. 

Haluan kiittää Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon piispaa Aarre Kuukauppia 
saamastamme kutsusta kerätä aineistoa inkeriläisten elämästä Siperiassa. Sen 
perusteella kykenimme rakentamaan yhteydet Novosibirskissä, Krasnojarskis-
sa ja Abakanissa asuviin inkerinsuomalaisiin. Yhteyksien rakentamisessa olen 
saanut apua myös Viron Inkerin Liiton edustajilta. Pietarin Pyhän Marian kirkon 
kautta olen ystävystynyt Tuulikki Vilhuseen. Hän on auttanut minua aineiston 

1 Ahmatova Anna, Requiem 1935-1940: Epilogi. Kääntänyt Anneli Heliö. 
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hankinnassa. Kiitän kaikkia kannustavasta tuesta ja ystävällisestä avusta, jota 
olen työmatkoillani saanut.

Esitän kiitokseni Pietarin Inkerin liiton puheenjohtajalle Vladimir Kokolle, 
Ruotsin Inkerin Liiton puheenjohtajalle Inkeri Petersonille sekä Suomen Inkerin 
kulttuuriseuran puheenjohtajalle Helena Miettiselle saamistani kannustavista 
lausunnoista.

Olen työskentelyni aikana saanut tavata Venäjän Memorialin ihmisiä. Osoitan 
kunnioittavat kiitokseni kuraattori Anatoly Razumoville, jonka johtaman työ-
ryhmän aikaansaannosta on mm. Leningradin martyrologia, Levashovan uhrien 
17-osaiseksi kasvava muistojen kirja, jota olen käyttänyt tärkeänä lähteenäni. 
Olen tavannut Leonild Gildin ja saanut hänen laatimansa hiljattain ilmestyneen 
10 000 nimeä käsittävään uhrien matrikkelin, josta esitän hänelle kiitokseni. 

Olen työni aikana tutustunut Kuolan Suomen ystävien Juoninkylän puheen-
johtajaan Olga Krikritsevaan ja Kuolan Apatiitin Memorialin puheenjohtaja Feliks 
Gorbatsheviin ja hallituksen jäseneen Juri Ignatjeviin. Olen vetänyt Kirovskin 
Memorialin, Juoninkylän Suomen ystävien yhdistyksen ja Suomen puolen ra-
jakuntien yhteishanketta vainojen suomalaisten ja inkerinsuomalaisten uhrien 
muistomerkin aikaansaamiseksi Apatiitin Kirovskiin. Kiitän yhteistyöstä ja saa-
mastani aineistosta.

Eila Lahti-Argutinan laatima matrikkeli venäjänsuomalaisista on eräs lähteeni. 
Kiitokseni ei enää saavuta häntä äkillisen kuoleman takia, mutta haluan kiittää 
hänen tytärtään Tatjana Islamajevaa saamastani ystävyydestä. Kiitokseni myös 
inkerinsuomalaisen sukutaustan omaavalle Juha Laakolle hänen sukunsa sekä 
eräiden Inkerinmaan kylien uhrien nimilistoista. 

Haluan kiitollisuudella mainita Siperian inkerinsuomalaiset yhteyshenkilöni, 
Novosibirskissä asuvat rouvat Alma Gambarovan ja Alma Sigidinan, Abaganissa 
asuneen professori Mirjami Tshertkovan sekä Krasnojarskissa yhteyshenkilömme 
ja tulkkimme Bertta Chepurnajan sekä hänen miehensä oopperanjohtaja Anatoly 
Chepurnoin. 

Parhaimmat kiitokseni apurahalla pitkäaikaista työtäni tukeneille Suomen tie-
tokirjailijat ry:lle, Sotavahinkosäätiölle, Kordelinin säätiölle, Opetusministeriölle, 
Turun Siirtolaisuusinstituutille ja Suomen Terveydenhoitajaliitolle. Kiitän sisartani 
Eija Huhtasta, joka on ystävällisenä sisarapuna auttanut minua venäjänkielisen 
tekstin kääntäjänä. Kiitän rakkaitani, miestäni Viljoa ja poikaamme Petteriä ja hä-
nen tyttäriään Camillaa ja Saraa saamastani avusta ja ymmärtämyksestä työssäni. 

Tammikuussa 2014 
Tyyne Martikainen 

tyyne.martikainen@kolumbus. i
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1. Että ketään heistä ei unohdettaisi

”Kaikki tahtoisin nimeltä muistaa,
mutta mistään en listaa, noiden onnettomain saa.
Mykät rukoukset heidän huulillaan,
kiedoin verhona heitä suojelemaan.
Heitä muistelen aina ja kaikkialla,
unohda en hädän uudenkaan koittaessa”.
(Katkelma Anna Ahmatovan runosta: Requiem. Epilogi. Suomennos: Anneli Heliö.)

Kirjani Inkerinsuomalaisten oikeus muistoon on itsenäinen teos, vaikka olen työs-
tänyt sitä samanaikaisesti Inkerinsuomalaisten vuonna 2012 ilmestyneen Että 
ketään heistä ei unohdettaisi – Inkerinsuomalaisten Martyrologian kanssa. Toivon, 
että vuoden 2012 kesällä Siirtolaisuusinstituutin verkossa julkaistu Martyrologia 
tietokantana palvelee lähdeteoksena sekä sukututkijoita että muita aiheesta kiin-
nostuneita. Jatkan työtäni Inkerinsuomalaisten Martyrologian täydentämiseksi. 

Venäjän ja Neuvostoliiton kansainvälisen historiatutkimuksen lisäksi olen 
tutustunut myös aiheeseen liittyvään muistelma- ja kaunokirjallisuuteen. Vaino-
jen kohteeksi itsekin joutuneiden Alma Ahmatovan, Aleksandr Solzhenitsynin ja 
Aleksandr Tvardovskin runot ja kirjalliset näkemykset ovat vaikuttaneet ajatte-
luuni. Inkerinsuomalaisen Antti Jääskeläisen pakkotyövankeudessa kirjoittamat 
runot osoittavat, että usko korkeimpaan antaa voimaa selviytyä vaikeissakin 
olosuhteissa.2 

Mielestäni on tärkeätä, että akateemisen historiankirjoituksen lisäksi erilais-
ten muistojen, valokuvien, muistelmakirjoitusten sekä uhrien nimien historia 
säilyvät kulttuuriperintönä uusille sukupolville. Inkerinsuomalaisten kokemusten 
kirjaaminen on tärkeätä, koska vielä on saatavissa ensi käden tietoja. Inkerinsuo-
malaisten kanssa käydyissä keskusteluissa ja haastatteluissa olen saanut kuvan 
heidän raskaista henkilökohtaisista kokemuksistaan ja menettämiensä läheistensä 
kohtaloista. Tuhannet eivät selvinneet. 

Käytössäni on ollut tutkija Anatoly Razumovin Pietarissa johtaman työryhmän 
tähän mennessä 12-osaiseksi suunnitellusta Leningradin Martyrologiasta tuot-
tamat 11 osaa. Tapasin vuoden 2011 joulukuussa Razumovin Pietarin Kansallis-
kirjastossa sijaitsevassa Memorialin työpajassa. Razumov on eräs rohkeimmista 

2 Anna Ahmatova: Requiem, Epilogi; T. Tvardovsk: Oikeus muistoon; A. Solzhenitsyn: 
Gulaggien saaristo; Antti Jääskeläinen: Leipä (Runokokoelma Tyyne Martikaisen kir-
jassa Stalinin vainot).
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aloitteellisista henkilöistä, jotka ovat omistautuneet terrorin uhrien muiston 
säilyttämiseen ja loputtoman jatkuvaan työhön uhrien historian säilyttämiseksi 
kansallisessa sekä kansainvälisessä muistissa. Razumov kertoi, että uusien suunni-
telmien mukaan Leningradin Martyrologia ilmestyy 17-osaisena. Hän myös totesi, 
että kukaan ei osaa tarkasti arvioida, kuinka moni on saanut viimeisen leposijansa 
Levashovan joukkohaudoissa, ja paljonko haudatuista on inkerinsuomalaisia. 
Odotettavissa on, että Leningradin Martyrologian tulevissa vielä ilmestymättö-
missä osissa on edelleen runsaasti inkerinsuomalaisten nimiä. Inkerinsuomalaisia 
karkotettuja työskenteli 1930-luvulla Kuolan Apatiitin Kirovskissa. Myös Kirovskin 
Memorialin arkistoissa on nimiluetteloita, joista on löydettävissä inkerinsuoma-
laisten nimiä. 

Eri-ikäisiä inkerinsuomalaisia on tuhoutunut myös maan eri puolilla sijait-
sevilla vankilatyömailla, väestön siirtojen aikana ja karkotuspaikoilla. Eila Lahti-
Argutina teki kunnioitettavan työn kootessaan maan eri puolilla terrorin aikana 
menehtyneiden 8 000 venäjänsuomalaisen uhrin tiedot matrikkeliinsa ”Olimme 
joukko vieras vaan – Venäjänsuomalaiset vainonuhrit Neuvostoliitossa 1930-luvun 
alusta 1950-luvun alkuun.3 Hänen teokseensa sisältyy myös joukko inkerinsuo-
malaisia, joiden tiedot olen sisällyttänyt Inkerinsuomalaisten Martyrologiaan. 

Lahti-Argutina työskenteli ennen kuolemaansa uusien vastalöydettyjen doku-
menttien parissa, joissa hänen kertomansa mukaan on inkerinsuomalaisten uhrien 
nimiä. Näitä nimiä en ole vielä saanut luettelooni. Lisäksi olen saanut käyttööni 
inkerinsuomalaista sukujuurta olevan Juha Laakon kokoaman julkaisemattoman 
inkerinsuomalaisten luettelon sekä eräiden perheiden tietoja hänen vainoissa 
menehtyneistä sukulaisistaan. 

Ihmisten nimet olen kirjoittanut pääasiallisesti lähteitten mukaisesti. Poik-
keuksena tästä on eräiden erittäin tunnettujen henkilöiden nimet, jotka olen 
pyrkinyt kirjoittamaan vakiintuneeseen suomalaiseen tapaan. 

3 Lahti-Argutina Eila, Olimme joukko vieras vaan – Venäjänsuomalaiset vainonuhrit 
Neuvostoliitossa 1930-luvun alusta 1950-luvun alkuun. Siirtolaisuusinstituutti, Tur-
ku 2001.
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2. Sosiaalisten katastrofien aikakausi 

1900-luvun alkupuoli oli Euroopassa suurten mullistusten, vallankumousten, hä-
vitysten ja ihmistuhojen aikaa. Vuonna 1914 alkanut ensimmäinen maailmansota 
alkoi ja tapahtui pääasiallisesti Euroopassa, mutta laajeni myös muihin maanosiin. 
Sotakustannukset rasittivat Euroopan taloutta. Saksa hävisi sodan. Maa joutui 
maksamaan sotakorvauksia, mikä myöhemmin johti maan talouden romahtami-
seen. Maailmantalouden painopiste siirtyi sodan jälkeen Yhdysvaltoihin. 

Venäjällä tapahtui vallankumous tsaarin jäädessä historiaan vuoden 1917 
helmikuun vallankumouksessa. Saman vuoden Lokakuun vallankumouksessa 
Leninin johtamat bolshevikit nousivat valtaan. Saksassa kansallissosialistit voit-
tivat Hitlerin johdolla vaalit vuonna 1932. 

Vaikean vallankumousvuoden 1917 myllerryksessä Leninin bolshevikkinen 
hallitus tunnusti Suomen itsenäisyyden. Vähän myöhemmin myös Baltian maat 
saivat itsenäisyyden. Myös inkerinmaalaiset unelmoivat itsenäisyydestä, jopa yh-
teydestä Suomeen. Hyvin nopeasti inkerinsuomalaiset saivat kuitenkin huomata 
toiveittensa mahdottomuuden. 

Sodan aiheuttamat vaikeat yhteiskuntapoliittiset kriisit loivat niin radikaaleille 
kuin utopistisille hallinnoille mahdollisuudet vallankäyttöön. Ensimmäisen maa-
ilmansodan rauhassa sikisi jo toinen maailmasota. Atomipommi keksittiin ja sitä 
käytettiin rauhan saavuttamiseksi. Toteutui julmalla tavalla vanha sanonta, ”sota 
on rauhan tekemistä”. Rauha saavutettiin, mutta alkoi kylmä sota. Se jatkui Neu-
vostoliiton romahtamiseen saakka. Kun Saksa oli hävinnyt ja maata rakennettiin 
sodan tuhoista demokratiaksi, niin samaan aikaan Neuvostoliitto alisti valtaansa 
rajansa läheiset länsipuolen valtiot. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen jälleen 
monet sen alistamat kansat saivat takaisin itsenäisyytensä. Nykyisin 20 % maail-
man väestöstä elää kommunistipuolueiden yksivaltaisesti hallitsemissa maissa.4 

Kaikissa sodissa ja vainoissa tuhotaan siviilejä, äitejä, lapsia, vanhuksia ja 
tehdään muita sotarikoksia. Sodan kansainväliset säännöt eivät kykene niitä 
estämään. Sodissa henkensä menettäneiden lisäksi kymmeniä miljoonia omien 
maiden viattomia kansalaisia on tuomittu kuolemaan ja tuhottu pakkotyöleireillä 
ja holokaustissa. Valtava määrä taloudellisia ja kulttuurisia arvoja on hävitetty. 
Amerikkalainen historiantutkija Robert Gellately5 on nimittänyt 1900-luvun 
alkupuolta perustellusti sosiaalisten katastro ien aikakaudeksi.

4 Rose ielde 2010, 1. 
5 Gellately 2007, 3. 
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3. Levashovan joukkohautausmaa 
Leningradin lähellä

Neuvostoliiton sortumisen jälkeen on Venäjältä löydetty kylmän sodan loppuun 
saakka salassa pidettyjä joukkohautausmaita. Samoin arkistoista on saatu terrorin 
uhreina tuomittujen ja teloitettujen tietoja. Pietarin lähistöllä sijaitsee korkeaan 
aitauksen sisällä salassa pidetty Levashovan joukkohautausmaa. Sinne on Stalinin 
vainojen aikana haudattu kymmeniä tuhansia kansanvihollisiksi tuomittuja. On 
arvioitu, että Levashovan uumenissa olisi viimeisen sijansa vainojen uhreina saa-
nut noin 13 000 suomalaista, erityisesti inkerinsuomalaisia. Inkerinsuomalaisia 
on haudattu myös eri puolilla maata olleille vankityömaiden hautausmaille. Uusia 
joukkohautoja löydetään ja arkistojen kätköistä tavoitetaan uusia uhriluetteloita. 
Uhriluvut kasvavat jatkuvasti. Karkotusten ja vainojen olosuhteissa nälkään ja 
sairauksiin kuolleiden määriä on vaikea edes arvioida. 

Tein muutama vuosi sitten tutustumisretken Levashovan joukkohautaus-
maalle. Hautausmaa on kunnostettu Neuvostoliiton sortumisen jälkeen kauniiksi 
muistopuistoksi, jossa ihmiset voivat käydä muistelemassa vainottuja läheisiään. 
Hautausmaalla vietetään vuosittain uhrien virallista muistopäivää. 

Hautausmaalle on pystytetty eri kansallisuusryhmien muistomerkkejä. 
Suomalaisten uhrien muistomerkkejä on kaksi. Lisäksi vainottujen omaiset ovat 
tuoneet rakkaittensa kuvia, joita on ripustettu puihin ja pieniin muistomerkkei-
hin. Sisääntuloporttia vastapäätä on järkyttävänä tuhon muistomerkkinä ihmisen 
murskaava Molokin kita.6 

Venäjän tärkein vapaaehtoistoiminnalla ylläpidetty ihmisoikeusjärjestö Me-
morial on koonnut vankileirien joukkohautausmaihin haudattujen miljoonien 
siviiliuhrien tiedot Muistojen kirjaksi.7 Memorial on myös kannustanut tutkimusta, 
perustanut arkistoja ja museoita vainojen uhrien historian säilyttämiseksi. Me-
morial jatkaa edelleen humanitääristä työtään Venäjän eri puolilla. 

6 Levashovan uhrien muistomerkki Molokin kita, 1995. Suunnittelijat: Nina Galiskaja 
ja Vitali Gambarov. 

7 Vuonna 2008 Venäjän Memorial julkaisi CD-levyn, jossa oli silloin yli kaksi miljoonaa 
vainojen uhrin  nimeä.  Memorialin työ on jatkunut luettelon täydentämiseksi.  Levyn 
hakujärjestelmä on kansallisuuksien mukaisesti. Tarkoitukseni on saada levy käyt-
tööni jatkotyötäni varten.
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4. Inkerinmaan historiaa8 

Inkerinmaalla on pitkä historiansa. Novgorodinmaa on alkuaan ennen slaavilaisten 
tuloa ollut Itämeren suomensukuisten alkuperäiskansojen, vatjalaisten ja inkerik-
kojen asuinaluetta. Runsas tuhat vuotta sitten alueelle alkoi muuttaa slaavilaista 
väestöä. Alueen hallinnasta on kilpailtu idän ja lännen kesken. Suomen läheisenä 
rajamaana Inkerinmaalla on ollut kautta aikojen merkittävä geopoliittinen asema 
idän ja lännen välimaastossa. Ruotsi ja Venäjä vaikuttivat vuosina 1617–1917 
syvällisesti rajamaan kohtaloihin. Alue kuitenkin säilyi kokonaisuutena, vaikka 
usein sen jakamista valtioiden kesken suunniteltiin.9 

Suomalaisia alkoi siirtyä Inkerinmaan sodan autioittamille maille 1600-luvun 
alussa. Vuonna 1617 tehdyssä Stolbovan rauhansopimuksessa Inkerinmaa siir-
tyi Ruotsin haltuun. Toinen suomalaisaalto tapahtui 1600-luvun loppupuolella, 
jolloin suomalaismuutto täytti Rupturaksi kutsutun sodan autioittamia alueita, 
joilta ortodoksit olivat siirtyneet sodan seurauksena pois. Viipurista muuttaneita 
nimitettiin savakoiksi ja Kannakselta tulleita äyrämöisiksi. Ruotsin vallan aikana 
alkoi Inkerinmaalle rakentua Suomen oloja vastaava hallintojärjestelmä ja lute-
rilainen seurakuntaverkosto. 

Pietari Suuri valloitti Inkerinmaan suuressa Pohjan sodassa 1700-luvun alus-
sa. Ruotsi luovutti virallisesti Inkerinmaan Venäjälle Uudenkaupungin rauhassa 
vuonna 1721. Huolimatta alkuvaikeuksista Inkerinmaalle koitti suhteellisen 
rauhallinen kehityskausi. 

Kun Suomi liitettiin Venäjään Suomen Suuriruhtinaskuntana vuonna 1809, 
Suomi sai perinnökseen Ruotsin vallan aikana laaditut lait ja hallinnon. Siltä 
pohjalta Suomi kykeni kehittämään omia kansallisia rakenteitaan ja virittämään 
kansallistuntoaan. Inkerin luterilaisen kirkon Ruotsin vallan aikana saama vahva 
asema ja yhteydet Suomeen ja suomalaisuuteen säilyivät silloinkin, kun Inkerin-
maa oli liitetty 1700-luvun alkupuolella takaisin Venäjään. Kulttuuriset yhteydet 
inkerinsuomalaisten ja suomalaisten välillä säilyivät myös Suomen Suuriruhti-
naskunnan aikana. 

Maaorjuuden lakkauttaminen vuonna 1861 merkitsi vapauttavaa murrosta 
myös inkerinsuomalaisille. Alue alkoi vaurastua. Lakkautettu maaorjuus ja olojen 

8 Tässä luvussa Inkerinmaan historian keskeisinä lähteinä käytetty: Nevalainen Pekka, 
Sihvo Hannes: (toim.) Inkeri, historia, kansa kulttuuri, 1991; Martikainen Tyyne: Sta-
linin vainot – Inkerinsuomalaiset selviytyjät Toivo ja Sanna Jääskeläinen (2006).

9 Ranta 1991, 103.
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kohentuminen virittivät ihmiset ajattelemaan koulutusta sekä kulttuuri- ja kan-
salaistoimintaa, mikä loi perustaa inkerinsuomalaisten kansallisen tietoisuuden 
heräämiselle. Luterilaisen kirkon aloitteesta perustettiin vuonna 1863 Kolppanan 
opettajaseminaari. Omakielinen sanomalehdistö syntyi 1800-luvun loppupuolella. 
Laulu-, urheilu ja raittiustoiminta nostattivat ja pitivät yllä yhteisyyttä ja viritti-
vät kansallistuntoja. Taloudellisesti inkerinsuomalaiset tulivat hyvin toimeen. 
Maatalousvaltainen Inkerinmaa tarjosi niin maataloustuotteita kuin työvoimaa 
voimakkaasti kehittyvän pääkaupungin, Pietarin tarpeisiin.10 

Samoin kuin venäläistämispyrkimykset vaikuttivat Suomessa 1890-luvulla 
ja myöhemmin 1910-luvulla, niin ne vaikuttivat myös Inkerissä inkerinsuoma-
laisten keskuudessa. Suomenkielinen koululaitos joutui ahtaalle. Venäjänkielistä 
opetusta lisättiin. Sen seurauksena opetus kärsi. Venäläistämisen paineista ja 
koululaitoksen vaikeuksista huolimatta inkerinsuomalaiset saivat sangen katta-
van yleissivistyksen. Kirjallisuus ja sanomalehdet tukivat suomen kielen taitoa. 
Inkerinmaalaisten lukutaito olikin 1900-luvun alussa hyvä.11 

Ennen toista maailmansotaa inkerinsuomalaiset olivat saaneet vankan 
kansankirkollisen, luterilaisen kasvatuksen. Kun inkerinsuomalaiset joutuivat 
1930-luvulla kokemaan kovat kohtalonsa, heidän luonnollinen tapansa on ollut 
tulkita niitä uskonnollisesti ja etsiä voimaa uskon lähteistä. Sodan jälkeen syn-
tyneen sukupolven oma uskonnollinen kasvatus oli siinä määrin ohentunut, että 
useimmilta puuttuivat omien lastensa uskonnollisen kasvatuksen edellytykset, 
kirjoittaa Jouko Sihvo tutkimuksessaan.12 

1900-luvun alkuvuodet olivat Venäjällä kaoottisten tapahtumien aikaa. Oli 
lakkoja ja kapinointia. Tsaarin vuonna 1905 myöntämässä vallankumousjulistuk-
sessa taattiin ihmisten perusoikeudet, mielipiteen, sanomisen ja kokoontumisen 
vapaudet. Ensimmäisen maailmansodan nälänhädän, talouselämän vaikeuksien ja 
häilyvän hallinnon kärjistämä tyytymättömyys ajoi työläiset jälleen mellakoimaan 
ja lakkoilemaan. Tapaukset johtivat tsaarinvallan kaatumiseen. Tsaari Nikolai 
II:n vallan loppumisen jälkeen vuoden 1917 helmikuussa Venäjä sai väliaikaisen 
hallituksen. Tsaari Nikolai II ja hänen perheenä ammuttiin.

Liberaalin hallituksen aikana inkerinsuomalaisten kansallinen toiminta aluksi 
virkistyi. Menshevikkejä edustaneen Kaapre Tynnin johtama inkerinsuomalaisten 
kansalliskokous asetti tavoitteekseen Inkerinsuomalaisten ja suomalaisenemmis-
töisten kuntien kunnallisliiton muodostamisen. Sen tehtäväksi ajateltiin paikallises-
ti tärkeiden asioiden käsittely. Saman vuoden 1917 lokakuun vallankumouskaan 
ei välittömästi merkinnyt olojen muutosta. Bolshevikkien lupaukset maanjaosta ja 

10  Martikainen 2005, 8.
11  Martikainen 2006, 10.
12  Sihvo 2000, 257.  
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rauhasta vetosivat vähävaraisiin. Toiveet asetettiin kansanvaltaisen Venäjän tasa-
vallan muodostamiseen, jonka hallinnossa tulisi inkeriläisillä olla edustajansa.13 

Inkeriläisten suunnitteleman kansakoululaitoksen ja Kolppanan seminaarin 
uudistaminen eteni aluksi. Kolppanan seminaari sai inkeriläisten kansalaisko-
kouksessa valitseman johtokunnan. Kesällä 1918 kyliin muodostettiin köyhälis-
tökomiteoita, joiden tehtäviin kuului maaomaisuuden ja maataloustuotteiden 
pakkoluovutusten valvonta. Vähitellen inkeriläisten hankkeet joutuivat bolshe-
vikkien silmätikuiksi. Inkeriläisten itsehallinnollisesta kunnallisliitosta ei tullut 
mitään. Bolshevikit kaatoivat hankkeen vähemmistökansallisuuteen liittyvänä 
vahingollisena nationalismina. Inkeriläisliike oli syvästi pettynyt ja yritti etsiä 
apua Suomestakin, mutta Suomella oli omat ongelmansa. Pohjois-Inkerin toiveet 
autonomiasta, jopa Inkerin liittämisestä Suomeen, olivat epärealistisia. Suomen 
hallitus päätti vuonna 1919 sallia inkerinsuomalaisten pakolaisten vapaan maa-
hanmuuton.14

Inkeriläisten kansallinen hajaannus alkoi kuitenkin kohta vallankumouksen 
jälkeisinä vuosina ja kiihtyi jo vuonna 1919, kun Inkerissä kehittyneen itse-
näistymiskapinan seurauksena Suomeen siirtyi yli 8 000 ja Viroon noin 1000 
inkeriläispakolaista. Kun Tarton rauhassa vuonna 1920 Inkerille luvattiin kult-
tuuriautonomia ja pakolaisille taattiin turvallinen paluu takaisin kotiseudulle, 
Suomeen paenneista palasi noin 3 000, loput jäivät pysyvästi Suomeen. Samaan 
aikaan pakolaisvirta kulki myös vastakkaiseen suuntaan. Inkeriläisten asuttamille 
alueille muutti Suomesta noin 5 000 punapakolaista. Heitä käytettiin työvoimana 
syksyllä 1918 aloitetussa kampanjassa, jonka tavoitteena oli inkerinsuomalaisten 
luokkatietoisuuden lisääminen.15 

Tarton rauhasopimuksessa osa Länsi-Inkeriä liitettiin Viroon. Rauha oli pet-
tymys inkeriläisliikkeelle. Bolshevikkien lupaamat vähemmistökansallisuuksien 
oikeudet eikä äidinkielen käyttöoikeus sisäisissä kansanvalituksellisissa asioissa 
toteutunut. Heimoharrastajille Tarton rauhasta tuli ”häpeärauha”, josta syytettiin 
Suomen neuvottelijoita.16 .

Vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen kansalaisten ja virkamiesten 
toimet säänneltiin lukuisin lakisäädöksin ja asetuksin, usein pelkästään puolue-
päätöksin. Vankileirien päähallinto (Gulag) alkoi muovautua jo vuonna 1919. 
Stalin lujitti otettaan 1920-luvun loppupuolella. Stalinin viisivuotissuunnitelmien 
mukainen maatalouden kollektivisointi alkoi 1929-1930-lukujen vaihteessa.17 

13  Martikainen 2006, 11.
14  Martikainen 2006, 11. 
15  Miettinen 2004, 24.
16  Martikainen 2006, 12. 
17  Lahti-Argutina 2001, 33.
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Talonpoikia eli kulakkeja alettiin vangita tekaistuin syyttein. He saivat kuole-
mantuomioita tai heidät lähetettiin pakkotyövankeuteen Gulagin saariston van-
kikileireille18 Kuolan metsiin ja kaivoksiin, Keski-Aasiaan ja Siperiaan. Perheiden 
omaisuus verotettiin eli takavarikoitiin ja perheet lähetettiin karkotukseen. Kar-
kotetuilla ei ollut henkilöpapereita ja heidän liikkumisvapautensa oli rajoitettua. 

Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen uudelleen toimintansa alkaneella 
luterilaisella kirkolla ja seurakunnilla on ollut keskeinen asema ja merkitys 
inkerinsuomalaisen kulttuurin ja suomenkielen elvyttämisessä ja säilymisessä 
ainakin rippeinä näihin päiviin saakka. Monet Suomesta muuttaneiden jälkeläiset 
tunnistavat itsensä inkerinsuomalaisina.

4.1. Vaiettu historia

Inkerinsuomalaisten kohtaloista ja kärsimyksistä vaiettiin Suomessa pitkään 
toisen maailmansodan jälkeen. Valvontakomission määräyksestä mm. Suomen 
kirjastoista poistettiin lähes 2 000 kirjanimikettä. Kiellettyjen listalle joutuivat 
Karjalaa, Inkeriä ja Viroa käsittelevät kirjat. Niiden katsottiin sisältäneen Neuvos-
toliittoa loukkaavaa ainesta tai muutoin virheellistä tietoa. Perestroikan aikana 
vuonna 1987 Petroskoissa ilmestynyt Punalippu, nykyinen Carelia, julkaisi Inkeril-
le omistetun teemanumeron. Vasta sen jälkeen on aiheesta voitu puhua avoimesti. 
Vuonna 1991 ilmestyi Pekka Nevalaisen ja Hannes Sihvon toimittama perusteel-
linen historiateos Inkeri, kansa, kulttuuri (SKS 1991). Kirja on asiantuntijoiden 
yhteistyönä kirjoittama Inkerin maan ja kansan eri vaiheita monipuolisesti tar-
kasteleva historiateos. Nykyisin on saatavissa yhä enemmän inkerinsuomalaisten 
muistelmakirjallisuutta ja muuta alaan liittyvää sosiaalihistoriallista tutkimusta. 

Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen on ainakin kahdessa väitöskirjassa tut-
kittu inkerinsuomalaisuutta. Helena Miettinen tutki vuonna 2004 ilmestyneessä 
tutkimuksessaan Menetetyt kodit, elämät, unelmat inkerinsuomalaisten etnisen 
identiteetin kehitystä kertomusten kautta. Inkerinmaalainen, suomalaistunut 
Toivo Flink on vuonna 2000 ilmestyneessä väitöskirjassaan Maaorjuuden ja val-
lankumouksen puristuksessa tarkastellut Inkerin ja Pietarin suomalaisten sivistys-, 
kulttuuri- ja itsetuntokysymyksiä vuosina 1861–1917 kulttuurihistoriallisesta 
näkökulmasta.

Neuvostoliiton gulagien vankileireistä Suomessa on tiedetty yleisemmin jo 
1950-luvulta lähtien. Vuonna 1957 ilmestyi Arvo ”Poika” Tuomisen Kremlin kellot, 
jossa hän kuvasti 1930-luvun puhdistuksia ja terroria. Tuominen kirjoitti mukana 

18 Gulagin saaristot, Aleksandr Solzhenitsynin kirjan nimi maan kattavalle vankileirien 
järjestelmälle. Venäjäksi: Glavnoje upravlenije lagerej eli leirihallinto.
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olijana ja silminnäkijänä vuosista ennen toista maailmansotaa ja suomalaisten 
kohtaloista Neuvostoliitossa. Hän oli itse ollut keskeisissä tehtävissä ja erittäin 
vaikuttavana toimijana suomalaisten kommunistien keskuudessa. Tuominen 
oli tavannut jopa Stalinin. Hän oli ollut perustamassa Suomen Kommunistista 
puoluetta Neuvostoliitossa vuonna 1918 ja toiminut puolueen sihteerinä. Eri 
vaiheiden kautta kirjoittaja pääsi palaamaan sotien jälkeen Suomeen. Tuominen 
liittyi Suomen Sosialidemokraattiseen puolueeseen ja tuli myöhemmin valituksi 
kansanedustajaksi.

Vuonna 1957 ilmestyi myös Unto Parvilahden Berijan tarhat, jossa kirjoittaja 
kuvaa omien kokemustensa perusteella elämää gulagien saaristossa ja niiden 
ympärillä. Parvilahti oli kuulunut ns. mustassa listassa lueteltuun 19 nimen 
ryhmään, jonka Suomen hallitus luovutti sodan jälkeen neuvostoviranomaisille. 
Luovuttamisen syy lienee ollut se, että Parvilahti oli ollut sodan aikana komen-
nettuna Berliiniin, missä hän oli toiminut vapaaehtoispataljoonan yhteysmiehenä. 
Tämä puhdistettaviksi joutuneiden ryhmä vietiin ja tuomittiin Neuvostoliitossa 
vankileireille. Eräät luovutetusta palasivat. Useimmat menehtyivät karkotuksessa, 
eikä heidän kohtaloistaan tiedetä. Parvilahti sai viiden vuoden tuomion vankilei-
rille sekä sen jälkeen tuomion elinkaudeksi Siperiaan. Stalinin kuoleman jälkeen 
hänet rehabilitoitiin. Parvilahti palasi Suomeen vedottuaan itseensä Molotoviin.19 

1960-luvun lopulta 1970-luvun alkuvuosiin Venäjällä esiintyi toisinajatteli-
joiden liike, joka laajeni koskettamaan myös neuvostoyhteiskunnan tieteellisiä 
piirejä. Fyysikko Andrei Saharov ja kirjailija Aleksander Solzhenitsyn ovat kaksi 
kuuluisinta toisinajattelijaa. He nousivat maailman tietoisuuteen Stalinin kuole-
man jälkeen 1950-luvulla. Molemmat saivat rangaistuksen ja heidät eristettiin 
normaalista elämästä. Kansainvälisesti heidät palkittiin, Solzhenitsyn kirjallisuu-
den Nobelilla ja Saharov rauhan Nobelilla. Saharovin liittyminen toisinajattelijoi-
den liikkeeseen oli isku neuvostohallitukselle, joka propagoi tieteentekijöiden, 
taiteilijoiden, työläisten ja maanviljelijöiden yhteisyyttä. Saharov oli menestynyt 
fyysikko, eräs Neuvostoliiton vetypommin keksijöistä ja Neuvostoliiton tiedeaka-
temian jäsen.20 

Saharov varoitti ydinaseiden vaarasta ihmiskunnalle. Hän kirjoitti Stalinin 
rikoksista, tuomitsi henkilökultin, ja vaati Stalinin kaikkien rikosten paljasta-
mista. Saharov varoitti ekologisesta katastro ista sekä asevarustelun vaaroista. 
Saharovin mukaan kapitalistinen ja sosialistinen leiri voisivat lähentyä ja yhteis-
työssä eliminoida yhteisiä vaaroja. Saharovin mukaan taloudellinen, sosiaalinen 

19 Arvo ”Poika” Tuomisen Kremlin kellot ja Unto Parvilahden Berijan tarhat herättivät 
ilmestyessään vuonna 1957 suurta huomiota maassamme.

20 Kozyreva 2000, 138. 
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ja ideologinen lähentyminen mahdollistaisi tieteellisesti hallitun, demokraattisen, 
moniarvoisen ja humanitaarisen yhteiskunnan.21 

Aleksandr Solzhenitsynin Archipelag Gulag on eräs vaikuttavimmista suo-
menkielelle käännetyistä kansainvälisistä stalinismin historiaa käsittelevistä 
teoksista. Tekijä itse luonnehtii teostaan kirjallis-taiteelliseksi tutkimukseksi. 
Glasnostin aikana Solzhenitsyn vapautettiin pannasta. Solzhenitsynin teoksia 
alettiin julkaista Neuvostoliitossa. Hän palasi kotimaahansa vuonna 1994. Kirjai-
lijan kunnia palautettiin ja hän sai tunnustuksena valtion palkinnon tekemästään 
humanitaarisesta työstä.22 

So i Oksasen maailmanmenestyksen saavuttanut romaani Puhdistus on puoles-
taan iktiivis-realistinen kuvaus Neuvostoliiton aikaisesta Viron lähihistoriasta.23 

Neuvostoliitossa toteutettu tutkimus oli poliittisesti tiukkojen raamien ja ide-
ologian värittämää.24 Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen on Venäjän tutkimus-
muistelma- ja kaunokirjallisuudessa tarkasteltu sekä tavallisten ihmisten että 
pakkotyövankeudessa olleiden ihmisten elämää. Venäjällä on ilmestynyt runsaasti 
myös televisio-ohjelmia, joissa on dokumentoitu neuvostoajan ns. arkielämää. 

Vaikka neuvostojärjestelmä takasi kaikille kansalaisilleen sosiaaliturvan, julki-
set terveydenhuoltopalvelut, koulutuksen ja eläkeoikeuden,25 elämä terroriuhan 
ja arkipäivän vaikeuksien rasittamana ei ollut helppoa. Stalinin aikana puolue 
kontrolloi tarkasti ihmiselämää. Ihmisten tiedonsaantia, liikkumista, puhumista 
ja matkustamista varsinkin ulkomaille valvottiin ankarasti. Vaikka maassa vie-
railleita ulkomaalaisia ohjattiin ja valvottiin, niin tiedot Neuvostoliiton arkipäivän 
olosuhteista kuitenkin levisivät länteen rajojen yli. Julkisesti ihmiset elivät viral-
listen lakien ja doktriinien mukaan. Ulkonaisesti näyttäytyvä yhdenmukaisuus ei 
kuitenkaan merkinnyt, että kaikki olisivat olleet yksimielisesti hallinnon tukena.26

Vieraillessani Neuvostoliitossa virkamatkoilla muistan sen valtavan eron, mikä 
vallitsi Neuvostoliiton propagandan ja maassa vierailulla nähdyn todellisuuden 

21 Saharov, (e. Sakharov) New York Times, 22.07.1968. Progress, Coexistence, & Intellec-
tual Freedom. Kirja ilmestyi vuonna 1968 Yhdysvalloissa, Saksassa ja Yhdistyneessä 
Kuningaskunnassa. Siitä tuli Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopan maissa uinuvan ihmis-
oikeusliikkeen juhlittu manifesti, ihmisoikeusjulistus. New York Times on julkaissut 
artikkelin ja otsikoinut sen: “Intellectual Freedom Is Essential, ANDREI SAKHAROV. 
From Dr. Sakharov´s book Progress, Coexistence, & Intellectual Freedom, WW Norton 
& Co., Inc., New York, translated by the New York Times”.

22 Gulag – vankileirien saaristo on ilmestynyt uutena suomenkielisenä painoksena So i 
Oksasen Kustantamo Silber ieldin julkaisemana vuoden 2012 alussa.

23 Oksanen 2008.
24 Laidinen 27.–29.09.2002. 
25 Lewin 2008, 455. 
26 Fitzpatrick 2003, 163.
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välillä. Puute, pula, köyhyys ja pitkät jonot antoivat leimansa kaikkeen ja kaikkialla. 
Vierasmaalainen diplomaatti, vierailevan valtuuskunnan jäsen tai turisti saivat 
oikeuden päästä ”dollarikauppaan” perioshkaan. Sieltä sai länsimaista tavaraa 
dollareilla. Tavallinen kansa ei näihin kauppoihin päässyt. Länsimaalainen tavara 
oli haluttua. Mustan pörssin kauppa ja dollarikauppa kukoistivat, johon ulkomaa-
laiset turistit antoivat osansa. 

4.2. Inkerinsuomalaiset vainojen kohteina 

Leningradia ympäröivällä Inkerinmaalla asuneen inkerinsuomalaisen vähem-
mistöryhmän osa ei ole historian saatossa ollut helppo. Tsaarinvallan aikaiseen 
hallintokulttuuriin liittyi väkivallan käyttö mm. poliittisten toisinajattelijoiden 
lähettämisenä karkotukseen. Bolshevikit jatkoivat väkivallan kulttuuria heti 
valtaan pääsynsä jälkeen. Heidän hallintonsa jatkui vain äärimmäisen tuhoavana 
valtion harjoittamana terrorina. Inkerinsuomalaisten kohtalonhistoria liittyy 
Leninin ja Stalinin johtamaan Neuvostoliiton historiaan ja yhteiskunnalliseen 
kehitykseen maan rakentaessa kommunistista utopiaansa. Ankaran valtioterrorin 
ja joukkopuhdistusten kohteiksi inkerinsuomalaiset joutuivat 1920- 1930-lukujen 
vaihteessa alkaneen maatalouden kollektivisoinnin yhteydessä. Hyvin toimeentu-
levat talonpojat piti luokkana hävittää. 1930-luvusta muodostui puhdistusten ja 
tuhoaaltojen vuosikymmen, joka jatkui vaimentuneena aina Stalinin kuolemaan 
saakka. Vainot kohdistuivat kaikkiin kansallisryhmiin.27 Pietarin alueella ja ra-
jojen lähellä asuvina etnisinä ryhminä virolaiset ja suomalaiset kärsivät Stalinin 
aikaisista vainoista ankarasti.28 Historia on kuljettanut inkerinsuomalaiset kauaksi 
omilta mailtaan. Yhtenäisestä kansanosasta on rippeet jäljellä hajotettuna eri 
puolille Venäjää tai ulkomaille. Paluu entisille kotipaikoille on ollut nimellistä.29 

27 Kansainvälisissä tutkimuksissa puhutaan suomalaisista. Tällöin käsitteeseen sisälty-
vät Pietarin suomalaiset ja Suomesta esimerkiksi loikkareina Venäjälle muuttaneet 
ja Inkerinmaalla asuneet suomalaiset. Suomesta siirtyneet identi ioivat itsensä usein 
inkerinsuomalaisiksi. 

28 Nerard 2009, 5.
29 Miettinen 2000, 24.
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5. Entä muut suomalaiset?

Leningradin Martyrologiassa on Pietarin alueella tuomittujen ja Levashovaan 
haudattujen inkerinsuomalaisten uhrien lisäksi tietoja myös muista maahan 
muuttaneista suomalaisista tai heidän jälkeläisistään. Suomen Suuriruhtinas-
kunnan aikana Pietariin muutti erilaisia ammattilaisia, joita on kutsuttu Pietarin 
suomalaisiksi. Luetteloissa on myös Suomen vuoden 1918 kansalaissodan jälkeen 
rajan yli muuttaneita tai paenneita ns. punaisia suomalaisia. Samoin lama-ajan 
vaikeina vuosina työn perässä rajan yli menneitä ja sinne jääneitä suomalaisia 
tai heidän jälkeläisiään esiintyy luetteloissa. Nimien joukossa tulee esiin Lening-
radissa kuolemaan tuomittujen suomensuomalaisten kuin myös amerikansuo-
malaisten nimiä.30

Venäjällä Murmanskin alueella, Vienassa ja Itä-Karjalassa on perinteisesti 
historiallisista syistä asunut erilaisia venäjänsuomalaisten ryhmiä sekä suomea 
puhuvia karjalaisia. Kommunistisen terrorin aikoina läntisten rajojen lähellä asu-
vat suomalaisryhmät tai suomalaiskarjalaiset joutuivat kokemaan kovia siirtojen 
ja pakkomuuttojen vuoksi inkerinsuomalaisten tapaan. Monien ryhmien johtajat 
ja poliitikot likvidoitiin. 

Taloudellisesti vaikeitten vuosien aikana suomalaisia meni rajan yli Venäjälle 
työn perässä. Myös heistä osa tuli takaisin juuri ennen talvisotaa. Venäjälle jää-
neet suomalaiset joutuivat Stalinin vainojen kohteiksi. Monilla erityisesti rajan 
läheisten alueiden suomalaisilla on rajan takana lähisukulaisia, joita on vangittu, 
tuhottu tai lähetetty Siperiaan karkotukseen. 

5.1. Amerikansuomalaiset Venäjän Karjalassa 

Joukkohautojen luetteloissa esiintyy suomensuomalaisten nimien ohella myös 
amerikan- ja kanadansuomalaisten nimiä.31 Lawrence ja Sylvia Hokkasen kirja 
Karelia, A Finnish-American Couple in Stalin´s Russia 1934–1941 kertoo amerikan-
suomalaisesta avioparista, joka lähti monien muiden Yhdysvalloista ja Kanadasta 
lähtevien tapaan viemään mukanaan amerikkalaista teknologiaa ja ajatustapaa. 

30 Olen sisällyttänyt mainitulla tavalla luonnehtimani muut venäjänsuomalaiset Inke-
rinsuomalaisten Martyrologian luetteloon, mikäli heidät on haudattu Levashovaan. 

31 Leningradin Martyrologia.
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He kokivat nälän, ihmisten vangitsemisten kauhun ja pelon. Sellaiset ulkomaalai-
set, jotka eivät olleet antaneet passejaan pois, saivat luvan lähteä maasta. Jokin 
osa pääsi pakenemaan. Palattuaan Yhdysvaltoihin Lawrence ja Sylvia Hokkanen 
eivät uskaltaneet kertoa kokemuksistaan edes omaisilleen. He pitivät muistonsa 
piilossa. Vasta Neuvostoliiton ja Amerikan suhteiden helpottuessa he uskalsivat 
kirjoittaa kokemuksensa kirjaksi. 

Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa esiintyi 1930-luvun alkupuolella taloudel-
lisen laman aikana ”Karjalan kuumeeksi” sanottu ilmiö, joka vaikutti voimak-
kaasti amerikansuomalaisiin. Tuohon aikaan amerikansuomalaiset jakautuivat 
kahteen ryhmään eli ”kirkkosuomalaisiin” ja ”haalisuomalaisiin”. Jälkimmäiset 
olivat vasemmistolaisesti ja kommunistisesti ajattelevia. Kun värvääjät ylistivät 
ja mainostivat haaleilla Neuvostoliiton uutta järjestelmää, monet keräsivät tava-
ransa ja rahansa propagandan houkuttelemina ja lähtivät Amerikasta Venäjälle. 
Amerikkalainen Mayme Sevander on tutkimuksessaan identi ioinut 5 596 Venäjän 
Karjalaan lähtenyttä amerikansuomalaista. He vastasivat myöntävästi kutsuun. 
He myivät omaisuutensa, ottivat rahat mukaansa ja lähtivät Karjalaan. Heistä 
1 346 palasi takaisin. Maahan tulleista 790 miestä ja 63 naista eli yhteensä 853 
amerikansuomalaista tuhottiin Stalinin vainoissa.32 

Karjalan kuumeen takana oli Itä-Karjalan johtajana toiminut suomalainen 
kommunisti Edvard Gylling, joka oli innoittunut Kalevala-eepoksesta. Gyllingiä 
oli erityisesti kiehtonut se, että Lönnrot oli koonnut Kalevalan nimenomaan 
Pohjois-Karjalasta. Ilmarisen taidot ja Sampo Pohjolan kartanolla voisivat in-
noittaa nykyaikaista teollistumista. Gyllingin suunnitelmana oli saada alueelle 
suomea puhuvia, ammattitaitoisia työntekijöitä erityisesti Yhdysvalloista ja 
Kanadasta. Hän halusi säilyttää alueella suomalaisuuden ja hänen toiveenaan oli 
kehittää Itä-Karjalasta edistynyt suomenkielinen alue. Sieltä sitten myöhemmin 
olisi mahdollista valloittaa maailmaa Skandinaviaan päin. Amerikan- ja kanadan-
suomalaisten rakennustyömiesten, metsätyöntekijöiden ja kalastajien toivottiin 
tulevan Neuvostoliittoon rahojensa ja työkalujensa kanssa. Moskova taas halusi 
siirtää Karjalaan venäjää puhuvia ja siten estää Gyllingin nationalistisesti kun-
nianhimoiset suunnitelmat.33 

Professori Alexis Pogorelskin (University of Minnesota) mukaan 10 000 
suomenkielistä siirtolaista eivät olisi riittäneet vastapainoksi muualta Venäjältä 
Karjalaan siirretyille. Leningradin puolueorganisaatio hyökkäsi avoimesti Karja-
lan ”paikallista nationalismia” kohtaan. Etnisen kysymyksen lisäksi Stalinilla oli 
muita syitä puuttua Gyllingin politiikkaan. Venäjä oli saanut pitkään toivomansa 
diplomaattisen tunnustuksen Yhdysvalloilta. Stalin toivoi USA:n liittyvän hänen 
kumppanikseen Japanin vallan laajenemisen rajoittamiseksi Tyynellä Valtame-

32 Kinnunen Oct. 2000.
33 Kinnunen Oct. 2000. 
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rellä. Amerikkalaisten työmiesten rekrytointi ei auttaisi asiaa. Gyllingin toiminta 
vei pohjaa pois Stalinin diplomatialta. Gylling sai mennä. Vuonna 1935 Gylling 
ja hänen työtoverinsa Karjalan Kommunistipuolueen pääsihteeri Kustaa Rovio 
menettivät paikkansa. Suomenkieli julistettiin pannaan. Vuonna 1937 Gylling ja 
Rovio ammuttiin.34 

”Mitä hyvää sitten Karjalan kuume toi Karjalaan?”, kysyy Pogorelski artikke-
lissaan. Hän löytää sen. Kirjoittaja tekee Karjalan tapauksessa erikoislaatuisen, 
mutta mielenkiintoisen rinnastuksen. Hän kirjoittaa, että jos amerikansuomalaiset 
eivät olisi saapunet Karjalaan, Mihail Gorbatshev olisi tuskin koskaan päässyt joh-
tamaan Neuvostoliittoa, eikä Gorbatshoville olisi koskaan avautunut länsimaisen 
avoimuuden ja modernisaation politiikka. Pogorelskin mukaan tämä on paljastu-
nut Juri Andropovin ja Karjalan kautta. Hän kirjoittaa, että oli hämmästyttävää, 
kuinka eri lailla amerikansuomalaiset olivat toimineet kuin muut ulkomaalaiset. 
Amerikansuomalaisille oli ollut ominaista pätevyys, he toimivat kekseliäästi, heillä 
oli tekniikka ja ammattipätevyys hallussaan. 

Pogorelskin mukaan amerikansuomalaisten työtavat olivat näyttäytyneet 
Karjalan hallinnossa toimineelle Juri Andropoville vuosina 1940–1944, jolloin 
hän oli Karjalais-suomalaisen sosialistisen Neuvostotasavallan Komsomolin en-
simmäinen sihteeri. Andropov siirtyi Moskovaan, ja toimi Moskovassa vuodesta 
1967 alkaen hallinnossa Breshnevin kanssa ja myöhemmin Neuvostoliiton joh-
tajana. Andoropov oli uudistusmielinen. Hän otti tietokoneet käyttöön KGP:ssä, 
samoin hän pani agentit oppimaan vieraita kieliä. Andropov toimi Gorbatshevin 
mentorina ja rohkaisi tätä matkustamaan ulkomaille. Andropov muistetaan ja 
häntä kunnioitetaan edelleen Karjalassa.35 

Tapasin kesällä 2013 Pohjois-Michiganissa Toivolan suomalaiskylässä Martin 
Johnsonin kokoon kutsumia kyläläisiä. Keskustelimme Venäjälle 1930-luvulla 
matkustaneista amerikansuomalaisista. Vanhat maanviljelijät vaimoineen tunsi-
vat asian. He totesivat, että maassa oli lama-aikana taloudellisesti vaikeata. Siksi 
eräät uskoivat propagandaan, uuden politiikan Neuvostoliittoon ja matkustivat 
sinne. Kyläläisten lähiomaisia ei ollut kuulunut lähteneiden joukkoon. He kertoivat 
eräästä lähteneestä perheestä. Kolme kirjettä oli saapunut. Eräs perheenjäsenistä 
oli kirjoittanut, että he haluaisivat tulla lomalle Yhdysvaltoihin. Mutta koskaan he 
eivät saapuneet. Kyläläiset kertoivat myös toisesta tapauksesta, jossa eräs kutsuun 
uskonut oli lähtenyt ilman vaimoaan Neuvostoliittoon. Hän oli loikannut Suomen 
kautta takaisin ja palannut Sokerisaarelle.36 

34 Pogorelskin 1991, ixxvii.
35 Pogorelskin 1991, xvii. 
36 Keskustelu Pohjois-Michiganissa Toivolan kylän asukkaiden kanssa kesäkuussa 2013.
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5.2. Stalinin vainot ja suomalaiset Itä-Karjalassa

Auvo Kostiainen on artikkelissaan Genocide in Soviet Karelia: Stalin´s Terror and 
the Finns of Soviet Karelia (Kansanmurha Itä-Karjalassa, Stalinin terrori ja suoma-
laiset Itä-Karjalassa) tarkastellut suomalaisiin kohdistunutta Stalinin vainoa, sen 
syitä ja uhrien määrää Karjalassa. Hänen mukaansa Neuvosto-Karjala oli terrorin 
kohteena useista syistä. Itä-Karjala sijoittui maantieteellisesti Neuvostoliiton luo-
teiselle osalle, yhteiselle kansainväliselle rajalle Suomen kanssa. Suomi oli saanut 
itsenäisyytensä vasta runsaat parikymmentä vuotta aikaisemmin vuonna 1917. 
Naapureiden välillä oli ollut rajariitoja.37

Vaikka suomalaiset olivat Itä-Karjalassa suhteellisen pieni ryhmä, Kostiaisen 
mukaan he joutuivat intensiivisen vainon kohteeksi. Ryhmää kohdanneet ihmis-
tuhot olivat ehkä raskaimpia suhteutettuna koko maan väestölukuihin, toteaa 
Kostiainen. Vuonna 1926 suomalaisten ryhmä oli käsittänyt 135 000 henkeä, joista 
19 000 oli Suomen suomalaisia. Inkeriläisten määrä oli ollut 115 000 henkeä. 
Karjalaisten määrä oli koko Neuvostoliiton alueella oli tuolloin 149 000, joista 
Karjalassa asuvien karjalaisten määrä oli 81 000 henkeä. Kostiaisen mukaan 
perestroikan jälkeen on paljastunut, että likvidoinnit Neuvosto-Karjalassa olivat 
ankarampia kuin aikaisemmin on uskottu. 1980- ja 1990-luvun alkupuolella teh-
dyt tutkimukset ovat osoittaneet, että terrori oli koskettanut lähes kaikkia siellä 
eläneitä suomalaistaustaisia perheitä.38

5.3. Stalinin sodanaikainen terrori Suomen alueella

Rajan lähellä asuneet ihmiset ovat kokeneet rajan kirot. Olen itse syntynyt Itä-La-
pissa raja-alueella. Meillä on useat evakkokokemukset ja kotiinpaluut hävitettyyn 
kylään. Kotikyläni Kuosku hävitettiin toisen maailmansodan aikana kolme kertaa. 
Talvisodan aikana suomalaiset polttivat suuren osan kylästä neuvostojoukkojen 
hyökkäyksen edessä. Jatkosodan ensimmäisenä syksynä partisaanien öisessä 
hyökkäyksessä poltettiin suurin osa kylästämme.39 Surmansa sai seitsemän sivii-
liä. Lapin sodan jälkeen koko Lappi oli lähes totaalisesti saksalaisten hävittämä. 

37 Kostiainen 1996, 1.
38 Kostiainen 1996, 1.
39 Kuoskuun hyökkäsi 3.9.1941 kello 3 aikaan yöllä kapteeni A. Kalashnikovin rajaryh-

mä tuhoisin seurauksin. Kuoskun kyläläiset ovat tottuneet liittämään hyökkäyksen 
neuvostopartisaanien ja tihutyöryhmien kanssa samaan ryhmään, mistä syystä he 
puhuvat Kuoskun poltosta ja partisaanihyökkäyksestä.
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Kotikyläni Kuoskun kauniit metsäiset harjutkin oli tuhottu. Evakosta palaavat 
ihmiset asuivat aluksi maakorsuissa. He rakensivat kylänsä uudestaan.

Suomen alueella liikkuneet neuvostopartisaanien osastot ja tuhoojapartiot 
tekivät sotilaallisten kohteiden lisäksi öisiä hyökkäyksiä pieniin rajakyliin ja 
taloryhmiin. Partiot sytyttivät talot ja navetat palamaan ja ampuivat pakoon juok-
sevia kyläläisiä. Hyökkäyksissä menehtyi kaikkiaan 180 siviilihenkilöä. Heidän 
joukossaan oli lapsia, äitejä ja vanhuksia. Partisaanisodan tapahtumat vaiettiin 
sodan aikana ja vielä pitkään sen jälkeen. 

Asia tuli laajemmin suuren yleisön tietoon vasta 1990-luvun lopulla erityisesti 
uhrien itsensä Savukosken Kuoskun kylässä perustaman Jatkosodan Siviilivete-
raanit ry:n toiminnan välityksellä.40 

Yhdistys on kampanjoinut ja ajanut korvauksia uhreille. Suomen Eduskunta 
on tunnustanut uhrien asian. Yhdistyksen kampanjalla saatiin aikaan kaksi lakia: 
laki partisaanien uhrien kertakorvauksesta ja laki partisaanien uhrien ja karjan 
evakuointiin osallistuneiden oikeudesta veteraanikuntoutukseen. Yhdistys on jär-
jestänyt rajan yli yhteisiä kansainvälisiä sovitusseminaareja, joissa on käsitelty 
tapahtuneita tosiasioita avoimuuden ja sovituksen hengessä. Seminaareissa on 
esiintynyt ihmisoikeusasiantuntijoita ja sotahistorioitsijoita Suomesta ja Venäjältä 
sekä eräistä muista maista. Yhteistilaisuuksissa ovat kasvotusten kohdanneet 
myös Suomen alueella kiertäneet partisaanit ja hyökkäyksen kohteeksi kylissään 
joutuneet suomalaiset uhrit. 

5.4. Venäjän Korkeimman oikeuden julkilausuma 
vuonna 1989

Neuvostoliiton avauduttua vuonna 1989 maan korkein oikeus hyväksyi julkilau-
suman, jossa todettiin kansoihin kohdistuneet vainot ja pakkosiirrot laittomiksi. 
Julkilausuman mukaan mainituille kansoille on palautettava niille kuuluvat 
oikeudet. Seuraavana vuonna Venäjän Federaation kansanedustajien kongressi 
hyväksyi asetuksen, jossa tuomittiin Venäjällä tapahtuneet poliittiset vainot ja 
tunnustettiin niiden uhreiksi joutuneet kansanryhmät. Asetuksessa todettiin 
toisen maailmansodan aikaiset kansojen pakkosiirrot barbaarimaisiksi.

Seuraavana vuonna hyväksyttiin laki vainojen kohteeksi joutuneiden kansojen 
rehabilitoinnista ja laki poliittisten vainojen uhrien rehabilitoinnin vahvistami-
sesta. Vainojen uhreilla on oikeus hakea korvauksia. Korvausten hakijoiden on 

40 Partisaanisodan siviiliuhrien yhdistys, Jatkosodan Siviiliveteraanit ry perustettiin 
aloitteestani kotikylässäni, Savukosken Kuoskussa, joka oli ensimmäinen venäläisten 
hyökkäyksen kohteeksi joutunut siviilikylä. 
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hankittava vahvistetut todistukset heihin kohdistuneista vainoista. Vuonna 1993 
hyväksyttiin lakeihin liittyvä asetus, jonka tarkoituksena on rehabilitoida vainojen 
uhreiksi joutuneet Venäjän suomalaiset.41 Haastattelemani inkerinsuomalaiset 
ovat kertoneet mm. saamistaan kunniakirjoista ja niiden mukaisista eläkelisistä. 
Eräät saksalaisten miehittämän hallinnon alaisissa oloissa eläneet ovat saaneet 
korvauksia Saksasta. 

6. Stalinin viisivuotisuunnitelmat – 
maatalouden kollektivisointi 

Leningradin piiri ja Inkerinmaa sen mukana kuuluivat ensimmäisiin alueisiin, 
joissa aloitettiin maatalouden pakkokollektivisointi. Käytännössä se merkitsi ta-
lonpoikien omaisuuksien takavarikointia ja maatilojen ottamista valtion haltuun. 
Aluksi tarjottiin vapaaehtoista liittymistä kolhoosiin. Inkerinsuomalaiset eivät 
halunneet luopua tiloistaan, joten hanke eteni pakolla. Vauraimmat talonpojat 
likvidoitiin vangitsemalla ja lähettämällä pakkotyöhön tai teloittamalla. Vuonna 
1931 oli kollektivisoitu jo 53 % tiloista. Vuonna 1936 luku oli jo yli 90 %.42 

Inkerinsuomalaiset olivat epätoivoisia. Ensimmäisen pakkosiirron järkyttä-
mänä joukko Kelton talonpoikia kokoontui kirjoittamaan Suomen hallitukselle 
kirjettä, jossa pyydettiin apua Suomesta. ”Hätähuuto Inkeristä” -kirje toimitettiin 
Pietarin pääkonsuliin Suomen hallitukselle toimitettavaksi. Suomi ei voinut tehdä 
mitään.43 

Toinen terroriaalto saavutti Inkerin vuosina 1935–1936, jolloin Suomen 
rajan pinnassa olevia alueita alettiin tyhjentää suomalaisista. Vuonna 1937 ase-
tettiin tavoitteeksi suomalaisen kulttuurin hävittäminen. Kolmantena aaltona 
seurasi järjestelmällinen terroritoiminta vuosina 1937–1938. Helena Miettisen 
tutkimuksessaan esittämien lukujen mukaan joukkokarkotukset, pakkosiirrot ja 

41 Flink 1995, 217–218.
42 Miettinen 2004, 24.
43 Martikainen 2006, 170–173. 
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yksittäiset vangitsemiset yhteen laskien lähes puolet koko väestöstä eli 45 000-
60 000 inkeriläistä pakotettiin pois kotiseudultaan ennen toista maailmansotaa. 
Takaisin palanneet kulakit määrättiin varallisuusasteesta riippuen pidätettäviksi, 
teloitettaviksi tai karkotettaviksi NKVD:n osoittamille alueille.44 

Toisen maailmansodan aikana keväällä 1942 saarretusta Leningradista siir-
rettiin 30 000 inkerinsuomalaista kevätjäitä myöten Laatokan yli ja edelleen här-
kävaunuissa Siperiaan. Ennen siirtoa inkerinsuomalaisista piirityksessä olleista 
oli ehtinyt menehtyä noin puolet.45 

Toisen maailmansodan alussa kesällä 1941 saksalaiset miehittivät Inkerin 
länsiosat, missä asui 76 000 inkerinsuomalaista. 63 000 inkerinsuomalaisen 
siirto Suomeen oli mutkikkaan prosessin tulos. Aluksi siirron kannalla olivat 
saksalaiset, he olisivat halunneet vapautua inkerinsuomalaisen väestön huolta-
misesta miehitetyllä alueella. Suomessa inkeriläiskysymys liitettiin aluksi osaksi 
Suur-Suomen rakentamista, jolloin inkeriläisistä olisi ollut hyötyä Itä-Karjalan 
suomalaistamisessa.46 

6.1. Inkerinmaa pysyi suljettuna inkerinsuomalaisilta

Osa inkerinsuomalaisista on jäänyt karkotusalueille, osa palannut Petroskoin 
seudulle tai Viroon. Inkerinsuomalaisia tai heidän jälkeläisiään asuu Ruotsissa, Vi-
rossa, Siperian eri puolilla, Venäjän Karjalassa ja paluumuuton jälkeen enenevästi 
Suomessa. Vain pieni osa on vähitellen kyennyt asettumaan entisille kotipaikoil-
leen Inkerinmaalle tai Pietariin. Helena Miettinen toteaa, että toinen maailmansota 
merkitsi inkeriläisten lopullista hajaannusta. Inkeristä ei sen jälkeen ole voitu 
puhua entisessä merkityksessään, sillä Inkerinmaa pysyi inkerinsuomalaisille 
pitkään lähes suljettuna.47 

Vuonna 1926 Neuvostoliitossa on ilmoitettu asuneen vuonna 1926 yhteensä 
137 569 inkeriläistä, joista 121 577 suomalaista, 15 298 inkerikkoa ja 694 vatja-
laista. Toiseen maailmansotaan mennessä heistä on arvioitu noin 50 000 tavalla tai 
toisella menehtyneen neuvostojärjestelmässä.48 Vuonna 1989 inkerinsuomalaisia 
on laskettu olleen Inkerinmaalla enintään 25 000, Neuvosto-Karjalassa 18 400, 
Virossa 16 700 ja muualla Neuvostoliitossa 12 000 henkilöä. Vuoden 1989 vä-

44 Miettinen 2004, 25, (Nevalainen 1991, 258; Lallukka 2000, 66–67; Suni 2000, 81–87).
45 Miettinen 2004, 26.
46 Miettinen 2004, 26. 
47 Miettinen 2000, 25.
48 Nevalainen 1992, 258.
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estölaskennassa vain 35 % oli ilmoittanut suomen äidinkielekseen. Suomenkieli 
on ollut vahvimmillaan Neuvosto-Karjalassa ja heikoimmillaan Virossa.49 Arviot 
saattavat vaihdella. Inkerin Liiton Inkerinsuomalaisten kronikassa on arvioitu, että 
inkerinsuomalaisten määrä olisi vuonna 1926 ollut 160 000 henkilöä.50

Liitetaulukossa 1. (sivulla 186) on esitetty Nevalaisen (1991) arvio Inkerin-
maan suomensukuisen väestönkehityksestä 1800- ja 1900-luvuilla. Neuvosto-
vallan aikana tilastoissa ei inkerinsuomalaisia esitetty omana ryhmänään, vaan 
heidät on esitetty suomalaisiksi. Nevalaisen mukaan inkerinsuomalaisista esitetyt 
tilastotiedot ovat vertailun suhteen ongelmallisia, koska väestöä on eri aikoina 
luokiteltu eri perustein.

Pietarissa ja Pietarin ympäristössä asuvien inkerinsuomalaisten määrä on 
vähentynyt viimeisen 20 vuoden kuluessa oletettavasti Suomeen paluumuuton 
seurauksena. Kaarina Monosen vuonna 2013 tehdyn väitöskirjatiedon mukaan 
Inkerinmaalla asuu nykyisin noin 15 000-20 000 inkerinsuomalaista.51 

Viron Baldiskissa sijainneen Kloogan siirtoleirin kautta Suomeen siirretyt yli 
63 000 inkerinsuomalaista hajotettiin työvoimaksi maan eri puolille. Pian sodan 
jälkeen heistä noin 58 000 henkilöä palautettiin Suomesta Neuvostoliittoon. Palau-
tetut eivät kuitenkaan päässeet kotiseudulleen, vaan heidät hajotettiin eri puolille 
Keski-Venäjää. Suomeen siirrettyjen vajaan neljänsadan inkeriläissuomalaisen 
orpolapsen kohtalo oli monien pohdintojen kohteena. Suomessa lapset sijoitet-
tiin perheisiin. Monet lapset olisi haluttu pitää Suomessa, mutta Neuvostoliitto 
piti tiukasti kiinni lasten palauttamisesta. Suomesta palautettiin 213 vanhempaa 
vailla olevaa lasta ja 40 lasta, jotka seurasivat vanhempiansa.52 

Inkeriläisen valtavirran mukana Suomeen kuljetettiin myös eräitä pien-
ryhmiä. Sodan aikana Saksaan työleireille viedyistä 5 000 inkerinsuomalaisen 
ryhmästä saatiin pitkällisten neuvottelujen jälkeen Suomeen siirretyksi 2 042 
henkilöä. Muita erityisryhmiä olivat muuttoluvan saaneet vironsuomalaiset ja 
Saksan armeijasta joulukuussa 1943 Suomeen tuotu inkeriläinen vartiopataljoo-
na Ost-Bataillon 664. Saksalaisten työpalvelussa Baltiassa ja Inkerissä olleiden 
irrottautumisvaikeuksien takia väestönsiirrot venyivät aina kesäkuuhun 1944 
saakka, jolloin vasta viimeiset työpalveluinkeriläiset pääsivät Suomeen. Ehtona 
oli, että heidät sijoitetaan Suomessakin Saksan armeijan työkohteisiin. Nevalainen 
mainitsee, että väestösiirtojen monimutkaisissa vaiheissa Viroon jäi noin 3 000 
inkerinsuomalaista, jotka olivat sinne juurtuneet.53 

49 Nevalainen 1991, 289.
50 Helsingin Seudun Inkeri-Seura ry: Inkerinsuomalaisten kronikka.
51 Mononen 2013, 30. 
52 Flink 2010, 197.
53 Nevalainen 1991, 274.
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Pekka Nevalaisen mukaan Neuvostoliittoon palaamatta jääneen yli 8 000 inkeri-
läisen määrä väheni Suomessa etenkin ensimmäisinä vuosina sodan jälkeen. Vuoden 
1953 alkuun mennessä inkeriläisten määrä oli vähentynyt 3 748 henkeen. 1980-luvun 
lopussa Suomessa lienee ollut 5 000 inkeriläisperäistä ihmistä, toteaa Nevalainen.54 

Edellä mainittujen lukujen perusteella voidaan arvioida, että Suomessa olleista 
inkerinsuomalaisista pakeni Ruotsiin runsaat 4 000 henkilöä. Kaikki Ruotsiin 
paenneet eivät jääneet Ruotsiin. Nevalainen arvioi, että Suomesta paenneista 
inkerinsuomalaisista noin 500 henkilöä jatkoi Kanadaan, Yhdysvaltoihin ja Aust-
raliaan.55 Suomesta Ruotsiin saapuneiden pakolaisten lisäksi Ruotsiin saapui 
inkerinsuomalaisia myös Baltian kautta. Ruotsin Inkerin Liiton Historiallisen 
kronikan mukaan Ruotsissa oli pakolaisena noin 5 000 inkerinsuomalaista.56 

Nevalainen toteaa, että Suomi ei järin avosylin tahtonut siirrettyjä kansalai-
sikseen. Sodan jälkeen Suomen kansalaisuuden saivat vain Suomen kansalaisen 
kanssa naimisiin menneet inkeriläisnaiset. Vuoteen 1953 mennessä tällaisia 
avioliittoja oli solmittu 370.57 Kansalaisuuksia alettiin myöntää vuodesta 1954 
lähtien, vaikka monet olivat jättäneet anomuksensa useitakin kertoja. Viimeiset 
inkeriläiset saivat kansalaisuuspaperit vasta 1970-luvun lopulla.58

Vuoden 1990 keväällä presidentti Mauno Koivisto julkisti näkemyksensä, 
jonka mukaan Neuvostoliitossa asuvia inkerinsuomalaisia voitaisiin pitää paluu-
muuttajina. Inkerinsuomalaisia on tullut paluumuuttajina Suomeen kauempaa 
karkotuspaikoilta sekä lähempää Pietarin alueelta ja Inkerinmaalta sekä Virosta. 
Suomeen saapuneita inkerinsuomalaisia ei kuitenkaan ole tilastoitu erillisenä 
ryhmänä. He ovat saapuneet maahamme Venäjän tai Viron kansalaisina, jotka 
ovat myöhemmin hakeneet Suomen kansalaisuutta, joten Suomeen paluumuut-
taneiden inkerinsuomalaisten tarkkaa määrää ei tiedetä.59

Hallituksen esityksessä eduskunnalle (HE 252/2010) laiksi ulkomaalaislain 
48 §:n muuttamiseksi on eri tilastoista saatujen tietojen perusteella arvioitu, 
että kuluneen 20 vuoden aikana on Suomeen tullut noin 30 000 paluumuuttajaa 
pääasiassa Venäjältä ja Virosta.60

54 Nevalainen 1991, 289.
55 Nevalainen 1991, 292.
56 Ruotsin Inkerin liitto: Krönika.
57 Nevalainen 1991, 291 (Paasikivi 1986, 324).
58 Nevalainen 1991, 290. 
59 Paluumuuttajia on saattanut saapua muualtakin kuin vain Venäjältä ja Virosta. Esi-

merkiksi amerikansuomalaiset mm. ovat voineet hakea paluumuuttoa Suomeen. 
60 (HE 252/2010).
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7. Suuri terrori Leningradin alueella 
vuosina 1937–1938

Ranskalainen tutkija François-Xavier Nérard on tutkinut Suuren terrorin ta-
pahtumia ja rangaistustoimenpiteiden toteuttamista Leningradin seudulla. 
Suuri terrori eli ”Jezhovshshina” toteutettiin NKVD:n operatiivisten ohjeiden 
mukaan. Menetelmät olivat vastaavanlaisia kuin aikaisemmin 1930-luvun alussa 
tapahtuneiden kulakkien hävittämisen aikana. Neuvostojohtajat Stalin ja Jezov 
henkilökuntansa kanssa suunnittelivat huolellisesti tusinan operationaalisia 
määräyksiä, joiden mukaan väkivalta tuli toteuttaa. Jezov toimi Neuvostoliiton 
turvallisuuspalvelu NKVD:n johdossa. Suuren terrorin operaatioiden oli määrä 
kestää vuoden 1937 heinäkuusta vuoden 1938 marraskuuhun.61 Leningradin 
lähelle Levashovaan perustettiin salainen, korkean aidan ympäröimä ammuttujen 
joukkohautausmaa. Alue on Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen kunnostettu 
ja avattu muistopaikaksi. 

Terrorin käytännön operaatiot suunniteltiin huolellisesti annetun määräyksen 
00447 mukaisesti Jezovin virkamiesten toimina. Määräys oli suunnattu hallituksen 
hyvin tuntemia vihollisia eli kulakkeja kohtaan. Määräykset kohdistuivat edelleen 
samoihin ryhmiin kuin aikaisemminkin 1930-luvun alussa, jolloin vainottiin kan-
sanvihollisina mm. valkoisen armeijan upseereita ja pappeja. Suositusten ohella 
annettiin määräyksiä, jotka kohdistuivat rajan lähistöillä asuviin saksalaisiin, 
puolalaisiin, japanilaisiin, romanialaisiin, latvialaisiin, virolaisiin, suomalaisiin, 
kreikkalaisiin jne. Operaation virallisena, lausuttuna tavoitteena oli hävittää 
neuvostoyhteiskunnan viholliset.62

Kansallisiin ryhmiin kohdistuvat menetelmät poikkesivat hiukan toisistaan. 
systeemi oli hiukan erilainen. Vangitut jaettiin kahteen ryhmään, ammuttaviin ja 
pakkotyöleirille lähetettäviin. Jokaisesta tuomitusta kirjoitettiin lyhyt yhteenveto, 
jonka kahden miehen komissio eli dvoika lähetti Moskovaan.63 

Leningradin alue oli jaettu 12 operationaaliseen sektoriin (mm. Pksov, Mur-
mansk ja Kingisepp). Leningradin alueen NKVD:n päällikkö Leonid Zakovski antoi 
ohjeet erityismääräyksessään alaisilleen 1.8.1937. Hän myös valvoi toimintaa. 

61 Nerard 2009, 2.
62 Nerard 2009, 2.
63 Nerard 2009, 3.
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Eri alueille nimettiin vastuulliset johtajat. Lisähenkilökuntaa saatiin sotilas- ja 
puolueorganisaatioiden opiskelijoista sekä NKVD:n henkilöstöstä. Turvallisuu-
sorganisaatio antoi informaation ja ohjeet alueellisesti määriteltyjen osuuksien 
mukaisesti vangittavien listoista ja muista määräyksistä. Operaatiosta piti rapor-
toida päivittäin NKVD:n paikalliselle päällikölle.64 

Vangitsemiset toimitettiin alueellisten osuuksien määräysten mukaisesti. En-
simmäinen kategoria käsitti aktiiviset kaikkein ”vihamielisimmät ryhmät”, jotka 
NKVD:n nimeämän troikan piti tuomita välittömästi ammuttaviksi. Toinen ryhmä 
käsitti vähemmän aktiiviset viholliselementit, jotka tuli vangita ja tuomita 10–15 
vuodeksi vankileirille. Vankilaan oli ryhmästä tuomittava vain kovanaamat. Aikai-
semmin rangaistut kotiin palaavat kulakit nähtiin pahimpina isänmaan vihollisina. 
Tällaiset kulakit piti ampua tai lähettää karkotukseen. Toiminnan tarkoitus oli 
määräyksen 00447 mukaan hävittää kaikki neuvostoyhteiskunnan viholliset.65 

Vangittaviksi määrättyjen kiintiöiden dynamiikka toimi, kirjoittaa Nerard. 
Vangitut vietiin jokaisella sektorilla samaan paikkaan, joko paikalliseen vanki-
laan tai Leningradin kuuluisaan Krestyn vankilaan. Ampumiset pantiin toimeen 
osin vankiloissa. NKVD etsi sopivaa paikkaa ruumiiden hautaamiseksi. Salainen 
hautausmaa perustettiin Pargolovon metsään Levashovan kylän lähelle. Tyypil-
listä oli, että kaikki tapahtui tiukasti salassa. Terrorin suorittajatkaan eivät olleet 
turvassa. He joutuivat vuorostaan terrorin kohteeksi.66 

Operaatio lopetettiin virallisesti lokakuussa 1938. Puolueen keskuskomitea ja 
Neuvostoliiton hallitus julkaisivat päätöksen, jossa tuomittiin NKVD:n toiminnassa 
olleet puutokset ja vääristymät vuosien 1937–1938 aikana. Samoin kiellettiin 
kaikenlaiset massaoperaatiot. Tuomiokomissiot ”troikit” ja ”dvoikit” purettiin. 
Samalla tuhottiin joukko NKVD:n suureen puhdistusoperaatioon osallistuneesta 
henkilöstöstä.67 Niinpä NKVD:tä johtanut Jezov vangittiin ja ammuttiin vuonna 
1940. Hänen seuraajakseen tuli L. P. Berija. Hänetkin tuomittiin ja ammuttiin 
Stalinin kuoleman jälkeen.68 

Vaikka uhrien määristä on annettu vaihtelevia arvioita, Leningradien uhrien 
kokonaismääriä ei ole vielä kyetty tarkasti arvioimaan. Anatoly Razumov totesi 
keskustelussamme vuoden 2011 joulukuussa, että Levahsovaan haudattujen 
uhrien todellista lukua ei tiedetä. 

64 Nerard, 2009, 4. 
65 Nerard 2009, 2.
66 Nerard 2009, 4. 
67 Nerard 2009, 3.
68 Nerard 2009, 6.
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Tähänastisten tietojen perusteella tehtyjen arvioiden mukaan Leningradin 
seutu oli yksi maan verisimmistä alueista. Vangituista ammuttiin 87 %. Esimer-
kiksi Kuibyshevissä, nykyisen Samaran alueella vastaava luku oli 48 %. Vangittujen 
määrissä Leningradin alue oli kolmanneksi suurin Ukrainan ja Valko-Venäjän 
jälkeen. Virolaiset ja suomalaiset olivat kansallisesti yliedustettuina vangittujen 
uhrien joukossa. Yli 50 % Leningradin alueen uhreista oli syntynyt Leningradissa 
tai sen ympäristössä ja 18 % oli syntynyt maan rajojen ulkopuolella. Syynä on ollut 
Neuvostoliiton pelko ulkomaalaisia kohtaan. Se voidaan päätellä siitä tosiasiasta, 
että ulkomaisissa yhteyksissä työskennelleet rautatietyöläiset ja muut kuljetustyö-
läiset oli spesi ioitu terrorin erikoistavoitteina. He edustivat liki 10 % uhreista.69 

Leningradin alue oli monikansallinen. Vainojen uhrien joukko edusti 65 eri 
kansallisuutta. Venäläisten osuus oli vain 58 %, vaikka he edustivat koko kansasta 
noin 90 %. Puolalaisten ryhmää pidettiin vakoilun kannalta vaarallisena, heidän 
osuutensa oli lähes 14 % uhreista. Pääosa terrorin uhreista (84%) oli puolueen 
ulkopuolisia ihmisiä. Useat määräyksen 00447 ”vihollisryhmät” ovat yliedustettui-
na, esimerkiksi naisten joukossa uskonnonharjoittajien osuus oli 6 %. Kolhoosiin 
liittymättömien talonpoikien osuus oli 7 %. Talonpojat edustivat 23 % terrorin 
kohteiden kokonaismäärästä. Kommunistit olivat selkeä uhrien ryhmä edustaen 
13 % uhreista huolimatta siitä, että vuonna 1939 Neuvostoliiton väestöstä kuului 
vähemmän kuin 1,5 % puolueeseen.70 

Suuri terrori alkoi huhtikuussa 1937 ja päättyi lokakuussa 1938. Todellista 
uhrien määrää on vaikea arvioida. Mutta tutkijat arvioivat karkeasti, että puo-
lentoista vuoden aikana vangittiin yhteensä 1 300 000 ihmistä, joista 700 000 
tuomittiin kuolemaan ja noin 600 000 lähetettiin vankilaan.71 

69 Nerard 2009, 5.
70 Nerard 2009, 1.
71 Nerard 2009, 1.
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8. Mitä terrorismi on?

Sotien terrori ja rikollinen väkivalta ovat olleet tunnettuja aikojen alusta lähtien. 
Terrorismille ei kuitenkaan näytä olevan yksiselitteistä määritelmää, vaikka aikam-
me uutiset kertovat meille lähes päivittäin maailmalla tapahtuvista terroriteoista.

Terroriteko on ihmisiin, ihmisryhmiin tai omaisuuteen kohdistuva väkivaltai-
nen, tuhoava teko. Terrorismi sen sijaan sanana sisältää ideologian, uskomusjär-
jestelmän tai tietyn käsitteen, joka pitää sisällään taloudellisen ja/tai sosiaalisen 
merkityksen. Kuitenkaan ”kansantalouteen” ei normaalin käsityksen mukaan 
sisälly sellaista, joka voitaisiin mieltää terrorisminä. On olemassa taloudellista 
terroria, mutta ekonomiaan käsitteenä ei sisälly ”terrorismiä”. Näin analysoi nige-
rialainen Mallam Ibraheem Zakzaky käsitteiden terrori ja terrorismi merkityksiä.72 

Tietosanakirjojen mukaan terrorismi on mitä tahansa systemaattista laitonta 
väkivallan käyttöä. Se on usein siviileihin kohdistunutta vainoa, jolla luodaan 
yhteiskuntaan yleinen uhan ja pelon ilmapiiri. Terrorismia ovat käyttäneet niin 
vasemmistolaisesti kuin oikeistolaisesti suuntautuneet hallinnot tai valtaryhmit-
tymät. Sitä ovat historian saatossa käyttäneet myös uskonnolliset ja nationalistiset 
ryhmittymät, samoin armeijat, poliisit ja turvallisuusryhmät.73

Valtio voi harrastaa terrorismia omia kansalaisiaan kohtaan ja erilaiset ihmis-
ryhmittymät toisiansa vastaan. Meillä on esimerkkejä kansainvälisestä terrorismis-
ta, jossa tekijät ovat vieraan maan kansalaisia. Kansainvälisen terrorin tavoitteet 
ovat usein joko poliittisia tai uskonnollisia, joilla usein on historialliset juurensa.

Valtioterrorismin vastaisena terrorismina toimivat puolestaan uhriksi itsensä 
tuntevien ryhmien väkivaltaiset terroriteot. Eräiden vapausliikkeiden aktivistit 
ovat suunnanneet iskunsa ennen muuta niiden hallitusten kohteisiin, joiden he 
katsovat sortavan ja alistavan kansojaan.74 

Terroritekojen ja kansalaistottelemattomuuden välille on joskus vaikea vetää rajaa. 
Kansalaistottelemattomuus on avointa ja julkisuushakuista toimintaa. Sen tavoitteena 
on ongelman esiintuominen sekä sen korjaaminen. Kansalaistottelemattomuutta 
pidetään kuitenkin yleisesti hyväksyttynä joukkotoimintana, vaikka se onkin vastoin 
lakia. Kansalaistottelemattomuus nähdään näin moraalisesti oikeutettuna.75

72 Zakzaky 2013, 1.
73 Encyclopedia Britannica 6.3.2011, De initions of Terrorism. 
74 Jaakola 2009, 1.
75 Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali. Kansalaistottelemattomuus, 30.09.2013.
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Modernin terrorismin käsite poliittisena vaikutuskeinona juontuu Ranskan 
1700-luvun lopun vallankumoukseen liittyneestä ylenmääräisestä väkivallan 
käytöstä. Ranskan vallankumouksen aikaa on nimitetty terroriajanjaksoksi. Lenin 
piti Ranskan suurta vuoden 1792 vallankumousta vallankumouksen esikuvana. 
Historiantutkija Robert Gellatelyn mukaan Lenin oli sanonut, että vallankumous-
ta ei ole olemassa ilman kuolemanrangaistusta. Lisäksi Lenin oli todennut, että 
massaterrorismi oli pakko hyväksyä erityisesti Pietarissa.76

Venäjän pitkää historiaa ja kulttuuria on ollut hallituksen omiin kansalaisiinsa 
kohdistama väkivaltainen hallinto ja käytäntö. Vaikka bolshevikkinen vallankumo-
us vuonna 1917 hävitti tsaristisen perinteen yhteiskunnalliset valtarakennelmat, 
niin uusi bolshevikkinen hallitus jatkoi väkivaltaisen hallinnon kulttuuria. Uuden 
valtion harjoittama terrorismi jatkui vain entistä tuhoisampana. Terrori alkoi 
Neuvosto-Venäjällä heti bolshevikkien vallankumouksen jälkeen. Lenin perusti 
vuoden 1917 joulukuussa valtion salaisen poliisin Tsekan, jonka alkuperäisenä 
tehtävänä oli vastavallankumouksen ja sabotaasin paljastaminen. Tseka otti kui-
tenkin pian tehtäväkseen valtionvihollisten pidättämiset, vangitsemiset ja teloit-
tamiset. Neuvostoliiton kansalaisten ohella virkamiestenkin toimet säänneltiin 
tiukasti lukuisin lakisäädöksin ja asetuksin, usein pelkästään puoluepäätöksin. 
Leirien päähallinto (GULAG) alkoi muovautua jo vuonna 1919.77 

Lenin vaati, että Tsekan ja uuden tuomariston tulisi ottaa käyttöönsä armot-
toman ankarat toimenpiteet vastavallankumouksellisia, sabotöörejä, huligaaneja, 
laiskureita ja anarkisteja kohtaan. Keväällä 1918 opposition lehdet lakkautettiin 
ja poliittiset puolueet julistettiin lainsuojattomiksi. Viikko sen jälkeen uudet 
tribunaalit tuomitsivat kuolemaan erään amiraalin, josta tuli ensimmäinen ”lail-
lisesti” ammuttu vastavallankumouksellinen, kirjoittaa Gellately.78 

Bolshevikkihallitus nimesi asioita uudelleen. Kun kuolemanrangaistus otettiin 
käyttöön, se nimettiin ”korkeimmaksi toimenpiteeksi”. Se hyväksyttiin uuden 
kriminaalikoodiston niin sanottuna sosiaalisena puolustuksena vastavallanku-
mouksellisten ja maanpettureiden toimiin. Tosiasia oli kuitenkin, että kuoleman-
rangaistusta käytettiin myös normaalina rangaistuksena.79

 Ihmisiin kohdistuva terrori on vaikea aihe. Kirjoittajana on vaikea välttyä 
ottamasta moraalista kantaa historian julmiin tapahtumiin. Jos riittäisi syytös ja 
syyllisen leimaaminen, silloin ei olisi mitään tarvetta historialliseen tutkimukseen. 
Historian käytännössä selvitetään, mitä tapahtui ja miksi. ”Vaikka moraalikysy-

76 Gellatelely 2007, 51–52.
77 Lahti-Argutina 2001, 33.
78 Gellately 2007, 51.
79 Gellately 2007, 51-52.
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mykset ovat selviä, historialliset asiat sen sijaan eivät ole selviä”, on historiantut-
kija Arch Gettyn toteamus.80

Historian kertomus eroaa iktiivisestä kertomuksesta. Fiktiivisellä kirjallisella 
kertomuksella on selvät alkunsa, keskiosansa ja loppunsa. Historiallisen kertomuk-
sen kirjoittajat sen sijaan joutuvat näkökulmansa ja aiheensa mukaisesti pohtimaan, 
mistä kaikki alkoi. Oliko ajatus ja idea ensin, josta seurasi tapahtuma, keksintö, sota, 
vallankumous ja niiden seuraukset. Tapahtumat saavat merkityksensä, tiivistyvät 
jatkuvana prosessina ja vähitellen hiipuvat. Historioitsija Richard Pipes sanookin, 
että historian kertomuksen kirjoittajalla ei ole kirjallisen iktiivisen tarinankertojan 
ylellisyyttä muovailla tapahtumia kertomuksensa juoneen sopivaksi.81

Historia ei kai koskaan tule valmiiksi. Historian kertomusta kirjoitetaan aina 
uudestaan ja uudelleen, kun esille tulee uusia lähdetietoja. Tapahtumat saavat yhä 
uusia tulkintoja tutkijoiden vaihtelevien näkökulmien mukaan. Lukijan kannalta 
näin onkin hyvä. Näkökulma historiallisiin tapahtumiin laajenee. Lukijan on kui-
tenkin säilytettävä kriittinen näkemyksensä ja mielensä. Historioita on kirjoitettu 
ja kirjoitetaan myös tarkoitushakuisesti poliittisista lähtökohdista. Historiat ovat 
usein kertomuksia ”suurista miehistä”, jolloin historiallinen tulkinta on altis eri-
laisille turhille vaikutteille. Tavallisten ihmisten kohtalot ja kärsimykset jäävät 
tällöin sivuasioiksi ja vähemmälle huomiolle. 

Aleksander Tvardovsky:

Oikeus muistoon

”Sanattomin säännöin he määräävät meidät unohtamaan.
He haluavat, että hukutamme 
elävän menneisyytemme unohduksen aaltoihin.
He haluavat sulkea aallot menneisyytemme yli. Unohda koettu.
Pehmein äänin he pyytävät, ettemme muistelisi. 
Muistot on sinetöity. 
Niin, he määräävät meidät unohtamaan, 
joten älä sattumaltakaan tai
tarkoittamattakaan käytä häiritseviä sanoja. 
He ovat yksinkertaisesti meille sanoneet,
että kaikki kertomukset meitä varjostavista 
mustista päivistä eivät ole meille hyväksi. 
Kuitenkin kaikki unohtumaton ja paljastamaton, 
valheena keskellämme tuottaa meille vain tuhoa.
Vain totuus yksin on meille hyväksi.” 

80 Getty 1985, 9.
81 Pipes 1989, 3. 
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Venäläinen runoilija Aleksander Tvardovsky82 sanoo suorasanaisessa runossaan 
”By Right of Memory”, että vain totuus on meille hyväksi. Edellä englanninkielisestä 
suorasanaisesta tekstistä kääntämäni Tvardovskyn runo.

9. Siperia opettaa

Olen tavannut ja haastatellut Ruotsissa, Pietarissa, Inkerinmaalla, Siperiassa, 
Virossa ja Suomessa asuvia inkerinsuomalaisia. Koska sanonta Siperia opettaa 
pitää yhä paikkansa, kerron aluksi hyvin lyhyesti mieheni Viljo Martikaisen ja 
elokuvaohjaaja-kuvaaja Eira Mollbergin kanssa Siperiaan tekemästämme haas-
tattelu- ja kuvaamismatkasta ja sieltä saamistamme yleisistä vaikutelmista. 

Siperia on laaja alue. Se on suurten jokien, järvien, vuorien ja taigametsien 
maa. Se on ikuisen jään maata, arktista tundraa tai mannerilmaston aluetta, jossa 
talvet saattavat olla ankaria, mutta kesät lämpimiä. Hakassian Abakanissa kesäpäi-
vän lämpö saattoi nousta 35 asteeseen. Olin varautunut kesällä tapahtuneeseen 
matkaani toppatakin kanssa. 

Pitkät välimatkat kaupungista toiseen taittuvat yöjunissa. Suurkaupungit ja 
niiden hotellit ovat moderneja, mannermaista tasoa. Käyttäytymisen kulttuuri 
on ystävällistä. Täysissä metrojunissa nuoret tarjosivat kohteliaasti vanhemmille 
istumapaikkansa. Terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolle pääsimme välittömäs-
ti. Lääkärin vastaanotto oli maksuton. Ehkä on sanottava sekin huomioimamme 
seikka, että muotiliikkeiden ikkunoissa esiteltiin kallista suuren maailman muotia, 
ja naiset olivat pukeutuneet jo aamulla työhön mennessään naisellisen näyttävästi. 

Inkerinsuomalaiset ottivat meidät lämpimästi vastaan. He kutsuivat meidät 
koteihinsa. He saattoivat tarjota meille myös yösijaa kodeissaan. Erityisesti tutus-
tuimme yhdyshenkilöihimme Novosibirskissä asuviin rouviin Alma Kambarovan 
ja Alma Sigidinan sekä Abakanissa asuvaan professori Mirjami Tshertkovaan ja 
hänen mieheensä Gelia Tshertkoviin. Heidän avulla saimme tutustua Siperiaan 

82 Aleksander Tvardovskyn (1910–1971) perhe kärsi vainoista neuvostovallan aikana. 
Tvardovsky oli Novi Mir-lehden (Uusi aika) päätoimittaja ja arvostettu runoilija. Hä-
nelle myönnettiin useita julkisia palkintoja. Vanhemmalla iällään hänestä tuli Solzhe-
nitsynin tukija ja toisinajattelija. Runo ”By Right of Memory” on vahva tunnustuksel-
linen kannanotto neuvostosensuuria vastaan.
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karkotettuihin ja sinne jääneisiin inkerinsuomalaisiin. Monet heistä ikään kuin 
vastasivat meidän esittämättömään kysymykseemme, että he ovat elämäänsä 
tyytyväisiä. Kaupoissa on tavaraa. Yhä useampi omistaa asuntonsa, ja eläke tulee 
ajallaan. 

Inkerinsuomalaiset kokoontuvat sunnuntaisin jumalanpalveluksiin. Eräät 
kertovat osanneensa lapsena hyvin suomea. Nyt he opiskelevat seurakunnan 
kielikerhoissa unohtumassa olevaa suomen kieltä. Toki keskustelimme myös 
politiikasta. Eräät sanoivat, että Venäjällä tarvitaan Putinin tyyppinen johtaja. 

Krasnojarskissa oppaamme ja tulkkimme Bertta Chepurnaja ja hänen miehen-
sä, oopperanjohtaja Anatoly Chepurnoi kuljettivat meitä ystävällisesti autollaan 
useamman päivän ajan paikallisten inkerinsuomalaisten luokse. Haastattelujen 
ohella saimme tutustua Krasnojarskiin ja sen ympäristöön. Teimme luonnollisesti 
pienen laivamatkan Jenisei-joella. Saimme nauttia mahtavista luonnon näkymis-
tä, vaikuttavista jokimaisemista, jyrkistä kalliorinteistä sekä taustalla korkealle 
kohoavista taigametsien vuorista. 

Tapasimme siperialaisia taiteilijaprofessoreita ja saimme tutustua heidän töi-
hinsä Novosibirskin taidekorkeakoulussa. Vierailimme Novosibirskin TV-asemalla, 
jossa kävimme mielenkiintoisen keskustelun julkisesta tiedotustoiminnasta TV-
aseman johtajan kanssa. Otimme osaa Inkerin luterilaisen kirkon jumalanpal-
veluksiin, joissa saimme kuulla Inkerin kirkon toiminnasta ja kulttuurityöstä. 
Tapasimme inkerinsuomalaisia myös vapaan seurustelun merkeissä. Opimme 
Siperian luonnonrikkauksien taloudellisen merkityksen suurelle maalle. Siperian 
maaseutukylät tyhjenevät, kun ihmiset, erityisesti nuoret muuttavat kaupunkeihin. 
Trendit ovat samat kuin muualla maailmassakin. 

Matkamme Siperiaan tapahtui kesällä 2007. Matkan jälkeen olemme saaneet 
Siperiassa asuvia tai siellä asuneita inkerinsuomalaisia vieraaksemme. Eräät olivat 

Tulkkimme Krasnojarskissa, 
Bertta Chepurnaja kesällä 2007. 
Kuva: Viljo Martikainen.
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Suomessa sukunsa etsintämatkalla. Eräät onnistuivatkin tapaamaan täällä asuvia 
sukulaisiaan. Vera löysi enonsa. Dimitrillä taas oli liian vanhoja tietoja Suomessa 
asuvista sukulaisistaan. Yritimme, mutta emme onnistuneet löytämään hänen 
sukulaisiaan. Samana kesänä hieman myöhemmin saimme vieraaksemme vielä 
Abakanin ystäviä. Yhteytemme ovat säilyneet. 

Krasnojarskin vieraamme Suomessa kesällä 2007. Edessä vasemmalta: tulkki 
Bertta Cherburnaja, suomalainen ohjelmanjärjestelijä Reino Letonsalo, Aljona 
Periäinen, Vera Kohta, Tyyne Martikainen. Takarivissä vasemmalta: Aleksander 
Chepurnoi, Marina Kulbatskaja, Vasili Tirronen ja Laila Tirronen. Dimitri Dvo-
retskij puuttuu kuvasta. Kuva: Viljo Martikainen.
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10. Kertomukset ja haastattelut

Haastattelujen lisäksi olen saanut kirjaani varten myös inkerinsuomalaisten itse 
kirjoittamia eripituisia kertomuksia ja valokuvia. Ruotsin Inkerin liiton puheen-
johtaja Inkeri Peterson lähetti minulle isänsä Aleksanteri Parkkisen kirjoituksen 
Kelton Kolpinan kylässä eläneestä suvustaan ja tsaarinaikaisesta kyläkulttuurista. 
Paluumuuttajana Suomeen tullut ja Tampereella asunut Lempi Savolainen on 
kirjoittanut samasta Kolpinan kylästä kuin Aleksanteri Parkkinenkin, joten olen 
ryhmittänyt hänen kirjoituksensa Aleksanteri Parkkisen kirjoituksen jälkeen. 
Aleksanteri ja Lempi ovat lisäksi läheisiä sukulaisia toisilleen. Aleksanterin ja 
Lempin kertomuksissa välittyy inkerinmaalainen suomen kieli, joka niissä on 
säilytetty.

Ruotsissa asuva Kalervo Kähäri tiedusteli minulta, olisinko mahdollisesti 
kiinnostunut hänen kokoamastaan aineistosta perheensä elämästä vainojen ja 
sodan keskellä. Olin toki kiinnostunut. Kalervo lähetti minulle setänsä Viljo Kä-
härin, isänsä Matti Kähärin ja veljensä Väinö Kähärin laajahkot ruotsinkieliset 
muistelmat luettavakseni. Kähärin perheen jäsenet ovat kirjoittaneet muistelmat 
menettämästään kotiseudustaan sekä vainojen ja sodan kokemuksista uudelle 
sukupolvelle. Mukana oli myös valokuvia ja muuta dokumenttiaineistoa. Myös 
Inkeri Peterson on kirjoittanut oman perheensä selviytymisestä Itä-Karjalan 
kautta Suomeen ja edelleen Ruotsiin. Samoin hän on kirjoittanut Teppo Telkkisen 
perheen pakomatkasta Kuolasta Suomen kautta niin ikään Ruotsiin.

Olen nimittänyt edellä kuvatut kertojat Ruotsin ryhmäksi, huolimatta siitä, 
että olen lisännyt ryhmään Suomessa asuneen Lempi Savolaisen kirjoituksen. 
Haastateltavat olen ryhmittänyt haastateltavan asumispaikan, maan tai alueen 
mukaan. Näin kertomuksista ja haastatteluista muotoutuu yhteensä viisi ryhmää, 
jotka olen otsikoinut: 

1) Ruotsin ryhmäksi 
2) Pietarin – Inkerinmaan ryhmäksi
3) Siperian ryhmäksi
4) Viron ryhmäksi
5) Suomen ryhmäksi
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10.1. Ruotsin ryhmä

Aleksanteri Parkkinen, aktiivinen Ruotsin 
inkerinsuomalainen 

Aleksanteri Parkkisen perhe yritti siirtyä Inkerinmaalta Itä-Karjalan kautta Suo-
meen jo 1930-luvun alussa. Yritys epäonnistui. Perhe jäi asumaan Itä-Karjalaan. 
Perheen vanhemmat työskentelivät siellä koulutuksensa mukaisesti opettajina. 
Jatkosodan aikana, vuoden 1944 kesällä perhe siirtyi Suomeen ja saman vuoden 
syksyllä edelleen Ruotsiin. 

Kelton Kolpinan kylä – Kirjoittanut Aleksanteri Parkkinen 

Parkkisilla oli sanaparsi: ”Paavo Parkkinen Savosta, vellivatsa Viipurista”. Tällä 
sanonnalla ilmaistiin, että Parkkiset olivat aikoja sitten lähteneet Savosta ja aset-
tuneet Kolpinan mäelle. Kelton kirkonkirjoihin oli ensimmäinen Paavo Parkkinen 
niminen mies merkitty vuonna 1754. 

Mistään ei ole käynyt ilmi, mikä oli saattanut Paavo Parkkisen lähtemään ko-
toisesta suomalaisesta ympäristöstä Inkeriin maaorjaksi. Kolpinan kylä sijaitsee 
jotakuinkin keskellä Kelton seurakuntaa, ja kylässä oli 1930-luvulla reilut 30 ta-
loa. Suurin osa taloista kuului Parkkisille. Talojen sijoitus näyttää, että Parkkiset 
ovat olleet kylän ensimmäiset asukkaat silloin, kun tätä kylää alettiin rakentaa. 
Kolpina sijaitsee nimittäin eteläisellä rinteellä ja keskuksessa on kaksi lampea eli 
”luosaa”. Ympärillä olevat peltomaat ovat parhaimpia viljelysmaita, eivätkä ne ol-
leet hallanarkoja. Tämä oli Suomesta tulleille katovuosien pelottamille tulokkaille 
tärkeä asia. Niinpä Parkiksien talot olivat kaikki rakennettu lampien läheisyyteen 
päivärinteisille paikoille.

Kylässä oli muitakin sukuja kuten, Huopanen, Kelkka, Kukkonen, Jakonen, 
Putrolainen, Levonen ja Haimi. Näiden sukunimien ilmistyminen Kolpinaan on 
selvästi yhdistettävissä myöhemmin puusniekoiksi83 tulleiden tuomia. Huopanen 
on tullut Puntalan kylästä, Humala Jaanilasta, Kelkka Hirvosilta, Kukkonen Sel-
soista, Haimi Autioilta, Putrolainen Manuskalan kylästä. 

1800-luvun alkuvuosina Kolpinassa oli kaksi Parkkisten taloa. Niiden nimet 
olivat Parkkisii ja Leiväkkää. Vuonna 1942 kylässä oli Parkkisen sukunimellä, 12 
taloa, joista kuutta sanottiin Leiväkkäläksi. Leiväkkään Juhanan talon tontilla on 

83 Puusniekka on mies, joka on nainut leskeksi jääneen naisen ja samalla tullut naisen 
omistaman talon isännäksi.
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nykyään uusi Kelton kirkko. Oli Leiväkkään Paavon Mattila ja Leiväkkään Juhana. 
Leiväkkälä-sana johtui siitä, kun toisella veljeksistä oli hyvä viljasato, niin hän 
oli kehunut veljelleen, että nyt minä olen ”leiväkäs”, ja siitä se leiväkäs nimitys.

Pojista vanhin Matti oli naimisissa minun Mari-sisareni kanssa. Heillä oli 
oma hyvä koti ja iso talous. Heidän runsaslukuisesta lapsilaumasta on nyt jäljel-
lä vain tyttäret Eeva ja Lempi. Kun perheen isä ja vanhin poika Matti vangittiin 
marraskuussa 1937 ja talo neuvoston kirjoissa ”tehtiin” varakkaaksi ja määrättiin 
”varakkaan” ylimääräistä veroa, joka oli tehty siksi suureksi, että Mari-siskoni ei 
kyennyt sitä maksamaan, niin neuvoston määräyksestä pidettiin talossa kaiken 
irtaimiston huutokauppa, joka sekään ei peittänyt maksettavaa veromäärää. 
Kun perheen äiti, Mari-siskoni sitten koetti hankkia elatusta itselleen ja viidelle 
lapselle, niin hänen terveytensä ei kestänyt. Surusta murtuneena hän sairastui 
sunnuntai-iltana ja seuraavan päivänä siis maanantaina 7.2.1938 hän kuoli 48 
vuoden ikäisenä.

Vanhin tyttäristä Eeva oli päässyt töihin Leningradiin konduktöörin hommaan. 
Niin sitten kuusihenkinen lapsiperhe eli siinä isossa kodissaan aina siihen saak-
ka, kun sodan aikana vuonna 1942 kevättalvelle kaikkien hengissä säilyneiden 
kelttolaisten piti lähteä Pietarin yhteyteen kuuluvasta saartorenkaasta sotaa pa-
koon jonnekin kaukaiseen Siperiaan. Ja sieltä edelleen Laatokan jään yli Pohjois-
Venäjälle ja sieltä jonnekin Uralille. Kun tapasin siskoni tyttäret Eevan ja Lempin 
käydessäni 1964 Keltossa, niin sain kuulla heidän perheensä loppukohtalon. Se 
on ollut sanomattomia kärsimyksiä, nälkää, kodittomuutta, sairaitten ja heikoim-
pien menehtymisiä. Nyt aikanaan 9-henkisestä perheestä on jäljellä vain tyttäret 
Eeva ja Lempi. Perheenisä ja Matti-poika kuolivat vankileirillä, niin kuin siellä on 
kuollut kymmeniä miljoonia viattomia ihmisiä, ”työtätekevän neuvostoisänmaan 
kansalaisia”. 

Vorontsaan sukuhaara

Vorontsaan veljeksien isällä Juhani Parkkisella oli neljä poikaa: Matti, Paavo, Simo 
ja Aleksanteri. Tilanomistajan lähettäminä nämä Parkkisten neljä veljestä olivat 
olleet Pietarissa töissä. Ei ole tietoa, kuinka pitkän ajan he siellä olivat, mutta 
kun heidät tuotiin takaisin sieltä, niin he olivat kaikki venäjänkielen taitoisia ja 
heidät oli huomattu kykeneviksi miehiksi hovin töihin. Vanhin veli Matti oli jou-
tunut koko suuren hovin, jossa oli 12 000 hehtaaria maata ja 5-6 tuhatta ”sielua” 
(dymo)ihmisiä, tilanhoitajaksi, josta käytettiin siihen aikaan nimitystä ”GOLOVA”.

Paavosta tuli kaikkien metsien valvoja, ja hän sai vaimonsa Susannan kanssa 
muuttaa asumaan Sarvelan kankaalla olevaan tilanomistajan metsähoviin, jossa 
hänen elämänsä ei kuitenkaan tullut olemaan pitkäaikaista. Kun perhe oli lisään-
tynyt kolmella lapsella joista Juhana oli syntynyt vuonna 1858, Matti-isäni vuonna 
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1860 ja tätini Mari vuonna 1863, niin 
perheen nuori isä oli sairastunut ja 
kuollut. Hänen vaimonsa Susanna 
(omaa sukua Vasikka) jäi leskeksi. Se 
koti, johon hän palasi sieltä Sarvelan 
kankaalta oli huonossa kunnossa. Sitä 
taloa sanottiin sitten lesken taloksi. 
Ei ole tietoa, miten hän yksin kasvatti 
lapsensa.

Simo-veli oli ollut Pietarissa olles-
saan töissä pajassa ja hänet pantiin 
tilan pajaan sepäntöitä tekemään. Veli 
Aleksanteri tai kotisella nimellään Sas-
ha, joutui postitalon pitäjäksi. Hänen 
piti pitää huolta valtion virkamiesten 
kuljetuksista Keltosta Pietariin, Kel-
tosta Sarvelaan, Slyyssiin, Rääpyvälle 
ja vielä moneen eri paikkaan. Sitä 
varten hänellä piti olla useita hevosia 
ja useita renkiä ajamassa. Kun valtion 
herrat olivat arvoltaan erilaisia, niin 
piti tietää kenelle oli valjastettava 
kolmi-, kaksi- tai yksivaljainen hevo-
nen. Sashan perheen olinpaikaksi oli 
määrätty Kelton kylä, jossa herran hovi 
sijaitsi, ja muutenkin se kylä oli koko 
Kelton kunnan keskeinen paikka. Siinä kylässä asui ainoastaan venäläisiä hovin 
herroja, aikoinaan Venäjältä tuotuja talonpoikia, käsityöläisiä ja hovin palvelu-
kuntaan kuuluvia.

Tässä on paikallaan mainita, että heillä oli kahden miehen maa. Se oli niin, että 
vuonna 1861 tsaari Aleksanteri II:n aikana Venäjällä tapahtui suuri maareformi. 
Koko Venäjän kansa oli maaorjuudessa lukuun ottamatta tilanomistajia, tsaarin 
hoviin kuuluvia ja muita ylhäisiä. Aleksanteri lakkautti maaorjuuden niin, että 
valtio lunasti maan tilanomistajilta määrättyä maksua vastaan, ja maa jettiin nyt 
vapaiksi tulleille talonpojille. Jokainen perhe sai maata yhden vuoden täyttäneelle 
tai sitä vanhemmille miespuolisille jäsenille. Maa-alan suuruus saajaa kohti oli 
Keltossa noin 5 desjatiinaa.84 Se alan suuruus on kuulemma vaihdellut jonkun 
verran, että muualla se saattoi olla vähemmän tai enemmän kuin mitä se Keltossa 
oli. Maata oli luovutettu talonpojille pitkäaikaista luottoa, ”obrokkia”, vastaan, se 

84 Vanha venäläinen pinta-alan mitta desjatiina tarkoittaa noin 1,1 hehtaaria.

Aleksanteri Parkkinen morsiamensa 
Annan kanssa vuonna 1924 otetussa 
kihlajaiskuvassa. Kuva: Inkeri Peterso-
nin kokoelma. 
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oli vuosittain maksettava valtionpankkiin. Talonpojat olivat siitä vapautuksesta 
kovin hyvillään. Nyt he saivat olla riippumattomia herroista, saivat tehdä työtään 
koko viikon omilla pelloillaan. Orjuuden aikana heidän oli oltava kolme päivää 
viikossa hovin töissä ja lopun ajasta saivat käyttää oman elämisensä ylläpitoon.

Tässä on paikallaan palata takaisin ajasta ja kirjoittaa Matti Juhananpoika 
Parkkisesta, Voronsovosta.85 Aikaisemmin on hänestä mainittu, että hän oli tullut 
hovin ”golovaksi”, rehtoriksi. Sen hovin omistaja oli sotilasarvoltaan kenraali ja 
tsaarin henkilääkäri, siis korkea-arvoinen herra. Hän asu Pietarissa, ja hovissaan 
hän kävi vain harvoin. Talvisin tsaari oli ollut hänen mukanaan hovin metsissä 
metsästysretkillä. Siellä olivat maaorjat ajamassa metsässä suurelta alalta riistaa 
herrojen odotellessa mukavasti lämpöisiin kääriytyneinä ampuakseen metsän 
laitaan ilmestyviä hirviä, susia, kettuja ym, mitä metsästä vain tuli. Tämän jahdin 
ja korkea-arvoisten herrojen mukavuuden järjestäjänä oli ”golova” Matti Juhanan 
poika. Hän kai oli suorittanut tehtävänsä moitteettomasti, koska sitten hänet oli 
kutsuttu Pietariin tsaarin talvipalatsissa vietettävään koko valtiollisen hienoston 
juhlatilaisuuteen. Siellä mm. jaettiin valtion korkea-arvoisille herroille arvomita-
leja, kenelle mistäkin merkkiteosta tai työstä. Kun olivat saaneet saatavansa, niin 
juhlan seremoniamestari kuulutti seuraavan esille tulijaksi, ja kukas se seuraava 
oli. Se ei ollut kukaan muu kuin Kelton hovin ”golova” Matti Juhananpoika Park-
kinen. Hän ei ole siitä häkeltynyt, vaan asteli pää pystyssä kaardin upseereista 
muodostettua kunniakujaa pitkin punaisella matolla aivan kruunaustuolissa 
istuvan tsaarin eteen. Siinä tsaari kiinnitti hänen rintaansa kultaisen mitalin ja 
kuulutti juhlajoukolle: ”Urheudesta, ja tästä päivästä sinua on kutsuttava kuuluisan 
sotapäällikkömme kunnianimellä Voronsov”. Siitä alkaen Matti oli Voronsov tai 
kylässä Vorontsaa, ja talo kantoi samaa nimeä. 

Kun se oli suuri sali, jossa juhlallisuudet pidettiin ja kansaa oli paljon, niin 
peremmälle ei kuulunut, mitä tsaari oli Matille sanonut kiinnittäessä mitalin hä-
nen rintaansa. Takaisin tullessaan herrat kysyivät Matilta: ”Mistä te sen mitalin 
saitte?” Ja Matti, nyt Voronsaa, vastasi että menkää kysymään heiltä itseltään. Se 
oli hyvin nenäkkäästi sanottu sellaiselta ”musikkamaiselta mieheltä” korkeille 
herroille, mutta tuskin hän itsekään tiesi, minkä urheuden hän oli tehny. 

Kun Vorontsova oli nainut, ja parille oli syntynyt ensimmäinen poika, niin 
tilanomistaja lahjoitti uudelle tulokkaalle 24 desjatiinaa maata. Samoin kävi sitten 
toisen ja kolmannen pojan synnyttyä. Mutta kun tytär Susanna syntyi, niin hänelle 
ei tullutkaan sellaista lahjaa. Nyt talo rupesi vaurastumaan niin, että 40–50-päi-
selle karjalle tehtiin iso kivinavetta. Hevosia oli 12, ja samoin renkejä. Kun lapset 
varttuivat, niin Jaakko vanhimpana jäi talon isännäksi. 

85 Vorontsovin nimi kirjoitetaan artikkelissa useammalla tavalla: Voronsov, Vorontsov 
tai kylässä Voronsaa.
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Kolppanan seminaarista opettajia ja lukkareita

Pekka ja Paavo valmistuivat Kolppanan seminaarissa opettajiksi ja lukkareiksi. 
Veljeksistä nuorin Simo oli jäänyt kotiin veljensä Jaakon kanssa. Jaakon lapset 
Salli, Ella ja Jalmari kävivät Pietarin suomalaisen yhteiskoulun. Salli meni naimi-
siin ja muutti perheineen Suomeen. Ella oli Helsingissä kielenkääntäjänä, ja meni 
naimisiin Lahden kaupungissa olevalle tehtaanomistajalle. Tietojeni mukaan hän 
asui Tampereella noin 5 vuotta sitten. Jalmari kävi 2 vuotta Kolppanan seminaaria 
ja oli Kelton Vanhankylän koululla opettajana. 

Vuonna 1877 Kelton suomalainen kirkkokoulu, ainoa koulu koko kansakunnas-
sa, siirtyi sellaiseen koulumuotoon, että opintojen loputtua koulun vanhimmalle 
luokalle tuli pitää koko seurakunnan kuullen kirkossa pääsytutkinto. Koulun 
päättäneille oli annettava päästötodistus, joka oikeutti oppilaat pyrkimään toisiin 
kouluihin opintojaan jatkamaan. Koulun opettaja tuli varta vasten kutsumaan 
Leskelän Matin, isäni, uudelleen vuodeksi kouluun, että hän saisi sen todistuksen. 
Matti oli jo ollut vuoden kotona koulun päättämisestä, mutta äiti sekä veli Juhana 
”käskivät” hänen mennä uudelleen kouluun saamaan todistuksen. Kun sitten seu-
raavana keväänä pidettiin tutkintoja kirkossa seurakuntalaisten sitä seuratessa 
ja oppilaiden ollen kovin jännittyneitä tietojansa esittäessä sekä vielä siitä, että 
kuka tutkittavista pääsee ensimmäiselle sijalle. 

Tutkintojen alussa oli kuulutettu, että se, joka pääsee ensimmäiseksi, pääsee 
ilmaiseksi jatkaman opintojaan Pietariin venäläiseen opettajaseminaariin.

Muiden tutkintojen mukana oli laskutehtävä, jossa piti saada tietää, että 
montako ohranjyvää menee Pääksytysten kirkon ja koulun väliselle matkalle, kun 
annetaan tietää, että matkan pituus virstoissa ja jyvän pituus ”linjoissa”. Linja oli 
venäläinen lyhin pituusyksikkö. Tämän laskun isä oli laskenut ensimmäiseksi ja 
oikein, ja se ratkaisi hänen paremmuutensa ensimmäiseksi oppilaaksi muiden 
joukosta. Hänellä olisi siis ollut nyt mahdollisuus mennä oppimaan seminaariin 
opettajaksi, mutta hänen äitinsä teki lähdöstä topin sanomalla, että ei niin köyhä 
talo voi pysyä pystyssä, kun poika menee kotoa pois. Isäni veli, setäni, oli juuri 
kohta lähdettävä neljäksi vuodeksi sotaväkeen, niin että sekin oli tekijänä siinä, 
että isäni oli jäätävä kotiin, jota hän haikealla mielellä aina muisteli.

Toisena oppilaana päästökkäistä tutkinnossa oli Rosmittalasta kotoisin oleva 
Pekonmarlan Juhana Haimi. Hän kävi seminaarin. Hän oli sitten naapurikylän 
koululla opettajana 4 vuotta. Hän nai Vorontsovan Matin sisaren Susannan ja 
heille syntyi neljä tytärtä ja kaksi poikaa. Yksi pojista oli lukenut lääkäriksi, mutta 
kohta työhön päästyään katosi tietymättömiin.

Borås, 28.9.1970 Aleksanteri Parkkinen 
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Kolpinan kylän historiaa vuosilta 1932–2005 

Myös Lempi Savolainen on kirjoittanut Kolpinasta, kotikylästään perheensä jälki-
polvien luettavaksi. Hän halusi antaa kirjoituksensa myös julkaistavaksi ja siten 
laajemman piirin luettavaksi. 

Lempi Savolainen on Kolpinan kylän leiväkässukua. Hän kasvoi seitsenlapsi-
sessa perheessä. Lempi oli kuusi vuotta vanha, kun hänen isänsä Matti Parkkinen 
vangittiin. Vuonna 1935 perheen äiti lähetettiin lapsineen karkotukseen Keski-
Aasiaan. Lempi on saapunut paluumuuttajana Suomeen ja asunut Tampereella. 
Vuoden 2010 suru-uutinen kertoi, että Lempi Savolainen oli poistunut joukos-
tamme. 

Kirjoittaja Lempi Savolainen, Leiväkkään sukua: 

Minä Lempi Savolainen (o.s. Parkkinen) jatkan enoni Aleksanteri Parkkisen kir-
joitusta Kolpinan kylän vaiheista. Olen syntynyt Kolpinan kylässä vuonna 1925, 
kylässä ei ollut yhtäkään venäläistä perhettä, vaan kaikki olivat suomalaisia. 
Elämäni ensimmäiset vuodet olivat onnellisia, kun minulla oli hyvät äiti ja isä, 
jotka harrastivat Jumalan sanaa ja opettivat meitäkin lapsia. Joka aamu herättyä 
pesimme kasvot, sitten polvistuimme ja luimme Isä Meidän ja Uskontunnustuksen 
rukoukset. Lauantain iltaisin saunan jälkein rukoiltiin ja laulettiin iltavirsiä, oli 
se kaunista ja siunattua elämää, mutta sitä kesti vain lyhyeen. 

Minulla oli kuusi vuotta kun isä Matti Parkkinen vangittiin vuonna 1932, 
vaikka olen nyt kahdeksankymmenvuotias niin muistan sen, kuin aamulla meitä 
lapsia herätettiin jättämään hyvästi isälle. Meitä oli 7 lasta ja kahdeksanneilla 
äitini oli raskaana, isä lohdutteli meitä sanoilla: ”Älkää itkekö minä tänään tulen 
takaisiin, eihän isä ole mitään pahaa tehnyt”. Mutta sitä päivää ei tullut mil-
loinkaan. Isälle keksittiin tekosyy, hänet syytettiin, että hän kuunteli radiosta 
Jumalan palvelusta Suomesta, luki suomalaisia ja venäläisiä sanomalehtiä, oli 
kiinnostunut politiikasta ja oli Suomen vakoilija. Tästä syytettiin useita miehiä, 
yhteensä 125 henkilöä meidän kylästä ja lähikylistä. Isäni ei tunnustanut syyt-
teitä eikä allekirjoittanut papereita, niin häntä tutkittiin ja piinattiin 28 kertaa. 
Joka ilta ennen nukkumaanmenoa luimme rukouksen ja kuorossa sanoimme 
”Jumala päästä isä kotiin”.

Kaikilla oli omaa maata ja metsää

Muistan kun oli yksityiselämä. Kaikille oli omaa maata ja metsää, josta saimme 
polttopuut. Istutettin paljon peruna ja ylimääristä vietiin Pietariin myytäväksi, 
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sieltä ostettiin muita tavaroita. Sitten alkoi kolhoosii järjestelmä. Niille jotka ei 
liittynyt kolhoosiin valtio määräsi korkeat verot, joka oli mahdoton maksaa.

Meidän kylässä oli noin 30 taloa, mutta kolhoosiin liittyi vaan 8 taloa. Jotka 
ei liittyneet kolhoosiin, niiden talojen isännät vangittiin. Kylästä vangittiin 35 
miestä ja 3 naista. Kahdeksan heistä istuivat tuomionsa loppuun, mutta heille ei 
ollut lupa palata kotiin vaan pysyä 100 km kotoa pois. 

Meidän vaarin kodista Leiväkkälästä tuli kolhoosiin konttoori. Minun kaksi 
setää perheineen asuivat samassa talossa ja toisella puolella tietä oli Juhana se-
tällä rakennettu uusi koti, mutta hän ei ehtinyt asua siinä päivääkään, kun häntä 
vangittiin. Minun isäni ja 7 sisarusta syntyivät myös siinä Leivikkälän vanhassa 
talossa. Isäni oli veljeistä vanhin, niin hänelle oli rakennettu uusi talo, jossa minä 
synnyin ensimmäisenä. 

Nykyään Leiväkkälän tontilla on rakennettu uusi Kelton kirkko. Ennen joulua 
1932 setät vangittiin ja perhe häätettiin kotista pois, he muuttivat meille asumaan. 
Meidän perhettä oli äiti ja 7 lasta ja sitten tuli 6 henkiä lisää.

Sitten vuonna 1935 Kolpinalta kahdeksan perhettä tekivät kulakiksi ja lähet-
tivät Keski-Aasiaan. Kun talon isännät oli vangittu ennen, niin sitten vangitsivat 
emännät viideksi päiväksi Kelton klubiin, ettei menisi piiloon. Ensiksi meidän 
perhettä ei ollut määrätty, mutta kahden päivän jälkeen meidän äiti vangittiin. 
Jokaiseen taloon oli laitettu vahti. Sinä iltana kun lähtivät viemään Myllyojan 
asemalle meidän äiti päästettiin kotiin, kun meistä työkykyisiä oli vaan veli ja 
sisko, muut olivat alaikäisiä. Me lapset olimme iloisia siitä kun pääsimme ajamaan 
kamelin selässä. Muistan sen huhtikuisen illan kun ne hevosilla veivät tavaroita, 
joita otettiin mukaan. Kaikkien kylien asukkaat menivät saattamaan omaisian ja 
ystävian, kaikki itkivät, olipa taas se murheen päivä. 

Kun isäni vangittiin, meille oli aina maksettava korkeat verot. Kun äitini 
ei kyennyt niitä maksamaan, niin kyläneuvoston määräyksestä meiltä ottivat 
hevosen, lehmän ehdimme teurastaa. Toisena vuotena kaikki talon irtaimisto 
huutokaupattiin, kolmantena kaikki perunat ja viljat ja neljäntenä vuotena sau-
nan olivat siirtäneet toiselle tontille. Vielä kaksi vuotta sitten se sauna oli vielä 
pystyssä, mutta nyt se on jo purettu.

Vuonna 1936 tyhjensivät rajaseudun kylät suomalaisista, niin he muuttivat 
muualle. Meidän kylässä asui muutamaa perhe. Leiväkkälässä kaksi perhettä, 
Juhana setän talossa yksi perhe, Kukkosen Matin talossa perhe ja oli niitä kulakin 
taloja muitakin johon kyläneuvosto majoitti ihmisiä.

Viisi ammuttiin Levashovassa

Tuli vuosi 1937 jolloin alettiin vangita nuorempaa polvea ja myös vanhempiakin. 
Meidän kylästä kuusi miestä vangittiin, viisi niistä ammuttiin Levashovassa, mi-
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nun veljeni lähetettiin Irkutskin alueelle, jossa hän kuoli puolen vuoden kuluttua. 
Veljeni vangitsemisen jälkeen äitini suri poikaansa ja kolmen kuukauden kuluttua 
hän kuoli 48 vuoden ikäisenä. Meitä jäi orvoiksi 6 alaikäistä lasta, ja vanhin siskoni 
Eeva jäi meillä äitin asemasta.

Sotan aikana joudumme piiritykseen, meidän kylästä ehkä puolet asukkaista 
kuolivat nälkään. Olimme niin huonossa kunnossa, että emme jaksaneet haudata 
omaisia, emmekä itkeneet. Ne kuolleet, jotka vielä omaiset jaksoivat viedä kel-
kassa käärittyinä lakanoihin, haudattiin juoksuhautoihin kirkon luona ja lumella 
katettiin. Minun vaarini Sontion Matti on myös haudattu sinne juoksuhautaan. 
Mummoni Anni-täti vei Tokkarin kylään. Siellä mummoni ja Anni-tätini mies 
kuolivat, ja ovat haudattu talon takana lumihankeen. Siskoni Ella Kuoli Kelton 
sairaalassa, ja isäni sisko Mari-täti kuoli nälkään matkalla evakkoon.

Parkkisen Pekka-serkun nelja poika kuolivat nälkän ja jäivät hautaamatta 
kotiin. Helena-äiti Jenny tyttärensä kanssa joutuivat evakkoon. Matkalla äiti kuoli, 
Jenny jäi nyt Katri tätinsä kanssa. Jennyn äiti Helena ja Katri täti olivat Anna Kiive-
rin tyttäriä, joka oli ensimmäinen naissaarnaaja Kelton kirkossa kun papit olivat 
vangittuina. Niin myös vangitsivat Anna Kiiverin, hän oli Virkkilän kylästä kotoisin.

25. maaliskuuta 1942 kaikille suomalaisille annettiin käsky poistua kodistam-
me 24 tunnin sisällä, mukaan sai ottaa 30 kiloa tavaroita. Veljeni Viljami oli niin 
huonossa kunnossa, ettei hän voinut ottaa yhtään mitään. Minulla oli kelkassa pe-
tivaatteita ja muuttovaatteita. Kun laitoimme viimeisen kerran kotiini oven kiinni, 
niin veljeni kysyi minulta: ”Mihin me nyt menemme ja miten tulemme toimeen”. 
Mutta en minä voinut siihen vastata kun en tiennyt itsekään, jäämmeko me eloon. 
Meidän piti mennä 9 km Myllyojan asemalle, paikoittain lumi oli jo sulanut ja tie 
oli huono. Minä olin silloin 16-vuotias ja veli 11-vuotias.

Ihmettelen vieläkiin, että miten me jäimme eloon kun olimme niin huonossa 
kunnossa. Eihän ne nälkäiset ihmiset sairastaneet, vaan olivat heikkoja ja voivat 
matkalla kaatua ja kuolla. Minä vaan toivoin sinne mistä saisiin ruoka, kun vaan 
ei tarvitsisi palata kotiin takaisin, se olisi ollut varma kuolema. 

Matka Siperiaan

Myllyojan asemalta meitä vietiin junassa Laatokan asemalle ja sieltä kuorma-
autoilla Laatokan jään yli Siharevan asemalle. Siellä meille annettiin yksi kilo 
leipää ja yhden litran mannasoppa. Kyllä se maistui hyvältä kun emme olleet syö-
neet moneen päivään. Sen jälkeen meitä majoitettiin venäläiseen kirkkoon. Yöllä 
meitä lastattiin tavaravaunuihin ja alkoi matka kohti Siperiaa. Kaksi vuorokautta 
ajettiin pysähtymättä siksi, että saksalainen pommitti. Kaksi päivää me emme 
olleet saaneet ruokaa. Kun juna pysähtyi, ensin vietiin vaunuista vainajat, sitten 
annettiin se ruoka. Mutta sitä ei riittänyt, siksi ihmiset vaihtoivat tavaroita ruokan.
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Matka Siprian86 kesti kuukauteen ajan, siksi kun länteen tuotiin sotilaita, niin 
meidän täytyi odottaa asemilla vuorokausia. Ne sotilaat eivät olleet nähneet nälkää 
ja he olivat iloisia, soittivat hanuria, tanssivat ja nauroivat, minä vihasin heidän 
ilonpitoa. Minä ajattelin että en ikinä naura, mutta onhan minulle annettu iloinen 
luonne ja olen paljon nauranut. Meidät tuotiin Krasnojarskiin ja majoitettin koulun. 
Kuukauden ajan olimme karanteenileirillä, siksi kun tulimme nälkämaasta. Ihmi-
set vaihtoivat omat vaatteet leipään, kun meiltä ei ollut mitään vaihetettava, niin 
veljeni kävi kerjäämässä ruokaa. Paikalliset asukkaat säälivät häntä, ja annoivat 
perunoita niin hän toi niitä minullekkiin

Meitä oli 13 orpolasta, lähettivät lastenkotiin Kanskin kaupunkii. Veljeni 
oli lastenkodissa vuoden ajan ja minä olin metsässä kerämässä petäjän pihkaa. 
Saimme tietää äitini siskon Anni-tätin osoitteen ja matkustimme hänen luo, hän 
asui 150 km Athinskoin kaupungista. Olimme töissä kolhoosissa, palkaksi saimme 
leipää ja perunaa. Ne vähäiset vaatteet kuluivat ja jaljellä oli vaan perunasäkistä 
ommeltu hame ja pusero. Olin silloin 18-vuotiaas ja minulla oli toivomus, että sota 
loppuisi ja saisiin vaihtaa päälle puhtaat vaatteet. Vanhin sisko Eeva asui sodan 
aikana Leningradissa, kun hänellä oli venäläinen mies, joka oli miliisilaitoksessa 
töissä. Sotaan päättyessä saimme häneltä sähkösanoman ja 600 ruplaa rahaa. 
Hän kutsui meitä takaisin kotiin. 

Me oltiin komendanttialaisuudessa, se tarkoitti, että joka kuukauden meitän 
täytyi ilmoittautua. Ja nyt kun komendantti sai tietoa sähkösanomasta hän varoitti 
minua pakenemasta, muuten laitetaan vankilaan. Me onnistuimme pakenemaan, 
matka Leningradiin kesti 20 päivää milloin junarapulla, milloin härkävaunussa. 
Erällä asemalla tulivat lipputarkastajat ja meitä otettiin pois vaunusta ja vietii 
miliisilaitokseen, missä uhkattiin vangita meidät, koska ajoimme ilman lippua. 
Meilla piti maksaa 50 ruplan sakot, mutta jäljelle jäi vielä 18 ruplaa, nekiin ottivat 
pois. Nyt meillä ei ollut rahaa eikä ruokaa, mutta aina löytyi hyvijä ihmisiä, jotka 
auttoivat meitä. 

Eräs rouva, jolla oli lapsi, pyysi minua auttaa viedä hänen laukkunsa maja-
taloon. Sain siitä 10 ruplaa, jolla ostin kaksi perunalettua. Seuraavaa junaa lähti 
kello yhteen yöllä ja se sama miliisi oli töissä, joka aamulla otti meidät vaunusta 
pois. Minä menin sen milisiin luo ja kysyin: ”Toveri miliisi onko teillä sydäntä”, hän 
vastasi, että on. Minä sanoin, että te olette sydämetön ihminen, kun te otitte meiltä 
rahat pois, me olemme nälässä ja kylmässä, mutta meille täytyy jatkaa matkaa. 
Saapuessa Leningradin asuimme siskon perheen luona yksi kuukausi. Meidän 
talo Kabinissa oli ehja, mutta meitä ei päästetty kotiin, koska olimme suomalai-
sia. Ja taas oli edessä matka Eestiin, siellä asui äitini sisko Laina täti. Asuimme 

86 Olen kuullut inkerinsuomalaisten nimittävän Siperiaa Siperiksi, Sipriaksi ja Siperiak-
si.
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siellä kaksi vuotta. Sitten tuli käsky – suomalaiset pois Eestistä ja matkustimme 
Venäjälle Nelidovan kaupunkiin, missä olin tietöissä.

Karjalaan metsätöihin

Vuonna 1951 Nelidovan tulivat värväjät Karjalan metsätöihin, niin suurin osa 
suomalaisista muutti Neuvosto-Karjalan. Niin minäkin muutin Tshalnan kylän, 
missä menin naimisiin ja meille syntyivät kaksi tytärtä. Stalinin kuoltua vuonna 
1953 osa suomalaisista sai luvan palata takaisiin kotiseudulle. Meidän kylästä oli 
purettu 12 taloa. Vanhasta Kolpinasta on jäljellä vain muutama talo.

Minä kiitän serkkua Paavo Parkkista siitä, kun hän jatkaa uutta Kolpinan kylän 
nousua. Paavon ansiosta on rakennettu uusi Kelton kirkko. Oli Neuvostoliiton 
aikaa, eikä ollut helppoa saata tonttia kirkkoa varten, kun virkamiehet ja kylä-
läiset vastustivat siitä, mutta Paavo ei antanut periksi ja voitti. Kiitos Suomelle 
kun rahasti ja antoi rakentaa kirkkoa. Nyt on Kolpinan kylä ihan kuuluisa, kun on 
kirkko, vanhainkoti ja koulutuskeskus. Niinko jo kirjoittiin, että ennen kolhooseja 
kaikille oma metsää mistä sai polttopuita, mutta sitten kaiken ottivat pois. Me 
kaikki kylän lapset kävimme metsässä hakemassa risuja. Ennen sotaa kylässä 
oli vaan yksi kaivo, se oli syvä ja vesi kirkasta. Taloissa olivat öljylamput, vaan 

Lempi juhli 80-vuotispäiväänsä vuonna 2005 sukulaistensa kanssa. 
Ylärivissä: vas. Leo, Edvard, Aleksanteri ja Albert. Istumassa Marjut 
(Edvardin vaimo), Laina, Lempi itse, Raili ja Sergei. 
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valtion virkailijan taloissa oli sähkö. Nykyään kylässä on rakennettu uudet tiiliset 
omakotitalot kaukolämmityksineen ja vesijohtoineen.

Nyt, ennen sota syntyneistä Kolpinaan asukkaista on jäljellä 13 henkilöä, yksi 
heistä on Toini Sorokina (o.s. Parkkinen), hän asuu edelleen Kolpinassa, ehkä 
Siperiassa asuvat viellä Parkkisiin Jenny, Putrolainen Elina, Huopasiin sisarukset 
– Aino, Alma ja Lyyli.

Kolpinasta oli vangittu Parkkisia 18 ihmistä, niistä kolme pääsi pois, istuttua 
7 vuotta. Ne olivat setäni Jaakko Parkkinen, äitin veli Pekka Parkkinen ja Juhana 
setän vaimo Katri Parkkinen (o.s. Putrolainen).

Ihmetellä täytyy, mika ihmeen politiikka siinä oli kun kaikki kunnon miehet 
vangitsivat ja lapset jäivät ilman isiä. Siinä koulutuskeskuksen luona on Putron 
Simon talo josta isäntä vangittiin ja vaimo oli kuollut jo ennen, kaksi lasta jäivät 
orvoksi ja heitä lähettivät Keski-Aasiaan. Heitä kasvatti isän sisko ja nykyään ne 
asuvat Suomessa. Aikonaan he hommasivat omaa taloa takaisiin Kolpinalta, mutta 
eivät saaneet luvaan.87

Halusin kirjoittaa muistiin tämän oman kylän historian lapsiilleni ja sukulai-
sille. Ehkä olisi pitänyt kirjoittaa ennemmin, kun nyt on jo korkea ikä ja muisti 
pätkii. Ja koulua käytyy vähän, nelja ja puoli vuotta suomalaista koulua ja puoli 
vuotta venäläistä. 

Lempaalan Mustilankylän Kähärin perheen kertomukset

Ruotsista Kalervo Kähäriltä saamani, setänsä Viljo Kähärin, isänsä Matti Kähärin 
ja veljensä Väinö Kähärin laajahkot ruotsinkieliset muistelmat kertovat perheen 
elämästä ja kokemuksista ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisenä aikana 
sekä sodan aikaisesta pitkästä Inkerinmaalta alkaneesta pakomatkasta, joka osalle 
suvun jäsenistä päätyy Ruotsiin. 

Perheen vanha isä ja isoisä, starssi Matti Kähäri vanhemman (1873–1928) 
ja vaimonsa Marin o.s. Hipeli, (kuollut 1936) perheeseen syntyi kolme poikaa 
Simo (1901–1918), Matti, (1907–1977) ja Viljo, (1909–1988) sekä tytär Lahja 
(1913–1936). Perheen kotipaikka oli Pohjois-Inkerissä Suomen rajalla, Lempaalan 
Mustilassa. Kähärin perheet olivat maataloutta harjoittavia, hyvin toimeentulevia 
perheitä, jotka katsottiin vallitsevassa järjestelmässä kulakeiksi. He menettivät 

87 Kun ihmiset alkoivat palailla karkotuspaikoilta tai vankiloista, he yrittivät kotipakoil-
leen. Mutta heidän passeissaan saattoi olla numero, joka kielsi asettumasta kotipai-
kalle, tai numero, joka kielsi asumasta lähellä suuria kaupunkeja. Vain muutamat ih-
miset ovat onnistuneet palaamaan entisille kotipaikoilleen. Ihmisillä olisi ollut myös 
oikeus hakea korvausta menettämästään omaisuudesta. Toivo Jääskeläinen kertoi, 
että hän ei ole yrittänyt korvausta edes hakea, sillä se olisi ollut niin mitättömän pie-
ni. Sitä ei kannattanut edes yrittää. 
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omaisuutensa ja joutuivat vainojen kohteiksi, vangituiksi ja karkotetuiksi kodeis-
taan tai elämään sodan piiritysten keskellä. 

Matin poika Viljo Kähäri karkotettiin äitinsä Marin ja siskonsa Lahjan kanssa 
vuonna 1935 Keski-Aasiaan Kazakstaniin. Viljo karkasi sieltä, palasi takaisin 
kotipaikalleen ja siirtyi salateitä Suomeen. Hänen äitinsä Mari Kähäri oli kuollut 
25.1.1936 Kazakstanissa. Samoin Viljon sisko Lahja Kähäri, oli kuollut kuukautta 
myöhemmin, 27.2.1936 niin ikään karkotuspaikassaan Kazakstanissa. Äidin ja 
tyttären hautapaikkoja ei tiedetä. 

Matti Kähäri vanhempi oli tsaarinvallan aikana palvellut kotikuntaansa 
”starssina” eli maaviskaalina.88 Tehtävään nimitettiin vaalin perusteella. Tässä 
tehtävässään Matti Kähäri oli toiminut kolme kolmen vuoden jaksoa. Viimeisessä 
tsaarin esittelyssä hän oli saanut venäläisen tavan mukaan antaa suudelman sai-
raan prinssin poskelle. Matti Kähäri oli eronnut starssin tehtävistä vuoden 1917 
alussa ja toiminut sen jälkeen osuustoimintaliikkeessä. 

Ensimmäisenä on Viljo Kähärin kertomus, joka käsittelee tapahtumia val-
lankumousvuodesta 1917 vuoteen 1935, jolloin hänet lähetettiin karkotukseen. 

Viljon veli Matti Kähäri nuorempi kuvaa perheensä tapahtumia 1930-luvulla 
maatalouden kollektivisoinnin ajoista toisen maailmansodan aikaan, jolloin hänen 
perheensä pakomatka päätyi Suomen kautta Ruotsiin. 

Matti Kähäri nuoremman poika, Väinö Kähäri, kuvaa tapahtumia lapsen, kas-
vavan pojan muistoina. Hän muistelee aluksi lapsuuden hyviä aikoja, joista siirtyy 

88 Starssi eli maaviskaali tarkoitti arvostettua, vaaleilla valittavaa kunnallista virka-
miestä.

Starssi Matti ja Mari 
Kähäri. Kuva: Kähä-
rin perhealbumi. 
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sitten kuvaamaan 1930-luvun raskaita vainonvuosia ja perheen elämää sodan 
keskellä Leningradin piirityksessä toisen maailmansodan aikana.

Saamastani Kähärin perheen runsaasta aineistosta olen pyrkinyt tekemään 
valintoja siten, että kunkin kertomuksesta muodostuisi kokonaisuus, joista kuu-
luisi kertojan ääni ja että ne täydentäisivät toisiaan. 

Vallankumoukset muuttivat kaiken – Kertoja Viljo Kähäri 

Isämme89 Matti Kähäri oli hellämielinen ja leikkisä, kun hän oli kotona. Kunnal-
lisena virkamiehenä ollessaan hän oli ollut hyvin kiinnostunut osuustoiminnan 
kehittämisestä. Kaupat olivat silloin kaikki yksityisiä. Hän toimi yhdessä Lempaa-
lan maanviljelijöiden kanssa maatalouden kehittämiseksi. Maatalouskoneet olivat 
iso kehitysaskel verrattuina aikaisempiin käsikäyttöisiin työkaluihin. Perustettiin 
maatalousyhdistyksiä. Niillä oli tärkeä tehtävänsä maatalouden ja maataloustyöka-
lujen kehittämisessä. Yhdistykset hankkivat maataloustyökaluja myös Suomesta. 

Kehitysideat, kansalaisvalistus- ja sivistysvaikutteet tulivat Inkerinmaalle 
Suomesta. Tärkein vaikuttaja oli luterilainen kirkko. Seurakunnat organisoivat 
lukupiirejä ja pyhäkouluja kyliin, mikä sytytti tiedon liekin. Venäläiset nimittivät 
suomalaisia ”hvineiksi” tahi kutsuivat haukkumasanalla ”suhna”, jonka suoma-
lainen saattoi kuulla Pietarissa liikkuessaan. Suomalaiset käsitettiin työteliäinä 
ja luotettavina. 

Elämä alkoi vakautua. Olin aloittanut koulunkäynnin ja saanut opettajakseni 
Nikkalai Aleksantroivitsh Krasnikovin. Aamurukouksessa lauloimme, että Jumala 
suojelisi ja säästäisi tsaarin. Opettaja johti aamurukousta sellaisella intensiteetillä, 
että hän olisi voinut olla munkki. Mutta hän oli bolshevikki. Me marssimme opet-
tajamme johdolla kylän lävitse ja lauloimme vallankumouslauluja: ”Lyö alas koko 
vanha maailma”. Oli joskus vaikea ymmärtää opettajan mielenliikkeitä. Hän opetti 
niin kuin opettajan tulee opettaa, mutta toimi kohta kuin bolshevikkien agitaattori. 

Myöhemmin sain tietää, että politiikka oli sotkenut opettajan ja isäni aikai-
semmin hyvät suhteet. Ennen sotaa opettaja oli kertonut isälle, kuinka hyvä olisi, 
jos bolshevikit saisivat vallan. Isä oli vastannut, että jos me revimme toimivan 
rakennuksen ja rakennamme sen sijalle uuden, meidän tulee olla varmoja, että 
uusi on parempi. Jos emme sitä tiedä, meidän on oltava hyvin varovaisia muu-
tosten suhteen. 

Kukapa olisi uskonut, että Lenin voittaisi, mutta niin tapahtui. Tavallisille 
ihmisille ei tapahtunut mitään, mutta suuret liikemiehet ja maanomistajat me-
nettivät omaisuutensa ja toisinaan henkensäkin. Paikalliset komissaarit ja heidän 
ryhmänsä toimivat omavaltaisesti

89 ”Starssi” Matti Kähäri vanhempi.
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Vuoden 1917 vallankumousta seurasi vastavallankumousten aika. Aseellisia 
joukkoja oli joka puolella. Bolshevikkinen hallitus määräsi, että kaikkien työky-
kyisten miesten ja naisten tuli osallistua linnoitus- ja korjaustöihin. Palkasta ei 
sanottu mitään. Oma eväsreppu piti olla matkassa. Monet nuoret naiset ja miehet 
pakenivat metsien kautta Suomeen. Tuolloin muodostettiin myös inkerinsuo-
malaisten partisaaniryhmiä. Valkoiset partisaaniryhmät vastustivat Leninin 
vallankumousta. Partisaaniryhmät tarjosivat silloin suojaa paikallisille asukkaille. 

Bolshevikkien hallinnon aikana alkoi olla kokouksia, joissa fanaatikot uhkasi-
vat ottaa haltuunsa kaiken omaisuuden. Punainen armeija kärsi kaiken puutteesta 
aivan niin kuin tavalliset ihmisetkin. Sotilaat tulivat ostamaan maitoa, leipää, 
voita, perunoita ja toisinaan myös lämmitysöljyä. Raha menetti arvonsa. Monilla 
rahaa ei ollutkaan. 

Olin silloin kymmenvuotias. Olin veljeni Matin kanssa kotona. Äiti ja isoäiti 
olivat yhdessä naapurinrouvan kanssa hakemassa murhatun veljeni Simon ruu-
mista hautakappeliin. Pikku siskoni Lahja oli heidän kanssaan. Silloin ilmestyi 
kauhuksemme kaksi punasotilasta pihallemme. He vaativat talomme avainta. 
Punasotilaat kuuluivat osastoon, joka oli ajanut valkopartisaaneja pois. He olivat 
paluujunassa, mutta ajattelivat varastaa matkallaan jotakin. 

Monta vuosikymmentä tuon jälkeen ajattelen kuinka peloissamme olimme 
silloin. Me vapisimme kauhusta, kun miehet pudistelivat meitä vaatteistamme 
löytääkseen avaimet. Tiesimme, että avain oli pensaassa piilossa. Veljeni Matti 
kuiskasi minulle, että ”ota avain ja heitä se tielle”. Otin avaimen piilosta ja ojen-
sin sen toiselle miehelle. Mies ryntäsi ovelle ja meni sisälle. Hän oli huomannut 
isän arvokkaan sudennahkaturkin ja pukenut sen ylleen. Toinen otti isän vanhan 
päällystakin ja täytti hihat sukilla ja vanttuilla. Kaikesta huolimatta äitimme oli 
päättänyt, että hän ei jätä kotiaan mihinkään. Hän toivoi parempia aikoja. 

Eräänä iltana kaksi aseistettua sotilasta tuli taloomme. He vaativat paloöl-
jyä. Renkimme Juho oli ulkotöissä. Me lapset juoksimme ulos kertomaan äidille 
vieraista. Äiti seisoi puuvajan vieressä kirves kädessään. Äiti lähti siitä paikasta 
vihaisena, tuli sisälle ja löi kirveensä pöydän sivuun ja huusi venäjäksi: ”Mitä te 
haluatte?” Sotilaiden pöydän nojaan asettamat kiväärit kaatuivat lattialle. Soti-
laat tuijottivat toisiaan ja kuiskuttivat, että nyt varmaan on bandiitteja ulkona. 
He ottivat äkkiä kiväärinsä lattialta ja katosivat hyvästejä sanomatta. Vaarallinen 
tilanne oli lauennut, kiitos äidin päättäväisen toiminnan

Tapahtumia vuosina 1918–1919

Isäni Matti Kähärin työpaikka, Lempaalan osuustoiminnan työkonttori, siirrettiin 
vuonna 1918 Kuivasiin. Isä yritti olla neutraali, mutta tapahtumien kehitys vaati 
muuta. Vuonna 1919 valkoiset partisaanit tekivät hyökkäyksen Kuivasiin. Kun 
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isä oli nähnyt partisaanien hyökkäyksen, hän oli mennyt talliin rauhoittamaan 
hevosia ja piiloutunut sinne. 

Valkoiset partisaanit eivät menneet taloihin sisälle, paitsi jos he tiesivät, että 
sisällä piileksi joku bolshevikki. Partisaanien hyökkäys kesti tunnin. Punaisen 
armeijan ylivoiman edessä valkopartisaanit vetäytyivät takaisin. Isä uskoi, että 
kaikki oli mennyt hyvin. Mutta seuraavana päivänä ilmestyi kiukkuinen komis-
saari ja kysyi, miten isä oli säilynyt taistelujen aikana elävänä vihollisen puolella. 
”Sinun on täytynyt sytyttää varasto ja itse antautua”.

Isä oli luonnollisesti puolustautunut ja sanonut, että sellaisen pienen ryhmän 
kyseessä ollen ei voinut päästä pitkälle. Olisi ollut hyödytöntä keskellä elintarvi-
kekriisiä polttaa arvokasta varastoa. Tällä tavalla säästettiin kaikki. Tämän jär-
kevän vastauksen kuultuaan komissaari oli todennut: ”Tunnen sinut, katsotaan, 
mitä kanssasi tehdään”. Isä mietti seuraavan yön komissaarin kannanottoa. Hän 
ymmärsi, että jos hän aikoi selvitä hengissä, hänen oli parasta paeta Suomeen. 
Kaksi vuorokautta partisaanien hyökkäyksen jälkeen isäni lähti veljeni Matti 
mukanaan Korosatinkylään, joka on lähinnä Suomen rajaa. Joka tien kulmassa 
oli vahteja, joille oli näytettävä henkilöllisyystodistus. Isällä oli virallinen henki-
lödokumenttinsa. Hän ilmoitti olevansa kontrolloimassa, miten osuustoiminta 
kehittyy rajan lähellä. Isäni ja veljeni pääsivät rajalle, ja yhdessä he hiipivät hiljaa 
rajan yli Suomen puolelle. 

Meille perheenjäsenille aika oli raskasta. Vanhin veljeni Simo, joka oli mennyt 
valkoisten partisaanien puolelle vain muutamia viikkoja aikaisemmin, oli joutunut 
partisaanihyökkäyksessä punaisten vangiksi. Hänet oli ammuttu Kirkkotien lai-
taan ilman mitään virallisia selvityksiä tai tuomiota. Me kaikki rajan läheisyydessä 
olimme vaikeuksissa. Mustilassa oli monta taloa hylättynä. Osa asukkaista oli 
paennut Suomeen. Vain vanhukset ja lapset olivat paikalla. Heitä ei voinut lähet-
tää rangaistustyöleireille. Joitakin lehmiä ja lampaita oli taloissa, joissa vielä oli 
asukkaita. Karjanhoito oli vaikeuksissa. Sikoja ei ollut kenelläkään enää moneen 
vuoteen. Vanhan tavan mukaan jokaisessa talossa oli lahdattu pari sikaa vuodessa. 

Noina aikoina monet hyvinvoivat ihmiset, myös Pietarista, pakenivat Suomeen. 
Me rajan lähellä asuvat jouduimme läheisiin kontakteihin pakenevien kanssa. 
Toisinaan illalla tupa oli täynnä venäläistä herrakansaa tai juutalaisia. Yön aikana 
he pakenivat rajan yli. Aamulla tupa oli tyhjä. 

Paikalla oli venäläinen rajavartiosto, mutta se ei kyenneet estämään pakoja. 
Myöhemmin paikalle tuli suomalainen kommunisti rajavahdiksi, jolloin alettiin 
vainota tarkemmin rajanylittäjiä. Samalla alkoi myös salakuljetus. Suomessa oli 
tavaraa. Venäjällä oli pulaa kaikesta. Pula jatkui vuosia. 

Monet ansaitsivat vain salakuljetuksella. Leninin kuoleman jälkeen Stalinin 
aikana voitiin kaikista tauluista lukea, kuinka vaarallista sosialismikansalaiselle 
oli joutua kontaktiin kapitalististen maiden kansalaisten kanssa. Monet salakul-
jettajat joutuivat kiinni.
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Erityisesti äidilleni aika oli raskasta. Perheemme työvoima oli vähentynyt, 
kun isämme ja veljeni Matti olivat paenneet Suomeen. Vain äiti oli jäljellä. Isoisä 
oli 85 vuotta, joka halvautumisen vuoksi ei uskaltanut liikkua pitkälle sängyn 
luota. Sitten olin minä ja minun neljävuotias sisareni Lahja. Meitä ei voitu sanoa 
varakkaiksi. Äiti sai avukseen Valkeasaaresta erään naisen tyttärensä kanssa. 
Kutsuimme naista ”Emoksi”. 

Eräiden hyvien tovereiden kutsusta Tseka eli GPU muutti kotiimme. He ottivat 
toisen huoneen käyttöönsä. Perheemme asui toisessa huoneessa. Kommunisti-
seurueessa olivat mm. Orjasaari alias Jalmari Orava. Hänen kotitilansa oli monta 
kertaa suurempi ja parempi kuin meidän. Mutta nyt ne tahtoivat ottaa kaiken 
ilman, että me kykenimme tekemään mitään. 

Perhettämme kohdeltiin kovakouraisesti. Äitini Mari Kähäri vangittiin en-
simmäisen kerran vuonna 1920. Nyt meitä oli vain isoisä, minä ja pikkusiskoni 
jäljellä Emon ja hänen tyttärensä hoidossa. Siskoni ja minä itkimme usein Emon 
sylissä. Hän oli uskoltaan lestadiolainen. Hän yritti lohduttaa ja ohjata meitä oman 
sisäisen valonsa mukaisesti. Olen ikuisesti kiitollinen hänen tuestaan.

Äitini vapautettiin kahdeksan kuukauden kuluttua seuraavan vuoden keväällä. 
Olisimme tulleet toimeen kolme vuotta niillä elintarvikkeilla, jotka perheellämme 
oli varastossa, jos olisimme saaneet pitää ne itsellämme. Mitään ei jätetty jäljelle. 
Vieläpä hiiret kuolivat nälkään. Hevonen, joka siihen aikaan oli tärkein asia maan-
viljelyksessä, pakko-otettiin meiltä ilman selvityksiä. Aikaisemmin kylässä oli 
sata hevosta, nyt kylään jätettiin kolme hevosta. Onneksi seitsemän lehmäämme 
jätettiin taloon, joiden avulla äitimme kykeni järjestämään ruokaa pöytäämme. 
Me olimme oikeudettomia, punaisten mielivallan alaisia, jos nyt yleensä löytyi 
mitään oikeuksia kellekään.

Mutta syksyllä jälleen, kun vilja oli korjattu, äitini vangittiin uudestaan ja viljat 
vietiin talosta. Kun hänet vapautettiin viiden kuukauden kuluttua, talo oli yhtä 
tyhjä kuin edelliselläkin kerralla. 

Käynti Suomessa

Vankilassa ruoka oli riittämätöntä. Menin monta kertaa äidille tarkoitettu ruo-
kapaketti mukanani vankilaan yhdessä naapurin vanhempien tyttöjen kanssa. 
Olisin halunnut tavata äitiäni, mutta säännökset olivat tiukat. Ei saa tavata! Mutta 
ruokapaketin sai jättää. Joulu lähestyi, mutta se ei tuntunut joululta. Me ikävöimme 
isää ja äitiä. Molemmat olivat meidän saavuttamattomissa. Silloin aloin ajatella 
käyntiä isän luona rajan takana. Äiti oli ennen vankilaan joutumistaan kertonut, 
että hänellä oli hyvät ystävät, metsänvartija Mikko Ilonen ja hänen vaimonsa kohta 
rajan takana Suomen puolella. Tiesin suunnilleen, missä he asuivat ja uskoin, että 
he olisivat valmiit auttamaan minua. Tiesin, että isä asui Raudussa. Suunnitelmani 
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minun täytyi pitää omana tietonani. Oli mahdotonta kysellä neuvoja. Emo varmaan 
arvasi, että jotain oli suunnitteilla, koska nuori mies oli niin rauhaton! Olihan se 
hermostuttavaa suunnitella ulkomaan matkaa ilman matkavaluuttaa, viisumia 
tai muita dokumentteja.

Eräänä talvi-iltana lähdin kenenkään näkemättä rajan yli ja olin kohta metsän-
vartija Mikko Ilosen eteisessä. Tavattoman hämmästyneenä rouva Ilonen kyseli 
kuka minä olin ja mitä halusin. Muistan, että itkien selitin, kuka olin ja että minulla 
oli niin ikävä isää ja haluaisin tavata hänet. 

Tämä jalo ihminen pyysi minut sisälle, antoi minulle ruokaa ja sanoi, että kun 
hänen miehensä Mikko tulee, niin hän järjestää asian. Kun Mikko tuli, hänen vai-
monsa selosti asian. Ei se nyt niin helppoa ollut, kuin olin ajatellut. Mikko selitti, 
että Suomeen tulo laillisesti ei ole helppoa, mutta jospa hän puhuu suomalaisten 
rajavartioston johtajan kanssa, asia voitaisiin järjestää. Rajavartioston päällikkö 
asui samassa talossa. Asia hoidettiin. Päällikkö sanoi miehistölleen, että hän ei tule 
hirttämään ketään, jos he sallivat pienen pojan ylittää rajan ja käydä tervehtimässä 
isäänsä. Ja ne hyvät ihmiset suunnittelivat minulle reitin. Mikko neuvoi minut 7 
kilometrin päässä olevaan kylään. Siellä olisin yhteydessä erääseen mieheen, joka 
oli Mustilasta, kotikylästäni. Hän eli siellä pakolaisena perheensä kanssa. Hänen 
kanssaan suunniteltaisiin matkan seuraava vaihe. Tapasin Mustilassa asuneen 
naapurimme. Seuraavana aamuna minut vietiin kylään ja pääsin tapaamaan isääni 
ja Matti-veljeäni. Isäni toimi siellä inkeriläisten pakolaissairaalan talousjohtajana. 

Siellä voitiin hyvin. Oli kaikenlaista ruokaa, jollaisesta emme Venäjän puolella 
voineet edes uneksia. Kyllä he ihmettelivät ja kyselivät, miten minä olin uskaltanut 
lähteä tälle matkalle omin päin. Me keskustelimme useita tunteja kaikesta tapah-
tuneesta, kaikesta mahdollisesta. Muistan, että isä kysyi vakavasti, haluaisinko 
jäädä hänen luokseen. Vastasin, että olen vain käymässä ja menen takaisin rajan 
yli. Minulla oli tehtäviä kotona. Isä sanoi, että tee niin kuin haluat. Hänkin palaa 
vähitellen kotiin. Mutta hän oli huolissaan omasta turvallisuudestaan. Ilman hy-
väksyttävää neuvostoviranomaisten lupaa hän ei voisi palata kotiin.

Pari päivää isän ja veljeni Matin kanssa kului nopeasti. Veljeni antoi minulle 
pikkutakin, sillä omani oli kulunut loppuun. Taskut hän täytti kaikenlaisella 
pikkutavaralla. Hän antoi minulle rakkaan huuliharppunsakin. Sen jälkeen alkoi 
matka samaa menoreittiä takaisin. Tuntui mukavalta mennä kotiinpäin. Mutta voin 
arvata, miltä isästä tuntui lähettää minut matkalle epävarmaan tulevaisuuteen. 

Minut saateltiin lähelle rajaa, ja minulle toivotettiin hyvää matkaa. Viimeisen 
virstan kuljin Ilosen perheen kotiin, yövyin siellä. Ilosen perhe oli tyytyväinen 
onnelliseen matkaani. Jalat tuntuivat kevyiltä, kun ylitin rajan takaisin kotikylään, 
Mustilaan. Matkani oli ottanut viisi vuorokautta. 

Olin puolivälissä viiden kilometrin kävelymatkaani, kun näin venäläisiä soti-
laita tulevan mutkaista tietä pitkin minua vastaan. Olin ensin kauhuissani, mutta 
sitten ajattelin, että eivät he minua ole nähneet. Juoksin äkkiä takaisin mutkan 
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taakse. Pohdin, mitä voisin tehdä. Ymmärsin, että en kykene juoksemaan sotilailta 
karkuun, sillä sotilaat näkisivät lumessa jälkeni ja seuraisivat minua aina rajalle 
saakka.

Mukanani ollut paketti putosi metsään avoimelle paikalle, eikä minulla ollut 
aikaa piilottaa sitä puiden kätköön, jotta noutaisin sen myöhemmin. Sen sisältö ei 
nyt ollut niin tärkeä, vain kynttilöitä ja keksejä. Tein päätöksen, että minun piti vain 
pysyä totuudessa. Niin kävelin sotilaita vastaan. Aseet lanteillaan he pysähtyivät: 
”Stoi”, kuului 10 metrin päästä. Kysely alkoi välittömästi: ”Mistä tulet?”

”Tulen Suomesta isäni luota, minulla oli ikävä häntä ja kävin hänen luonaan”. 
”Aikoiko hän tulla kotiin?” ”Kyllä jos hän saa luvan”. Jännitys alkoi laueta. Aliup-
seeri huomasi täynnä tavaraa olevat taskuni. Eräs sotilas tutki minut ja huomasi 
huuliharpun. Mies alkoi iloisena soittaa sillä ja tanssia tiellä. Hänen kaverinsa 
nauroivat. Minunkin oli pakko soittaa huuliharpulla. Sitten alkoi virallinen tahti. 
Taskuni tavarat tutkittiin tarkkaan. Sain kaikki tavarani takaisin. Sitten johtaja 
määräsi kaksi saattajaa minulle Mustilaan.

Toinen joukko jatkoi matkaa rajalle. Luulin, että en pääse kotiin. Mutta kylään 
päästyämme saattajat sanoivat ”mene edellä, osaat tien”. Saattajat tulivat perässä-
ni. Kun tulimme perille kotiini, Emo huusi: ”Herra Jumala, mitä on tapahtunut?” 
Sotilaat kysyivät virkamiesmäisesti, oliko tämä poika talon. Venäjää puhuva Emo 
selitti asian sotilaille. Isoisä oli alakuloinen, siskoni itki nurkassa. Isoisä kysyi, 
minne ne vievät pojan. Sotilaat sanoivat, etteivät tiedä. Oli vaikea jättää koti, en 
tiennyt minne ja kuinka kauaksi joutuisin. Minut vietiin sotilaitten majoitustaloon. 
Venäläiset sotilaat olivat ystävällisiä, eikä mitään barbaareja.

Viljo Kähäri 50-vuo-
tispäivänään vuonna 
1959 Imatralla. Kuva: 
Kähärin perhealbumi. 
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Nukuin yön. Aamulla minulle 
tarjottiin teetä ja ruisleipää. Mi-
nut lähetettiin vartijan kanssa 
Lempaalan kirkkoon, joka oli 
jonkinlainen pääkonttori, siellä 
everstin luo. Hän määräsi minut 
kuljetettavaksi raja-asemalle. 
Pelkäsin, sillä tiesin, että siellä 
kovuudestaan kuuluisat suoma-
laiset kommunistit olivat rajan-
vahteina. Mutta yllätyksekseni 
minua puhutteli Huumoseksi 
kutsuttu mies ystävällisesti. Hän 
kyseli isästä. Huumoselle tuli 
kiire viedä minut ”propuskaa” 
varten toiseen huoneeseen. 
Siellä hän kertoi, että poika on 
ollut Suomessa ja tarvitsee pro-
puskan. Tapasin siellä muitakin 
kuulustelijoita. Olin ollut vuo-
rokauden vankina, mutta pro-
puskaan lyötiin leima ja pääsin 
kotiin. Kotona kerroin matkani 
seikkailut isoisälle ja siskolleni. 
Sitten tuli päivä, jolloin kokeilin 
huuliharppuani. Se soi duurissa, 
ei mollissa. 

Suomalaiset kommunistit

Tarton rauhansopimuksen allekirjoituksen, vuoden 1920 jälkeen elämä Neuvosto-
Venäjän ja Suomen rajakylissä vakinaistui. Venäläiset joukot eivät aiheuttaneet 
vaivaa. Armeijalla oli asiat hyvin. Mutta sitten ilmeni eräs vitsaus suomalaisten 
kommunistien käyttäytymisenä. He käyttäytyivät aivan toisin kuin venäläiset 
toverinsa. Venäläiset olivat antaneet avuttoman perheemme olla rauhassa. Mutta 
eräänä päivänä pihaamme ajoi suomalaisia kommunisteja. He lukivat paperista, 
että täältä he saisivat viedäkseen huonekaluja. He kantoivat yhden huoneen huo-
nekalut hevoskärryyn. Kuitin saaminen viedyistä huonekaluista ei tullut kysymyk-
seen. Neuvostolakien mukaan kukaan ei olisi saanut toimia heidän tavallaan. Mutta 
ottajat tiesivät, että talossa ei ollut ketään, joka kykenisi valittamaan tapauksesta.

Vas. Viljo Kähäri ja Eino Susikallio Suomen 
sotilaina jatkosodan aikana. Kuva: Kähärin 
perhealbumi.
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Meillä oli vanha kunnossa oleva polkupyörä. Eräänä päivänä Emo kertoi, että 
”nyt ne ovat vieneet meidän polkupyörän”. Viejät olivat sanoneet, että pyörä kuuluu 
valtiolle. Itsestään selvää oli, että he tekivät mitä tahtoivat. 

Eräänä päivänä jälleen kommunistit tulivat meille ja ilmoittivat, että he asuvat 
nyt täällä. He järjestelivät huoneen itselleen ja asuivat siinä kaksi vuotta. He eivät 
maksaneet vuokraa, ja he käyttäytyivät kuin herrat, ikään kuin me olisimme heidän 
alaisiansa. He toimivat pitkin rajaa GPU:n rajavahteina, mutta tiedettiin, että heidän 
todellinen tehtävänsä oli valmistautua vallanottoon Suomessa. Muistan eräiden 
suomalaisten kommunistien nimiä: Lehtinen, Peltonen, Kari Albert Orava, Oski 
Karvonen. Oski oli ystävällinen ja kiltti meitä poikia kohtaan. 

Kun toverit olivat asuneet meillä muutamia viikkoja, Lehtinen alkoi etsiä äi-
din lukitsemien kaappien avaimia. Hän kyseli, missä avaimet ovat, mutta kukaan 
meistä ei tiennyt, missä ne olivat. Äiti oli pannut avaimen omaan piiloonsa. Toveri 
Lehtinen uskoi löytäneensä verokätkön. Toverit kaatoivat kaksimetrisen kaapin 
ja mursivat sen takapuolelta. Mutta eivät he mitään merkittävää löytäneet. 

Suomalaiset kommunistit jatkoivat tuhoamistaan ja aiheuttivat monenlaista 
harmia kyläläisille. Eräs talonpoika oli onnistunut ostamaan hevosen Suomesta. 
Muualta niitä ei saanutkaan. Kommunistit kiertelivät hänen kotinsa ympärillä ja 
kuuntelivat, kuinka hevonen hirnahteli tallissa. Kommunistit alkoivat kuulustella 
isäntää ja kun he kuulivat vastauksen, he sanoivat kylmästi, että hevonen kuuluu 
heille. Ilmeisesti venäläiset alkoivat ymmärtää, että suomalaiset kommunistit 
eivät kykene auttamaan vallankumousta Suomessa. 

Äiti piti kodin asiat kunnossa. Hän hoiteli sadonkorjuun ja viljanpuinnin. 
Eräänä syksyisenä iltana olin ollut leikkimässä naapurin poikien kanssa ja tulin 
kotiin myöhässä ja olin huolissani, että saan moitteita. Mutta äiti ei ollutkaan 
kotona. Paikalla ollut Emo selitti, että ”ne” olivat olleet taas täällä ja vieneet äidin 
mennessään. Se oli elämäni kovin päivä. Miksi en mennyt kotiin aikaisemmin, 
ehkä äiti olisi halunnut sanoa minulle jotain ennen kuin hänet vietiin pois. Sinä 
yönä oli minun vaikea nukkua. Jokaisesta sängystä kuului syviä huokauksia. 
Sisko itki itsensä uneen. Minä olin sairas itsesyytöksistä. Itkin ja rukoilin. En 
ollut uskovainen, mutta olin lukenut raamattua ja käynyt pyhäkoulussa. Minä 
rukoilin rakasta Jeesusta, joka hoiti sairaita ja herätti kuolleista, sallimaan äidin 
tulla kotiin.

Myös äitini oli viettänyt epätoivoisen yön. Hän uskoi, että hänen rukouksensa 
voisi pehmittää kovasydämisen kommunistin sydämen. Hän alkoi huutaa hätäänsä 
Jumalan puoleen. Sitten hän kutsui vahdin vankilanovelle ja pyysi päästä vahtien 
päällikön puheille. Hän pyysi, että pääsisi kotiin, että saisi tavata poikansa ja antaa 
hänelle tärkeitä ohjeita. 

Lopulta vahtipäällikkö sanoi, että jos äiti on takaisin vankilassa ennen kello 
kuutta, niin hän saisi mennä. Äiti vakuutti olevansa. Hän juoksi melkein koko 
neljän kilometrin matkan kotiin.
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Kun äiti oli onnistunut herättämään minut syvästä unestani, kysyin oliko hän 
nyt vapaa. Äiti selosti tilanteen. Selvittelimme, miten asiat tulisi hoitaa, kun äiti oli 
poissa. Äiti uskoi palaavansa pian takaisin. Olimme kaikki huojentuneita äidin koto-
na käymisestä. Useita vuosia myöhemmin ymmärsin, että Jumala kuulee rukouksen.

Me lapset olimme Emon hoidossa. Erään kerran istuimme ruokapöydässä, 
kun kommunisteja tuli kotiimme. Oli Albert Kari ja Latimir. He pelottelivat meitä. 
Isoisä sanoi: ”Toivoisin, että minulla olisi kirveeni, jolla voisin lyödä”. Säikähdimme 
kaikki. Latimir alkoi huutaa uhkauksia, että jos ukko olisi ollut nuorempi, hänelle 
olisi näytetty. Kari sen sijaan vain hymyili pirullisesti. Latimir joutui myöhemmin 
riitaan jonkun miehen kanssa ja sai veitseniskun keuhkoonsa. Todistaja kertoi, 
että riidan aloittaja oli ollut Latimir. Hänet tuomittiin puolen vuoden vankeuteen. 
Tämä oli tapahtunut puoli vuotta sen jälkeen, kun he olivat olleet meillä. Albert 
Kari kuoli vankilassa Stalinin pudistusten aikana.

Parempaan mennään – Suomeen paenneet palaavat

Vähitellen alkoi olla parempaa. Vastavallankumous oli päättynyt. Salakuljetus 
jatkui. Hallitus auttoi jakamalla viljaa ja perunaa lainana. Laina tulisi maksaa 
takaisin syksyllä sadon jälkeen. Useimmat ottivat tämän lainan.

Vuoden 1922 lopulla meidänkin perheemme elämä alkoi näyttää paremmalta. 
Keväällä veimme karjan minun salaiselle paikalle laitumelle. Paikka oli aika lähel-
lä Suomen rajaa. Isä oli ostanut maata sieltä. Siellä oli myös navetta. Olin nuori 
poika, mutta osasin tehdä monenlaisia töitä kotitanhuvilla. Emo ja siskoni Lahja 
hoitivat karjaa. Myöskin minä olin heidän apunaan silloin tällöin. Eräänä iltana 
sinne tuli vähän epätavallinen mies ostamaan maitoa voileipiensä lisäksi. Mies 
pyysi saada nukkua vintillä. Emme uskaltaneet kieltää, joten hän kapusi navetan 
vintille. Olimme uteliaita ja ihmettelimme vieraan hienoja vaatteita. Kun olin ul-
kona lehmien kanssa, vastaani tuli siviilipukuisia miehiä. He kysyivät olemmeko 
nähneet punaisia liikkeellä. Ei, emme olleet nähneet. Olimmeko nähneet valkoisia. 
Silloin tulin ajatelleeksi, että ehkä mies vintillämme oli valkoinen. Sanoin ajatuk-
seni miehille. Miehet lähtivät äkkiä liikkeelle, ja minä aloin aavistaa pahinta. Olin 
puhunut liikaa, mutta sen ajatteleminen oli nyt liian myöhäistä. Miehet olivat 
suomalaisia kommunisteja. 

Siskoni Lahja heräsi vintiltä kuuluvaan ääneen, mutta ajatteli, että Emo siellä 
liikkui. Lahja meni ulos ja huusi Emoa, mutta ei saanut vastausta. Emo tuli naa-
purista, minkä jaloistaan pääsi. Hän arvasi, että jotain kauheaa oli tapahtumassa. 
Lähemmäksi tullessaan hän huusi, että mitä oli tapahtunut. Sisäkaton raosta vuoti 
verta aivan kuin kaadettuna. Juoksimme ulos katsomaan, mutta emme nähneet 
enää mitään. Emo oli hätääntynyt ja juoksi kylään. Murhaajat olivat ottaneet kaikki 
miehen vaatteet hänen päältään, hänen muun omaisuutensa ja vieneet ne muka-
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naan. He olivat pukeneet tappamansa miehen vaatteet yllensä. Vain alusvaatteet 
oli jätetty, näimme sen seuraavana sunnuntaina miehen hautajaisissa. 

Tapahtui suuria asioita. Kirkon papit lukivat rukouksia ja pitivät Jumalanpalve-
luksia. Oli vain puute papeista. Lämpöiset henkiset tuulet puhaltelivat kirkollisten 
ja vapaakirkollisten yhteisöissä.

Raja-alueella rauhattomuuksina vallitseva kirous alkoi vähetä. Suomeen paen-
neet pakolaiset alkoivat palata takaisin. Heitä ei syytetty, ei osoitettu sormella eikä 
piinattu millään tavoin. Luottamus Leninin hallituksen kansan välillä parani. Kun 
ajatellaan noita aikoja, tapahtui todella suuria edistysaskeleita, jotka paransivat 
sekä hallituksen että kansan asiaa. Myös uskovaisille tapahtui myönteisiä asioita. 
Toisista ei valitettu. Vanhat vastakkainasettelut naapureiden kesken lakaistiin 
sivuun. Vapaakirkon eri suuntaukset muodostivat yhteisen liiton. Kokouksia 
saatiin pitää vapaasti. 

Seuraava esimerkki osoittaa, kuinka lakeja käytännössä toteutettiin. Kun 
isäni joutui komissaarien uhkan vuoksi pakenemaan Suomeen, niin jo samana 
päivänä hevosemme haettiin kolhoosiin. Näin piti silloisen lain mukaan tehdä. 
Mutta keväällä 1923 alkoi eräs naapuri kysellä tuomarilta asiaa, tuomari vastasi: 
”Te voitte pyytää ilman muuta hevosenne takaisin sovhoosin tuomioistuimelta”. 
Epäilevinä menimme vaatimaan hevostamme takaisin. Me saimme hevosemme 
takaisin. Se tuntui meistä ja naapureistamme ihmeelliseltä. 

Olimme myös toisella lailla siunattuja vuonna 1923. Myös veljeni Matti monien 
muiden tapaan palasi Suomesta kotiin. Myös isä sai vuoden lopulla luvan muuttaa 
takaisin kotimaahan. Näin olimme taas koossa koko perhe omassa kodissamme. 

Isän paluu oli monien mielestä ihme. Parin päivän ajan hän kierteli tapaamassa 
tuttuja kylässä. Isä oli lähettänyt anomuksen Leninin hallitukselle ja onnistunut siinä.

Vuonna 1927 veljeni Matti aloitti Rääpyvän maamieskoulun. Koulu oli kah-
deksanvuotinen ja valmistuneet saivat agronomin ammatin. Opetus tapahtui 
suomenkielellä. Veljelläni oli suomalainen opettaja Kusti Kronqvist. Hän oli 
suomalainen kommunisti ja samalla koulun poliittinen opettaja. Poliittisesti ei 
pitänyt olla mitään esteitä päästä kouluun, mutta opettaja alkoi vainota veljeäni. 
Kun painostus jatkui, veljeni meni politrukin puheille ja ilmoitti, että hän ei aio 
liittyä nuorisojärjestöön, vaikka hänen täytyisi vaihtaa työalaa. Hän lopetti koulun 
viiden kuukauden jälkeen. Eräs Stalinin ajan koulutuksen heikkouksia oli, että 
teoria ja käytäntö olivat kaukana toisistaan. 

Isäni ei halunnut arvostella hallitusta. Sen sijaan hän vastusti salakuljetusta 
rajalla. Isäni joka oli starssina työskennellyt venäläisten kanssa ja osasi puhua 
venäjää niin paljon, että hän tuli toimeen hyvin venäläisten kanssa. Naapureiden 
kanssa keskustellessaan hän sanoi, että venäläisten kanssa tulee hyvin toimeen, 
toista se on meidän suomalaisten kanssa. Se voi olla vaikeampaa. 

Myös venäläiset voivat olla ystävällisiä ja auttavaisia. Kylässä asui pienessä 
tuvassa eräs vanha sokea nainen. Rajavartion komendantti oli kuullut puhuttavan 
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yksin asuvasta naisesta, joka pärjäsi tuvassaan, hoiti kotinsa ja piti sen siistinä. 
Komendantti päätti ottaa selvää naisen olosuhteista ja kävi katsomassa naista. 
Hän oli sanonut, että te suomalaiset pidätte kotinne aina siistinä. 

Kollektivisointi ja kolhoosiin liittyminen

Vuodesta 1928 tuli perheellemme toisenlainen vuosi ja niin tuli koko maalle. 
Mustat pilvet vaelsivat Venäjän ylitse. Omat vaikeuteni eivät olleet vain ulkoisia 
vaan myös sisäisiä. Tunsin, että olen suuren auttajan tarpeessa. Erityisesti per-
hettämme kosketti isämme kuolema sydäninfarktiin. 

Myös minun elämässäni tapahtui muutos. Heikki Piiparisen pitämä vapaa-
kirkollinen kokous vaikutti elämääni. Olin monien vuosien vaikeuksien aikana 
pohtinut elämän merkitystä. Kun Piiparinen kysyi, oliko täällä joku, joka haluaisi 
ottaa vastaan Mestarin kutsun, nousin ylös ja sanoin haluavani. Olin juuri täyttä-
nyt 19 vuotta, olin vaivattu monilla vaikeuksilla ja huolestunut synneistäni. Nyt 
ymmärsin asian paremmin kuin aikaisemmin. Tiesin, että uskomisen voimalla 
ihminen voi kantaa vaikeutensa. Uskovaisryhmällä oli pieni rukoushuone naapu-
rikylässä. Paikka tuli minulle rakkaaksi. Siellä puhuivat seudun tavalliset naiset 
ja miehet. Seurakunnan vanhin oli vanha merimies, joka oli kokenut paljon ja 
jota arvostettiin

Kollektivisoinnin alkaessa vuonna 1929 tapahtui merkillinen ilmiö yhteis-
kunnassa. Perhe tai talous sai pitää vain yhden lehmän ja maata pienen alueen, 
joka elätti yhden lehmän. Perheet alkoivat jakautua. Perheiden naimattomat 
pojat ja tyttäret muuttivat kotoa pois omaan talouteen, he saivat siten omistaa 
yhden lehmän ja yhden kvartin maata lehmää varten. Pieniä tupia alkoi ilmestyä 
päärakennuksen viereen. Näin kierrettiin uusia määräyksiä. 

Mutta jälleen olosuhteet alkoivat muuttua pahemmiksi. Ihmisiä alettiin lä-
hettää pakkotyömaille ja karkotukseen. Ensimmäiset karkotukset tapahtuivat 
vuoden 1930 alussa. 

Liityin vuonna 1931 kolhoosiin, vaikka se tuntui minusta vastenmieliseltä. Niin 
useimmat muutkin ajattelivat. Vain sillä tavalla sai jäädä kotipaikalleen. Kolhoo-
sissa piti työskennellä 8 päivää kuukaudessa. Syksyllä pyysin palkkaa kolhoosin 
kassööriltä, että saisin ostaa työpaidan. Kassööri katsoi minua virnuilevasti ja 
sanoi, että rahaa ei ole ja jos sitä olisikin, täällä on ihmisiä, joilla on suurempi ra-
han tarve. Vastasin, että ”tähän kolhoosiin en enää tule”. Kotona yritin yrittäjänä 
elättää itseni sillä, minkä pieni maa-ala salli. Asuin äitini ja siskoni Lahjan kanssa. 

Uskoin, että eroaminen kolhoosista oli sillä selvä, mutta vielä puolentoista vuo-
den jälkeenkin jouduin suurkokoukseen, jossa minut virallisesti ajettiin ulos. Minut 
leimattiin epäluotettavaksi. Kokouksen jälkeen olin alas lyöty. Epäluotettavaksi 
leimaaminen ei ollut hyvä asia minulle. Minun täytyi yrittää tehdä jotain asialle. 
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Menin parin päivän kuluttua Toksovan aluekonttoriin ja kysyin, oliko tehty 
oikein, kun minut oli määritelty epäluotettavaksi. Minun työstäni ei oltu koskaan 
valitettu. Minulle vastattiin, että varmaankin se oli oikein. 

En halunnut työskennellä kolhoosissa. Kaikki oli vaikeata. Kolhoosi oli ihmisille 
ainoa työ- ja kokoontumispaikka. Mutta silloin katsottiin valtion viholliseksi, jos 
ajatteli toisin kuin ohjaavat vallat. Kaiken yllä riippuivat mustat raskaat pilvet. 
Maailma oli kriisitilanteessa. Stalinin Neuvostoliitto möi puuta ja puutavaroita maa-
ilman markkinoille halvalla hinnalla. Me saimme palkkamme siinä, mitä söimme.

Eräänä päivänä sain kirjallisen kutsun kommendatuuriin. Kieltäytyä en voinut. 
Matkalla pohdin kaikkea, mitä voi tapahtua. Tiesin, että monet olivat olleet siellä. 
Monien kertomana tiesin, että paikka voi olla erittäin epämukava. Eräs ystävälli-
nen virkailija alkoi haastatella minua. Sanoin hänelle suoraan, että minun venä-
jänkieleni oli huono. Mutta hän vastasi, että varmasti ymmärrämme toisiamme 
niin paljon, että voimme keskustella. Aluksi hän kysyi, miksi kuulun uskovaisten 
ryhmään enkä liikkunut missään muualla iltaisin. Vastasin, että minulla ei ole 
mitään tarvetta liikkua ulkona iltaisin. Saan parhaiten rauhan Jumalassa. 

Siihen aikaan virkamiehet yrittivät saada erilaiset seurakunnat työskentele-
mään yhdessä. Hän kysyi, tiesinkö jotain tästä asiasta. Sanoin, että olen kuullut siitä 
Pietarissa. Lisäksi sanoin, että raamattu sanoo meille, että totelkaamme maallisia 
viranomaisia, joiden alaisina elämme. Kun keskustelu oli kestänyt kaksi tuntia 
kuulustelija kysyi ystävällisesti, että miksi olin sanonut osaavani huonosti venäjää. 

Vuonna 1933 rukoushuoneeseemme tuli eräs tarkastaja, joka määräsi että 
tuvassa tulisi tehdä kunnostus, ja sen tähden meidän tulisi maksaa veroa. Keräsim-
me kokoon vaaditun summan. Mutta seuraavana kuukautena tuli uusi vaatimus 
suuremmasta summasta. Silloin arvelimme, että viranomaisilla oli jotain pahem-
paa mielessä. Ilmoitimme, ettemme kykene maksamaan sellaista summaa veroja. 
Saimme ohjeen luovuttaa rukoushuone valtiolle. Lisäksi vaadittiin, että meidän 
tuli tehdä remontti tuvassa. Rukoushuone suljettiin vuonna 1933. Yritimme pitää 
kontakteja, mutta se oli vaikeata. Asuin edelleen äitini luona, siskoni Lahja kävi 
sairaanhoitajakoulua. 

Kun erään kerran tulin kotiini näin, että joku oli seurannut minun suksi-
enjälkiäni. Mitä lähemmäksi tulin, sitä enemmän oli suksen jälkiä. Sain pahoja 
aavistuksia. Talon ympäristö oli tallattu joka puolelta. Tavallisesti talon ovi ei 
ollut lukossa. Nyt ovi oli lukittu. Äidillä oli ollut liikkumisvaikeuksia syksyllä ta-
pahtuneen kaatumisen jälkeen. Tavallisesti hän meni navettaan hitaasti ontuen. 
Äiti ei halunnut vapaaehtoisesti lähteä mihinkään. Kun pohdiskelin asioita, tuli 
naapurin rouva vesihinkin kanssa antamaan vettä eläimille. 

Hän kertoi, että edellisenä iltana olivat sotilaat tulleet ja vieneet äidin. Hän ei 
tiennyt, minne äiti oli viety. Lähdin suksilla kolhoosiin. En millään voinut uskoa, 
että tämä johtui minun edellisillan poissaolon vuoksi, vaan uskoin, että kysymys 
oli yleisestä karkotuksesta. Kolhoosin puheenjohtaja ei tiennyt asiasta mitään. 
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Hän neuvoi kysymään kyläneuvostosta. Sinne oli kaksi kilometriä. Sielläkään ei 
tiedetty mitään. Jos Sastaavassa tietäisivät jotain. Hiihdin sinne kolme kilometriä. 
En kuitenkaan ollut paniikissa. Sastaavassa kysyin vahdilta, oliko hän kuullut mi-
tään vanhasta naisesta. Vahti pyysi minun odottamaan johtajaa. Keittiönjohtaja 
tuli pian, hän puhutteli minua sukunimeltä ja pyysi minut sisään kuin vanhana 
ystävänä.

”Pomosnik on tullut ja kutsunut sinut”, minulle sanottiin. Otin rohkean aske-
leen ja totesin, että hän oli tuttu, epämukava luutnantti Armeniasta. Hän aloitti 
heti: ”Missä olet ollut? Kuinka monta bandidiittia olet vastaanottanut rajan yli?”. 
Vastasin niin rauhallisesti kuin ikänä voin ja sanoin, että en ole nähnyt yhtään 
bandiittia ja että olen ollut vain naapurikylässä. Hän vaati selitystä. Mutta minä 
vastasin samalla tavalla, että minulla ei ole mitään tekemistä pimeiden tekojen 
kanssa. 

Kuvassa istumassa va-
semmalta pastori Henrik 
Töyli ja Miina Kuparinen. 
Takana seisomassa Iita 
Kuparinen ja Lahja Kä-
häri, Viljon sisko. Kuvan 
lähettänyt Viljolle Keski-
Aasiassa karkotuksessa 
ollut Maikki Kähäri. Kuva: 
Kähärin perhealbumi, 
kuva otettu 20.11.1930 
Inkerinmaalla.
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Eräs vahti oli valmiina. Luutnantti Pomosnik sanoi, että otetaan selvää kom-
mendatuurissa. Sitten hän komensi vahdin lataamaan kiväärinsä. Minulle sanottiin 
kauheat sanat: ”Jos yrität paeta, sinut ammutaan ilman varoituksia”. Sain käskyn 
marssia tieheni. Niin alkoi matka kohti kommendatuuria. Kun olimme kävelleet 
hetken, vahti kysyi minulta asiallisesti, oliko minulla jotain yhteyksiä bandiittei-
hin. No ei minulla ollut. Hän rauhoitti minua sanomalla, että sitten minulla ei ole 
mitään pelkäämistä. 

Kun tulimme kommendatuuriin, joka sijaitsi Lempaalan pappilassa, vahti jätti 
minut. Aloin todella pelätä. Täällä oli niin monet vangittu, jonka jälkeen he olivat 
kadonneet. En tiennyt, mistä minua syytettiin. Minua kuulusteli suomea puhuva 
kapteeni Porissov. Hän sanoi heti, että minun piti puhua totta. Minulta kysyttiin, 
missä olin ollut edellisen yön, keitä olin tavannut. Kaikki oli mainittava useaan 
kertaan. Kuulustelu kesti, mutta loppui se viimein. Kirjoitin asiakirjaan nimeni. Mi-
nut osoitettiin käytävän penkille istumaan. Yritin koko yön nukkua siinä istuallani. 

Viljo Kähärin perheensä ympäröimänä 50-vuotispäivänään vuonna 
1959 Imatralla. Tapio istuu isänsä sylissä. Takana oikealta Lilja, Irma, 
Eva ja Aili. Kuva: Kähärin perhealbumi. 
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Aamulla majuri ja eversti pyysivät minua maalaamaan erään väliseinän. Sen 
tein mielelläni. Sain väripurkin ja pensselin ja aloin työni. Päivällä tuli kapteenikin 
ja sanoi kokonaan toisella äänellä, että siinä olivat minun paperini ja sukset ovat 
ulkona, voin lähteä kotiin. Kysyin, oliko äitini saanut tulla kotiin. Sain vastauksen, 
että äitini on kotona. Kevyin mielin lähdin suksilla kotiini. 

Vuosi 1934 alkoi lisääntyvän jännityksen merkeissä. Venäjään vaikuttivat 
kansainväliset kriisit. Syksyllä nostettiin metsätyöntekijöiden normia korkeam-
maksi. Tein normini, mutta en enempää. Vuosi 1935 alkoi kuin aikaisemmatkin 
synkkien merkkien alla, vaikka mitään pahempaa ei ollut tapahtunut. Päätin 
muuttaa Leningradiin. Ei ollut aivan yksinkertaista muuttaa Leningradiin. Täytyi 
saada lupa kyläkeskustoimikunnalta. Oli monenlaisia mutkia matkassa. Hake-
mukseni hylättiin. Oli kulunut kolme vuotta siitä, kun joku kyläläinen oli päässyt 
vapaaehtoisesti muuttamaan muualle. Rajalla asuvien ihmisten painajainen oli 
”muuttaa” eli joutua pakkotyömaille tai karkotukseen. 

Deportation – Keski-Aasiaan karkotukseen

Armon vuonna 1935 huhtikuun 4 päivänä materialisoituivat ne pahat aavistukset, 
jotka olivat vaivanneet meitä jo pitkään. Yöllä kolkutettiin oveen. Äiti kysyi: ”Kuka 
siellä”? Vastaus oven takaa suomeksi kuului, että oven takana oli monta ja heillä oli 
tärkeätä asiaa. Kun äiti avasi oven, sisään astui rajavartioston luutnantti ja toisena 
nuorimies Jussi Lavonen. Kolmas oli kolhoosin puheenjohtaja. Neuvostolakien 
mukaan sotilaat eivät saaneet yksin tehdä kotikäyntejä, aina oli oltava vähintään 
kaksi uskottua siviiliä mukana. 

Laillista sen sijaan oli tulla yöllä koteihin. Komea luutnantti kulki lattialla 
edestakaisin aivan kuin hän olisi esittämässä mukavaa asiaa. Sitten hän luki pa-
perista nimiä ja syntymäaikoja ja kysyi minulta, olinko kyseinen henkilö. Vastasin 
myöntävästi. Hän sanoi hyvin vakavasti: ”Pue yllesi ja lähde kanssamme. Perheen 
muut henkilöt saavat valmistautumisaikaa neljä vuorokautta”. Oli merkillistä. Aloin 
pukea aivan rauhallisesti, kuin mitään erityistä ei olisi tapahtunut. Olin varma, 
että en tulisi enää näkemään kotiani ja että tämä olisi viimeinen kerta, kun läh-
den kodistani. Äitikään ei itkenyt. Hän oli jo tottunut ajatukseen. Hän sanoi vain: 
”Tämä on pimeyden valtaa ja pimeyden aikaa, mutta aikanne tulee olemaan lyhyt”.

Kun olin pukeutunut, kysyin, voinko ottaa vilttini mukaani. Sain luvan ja olin 
valmis lähtemään. Raskain mielin astuin ulos omasta vasta rakennetusta talosta. 
Ulkona oli hevonen, reki ja ajomies. Ilma oli kylmä, viltistäni riitti meille molem-
mille lämpimäksi. Monta kertaa olin lähtenyt talosta aamuvarhaisella, mutta en 
koskaan näin varhain yöllä. 

Matka sujui hiljaisuudessa noin 80 metriä ja pysähtyi setäni pihaan. Samat 
henkilöt koputtivat oveen ja menivät sisälle. Luutnantti selitti asiansa. Hetken 
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kuluttua talosta alkoi kuulua itkua ja valitusta. Setäni oli haettu jo aikaisemmin. 
Kotona oli vain hänen vaimonsa lasten kanssa. Luutnantin ilmoitus löi murskaksi 
kaiken viimeisen toivonkin, joka perheenäidillä vielä oli. Perheen lapsista vanhin, 
21-vuotias serkkuni työnnettiin ensimmäisenä ulos ja rekeen. Me ymmärsimme, 
että olimme panttivankeja. Kukaan ei voi lähteä pakoon. 

Jatkoimme matkaa seuraavaan taloon. Pian kuultiin sieltäkin itkua ja valitusta. 
Naapuri ei voinut kuvitellakaan, että hänen perheensä voitaisiin karkottaa. Hän 
oli koko elämänsä työskennellyt talojen renkinä, ja vihdoinkin onnistunut raken-
tamaan perheellensä pienen talon. Syy oli löytynyt. Hän oli kuulunut jonkin aikaa 
valkoisiin partisaaneihin. Valkoisille partisaaneille oli luvattu armahdus Leninin 
aikana. Leninin kuolemasta oli kulunut 11 vuotta. Leninin ajan määräykset eivät 
enää päteneet. 

Vaunuun tungettu ihmisryhmä oli harmaa. Mitä olivat ne syyt, joilla kaikki 
nämä ihmiset lähetettiin uusille asuinpaikoille? Syytöksien on täytynyt olla eri-
laisia, kun meitä oli vaunussa 40 ihmistä ja vain kahdella oli sama syy. Viimeinen 
vaunu oli täynnä pientalonpoikia, pienviljelijöitä. Eräs mies oli tullut Suomesta 
punakaartilaisena ja osallistunut punaisten puolella neljän vuoden ajan Venäjän 
sisällissotaan. Siviilinä hän oli asunut Maaselan kylässä Lempaalassa. Minkä 
tähden hän oli karkotettujen joukossa? 

Oli lähdön hetki. Eversti kysyi, oliko kellään haitaria mukanaan. Haitari 
löytyi. Pian kuului haitarin soitto. Eräät olivat sitä mieltä, että soitto ei sopinut 
tällaiselle matkalle. Pysähdyttiin eräälle asemalle. Aamunvalossa ei nähty yhtään 
siviiliä. Molemmilla puolilla oli vain vahtisotilaiden joukko. Kun vaunun ovet oli-
vat suljettuja, tuntui siltä kuin oltaisiin kuoleman junassa. Hiljaista itkua kuului. 
Ei kuulunut halleluja uskovilta. Hekin olivat hämmästyttävän äänettömiä. Minä 
kuiskailin itsekseni: ”Suuri Jumala, joka tunnet kaiken”. Ja niin juna lähti liikkeelle 
kohti Kazakstania.

Näin lähti Viljo Kähäri kohti Kazakstanin työleiriä. Toisessa vaunussa oli hänen 
äitinsä Mari ja siskonsa Lahja. Perillä jo kesällä Viljo oli alkanut suunnitella pako-
aan. Hän näki, että hän kuolisi, jos jäisi sinne. Paikka oli epäterveellinen. Malaria 
raivosi karkotettujen keskuudessa. Hänen siskonsa Lahja ei voinut ajatellakaan 
jättää äitiänsä sinne yksin. Äiti oli vanha ja eikä selviytyisi yksin karkotuksen olois-
sa. Viljo hyvästeli äitinsä ja siskonsa ja päätti selviytyä omin päin. Yön hämärissä 
hän asteli samalle Syrdarjan rautatieasemalle, jonne hän oli saapunut muutamia 
kuukausia aikaisemmin. Hän onnistui pakenemaan Kazakstanista ja palaamaan 
rajalle, mistä hän jatkoi salateitä Suomeen. Suomessa Viljo asui perheensä kanssa 
Imatralla ja työskenteli Imatran voimalaitoksella.
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Kolhoosista erotettu perhe

Kertoja Matti Kähäri nuorempi Starssin poika ja edellisen kertojan, Viljo Kähärin 
veli oli saanut kesällä 1935 käskyn siirtyä kotipaikaltaan Mustilankylästä muualle, 
ei kuitenkaan sataa kilometriä lähemmäksi Leningradia. Matti ja Varpu Kähäri 
siirtyivät pienten lastensa kanssa Markkovan Estonskiin. Sieltä lapsiperheen pitkä 
monivaiheinen pakomatka jatkui saksalaisten miehittämiltä Inkerinmaan alueilta 
Latvian ja Viron kautta Suomeen ja edelleen Ruotsiin. 

Matti ja Varpu Kähärin perhe 

Matti Kähäri on kirjoittanut kollektivisoinnin seurauksista Inkerinmaalla ja per-
heensä elämästä sodan keskellä Leningradin piirityksessä. Hän kuvaa kommunis-
min mahdottomuutta, absurdiutta ja rikollista toimintatapaa, jonka bolshevikit 
liittivät sosialismin ideologiaan. Matti on kirjoittanut oman perheensä olosuhteit-
ten lisäksi kertomuksia eräistä yksittäisistä ihmiskohtaloista, joita kuitenkaan ei 
ole sisällytetty tähän kirjaan. 

Matti ja Varpu Kähärin perheen lukumäärä kasvaa pakomatkan aikana. Lasten 
syntyminen ja naisten osuus Matti-isän kertomuksessa jää vähemmälle. Matin 
poika Kalervo Kähäri sanookin, että hän olisi toivonut enemmän kirjoitusta myös 
äidin ja siskojen kokemuksista. 

Isä Matti Kähäri s. 18.05.1907 k. 15.07.1977
Äiti Varpu Kähäri (o.s.Kuokkanen) s. 26.10.1907 k. 20.10.1977
Lapset:
Väinö s. 26.07.1929 k. 2011
Saimi s. 23.07.1930 k. 2006
Ilmari s. 20.12.1931
Laina s. 28.04.1933
Aarni s. 30.06.1935 k. 2000
Arvo s. 12.05.1939 k. 2005
Aili s. 17.12.1940
Kalervo s. 29.04.1943
Gustav s. 27.10.1945
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Siviilikansalaisuudesta vapautettu

Kertoja Matti Kähäri

1930-luvun alussa alettiin rajan läheisistä kylistä siirtää asukkaita rajalta sisä-
maahan. Kyläneuvosto antoi määräyksen, että kaikkien kyläläisten tuli hankkia 
itsestään valokuva passia varten. Valokuvaustilanteessa kaikilta otettiin vanha 
passi pois. Siitä annettiin neljän tuuman pituinen ja puolentoista tuuman levyi-
nen kuitti, jossa todettiin, että tätä vastaan oli passi otettu pois, jotta se voitaisiin 
vaihtaa uuteen. Tätä kuittia näyttämällä ihmiset saisivat ostaa junalipun. Toiset 
olivat saaneet uudet passinsa elokuussa, mutta minä ja vaimoni emme saaneet 
passia samaan aikaan. 

Aloin huolestua ja saada epämiellyttäviä aavistuksia. Kylästä oli lähetetty 
1920-luvulla perheitä työleireille. Mistä nyt mahtoi olla kysymys? Kun kysyin 
asiaa, minulle vastattiin, että kaikki passit tulevat samaan aikaan valmiiksi. Nyt 
on vain odotettava syyskuuhun saakka. Syyskuussa kyläneuvostossa sanottiin, 
että passit olisivat alueen konttorissa. Kun kysyin sieltä passia, minulle vastattiin, 
että kyläneuvostolla ei ole mitään tekemistä passien kanssa. Nyt käskettiin kysyä 
passeja keskuskomitealta. Asiaa selviteltiin. Kysyttäessä vastattiin, että pitää vain 
odottaa. Viimein syyskuussa sanottiin, että passit ovat aluekonttorissa. Siellä 
sanottiin, että aluetoimistolla ei ole mitään tekemistä passien kanssa. Käskettiin 
jälleen kysyä keskuskomitealta. 

Lokakuun kolmantena päivänä olin naapurini Paavon kanssa kolhoosin 
pelloilla kokoamassa kesän viimeisiä viljoja. Työn jälkeen Paavo sanoi minulle: 
”Huolehdi sinä hevosista, minun täytyy kiirehtiä kolhoosiin kokoukseen”. Kun 
ihmettelin, miksi minua ei ole kutsuttu, Paavo vastasi, ettei hän tiedä. 

Syytetettynä ja kolhoosista erotettuna

Menimme Paavon kanssa yhdessä kokoukseen. Kolhoosin puheenjohtaja istui 
jo pöydän takana. Mikko Nikkinen oli sihteerinä. Tataarien ryhmään kuuluva 
rajaosaston johtaja Apabov oli kokouksessa GPU:n, valtion poliittisen hallinnon 
edustajana. Paikalla oli myös kyläneuvoston puheenjohtaja Toksovan Hittolan 
kolhoosista. Muut kokouksen osanottajat olivat naapureita.

Ensimmäisen puheenvuoron sai kyläneuvoston puheenjohtaja. Hän luki pa-
perista minun saamani tuomion: ”Me kollektiivin jäsenet olemme yhteistyössä 
lokakuun kolmantena päivänä 1935 päättäneet erottaa kulakki Matti Matinpoika 
Kähärin kollektiivin jäsenyydestä. Edelleen häneltä otetaan äänestysoikeus pois 
seuraavista syistä: 
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• Hän on yhteistyöorganisaation vihollinen, hänen isänsä palveli tsaarin 
aikana starssina, maaviskaalina ja kunnallisyhteisön puheenjohtajana.

• Hänen veljensä on tapettu valkobandiittina.
• Hänen äitinsä on ollut syytettynä vakoilusta.
• Hän on myynyt yksityisomaisuutensa ennen kuin liittyi kolhoosiin.” 

Pyysin puheenvuoroa vastatakseni syytökseen. Mutta kyläneuvoston puheenjoh-
taja nousi ylös vihaisena, heristi nyrkkiään minulle ja sanoi ivallisesti: ”Kulakit 
tulevat säännöllisesti tänne rehellisiin kokouksiin. Äänestämme asiasta. Kuka 
vastustaa päätöstekstiä”. Kukaan läsnä olevista ei uskaltanut edes kuiskata mitään. 
Yhtään kättä ei noussut ylös. ”Päätös on hyväksytty yksimielisesti. Määrään Matti 
Matinpoika Kähärin poistumaan kokouksesta”. Ja niin minä poistuin. 

Mitä syytösten takana

Sinä iltana kävin lävitse koko elämäni. Kävin lävitse kaikki mahdollisuudet. 
Ajattelin yhtä jos toistakin vaihtoehtoa. Hyviä vaihtoehtoja ei ollut. Kotoa pois-
lähtemiseen tarvitaan rahaa. Meillä ei ollut mitään myytävää. Vain yksi lehmä 
ja muutama säkki perunoita. Minulta oli otettu siviilioikeudetkin pois. Nyt ne 
voivat sosialisoida ainoan lehmänkin. Suuressa perheessämme oli silloin viisi 
lasta, vanhin oli kuusi vuotta, nuorin vasta kolme kuukautta. Me kaikki olimme 
nyt kulakkeja, kaikkien on lähdettävä pois. Entä vaatteet ja kengät? Kaupoissa ei 
ollut vuosiin ollut kankaita. Pärjäisimme kotona omassa pirtinkomerossa, mutta 
miten me voisimme matkustaa pois näissä ryysyissä? 

Entä syytökset minua kohtaan? Varmasti tsaarinaikoina oli starsseja eli 
maaviskaaleja. Heidät valittiin paikallisvaaleissa. Kaikki kylien miehet ja naiset 
kävivät äänestämässä. Jos he olisivat valinneet isäni sijaan jonkun muun, niin he 
eivät olisi voineet syyttää minua. 

Entä vanhin veljeni Simo, joka oli syntynyt lokakuussa 1901. Hänet ammut-
tiin heinäkuussa 1918. Hän ei ollut vielä edes 18 vuotta. Bolshevikit itse olivat 
ampuneet hänet. Nyt minua syytettiin veljeni vuoksi. 

Entä syytökset äitiäni kohtaan. Venäjän vallankumouksen ja maailmansodan 
jälkeen sisällissodan aikana oli kova pula kaikista ruokatavaroista. Suomesta 
salakuljetettiin rajaseudulla suuria määriä ruokaa, ruista, jyviä, kauraryyniä, 
voita, kalaa jne. Osa tavarasta myytiin Leningradissa. Salakuljetus oli luonnol-
lisesti ankarasti kiellettyä. Osa kiinni saaduista salakuljettajista ammuttiin, osa 
lähetettiin karkotukseen. 

Kaikkea tapahtui. Leninin vasta pystytetyn patsaan paljastusjuhlallisuuksissa 
oli paljastunut Leninin patsaan päähän asetettu uloste. Asiaa selviteltiin. Suuri 
joukko epäiltyjä kuulusteltiin. Syyllistä ei löydetty. Naapurin poika otettiin kiinni, 
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häntä kuulusteltiin pari vuorokautta. Jonkun täytyi kantaa syy tapahtumasta. 
Nuori poika karkotettiin Novgorodin alueelle.

Vallankumouksen jälkeen oli suomalaisia kommunisteja asetettu lähes kaik-
kiin avainasemiin Karjalan Kannakselle Suomen rajalle. Äitini oli auttanut erästä 
naista ja hänen tytärtään antamalla heille elintarvikkeita. Äitiäni oli syytetty kaksi 
kertaa toista vuosikymmentä sitten. Hän kärsi kahdeksan ja kuuden kuukauden 
rangaistukset Pietarin kaupungin vankiloissa. Näistä syytettiin nyt minua. Olin 
silloin ollut toisella kymmenellä. Muistan sen, kun äitini palasi vankilasta kotiin, 
juoksin häneen syliinsä ja itkin onnesta. 

Matti ei liity uuteen kolhoosiin

Vuoden 1931 kevättalvella oli kylästämme karkotettu kuusi perhettä Murmans-
kiin. Heidän lehmänsä ja muu omaisuus oli siirretty toiseen kylään. Pian sen 
jälkeen kaikki kyläläiset oli kutsuttu kokoukseen. Kokouksessa oli vieras puhuja, 
joka kehotti kyläläisiä muodostamaan kolhoosin, johon kaikkien tulisi liittyä. 
Kolhoosista ei viedä mitään pois. Hevoset, kaikki työkalut ja pellot ovat yhteisiä. 
Pelko karkotukseen joutumisesta sai noin 80 prosenttia ihmisistä liittymään 
kolhoosiin. Kolhoosissa oli useita kokouksia viikossa. Menin yhteen kokoukseen. 
Kaikki syyttelivät toisiaan. Siellä riideltiin, haukuttiin ja uhattiin toisia. Silloin 
sanoin suoraan, etten liity kolhoosiin. 

Siitä oli seurauksensa. Keväällä en päässyt laidun- enkä eläinmarkkinoille. 
Minulla oli kaksi lehmää ja pieni hevonen. Huolestuin tosissani. Miten minä ruokin 
eläimet talven yli. Eräs perhe oli menettänyt onnettomuudessa lehmänsä. Perhe 
osti toisen lehmäni. Eräs mies toisesta naapurikylästä osti hevoseni. Yhden lehmän 
kykenee jollain keinolla ruokkimaan talven yli. Tässä oli neljännen syytöksen syy: 
Olin hävittänyt ja myynyt yksityisomaisuuttani.

Kaksi talvea työskentelin metsäkonttorissa työntekijöitten palkkoja laske-
massa. Aamuisin oli kahdeksan kilometriä kävelymatkaa työhön ja sama illalla 
takaisin. Kesäisin työskentelin omassa pihassa. 

Matti liittyy kolhoosiin

Vuoden 1934 alussa perustettiin Mustilaan uusi kolhoosi ”Yhteistyo II”. Liityin 
mukaan ja jouduin kolhoosin puheenjohtajaksi. Että me uskalsimme! Meillä ei ollut 
hevosia, ei lehmiä, ei työkaluja eikä siemenviljaa. Meillä ei ollut mitään muuta kuin 
sisumme, toivomme ja uskalluksemme. Ja me onnistuimme. Kolhoosi perustettiin. 

Leningradin alueella oli maanviljelystuotanto alentunut minimiinsä. Lihan ja 
maidon tuotanto oli samoin minimissään. Lihaa, voita tai sokeria ei ollut saatavil-
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la. Elettiin nälän rajoilla. Maataloustuotteiden kauppa oli kaikki valtion käsissä. 
Kaikkien täytyi täyttää lomakkeita ja toimittaa niitä Toksovan aluekonttoriin. 
Sinne matkustaminenkaan ei ollut mitenkään hauska tapahtuma. 

Keväällä 1935, kun lähestyimme kevätkylvöjä, minulle ilmoitettiin, että minulla 
ei ole enää äänioikeutta kolhoosissa. Kirjoitin valituksen alueen johtajalle. Hän 
kumosi kolhoosin päätöksen valitukseni mukaisesti. Olin jälleen täysivaltainen 
kansalainen. Kuitenkin aavistelin pahaa ja päätin erota kolhoosin puheenjohta-
juudesta jonkun toisen hyväksi. Se ei onnistunut ennen kylvöä, mutta onnistui 
kyllä sitten syksyllä.

Aloin ajatella, että vapaus antaisi minulle oikeuden etsiä työtä ja paikkaa 
muualta, jonne voisin perheeni kanssa muuttaa. Kotipaikallani minulle ei anne-
ta passia. Ilman passia en saa työtä. Aamu on iltaa viisaampi, sanotaan. Aamu 
antoi minulle uusia aatoksia. Eräät naapurin pojat olivat olleet työssä Uhtuassa. 
He kertoivat, että siellä olisi työpaikkoja. He olivat tulleet siellä hyvin toimeen 
paikallisten asukkaiden kanssa. 

En ollut vieläkään saanut vastausta passiasiaani. Kirjoitin pitkän kirjeen 
Leningradin alueen valitusosastolle. Menin myös Toksovan aluekonttoriin saa-
dakseni itselleni ja perheelleni jotain tukea. Mutta olosuhteet olivat muuttuneet. 
Konttorissa ei ollut enää entinen johtaja Kosolainen. Kirjoituspöydän takana istui 
tiukka venäläinen. Kun esittelin asiani hänelle, hän nousi seisomaan ja alkoi hauk-
kua minua. Pyysin anteeksi, että olin häirinnyt häntä ja liukenin pois huoneesta. 

Käytävässä tapasin erään vanhan ystäväni. Hän oli ollut opettajana Hipelinmä-
ellä ja Riivalinmäellä. Hänen kanssaan saatoin keskustella asioista ilman poliittisia 
huomioonottoja. Hän sanoi, että hän on nähnyt vallankumouksen täydellisenä 
vallanottona. Hän oli myös huomannut, että vaalinvalmistelutoimikuntien johtajat 
olivat venäläisiä. Ylijohtaja Juho Koivunen ja sihteeri Kotsalainen olivat kadonneet. 
Kun kerroin, että olen täällä anomusesitykseni vuoksi, hän sanoi, että minä näen 
turhaa vaivaa. Hän neuvoi minua menemään suoraan alueen keskuskomiteaan. 
”Usko minua, se on ainoa paikka, jossa on joitain, joihin tällä hetkellä voi luottaa”, 
hän antoi ohjeeksi minulle. 

Oli eräs vuoden 1936 viimeisistä päivistä, kun seisoin Leningradin Moskovan 
aseman lippujonossa ostaakseni lipun Uhtualle Murmanskiin menevään junaan. 
Edessäni oli ainakin 300 ihmistä jonossa. Jonon sivussa liikkui eräs mies kaupaten 
lippua, jonka hän oli ehtinyt ostaa Petroskoihin, mutta ei päässytkään vielä matkal-
le. Mies vakuutti, että minä voisin ostaa jatkolipun Uhtuaan helposti Petroskoissa. 
Uskoin miestä. Lippu osoittautui oikeaksi. Maksoin lipun ja asia oli selvä. Ostin 
evästä matkaa varten ja sen jälkeen oli aika nousta vaunuihin. Junavaunut olivat 
täynnä. Seisoin kolmen tunnin ajan, ennen kuin sain vapautuvan istumapaikan. 

Petroskoin työmatkasta ei kuitenkaan tullut mitään. Jouduin KGP:n turvalli-
suuspoliisin puhutteluun. Kun kerroin, että olen etsimässä työtä, minulla sanottiin, 
että koko Karjala on rajanläheistä aluetta. Sieltä ei kannata työtä yrittääkään. 
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Jouduin passikontrolliin. Kaikilla muilla oli passit, minulla ei. Minun täytyi nousta 
junasta pois. 

Novgorodissa minulla oli useita tuttavia. Mutta miten saada heidän osoitteen-
sa? Ostin lipun Novgorodiin. Junassa vastapäätä minua istui puhelias nuori mies. 
Hän kertoi, että hän oli työskennellyt pari vuotta Novgorodin lähistöllä sijain-
neessa sovhoosissa. Hän ehdotti käyntiä Novgorod-St Borkin asemalla. Aseman 
lähellä on kaksikin sovhoosia Tsaikka ja Saverijääse. 

Tein ohjeen mukaan, mutta yritykset olivat tuloksettomia. Ensimmäisessä 
sovhoosissa ei oltu kyetty maksamaan palkkoja kolmeen kuukauteen. Kolhoosin-
johtaja oli matkalla hakemassa rahaa. Toinen kolhoosi oli samanlaisessa tilassa. 

Simo-setä

Paluumatkalla Leningradiin pysähdyin Kerestin asemalle. Siellä tapasin Simo 
Saavon, jolla oli talo omassa käytössään. Hän yritti ylipuhua minut muuttamaan 
taloonsa asumaan. Hänestä olisi ollut mukavaa, jos talossa asuisi samaa, yhteistä 
kieltä puhuvia ihmisiä. Ympäristössä olisi mahdollisuus metsätöihin. Saavolta 
kuulin, että isäni veli, Simo-setäni työskenteli lähistöllä olevalla metsätyömaalla. 
Halusin tavata Simo-setäni. 

Isoisäni oli omistanut aikanaan kuusi hehtaaria maata. Noina aikoina oli 
nuorille perheettömille miehille myyty maaoikeuksia. Jotkut ostivat koko oikeu-
den, eräät osia oikeudesta. Kun setäni Simo palveli sotaväessä, onnistui isämme 
ostamaan lisää maata kolmesta paikasta. Ne sijaitsivat kylän rajoilla. Suunnitellun 
maareformin mukaan tuli olla mahdollista jakaa maa siten, että omistettu maa-
reaali sijoitettaisiin yhteen paikkaan. 

Kun maareformi saavutti kylämme, maat voitiin jakaa uuden lain mukaisesti. 
Kotimme sijaitsi mäen rinteellä. Alhaalla sivummalla sijaitsi karjalaidun ja suo, 
mistä isäni sai puolitoista ”dushaa”.90 Setäni Simo sai saman verran maata noin 
kilometrin päästä aivan metsän reunasta. Metsä sen sijaan ei ollut yksityisomis-
tuksessa. Metsä oli yhteiskäytössä siten, että talonomistajat saivat käyttää metsän 
puustoa edullisella hinnalla. 

Jo ensimmäisenä kesänä rakensimme uuden talon, navetan ja saunan. 
Perheemme oli muuttanut uuteen pihaan ja taloon juuri ennen ensimmäisen 
maailmansodan alkua. Talossamme oli useita lehmiä ja hevonen. Setäni Simo oli 

90 ”Dusha” on tsaarivallan aikainen maan verotuksessa käytetty mitta, joka riippui 
maan hyödystä, esimerkiksi oliko maa peltomaata, laidunta vai tuottamatonta suota. 
Ruotsissa ja Suomessa vastaavana mittana oli manttaali (man tal), joka määriteltiin 
talon mieslukuna ja maan omistamiseen kuuluvina muina veroluontoisina velvolli-
suuksina tai myös etuina.
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saanut kutsun sotapalvelukseen. Viiden vuoden kuluttua hän palasi sodasta. Sota 
oli koetellut talomme elämää. Hevosta ei ollut enää, ja talossa oli vain yksi lehmä. 

Simo erosi sotapalveluksesta ja halusi perustaa perheen. Hän aloitti työn tu-
levaisuutensa hyväksi. Aluksi hän työskenteli kotona, mutta sitä kesti vain lyhyen 
aikaa. Ajat olivat epävarmat. Neuvostojohto pyrki mobilisoimaan kaikki miehet 
rintamalle. Mutta setäni oli saanut sodasta jo kylliksi. Hän yritti piiloutua ja elää 
metsässä. Hän toivoi, että voisi myöhemmin hiipiä takaisin kotiin. 

Kivennavalla oli suomalainen poliisi pidättänyt Simo-sedän. Hänet oli siirretty 
sieltä Rautuun, missä hän työskenteli inkeriläisten armeijan kenttäsairaalassa 
kaksi vuotta. Tarton rauhan jälkeen inkeriläisten armeijan sotilassairaala lope-
tettiin. Sen jälkeen Simo-setä pikku hiljaa palasi kotiin ja työskenteli 10 vuotta 
Metsähallituksen metsävahtina.

Vuoden 1931 kevättalvella Mustilankylään perustettiin kolhoosi ja Simo-
sedästä tuli kolhoosin tilintarkastaja. Silloin vallitsivat mielettömyyden markkinat. 
Suunnittelijoita ja neuvonantajia tuli ja meni. Mistä he tulivat ja mitä varten he 
olivat, ei ollut meidän asiamme välittää. Meille he olivat edustajia ja neuvonan-
tajia, joita oli toteltava.

Alkoivat karkotukset. Sanonta kuului: ”Jos liityt kolhoosiin, et koskaan pääse 
sieltä pois”. Kolmen vuoden aikana vaihdettiin kolhoosin puheenjohtaja 14 kertaa. 
Rajan läheisessä kylässämme GPU:n edustaja valvoi pienimpiäkin yksityiskohtia. 
Kun etniset venäläiset eivät olleet tarpeeksi kovia paikallisille asukkaille, puolue 
lähetti tataareja rajavartion komendanteiksi. 

Komendantti tataari Haljamin syytti setääni Simoa siitä, että hän ei ollut 
raportoinut henkilöistä, jotka olivat luvatta teurastaneet yhden kolhoosin sian. 
Mutta oli löytynyt vakavimpiakin syitä valituksen perusteiksi. Hänen veljensä oli 
starssi. Hän oli ollut kersanttina tsaarin armeijassa. 

Vähän yli viidenkymmenen vuoden ikäinen setäni Sulo Kähäri tuomittiin 
viideksi vuodeksi työleirille. Hän sai kahden viikon junamatkan Kiinan rajalle. 
Rajajoen toiselta puolelta hän näki kiinalaisten työskentelyn. Tuolloin Kauko-
Itään karkotukseen lähetettyjen ikäraja oli viisikymmentä vuotta. Tästä syystä 
setäni sai täyttää karkotuksen muutoshakemuksen. Hänet vapautettiin ikänsä 
perusteella. Vastauspaperissa sanottiin, että palattuaan kotipaikalleen hänen 
täytyy 24 tunnin sisällä ilmoittautua alueensa GPU:n passiosastolla. Kun hän il-
moittautui Toksovan passiosastolla, hänen vapautumispaperinsa otettiin häneltä 
pois ja tilalle annettuiin niin kutsuttu ”susipassi”. Siinä sanottiin, että Simo Kähäri 
ei saa asua 100 kilometriä lähempänä Suomen rajaa tai Leningradia. Määräyksen 
mukaan hänen on kymmenen päivän sisällä muutettava raja-alueelta muualle. 
Näin katkeraa voi vapaus olla. 

Vuosi 1935 oli jälleen kulakkien hävittämisen aikaa. Sulon vaimo Hetti Kähäri 
ja lapset Viljo ja Laine lähetettiin karkotukseen. Jo lähtöpäivänä heidän lehmänsä 
oli kuljetettu pois. Se oli otettu maksuksi vapaamatkasta, jonka karkotetut saivat 
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Vaskelan asemalta Syrdarjaan Kazakstaniin. Eikö heille olisi löytynyt kirkkomaan 
hautapaikkaa lähempää kuin kaukana Kazakstanin erämaassa. Kuolema heitä 
kaikkia siellä odotti, eräille jo kuukauden kuluttua. Simo setäparka. Hänellä ei 
ollut onnea elää omaistensa kanssa. Nyt vanhana kaikki mahdollisuudet kuolla 
omaistensa lähellä oli häneltä ”sosialisoitu” pois. 

Simo-setäni oli työssä Kerestin lähistöllä sijaitsevalla Ragavkan Ogorelin 
kylän metsätyömaalla. Seuraavana aamuna lähdin tapaamaan setääni. Kävelin 
rautatietä pitkin saamieni ohjeiden mukaisesti 109 kilometritolpalle asti ja olin 
Ogorelien kylässä. Löysin setäni parakin. Setäni oli iloinen saadessaan odotta-
mattoman vieraan. 

Barakki oli noin 12 metriä pitkä. Oven vastapäisellä seinällä oli miesten nukku-
malaverit. Joillakin oli heiniä alusena, toisilla ei mitään. Tyynynä ja peittona olivat 
omat vaatteet. Oikealla sivulla oli höyläämättömistä laudoista kokoonkyhättyjä 
sänkyjä. Eräs niistä oli Simo-setäni sänky. Parakissa asui myös pari inkerinsuo-
malaista vanhaa miestä. Minulla oli setääni varten kilo ranskanleipää ja viinipullo. 
Simo-setä tarjosi viiniä myös kolmelle parakissa olleelle.

Kerroin Simo-sedälle, että minun tarkoitukseni on muuttaa perheeni kanssa 
tännepäin. Setä kertoi olostaan: ”Jos haluaa työtä, metsässä on työskenneltävä joka 
päivä. Palkalla ei elä, mutta ei sillä kuolekaan. Tienaan 3-4 ruplaa päivässä. Mitä 
sillä nyt sitten voi ostaa. Vuoden olen täällä työskennellyt, mutta en ole kyennyt 
ostamaan mitään nenäliinaa suurempaa itselleni”. Simo-setä sanoi haluavansa 
säästää rahaa. Hän toivoi pääsevänsä joskus kotiseudulleen. Setä antoi minulle 
tyttärensä Kazakstanin Syrdarjasta lähettämän kirjeen. Kirjeessä kerrottiin, että 
veljeni Viljo oli onnistunut pakenemaan karkotusleiriltä Inkerinmaalle ja sieltä 
salateitä rajan yli Suomeen. 

Seuraavana luettelo eräistä henkilöistä ja perheistä, jotka joutuivat vainojen 
kohteiksi ja jotka lähetettiin karkotukseen:

• Setäni Simo Kähärin vaimo Hetti Kähäri ja heidän lapsensa Viljo ja Laine. 
He olivat ehtineet hankkia yhden lehmän. 

• Äitini Mari Kähäri, yli 60-vuotias, lähetettiin veljeni Viljon ja siskoni Lah-
jan kanssa karkotukseen. Viljo karkasi, palasi rajalle ja siirtyi Suomeen. 
Lahja työskenteli sairaanhoitajana Leningradissa. Äitini ja siskoni kuolivat 
karkotuksessa. He olivat omistaneet yhden lehmän.

• Simo Pönniö vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa. He eivät olleet omis-
taneet koskaan enempää kuin yhden ainoan lehmän.

• Katri Kettinen kolmen lapsensa kanssa. Hänen miehensä oli tuomittu vii-
deksi vuodeksi työleirille jo edellisenä vuonna. He eivät olleet omistaneet 
ollenkaan karjaa.

• Simo Laitinen vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa. He olivat omistaneet 
yhden lehmän.
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Tällainen oli lista rikkaista ja hyvinvoivista kulakeista. Palasin seuraavana päivä-
nä Vaskelan asemalle kello neljä iltapäivällä. Sieltä oli vielä 11 km kävelymatka 
kotiin. Hauskaa oli vain se, että sain kävellä tuttuja teitä. Mutta kuinka kauan, oli 
kysymys mielessäni. 

Matin asia oli ”hyväksytty ja loppuu käsitelty”

Läänin valitusosastolta ei ollut tullut minkäänlaista vastausta passiasiasta vie-
läkään. Lähdin jälleen selvittämään asiaa. Minut käskettiin mennä Leningradin 
lääninhallitukseen Ohanin Sillan lähelle. Menin Leningradiin ja löysin Ohanin 
sillan, mutta siellä ei näyttänyt olevan minkäänlaista toimistoa. Minua vastaan 
tuli suurikokoinen sotilas, joka kysyi: ”Onko sinulla oleskelulupaa?” Vastasin, että 
eihän minulla ole. Hän käski minun hävitä. Hän tarttui olkapäihini ja työnsi minut 
menemään. Lähdin liikkeelle, mutta takaani tuli mies, joka oli nähnyt tapahtuman 
ja kysyi hiljaa, mitä varten minä olin täällä. Hän neuvoi, että siellä on toinen ovi, 
jossa hoidetaan passiasioita. 

Löytyikin toinen portti, jossa luki ”passipöytä”. Sisältä löysin valituspöydän. 
Kysyin, oliko minun asiani käsitelty. Pöydän takana istuva nainen löysi paperini ja 
sanoi, että asiani on hyväksytty ja että minä ja perheeni voimme muuttaa. Kotona 
olemista ei enää sallita. 

Asiani oli ratkaistu. Passianomusta ei oltu hyväksytty. Passikonttorin mies oli 
kirjoittanut muistion, jonka jouduin allekirjoittamaan. Sitten mies kirjoitti kaksi 
”susipassiksi” nimitettyä paperia minulle ja vaimolleni. Perheeni oli siirryttävä 
kymmenen päivän sisällä kotipaikalta pois. ”Onnellista matkaa”. Nyt asia oli lop-
puun käsitelty. Seitsemän aikaan illalla olin kotona. 

Meidän tuli lähteä matkaan välittömästi, se oli selvää. Kaksi vuotta olin työs-
kennellyt kolhoosin parhaaksi ilman palkkaa. Lisäksi kotona odotti ankara tieto, 
jonka mukaan minun pitää maksaa 25 ruplan vero, niin kuin muutkin kolhoosi-
laiset. Kyläneuvoston puheenjohtaja oli nostanut veron 500 ruplaan sinä aikana, 
kun kävin passitoimistossa. Varmuuden vuoksi hän oli kirjoittanut panttikirjan 
myös lehmästämme. Tällaista ei saisi tehdä kapitalistisessa maassa, mutta täällä 
oli vapaus tehdä mitä vain. ”Ajattele, mutta ole hiljaa”, sen neuvon sain monta ker-
taa, ja yritin noudattaa sitä. Lainasin 500 ruplaa serkultani ja menin maksamaan 
oikeudettomasti määrätyn veron korotuksineen Kyläneuvostolle. Kotona odotti 
joku spekulantti, joka osti lehmämme ja maksoi siitä 1300 ruplaa. Sillä tavoin 
saimme matkakassan. 

Olisimme saaneet olla kotonamme 24 päivään tammikuuta. Pelkäsin, että 
kyläneuvosto voi yrittää tehdä minulle uusia ikävyyksiä. Sen tähden vuokrasim-
me kotimme jo vähän aikaisemmin. Köyhää oli kotielämämme ollut, mutta nyt 
se vasta köyhää oli. 
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Halusin nähdä syntymätaloni pihan vielä viimeisen kerran. Tein kierron kai-
kissa huoneissa ja viivyin sitten vanhan pihlajapuun vierellä. Se oli isoäitini puu. 
Jälkeenpäin sain kuulla, että äitini oli kuollut Kazakstanin vankileirillä ja hänet oli 
haudattu samoihin aikoihin, jolloin minä tein lähtöä kodistani. Eräät sukulaiset 
kävivät sanomassa hyvästit meille.

Odotimme junan saapumista Leningradin asemalla. Ostin junaliput perheel-
lemme. Saimme istumapaikat ja nousimme Kerestiin menevään junaan. Kerestissä 
oli tarkoituksemme löytää tutun miehen Simo Saavon asunto. Mutta talo oli tyhjä. 
Ulkona oli 15 asteen pakkanen. Onnea oli, että naapuritalon pihalle saapui juuri 
talon omistaja. Hän näki tilanteemme ja pyysi kantamaan tavaramme talonsa 
eteiseen ja tulemaan tupaan lämmittelemään. Miehen avulla löysimme talon, josta 
sain vuokratuksi huoneen perheelleni. Seuraavana aamuna muutimme. Muutto 
oli perheellemme onnekas lyhyellä tähtäyksellä.

Kylässä ei ollut työmahdollisuuksia. Metsätöitä olisi ollut, mutta jo kotona 
olin oppinut, että metsätyöt ovat puhdasta rangaistustyötä. Sen halusin ainakin 
aluksi välttää. Noin seitsemän kilometrin päässä Ragavkan aseman vieressä oli 
suuri venäläinen kylä nimeltään Finjo luug. Siellä asui rajaseuduilta karkotettuja 
suomalaisia perheitä. Siellä oli myös saha, jossa karkotetut kävivät työssä. Onnis-
tuin saamaan asunnon kylästä, muutin perheeni kanssa sinne.

Jouduin metsätöihin. Työpaikka oli noin seitsemän kilomerin päässä kylästä. 
Sain makuupussin yötä varten. Miehet kokoontuivat illalla yhteen pelaamaan 
korttia. He kertoivat saaneensa viiden vuoden karkotuksen. Sain heiltä neuvon 
olla varovainen puheissa. Kuka tahansa saattoi olla GPU:n agentti.

Vuoden 1937 huhtikuussa tuttumme Simo Huoponen tuli käymään luonamme. 
Karjalan Kannaksen raja-alueilta oli neljä pitäjää tyhjennetty ihmisistä. Simon ker-
tomuksen mukaan suurin osa asukkaista oli siirretty ja asutettu Itä-Inkerinmaalle. 
Siellä vastaanotto oli tapahtunut nopeasti. Ehkä sinne onnistuisi meidänkin 
perheemme asettua. Olin kuitenkin pessimistinen, miten sinne muuttoa varten 
mahtaisi saada tarvittavat paperit ja passit. 

Parin päivän kuluttua menin Kerestin pysäkille ja nousin Leningradin junaan. 
Nousin junasta pois ja jatkoin matkaani kävelemällä. Matkalla tapasin erään tut-
tavani Nakarankylästä. Hän liikkui samoilla asioilla kuin minäkin eli oli etsimässä 
uutta asuntopaikkaa. Hänen piti mennä passikonttoriin seuraavana aamuna, 
joten minäkin lähetin paperini sinne uteliaana, minkälaisen vastauksen saisin. 
Hän tuli illalla takaisin määräyksen kanssa, että meidän tuli häipyä kaupungista 
24 tunnin sisällä. 

Yöpymispaikassa oli muutamia Markkovan poikia, jotka kertoivat, että Mark-
kovassa otettaisiin vastaan tulijoita, jos tulijat liittyvät kolhoosiin. Oli ostettava 
liput Leningradin Naasian pysäkille ja ohjautua siitä perille. Tein niin kuin oli 
neuvottu, kuljin Markkovan seudun kylästä kylään ja saavuin Haittalan kylään. 
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Tapasin kolhoosin johtajan ja sain vastauksen, että he ottavat mielellään miehiä 
kolhoosiin. Mutta huoneita ei perheitä varten ollut. 

Kolhoosinjohtaja antoi minulle vinkkejä, joista olin kiitollinen. Hän neuvoi 
tien kilometrin päässä olevalle talolle. Siellä olevan eestiläisen kolhoosin joh-
taja oli sanonut, että hänelle voi lähettää kolhoosiin pyrkijöitä. Puheenjohtaja 
oli Adolf Pudell, hän puhui venäjää. Täällä puhuttiin ylipäätään venäjää, mutta 
ympäristössä puhuttiin viron kieltä. Tein Pudellin kanssa sopimuksen muutosta 
perheeni kanssa kolhoosiin. Hän lupasi auttaa minua niin paljon kuin vain voi. Ja 
sen hän kyllä tekikin. Olen monta kertaa miettinyt myöhemmin, kuinka rakentavia 
eräiden ihmisten ystävälliset sanat voivat olla silloin, kun elämä tuntuu olevan 
täysin raunioina.

Matkarahojen saamiseksi meidän oli pakko myydä tarvetavaroitamme. Pari 
päivää järjestelimme asioitamme ja kolmantena päivänä perheemme lähti py-
säkille. Meillä oli taskussa 50 ruplaa, joista puolet meni matkalippuihin. Illalla 
olimme Apraksin asemalla. Alkuvaikeuksien jälkeen löysimme työnjohtajan. Hän 
antoi meidän nukkua keittiössään. Meidän mukanamme lähtivät myös Anni-täti 
Veikkolainen ja poikansa Tauno ja Paavo.

Talossa oli vanha kamiina lämmön lähteenä. Perunoita saatiin ”talosta” ja 
maitoa voisimme noutaa navetasta iltaisin. Jauhoja saatiin määräpäivinä. Huolsin 
hevosia iltaisin ja aamuisin. Päivisin työskentelin pelloilla niin kuin muutkin. 
Kolhoosia kutsuttiin ”Il Estonskij”-nimellä. Sain tarvittavat paperit ja leimat. 
Enää ei tarvinnut elää paniikissa, että joutuisi karkotetuksi. Saimme lehmänkin. 
Mustikki antoi maitoa viisi litraa vuorokaudessa. Nyt olivat asiat oikein hyvin. 
Kerran viikossa kävin myymässä maitoa Leningradissa. Myöhemmin saapui 
Simo Tirrasen perhe Kusitninkylästä ja Matti Hännikäinen Sutelankylästä sa-
maan kolhoosiin. 

Vuoden 1937 aikana kolhoosien määrä lisääntyi voimakkaasti. Viljamakasii-
nimme täyttyi. Se riitti kolhoosilaisten palkanmaksuun. Me saimme 1,4 kg ruista, 
600 grammaa jyviä, lisäksi kauraa ja perunoita 5 kg päivää kohden. Ja lehmälle 
saatiin riittävästi heinää. Sain myös kolme ruplaa palkkaa päivää kohden. 

Sodan keskellä tulilinjassa

Sodan aikana Inkerinmaa joutui vaihtelevasti kahden, toistensa vihollisten, 
saksalaisten ja venäläisten, valvonnan alle. Jos siinä selviät, kiitä onneasi! Jos et, 
syytä itseäsi. Kyläläiset eivät olleet syyllisiä siihen, että kylä sijaitsi tulilinjassa. 
Me halusimme vain elää kodeissamme rauhassa. Kyläläisten kohtelu oli raakaa ja 
epäinhimillistä. On sanottu: ”Uskokaa minua, jos Karl Marx olisi tiennyt, kuinka 
huonosti hänen teoriansa sopivat Sovietin sosialismiin, nousisi hän ylös haudas-
taan ja repisi harmaata partaansa”. 
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Eräänä päivänä kuulimme voimakkaan sireenin äänen. Pian ilmestyikin sak-
salainen pommikone Viron suunnalta. Lentokone lensi suoraan kohti työpaik-
kaamme. Uskoimme, että viimeinen hetkemme oli koittanut. Kone alensi hiukan 
korkeuttaan ja sieltä heitettiin alas säkki. Se näytti ikään kuin patja olisi tullut alas. 
Pelkäsimme ensin olla sen lähellä. Mutta sitten joku rohkea meni säkin luo ja avasi 
sen. Siinä makasi vanha juutalainen ja hänen rintaansa oli kirjoitettu venäjäksi: 
”Me lähetämme teille työnjohtajan, olkaa hyvä!” Mies oli luultavasti ollut kuollut 
ennen kuin hänet oli pantu säkkiin. 

Seuraavana päivänä huusi sireeni jälleen. Juoksimme suojakuoppiin. Näim-
me lentokoneen lentävän Leningradin suunnasta. Ensin kohti Viron rajaa, mutta 
sitten se teki käännöksen juuri meitä kohden. Näimme selvästi saksalaiset tekstit 
koneessa. Kone heitteli muutamia pommeja niin, että maa vapisi, ja lensi sitten 
pois. Nyt näimme selvästi venäläiset tekstit koneen kyljessä. Ihmettelimme, 
kuinka oli mahdollista vaihtaa kansallisuusmerkit lennon aikana ja mitä mieltä 
oli pommittaa omia työntekijöitään. 

Tuhottu Lempaala

Lempaalassa katselimme maisemaa. Koko Suomenlahden alue aina Laatokkaan 
saakka oli aikanaan ollut lähes 60 prosenttisesti metsän peitossa. Näimme nyt, 
että metsä oli poissa. Kaikki näytti kuolleelta. Täällä oli aikaisemmin neljä pitä-
jää: Lempaala, Nikkula, Valkeasaari ja Toksovan kyliä. Ainakin 40 000 ihmistä 
karkotettiin Kaukoitään. Rakennukset ja pihat hävitettiin. Normaalisti tuulet 
tulivat Suomenlahdelta tai Laatokasta päin. Metsä antoi tuulen suojaa. Nyt tuuli 
oli kuivannut pellot. Täällä oli aikanaan runsas lihantuotanto, samoin perunan-
tuotanto. Metsästä oli saatu marjoja ja sieniä. Millä älyllä ja miksi tämä kaikki oli 
tuhottu? En voinut sitä mitenkään ymmärtää. 

Ollessani Leningradissa myymässä maitoa ja muita tuotteita, kuulin Lenin-
gradin neuvoston puheenjohtajan tilanneselvityksen kovaäänisen kautta: ”Vali-
tettavasti sotatilanne on tosiasia. Vihollinen on hyökännyt kimppuumme. Teillä ei 
kuitenkaan ole mitään pelättävää. Vihollinen lyödään takaisin. Teidän tulee jatkaa 
työtänne kuten ennenkin. Ei ole syytä hamstrata ruokatarvikkeita, päinvastoin. 
Jos löydetään henkilöitä, joilla on enemmän kuin viisi kiloa leipää, jauhoja tahi 
kuivattua leipää, hänet tullaan ankarasti rankaisemaan”. Pieni ruokapussi kädes-
säni ajoin takaisin kotiin. Sota jatkui. Alkoi olla pommituksia.

Eräänä iltapäivänä marssi pari komppaniaa puna-armeijalaisia talomme ohi. 
Eräs miehistä jäi jälkeen ja tuli taloomme. Hän pyysi meitä keittämään perunoita 
kattilan täyteen. Aloimme keittää perunoita. Mies meni pyytämään naapureilta 
samaa asiaa. Mies kertoi, että he olivat kasakkeja. He olivat marssineet jalkaisin 
kaksi viikkoa Moskovasta tänne saakka. Hevoset ovat vetäneet kärryjä. Ne eivät 
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olleet pysyneet matkassa. Yhtäkkiä komentaja tuli meille päin. Perunanpyytäjät 
katosivat äkkiä. Heillä ei ollut aikaa odottaa perunoitaan, vaan heidän oli jatkettava 
matkaa komentajan määräysten mukaisesti. 

Kranaattitulen alla 

Tuttu Aleksander Jansson oli kaivanut maahan hyvän pari metriä syvän kuopan 
suojaksi perheelleen. Kun taistelut riehuivat pahimmillaan, oli eräs saksalainen 
sotilas tullut Aleksander Janssonin taloon ja asettunut parvekkeelle. Täällä hän 
oli ollut piilossa venäläisiltä, jotka olivat noin 40 metrin päässä. Eräs venäläinen 
sotilas hiipi talon lähelle ja sytytti talon palamaan. Tuli levisi talossa. Saksalainen 
huomasi Janssonin punkkerin ja siirtyi sinne ja makasi siellä piilossa. Venäläiset 
ryntäsivät kohti palavaa taloa ja löysivät vain saksalaisen aseen. Saksalainen ma-
kasi piilossaan. Suoja-asemassa makasi myös Janssonin vaimo poikansa ja tyttä-
rensä kanssa. Saksalaisten kanuuna alkoi ampua metsänreunaa, jossa venäläiset 
olivat. Myös venäläiset kranaatit alkoivat lentää. Saksalainen sotilas katosi. Tuli 
seuraava aamu. Mitä teki Jansson? Hän otti aamulla kottikärrynsä ja veti esiin 50 
kilon vehnäjauhosäkin ulos bunkkeristaan. Hän oli säilyttänyt sitä neljä vuotta. 
Hän heitti sen kottikärryille ja lähti kohti tuntematonta. Perhe seurasi perässä. 

Eräänä syksyisen päivän aamuvarhaisella vuonna 1941 vaimoni Varpu oli 
leivän teossa. Uuni oli lämmennyt yöllä pimeän aikana, ja leivät olivat uunissa 
paistumassa. Hän oli pannut myös lihapadan säästöön kaiken varalla, jos jotain 
tapahtuisi. Ja jotain tapahtui. Yhtäkkiä alkoi sataa kranaatteja. Ne tulivat Putilovin 
ja Sinjavinan suunnalta. Niiden vihellykset kuuluivat ilmassa. 

Kolhoosin kaukaisin talli oli kolhoositalosta 600-700 metrin päässä. Juok-
simme sinne suojaan. Sinne tuli myös muita kyläläisiä. Tulitus pysähtyi hetkeksi, 
mutta jatkui hetken kuluttua uudestaan yhtä suurella intensiteetillä. Puolentoista 
tunnin kuluttua tulitus loppui. Tuli rauhallista. 

Meillä oli nälkä. Vaimoni uskalsi lähteä hakemaan kotoamme leipää ja lihapa-
taa, joiden piti olla uunissa. Mutta kun hän oli mennyt talolle, oli talon ovi auki ja 
uuni oli tyhjä. Toiset olivat tarvinneet ruokamme paremmin kuin me. Todennä-
köisesti viejät olivat paikalla olevia saksalaisia. Vaimoni tuli tyhjin käsin takaisin. 
Myöskin sika ja kanamme vietiin myöhemmin. 

Päivä kallistui iltaan. Kova ammunta alkoi jälleen. Venäläiset olivat sytyttä-
neet kylän pari taloa tuleen. Ihmiset olivat yhä talliin piiloutuneina. Muutamat 
seurasivat tilannetta tallin ulkopuolella. Yhtä äkkiä lensi kaksi kranaattia ihmisiä 
kohden. Ihmiset säntäsivät talliin, kaikeksi onneksi he pelastuivat. Seisoin tallin 
avonaisen pääikkunan luona. Tunsin lämpimän tuulen viiman, kun kranaatit 
lensivät ohi. Ilmeisesti tulittajat luulivat ihmisten olevan metsässä piilossa, kun 
kranaatit tuntuivat suuntautuvan sinne. Jokainen kranaatti jätti jälkensä peltoon. 
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Emme odotelleen enempiä neuvoja tahi ohjeita. Siirryimme kaikki takapeltoja 
pitkin kauemmaksi metsään. Metsään ja pelloille lenteli kranaatteja. Kauempana 
oli kolhoosikylä. Menimme sinne. Taivas meni pilveen ja päivä pimeni. Pienimmät 
lapsistamme nukkuivat vaimoni ja minun sylissä. Eräs pojista kolkutti erään ta-
lon ovea ja pyysi päästä sisälle. Talo oli täynnä, emme mahtuneet taloon. Samat 
vastaukset saimme seuraavien ovien takana. Pimeässä etsimme suojaa tataarien 
saunasta, joka oli tyhjänä. Nukuimme siellä penkeillä. Aamulla totesimme, että 
meidän on löydettävä rauhallisempi kylä. 

Estonskista eteenpäin 

Minulla oli kaksirattainen hevoskärry ja siinä tynnyri jota olin käyttänyt vihan-
nesten kasteluastiana. Vesitynnyrin jätin pois ja naulasin muutamia lautoja kär-
ryyn. Matrassipussit tyhjennettiin ja ne täytettiin taloustavaroillamme. Lapset 
lastattiin kärryihin. Pojat valjastivat hevosen kärryjen eteen. Yksi pojista ajoi 
hevosta. Me vanhemmat seurasimme kävellen perässä. Näimme edellispäivän 
tuhot kylässä. Kylän kohdalla alkoi jälleen kranaattituli. Pari kranaattia iskeytyi 
maahan lähellemme. Me kiirehdimme edelleen. Kranaatteja lensi ylitsemme. Tie 
jatkui rautatien yli 

Tänä aikana olivat venäläiset ryhmät ehtineet pitkin rautatietä ja poikenneet 
kohti Leskelää ja menneet vasemmalle. Tulimme hetken kuluttua samalle tielle ja 
otin oikealle, joka näytti vapaalta. Meillä oli tuuria. Voidaan vain arvata, mitä olisi 
tapahtunut, jos olisimme jatkaneet samaa tietä ja kohdanneet venäläisen patrullin. 
Jatkoimme matkaa yli rautatien ja edelleen sata metriä pitkän kaapelisillan yli. Sen 
jälkeen oli hyvä jatkaa mäkeä ylös Leskelään. Kun olimme ehtineet kylän ulkokul-
mille, alkoivat kranaatit lentää korkealla päittemme ylitse lentokenttää kohden.

Pääsimme Leskelään. Kylä oli lähes tyhjä, vain muutama vanha nainen oli vielä 
kylässä. Luvatta asetuimme erääseen saunaan. Siinä meni yö. Seuraavana päivänä 
lensi kranaatti katon yli alas kylätielle. Menimme talonomistajan rakentamaan 
suojaan. Tulitus kuului kylän läheiseltä lentokentän suunnalta.

Eräänä aamuna lensi lentokone hyvin matalalla ja pyyhki kylää konekivääritulel-
la. Meillä oli onnea, kukaan ei haavoittunut. Estonskin suunnalta kuului joka aamu 
kovien taistelujen ääni. Mutta aamuisin oli suhteellisen hiljaista. Eräänä päivänä 
palasin Estonskiin katsomaan, mitä kodillemme siellä oli tapahtunut. Talomme oli 
paikallaan ilman ikkunoita. Tapasin siellä muutamia ihmisiä, jotka kertoivat, että 
joka ilta oli kovia taisteluja. Palasin Leskelään puhumatta kenellekään mitään.

Kuitenkin tuntui oudolta asua kylässä, josta lähes kaikki olivat muuttaneet 
pois. Seuraavana aamuna jatkoimme matkaamme Mgaan suuntaan. Ohitimme 
saksalaisten valvonnassa olevan lentokentän, joka oli jatkuvasti venäläisten 
hyökkäysten kohteena.
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Kanttila

Menimme eräiden pienten kylien ohi Kanttilan kylään. Se oli inkeriläinen hyvin 
hoidettu kylä. Kyselimme asuntoa 12-henkiselle joukollemme. Suurelle joukol-
lemme ei löytynyt tarpeeksi isoa huonetta. Meidät osoitettiin ”konttoriin”. Se oli 
vanha riihi, joka oli toiminut konttorina. Saimme muuttaa siihen. Ruoanlaitto-
mahdollisuutta ei ollut, mutta ilma oli vielä aurinkoinen ja lämmin. Valmistimme 
aluksi ulkona ruokamme, jonka olimme valmistettavaksemme saaneet! Muurasin 
huoneeseemme muutamasta löytämästäni tiilestä tulisijan, johon voitiin asettaa 
kattila ruoan valmistamista varten. Huoneeseemme muutti lisää väkeä niin, että 
meitä asui siinä yhteensä 18 henkilöä. 

Kylän karja oli evakuoitu, kun rintama oli alkanut lähestyä paikkakuntaa. In-
keriläiseen tapaan jokaisella tontilla oli sauna ja käsin pyöritettävät jauhinkivet. 
Erään kerran söimme vaimoni Varpun tekemiä lättyjä, jotka olivat ulkotulella 
paistuneet osittain liian ruskeiksi. Yhtä äkkiä tunsin pahaa vääntöä vatsassani. 
Minun oli mentävä pensaaseen. Siellä näin, mikä oli aiheuttanut mahavaivani. Olin 
parin kuukauden ajan tuntenut itseni väsyneeksi. Joskus aikani meni kuin unessa. 
Nyt palaneet lätyt paljastivat syyn. Minun vatsastani tuli ulos pitkä, molemmista 
päistään piikikäs elävä mato. Olin sattumalta saanut vaivaani oikean lääkkeen 
liikaa paistuneiden lättyjen muodossa. 

Yhtä äkkiä kuului lentokoneiden ääni. Lentokoneet olivat venäläisiä. Ne aloit-
tivat pommituksen. Samanaikaisesti alkoi saksalaisten ilmatorjunta ampumisen. 
Kaksi lentokoneista sai osuman ja putosi maahan. Yhtä äkkiä näimme kolmannen 
lentokoneen tulevan meitä kohti avoimella pellolla. Se suuntasi kuularuiskunsa 
meitä kohti. Pelastuimme sirpalesuojaan. Lentokoneet lensivät ylitsemme kol-
me kertaa tuliaseittensa kanssa. Puoluepäätöksen mukaan kylän perheiden piti 
varautua tulipalojen sammutukseen vesitynnyrillä ja hiekalla. Taloissa piti olla 
myös sirpalesuoja, jossa ihmiset voisivat suojautua vaaran uhatessa. 

Lokakuussa alkoivat partisaanit liikkua ja sytyttää tuleen virolaisten taloja. 
Eräänä yönä paloi Kaarl Truusin talo. Kaarl juoksi vesihinkin kanssa sammutta-
maan paloa, mutta partisaani ampui hänet. Hän ei kuollut heti. Hän huusi apua. 
Hänen vaimonsa juoksi ulos auttamaan miestään. Piilossa olleet partisaanit tap-
poivat hänet pistimellä. Hän kuoli ääntä päästämättä. 

Kylässä asui venäläinen Dergatsevin perhe. Dergatsev oli rakentanut perheen-
sä suojaksi bunkkerin, jossa oli lämmityskamiina ja korsteeni. Perheessä oli kah-
deksan lasta, yksi poika oli jalkavammainen. Itse Dergatsev oli ihmisrakkaudesta 
liittynyt partisaaneihin. Eräänä aamuna invalidipoika oli tullut sirpalesuojasta 
ulos. Hänen äitinsä oli sytyttänyt tulen kamiinaan, joten savupiipusta nousi savu. 
Aamu oli rauhallinen, ja savu nousi suoraan ylös. Jostain piilopaikasta tulenjoh-
taja ilmoitti maalikoordinaatit kanuunapatterille. Putilovin suunnalta ammuttiin 
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muutamia kranaatteja suoraan Dergatse-
vin bunkkeriin. Yhtään suojassa ollutta 
ihmistä ei pelastunut.

Heräsi toivo, että Estonskissa olisi 
löydettävissä perunoita ja valkokaalta 
pelloilta. Valjastin hevosen kärryjen eteen 
ja lähdin Annin pojan Paavon kanssa Es-
tonskiin. Me vain seisoimme ja katselimme 
ympäristöä. Näky oli puistattava. Yhtään 
asuntoa ei ollut jäljellä. Jäljellä ei ollut 
edes puita tai pensaita. Kaikki oli hävitetty. 
Kylä oli tyhjä. Yhtään ihmistä ei paikalla 
näkynyt. Granaatit lentelivät kauempana 
oleville pelloille. Jostain kuului huuto: 
”Weg. Weg. Pois. Pois”. Meillä ei ollut muuta 
tehtävissä kuin palata takaisin Kanttilaan. 

Kanttilassa asuneen parin sadan pa-
kolaisen lisäksi kylään muutti hevosineen 
ja kärryineen sata saksalaista. Tuli syksyn 
viileys. Pelloilta ei löytynyt enää perunoita. 
Hevosille syötettiin löydettävissä oleva 
heinä. Ihmisille oli ruokaa saatavilla vähän. 
Ensiksi teurastettiin hevoset. 

Estonskista saapui tuttujamme. Eräät viipyivät riihessämme muutaman 
päivän, toiset pitempään. Aika mateli eteenpäin. Mutta mitään muutoksia ei ta-
pahtunut. Mutta nyt ruoka loppui täydellisesti. Näimme nälkää. Lehmämme oli 
teurastettava. Kahdella pienimmällä ei ollut edes vaatteita tahi kenkiä. 

Sattui eräs kammottava tapahtuma. Saksalaiset olivat löytäneet erään saksa-
laisen sotilaan ruumiin kylien väliltä. Kaikki kylien miehet, myös minut, koottiin 
yhteen ja suljettiin erääseen latoon. Saksalainen venäjää osaava mies luki meille 
läksyn. ”Jos ette tunne henkilöä, joka ampui toverimme, otamme teistä kymme-
nen esiin ja ammumme heidät kaikki. Oli onni, että rikospoliisi saapui paikalle. 
Hän määräsi meidät vapautettaviksi ja päästettäviksi koteihimme. Sen jälkeen 
voitaisiin rauhassa selvittää, kuka on murhaaja ja ottaa hänet rauhassa kiinni. 
Ihmiset kertoivat jälkeenpäin, että poliisi oli ottanut murhatun silmän pupillin 
ulos ruumiista ja sitten pupillasta oli otettu valokuva. Kun valokuva oli valmis, 
oli poliisi kysynyt saksalaiselta komentajalta: ”Tunnetko tämän miehen. Hän on 
murhaaja”. Murhaaja oli todettu saksalaisten omaksi mieheksi.91

91 Kirjailijan huomautus: Juttuhan ei voi olla täysin totta. Sota-aikoina kerrotaan mitä 
ihmeellisimpiä juttuja vailla totuuspohjaa. Huhut leviävät.

Matin vaimon, Varpun sisko, Anni 
Veikkolainen kahden poikansa 
Taunon ja Paavon kanssa kuului sa-
maan pakoryhmään. Kuva: Kähärin 
perhealbumi. 
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Lähtö Kanttilasta vuonna 1942

Joulukuun viimeisenä päivänä 1941 tuli kylävanhin luoksemme ja ilmoitti, että 
meidän on pakattava tavaramme ja tehtävä saksalaisten määräysten mukaan. 
Saksalaiset siirtävät kaikki pakolaiset kauemmaksi alueelta. 

Tavaroiden pakkaaminen oli selvää. Mutta mihin lähteä, se ei ollut lainkaan 
selvää. Seuraavan aamun valjetessa saksalaiset ajoivat kahdella reellä pihaamme. 
Tavaramme lastattiin rekeen. Suuremmat lapset kiipesivät tavarakuorman päälle. 
Vaimoni levitti peitot pikkutyttömme, vuoden vanhan Ainon nukkumapaikaksi, 
Toisen peiton sisälle pyöriteltiin lähes kolmivuotias Arvo-poikamme. Näin alkoi 
matkamme uutta tuntematonta kohden. Pysähdyimme hetkeksi Metsäpirtissä. 
Kuski tarjosi meille ruokaa. Siellä tapasimme eräitä muita samanlaisia matkaajia. 

Olimme Tosnan lähettyvillä. Näimme siellä samanlaisen reen kuin meidän-
kin. Kuulin naisen itkevän. Pieni vauva oli kuollut. Heidän ajoneuvonsa kuski otti 
kuolleen lapsen, teki pienen kuopan tien sivuun lumeen, laittoi vauvan siihen ja 
potkaisi vähän lunta päälle. Ja matka jatkui. 

Seuraavana aamuna tammikuun toisena päivänä 1942 heräsimme suureen 
hälinään. Saksalaiset olivat ottaneet reet ja hevoset pihaan jo aamun pimeydessä. 
Pakkasimme lapsemme ja itsemme rekeen, kuten edellisenä päivänäkin. Pakkasta 
oli 30 astetta. Me kaikki palelimme reessä. Iltapäivällä meidät ohitti lentokone. 
Se oli maalattu siniseksi, kyljessä oli risti. Se lensi hiukan edellämme ja pudotti 
muutamia pommeja. Kuulimme automaattikanuunan ampumista. Lentokone 
näytti putoavan alas

Loputon pakomatka

Näin alkoi Matti Kähäri nuoremman perheen sodan aikainen loputon pakomatka 
kylästä toiseen, Venäjältä Latvian kautta Viroon ja sieltä edelleen Suomeen. Perhe 
saapui laivalla Hangon satamaan 5.5.1943. Seuraavana vuonna 1945 perhe siirtyi 
Ruotsiin.

Perheeseen kuului isän ja äidin lisäksi seitsemän lasta. Kaksi lasta syntyi vielä 
Suomessa olon aikana. Lisäksi joukkoon kuului vielä Matin vaimon, Varpun sisko, 
Anni Veikkolainen kahden poikansa Taunon ja Paavon kanssa. Anni Veikkolainen 
palasi poikineen Suomesta takaisin Neuvostoliittoon, sillä hänen kaksi tytärtään 
oli sodan eri vaiheissa jäänyt venäläisten rintaman puolelle. Tyttäret olivat löyty-
neet, mutta Annin poika Paavo oli karkotettu Siperiaan. Annin mies oli pidätetty 
jo paljon aikaisemmin, eikä hänen kohtalostaan ole sen jälkeen kuultu.

Matin kertomus monivaiheisesta, raskaasta, loputtomalta tuntuneesta 
matkasta ei pääty tähän. Se jatkuu yksityiskohtaisena pitkänä kertomuksena 
pakomatkasta, jossa edetään maasta ja paikasta toiseen sattumanvaraisesti. On 
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kävelymatkoja, on pakkasta, sairautta, nälkää, karanteenissa oloa ja odottamista. 
Koko pakomatkan kertomiseen ei kirjamme tila anna mahdollisuutta. Mutta Matti 
on päivittänyt matkan Estonskin kylästä Suomeen ja nimennyt sen muistoksi 
pakomatkasta. Matin päivittämä lista antaa meille jonkinlaisen kuvan siitä, mitä 
lapsiperhe joutui kokemaan pakomatkallaan. Loppujen lopuksi matka kuitenkin 
päättyi onnellisesti Ruotsiin, mistä perhe sai uuden kotimaan. 

Muisto pakomatkasta

28.07.1941 Saksalaiset tulevat Estonskin kylään Markkovan pitäjään.
03.09.1941 Lähdemme Leskelään ja Kanttilaan, 20 km.
01.01.1942 Lähdemme Kanttilasta, ohi Järvisaaaren kirkon ja Metsäpirtin kylän 
saksalaisten reessä, 20 km.
02.01.1942 Lähdemme Tosnasta Ljubaan saksalaisten reessä, 35 km.
05.01.1942 Lähdemme Ljubasta kävellen, 15 km.
06.01.1942 Korovejerytsiistä jalkaisin, 12 km.
07.01.1942 Shustrueluukista jalkaisin 15 km.
08.01.1942 Sholkovkasta jalkaisin. 
12.01.1942 Ohitamme Ogorelien, 50 km.
13.01.1942 Lähdemme Oredesistä jalkaisin, 16 km.
14.01.1942 Lähdemme Batetskistä jalkaisin, 45 km.
19.01.1942 Saavumme Luugaan.
28.01.1942 Lähdemme Luugasta kuorma-autolla Pskovia kohti, 130 km.
30.01.1942 Pskovista Viron rajalle jalkaisin, 21 km.
31.01.1941 Rajalta takaisin Pskoviin kuorma-autolla, 21 km.
02.02.1942 Pskovista junalla Latvian Abreeneen.
03.02.1942 Abreenesta Latvian Kulbinesiin junalla.
03.02.1942 Kulbinesista Latvian Valkaan junalla.
04.02.1942 Kävelemme rajajoen yli Viron puoleiseen Valkaan.
04.02.1942 Saavumme junalla Tarton rautatieasemalle.
05.02.1942 Meidät viedään Tarton vankileirille.
21.02.1942 Käynti Tarton poliisiviranomaisten luona.
23.02.1942 Karanteeniin Tartossa.
24.02.1942 Joudun sairaalaan muun perheen kanssa.
14.02.1942 Pääsen sairaalasta pois.
29.02.1942 Muutamme Kurenmaalle.
01.05.1943 Lähdemme Kurenmaalta muuttaaksemme Suomeen.
05.05.1943 Saapuminen Hangon satamaan. Virossa perhe oli asunut 15 kuukautta.
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Matin pojan Kalervo Kähärin lisäys 

”Perheemme pakkasi tavaransa ja nousi seuraavana aamuna tavaroineen sak-
salaisten järjestämään hevosen rekeen. Näin alkoi perheen suuri pakomatka 
Kanttilasta ensin Latvian kautta Viroon ja sieltä Suomen kautta Ruotsiin. Saamme 
olla kiitollisia vanhemmillemme. Heidän suuruutensa oli siinä, että he selviy-
tyivät pienten lasten kanssa talven pakkaset, nälän ja loputtoman vaelluksen 
vapauteen”.

”Perheemme ei ollut Kloogan leirillä, vaan asui Kuremassa. Isäni Matti työs-
kenteli eräässä suuressa kartanossa. Perheellämme oli Kuremassa suhteellisen 
hyvät olot. Minä synnyin siellä. Pari päivää syntymäni jälkeen perheemme mat-
kusti Paldiskiin ja sieltä edelleen laivalla Hankoon. Äitini on kertonut, että joukko 
Kureman naapureitamme seurasi meitä Paldiskiin saakka. He halusivat nähdä, 
että me varmasti pääsimme jatkamaan matkaamme Suomeen”, kirjoittaa Kalervo 
Matinpoika Kähäri. 

”Suomessa perheemme muutti Viljo-sedän avustamana Tainionkoskelle Imat-
ran lähelle. Isä sai sieltä työpaikan eräässä kartanossa. Perhe asui siellä kevättalven 
vuonna 1945. Muutimme sieltä Ruotsiin välttääksemme pakkomuuttamisen ta-
kaisin Neuvostoliittoon. Venäjän lähetystön väki kiersi ympäri Suomea ja kartoitti 
kaikki inkerinsuomalaiset pakolaiset. Venäläiset virkamiehet käyttäytyivät todella 
uhkaavasti isäämme kohtaan. Ainoa mahdollisuus oli vielä kerran pakata tavarat 
ja lähteä liikkeelle. Tiemme kulki junalla Vaasaan ja sieltä autolla Tornioon”. 

”Tiennäyttäjä ohjasi meidät jokirantaan. Me tallustelimme vielä jäässä ja lu-
menpeitossa olevan Tornionjoen yli. Hyppäsin helposti ylös hangelle, kun paina-
vammat taas vaipuivat hangen lävitse syvään lumeen. Siihen aikaan läheisyydessä 
oli jatkuvia taisteluita. Suomalaiset ajoivat saksalaisia pois Pohjois-Suomesta, 
kuten Suomi oli sopinut Venäjän kanssa tehdyssä aseleposopimuksessa syksyllä 
1944”. 

Uusi kotimaa

Kähärin perhe oli saanut vuonna 1953 Ruotsin kansalaisoikeudet. Dokumenttien 
joukossa on eräs lehtijuttu, jossa perheenisä, Matti Kähäri sanoo, että heillä on 
uusi kotimaa. Perhe on tyytyväinen. 
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Muistoja Mustilasta 

Kertoja Väinö Kähäri on edellisen kertojan Matti Kähäri nuoremman poika. 
Väinön mielestä hänen isänsä kertoo liian vähän lasten kokemuksista. Väinö tuo 
tapahtumiin lasten näkökulman. Hänen kertomuksensa alkaa vuodesta 1936, 
jolloin perhe oli saanut määräyksen siirtyä pois kotoaan Lempaalan Mustilasta. 

Ensin Väinö kuitenkin muistelee perheen kotipaikkaa Lempaalan Mustilaa. 
Hän kirjoittaa: ”Ensin tulevat mieleen lapsuuden lämpöiset valoisat muistot. Sitten 
tulevatkin mieleen normaalin elämän muuttavat traagiset muistot”. Olen valinnut 
hänen muistelmistaan tuokiokuvia, joista muodostuu nuoren pojan kertomus 
”kulakkiperheen” häädöstä kotoaan ja joutumisesta sodan keskelle alueella, jonka 
saksalaiset joukot miehittävät. Kranaattitulta ja ammuntaa tuli molemmista suun-
nista. Jatkuva pelko, ruoan puute ja nälkä olivat lähes jokapäiväisenä seuralaisena. 

Kaikki muuttui – Kertoja Väinö Kähäri

Muistan sunnuntait, jolloin sukulaiset vierailivat toisissaan. Nautimme makoi-
sia ruokia. Isä meni hevosella Leningradiin kerran viikossa maidon myyntiin. 

Matti Kähärin perhe Ruotsissa Umeåssa vuonna 1945. Edessä vasemmalta istu-
vat Arvo, Aili, Matti-isä, Kalervo, Varpu-äiti ja Aarni. Takana vasemmalta: Laina, 
Saimi, Ilmari ja Väinö. Kuva: Kähärin perhealbumi.
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Matkallaan hän osti makeisia meille lapsille. Hän jakoi niitä illalla meille, kaikille 
tarkasti saman verran. Isä nosteli Saimin, Ilmarin ja minut kärryille. Me saimme 
nauttia pienestä matkasta. Meitä lapsia kiinnosti, kuinka suuri kaupunki Pietari 
oikein oli, kun sieltä sai ostaa kaikkea mahdollista. 

Toukokuun ensimmäisenä päivänä marssivat koululaiset ympäri kylää ja 
lauloivat kommunistilauluja suuresta Leninistä. Laulujen iskusanat olivat suo-
menkielisiä. Kirkossa laulettiin taivaassa olevan Jumalan kunniaksi. Kysyin äidiltä, 
oliko taivas suurempi kuin Pietari. Äitini hämmästyi kysymystäni. Hän sanoi, että 
taivas oli paljon, paljon suurempi kuin Pietarin kaupunki. Hän osoitti kädellään eri 
suuntiin ja sanoi, että taivas on kaikkialla meidän yllämme. Sitten kysyin, kumpi 
on suurempi, Jumala vai Lenin. ”Voi rakas lapsi, Jumala on suurin kaikista. Lenin 
ei ole mitään verrattuna Jumalaan”, sanoi äitini. 

Isäni setä Simo Kähäri oli rakentanut tuvan itselleen noin puolen kilometrin 
päähän kotoamme. Hän muutti sinne perheensä ja isoäidin kanssa. Juoksin usein 
heidän luokseen pienelle vierailulle. Me lapset olimme onnellisen tietämättömiä, 
mitä sosialistinen yhteiskunta oli suunnittelemassa meille. Vietin useita viikkoja 
vaihdellen kotona ja isoäidin luona. 

Eräänä aamuna ulkona oli vielä pimeä. Heräsin siihen, että isoäiti tuli makuu-
huoneeseen ja sanoi, että Simo-setä on viety kotoa pois. Tuntui kauhealta. Hän 
ei ollut päässyt sanomaan meille hyvästejä eikä kertomaan, mihin häntä vietiin. 
Kysyin: ”Milloin hän palaa?” Isoäiti vastasi, että hän ei tiedä. Silloin ulko-ovella 
seisova neuvostosotilas huusi, että me emme saa puhua. ”Me emme saa puhua”, 
kuiskasi isoäiti ja tuli äkkiä minun sänkyyni. Katselin oviaukossa pistinkivääri 
kädessään seisovaa sotilasta. Hän viipyi siinä ikuisuuden. Minun täytyi olla hiljaa. 
Viimein isoäiti alkoi koota ympäri lattioita olevia tavaroita. Siihen ilmestyi myös 
toinen sotilas hakemaan ensimmäistä. Eivätkä he puhuneet mitään. 

Sotilaiden lähtö helpotti oloani. Isoäiti istui lamautuneena pöydän ääressä ja 
sanoi: ”Ne konnat kävivät lävitse kaikki kaapit ja heittelivät kaikki tavarat lattialle, 
mutta he eivät löytäneet mitään salattua. Me emme ole mitään rikollisia”. Tämän 
tapauksen jälkeen isoäiti lähetti minut kotiin. 

Isäni kertoi, että samana yönä kylästä oli vangittu monta tunnettua miestä. 
Sotilaat olivat määränneet setäni Simon ottamaan vaatteita mukaansa ja seu-
raamaan poliisia miliisikonttoriin. Ei tarvitse ottaa eväspussia mukaan, olivat 
noutajat sanoneet, kun isoäiti oli yrittänyt laittaa leipää Simon laukkuun. Simo-
setä ei tullut takaisin.

Eräs kirkossakäynti on jäänyt mieleeni. Lempaalan kirkko oli iso puukirkko, se on 
rakennettu vuonna 1764. Menimme hevosella kirkkoon, isä, äiti ja minä. Odotimme 
äidin kanssa, kun isä sitoi hevosen kiinni. Kirkko oli mäellä kohti Lempaalajärveä, 
joka loisteli puitten välissä auringonvalossa. Kirkko oli puukirkko, sinne sopi tuhat 
ihmistä. Kirkon ovi oli auki. Kirkkosali oli täynnä ihmisiä. Alkoi mahtava urkumusiikki. 
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Mistä se musiikki tuli. Se oli kaikkialla. Olisin kuunnellut sitä vaikka iltaan 
saakka. Kesken saarnan kuului jotain ulkoa. Eräs vahtimestari tuli ja pyysi papin 
eteiseen. Pappi vangittiin ja vietiin pois. Tällä kertaa noutajat olivat siviilipuvu-
issa. Noina aikoina kommunisteilla oli tapana häiritä jumalanpalveluksia ja ottaa 
pappeja kuulusteltaviksi.

Tämä oli viimeinen jumalanpalvelus Lempaalan kirkossa. Se oli Lempaalan 
seurakunnan loppu. Kirkosta tehtiin heinälato ja viljamakasiini. Lempaalan 
seurakunnan viimeinen kirkkoherra oli päässyt muuttamaan Suomeen vuonna 
1937, sillä hän oli kansalaisuudeltaan suomalainen. Muutoin hänet olisi karko-
tettu Siperiaan. 

Tilallamme oli seitsemän hehtaaria peltomaata. Tilamme oli keskisuuri Inke-
rinmaan mittojen mukaan. Eräissä kylissä oli jopa 20 hehtaarin suuruisia tiloja. 
Kolmen vuosisadan aikana perintöinä siirtyneet tilat olivat pienentyneet. Kylien 
lehmät hoidettiin yhteisellä laitumella. Metsät kuuluivat valtiolle, mutta metsästä 
sai ottaa tarvepuuta talon rakentamiseen ja lämmitykseen. 

Meillä oli useita lehmiä, hevonen, kymmenen kanaa, kukko ja muutamia lam-
paita. Niiden hoitamisessa riitti työtä koko perheelle. Meillä oli myös oma kivi-

Lempaalan kirkkokartano, joka sodan ja vainojen aikana hävitet-
ty. Kuva: Mikko Haakana. Kuva sisältyy Kähärin perhealbumiin.
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mylly, jolla jauhoimme oman viljamme jauhoiksi. Se oli raskasta työtä. Olin usein 
auttamassa äitiä. En tiedä, oliko minusta apua, mutta äiti oli tyytyväinen seuraani. 

Iltaisin äiti karstasi villoja lokeiksi, jotka hän sitten illan kuluessa kehräsi lan-
goiksi. Langat värjättiin luonnonväreillä. Suurin osa langoista värjättiin mustaksi. 
Äiti ja isoäiti kutoivat langoista sukkia, vanttuita, kaulaliinoja ja röijyjä perheen 
omaan tarpeeseen. Simo-setä oli ollut taitava huopatossujen tekijä. Huopatossut 
valmistettiin saunassa. Tuvassa tehtiin muita käsitöitä. Pellavaa kasvatettiin omaan 
tarpeeseen. Se kuivattiin ja puitiin. Se oli likaista ja pölyistä työtä. Sauna oli parasta 
lääkettä väsyneelle ja likaiselle kropalle. Iltaisin isä korjaili hevosen valjaita, teki 
nikkarin töitä tai muita puuhia. Äiti vietti monia työrupeamia kehräämällä pellava-
lankaa, josta kudottiin lakanoita ja alusvaatteita. Silloin oli rauha ja ihmiset uskoi-
vat Jumalaan ja että omalla työllä selvittiin. Ei tarvinnut elää nälässä. Tällaista oli 
elämämme vuoteen 1934 asti, jolloin liityimme kolhoosiin. Sitten kaikki muuttui. 

Viljankorjuu tehtiin käsin vielä vuonna 1935. Ennen kollektivisointia vilja oli 
puitu riihessä. Viljalyhteet asetettiin riukuihin ja riihi pantiin lämpiämään. Kun 
vilja oli kuivunut, levitettiin se lattialle ja aloitettiin varstoilla puinti käsivoimin. 
Sauna lämmitettiin puintiaikana joka ilta. 

Takana vasemmalta: Starssi 
Matti vanhemman pojat Matti 
(nuorempi) ja Viljo Kähäri. 
Istumassa joku koulutoveri. 
Kuva otettu joskus 1910-lu-
vulla. Kuva: Kähärin perheal-
bumi.
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Vallankumous – uusi valta

Vallankumouksen jälkeen oli vangittu virkamiehiä, jotka eivät olleet ehtineet 
hakeutua suojaan Suomeen. Heidän tilalleen oli asetettu bolshevikkeja. Paikal-
liset virkamiehet olivat suomenkielisiä. Päälliköinä oli paikallisia bolshevikkeja 
tai suomalaisia kommunisteja, jotka olivat muuttaneet Inkerinmaalle Suomen 
itsenäistymisen jälkeen. Uskonnonopetus kouluissa kiellettiin ja papit vangittiin. 
Saman käsittelyn kohteeksi joutuivat myös ortodoksit. Rukoushetkiä ei saanut 
pitää eikä saarnata Jumalan sanaa. Seurakuntatyö kiellettiin. Kirkkorakennukset 
valtiollistettiin. Kotona verhojen takana voi kokoontua rauhassa. Kirkoista tehtiin 
makasiineja ja teattereita. 

Yksityiskaupat lopetettiin ja kauppiaat vangittiin. Rangaistusten kohteina oli-
vat suurkartanonomistajat ja ne, jotka kieltäytyivät siirtymästä kolhoosiin. Heidät 
oli tavallisesti karkotettu ensimmäisinä. Vangituista ei tiedetty, mihin heidät oli 
viety, ja kuinka he voivat. Perheet eivät saaneet ottaa heihin yhteyttä. Jos puoliso 
yritti tavata miestään vankilassa ja antaa hänelle pienenä tuliaisena leivän, hänet 
ajettiin pois tai uhattiin ottaa vankilaan. 

Isoäiti pohdiskeli: ”Vaikka emme olleet rikkaita tsaarin aikoina, meillä kui-
tenkin oli kaikki hyvin silloin. Meidän ei tarvinnut olla peloissamme. Nyt meillä 
ei ole rauhaa urkkijoilta eikä ryöväreiltä. Huomenna voin löytää itseni kylmästä 
suljetusta sellistä aseistettujen vahtien ympäröimänä”. Kun luin isäni muistiin-
panoja, ymmärsin, mitä isoäiti oli tarkoittanut. Isoäiti oli vangittu kaksi kertaa, 
ensimmäisellä kerralla kahdeksan kuukauden, toisella kerralla viiden kuukauden 
ajaksi. Häntä oli syytetty vakoilusta. 

Vaikeinta aikaa inkerinsuomalaisille oli ollut maatalouden kollektivisointi. 
Kaikki kylien pellot, maataloustyökalut, koneet, lehmät, hevoset, otettiin yh-
teiskäyttöön eli kolhoosiin. Yhden lehmän, sian, kolme-neljä lammasta ja pari 
kanaa sai jokainen omaan käyttöönsä, jos niin halusi. Hevosta ei saanut pitää. 
Omalla tontilla sai viljellä perunaa ja juurikasveja, mutta ei viljaa. Heinää kor-
jattiin lehmälle talven varalle peltojen pientareilta ja metsästä. Myös pellavaa 
kasvatettiin.

Vuoden 1935 keväällä setäni Viljo karkotettiin isoäitini Marin ja minun 
22-vuotiaan sairaanhoitaja-tätini Lahjan kanssa. Eräänä yönä heidät oli viety 
pois. Viennit eivät tapahtuneet päivänvalossa. Talot muuttuivat tyhjiksi ja pellot 
viljelemättömiksi. Äitini veli Paavo ja isäni setä Simo oli haettu jo aikaisemmin. 
Arvelimme, että heidät oli viety pakkotyöleireille. Meille ei ilmoitettu, mihin 
heidät vietiin. Isoäidin lehmä vietiin kolhoosiin ja hänen omaisuutensa jaettiin 
tarvitseville. Kylässä liikkui runsaasti aseistettuja sotilaita. Ihmisten kontrolli ja 
valvonta oli joka hetkistä.

Eräänä kauniina kesäpäivänä leikin pihalla. Pihalla kasvoi kauniita valko-
vuokkoja. Äiti meni hakemaan vettä kaivosta, kun hän yhtäkkiä huusi: ”Käärme, 
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käärme”. Juoksin paikalle ja näin niin suuren käärmeen, että en ole sellaista kos-
kaan ennen enkä sen jälkeen nähnyt. Yritimme äidin kanssa ajaa sitä pois, mutta 
se ryömi talon alle. 

Kun isä palasi työstä kotiin, äiti kertoi suuresta käärmeestä hänelle. Isä otti 
lapion ja kirveen, repi porraspuun pois nähdäkseen talon alle. Mutta käärmettä 
ei näkynyt. Tällöin isä istui portaille ja mutisi: ”Nyt taloon muutti uusi talonpoika, 
meidän on muutettava täältä”. Oli vuoden 1935 alkupuoli. Elämä muuttui entistä 
vaikeammaksi. 

Kerestissä 1936 

Perheemme oli saanut määräyksen siirtyä kotoa Mustilasta pois. Isäni on kertonut, 
kuinka hän matkusti Novgorodin suunnalle ja lähiympäristöön löytääkseen paikan, 
jonne perheemme voisi muuttaa. Uutena vuonna 1936 perheemme muutti Keres-
tiin. Huone järjestyi ystävällisten ihmisten avulla. Äiti ja isä pääsivät metsätöihin. 
Mutta aika oli vaikeata ruokapulan vuoksi. Kärsimme nälästä. 

Kotimme Kerestin kylässä oli vähän erillään kylän muista taloista. Kylä oli 
rakennettu vanhaan venäläiseen tyyliin. Talot oli rakennettu maalaamattomis-
ta pyöröhirsistä. Aika ja sää olivat antaneet taloille oman harmaan patinansa. 
Joissakin taloissa oli porstua ja takana saman katon alla oli käymälä, navetta ja 
lato. Navetta ja käymälä antoivat oman tuoksunsa kylälle. Kaikissa taloissa oli 
olkikatto. Maakellareita ei ollut. Kellari oli rakennettu maan pinnalle ja sen päälle 
asuinkerros. Pääsy kellariin oli lattialuukusta. 

Aikaisemmin äiti oli ollut meidän lasten kanssa kotona päivisin. Hän oli ollut 
kotoa pois vain hyvin lyhyitä aikoja käydessään asioilla. Nyt meidän lasten oli 
pakko olla kotona keskenämme, kun äidin täytyi mennä isän kanssa metsätöihin. 
Äiti laittoi ennen työhön lähtöään meille ruokaa. Hän teki usein puuroa aamuksi. 
Ne olivat pitkiä päiviä. Meidän piti pitää ovet lukossa, ettei ketään vieraita tulisi 
taloon. Veljeni Aarni oli yhdeksän kuukautta vanha, Laina oli kolme vuotta. Me 
kolme vanhempaa olimme, Ilmari neljä, Saimi viisi ja minä kuusi ja puoli vuotta. 
Illalla oli ikävä äitiä, oli pientä itkua, nälkää. Äiti tuli työstä tuntia ennen isää. 
Hänellä oli aina kuivia puita mukanaan. Aarni-vauva sai ensimmäisenä rintaa, 
myös Laina unohti nälkänsä. Sitten tuli uuniin ja vesikattila tulelle. Äiti lämmitti 
aamullisen puuron, josta me olimme päivän aikana osan syöneet. 

Kylässä ei ollut kauppoja. Kylän pysäkille tuli kerran viikossa veturi tava-
ravaunun kanssa. Tällöin kylän ihmiset pääsivät ostamaa ruisleipää ja muita 
elintarvikkeita. Jo paljon ennen kuin veturi tuli, paikalla oli pitkä jono kyläläisiä. 

Meillä oli mukanamme suuri kaappikello arvotavarana. Se oli tehty lakatusta 
mahongista lasiovineen. Se löi joka puolen tunnin väliajoin. Isä joutui myymään 
sen ruokarahojen saamiseksi 
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Markkova, Estonskin kolhoosiin vuonna 1937 

Kun isäni oli saanut kuulla, että Markkovassa otettiin perheellisiä töihin, hän oli 
matkustanut sinne. Hänet oli luvattu ottaa siellä työhön eestiläiseen Estonski-
nimiseen kolhoosiin. Perheemme asui siellä vuodesta 1937 aina siihen saakka, 
kun saksalaiset valloittivat alueen vuoden 1941 syksyllä. Rintamalinja kulki suo-
raan kolhoosin halki. Perheemme muutti joksikin ajaksi Kanttilaan ennen kuin 
perheemme pakomatka paikasta toiseen alkoi Latvian ja Viron kautta Suomeen ja 
sieltä edelleen Ruotsiin. Kunnioitan vanhempiamme, että selviytyivät perheensä 
pienten lasten kanssa sen pitkän vaellusmatkan. 

Kun perheemme oli asettunut Markkovankylään Estonskin kolhoosiin ja 
saaneet siedettävän elämän, kävivät isä ja äiti vuoroviikoin Leningradissa mai-
don myynnissä. Tällöin meistä lapsista oli joku aina mukana. Menimme suoraan 
maidonmyyntihalliin, missä voi vapaasti valita myyntipöydän. 

Maidonmyynti kesti puolisen tuntia. Sen jälkeen piti kiirehtiä leipäkaupan 
jonoon. Jonot olivat pitkiä. Kukin sai ostaa kilon leipää. Kun meitä oli kaksi jonossa 
saimme leipää kaksi kiloa. Sitten kiireesti toiseen leipäjonoon ostamaan toista 
kahta kiloa! Toisinaan saimme ostaa ryynejä, sokeria ja makarooneja. Me lapset 
saimme joka päivä maitoa. Täällä emme olleet vielä nälässä. 

Kevät 1937 oli kuiva ja lämmin. Niin oli kesäkin, vain muutamia sadepäiviä. 
Naapurissa oli samanikäisiä poikia, joten leikimme yhdessä. Eräs pojista oli venä-
läinen. Hän oli aina kanssamme hevosia juottamassa. Erään kerran hän oli saanut 
käsiinsä savukkeita ja halusi näyttää aikuiselta. Toisinaan kävimme hänen kanssaan 
vaihtokauppaa savukkeilla ja ruoalla. Kotimatkalla hän poltti savukkeita ja tarjosi 
meillekin. Mutta se sai minut yskimään kauheasti. Annoin savukkeen takaisin.

Terveisiä Suomesta

Eräänä iltapäivänä kuului ovelta koputus. Äiti meni yllättyneenä ovelle ja sanoi 
suomeksi: ”Käy sisälle.” Täällä ei ollut tapana koputtaa ovelle, ihmiset vain ava-
sivat oven ja tulivat sisälle, sanoivat hyvää päivää ja asiansa. Nyt avattiin ovi ja 
nuori kaunis nainen puettuna hienoihin vaatteisiin astui sisälle. Häntä seurasi 
kaksi vahvaa miestä. Miehillä oli mustat hienot puvut yllään. Ne sopivat viileään 
syyssäähän. He eivät esitelleet itseään. Ajattelin, että he olivat joitain virkamiehiä, 
jonkinlaisia pamppuja. 

He sanoivat olevansa Suomesta ja toivat sieltä terveisiä. Äiti oli edelleen häm-
mästynyt ja kysyi, että miksi vieraat olivat tänne Suomesta tulleet. Nainen selitti, 
että he ovat tulleet tänne Neuvostoliittoon rakentamaan sosialismia. Äiti vastaa 
hämmentyneenä: ”Täällä on jo sosialismi, Suomessahan ei sitä ole, siellähän sitä 
voitaisiin tehdä”. Siihen nainen vastasi: ”Ei, täällä on paljon tehtävää sosialismin 
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rakentamisessa”. Siihen äiti ei vastannut mitään vaan hän jatkoi tekemisiään. 
Vieraat tutkivat kodistamme kaiken, seinät, katon lattian, uunin ja ikkunat ja 
puhuivat keskenään venäjää. Sen verran ymmärsin venäjää, että he hyväksyivät 
sen, mitä näkivät. Me emme saaneet koskaan tietää, keitä olivat nämä vieraat, 
jotka kunnioittivat kotiamme käynnillään. 

Sota puhkeaa vuonna 1941

Aloitin kouluni elokuussa 1937. Viranomaiset olivat kieltäneet opetuksen suo-
menkielellä koko Inkerinmaalla. Kirkoissa ei saatu pitää jumalanpalveluksia. 
Mutta eihän ihmisiltä voi kristillistä uskoa riistää. Määräykset olivat raskaita. 
Talvi 1939-1941 oli ollut hyvin kylmä ja vähäluminen. Euroopassa alkoi toinen 
maailmansota. 

Estonskiin oli tullut vuonna 1938 inkerinmaalainen perhe asumaan tien 
toiselle puolen meitä vastapäätä. Mies oli 60-vuotias Juho Tirranen vaimonsa 
ja kahden täysikasvuisen lapsensa Simon ja Aunen kanssa. Simo ja Aune työs-
kentelivät kolhoosissa. Simo sai kutsun talvisotaan suomalaisia vastaan, mutta 
hänet kotiutettiin keväällä 1940, kun sota oli päättynyt. Alkoi toinen sota. Saksa 
hyökkäsi Neuvostoliittoon kevätkesällä 1941. Simo kutsuttiin taistelemaan sak-
salaisia vastaan.

Sodan puhkeamisen jälkeen Hantrovan kylässä alkoi kova kiire lentokentällä 
ja pelloilla. Kylä sijaitsi noin kahdeksan kilometriä Markkovasta. Hantrovan kol-
hoosissa työskenteli paljon miehiä. Myöskin isäni ja äitini kävivät siellä työssä. 
Se merkitsi aamulla kahdeksan kilometrin kävelyä ja illalla sama takaisin. Ihmi-
set työskentelivät pelloilla ilman työkaluja käsivoimillaan. Vaivan palkakseen 
he saivat 250 grammaa leipää päivää kohden keitetyn veden kanssa. Kotoa sai 
ottaa ruokarepun, jos katsoi, että leipäannos ei riittänyt. Mitään muuta palkkaa 
ei maksettu. Sodan alkamisen jälkeen olimme vain pari kertaa Leningradissa. 
Ostimme tavaramme Mgaasta. Leipää ostettiin kilon painoisina. Korttisysteemiä 
ei leivän vuoksi ollut. 

Ensimmäinen pommitus

Syksyyn mennessä elimme kylässämme täysin poikkeusoloissa. Elokuussa 1941 
sotaa oli kestänyt puolitoista kuukautta. Saksan salamasota aiheutti, että kaikki 
ruokavaran tuonti kyliin lakkasi. Mgaan emme enää uskaltaneet mennä ostoksille. 
Jauhot loppuivat. Leipä loppui. Meillä oli nälkä. Pieni siskoni itki iltaisin nälästä 
itsensä nukuksiin. Rintama tuntui olevan lähellä. Mutta tavalliset ihmiset eivät 
saaneet tietoja, mitä rintamilla tapahtui. 
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Eräänä iltana isä sanoi, että meidän on nukuttava yö kellarissa. Maakellari 
sijaitsi aivan talon lähellä. Otimme mukaamme olkia ja menimme päällysvaat-
teissamme kellariin nukkumaan. En tiedä, aavistiko isä jotain vai oliko hän 
nähnyt jotain unta, mutta sinä yönä saksalaiset lentokoneet aloittivat pommi-
tuksen. Heräsimme ensimmäisiin räjähdyksiin. Me, suurimmat kiirehdimme 
kellarista ulos. Oli yö, ilmassa leijailevat valokranaatit laskeutuivat maahan ja 
valaisivat maisemaa useamman minuutin ajan. Räjähtävien pommien ääni tuli 
Mgaan suunnasta. Siellä oli tärkeä rautatieristeys. Vaikutti siltä, että saksalaiset 
olivat yllättäneet venäläiset. Pommituksen äänet tulivat yhä lähempää. Meidän 
lasten mielestä kranaattivalaistus oli kaunis, mutta pommien räjähdykset olivat 
pelottavia. 

Tämän yön jälkeen pommitusten pelko tuli jokahetkiseksi, vaikka yhtään 
pommia ei kylään ollut vielä pudonnut. Ihmiset jatkoivat työtään kolhoosin pel-
loilla ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Junaliikenne väheni huomattavasti. 
Me voimme edelleen ostaa leipämme Apraksin asemalta. Yhden kilon kerrallaan. 
Tavallinen suolakin loppui. Mutta kyläläiset saivat hakea mustaa suolaa junasta. 
Pirtua kyllä olisi löytynyt, mutta isämme ei juonut pirtua eikä polttanut tupakkaa. 
Velvollisuutensa kolhoosissa isä hoiti tarkasti sääntöjen mukaisesti. 

Saksalaiset yrittivät lyödä kiilaa kohti Laatokkaa ja sulkea Leningradin maa-
yhteydet. Kanuunat pehmittivät venäläisten varustuksia ja saksalaiset etenivät. 
Elämä Estonskissa vaikeutui päivä päivältä. Päivittäiset kranaattiammunnat 
tekivät elämästä vaarallisen. Me pojat kiipesimme ladon katolle ja seurasimme 
sieltä kauempana tapahtuvia taisteluita. Äiti komensi meidät alas. Hän sanoi, että 
me olimme maalitauluja ampujille. Meidän oli toteltava äidin sanaa. Rintaman 
äänet kuuluivat idästä ja pohjoisesta. Kranaatteja alkoi ilmetä useimmiten kylän 
itäisellä laidalla. Me emme voineet mennä sinne.

Saksalaiset saapuvat kylään

Olimme juuri syöneet ja olimme ulkona puutarhan puolella. Siihen tuli parin kym-
menen miehen ryhmä sotilaita. Ajattelimme, että he olivat saksalaisia. He yrittivät 
ystävällisesti keskustella kanssamme, mutta emme ymmärtäneet heidän puhet-
taan. Yritimme arvata, mitä he sanoivat. Myöhemmin saimme kuulla, että ryhmä oli 
saksalaisten palveluksessa olevia espanjalaisia. Heidän yllään oli vaaleanruskeat 
univormut. Saksalaisten univormut olivat tummanvihreät. Espanjalainen ryhmä 
majoittui meiltä puolen kilometrin päähän jokirantaan, metsän suojaan.

Taistelut kylässä taukosivat syksyllä 1941. Venäläiset vetäytyivät koillissuun-
taan. Saksalaiset saapuivat vetäytyvien venäläisten joukkojen perässä. Meidän 
puoleisessa kylässä kaikki talot säilyivät, sillä taistelut oli käyty läheisyydessä 
olevilla pelloilla. Pelloilla oli paljon kranaattien aiheuttamia kuoppia. Siellä oli 
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myös kaatuneita. Mitä kauempana oli tapahtunut, emme tienneet emmekä uskal-
taneet mennä sinne katsomaan.

Meidän lasten tuli aina olla kodin läheisyydessä. Samana iltapäivänä, kun 
saksalaisten espanjalainen ryhmä oli talomme luona, näimme lähistöllä venäläi-
sen sotilaan, joka viittoi kutsuvasti meille. Juoksin veljeni Ilmarin kanssa hänen 
luokseen. Hän kysyi meiltä, oliko läheisyydessä saksalaisia, jotka ampuvat van-
keja. Sanoimme hänelle, etteivät ne vankeja ammu. Hän kertoi, että hän haluaisi 
antautua sotavangiksi ja että hänellä on metsässä kaveri, joka on haavoittunut 
jalkaan. Hän kysyi meiltä, voisimmeko me pyytää saksalaisia hakemaan haavoit-
tuneen kaverin metsästä pois. 

Venäläinen heitti kiväärinsä pois ja tuli kanssamme pihaamme. Espanjalainen 
ryhmä piiritti meidät heti, kun näki venäläisen meidän kanssamme. Yritimme sel-
vittää venäläisen viestin ”käsikielellä”, että metsässä on haavoittunut venäläinen, 
joka tarvitsee apua. Me halusimme seurata, mitä tapahtui. Nämä espanjalaiset 
sotilaat hakivat haavoittuneen metsästä ja kantoivat hänet paarilla kylään päin. 
Terve venäläinen seurasi heidän mukanaan. Katsoimme heidän menoaan tiellä niin 
kauan kuin heistä jotain näkyi. Siinä alkoi kahden venäläisen sotilaan sotavankeus.

Uudet vallankäyttäjät

Saksalaiset liikkuivat kylässä myös meidän pihamme ympäristössä, mutta he 
eivät puuttuneet siviilien elämään. He eivät tulleet edes tupaan sisälle. He tulivat 
kysymään maitoa ja munia silloin, kun äiti oli pihalla. Äiti antoi heille maitoa 
joskus lasillisen, joskus puoli litraa ja munia, jos niitä oli varastossa. Saksalaiset 
maksoivat Saksan rahalla. 

Mutta meidän tehtävämme ei suinkaan ollut pitää saksalaisia sotilaita maidossa 
ja munissa. Eräänä aamuna he saivat munat, mutta luonnollisesti ne eivät riittäneet 
kaikille. Eräs saksalaisista hermostui, otti kepin ja löi sillä kanan maahan, otti sen 
käsiinsä ja meni pois saaliinsa kanssa. Toiset yrittivät vangita kukon, mutta kukko oli 
nopea ja nousi siivilleen. Tunnin ajan he yrittivät saada kukon kiinni. Kukko-raukka 
oli lopen väsynyt, haukkoi henkeään nokka avoinna. Saksan ylpeä armeija ei kyen-
nyt ottamaan kukkoa kiinni. Mutta sitten eräs saksalainen meni väsyneen kukon 
taakse, tarjosi sille ruokaa. Hän sai kukon kiinni. Näin jäimme ilman kanaa, kukkoa 
ja kanamunia. Kaikki meni saksalaisten patoihin. Lehmämme saimme sentään pitää.

Sotavankeja

Pian tämän jälkeen eräät pojat olivat nähneet kuusi venäläistä sotilasta piilou-
tuneina naapurimme Tirrasen saunaan. Sauna oli aivan metsän vieressä, joten 
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sinne oli helppo pääsy metsän puolelta. Saksalaiset kuulivat asiasta. He piirittivät 
saunan. Eräs seisoi valmiina ampumaan ikkunasta, kaksi seisoi ampumavalmiu-
dessa ulko-oven lähellä ja useita sotilaita oli vähän etäämpänä saunan ympärillä. 
Me pojat seurasimme tapahtumaa asuntomme pihalta. 

Hetkisen mentyä eräs sotilas potkaisi saunan oven auki. Toinen seisoi seinän 
vieressä. Saksalaiset huusivat komennon: ”Kaikki ulos”. Ketään ei tullut. Silloin 
kuului komento uudestaan. Ja niin venäläiset tulivat yksi toisensa jälkeen sau-
nasta ulos. Saksalaiset kontrolloivat, että yhtään ei jäänyt saunaan sisälle. Vangit 
kuljetettiin naapurin pihalta pois.

Erään kerran joukko kylän poikia tuli meille. He pyysivät minua kanssaan ko-
koamaan pellolla olevia kaatuneita venäläisiä. Pojat olivat jo tarkastaneet ruumiit. 
Samalla he olivat ottaneet kaatuneilta saappaat ja vaatteet itselleen. Niin, he olivat 
ottaneet kaiken, minkä ruumiista olivat irti saaneet. En halunnut lähteä poikien 
kanssa, vaikka he yrittivät ylipuhua minut mukaansa. Kaksi kaatunutta venäläistä 
olin nähnyt. Ne riittivät minulle. Minä en halunnut mennä ruumiiden lähelle, vielä 
vähemmän liikutella niitä ja ottaa ruumiilta itselleni jotain. Pojat lähtivät pois. 
Kerroin äidille, millä asialla pojat olivat. Äitini varoitti meitä ankarasti: ”Te ette 
saa ottaa koskaan mitään kaatuneilta sotilailta, muistakaa se”.

Taistelut jatkuvat 

Elämä Estonskissa tuli vaikeaksi. Granaattitulitukset olivat päivittäisiä. Myös 
venäläiset ampuivat kylämme suuntaan. Isä päätti, että kylästä oli lähdettävä. Oli 
löydettävä rauhallisempi paikka. Olimme tavanneet Anni-tädin ja hänen poikansa 
Paavon ja Taunon. Perheen sukunimi oli Veikkolainen. Anni asui poikineen tallin 
viereisessä talossa. Annin mies oli vangittu kuusi vuotta sitten eikä hänestä oltu 
kuultu mitään sen jälkeen. Annilla oli myös kaksi muuta lasta, 11- ja 12-vuotiaat 
tyttäret, jotka asuivat venäläisten puolella. Annilla oli luonnollisesti huoli tyttä-
ristään. Talvi oli tulossa. 

Eräänä aamuna näimme kedolla pari hevosta. Yritimme ottaa ne kiinni, mut-
ta ne olivat villiintyneitä. Mutta vähän myöhemmin liikkui pari rauhallisempaa 
hevosta, jotka saimme talliin. Löytyivät kärrytkin, joihin kahden perheemme 
tavarat pakattiin. Matkalla näimme sodan jälkiä. Hevoset ja lehmämme astelivat 
rauhallisesti huolimatta, että kranaatteja putoili ympäristöön. Näin Estonskista 
lähti 12 hengen karavaani monivaiheiseen pitkään matkaan, jonka päämäärää 
emme silloin osanneet arvata. 

Saavuimme Leskelään erääseen taloon. Talo oli täynnä saksalaisia. Perheemme 
sijoittui saunaan. Anni-täti sijoittui poikiensa kanssa toiseen saunaan. Jos vielä 
paikalla oli alkuperäisiä asukkaita, he saivat sijoittua keittiöön tai muihin pikku 
huoneisiin. Paikalla oli muutamia venäläisiäkin. Seuraavana päivänä jatkoimme 
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Kanttilaan, joka myös oli suomalainen kylä. Ympäristö muistutti Lempaalan seu-
tua. Tässä vaiheessa meillä ei ollut jäljellä paljon ruokaa. Meillä ei ollut leipää tai 
perunaa ollenkaan, vain pieni siivu sianläskiä.

Kanttilassa oli muutamia suuria rakennuksia. Pysähdyttiin katsomaan, mitä 
ne olivat. Ne olivat kolhoosien talleja. Jätimme hevoset tyhjään talliin. Löysimme 
niille heiniä ja menimme kylään. Kanttila kuului Järvisaaren pitäjään vanhalla 
itäisellä Inkerinmaalla. Meille osoitettiin suurta makasiinia. Siellä oli muitakin 
tuntemiamme pakolaisia Asetuimme lattialle nukkumaan. Jokaisella perheellä 
oli oma nukkumapaikkansa. Seuraavana päivänä isä sai jostain lautoja, joista teki 
perheellemme yhteisen vuoteen. 

Kanttilasta oli kotieläimet evakuoitu pois ennen saksalaisten tuloa. Saksalaisia 
joukkoja oli paljon. Saksalaisilla oli kenttäkeittiönsä. Me lapset menimme sinne 

Väinö ja Ilmari Kähäri pit-
källä matkalla toisen maa-
ilmansodan aikana Virossa 
otetussa kuvassa. Kuva: 
Kähärin perhealbumi.



96 ■ 

odottaen, että he antaisivat meille vähän jotain ruokaa ja leipää. Olimme Kantti-
lassa kaksi viikkoa ja palasimme takaisin Leskelään.

Perheemme tarkoitus oli palata Estonskiin. Taistelut jatkuivat, joten sinne 
emme kuitenkaan voineet mennä. Oli palattava takaisin Kanttilaan. Asetuimme 
samaan riiheen, jossa olimme asuneet ennekin. Yritimme kerätä pelloilta ylijäämä-
viljaa ja herneitä niin paljon kuin voimme. Eräältä pellolta löysimme kaivamatta 
jäänyttä perunaa. Sodan ääniä ei kuulunut. Mutta me elimme sodan tapahtumien, 
puutteen ja pelon keskellä. Tapasimme partisaaneja. Kuulimme, että saksalaiset 
ottavat ihmisten lehmiä. Kylässä oli ollut hiljaista.

Yhtäkkiä hiljaisuus päättyi. Saksalainen vartiomies huusi varoituksen kovalla 
äänellä. Hän osoitti pellolle päin. Siellä juoksi venäläinen sotilas poispäin. Saksalai-
set alkoivat ampumisen. Venäläinen kaatui maahan vaikeasti haavoittuneena, hän 
huusi. Tiheässä ruohikossa hän ei ollut näkyvissä, mutta hänen huutonsa ja kiroi-
lunsa kuului sitä kovemmin. Saksalainen sotilas sai määräyksen mennä katsomaan 
haavoittunutta. Kun saksalainen tuli haavoittuneen luokse, hän teki ristinmerkin. 
Kuultiin laukaus. Ja hiljaisuus. Sotilas palasi takaisin tehtävänsä suorittaneena.

Oli myöhäissyksy, öisin alkoi olla pakkasasteita. Emme kyenneet enää ruokki-
maan lehmäämme ulkona. Latoon korjattua heinää meillä ei ollut. Isän oli pakko 
teurastaa lehmä. Maito loppui pöydästämme, meillä oli kuitenkin lehmänlihaa. Pe-
runoita etsimme korjatuilta perunapelloilta. Niiden etsiminen oli helpompaa sulan 
maan aikana. Mutta jatkoimme perunoiden etsintää vielä, kun maa alkoi olla jäässä. 
Löimme kepillä jäätyneen maan rikki, ja käsillämme etsimme multaan jääneitä 
perunoita. Kun isä, veljeni Ilmari ja minä olimme työskennelleet perunan kaivussa 
koko päivän, tuloksena oli puoli ämpärillistä perunoita. Jatkoimme työtämme pari 
päivää, mutta sitten maa jäätyi niin paljon, että perunoiden etsintä piti lopettaa.

Perheemme kärsi nälkää. Nälkä kurni vatsassani niin kovin, että päätin lähteä 
Kanttilan kylään kerjäämään. Menin ensimmäiseen naapuritaloon, jossa tiesin 
asuvan saksalaisia. En osannut saksaa. Tiesin sen verran, että ”butterbrot” tarkoitti 
leipää. Astuin taloon, otin myssyn päästäni uskaltamatta sanoa mitään. Huonees-
sa istui saksalainen upseeri pöydän ääressä leikkaamassa leipäsiivuja paksusta 
leivästä. Hän vilkaisi minuun syrjäsilmällä ja jatkoi leivän leikkuuta. Pöydällä oli 
papereita, mutta siinä oli myös kuppi ja vati sekä sylttypurkki. 

Mies katsoi kysyvästi minuun päin. Silloin sanoin rohkeasti ”butterbrot”. 
Mitään muutahan en osannut sanoa. ”Butterbrot”, huusi mies vihaisesti ja nousi 
ylös ja hänen suustaan tuli vihainen sanaryöppy, jossa kuulin useasti sanan ”but-
terbrot”. Kun hän ikään kuin hapuili pistooliaan, käännyin kannoillani ja astuin 
huoneesta pois. Kun olin sulkenut oven, kuulin hälinää sisältä ja sitten aivan 
normaalin äänen: ”kom hier” muutaman kerran. Mies avasi oven ja viittasi kä-
dellään minut sisälle. Menin varovasti takaisin huoneeseen. En ymmärtänyt, mitä 
hän sanoi, mutta hän tarjosi minulle leipää ja sylttyä. Minun oli vaikea lopettaa 
syöntiäni niin ihanalta leipä ja syltty maistuivat. 
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Kun jälkeenpäin kerroin tästä, minulle sanottiin, että ei saksalaisillakaan ollut 
voita. Mies oli hermostunut ja hänen paha tuulensa oli johtunut siitä, että olin 
pyytänyt voileipää. 

Myöhemmin syksyllä saksalaisten kenttäkeittiö oli asumuksemme lähellä. Me 
lapset saimme hakea sen hernesopan, mikä oli jäänyt jäljelle sotilaitten syönnin 
jälkeen. Hernekeitto oli hyvää. Sitä oli usein niin paljon, että sitä riitti parille per-
heelle. Talvipakkasten ja lumentulon aikaan saksalaiset muuttivat kauemmaksi 
ja sijoittivat kenttäkeittiönsä erääseen taloon. Sen jälkeen emme saaneet enää 
hernesoppaa. Toisinaan saimme pieniä leivänpaloja, joskus puoli limppua. Isäkin 
kävi joitakin kertoja pyytämässä leipää, mutta ei hänkään saanut puolta limppua 
enempää. Näin me pääsimme päivästä päivään. Ruoaksemme äiti keitti lehmän-
luista suolalla maustettua lientä. Perunat olivat loppuneet jo viikkoja aikaisemmin. 
Liemi olisi ollut hyvää, jos olisi ollut pala leipää sen kanssa. 

Talvella metsissä piileksiville partisaaneille tuli kylmät oltavat. Eräät heistä 
yrittivät löytää kylästä lämmintä paikkaa. Heidän liikkumisensa jätti lumeen jäljet. 
Saksalaiset seurasivat jälkiä ja minkäänlaista armoa ei annettu. Erään kerran eräs 
riihessämme asuva nainen osoitti järkyttyneenä kylään ja kertoi, että saksalaiset 
olivat hirttäneet kaksi miestä. Me pojat juoksimme kylään katsomaan. Näimme 
kaksi siviilipukuista ihmistä riippuvan köydessä hirsipuussa. Me aioimme mennä 
lähemmäksi katsomaan, mutta kuulimme isämme äänen. Hän komensi meidät 
pois sieltä. Kylässä oli puhuttu, että saksalaiset hirttävät kaikki kommunistit, jotka 
onnistuvat saamaan kiinni. Näimme, että puhe oli totta.

Kanttilasta loputtomalle matkalle

Vuoden 1941 joulu meni niin kuin muutkin päivät. Ruoan puute ja nälkä oli ainai-
nen seuralainen. Alkoi kuulua huhuja, että saksalaiset alkaisivat siirtää pakolaisia 
kauemmaksi rintaman läheisyydestä. Me emme olleet Kanttilan alkuperäisiä 
asukkaita. Me kuuluimme pakolaisiin. Joulukuun viimeisenä päivänä kylävanhin 
ilmoitti meille, että saksalaisten määräysten mukaan meidän tuli valmistautua 
lähtöön. Seuraavana päivänä saksalaiset veisivät meidät hevosen reessä pois. Tätä 
päivää olimme odottaneet. Me kaikki halusimme Kanttilasta pois. Pakkasimme 
tavaramme ja nousimme seuraavana aamuna saksalaisten hevosen rekeen. Matka 
tuntemattomaan alkoi.

Tähän päättyi Väinö Kähärin, nuoremman Matti Kähärin pojan kertomus.
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Parkkisen perheen tie Itä-Karjalan kautta Ruotsiin – 
Kirjoittaja Inkeri Peterson o.s. Parkkinen 

Vanhempani, opettajat Aleksanteri ja Anna Parkkinen, tajusivat 1930-luvun alussa, 
että eläminen Inkerissä olisi vaarallista. Vanhempani yrittivät enoni Teppo Telk-
kisen ja hänen perheensä kanssa paeta Suomeen. Yritys epäonnistui. Teppo-eno 
joutui Murmanskiin, mistä hän selvisi perheensä kanssa metsien läpi Suomeen. 

Vanhempani onnistuivat pääsemään opettajiksi Kolatselkään, joka sijaitsee 
Karjalassa Sortavalan ja Petroskoin välillä noin seitsemän kilometriä silloiselta 
Suomen rajalta. Sinne he muuttivat vanhempien sisarieni kanssa vuonna 1933. 
Siihen aikaan Karjalaan värvättiin suomalaisia opettajia. Muutaman vuoden ku-
luttua kuitenkin suomen kieli kiellettiin ja suomalaiset oppikirjat poltettiin. Sen 
sijalle luotiin karjalainen kirjakieli vuonna 1938. Olen syntynyt kesällä 1940. 
Omistan ainutlaatuisen dokumentin, syntymätodistukseni on nimittäin laadittu 
tällä karjalan kielellä, siis suomensukuisella kielellä, joka kirjoitettiin kyrillisillä 
kirjaimilla. 

Kolatselässä koulunjohtajan perhe asui pienessä kahden huoneen asunnossa, 
jossa vesi talvisin jäätyi ämpärissä oven sisäpuolella keittiössä! Ei meillä alussa 
ollut liikaa kalustoa, vaan matkalaukku sai toimia ruokapöytänä. 

Jatkosodan aikana suomalaiset valloittivat Itä-Karjalan aina Äänislinnaan, eli 
Petroskoihin asti. Kolatselän koululla majaileva esikunta ja suomalaiset upseerit 
sekä lotat kävivät usein meidän kodissamme, koska meidän perhe oli suomen-
kielinen.

Jonkun aikaa ennen juhannusta vuonna 1944 isälleni sanottiin, että jos hän 
todella halusi Suomeen perheineen, niin kuin hän oli sanonut, nyt olisi aika läh-
teä liikkeelle. Tietojen mukaan Neuvostoliitto aikoi aloittaa suuren hyökkäyksen 
sinä kesänä. Isälle neuvottiin lähtemistä Sortavalaan, sillä kaupungissa oli eva-
kuointipiste. Naisväki laitettiin junaan Impilahdessa, mutta isä valjasti meidän 
kolmivuotisen tamman, Sirkan, vaunujen eteen ja lastasi vaunun täyteen kirjoja, 
valokuvia ja dokumentteja, ja ajoi kuormineen Sortavalaan. 

Minulla on vieläkin hallussani pino venäjänkielisiä käsinkirjoitettuja papereja 
peräti 1920-luvulta asti. Niissä on mm. määräyskirjoja leimoineen komennus-
matkasta tai luvasta isää tai äitiä varten. Kirjahyllyssäni on viisitoistaosainen Iso 
Tietosanakirja, joka on painettu 1931 - 39! Isä kertoi usein täällä Ruotsissa, kuinka 
hyvin perhe otettiin vastaan evakuointipaikalla Sortavalassa. 

Äiti, sisareni Toini ja Nelly sekä minä matkustimme junassa. Juhannusaattona 
tulimme perille Tampereelle Teppo-enon ja Mari-tädin luo. Jonkun aikaa myöhem-
min isä myös tuli sinne. Meille järjestyi asunto Hämeenpuistonkadulla. Muistan 
kuinka äiti siivosi huonetta, ja sitten liimasi paperit kaikkiin ovenrakoihin naapuri-
huoneeseen, jossa asui toinen perhe. Isällä kun oli hevonen ja vaunut, hän sai heti 
työtä ajurina. Sodan aikana kaikki hevoset olivat rintamalla, oli puute ajureista. 
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Kun Suomen ja Neuvostovallan välirauha sovittiin syyskuussa 1944, eversti 
Nordström otti isään yhteyttä ja sanoi, että meidän oli lähdettävä Ruotsiin, jos 
emme halunneet joutua taas Neuvostoliittoon. Hän neuvoi meitä menemään Kok-
kolaan, missä meitä varten oli varattu hieno Nordströmin irman vierasasunto. 
Siellä meidän piti odottaa, kunnes tulisi sanoma, että oli lähdettävä satamaan. 
Kaikki oli järjestetty. Tämä asunto oli todella erittäin hieno. 

Mutta se laiva tai vene, jolla meidän piti lähteä, oli korjattavana. Isä alkoi 
hermostua, kun lähtömme viipyi. Hän kävi itse satamassa puhelemassa jonkun 
kalastajan kanssa, joka oli jo ennen vienyt inkeriläisiä Ruotsiin veneellään. Isällä 
oli suomalaista rahaa, kun hän oli myynyt hevosemme Sirkan ennen meidän lähtöä 
Tampereelta ensimmäisessä pitoeläinhuutokaupassa sodan jälkeen. Niillä rahoilla 
hän nyt maksoi meidän matkamme ja sai vielä ostettua meille naisväelle – paitsi 
Nellylle – turkistakit. Minä sain valkoisesta kaniininnahkasta tehdyn turkin ja 
lakin. Me lähdimme siis hienosti puettuina pakomatkalle pienellä kalastusveneellä!

Kanssamme samassa veneessä lähtivät myös leikkitoverini Hanna ja hänen 
äitinsä ja isoveljensä. Kun läksimme myöhään illalla satamaan, isä oli tilannut 
meille auton. Sen valonheittimiin oli liimattu mustaa paperia, niin että ainoastaan 
kapea rako laski valon läpi. Satamassa isä varotti meitä lapsia: ”Olkaa hiljaa, lapset! 
Muuten karhu tulee ja ottaa meidät kaikki!”

Romanttinen kuva Parkkisen perheestä Tulomajärvellä 1936. Aleksanteri Park-
kinen veneen perässä soittaa kitaraa, tyttäret Toini ja Nelly keskellä ja äiti Anna 
airoissa oikealla. Kuva: Inkeri Petersonin kokoelma.
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Isälle oli sanottu, että matka vie seitsemän tuntia. Mutta tulikin kamala myrsky, 
ja yksi moottoreista meni rikki. Muistan, kuinka isä istui venttiilin alla, mutta ei 
jaksanut muuttaa paikkaansa pahanvoinnin takia. Välillä vesi virtasi hänen pääl-
leen ilmaluukusta. Äiti aukaisi aina oven moottorihuoneeseen. Mutta koska sieltä 
tuli niin kamala öljynhaju, minä potkaisin oven aina kiinni. Hannan äiti oli aivan 
kalpea. Hän oli luopunut jo toivosta, että pääsisimme perille. Hän laittoi Hannan 
penkille ja kävi itse Hannan päälle kontilleen hänen turvseen kuin eläinemo ja 
heitti silmälasinsa nurkkaan. Äiti nosti lasit maasta ja sanoi: ”Kaimain, kyll’ sie 
viel’ näitä laseja voit tarvita.” 

Mutta perille me silti päästiin. Matka oli vienyt yli 20 tuntia. Kalastajat jättivät 
meidät marraskuun 17. päivänä eräälle saarelle, jossa oli majakka. Isä läksi maja-
kalle ja otti Toinin mukaansa tulkiksi. Saimme apua ja meidät vietiin poliisikuulus-
telujen jälkeen pakolaisleirille Uumajaan, jossa tapasimme Teppo-enon perheineen. 
Jouduimme täisaunaan. Vaatteet desin ioitiin, myös naiset saivat päälleen soti-
lasvaatteet. Muistan, että Mari-täti oli kovin närkästynyt sen takia, että hänenkin 
täytyi pukeutua pitkiin housuihin. Meidät majoitettiin koulun voimistelusaliin, ja 
kaikki perheet koettivat järjestää vähän yksityistunnelmaa siten, että laittoivat 
viltit seiniksi kerrossänkyjen yläosasta riippumaan alasängylle. Sängyissä ropisi 
matrassit, joissa oli olkia. Lakanat oli tehty karkeasta papereista.

Toini- ja Nelly-sisareni ja kaksi Teppo-enon tyttäristä, jotka olivat saman-
ikäiset, pääsivät heti sairaalaan työhön länsirannikolla. Ja jo ennen joulua he 
olivat saaneet palkan, ja lähettivät vanhemmille oikeata kahvia. Minulla oli ikävä 
sisariani ja sen tähden minä ”adoptoin” Elsan. Hän oli joitakin vuosia nuorempi, 
eikä siis vielä ollut saanut työtä, vaan oli vanhempiensa kanssa leirillä niin kuin 
mekin talven yli. Hänen vanhempansa olivat vanhempia kuin minun vanhempani, 
joten heidät minä adoptoin mummoksi ja vaariksi. Minä en ole koskaan tavannut 
omia isovanhempiani. Äidin vanhemmat olivat kuolleet ennen syntymääni, ja 
isäni vanhemmat elivät viimeiset kaksi vuotta Leningradin piirityksessä, jonne 
he kuolivat nälkään helmikuussa 1942. 

Keväällä 1945 isälle oli järjestynyt työ Etelä-Ruotsiin siellä olleiden sisarieni 
lähelle. Ensimmäiset vuodet isä oli renkinä jokseenkin isossa kartanossa. Äitini 
kävi lypsämässä lehmiä, ja joskus hän auttoi talon emäntää ompeluhommissa. 
Elämä tuntui ihmeelliseltä, kun nyt renginperheellä oli kahdenperheen renkita-
lossa aivan uusi kolmen huoneen asunto, jossa oli keskuslämmitys ja vessa sisällä! 

Olimme ainoat inkeriläiset alueella ja siis eristettyjä kielivaikeuksien vuoksi. 
Vanhempani ikävöivät omaisia ja muita inkeriläisiä. Parin vuoden kuluttua isä oli 
hankkinut itselleen ja äidille työpaikat ompelutehtaalta Boråsista, josta oli tullut 
inkeriläisten pääkaupunki Ruotsissa. Sinne muutettuamme vanhempani saivat 
nopeasti yhteyden muihin inkeriläisiin. He alkoivat toimia heidän parissaan – isä 
perusti kirkkokuoron, ja äiti opetti lapsia pyhäkoulussa. Inkeriläisten parissa he 
taas saivat tuntea ihmisten kunnioitusta ja joutuivat johtopaikoille ruotsininke-
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riläisessä toiminnassa. Isä oli mm. Inkerin-Suomalaisten Keskusliiton (nykyisen 
Ruotsin Inkeri-liiton) ensimmäinen puheenjohtaja vuosina 1956-59. Olen saanut 
kunnian ja vastuun jatkaa heidän työtään.

Kirjoitettu vuonna 2010, Inkeri Peterson

Jälkikirjoitus: Inkeri kertoo, että Vieljärvellä oli ennen sotaa suuri keskikoulu Viel-
järven lapsia varten. Lapset majoitettiin koulussa. Oppilaita oli silloin ollut 350. Kun 
Inkeri oli käynyt Kolatselässä 45 vuoden jälkeen, koulu oli seisonut tyhjillään. Ikku-
nat oli peitetty laudoilla. Asuintalosta ei ollut näkynyt jälkeäkään. Kun Inkeri oli käy-
nyt Nelly-siskonsa kanssa siellä myöhemmin vuonna 2003, heidän oli ollut vaikea 
edes tunnistaa kotinsa paikkaa. Koulukin oli purettu, ja sen paikkaa oli vaikea löy-
tää. He löysivät maasta ainakin muutamia koulun peruskiviä. 
Inkerin sisko Toini Jönsson on puolestaan kirjoittanut kaksiosaisen ruotsinkielisen 
kirjan perheen paosta Vienan metsien läpi Suomeen ja Suomesta edelleen Ruot-
siin. Toini on kirjoittanut myös kouluttautumisestaan sairaanhoitajaksi, työstään ja 
perheestään Ruotsissa.

Kuva Inkeristä. Anttilan talon 
väkeä. Telkkisen ja Parkki-
sen perheen sukukuva vuo-
delta 1911. Inkeri Petersonin 
äiti Mari Parkkinen keskellä 
isänsä Antti Telkkisen pol-
vella. Kuva: Inkeri Peterso-
nin kokoelma.
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Teppo Telkkinen, Kuolan kautta Ruotsiin –   
Kirjoittaja Inkeri Peterson

Teppo Telkkinen syntyi vuonna 1888 Anttilan talossa Kaskisaaren kylässä Venjoen 
seurakunnassa. Ensimmäisessä maailmansodassa Teppo palveli sanitäärinä sai-
raalajunassa, joka oli alkujaan suurruhtinattaren juna. Hän kävi myös autokoulun. 

Ennen sotaa Teppo oli opiskellut Kanneljärvellä Suomen puolella kansan-
opistossa. Hän jäi leskeksi pienen lapsen kanssa. Teppo aikoi lähteä Amerikkaan. 
Sairasta lasta ei saanut ottaa mukaan. Hän meni Mari Kolomaisen kanssa naimisiin, 
ja työskenteli muurarina sekä maanviljelijänä. Teppo toimi myös vapaakirkolli-
sena saarnaajana Inkerissä. Vuonna 1927 hän kävi venäläisen vapaakirkollisen 
raamattuopiston Pietarissa, ja oli sitten suomalaisen vapaakirkon johdossa Pie-
tarissa. Teppo joutui kommunistien kanssa ”keskustelemaan” uskonnosta. Hänet 
tehtiin kulakiksi – olihan perheellä pieni mökki ja yksi lehmä. Teppo karkotettiin 
Murmanskiin toukokuussa 1933.

Kolmen kuukauden jälkeen perhe, jossa oli kolme tytärtä, (yksi vaivalloinen 
20-vuotias ja kaksi pientä), lähti ”marjaan”, niin kuin vanhemmat olivat käyneet 
joitakin kertoja aikaisemminkin. Heidän kanssaan lähti myös kolme kelttolaista 
nuorta miestä. Tepolla oli kartta ja kompassi mukanaan. 

Jossain vaiheessa ”marjastajat” joutuivat pois oikealta reitiltään, sillä eihän 
erämaassa aina voi kulkea suoraan eteenpäin, vaan on kuljettava ympäri järven 
tai vuoren. Tämä kaikki vei myös enemmän aikaa ja voimia. Matkaeväät loppuivat, 
ja ainoa mitä heillä oli syötävänä, olivat metsän marjat ja tatit.

Matkalaiset olivat uupumaisillaan. He päättivät, että nuorukaiset jatkavat 
matkaa ja etsivät apua. Teppo antoi pojille kartan ja kompassin mukaan. Itse hän 
jäi perheensä kanssa lepäämään. Heidän piti jatkaa matkaansa, sillä muuta keinoa 
ei ollut. Kaksi viikkoa matkan alkamisesta vaeltajat kuulivat lehmän kellon äänen. 
Mutta ei se ollut lehmä, vaan porolauma. Kolttalappalainen mies auttoi heitä eteen-
päin. Auttajan veli oli poliisi ja hänen avullaan matkalaiset vietiin sotilasautolla 
Ivaloon. Siellä he saivat ruokaa. Telkkiset pantiin yöksi putkaan ja ovet kiinni! 

Nyt Telkkiset olivat ainakin Suomessa. Heidät 
vietiin Ouluun, missä he olivat kuukauden koulu-
kodissa. Sieltä matka jatkui Tampereelle. Teppo 
onnistui saamaan työtä ja asunnon. Viisi vuotta 
hän oli Haarlan paperitehtaalla työssä. Hommat-
tuaan suomalaisen ajokortin hän ajoi tehtaan 
autoa. Teppo toimi taas vapaakirkon saarnajana.

Teppo Telkkinen (1888-1976). Kuva: Inkeri Pe-
tersonin kokoelma.
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Vuonna 1935 ilmestyi Teppo Telkkisen kirjoittama kirja ”Elämän tuntemat-
tomia polkuja”, jossa hän kertoo sekä inkeriläisen vapaakirkon tilanteesta vallan-
kumouksen jälkeen, että perheen pakomatkasta Suomeen.

Talvisodan aikana Teppo oli Sinisen ristin palveluksessa, mutta jatkosotaan 
hän jo oli liian vanha. Sodan aikana nähtiin sotavankeja erittäin kurjassa kunnossa 
marssivan talon ohi. Vuonna 1942 tulivat ensimmäiset inkeriläiset. He olivat or-
polapsia, joiden joukosta Telkkiset löysivät erään sukulaispojan. Muitakin omaisia 
ilmestyi seuraavina vuosina 

Marraskuussa 1944 Teppo ja hänen vaimonsa Mari olivat päättäneet lähteä 
Ruotsiin, vaikka he silloin olivat jo Suomen kansalaisia. Vaasasta Telkkiset me-
nivät veneellä Pohjanlahden yli, ja joutuivat Uumajan leirille. Siellä he tapasivat 
sukulaisiaan. 

Vuonna 1945 Teppo, Mari ja nuorin Suomessa syntynyt tytär joutuivat Borå-
siin. Jonkin ajan kuluttua he saivat paremman asunnon Mölnlyckestä. Göteborgin 
lähellä. Mölnlyckessä asui inkeriläisiä. Teppo oli perustamassa suomenkielistä va-
paaseurakuntaa sinne. Seurakunta sai käyttää ruotsinkielisen seurakunnan tiloja. 

Jo vuonna 1946 Mölnlyckessä pidettiin suuret inkeriläiset vapaakirkolliset 
kesäjuhlat, jossa puhujina oli myös kutsuvieraita Suomesta. Muutettuaan Boråsiin 
Teppo oli Boråsin suomenkielisessä vapaakirkossa aktiivina johtajana ja puhujana. 
Teppo Telkkinen kuoli 85 vuoden ikäisenä vuonna 1976.

Antti ja Toivo Jääskeläinen, isä ja poika –   
Kirjoittaja Tyyne Martikainen

Tutustuin Toivo Jääskeläiseen ollessamme yhtä aikaa veteraanikuntoutuksessa 
Siuntion kylpylässä vuonna 2005. Toivolla oli Suomen armeijassa taistelleena 
oikeus veteraanikuntoutukseen Suomessa. Hän käytti uskollisesti tätä oikeuttaan 
joka kesä. Minä puolestani olen saanut veteraanikuntoutusoikeuden partisaani-
sodan siviiliuhrina. Sovimme Toivon kanssa, että kirjoitamme hänen elämästään 
kirjan. Niin teimmekin. Kirja Stalinin vainot - Toivo ja Sanna Jääskeläinen – Inke-
rinsuomalaiset selviytyjät ilmestyi vuonna 2006. Kirjasta ilmestyi vuonna 2007 
Ruotsin Inkerin liiton puheenjohtajan Inkeri Petersonin aloitteesta ja kääntämänä 
ruotsinkielinen kirja Stalins terror – Toivo och Sanna Jääskeläinen – inskinger-
manländska överlevare.

Toivon isä, Inkerinmaan Keltossa asuva talonpoika Antti Jääskeläinen vastusti 
maatalouden kollektivisointia. Hänet vangittiin eräiden muiden kylänsä talonpoi-
kien kanssa. Anttia syytettiin punalipputoimiston tulipalosta. Syytös oli keksitty. 
Antti piti puolensa, ja hän pääsi vapaaksi. Antti pidätettiin kohta uudestaan ja 
tuomittiin kansanvihollisena kuolemaan. Tuomio muutettiin vankilatuomioksi. 
Vankila-aikana häntä oli kierrätetty pakkotyöpaikasta toiseen. 
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Antin perheeltä riistettiin kaikki omaisuus, ja perheen äiti Katarina Jääskeläi-
nen o.s. Parkkinen karkotettiin kahden lapsensa Toivon ja Hilman kanssa Keski-
Aasiaan Pahta-Araliin. Työ pumpulipelloilla ja vieraat olosuhteet olivat ankara 
kokemus perheelle. Toivo sairastui. Äiti oli sanonut Toivolle: ”Me kuolemme täällä 
kaikki. Sinun pitää päästä täältä pois”. Äiti oli siunannut poikansa, ja niin Toivo 
pakeni sieltä eräiden toveriensa kanssa takaisin Kelttoon. Mutta siellä hän oli 
kirjaton ja lainsuojaton. Niinpä kohtalo kuljetti Toivon Kuolan Kirovskiin karko-
tustyöhön. Hän joutui välillä sairaalaan. Hän sai sairaalasta nimellään paperin, 
jota hän käytti henkilöpaperinaan. Nyt oli paperi, henkilötodistus. Niinpä Toivo 
joutui Venäjän armeijaan taisteluun suomalaisia vastaan. Toivo kuului pieneen 
sotilasryhmään, joka antautui suomalaisten vangiksi. Samassa rykmentissä oli 
rintamapappina Suomessa papiksi opiskellut Toivon serkku Juhani Jääskeläinen. 
Serkukset tunnistivat toisensa. 

Toivo anoi ja pääsi Suomen armeijan sotilaaksi. Nyt hän taisteli rintamalla 
venäläisiä vastaan. Myöhemmin hänet siirrettiin Itä-Lappiin partisaanien tor-
juntaosastoon Sodankylään. Kun Suomi ja Neuvostoliitto tekivät syksyllä 1944 

Inkerinsuomalaiset Pahta-Aralissa. Kuva otettu hautausmaalla vuonna 1937 tai 
1938. Heinää kasvaville kummuille on pystytetty ristit. Kuva: Toivo Jääskeläisen 
kokoelma.
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aseleposopimuksen, ja alkoi Lapin sota, siirrettiin Toivon osasto Kemiin. Nyt hän 
taisteli saksalaisia vastaan ja otti osaa Tornion valtaukseen. 

Sodan loputtua Toivo halusi ja yritti jäädä Suomeen. Kun inkerinsuomalaiset 
saivat määräyksen siirtyä Neuvostoliittoon, Toivo piti parempana siirtyä pakolai-
sena Ruotsiin. Hän tiesi, mikä häntä odottaisi Venäjällä. Hän olisi saanut vähintään 
kymmenen vuoden vankilatuomion.

Toivo kykeni vaikeissakin tilanteissa hallitsemaan itsensä. Kun monet hänen 
lähipiirissään menehtyivät vangitsijoiden hallitsemissa vaikeissa tilanteissa, 
Toivo hallitsi mielensä, hän oli johdonmukainen kuulusteluissa, ja selvisi. Kun 
kysyin häneltä, että valehteliko hän vaikeina hetkinä, hän vastasi, että hän ei va-
lehdellut, mutta ei hän kaikkia asioitaan puhunutkaan. Hän kykeni vaikenemaan 
uskottavalla tavalla. 

Ruotsiin saapui pakolaisena myös Leningradin piirityksestä rintaman yli 
paennut ja saksalaisten puolelle pelastunut Sanna Vaasseli. Saksalaiset lähettivät 
myös inkerinsuomalaisia Saksan työleireille. Sanna oli vähällä joutua Saksaan, 
mutta eräs ystävällinen saksalainen oli sanonut hänelle, että pyri Suomeen, älä 
Saksaan. Sanna oli päässyt Kloogan siirtoleirin kautta Suomeen työhön. Suomesta 
hän siirtyi moottorivenekyydillä Pohjanlahden yli Ruotsiin ja pääsi siellä työhön. 
Toivo ja Sanna tapasivat Ruotsissa ja menivät naimisiin. Heille syntyi kaksi lasta, 
tytär ja poika, jotka asuvat Ruotsissa. 

Toivon Hilma-sisko oli äidin kuoleman jälkeen siirtynyt Petroskoin seudulle. 
Toivo ja Hilma tapasivat toisensa useamman kerran. Hilma oli kertonut, että 
heidän isänsä oli saapunut Pahta-Araliin kärsittyään hänelle määrätyn tuomion 

Reino Letonsaari, pap-
pi ja Siperian kävijä, 
sekä Toivo Jääskeläi-
nen Ruotsissa otetus-
sa kuvassa 1990-lu-
vulla. Kuva: Reino Le-
tonsaari.
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loppuun. Sinne oli saapunut vanha, laihtunut, partainen ukko, jota Hilma ei ensin 
ollut tunnistanut. Selvisi, että isähän se oli. Pitkä, raskas vankila-aika oli kuluttanut 
miehen loppuun. Isä oli ollut kuollessaan 60 vuoden ikäinen. Sekä isän että äidin 
haudat ovat kaukana Pahta-Aralissa. Hilma oli mennyt naimisiin miehen kanssa, 

joka myös oli joutunut suomalaisten sotavangiksi, 
palannut kotimaahansa ja kärsinyt kymmenen 
vuoden vankilatuomion.

Toivon ja Hilman isä, Antti Jääskeläinen oli 
kirjoittanut vankila-aikanaan kokemuksistaan 
runoja pieneen vihkoseen. Kun Antti ja eräitä 
muita Kelton miehiä oli vangittu ja lähetetty etäi-
sille pakkotyöleireille, joukko vangittujen miesten 
vaimoja lähti tapaamaan miehiään. Toivon äiti oli 

Toivo Jääskeläinen oli syntyisin Keltosta. Hän on kirjoittanut kuvan taakse: ”Ju-
hannuksena 1990 inkeriläisten kesäjuhlilla. Tuutarissa Inkerinmaalla oli näin iso 
ryhmä kelttolaisia kokoontunut yhteen. Minäkin olen kuvassa oikealla alarivissä 
miehistä ensimmäinen.” Kuva: Toivo Jääskeläisen kokoelma.

Toivo Jääskeläinen Suomen armeijan sotilaana, 
jatkosodan aikana. Kuva: Toivo Jääskeläisen 
kokoelma.
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viemisineen ryhmässä mukana. Matka oli 
ollut vaikea ja kesti kauan. Mutta naiset 
pääsivät kuitenkin vankityömaalle. He 
saivat tavata miehiään heidän ruoka-
tuntinsa aikana kahdenkymmenen mi-
nuutin ajan. Sitten tapaaminen oli ohi. 
Siinä Toivon isä oli onnistunut antamaan 
vaimolleen kirjoittamansa runovihkon, 
joka on säilynyt. 

Toivo on saanut sen sotien jälkeen 
Ruotsiin eräältä inkeriläiseltä matkus-
tajalta. Toivo säilyttää isänsä runovihkoa 
rakkaana aarteenaan. Kun tein Toivosta 
kirjaa, hän antoi luettavakseni isänsä 
runovihon. Valitsimme siitä noin kaksi-
kymmentä runoa, jotka julkaistiin omana 
pienenä osastonaan Toivon ja hänen 
vaimonsa Sannan elämästä kertovan 
kirjani lopussa. 

Toivo säilyttää isänsä runovihkoa 
rakkaana aarteenaan. Toivo kirjoittaa 
isänsä runoista: ”Jokainen runo on oma 
maailmansa, jossa vallitsee oma rytmin-
sä. En arvioi runojen taiteellista arvoa tai 
tasoa. Minulle isäni runot ovat rakkaita 
ja kalliita muistoja. Ne ovat perintö isältäni. Minulle niiden riimeissä ja rytmeissä 
kuvastuu koettu moninainen elämän tuska, ikävä ja kaipaus, eikä suinkaan vähim-
pänä kotimaan rakkaus. Koetun läpi kuultaa tulevaisuuden toivoa, eikä kiitos ja 
ylistys Taivaalliselle Isälle ole näissäkään olosuhteissa unohtunut.

Mielestäni isäni runot ovat enemmän kuin niiden taiteellinen arvo. Ne ovat 
kertomus siitä, miten ihminen jaksaa ja kestää epäoikeudenmukaisen, pitkän 
vankeusajan ilman mitään toivoa nähdä omaisiaan ja perhettään, nähdä kotiaan, 
nähdä kotimaataan tai palata rakkaittensa luo”. 

Antti Jääskeläisen runojen voima nousee kärsimyksestä. Hänen runonsa ovat 
tyrmän kärsimyksistä kertovan Jobin kirja. Usko ei horju kovissa koettelemuk-
sissakaan. Olen valinnut tähän kirjaan Antti Jääskeläisen runon Leipä, jossa hän 
pakkotyövankeuden nälän kokeneena ilmaisee runonsa kielellä, mitä pitkäaikai-
nen nälkä on: ”Jos ihmisellä nälkä lie on päässyt luihin ytimiin, niin ajatukset aina 
vie vain leipähän ja syömisiin”. 

Toivon vanhemmat Antti ja Katarina 
Jääskeläinen, Inkerinmaalla vuonna 
1913. Kuva: Toivo Jääskeläisen ko-
koelma.
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LEIPÄ

Niin! Se on toden totta!
Jos varpusta oisit sä kestinnyt
sä muruisella moisella,
niin katsonut sä ensin oisit 
silmällä kuin toisella,
ett´ kannattaisko ottaa.

Vaan se on toden totta!
Jos meiltä murut varisee
ne vaikka kuinka pienet ois,
ne vaikka likaan karisee
niin nopitaan ne sieltä pois.
Ja kannattaa ne ottaa.

Mutta se on toden totta.
Kuin kupla veden pinnalla
on verrattuna kultahan.
Niin kaikki leivän rinnalla
on halpaa, arvotonta vain,
jos nälkäinen sais´ottaa.

Vaan se on toden totta!
Jos ihmisellä nälkä lie 
on päässyt luihin ytimiin,
niin ajatukset aina vie
vain leipähän ja syömisiin, 
ett´ mistä niit´ sais´ ottaa.

Siis se on toden totta,
ett´maailman tän ainehista
on leivän arvo korkehinta.
Vaan unhoittaa me emme saa
myös Hengen leipää kalleinta
jot´kannattaapi ottaa.

Kirjoittanut Antti Jääskeläinen pakkotyövankeudessa 1930-luvulla. 
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Kuva otettu Keski-Aasiassa Pahta-Aralin sovhoosissa 12.1.1937. 
Edessä vasemmalta Aleksanteri Ollikainen, Toivo Jääskeläinen ja 
Toivo Humala. Takarivissä vasemmalta Simo Haimi, Juho Kelkka ja 
Matti Stock. Juho ja Matti olivat Toivon karkuritovereita. Kuva: Toivo 
Jääskeläisen kokoelma.

Antti ja Toivo Jääskeläisen koti Keltossa. Kuva: Toivo Jääskeläisen 
kuvakokoelma. Toivo Jääskeläinen on kirjoittanut kotinsa kuvan taakse: 
”Kotini kuvattuna 1958. Talo ja kaikki omaisuus pakko-otettiin vuonna 
1935. Talo on ollut venäläisten hallussa 27 vuotta”. Kirjailijan komment-
ti: Kävin katsomassa paikkaa vuonna 2007. Talousrakennuksesta ei 
ollut mitään jäljellä. Päärakennus oli sortumassa, mutta talossa asuttiin 
vielä. Kuva: Toivo Jääskeläisen kokoelma.
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Kelton Vanhankylän koululapsia vuonna 1931. Takana seisomassa opettajat 
Laina Talsi ja Meier. Toivo Jääskeläinen ensimmäisellä rivillä kolmantena va-
semmalta. Kuva: Toivo Jääskeläisen kokoelma. 
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10.2. Pietarin – Inkerinmaan ryhmä

Eero Pellinen, Pahta-Aralissa syntynyt 

Eero Pellinen on työskennellyt vapaaehtoistyössä Pietarin Inkerin liitossa, joten 
hän tuntee erityisen hyvin inkerinsuomalaisten historian ja heidän ajankohtaiset 
asiansa. Hänen kirjoittamaansa haastattelukertomukseen sisältyy taustahisto-
riallista tosiasiaa Inkerinmaalta poissiirrettyjen inkerinsuomalaisten määristä. 

Eero Pellisen perhe oli lähetetty kulakkiperheenä kotoaan Inkerinmaan 
Kuismalasta karkotukseen Kazakstanin Pahta-Araliin. Tapasin Eero Pellisen 
ensimmäisen kerran vuonna 2006 Pietarissa Inkerin Liiton toimistossa, sekä sa-
malla matkalla hänen kodissaan. Hän asui silloin Toksovan Kuismalassa perheen 
omistamalle maalle rakennetussa omakotitalossa. Eero oli syntynyt vuonna 1940 
perheen ollessa karkotuksessa Pahta-Aralissa. 

Inkerinsuomalaisten karkotusaallot

Eero kirjoittaa: ”Kun maatalouden kollektivisointi aloitettiin vuonna 1929, alkoivat 
myös kulakkien öiset vangitsemiset. Silloin alkoi myös inkerinsuomalaisten en-
simmäinen karkotusaalto, jolloin vuosina 1929-1931 lähetettiin 4 320 perhettä eli 
18 000 inkerinsuomalaista karkotukseen. Vuonna 1935 oli toinen karkotusaalto, 
jolloin Keski-Aasiaan lähetettiin noin 13 000 inkerinsuomalaista. Kolmas joukko-
tuhon aalto tapahtui vuosina 1937-1938, jolloin noin 7 000 inkerinsuomalaista 
ja Suomesta muuttanutta kommunistia tuhottiin. Heidät kaikki katsottiin kan-
sanvihollisiksi. Teloitetut haudattiin joukkohautoihin, joista Luoteis-Venäjällä 
kuuluisin on pitkään salassa pidetty noin 25 kilometrin päässä Pietarista sijaitseva 
Levashovan joukkohautausmaa. Inkeriläisten suomalaispataljoona (ErP) käsitti 
664 miestä. Leningradin piirityksen pakkoevakuointi tapahtui keväällä 1942, 
jolloin noin 30 000 inkerinsuomalaista vietiin ”elämäntietä” Laatokan yli kauas 
eri puolille Siperiaa. Sodan aikana siirrettiin Suomeen työvoimaksi noin 63 000 
inkerinsuomalaista. Saksaan työpalveluun siirrettiin sodan aikana noin 5 000 
inkerinsuomalaista.92

92 Olen tavannut erään Suomessa asuvan inkerinsuomalainen henkilön, joka oli joutu-
nut Saksaan ja siellä keskitysleirille, mutta oli onnistunut suomalaisen diplomatian 
avulla pääsemään sieltä pois. Hän kertoi kokemuksistaan, mutta ei kuitenkaan halun-
nut niitä julkaistavaksi kirjassa.
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Terroritoimenpiteissä rankaistuja korkeimman tuomion saaneita inkerinsuo-
malaisia on arvion mukaan ollut 4 000.93 Levashovaan haudattuja inkerinsuo-
malaisia on arvioitu olevan 13 000. Kaiken kaikkiaan karkotettiin tai siirrettiin 
yhteensä 143 664 inkerinsuomalaista pois kotiseudultaan”.94 

Työtä pelloilla, sairautta, kuolemaa 

Vaikka Eeron Jussi-isä oli kommunisti ja kolhoosin päällikkö, hänet kulakoitiin. 
Perheen Hilma-äiti, Jussi-isä, siskot, yhdeksänvuotias Helvi, seitsenvuotias Hilja 
sekä Anna-mummo karkotettiin Pahta-Aralin puuvillasovhoosiin vuonna 1935. 
Kuismalankylästä karkotettiin silloin neljä eri Pellisen perhettä.

Vaikeimpia olivat olleet ensimmäiset vuodet. Karkotetut työskentelivät kesän 
kuumuudessa puuvillapelloilla. He sairastelivat paljon. Verta oli ulosteissa. Oli 
siellä lääkäri ja lääkehoitoakin, mutta ihmisiä kuoli paljon. Eeron Anna-mummo ja 
Hilja-sisko olivat kuolleet kohta ensimmäisen kuukauden aikana. Nuoria ihmisiä 
karkasi. Eeronkin kaksi serkkua karkasi Keski-Aasiasta takaisin Inkeriin.

Karkotetut asuivat suurissa parakeissa, joissa oli pitkä käytävä keskellä. Pel-
lisen perheellä oli pieni huone käytössään. Kesällä oli nukuttu ulkona, parakin 
katolla. Siellä oli itikoita. Vuoteen päällä piti olla jonkinlainen verho. Kanaalin vesi 
oli savista ja sameaa. Se piti keittää ennen käyttöä. Kesällä ruoka valmistettiin 
ulkona olevissa uuneissa. Puuvillan varret olivat polttopuina.

Pahta-Aralin sovhoosissa oli laskettu olleen 48 eri kansallisuuteen kuulu-
vaa asukasta. Oli saksalaisia, suomalaisia, venäläisiä, tsetseenejä, unkarilaisia, 
kiinalaisia, kreikkalaisia, georgialaisia jne. Paikalliset asukkaat olivat tummia 
kasahilaisia ja kirgiisialaisia. He asuivat ”kipitkoissa”, polttamattomista tiilistä 
tehdyissä pienissä mökeissä. Ihmisten keskinäiset suhteet olivat hyvät. Vuonna 
1968 siellä tapahtui maanjäristys, jossa kuoli paljon ihmisiä. 

Karkotetuilla oli mahdollisuus pitää omissa navetoissa lehmiä, kanoja ja lam-
paita. Pellisen perhe oli saanut ostettua yhden lehmän, jota pidettiin koko ajan 
navetassa. Pelloilla kasvoi heinää. Heinä niitettiin neljä kertaa vuodessa. Lapset 
uivat asuntojen lähellä olevassa sameavetisessä kanaalissa. Lapset kävivät koulua. 
Eero ehti käydä siellä koulua kuusi luokkaa. 

93 Uusia joukkohautoja löydettäessä uhrien määrät kasvavat. 
94 Näihin lukuihin eivät sisälly Leningradin piirityksen tai siirtojen aikana karkotuksis-

sa nälkään, kylmään tai sairauksiin kuolleet. Tietojen lisääntyessä näyttää, että todel-
liset luvut voivat olla näihin saakka arvioituja suuremmat. 
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Takaisin paluu Inkerinmaalle ja muutto Suomeen

Stalinin kuoleman jälkeen alettiin inkeriläisillekin myöntää lupia palata takaisin 
Inkerinmaalle. Heille jaettiin myös maatontteja. Pellisen perheen isä oli 19 vuo-
den karkotusajan jälkeen, vuonna 1954 saanut luvan muuttaa pois. Myös muu 
perhe sai passit vapauteen ja muutti Petroskoihin. Siellä asui isän veli Tuomas, 
joka oli muuttanut viisi vuotta aikaisemmin ja rakentanut sinne itselleen talon. 
Eeron perhe pääsi sedän taloon asumaan. Mutta Eeron perhe asui Petroskoissa 
vain yhden vuoden. Perhe oli saanut entisestä kotikylästä Kuismalasta tontin, 
jolle rakennettiin pieni lautamökki. Rahaa ei suurempaan ollut. Myöhemmin 
rakennettiin isompi talo. Perhe pääsi muuttamaan uuteen taloon. 

Eero kävi kahdeksan luokkaa koulua, ja siirtyi opiskelemaan nelivuotiseen 
teknilliseen opistoon Leningradiin. Armeijan jälkeen hän oli jatkanut opistojaan 
polyteknillisessä yliopistossa sähköinsinööriksi. Eero on käynyt kaksi kertaa 
Keski-Aasiassa perheen entisessä karkotuspaikassa, omassa synnyinpaikassaan. 
Eero toteaa kuin kokonaisarvionaan lyhyesti: ”Mitä se nyt on, kansa siirrettiin, 
hajotettiin, osa tuhottiin, kulttuuri hävitettiin, siinä se.” Hän on tehnyt vaikean 
päätöksen ja tullut paluumuuttajana Suomeen. Hänen poikansa oli muuttanut jo 
aikaisemmin. He asuvat Turussa. 

Lyyti Kostanja 

Lyyti syntyi vuonna 1923 Inkerinmaan Seuloskoin Valittulankylässä. Perheen isä 
Simo Lankinen kulakoitiin ja vangittiin. Hän oli kuollut Hiipinässä vuonna 1932. 
Myös äiti vangittiin. Lyyti ei ole nähnyt äitiänsä sen jälkeen. On kerrottu, että äiti 

Eräs tapaaminen Pie-
tarissa Metron portailla 
syksyllä 2006. Liteinin 
Vanhustentalon johtajatar 
Nina Nizova, Eero Pelli-
nen ja Tyyne Martikainen. 
Kuva: Viljo Martikainen.
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olisi kuollut seuraavana vuonna. Samaan aikaan vangittiin sukulainen Simo Lan-
kinen. Häntä oli vaadittu kirjoittamaan, että seurakunta luopuu kirkosta. Kun hän 
ei suostunut siihen, hänet ammuttiin. Lyyti kertoo, että vuonna 1937 vangittiin 
ja hävitettiin lähes koko suku.

Susanna-täti otti lapset hoitoonsa. Heidät siirrettiin vuonna 1942 Siperian 
Kirgutskiin metsätöihin. Lyyti oli silloin 18-vuotias. Siellä he olivat neljä vuotta. 
Lyyti oli mennyt naimisin 22-vuotiaana venäläis-armenialaisen miehen kanssa. 
Perheeseen syntyi kaksi lasta. Perheelle oli tarjottu muuttoa Sahalinin saarelle, 
mutta Lyyti ei halunnut sinne. Hän oli saanut passiinsa leiman numero 38, mikä 
merkitsi, että hän ei saanut lupaa siirtyä Siperiasta pois. Pari muutti Armeniaan 
ja työskenteli siellä parisen vuotta, minkä jälkeen perhe muutti Viroon vuonna 
1948. Pietariin he muuttivat vuonna 1979. 

Lyyti sanoo: ”Venäjänsaksalaiset luokiteltiin saksalaisiksi, inkerinsuomalaiset 
suomalaisiksi, ryhminä karkotusten kohteiksi. Meidät on hävitetty. Kieli häviää, 
kansa häviää. Lapset eivät puhu enää suomea. Olemme venäläistyneet. Suomessa 
olen käynyt monta kertaa. Kirkko on auttanut suomen kielen säilyttämisessä”.

Vasemmalla Eira Mollberg ja Lyyti Kostanja tarkastelevat vanhoja kuvia. Lyyti 
asuu Pietarissa ja ottaa aktiivisesti osaa inkerinsuomalaisten yhteisiin harras-
tuksiin. Haastattelu on tehty Liteinin palvelutalossa Pietarissa. Kuva: Vuonna 
2007, Viljo Martikainen.
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Eemeli Kiuru 

Eemeli Kiuru syntyi vuonna 1928 Toksovan 
pitäjässä. Eemelin isä oli vangittu vuonna 
1937 ja viety Venäjän Kaukoidän pohjoisille 
alueille Magadaniin, Japanin meren lähelle. 
Hän oli kuollut siellä Eemelin saaman doku-
mentin mukaan keuhkotautiin. Isä on reha-
bilitoitu, eli hänen kunniansa on palautettu. 
Muu perhe oli Lunassa Kirovin kolhoosissa. 

Kesällä 1941 alkoi sota. Saksalaiset 
hyökkäsivät, ja Pietari joutui saksalaisten 
piirittämäksi. Vuoden 1942 keväällä ihmiset 
komennettiin Laatokan rannalle junaan. 
Lyyssin asemalla oli tuhansia ihmisiä. Mustat 
lentokoneet pommittivat ja ampuivat ihmi-
siä. Väki hajaantui mikä minnekin. Eemelin 
perhe palasi takaisin Myllyojan asemalle, 
ja etsi kolhoosin pelloilta sinne varisseita 
tähkiä syömisekseen. Elämä piirityksessä oli 
kaoottista. Ruokaa oli vähän, ja ihmisiä kuoli 
nälkään.

Vuoden 1942 keväällä tuli määräys lähteä 
”elämän tielle” Laatokan yli ja junaan kuukauden matkalle kuuden tuhannen ki-
lometrin päähän Uralin yli Siperian Krasnojarskiin. Siellä oli saatu työtä ja leipää. 
Eemeli asui siellä 33 vuotta. Hän oli palannut entiselle kotipaikalleen. Nyt hän 
asuu Pietarissa.

Mari Susi

Mari, omaa sukuaan Tanska, oli syntynyt vuonna 1925 Toksovan Hannulankylässä. 
Isän sukulaiset karkotettiin vuosina 1931-32 Kuolan Hiipinään. Äidin siskon mies 
Lensu Nikula ja äidin veli Taavetti Tanska oli ammuttu. 

Marin perhe joutui luovuttamaan omaisuutensa valtiolle, ja perhe siirrettiin 
vuonna 1933 kolhoosiin. Sieltä heidät, isä Juho Tanska, äiti, Mari-mummo ja Mari 
karkotettiin Vologdan seudulle. Isä oli yrittänyt palata takaisin, mutta häntä ei 
otettu kirjoihin. Määräys oli, että 100 kilometriä lähemmäksi kaupunkia ei saanut 
asettua. Mari-mummu oli kuollut Vologdassa. 

Perhe asui Novinkassa sodan alkuun saakka. Isä oli työskennellyt palomiehe-
nä. Alkoi sota ja saksalaiset tulivat. Ihmiset piiloutuivat aluksi metsiin. Metsässä 

Eemeli Kiurun rinnassa on Lenin-
gradin piirityksessä olleen surun 
mitali. Kuva: Vuonna 2007, Viljo 
Martikainen. 
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asuminen oli kylmää. He palasivat kylään, vaikka siellä oli saksalaisia. Kylään 
tuli uusia mustavaatteisia saksalaisia SS-miehiä, jotka vangitsivat väkivaltaisesti 
ihmisiä ja veivät heitä pois. Isä Juho Tanska hävisi. 

Rintama perääntyi. Ihmiset asuivat saksalaisten valloittamalla alueella yhtei-
sasunnoissa. Kaikki sairastelivat. Sieltä väki siirrettiin Eestiin Kloogan leirille ja 
sitä kautta Suomeen. Mari työskenteli Suomessa Meltolan parantolan keittiössä. 
Äiti oli joutunut Vihtiin karjanhoitajaksi. Syksyllä 1944 inkerinsuomalaisille tuli 
käsky palata Neuvostoliittoon. Heille oli luvattu pääsy kotipaikalla, mutta heidät 
vietiin Keski-Venäjälle Jaroslaviin. 

Siellä Mari joutui äitinsä ja veljensä kanssa kolhoosiin. Palkka oli 16 kiloa jyviä 
vuodessa. He saivat pienen maatilkun, jonka varassa elivät. He viljelivät viljaa ja 
perunaa ja jauhoivat viljansa itse. Inkerinsuomalaisten oli vaikea päästä töihin, sillä 
heillä ei ollut passeja eikä työkirjoja. Mari pääsi kuitenkin pyykinpesijän apulaisek-
si. Sitten hän sai kutsun Petroskoihin, ja hän sai siellä työpaikan kaupan myyjäksi.

Petroskoihin oli palannut Kazakstanista myös Marin serkku. Samoin sieltä oli 
saapunut myös Mikko Susi, jonka kanssa Mari meni naimisiin. Pari siirtyi Keski-
Aasiaan Kazakstaniin, missä heidän oli määrä viipyä vuoden ajan, mutta aika venyi 
40 vuodeksi. Perheellä oli pieni maapala ja vähän karjaakin. Perheeseen syntyi kol-
me lasta, jotka kaikki on koulutettu hyviin ammatteihin. Kaksi tytärtä on muuttanut 
Suomeen, kolmas tytär asuu Pietarissa. Mies oli kurjissa olosuhteissa sairastunut 
ja kuollut vuonna 1965. Marin virkistystä ovat Pietarin Pyhän Marian kirkon toi-
minta ja Liteinin kadulla sijaitsevan vanhusten palvelutalon harrastustoiminta. 
Viimeisimpien tietojen mukaan Liteinin palvelutalon vanhustoiminta on lopetettu.

Anna Peuhkuri 

Anna on syntynyt vuonna 1915 Venjoen Pääskylässä. Kylässä oli kuusi vaurasta taloa. 
Vuonna 1931 varakkaat vietiin pois Jäämeren rannalle Murmanskiin. Myöhemmin 
he ovat tulleet takaisin eri paikkoihin. Annan perhe oli köyhä, ”köyhien elämään ei 
puututtu”. Äiti oli kuollut. Anna kasvoi siskonsa kanssa isän huolehtimana. Sitten 
isäkin kuoli. Sitten siskoksista huolehti täti. Saksalaiset valloittivat alueen vuonna 
1941, ja ottivat heidän lehmänsä. Eräät inkerinsuomalaiset saivat luvan siirtyä 
Viroon. Sinne oli menty jalkaisin. Virossa inkerinsuomalaiset olivat maatöissä.

Vuonna 1943 heidät siirrettiin Suomeen. Anna työskenteli Forssan lähellä 
eräässä maatalossa. Joulukuussa 1944 he joutuivat paluumatkalle Neuvostoliittoon 
Jaroslavin alueelle. Anna meni naimisiin inkerinsuomalaisen miehen kanssa, ja he 
palasivat asumaan miehen kotiin. Mutta Anna joutui uudelleen Viroon miehensä 
kanssa, sillä heidän passissaan oli numero 38, jonka mukaan heillä ei ollut lupaa 
asua kotipaikalla. Virosta heidän tiensä oli kulkenut Siperian Obiin, sieltä Komin 
Pushkiniin ja viimein Pietariin vuonna 1967.
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Jussi Simpanen

Jussi Simpanen on syntynyt vuonna 1923 Tokso-
van Hittolassa. Vuonna 1942 alkoi elämäntien tai-
val. Väki kerättiin Laatokan rannalle ja kuljetettiin 
Laatokan yli. Jussi sairastui keuhkokuumeeseen 
ja joutui sairaalaan. Ihmisiä kuoli sairaalassa. 
Jussi keräsi kuolleitten annokset itselleen. 

Sairaalasta päästyään hän asuskeli rautatie-
asemalla ja sai sieltä sähköasentajan työpaikan. 
Hän olisi halunnut armeijaan, mutta sai kutsun 
komissariaattiin. Niin tuli lähtö Uralin taakse. 
Ihmiset asutettiin maan alle vaipumassa ole-
viin parakkeihin. Kolmantena päivänä heidät 
komennettiin töihin. Uralin Tsheljabinski oli 
suomalaisten hautausmaa. Suuri joukko ihmisiä 
kuoli nälkään. Siellä oli 15 leiriä, joka leirillä asui 
3 000 ihmistä. 

Sen jälkeen Jussilla oli useampia työpaikkoja. 
Hän oli osaava työntekijä. Hän osasi antaa toisille 
apuaan. Itse hän sai ylimääräisiä ruoka-annoksia. 
Jussi palasi Novosibirskistä junavaunun salamatkustajana takaisin Leningradiin. 
Hän kuuli, että äiti oli joutunut Jakutskiin. Hän palasi takaisin Novosibirskiin ja 
sieltä edelleen Tbilisiin, Gruusiaan. Pietariin Jussi palasi vuonna 1956. Hänen 
äitinsäkin oli jo palannut sinne. 

Mari ja Helena Saukkonen

Marin ja Helenan perheessä oli yhteensä seitsemän lasta. Perhe karkotettiin 
1930-luvulla Itä-Siperiaan, Lenajoen varteen Jakutskiin. Siellä oli aina kylmä ja 
nälkä. Siellä oli likaa, täitä ja luteita. Ihmiset sairastelivat. Marin ja Helenan isä 
kuoli Jakutskissa, ja hänet on haudattu sinne. 

Isoveli oli ollut sodassa. Hän järjesti sodan jälkeen äitinsä ja siskonsa Siperiasta 
takaisin. Mari ja Helena asuvat entisellä kotipaikallaan Kelton Uusiaution kyläs-
sä. Tapasin siskokset vuonna 2006 Pietarin Pyhän Marian kirkon tilaisuudessa. 
Siskokset puhuivat hyvää suomea. He iloitsivat kiitollisina siitä, että jumalanpal-
velukset pidetään suomen kielellä.

Jussi Simpanen Toksovan 
Hittolasta kesällä 2007. Kuva: 
Viljo Martikainen.
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Anna-Mari Löyskä 

Anna-Mari syntyi vuonna 1919 Toksovan Parkalassa, jonka maisemaa hän kuvai-
lee kuivakankaiseksi petäjämaisemaksi. Hänen isänsä oli ammuttu vuonna 1937. 
”Silloin tapettiin ihmisiä ja ruumiit heitettiin veteen. Kauheata aikaa muistellakin”, 
sanoo haastateltavani. Anna-Marin vanhin veli oli ensin vangittu ja päästetty va-
paaksi. Mutta sodan aikana hänet oli määrätty Jaroslaviin kaivostyöhön. Hän oli 
kuollut siellä kaivossortumaan. 

Paavo-veli oli ollut töissä rautatiellä ja menettänyt onnettomuudessa toisen 
jalkansa. Matti-veli oli ollut rintamalla, mutta hänet oli pakkosiirretty Kazanin 
kaupungissa asuneen perheensä luokse. Matti ja hänen vaimonsa olivat kuolleet 
siellä. Lähempiä tietoja heidän kuolemistaan ei ole. Heidän kaksi poikaansa elävät 
siellä. Reino-veli oli käynyt upseeriopiston. Hän oli ollut sodassa Kurilien saarilla. 
Hän oli haavoittunut sodassa vuonna 1951. Hän kärsi kovista tuskista. Reino-veli 
palasi kotipaikalle, ja teki itsemurhan 54-vuotiaana.

Anna-Mari kertoo, että sota-aikana raja-alueiden kylistä lähetettiin viestejä 
Stalinille, että kylissä on vakoojia, jotka tulisi viedä pois. Anna-Marin perheelle 
tuli syksyllä 1941 määräys, jonka mukaan heidät siirretään kansanvihollisina 
kylmään pohjolaan. Väki koottiin Nevaa myöten eräälle asemalle. Asemaa pom-
mitettiin ankarasti. Saksalaiset hävittivät koko asemanseudun, tuhosivat samoin 
kolme junaa. Monta tuhatta ihmistä kuoli. Anna-Marin äiti kuoli pommituksessa. 

Matka katkesi siihen. Anna-Mari jäi sinne työhön, mutta siirtyi myöhemmin 
Leningradiin. Kotipaikalle ei saanut mennä. Vihdoin vuonna 1951 hän olisi saanut 
muuttaa rajaseudulle kotipaikalleen, mutta koko kylää ei enää ollut. Kulakkialu-
eiksi katsotut raja-alueet oli kaikki hävitetty.

Pirkko Viherkoski

Pirkko Viherkoski, Piira Truhova, etunimi venäläisittäin ja sukunimi miehen mu-
kaan, on syntynyt Suomessa Kotkassa 15.5.1928. Hänen vanhempansa Iivari ja 
Viivi Viherkoski olivat muuttaneet lapsineen vuonna 1932 Neuvostoliittoon etsi-
mään työtä. Perhe meni veneellä järven yli. Isä vangittiin heti. Häntä kuulusteltiin 
siitä, miksi hän oli tullut Venäjälle. Pirkko oli sen ajan äitinsä kanssa Suomalaisessa 
teatterissa. Kun isä oli päässyt vapaaksi, perhe lähetettiin Kontupohjaan. Siellä 
isä oli päässyt töihin paperitehtaalle. Pirkko asuu nykyisin Pietarissa, joten hänet 
voisi luonnehtia alkuperältään ”pietarinsuomalaiseksi”. 

Pirkon isä vangittiin jälleen 27.12.1937. Mihin hänet vietiin, ja mitä hänelle 
tapahtui, siitä ei perhe saanut tietää mitään. Vuonna 1941 oli äidille ilmoitettu, 
että hänen miehensä oli kuollut, ei sen enempää. Samana vuonna äiti lähti Käki-
salmeen. Pirkko jäi yksin Kontupohjaan. Hän oli silloin 12-vuotias. Viikon päästä 
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alkoi sota, ja äiti oli joutunut evakkoon Ivanovan alueelle Keski-Venäjälle. Äiti oli 
lähettänyt Pirkolle matkarahan, joten Pirkko matkusti yksin äitinsä luo. Tytär ja 
äiti löysivät toisensa. Äiti työskenteli sanitäärinä invalidikodissa, joka oli muutettu 
sotasairaalaksi. Pirkko kävi koulua talvella. Kesällä hän oli töissä. 

Vuonna 1944 äiti ja Pirkko palasivat Kontupohjaan. Entinen asuinparakki oli 
hajotettu. Heillä ei ollut asuntoa. Paperitehtaalta he kuitenkin saivat työtä. Vuonna 
1945 he muuttivat Sortavalaan. Vuonna 1956 äiti oli saanut tarkemman tiedon, että 
isä Iivari Viherkoski oli ammuttu. Pirkko ei tiedä, mihin hänen isänsä on haudattu. 

Elämä jatkui. Vuonna 1949 Pirkko meni naimisiin venäläisen kanssa. Mies oli 
autonkuljettaja. Vuonna 1955 aviopari muutti Moldovaan. Perheeseen syntyi tyttö 
ja poika. Perheellä oli siellä oma talo. Neuvostoliiton hajoamisesta oli seurauksena 
vaikea aika. Verot nousivat. Eläke oli pieni, vaikka Pirkko työskenteli vanhempana 
kirjanpitäjänä. Mies kuoli 1985, hänet on haudattu Moldovaan. Pirkko muutti tyt-
tärensä ja tämän kahden lapsen kanssa Pietariin. Tytär asuu erossa miehestään, 
mutta muuten heillä on hyvät välit, sanoo Pirkko. 

Kysyin Pirkolta Stalinista. Pirkko vastasi: ”Äitini sanoi, että Stalin oli tappaja, 
tappoi mieheni”. Pirkko jatkaa ja sanoo, ettei häntä ole vihattu: ”Minulla oli hyvä 
mies ja minulla oli hyvä elämä”. Pirkko antoi minulle kuvan, jossa hän on poikansa 
kanssa äitinsä haudalla. Hautakivessä on äidin, Viivi Viherkosken nimen lisäksi 
myös Pirkon isän Iivari Viherkosken nimi. 

Eräs tapaaminen inkerinsuomalaisten kanssa vuonna 2007 Pietarin Pyhän Marian 
kirkon neuvotteluhuoneessa. Enemmistö on naisia. Kohtalo on ollut tuhoisampi 
miehille. Takana Eemeli Kiuru. Kuva: Viljo Martikainen. 
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Leena Virolainen 

Leena Virolainen asuu Kelton palvelutalossa kahden hengen huoneessa. Leenan 
perhe, isä, äiti ja pari vuotta vanhempi sisko joutuivat kokemaan Leningradin 
piirityksen. Perheen isä kuoli piirityksen aikana helmikuussa 1942. Äiti siirrettiin 
tyttäriensä kanssa Siperiaan Jakutiaan. Leena oli silloin 14-vuotias, sisko 16-vuo-
tias. Siskokset joutuivat työhön ja huolehtimaan itsestään. Heidän työnään oli 
kivien kantamista mäen päälle. Haastatteluhetkellä 79-vuotias Leena on palannut 
kotikonnuilleen. 

Katri Könige

Katrin äiti, isä ja perheen kolme lasta karkotettiin Siperiaan. Isä oli kuollut siellä. 
Äiti oli jäänyt Siperiaan Jakutiaan. Katri itse palasi Inkerinmaalle, Rosmittalaan 
vuonna 1957. Hän toteaa jääneensä yksin. Elämä on ollut vaikeata ja raskasta.

Alina Kuronen 

Alina on tyttönimeltään Haimi. Hän on syntynyt vuonna 1930 Häsälässä. Alinan äiti 
oli suomalainen ja isä inkerinmaalainen. Leningradin saarron aikana perhe asui 
kotonaan. Isä oli joutunut armeijaan vuonna 1941. Hän oli sairastunut ja kuollut. 
Alina oli työskennellyt nuoremman veljensä kanssa metsätöissä ruokapalkalla. 
Ihmisillä oli kauhea nälkä, he laihtuivat ja kärsivät. 

Vuoden 1942 keväällä tulivat sotilaat ja sanoivat, että nyt lähdetään. ”Me lap-
set itkimme ja pelkäsimme, että meidät tapetaan”. Äiti siirrettiin viiden lapsensa 
kanssa ensin elämäntietä Laatokan yli ja sitten junalla Siperiaan Uralin lähelle 
Bogotan asemalle. Junamatka oli kestänyt toista kuukautta. Ihmisiä kuoli nälkään. 
Perheen poikavauva Väinö kuoli matkan aikana. Äiti kuoli Bogotan sairaalassa. 
Pienin veli otettiin lastenkotiin. Kolme orpoa lasta jatkoi junassa matkaa Minskiin. 
Siellä orvot joutuivat lastenkotiin. 

Lapset pääsivät kouluun vasta, kun he olivat oppineet puhumaan venäjää. 
Alina kävi lastenkodissa koulua yhdeksän luokkaa ja siirtyi sen jälkeen yliopis-
toon. Hän valmistui ja työskenteli opettajana Siperiassa. Alina meni naimisiin ja 
rakensi miehensä kanssa oman talon. 

Alina yritti palata kotipaikalleen Häsälään miehensä kanssa, mutta he eivät 
saaneet ostaa Alinan vanhaa kotipaikkaa. Pari asui sukulaisten luona Toksovassa. 
Alinan mies oli kuollut kolmisen vuosikymmentä sitten. Poika joutui huumeringin 
ryöstämäksi ja tappamaksi. Venäjän radiossa on ohjelma, jonka kautta ihmiset etsi-
vät omaisiaan. Alina etsii Bogotaan jäänyttä pikkuveljeään. Toivo tapaamisesta elää. 
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Mari Savolainen, o.s. Kuronen

Mari Savolainen oli syntynyt vuonna 1907 maalaistalon tyttärenä Rääpyvän 
pitäjässä. Haastattelin häntä Kelton palvelutalossa vuoden 2006 kesällä, jolloin 
hän oli vuotta vaille 100-vuotias. 

Mari oli ollut jo naimissa, kun vaikeat ajat alkoivat. ”Se oli sitä vangitsemisten 
aikaa. Yöllä veivät mieheni Simo Jaakonpoika Savolaisen vankilaan”. Kun kysyin, 
että ”teloitettiinko miehesi”, Mari vastasi, että hänen miehensä Simon Jaakonpoika 
Savolainen kuoli suruun. Yhteishautaan on haudattu. ”Omaisuus vietiin, lehmät 
vietiin kolhoosiin. Kotitalo jäi aluksi, mutta sitten tuli karkotus Siperiaan. Siellä 
oli paljon eri kansallisuuksien ihmisiä. Siellä oli kylmä ja nälkä. Elämä oli kovaa”. 
Mari ihmettelee, että vielä jaksaa elää. ”Minulla oli kaksi lasta. Lapset kuolivat 
Siperiassa. Sinne heidät on haudattu. Siellä oli aina nälkä. Siellä kuoli paljon lapsia. 
Olen nyt aivan yksin, eikä Jumala ota minua pois täältä”, kertoo Mari elämäntari-
naansa ja ihmettelee korkeata ikäänsä.

Yhdeksän vuoden jälkeen hän palasi Siperiasta Petroskoihin Karjalaan. Hän 
oli siellä metsätöissä. Sitten hän siirtyi Karjalasta Inkerinmaalle Kelttoon. Hän 
ei ole mennyt uudestaan naimisiin. ”Se on ollut niin raskasta aikaa”, päivittelee 
Mari ja sanoo: ”Nyt kyllä on ruokaa joka päivä, nälkä ei ole hyvä vieras. Hampaat 
puhdistettiin Siperiassa puunpihkaa puremalla”. Hän muistaa useampaan kertaan 
sanoa, että korvauksia ei ole saatu.

Aino-Mari Savolainen 

Aino Mari Juhontytär Savolainen syntyi vuonna 1927 Rääpyvän Miinalan kylässä 
Kelton lähellä. Perheessä puhuttiin venäjää. Aino-Marin äiti oli tyttönimeltään 
Rumpali. Isä Juhani oli kuollut vuonna 1930. Hän oli lähtenyt viemään maitoa 
kaupunkiin ja saanut äkkikuoleman. Hevonen palasi yksin ja toi kuolleen isän 
kotiin. Äiti jäi leskeksi kahden lapsensa kanssa. 

Oli lehmä, hevonen ja omaa maata vielä vuoden 1935 kevääseen saakka. Äidin 
vanhemmat kulakoitiin ja vietiin Siperiaan. Äidin veli kuoli. Äidinäiti oli päässyt 
Siperiasta pakenemaan Aino-Marin äidin luo. Jäljellä oleva perhe, äiti, äidinäiti 
ja perheen lapset Aino-Mari ja siskonsa Elviira karkotettiin Keski-Aasiaan Pahta-
Araliin vuonna 1935. Äiti sairastui siellä pahasti, jolloin hän pääsi palaamaan 
lastensa kanssa Pietariin. Perheelle ei kuitenkaan annettu kunnon papereita. He 
saivat olla vain 24 tuntia kaupungissa. Sen jälkeen heidän piti mennä pois Pie-
tarista. Niinpä he menivät Kuolan Montegorskiin vuonna 1937. Siellä he saivat 
yöpaikan yhteisasunnossa. Yksi sänky annettiin. Kun oli työpaikka, sai passin. 

Vuonna 1939 venäjänsaksalaiset ja suomalaiset saivat määräyksen lähteä 
Montegorskista pois. Väki siirrettiin Karjalaan Äänisen alueelle. Siellä he kärsi-
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vät nälkää. Vain yksi leipä ja kurrimaitoa tarjottiin päivässä. Siinä kaikki. Nälkä, 
nälkä oli. Äiti laittoi 12-vuotiaan Aino-Marin Pietariin tädin luokse. Tyttö saapui 
yksinään yöllä Leningradin asemalle. Silloin oli vuosi 1939, jolloin Neuvostoliitto 
hyökkäsi Suomeen ja alkoi talvisota. Aino-Mari asui tätinsä luona ja kävi koulua 
kuudenteen luokkaan saakka. 

Vuonna 1941 alkoi uusi sota. Äitikin tuli Karjalasta pois, mutta hänet vangit-
tiin saman vuoden syksyllä. Mihin äiti oli viety, sitä ei tiennyt kukaan kolmeen 
vuoteen. Leningradin piirityksessä elettiin nälässä. Leipäannos oli 120 grammaa. 
Ihmiset kärsivät nälkäsairauksista. ”Ne vievät kaikki voimat jaloista niin, ettei 
kykene kävelemään”, huokaa Aino Mari. 

Äidin sisko Helena Matintytär Tatti kuoli nälkään 23-vuotiaana. Tätinsä hauta-
paikkaa Aino-Mari ei tiedä. Sitten sisarukset asuivat toisen tädin, isän siskon, Eeva 
Kaiperon kanssa. Vuoden 1942 keväällä sisarukset vietiin tädin kanssa Laatokan yli 
ja sieltä Siperiaan Krasnojarskiin. Eeva Kaipero kuoli siellä syöpään 65-vuotiaana.

Sisarusten oli nyt huolehdittava itsestään. Elviira-sisko työskenteli lapsenlik-
kana. Aino-Mari oli Krasnojarskissa metsätöissä ja tukinuitossa Jenisein sivujoella 
Maananjoella. Siellä työntekijät asuivat parakeissa. Paikkakunnalla oli ukrainalai-
sia, saksalaisia, virolaisia ja paljon muita kansallisuuksia.

Tapahtui ihme. Äiti löytyi syksyllä 1946. Äidin isä oli ollut edelleen Kazaks-
tanissa karkotuksessa. Hän oli kirjeenvaihdossa äidin kanssa. Sisarukset saivat 

Kolhoosikuva Inkerinmaalta 1930-luvulta. Kuva: Anna Gambarovan kokoelma.
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tietää, että äiti oli lähetetty Novosibirskiin. Näin lapset löysivät sinne äitinsä luok-
se. Novosibirskissä Aino-Mari työskenteli lastenkodissa. Hän opiskeli kirjapitoa 
ja sai kirjanpitäjän paikan vuonna 1952. Hän oli silloin 28-vuotias. Aino-Mari oli 
samassa virassa eläkkeelle pääsyyn saakka. Novosibirskissä sai asua vapaasti.

Aino-Mari meni naimisiin inkerinsaksalaisen Friedrich Sternin kanssa. He 
olivat ahkeria ja pärjäsivät hyvin. Perhe rakensi Novosibirskiin oman talon. 
Aino-Marin mies kuoli siellä 1995. Miehensä kuoleman jälkeen Aino-Mari muutti 
Pietariin. Hän pääsi asumaan poikansa asuntoon. Perheen vanhempi poika oli 
muuttanut Saksaan. Nuorempi poika oli myynyt Novosibirskin talon ja muuttanut 
Pietariin ostettuaan kaupungista pienen asunnon. Nuorimman pojan perhe sen 
sijaan oli jäänyt Siperiaan. Pojan lapset olivat Siperiassa syntyneet eikä Pietarissa 
oikeastaan ollut paikkaa, mihin he olisivat muuttaneet. 

Aino-Mari kertoo, että hän oli käynyt melkein joka vuosi Novosibirskissä pojan 
perheen luona. Valtio oli antanut Aino-Marille ilmaisen Novosibirskin lentolipun 
hyvityksenä Leningradin piirityksessä olemisesta. Aino-Mari sanoo olevansa 
onnellinen siitä, että nyt saa käydä kirkossa. Hän muistaa, että on äitinsä kanssa 
käynyt lapsena Pyhän Marian kirkossa. ”Välillä ei kirkkoja ole käyty”, hän sanoo.

”En voi sanoa mitään hyvää Stalinista. Minut alennettiin ihmisenä, ajettiin 
kotoa ja aina vain kaikkialta pois. Perhe on hajotettu. Sisko asuu Virossa. Omais-
ten haudat ovat eri puolilla. Äidin sisko on haudattu Viroon, samoin äiti. Isä on 
haudattu Rumpalin perhehautaan. Hänhän kuoli jo varhain ennen karkotuksia. 
Aviomiehen hauta on Siperiassa. En voi muuta sanoa, kuin että pitää olla oikein 
vahva luonto, että on kaikki kestänyt. Oli yksi leninki ja kengät, kun sota alkoi. 
Valtio poltti kaiken. Ei tämä ole kotipaikka. Olen kuin vieras. Olisi helpompaa, jos 
omat olisivat ympärillä. Kaikki on hajotettu”, sanoo Aino-Mari.

Toini Petrovna Sorokina 

Toini omaa sukuaan Parkkkinen oli syntynyt vuonna 
1931. Hän kuuluu Kelton Kolpinan Parkkisten sukuun. 
Toini on ammatiltaan opettaja. Nyt jo eläkkeellä. Perhe 
määriteltiin kulakkiperheeksi. Isä oli viety vankilaan 
vuonna 1932, ja tuomittu kahdeksaksi vuodeksi pak-
kotyöhön. Kaikki omaisuus, hevonen, lehmät ja tavarat 
oli otettu pois. Vanhukset ja lapset oli jätetty tyhjän 
päälle. Koti jäi, mutta kotoakin ajettiin pois. Mummolla 
ja vaarilla oli ollut pieni huone, johon äiti pääsi lastensa 
kanssa asumaan. 

”Perheeni oli saanut määräyksen vuonna 1935 
lähteä Keski-Aasiaan Pahta-Araliin Punainen Kyntäjä-

Toini Petrovna Sorokina, 
omaa sukuaan Parkkinen. 
Kuva: Viljo Martikainen, 
vuonna 2007.
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nimiseen sovhoosiin. Parakeissa asuttiin, vuoteena puulavitsat. Mustaa vettä 
juotiin ja ihmisiä kuoli.” Isä oli päässyt vankilasta pois vuonna 1939 ja tullut 
perheensä luokse. Toini oli karannut äitinsä kanssa takaisin Kelttoon. Heillä ei 
ollut henkilöpapereita ja he joutuivat elämään piilossa. Isä oli siirtynyt Volgalle, 
äitikin oli lähtenyt sinne. 

Toini oli jäänyt 11-vuotiaana vaarin ja mummon luo. Alkoi sota saksalaisten 
piirittäessä Leningradia. Ruokaa ei ollut. Keittiöstä löytyivät omien koirien luut. 
Niin kauheata se oli. Jalat turposivat, tuskin kannattivat. Kädet olivat ”lasiset”, 
kuin lasia. He söivät lehtiä ja punaherukkaa. Toini näki vaarinsa ja mummonsa 
kuolevan nälkään omassa kodissaan, jossa siihen aikaan asui myös venäläisiä. 
Sitten Toini oli ollut tätinsä luona. Tädin mies kuoli, ja täti lähetettiin Siperiaan. 

Toini oli joutunut loppuun nälkiintyneenä lastenkotiin. Nyt hän oli aivan 
yksin. Joka aamu vietiin kuolleita lapsia pois. Vuonna 1942 lapsia alettiin siirtää 
Laatokan yli junalla itään pois Leningradin piirityksestä. Kuljetusvaunuja ihmi-
sineen vajosi jäihin. Toini olisi halunnut vanhempiensa luokse Jaroslaviin, mutta 
hänet vietiin Kaukasiaan Mustanmeren lähelle Krasnodar-nimiseen paikkaan. 
Saksalaiset hyökkäsivät sinnekin. Nyt heidät vietiin Siperiaan Barnauliaan. Sieltä 
saatiin yhteys äitiin, ja hän tuli hakemaan tyttärensä pois. Toini kertoo, että hän 
oli kuin automaatti, robotti, tuskin puhui.

Perheeseen syntyivät Toivo, Paavo ja Alina. Isä oli yrittänyt Kelttoon takaisin, 
mutta sieltä oli ajettu pois. Isä oli mennyt sitten Viroon, palasi Kelttoon uudestaan 
ja sai entisen kotipaikkansa takaisin. Isä kuoli vuonna 1964. Äiti oli elänyt vanhaksi 
ja kuollut vuonna 1986. Toivo-veli oli kuollut syöpään 40-vuotiaana. Nykyisin 
sisarukset Toini, Paavo ja Alina elävät Keltossa entisillä syntymäsijoillaan omissa 
moderneissa taloissaan.

Toini valmistui Jaroslavin instituutissa matematiikan opettajaksi ja toimi opetta-
jana Teknikumissa 36 vuotta. Hän oli mennyt naimisiin venäläisen upseerin kanssa. 
Hän on matkustellut paljon miehensä kanssa. Mies on haudattu Kelton hautaus-
maalle. Sukulaisia on mennyt paluumuuttajina Suomeen. Toini itse ei ole halunnut 
muuttaa mihinkään. Hän toivoo, että hänet haudataan tänne miehensä viereen. 

Eila Matintytär Uuttu 

Eila Matintytär Uuttu on syntynyt 1914. Hän asuu Kelton kirkolta noin seitsemän 
kilometrin päässä. Hän on menettänyt ensimmäisen miehensä vainojen aikana. 
Eilalle on aikanaan sanottu, että mies on kuollut. 

Olimme palaamassa Toksovasta. Autoomme nousi sieltä Eila Uutun vanhin 
poika, joka tuli kanssamme Kelttoon tervehtimään äitiään. Vaikka tulimme yl-
lättäen ja tarkoituksemme oli jättää Uutun poika autosta pois, meidät kutsuttiin 
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taloon sisälle. Tuolloin 93-vuotias Eila Uuttu asui mökissään vaikeissa oloissa 
kahden muun poikansa kanssa. 

Eila Matintytär Uutun ja hänen ensimmäisen miehensä kotipaikka oli ollut 
Toksovan Kuismalassa. Mies oli osallistunut talvisotaan. Toisen sodan (jatkosodan) 
aikana Eila Matintyttärelle oli kerrottu, että mies oli karannut rajan taakse. Eila 
kertoo, että kun hän oli viimeksi nähnyt miehensä, oli tämä ollut niin sairas, että 
tuskin jaksoi jalkojansa nostaa. Hänestä tuntuu vaikealta uskoa, että hän olisi 
kyennyt karkaamaan. Miehensä todellisesta kohtalosta Eila Matintytär ei ilmei-
sesti tiedä. Hänelle oli vain ilmoitettu, että hänen miehensä oli kuollut. Eila itse 
oli karkotettu omasta kodistaan vuonna 1942 Siperiaan neljän lapsensa kanssa, 
joista kolme oli kuollut karkotuksen aikana. Kotona asuvat pojat ovat myöhem-
mästä avioliitosta. Paluu oli tapahtunut 1940-luvun lopulla Toksovan Kuismalaan. 

Rauha Nenonen 

Rauha syntyi vuonna 1934 Loginovossa Leningradin alueella. Perheessä oli 
Helena-mummu, isä, äiti ja kaksi lasta. Sota-aikana perhe asui omassa talossaan. 
Heillä oli kaksi lehmää, joista toinen oli otettu puna-armeijan käyttöön. Talossa 
asui Puna-Armeijan sotilaita. Maitoa oli. Ruoaksi käytettiin myös lehmille tarkoi-
tettua turandot-ruohoa. 

Perhe siirrettiin saksalaisten pommitusten alla ”elämäntietä” Laatokan yli, 
ja edelleen härkävaunussa Siperiaan Krasnojarskiin. Matkan aikana äiti oli ollut 
vähällä jäädä junasta pois. Isä oli tullut melkein hulluksi. Onneksi äiti oli päässyt 
viimeiseen härkävaunuun. Sen jälkeen isä ei päästänyt äitiä silmistään. Perheen 
mummi ja puolivuotias poika kuolivat matkan aikana. 

Siperian ihmiset olivat olleet ystävällisiä ja tarjonneet ruokaa. Seuraavana päi-
vänä heidät oli viety synkkään metsään parakkiin. Siellä ei kuitenkaan oltu kovin 
pitkään. Isä ja eno olivat karanneet viljelysovhoosiin. Perhekin pääsi muuttamaan 
sinne. Äiti oli synnyttänyt kaksoset, jotka kuolivat. Isä oli karannut Leningradiin 
ja kotipaikalle, mutta taloa ei enää ollut. Perhe tuli perässä. Oli yritetty äidin 
syntymäkylään, mutta uudet asukkaat eivät päästäneet edes sisälle. Perhe siirtyi 
Viroon, mistä löytyi työtä. 

Virosta heidät lähetettiin uudestaan Siperiaan junalla Uralin yli Tjumenin 
kaupunkiin. Siellä oli metsätöitä. Perhe siirtyi vuonna 1951 Petroskoin lähelle 
Tsalnan kylään. Rauha oli metsätöissä. Passeihin merkittiin, että 100 kilometriä 
lähemmäksi suuria kaupunkeja ei saanut mennä. Isä rakensi Petroskoin lähelle 
Tsalnaan talon, joka myöhemmin siirrettiin entiselle kotipaikalle Inkeriin. Rauha 
sanoo tyynesti, että vihaa ei tavallisiin ihmisiin ole jäänyt. Syyllisiä käskijöitä ei 
enää ole. Nykyisin pääsee kaikkiin työpaikkoihin. Työtä löytyy, kun sitä haluaa.
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Alfred Nurminen

Elettiin suuren terrorin aikaa. Alfred syntyi perheensä ainoana lapsena Toksovassa 
vuonna 1937. Alfredin isä oli vangittu. Äiti siirrettiin Leningradin piirityksestä 
Alfredin kanssa vuonna 1942 ”elämäntietä” Laatokan yli ja junalla eteläistä rau-
tatietä myöten Baikalinjärvelle. Sieltä matka jatkui edelleen lautalla Lenajokea 
pitkin Jäämeren rannikolle ikuisen jään maahan, missä lämpimät merivirrat eivät 
enää rantoja huuhdelleet. Alfred esittelee kartalta pitkää, koko kesän kestänyttä 
lauttamatkaa.

Sää perillä oli armottoman kylmää ympäri vuoden. Se oli seutua, jonne Stalin 
halusi lähettää kulakkeja kuolemaan. Karkotettujen työnä oli kalastus. Jää oli 
kahden metrin paksuista. Mutta kalaruokaa riitti. Taloja siellä ei ollut. Ihmiset 
asuivat suurissa jurtissa, joissa keskellä olevassa syvennyksessä paloi tuli koko 
ajan. Nukuttiin jalat tulisijaan päin. Vahinkoja sattui, lapset putoilivat tulisijaan 
ja saivat palohaavoja. Näissä olosuhteissa ihmiset elivät lähes kymmenen vuotta. 

Vuonna 1951 Karkotetut saivat luvan siirtyä meriteitä Arkangeliin. Alfred 
Nurminen tuli vähitellen Tsalnankylään Petroskoin lähelle. Palaajien passissa oli 
kansanvihollisen numero 58, jonka mukaan he eivät saaneet asua suurten kau-
punkien lähellä. Vasta Stalinin kuoleman jälkeen vuonna 1953 Nurmiset saivat 
siirtyä kotipaikoilleen. Alfredin omaiset siirtyivät Toksovaan. He asuvat nykyisin 
vanhoilla kotipaikoillaan. 

Inkerinmaan Toksovassa 8.2.2007. Vasemmalta Eira Mollberg, Alfred Nurminen 
ja Tyyne Martikainen. Kuva: Viljo Martikainen.
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Alfredin sukulaisia on siirtynyt myös Suomeen paluumuuttajina. Suomeen 
paluumuuttamisesta Alfred sanoo: ”Se on viimeinen tikki inkerinsuomalaisuudelle 
ja omalle kulttuurille. Parhaat, elinvoimaisimmat, opiskelleet nuoret muuttavat 
pois. Inkerin kansaa ja kulttuuria ei enää ole. Ei ole väkeä sitä ylläpitämässä”, 
on vanhan miehen suorasukainen vastaus, joka kuvaa Inkerinmaalla asuvien 
inkerinsuomalaisten syviä pettymyksen ja kaipauksen näköalattomia tuntoja 
kansallisesta yhteisyydestä. Kansa on hajautettu.

Antti Silvast 

Antin perhe joutui tekemään saman karkotusmatkan ikuisen jään maille kuin 
Alfred Nurmisenkin perhe. Antti vakuuttaa, että nälkää ei nähty, vaikka ihmisiä 
sairastui ja kuoli ensimmäisen vuoden aikana. Vuonna 1951 oli annettu lupa 
mennä neljään suuntaan. Rahaa vain ei ollut. Antin perhe oli palannut Irkutsiaan. 
Antin äiti oli ensiksi palannut sieltä yksin takaisin. Antti oli jäänyt tienaamaan 
rahaa ja seurasi äitiään vuotta myöhemmin. Antti asui haastatteluhetkellä tila-
vassa talossa Alfred Nurmisen lähinaapurina Toksovassa entisellä kotipaikallaan. 
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10.3. Siperian ryhmä

Mari Savzenko 

Mari oli karkotettu Siperiaan, ja hän oli jäänyt sinne. 
Vierailimme Krasnojarskissa Marin luona vuoden 2007 
kesällä. Mari oli pari päivää aikaisemmin päässyt sairaa-
lasta kotiinsa. Hän oli hauras ja väsynyt. Mutta Mari halusi 
ehdottomasti, että tapaamme hänen kodissaan. Menimme 
kukkaset mukanamme tapaamaan häntä tulkkimme ja 

oppaamme Bertan kanssa. 
Tämä ensimmäinen käynti inkerinsuomalaisen karkotetun kodissa Siperian 

Krasnojarskissa meni yleiseen keskusteluun puolin ja toisin. Varsinaista yksityis-
kohtaista haastattelua emme yrittäneetkään. Tapaaminen oli kuitenkin hyvä tu-
tustumistilaisuus Siperiaan karkotettujen ja sinne jääneiden inkerinsuomalaisten 
tämänpäiväisiin olosuhteisiin, kotiin ja elämään. Kuulin myöhemmin, että Mari 
Zavzenko oli kuollut vuonna 2007 tai 2008. 

Lida Abramnovna Bardina

Lida on syntynyt 1933 Hatsinan alueella. Perhe siirrettiin Kloogan leirille, sieltä 
Suomeen ja vuonna 1945 takaisin Venäjälle. Perhe karkotettiin vuonna 1945 
Kamenskajan seudulle. Perhe siirtyi sieltä Viroon sotien jälkeen. Sieltä heidät 
ajettiin pois ja lähetettiin Siperiaan. Hän asuu Novosibirskissä. Lida on käynyt 
kerran Inkerinmaalla, mutta kotitaloa ei enää paikalla enää ollut.

Mari Savzenko, omaa sukuaan Kelton Parkkisia asui 
Krasnojarskin Krasnoja Blossetilla. Kuva: Viljo Martikai-
nen, heinäkuussa 2007. 
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Anna Kambarova, Lilja Koziskaja ja pikkusisko Helmi

Sisarukset Anna Kambarova (s. 1941) ja Lilja Koziskaja (s. 1938) ovat Makkosen 
perhettä, alunperin Kupanitsan Pekkolan kylästä. Saksalaiset valloittivat Inkerin-
maan 9.9.1941. Lilja sanoo muistavansa sodan alkamisen ja vaikeat ajat saksa-
laisten miehittämällä alueella.95 Oli ruokapula. Ihmisiä vietiin Saksaan. Aikuiset 
joutuivat vankityövoimaksi. Lapset oli sijoitettu perheisiin. Perheen nuorin Helmi 
oli syntynyt Siperiassa. Lisäksi perheeseen kuului mummi. 

Saksalaisten valloittaman alueen ihmiset koottiin ensin Harjun leirille. Juho 
ja Ida Makkosen perhe siirrettiin myös Harjun leirille, mistä heidät vuonna 1943 
siirrettiin Viron Kloogan leirin kautta Suomeen Hangon leirille. Anna oli silloin 
neljävuotias, ja muistaa Suomessa olosta talon ja sen takana olevat omenapuut. 
Suomesta siirryttiin käskyn mukaan takaisin Neuvostoliittoon Jaroslaviin. Sieltä 
he olivat muuttaneet Moldovaan, missä vallitsi nälkä. Vaatteita ja tavaroita vaih-
dettiin leipään. Moldovasta siirryttiin Viroon. 

Isä oli palannut sodasta ja löysi perheensä Virosta vuonna 1947. Nyt perhe 
sai määräyksen muuttaa Novosibirskiin Siperiaan. Siellä perhe asettui Mattjevin-

95 Lapsilla saattaa olla muistoja hyvin varhaisesta lapsuudestaan. Käsitykseni on, että 
perheen jäsenten yhteinen keskustelu vaikeista ajoista ja raskaista yhteisistä koke-
muksista kiinteyttää kokemukset yhteisiksi muistoiksi. 

Juhlallisesta kirkkotilaisuudesta otettu kuva 2000-luvun alussa Novosibirskissä. 
Oikealla Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi. Kuva: Lida Bardinan albumi.
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Tehtaan väki kuvassa. Annan isän Juho Makkosen perustama puusepänverstas 
Novosibirskin Matinkylässä talvella 1960. Kuva: Anna Kambarovan perhealbumi.

kylään (Matinkylään). Isä oli rakentanut sinne oman talon ja aloittanut puuvers-
tastyön. Annan äiti oli sairas, ja hän pääsikin jo 37-vuotiaana eläkkeelle. 

Rahaa tarvittiin. Anna aloitti koulunsa jälkeen työnteon 15-vuotiaana. Tosin 
eläkeikä lasketaan 17-ikävuodesta alkaen. Hän työskenteli puhelinasemalla 50 
vuotta. Hän saa hyvän eläkkeen, 4800 ruplaa kuukaudessa (vuoden 2007 rahas-
sa). Normaali peruseläke on noin 2000 ruplaa, jolloin eläkeläinen saa sen lisäksi 
asuntotuen. Anna saa lisäeläkkeitä myös lapsena saksalaisten vankina olosta, 
karkotettuna olosta ja Leningradin piirityksen kärsimyksistä.96 

Anna on Novosibirskin Inkerinsuomalaisten kulttuuriliiton puheenjohtaja. 
Hänellä on runsaasti dokumentteja, lehtikirjoituksia ja kuvia karkotettujen 
elämästä, identiteetistä sekä Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen virinneestä 
inkerinsuomalaisten perinne- ja yhteisötoiminnasta. Hän osallistuu Ulkosuoma-
laisparlamentin työhön. Siskokset Anna ja Lilja ovat säilyttäneet suomenkielensä. 

96  Haastattelun tarkistuspalautteessaan Anna Kambarova kertoo, että hä-
nen eläkkeensä on noussut. Vuonna 2012 hänen eläkkeensä oli 15 500 
ruplaa. 
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He toimivat Novosibirskin luterilaisessa seurakunnassa, joka kokoaa pienenevän 
inkerinsuomalaisten ryhmän seurakuntatyön piiriin. Tapasin myös Annan ja Liljan 
nuoremman siskonsa Helmin, joka ei osaa lainkaan suomea. 

Novosibirskissä kesällä 2007. Anna Kambarovan (lähinnä ikkunaa) kodissa 
tapasimme inkerinsuomalaisia naisia useampaan kertaan. Vasemmalta: Alma 
Sigidina (o.s. Lempinen), Vera Voropeva (o.s. Kirppu), Lida Bardina, Anna Kam-
barova (o.s. Makkonen), Eila Peloschapro (käyttää myös suomenkielistä suku-
nimeä Talonpoika) ja Lilja Koziskaja (o.s. Makkonen). Kuva: Viljo Martikainen.

Anna Kambarova mie-
hensä Vladimirin kanssa. 
Kuva on otettu 1990-lu-
vulla. Kuva: Anna Kam-
barovan perhealbumi.



132 ■ 

Kuvat yllä ja alla: 1900-luvun alun nostalgisia ennen sotia ja vainoja Inkerinmaalla 
otettuja kuvia. Kuvien henkilöiden nimiä on enää vaikea muistaa. Kuvat: Anna 
Kambarovan perhealbumi.
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Alma Sigidina

Alma Sigidina oli syntynyt vuonna 1932 Hatsinan alueella Valasniekan kylässä. 
Hän asuu Novosibirskissä. Perheessä oli äiti Katri, isä Adam ja lapset. Kertojamme 
Alma oli lapsista vanhin. Juho oli elänyt Virossa, Lempi elää Tallinnassa ja Lilja on 
kuollut Hatsinassa. Alma on naimisissa venäläisen Olegin kanssa. Alma sanoo, että 
muut inkerinsuomalaiset ovat sinne pakolla tuotuja, mutta hän on itse miehensä 
kanssa tullut vapaaehtoisesti Siperiaan. Alma on tyytyväinen elämäänsä. 

Saksalaisten miehitysaikana Tuomas-ukki, Liisa-mummo, äiti ja isä sekä 
perheen lapset siirrettiin Kloogan leirille Viroon, ja sieltä 3-4 kuukauden odot-
tamisen jälkeen Suomeen Kemiöön. Äiti oli kuollut Suomessa ja haudattu Salon 
vanhalle hautausmaalle. Sodan jälkeen heidät määrättiin palamaan Neuvosto-
liittoon. Perhe vietiin ohi Inkerinmaan. Heille sanottiin, etteivät he saa koskaan 
asua Inkerinmaalla. 

Isä oli vangittu heti. Hän oli saanut kymmenen vuoden tuomion pahamainei-
selle Noriliskin vankityöleirille. Alma oli kirjoittanut kirjeen Stalinille ja kysynyt 
siinä, miksi isä oli vangittu. Hän oli saanut vastauskirjeen, jossa oli sanottu, että 
”olette kansanvihollisia”. Isä oli palannut, ja mennyt naimisiin venäläisen naisen 
kanssa. Alma kuvaa tuntojansa kotimaastaan henkevällä tavalla: ”Missä on minun 
kotimaani. Onko se minun kotimaani, missä synnyin, missä kasvoin, missä opin 
äidinkielen. Vai sielläkö, missä perustin perheen, missä lapseni syntyivät, missä 
kasvatin lapseni. Sielläkö, missä elin ja vanhenin. Niin, siellä on minun kotimaani”.

Lilja Toivolna 

Liljan kotipaikka oli Seuloskoi. Hänet oli karkotettu lapsena Siperiaan. Lilja on 
jäänyt sinne. Hän toteaa, että inkerinsuomalaisten nimet ovat venäläistyneet. Nyt 
sukujuuria on vaikea tarkistaa. Kun opetus on ollut venäjänkielistä, oma kieli on 
hävinnyt. 

Lilja kertoo enostaan, joka karkasi Kazakstanista vuonna 1937. Hän oli pääs-
syt karkuteitä Ruotsiin. Sitten veli oli yhtäkkiä ilmestynyt perheen elämään. Oli 
alkanut kirjeenvaihto hänen kanssaan. Veli oli kuollut vuonna 1982. Oli ollut hyvin 
vaikea todistaa, että hän oli äidin veli. He onnistuivat saamaan asiasta virallisen 
todistuksen, ja he saivat veljen perinnön Ruotsista.
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Aino Antovna Scheiermann 

Aino on syntynyt vuonna 1928, ja hän asuu Novosibirs-
kissä tilavassa kerrostaloasunnossaan. Hänen miehensä 
oli venäjänsaksalainen. Pari muutti Siperiasta 1990-lu-
vulla Etelä-Saksaan. Ainon mies kuoli siellä. Aino palasi 
takaisin Siperiaan. Ainon eläke on noin 5 000 ruplaa 
(vuonna 2007). Se sisältää lisäeläkkeet Leningradin piiri-

tyksessä olemisesta. Vuokrarahaa hän saa puolet asunnon vuokrasta, ja lääkkeitä 
varten hän saa 400 ruplaa. 

Vietimme erään iltapäivän Ainon kodissa inkerinsuomalaisten naisten kanssa. 
Lauloimme Inkerin lauluja. Menneisyyden kokemuksista, elämänkäsityksistä, 
inkerinsuomalaisten uskonnollisuudesta käytiin huumorin sävyttämää vilkasta 
keskustelua. Entisten karkotettujen joukko on vanhenevia naisia, he ovat selviy-
tyjiä. Saamani tiedon mukaan Aino on kuollut vuonna 2010.

Katri Matintytär Härkönen-Versbitskaja 

Katri Härkösen Isä Veikko Härkönen (s.1909) ei halunnut 
perheensä kanssa kolhoosiin. Kuolema oli korjannut sa-
toaan nälkiintyneiden ihmisten joukossa jo Leningradin 
piirityksessä. ”Antoivat yhden päivän, jolloin tuli lähtö 
maaliskuussa 1942 Laatokan yli. Seuraavana päivänä jää 
ei enää kestänyt, autoja upposi ja ihmisiä hukkui. Isällä 
oli tupakkaa, hän antoi sitä kuljettajille. Sitten junaan 

ja Siperiaan. Vaunut olivat täynnä, sairaita, vanhuksia ja lapsia. Palanen leipää 
kullekin. Oli vatsasairauksia ja muita sairauksia. Vaunun viidestäkymmenestä 
ihmisestä hengissä selvisi 19 ihmistä. Matka kesti kuukauden. Päätepaikka oli 
Krasnojarsk. Kuolleet heitettiin vaunusta ulos kuin puupalikat radan varteen”.97 

97 Kaikkia Leningradin piirityksessä tai matkalla karkotuspaikkoihin nälkään ja saira-
uksiin kuolleita ei ole kyetty luetteloimaan.

Aino Antovna muutti Siperiasta saksalaissyntyisen 
miehensä kanssa Saksaan. Kun hänen miehensä kuoli 
siellä, Aino palasi Krasnojarskiin. Kuva: Viljo Martikai-
nen kesällä 2007.

Katri Matintytär Härkönen on syntynyt vuonna 1922 In-
kerinmaan Pukeronkylässä. Hän asuu Krasnojarskissa. 
Kuva: Viljo Martikainen kesällä 2007. 
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Katrin isä oli sairastunut ja viety sairaalaan. Katri oli käynyt illalla katsomassa 
häntä. Seuraavana aamuna isä oli kuollut. Myös äiti kuoli. Heidät on haudattu 
samaan paikkaan. Katri muistaa, että hän vain itki. 

Katri meni naimisiin puolalaisen miehen Michael Versbitkinin kanssa. Per-
heeseen syntyi viisi lasta, Zina, Galja, Vihtori, Tolja ja Valentina. Katrin siskon 
poika Juri elää Helsingissä. Katri sanoo: ”Olemme kärsineet vääryyttä. Me emme 
ole rikollisia. Veli osallistui talvisotaan Venäjän armeijassa. Mutta toisen sodan 
aikana meistä tehtiin rikollisia. Eräät sukulaiset ovat palanneet Inkerinmaalle”. 
Katri oli asettunut perheensä kanssa Siperiaan ja jäänyt sinne. 

Elviira Suutarinen 

Elviira on syntynyt vuonna 1933 Leningradin alueella Mistalovassa. Hänen van-
hempansa olivat Ivan ja Anna Matintytär Suutarinen. Veli Eino oli syntynyt 1927, 
Aino-sisko 1931 ja Julia 1932. Isä oli kuollut, kun Elviira oli ollut kaksivuotias. 
Alkoi sota. Saksalaiset hyökkäsivät ja piirittivät Leningradia. Oli pommituksia, 
jolloin ihmiset joutuivat elämään juoksuhaudoissa. Karkotusmatka oli alkanut 
keväällä 1942. Ensin Laatokan yli, ja sitten junalla Krasnojarskin alueelle. Aluksi 
perhe oli asunut Jeniseijoen toisella puolen, kaupunkia vastapäätä. Myöhemmin 
karkotetut siirrettiin kauemmaksi Jenisei-jokea alaspäin. 

Äiti oli pudonnut järveen, sairastunut ja kuollut. Lapset olivat jääneet aivan 
yksin. ”Orpolapsia olimme, olimme lapsenpiikoina, keräsimme marjoja, möimme 
niitä elääksemme”. Oli löytynyt eräs ystävällinen talo, jossa lapset olivat saaneet 
asua. Oli opittava työnteko. Oli sairautta. ”Emännät pelkäsivät, että olemme niin 
huonossa kunnossa, että kuolemme”. 

Elviira oli kuitenkin käynyt koulua kahdeksan luokkaa. Täti kykeni vähän 
auttamaan. Kun täti muutti Viroon, Elviirakin lähti hänen peräänsä. Mutta Viroon 
Elviira ei jäänyt, vaan hän tuli takaisin Siperiaan. Elviira meni naimisiin Moldovas-
ta olevan venäläisen Boriksen kanssa. Mies sairastui ja kuoli. Elviira jäi lapsensa 
kanssa kahden. Hän meni uudelleen naimisiin ja rakensi uuden miehensä kanssa 
mökin. Nyt mökki on vajoamassa maahan. Elviira on odottanut uutta asuntoa, 
mutta sitä ei ole saatu.

Elviira asuu tyttärensä Irina Frizichin ja tyttären pojan kanssa. Kylä on kauniilla 
paikalla mahtavan Jenisei-joen rannalla. Kylän luonne on muuttumassa. Vanhanai-
kaisten talojen keskelle on kohonnut upeita moderneja taloja, mikä osoittaa, että 
tontit ovat haluttuja. Vanha pittoreski kylä on häviämässä. Hautausmaa ja pieni 
kappeli ovat lähellä. Käymme Elviiran kanssa katsomassa hänen äitinsä hautaa. 

Katselen Jeniseijoen vuolasta virtaa. Rannalla on nuoria toisiaan tapaamassa. 
Tunnen sisälläni merkillisen, oudon tuttuuden tunteen, ikään kuin olisin ollut 
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täällä aikaisemmin. Huuhtelen käsiäni rantavedessä, kerään muutaman kiven 
taskuuni. 

Elviira Suutarinen mökkinsä edessä. Eira Mollberg kuvaa. Vanha rapistuva talo 
saa väistyä rakenteilla olevien uusien talojen vallatessa alueen. Kuva: Viljo 
Martikainen kesällä 2007. 

Elviiran Suutarisen kunniamerkit. 
Hän on saanut työnsankarin mi-
talin, Pietarin 300-vuotismitalin, 
sodan päättymisestä 60-vuot-
ta-mitalin, sata vuotta Leninin 
syntymäajasta mitalin, mitalin 
Leningradin piirityksessä olosta 
ja sodan loppumisesta annetun 
mitalin. Elviira saa kunniamerk-
kien mukaiset korvaukset lisänä 
normaaliin eläkkeeseensä. Kuva: 
Viljo Martikainen kesällä 2007. 
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Vihtori Ronkonen, kolmas 
oikealta. Hän osallistui 
vuonna 1980 vuoden pitui-
selle venäläisen tieteellisen 
retkikunnan tutkimusmat-
kalle Etelänavalle. Kuva: 
Vihtori Ronkosen kuvako-
koelma.

Eila Talonpoika-Peloschapro 

Eila on syntyjään Jooseppi Talonpojan tytär Haittalovon kylästä. Hänen isänsä oli 
vangittu vuonna 1939. Eila asui äitinsä Annan kanssa kotikylässään. Saksalaiset 
hyökkäsivät syksyllä 1941. Naiset ja lapset vietiin metsään. Sinne siirtyi Eilakin 
äitinsä kanssa. Sieltä heidät siirrettiin tavaravaunuissa Komiin, missä he joutuivat 
metsätöihin. Komista Eila siirrettiin äitinsä kanssa Jaroslaviin. 

Sodan jälkeen äiti ja Eila yrittivät palata kotiseudulleen takaisin, mutta he eivät 
saaneet asettua entiselle kotipaikalleen. Heidät määrättiin siirtymään pois 24 
tunnin sisällä. Eila siirtyi äitinsä kanssa Viroon. Siellä oli nälkä. Virolaiset auttoivat, 
kuka antoi leipää, kuka kengät. ”Hyvien ihmisten ystävällisyyttä emme koskaan 
unohda. Äiti oli sairas, siirryimme Virosta Siperiaan vuonna1946”, kertoo Eila.

Vihtori Ronkonen 

Ronkosen perhe oli määritelty kulakeiksi ja karkotettu Inkerinmaalta vuonna 1932 
Siperiaan, Krasnojarskista 250 kilometrin päähän eristykseen. Vihtori Ronkonen 
syntyi vuonna 1944 perheen karkotuspaikassa. Vihtorin äiti oli venäläinen. Reino 
puhui lapsena venäjää ja suomea. Vähitellen suomen kieli on unohtunut. Perhe oli 
saanut luvan vuonna 1948 muuttaa Juzno Jeniseiskistä Siperian Ilanskiin. Vihtorin 
isä oli työskennellyt rautateillä. Sieltä oli siirrytty Krasnojarskiin vuonna 1957 
etsimään parempaa elämää.

Vihtorin äiti oli sairaanhoitaja. Hän hoiti lapsia sädehoito-osastolla. Häneltä 
lähtivät hiukset, ja hän pääsi 45-vuotiaana eläkkeelle. Isä oli ammattimuusikko, 
hän soitti ja johti orkesteria. Äiti oli halunnut isän tekemään tavallista työtä.



138 ■ 

Lydia-täti oli muuttanut takaisin Pietarin alueelle Seuloskoihin, rakentanut sinne 
talon ja saanut pojan Eduardin. Vihtorin isä ja äitikin olivat käyneet Inkerinmaan 
Keltossa. Mutta kotitalo oli poltettu. He olivat tavanneet siellä muutamia tuttuja 
kyläläisiä. Vihtori opiskeli diplomi-insinööriksi. Hän on tehnyt väitöskirjan ja 
työskennellyt tiedeinstituutin rehtorina. 

Vihtori oli osallistunut vuonna 1984 vuoden kestäneeseen Etelänavalle 
tehtyyn tutkimusmatkaan. Vihtori kertoo olleensa nuorisoliittolainen, mutta 
ei puolueen jäsen. Hän on osallistunut Inkerin kulttuuriseurantoimintaan siitä 
lähtien, kun seura perustettiin Krasnojarskiin. Vihtorin vanhemmat on haudattu 
Krasnojarskiin.

Vasemmalla Tyyne Marti-
kainen haastattelee Vihtori 
Ronkosta (keskellä). Oikeal-
la on tulkki Bertta Chebur-
naja. Kuva: Viljo Martikainen 
kesällä 2007. 

Akateemikon ateljeessa Krasnojarskissa. Kaverukset Toivo Rännäli 
ja Vihtori Ronkonen vuonna 2006. Kuva: Vihtori Ronkosen kokelma.
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Vanhat kuvat ovat arvokkaita muistoja, vaikka ihmisiä niissä ei tuntisikaan. Vihtori 
Ronkosen perheen Inkerinmaalla otettuja vanhoja valokuvia. 
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Dimitri Dvoretskij 

Dimitri on inkerinsuomalaista sukua. Hän on syntynyt vuonna 1971 Krasnojars-
kissa, opiskellut taideopistossa ja työskentelee nykyisin tutkijana Krasnojarskin 
kaupungin taidemuseossa. 

Dimitri edustaa inkerinsuomalaisten nuorempaa polvea. Hän etsii sukunsa 
suomalaisia juuria. Hän kirjoittaa minulle lähettämässään viestissä: ”Varhaisim-
mat tiedot suvustani ovat iso-iso-isästäni Johan Räikkösestä, joka oli syntynyt 
2.9.1882. Sukunimi Räikkönen on kuuluisa, sillä ”Nouse Inkeri”-hymnin on tehnyt 
isoisoäitini Mari Mikontytär Räikkönen o.s. Kanninen, syntynyt 2.9.1882. Hän oli 
kuuluisaa Leppäsaaren laulajasukua. Iso-isoisoätini Mari kuoli nuorena. Joten 
minun isoisääni kasvatti äitipuoli”. Sitten Dimitri kertoo itsestään iloisen uutisen: 
Hän on mennyt naimisiin ja on pikkuvauvan onnellinen isä.

Dmitrin vanhemmat ovat Yrjö Georg ja Erin (o.s. Harju) Martins. Hänen äi-
dinäitinsä oli inkerinsuomalainen Johanna Räikkönen. Suku oli kotoisin Inkerin 
Koirankylästä. 

Kun Dimitri oli kysellyt äitinsä puolen suvusta, hän oli vastaukseksi saanut 
vain vaikenemisen. Oli täytynyt tapahtua jotain outoa, josta ei saanut puhua. 
Dimitrin uteliaisuus heräsi. Kävi selville, että hänen setänsä oli ollut Suomessa 

Vasemmalta Dimitri Dvoretskij, tulkki Bertta Chepurnaja, Tyyne Martikainen ja 
Eira Mollberg. Kuva: Viljo Martikainen kesällä 2007. 
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sotavankina, tutustunut siellä naiseen, johon oli rakastunut. Setä oli palautuksen 
jälkeen yrittänyt salaa palata Suomeen. Hän oli kuitenkin joutunut kiinni ja saanut 
kolmen vuoden vankilatuomion.

Haastattelin Vihtoria ja Dmitriä taidemuseon aurinkoisessa puutarhassa 
varjoisten puitten katveessa. Molemmat ovat korkeasti koulutettuja. He ovat 
koulutuksensa mukaisissa tehtävissä olevia inkerinsuomalaisia. He ovat venäläis-
tyneitä, eivätkä osaa suomea. He ovat kuitenkin inkerinsuomalaisesta sukutaus-
tastaan kiinnostuneita. Miehet ovat keränneet dokumenttiaineistoa suvuistaan 
ja omaisistaan. Dmitri vieraili Suomessa Krasnojarskin ryhmän mukana kesällä 
2007. Hän olisi halunnut löytää sukulaisiaan. Teimme kaikkemme sukulaisten 
löytämiseksi, mutta emme onnistuneet. 

Vera Kohtan onnellinen tapaaminen enonsa kanssa 

Vietimme Krasnojarskin ryhmän ja eräiden suomalaisten kanssa Espoon kodis-
samme vilkasta iltaa. Puhuttiin venäjää ja suomea. Siinä emäntänä liikkuessani 
kuulin Veran kertovan, että he ovat SPR:n kautta etsineet täältä Suomesta äitinsä 
veljeä jo parin vuoden ajan, mutta enoa ei ole löydetty. Puutuin puheeseen ja 
sanoin, että antakaa minulle hänen tietonsa. Jos vaikka vanha asuinpaikka on 
tiedossa, niin voisin yrittää. Leikkiä laskien vielä kehaisin, että olen tottunut löy-
tämään ihmisiä. Siinä ensin naurettiin mahdottomalle yritykselleni. Sain Veralta 
nimen ja vanhan osoitteen. Paikkakunta oli jossain Pohjois-Savossa. 

Seuraavana aamuna otin esiin Suomen kartan ja puhelinluettelon. Aluksi etsin 
sopivia osoitteita, joista voisin aloittaa kyselyni. Viranomaisiin en aikonutkaan 
ottaa yhteyttä. Eivät he kykenisi auttamaan. ”Mutta kokeillaanpa tuon kylän kaup-
paa”. Löysin kaupan ja puhelinnumeronkin. Soitin liikkeeseen. Naisääni vastasi. 
Kerroin, että etsin vanhaa miestä Jalmari Airaksista. Hänen siskontyttärensä 
Siperiasta etsii enoaan. 

”Tunnetteko mahdollisesti Jalmari Airaksisen”, kysyin. 
”Kyllä, aivan lähellä asuu. Mutta nyt ei ole Jalmaria näkynyt. Lienee jossain 
kesämatkalla. Hetkinen”. 
Voi harmi, ehdin ajatella. Sitten puhelimeen tuleekin miesääni. Ajattelin, että 
hän tietää enemmän Jalmarin tämänhetkisestä tilanteesta. Selostin miehelle 
asiani. 
”Joo, joo”, mies vastaa. Selitin uudestaan ja sain saman vastauksen: ”Joo joo”. 
No aloitin uudestaan mutta nyt kysyin:
 ”Tunnetko Sinä Jalmarin ja kuka sinä sitten olet?”
”No, minä olen se Jallu”, vastaa ääni.
”Se Jalmariko juuri?”, kysyn 
”Niin olen”, vahvisti miehen ääni. 
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Niin todella tapahtui, että Jalmari Airaksinen, Jalluksi kutsuttu tuli samalla 
hetkellä kauppaan, kun minä soitin sinne. Sovimme Jalmarin kanssa tapaamisesta 
saman tien. Soitin ryhmän majapaikkaan Veralle iloisen uutisen, että Jalmari-eno 
on löytynyt. Selitin senkin, että hän voi tulla Helsinkiin tapaamaan siskonsa tytärtä. 
Ja niin hän tulikin sovittuna sunnuntaina. Käsikkäin Vera ja Jalmari kävelivät yh-
dessä ryhmän sen päivän ohjelman. Iltasella Jalmari palasi kotipaikkakunnalleen 
ja Vera lähti seuraavana aamuna takaisin kotikaupunkiinsa kaukaiseen Siperian 
Krasnojarskiin. Olin harvinaisen onnellinen tapahtumasta.

Annikki Smirnova 

Annikki on syntyisin Kalinin Putikon kylästä. Hän toimii Krasnojarskin Inkerin 
Liiton puheenjohtajana. Saimme paljon yleistä informaatiota inkerinsuomalaisten 
Krasnojarskin historiasta. Annikki on koonnut aikaisemmin toisistaan tietämät-
tömät Krasnojarskin inkerinsuomalaiset yhteen. Hän puhuu suomea, mutta hän 
sanoo, että hänen on helpompi ilmaista itseään venäjän kielellä. Hän on tohtori-
miehensä kanssa eläkkeellä. Vietimme viihtyisän illan heidän kauniissa kodissaan 
vilkkaan keskustelun merkeissä Bertta Chepurnajan toimiessa tulkkina. 

Veran ja Jalmari-enon tapaaminen Helsingissä vuonna 2007. Vasemmalta: Ma-
rina Kulbatskaja, Tyyne Martikainen, Bertta Chepurnaja, löydetty eno Jalmari 
Airaksinen, hänen vierellään siskontyttärensä Vera Kuhta ja Viljo Martikainen. 
Yritin hiljattain soittaa Jalmarille, mutta sain hienovaraisen vastauksen, että ei 
ole enää tavattavissa. Kuva: Viljo Martikainen kesällä 2007. 
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Tapaamisemme Krasnojarskin Inkerin Kulttuuriseuran puheenjohtaja Annikki 
Smirnovan ja hänen miehensä kodissa. Vasemmalta: professori Vladimir Smir-
nov, Annikki Smirnova, tulkkimme Bertta Chepurnaja, Eira Mollberg, Tyyne 
Martikainen ja oopperanjohtaja Anatoly Chepurnoi. Kuva: Viljo Martikainen 
kesällä 2007.

Juho (Juhana) Rantalainen 

Juho on syntynyt Laatokan rannalla Vernitsassa vuonna 1932. Perheeseen kuului 
Mari-äiti, Tobias-isä ja siskot Ani ja Katri. Perhe siirrettiin saksalaisten miehittä-
mältä alueelta Kloogan leirin kautta Suomeen. Juho oli ollut Kivijärven työleirillä 
ja metsätöissä. 

Vuonna 1944 tuli käsky palata takaisin Neuvostoliittoon. Sanottiin, että ko-
tipaikalle ei päästetä. Mukana olleet tavarat tarkastettiin. Perhe meni kuitenkin 
kotipaikalleen. Talo oli pystyssä, ja perhe asettui taloon. Seuraavana päivänä tulivat 
miliisit ja määräsivät poistumaan 20 tunnin sisällä. Heillä ei ollut muuta neuvoa, 
kuin lähteä kävellen Viroon. Perhe oli siellä kaksi vuotta, jona aikana Juho jatkoi 
koulunkäyntiään. 

Perhe päätti palata uudestaan kotipaikalleen. Äiti oli vaihtanut polkupyöränsä 
lehmään. Perhe lähti lehmäänsä taluttaen kotiin Inkerinmaalle. Äitiä ei laskettu 
Narvan sillan yli lehmän kanssa. Äiti talutti lehmäänsä jokivartta ylös, ja ylitti siellä 
joen lehmänsä kanssa. Jossain oli liitytty jälleen yhteen ja kävelty 200 kilometrin 
matka kotipaikalle. Oli siinä lehmänsorkatkin kuluneet, vaikka äiti oli laittanut 
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säkistä tehdyt suojukset lehmän jalkoihin. Vuonna 1948 kylän kolhoosiin tuotiin 
ihmisiä. Juho lopetti koulunkäynnin 16-vuotiaana ja meni töihin.

Eräänä yönä tuli jälleen miliisejä. Aamulla koottiin kaikki yhteen, venäläisiä 
oli ympärillä. Perhe sai viikon ajan kootakseen tavaransa. Passit otettiin pois, 
lehmä myytiin, raha oli tarpeen. Kukaan ei tiennyt, miksi heidät ajettiin pois. 
No, heitä ei viety. He saivat itse valita, lähteäkö vai mennä vankilaan. Perhe osti 
matkaliput Tverin Krasni Holmiin. Valko-Venäjällä vaihdettiin vaatteet leipään. 
Juhon siskot toimivat viljasäkkien kantajina. Kun säkistä jotain valui, se vietiin 
kotiin syötäväksi. Vähäinen ruoka piti jonottaa, Juho hoiti jonotukset. Isän jalka 
oli paleltunut, se leikattiin, mutta isä kuoli. 

Heidän aikaisemmat passinsa oli mitätöity. Uusien passien mukaan inkerin-
suomalaiset eivät saaneet asua suurimmissa kaupungeissa. Vuoteen 1952 asti 
inkerinsuomalaisia ei otettu armeijaan. 

Tuli jälleen muutto, nyt Karjalaan. Sieltä löytyi vaimo. Juhon vaimo työskenteli 
kombinaatissa yhteisasunnon kasvattajan tehtävissä. Myöhemmin Juhon ja hänen 
perheensä tie on tuonut heidät Krasnojarskiin, missä pari viettää eläkevuosiaan.

Krasnojarskin ryhmän mukana Suomessa oli Juha Rantalaisen tytär Aljona 
Juhantytär Periäinen, joka kertoi isän siskonsa kohtalon. Sisko oli ollut lapsensa 
kanssa Pietarin asemalla. Hän joutui siellä puheisiin ihmisten kanssa tavallisista 
asioista. Sanoiko hän jotain vaarallista. Tuskin. Mutta hänet ilmiannettiin. Hänet 
pantiin mielisairaalaan ja lapsi lastenkotiin. Mielisairaalassa siskoa lääkittiin 
kolme vuotta. Hoidon tuloksena sisko menetti terveytensä. Hänestä tuli tutiseva 
sairas. Hän oli sairastunut lääkityksestä ja saamastaan kohtelusta. 

Juho Rantalainen, Krasnojarsk kesällä 2007. 
Kuva: Viljo Martikainen.
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Krasnojarskissa sijaitseva Leningradin piirityksessä olleiden lasten muistomerk-
ki, kuva on otettu vuonna 2006. Henkilöt vasemmalta: Julija Ugalkova, Ljudmila 
(Hilda) Shamporova, omaa sukuaan Haikara, pastori Reino Letonsaari vieraana 
Suomesta, Vera Jarlikova ja Anna eli Annikki Smirnova. Takimmaisena olevan 
henkilön nimeä ei tiedetä. Kuva: Reino Letonsaari. 
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10.4. Viron ryhmä

Lilja Suursild (o.s. Saije)

Lilja Suursild on syntynyt vuonna 1938 Inkerinmaan Kosemkinan seurakunnassa. 
Sodan aikana perhe siirrettiin kotikylästä Konnunkylään. Marraskuussa 1943 
perhe siirrettiin Kloogan leirille ja sieltä Suomeen Nauvon saaristoon Turun lä-
helle. Vuonna 1944 perhe palautettiin Neuvostoliittoon. Liljan perhe ei päässyt 
kotipaikoilleen, vaan heidät vietiin Jaroslaviin. Perhe karkasi sieltä vuonna 1946 
Viroon Avinurmeen. He eivät saaneet asua siellä. Sieltä perhe karkotettiin vuonna 
1948 Siperiaan Omskin alueelle. 

Lilja palasi Viroon vuonna 1962. Hän meni naimisiin virolaisen miehen kanssa 
vuonna 1966. Tytär Anneli on syntynyt vuonna 1967. Annelin perhe asuu Suo-
messa Eurajoella. Lilja itse asuu Raen kunnassa Kollenkassa, maatilalla 12 km 
Tallinnasta. Sain Virosta tiedon, että Lilja on kuollut syksyllä 2012.

Maria Sopp ( o.s. Ridari)

Maria Sopp oli syntynyt vuonna 1936 Leningradin alueen Loukalan kylässä. Lou-
kalan kylä oli poltettu. Perhe evakuoitiin Kloogan leirin kautta Suomeen Hankoon 
ja sieltä Raumalle Kangaspään Hapuojan taloon. Heidät palautettiin sodan jälkeen 
Neuvostoliittoon ja vietiin Jaroslaviin. Sieltä Maria muutti Viroon vuonna 1947. 
Hän asuu Tallinnassa ja osallistuu inkerinsuomalaisten aktiviteetteihin.

Valentina (Valja) Zaitseva 

Valentina oli syntynyt vuonna 1932 Suurireisinän kylässä Leningradin alueel-
la. Perhe siirrettiin vuonna 1943 Kloogan leirin kautta Suomeen. Matka jatkui 
Rauman kautta Eurajoelle ja edelleen Kokemäelle Naparin taloon. Vuonna 1944 
perhe palautettiin Neuvostoliittoon ja vietiin Jaroslaviin. Sieltä Valentina siirtyi 
vuonna 1947 Viroon. Nykyisin hän asuu Tallinnassa ja osallistuu niin kuin monet 
muut kaupungissa asuvat inkerinsuomalaiset inkerinsuomalaisten harrastuksiin.
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Bertta Tammeveski 

Bertta oli syntynyt vuonna 1938 Peterho issa. Hän oli ollut Paldiskissa Kloogan 
leirillä, mistä perhe siirrettiin Suomeen. Perhe asui Honkajoella. Suomesta perhe 
vietiin sodan jälkeen Jaroslaviin. Bertta saapui sieltä vuonna 1946 Viroon. Hän 
on naimisissa virolaisen Berni Tammiveskin kanssa. 

Alfred Seierin sotatarina – Muistista kirjoittanut tytär Anne-Mari 
Rannamäe (o.s. Seier):

Tutustuin Anne-Mari Rannamäeen eräässä Tallinnassa pidetyssä Viron inkerin-
suomalaisten ja suomalaisten partisaanien uhrien yhteiskokouksessa. Teimme 
yhdessä myös retken Paldiskin Kloogan leirialueelle, jossa oli sota-aikana Suomeen 
pääsyä odottavien inkerinsuomalaisten leiri. Sen lähistöllä oli myös eräs Virossa 
olleista saksalaisten keskitysleireistä, jossa saksalaiset perääntyessään tuhosivat 
polttamalla keskitysleirin vankeja. 

Anne-Mari on koulutukseltaan insinööri. Hän osallistuu naisten kansainväli-
seen toimintaan, jonka tavoitteena on innoittaa ja edistää naisten keksintö- sekä 
muuta innovatiivista toimintaa. 

Virolaisten historiaa ovat raskaat vainot ja maan yli kulkeneet sodat. Pyysin 
Anne-Marilta kirjoitusta jostain lähihistorian sota- tai terroritapahtumasta. Anne-
Mari kirjoitti isänsä sotatarinan, jossa on järkyttävää sodan kuvausta, mutta myös 
huumoria ja lämpöä.

Anne-Marin miehen Reinin perhe joutui kärsimään Stalinin vainoista. Perhee-
seen kuuluivat isä Osvald (s.1912) ja äiti Ellen (s.1913) ja poika Rein (s. 1940). 
Reinin isä Osvald oli vangittu vuoden 1944 lokakuussa heti Tallinnan vapautta-
misen jälkeen. Hän oli ollut upseerina Virossa ja jonkin aikaa Saksan armeijan 
alaisena. Osvald Rannemäe sai 25 + 10 vuoden tuomion. Se merkitsi 25 vuotta 
vankileiriä ja sen jälkeen kymmenen vuoden kieltoa palata entiselle kotipaikalle. 

Rein joutui äitinsä Ellenin kanssa Siperiaan karkotukseen. Reinin äiti oli kuollut 
Siperiassa vuonna 1954. Äitinsä kuoleman jälkeen Rein oli palannut Siperiasta 
Viroon ja asunut äitinsä veljen perheessä. Myös Rein oli palannut Tallinnaan, 
mutta hän asui yksinään. Isä ja poika olivat kasvaneet erilleen. Isä oli kuollut 
vuonna 1981. 

Anne-Mari puhuu hyvää suomen kieltä. Hänen kirjoituksessaan luonnollisesti 
näkyy hänen ”virolaisuutensa”, joka on säilytetty hänen tekstissään.
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Anne-Mari Rannemäe kirjoittaa: 

Isäni Alfred Seier oli mukava ja sydämellinen ihminen. Hän ei ollut kovin puhelias, 
mutta ystävien seurassa, viinalasin vieressä, hänen kielipaulat löystyi ja sitten 
tuli joskus sellaisia vitsejä ja elämänkertomuksia, mistä koko porukka nauroi 
kyynelet silmissä.

Eräänä marraskuisena iltana vuonna 1978 metsästysporukka istui meidän 
pienessä keittiössä Köidamaalla. Onnistuneen hirvimetsästyksen jälkeen syötiin 
paistettua maksaa viinin kanssa päivän tapahtumista puhuen. Kaikilla oli hyvä 
olo, ja viimein isäni kertomukset jostakin syystä kääntyivät kaukaisiin menneisiin 
nuoruden maille, vaarallisille teille. Hän puhui hiukan vitsailevaan tyyliin ikään 
kuin sotamies Shveikin tapaan.

Isäni oli pienestä lapsesta saakka toisesta korvasta kuuro. Hänen vanhempi 
veljensä oli leikkimielesti pistänyt kolmevuotiaan veljensä korviin, toiseen pip-
purijyvän ja toiseen kahvinpavun. Kahvipapu mätäni ja rikkoi korvan. Puolikuu-
roisena häntä ei otettu vuonna 1941 neuvostojoukkoihin.

Isä joutui mobilisoituihin. Mobilisoidut lähetettiin Venäjän sisämaahan, Ural-
vuoriston lähelle metsätöihin. Ruoka oli huonoa. Monet kuolivat jo ensimmäisenä 
sotatalvena kaukana rintamalta ja kaukana Virosta. Isäni löysi työtä Keski-Eestissä, 
missä hän tapasi äitini ja he menivät naimisiin vuonna 1943. Saman vuoden lo-
pulla syntyi veljeni.

Vuoden 1944 alusta neuvostoarmeija painoi saksalaisia perääntymään Venäjäl-
tä aina vain lähemmäksi Viroa. Kaikki vielä jäljelle jäänet ja vähänkin sotakelpoiset 
miehet mobilisoitiin. Myös puolikuuro isäni otettiin Saksan armeijaan ja lähetet-
tiin suojaamaan Narvan kaupunkia. Narva-joki jarrutti venäläisten hyökkäystä. 
Mutta loppujen lopuksi virolais-saksalaisten joukkojen oli pakko jättää Narva ja 
perääntyä kukkulaiselle alueelle Sinimäediin (Sinimäki) parikymmentä kilometriä 
Narvasta. Siellä tapahtuivat toisen maailmasodan kaikkein vaikeimmat taistelut 
Eestin alueella.98 Venäläisten hyökkäykset olivat mielettömän kovia. Venäläiset 
nousivat juoksuhaudoista hurraavina joukkoina, massiivisina ihmisaaltoina suo-
raan tulitusta päin ja kuolivat kasoina. Taas uusi aalto kamikazeja ja kuolleitten 
kasat nousivat aina vain korkeammiksi.

98 Suomalaisen historiakäsityksen mukaan Suomen itsenäisyys ratkaistiin Tali-Ihanta-
lan taisteluissa kesällä 1944 ja myös siitä syystä, että sodan loppuvaiheen kilpajuok-
su voittajavaltioiden välillä Berliiniin oli alkanut. Eräät kirjoittajat uskovat kuitenkin, 
että Sinimäen taistelut auttoivat osaltaan Suomen itsenäistymisessä. Sinimäen tais-
telut käytiin Koillis-Virossa saksalaisten perääntymisvaiheen aikana 25.7.-10.8.1944 
venäläisten ja saksalais-virolaisten joukkojen välillä. Sinimäen taisteluista tutkimuk-
sen tehneen Mart Laarin mukaan laajamittainen pako länteen tuli mahdolliseksi 
kauan kestäneiden Sinimäen taistelujen aikana, sillä taistelut sitoivat venäläisten 
taisteluvoimaa niin paljon, että myös Suomen itsenäisyys pelastui. Lähde: Juhani Sa-
lokannel, ”Koillis-Viron kamara puhuu”. Pääkirjoitus 5/2009, Tuglas- seura.
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Isäni päätti lopettaa ihmisten teurastamisen ja pelastaa oman henkensä – 
hän karkasi taistelukentältä. Hänen kotitila sijaitsi parinkymmenen kilometrin 
päässä Pyhäjoella. Karkumatkalla hän jäi venäläisten lentokoneitten hyökkäysten 
alle. Laakea kalkkikivinen matalien pensaitten maasto ei tarjonnut paljon suojaa. 
Onneksi pommit eikä konekiväärien panokset osuneet häneen. Kivet ja pommi-
sirpaleet vinkoivat ympärillä, kun hän odotti pommihaudassa mahdollisuutta 
hypätä seuraavaan pommihautaan ja sieltä eteenpäin.

Sotilaille oli ilmoitettu kerääntymispaikka rintaman takana, jonne oli saavut-
tava taistelun vaietessa. Paikka oli viiden kilometrin päässä isän kodista. Sinne 
päin hän aikoi suunnistaa hämärän saapuessa. Tässä vaiheessa hän aikoi suojau-
tua niityllä heinäpielessä. Oli jo oikein lähellä pieltä, kun kuuli kuorsaamista ja 
huomasi santarmin saappaat heinissä. Santarmit olivat siinä odottamassa saalista 
eli karkureita. Isäni jatkoi matkaa tietä pitkin peläten, että jos Saksan santarmi 
pysäyttää hänet ennen kotiin ehtimistä, sitten, hän joutuu menemään takaisin 
Vokkaan. Hän oli päässyt onneksi kotiin.

Sinivuorien taistelut olivat kuuloetäisyydellä, mutta hän päätti evakuoida eläi-
miä ja tavaraa. Hän oli saanut vuokrata rautatievaunun ja päässyt lähtemään. Hän 
oli päässyt tavaroittensa kanssa onnellisesti Keski-Eestiin vaimonsa ja poikansa 
luo. Äiti oli jäänyt vielä Keski-Eestiin, kun isän piti muuttaa tavaroiden kanssa 
kotiin Pyhäjoelle. Juna oli pysähtynyt puolimatkan paikkeilla Tapan asemalle. 
Isäni oli mennyt junasta ulos asemasillalle ja kohdannut siellä sattumalta juuri 
sen saksalaisen komentajan, jonka rykmenttiin hän oli kuulunut. Komentaja oli 
tunnistanut isäni. Hänet vangittiin ja lähetettiin sotakarkurina Kloogan saksa-
laisten keskitysleirille. 

Sotakarkurien kohtalo oli ankara. Yleensä tuomiona oli kuolema. Kloogan 
leirillä eräs saksalaisessa univormussa ollut mies oli tunnistanut vankiryhmässä 
olleen isäni ja kysynyt yhtäkkiä viron kielellä: ”Seier, mitä te täällä teette?“. Isä 
tunnisti miehen kotikylän koulun saksan kielen opettajaksi. Hän oli Kloogan 
leirillä tulkkina. Isä oli kertonut lyhyesti tapahtuneesta. Mies oli luvannut auttaa 
kaikin voimin. Opettaja oli ryyppäävää sorttia, ja oli jäänyt eräänä talvena kännissä 
makaamaan lumihankeen juuri isäni kotitien varteen. Tämä oli sen miehen onni. 
Isä oli kulkenut ohi ja pelastanut hänet sisälle lämpimään. Ja nyt kohtalo antoi hä-
nelle tilaisuuden pelastaa taannoinen pelastajansa kuolemasta. Hän oli hävittänyt 
syytöspaperit. Isääni ei voitu tuomita kuolemaan, koska perusteita ei enää ollut.

Taistelut Sinivuorilla olivat toivottomia. Tuoreita voimia tueksi ei ollut tulos-
sa. Venäjän armeija eteni Etelä-Eestistä jo pohjoiseen päin. Sinivuorten joukot 
olivat joutumassa saarroksiin. Kloogan leirilla alkoivat hirveät päivät. Juutalaisia 
ammuttiin ja poltettiin. Karkurina vangitut näkivät ohi kulkiessaan puolipalaneet 
pinot, missä ihmiset ja polttopuut olivat kerroksittain. Hirveä haju levisi tukeh-
duttavana alueelle. 
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Yhtäkkiä karkurivangeille oli jaettu univormut, annettu aseetkin ja komen-
nettu leiristä itään päin Tallinnan ympärille kaivamaan puolustusasemia. He 
olivat jollain lailla armahdettu, mutta heidät pantiin pakolla suojaamaan oman 
henkensä hinnalla saksalaisten perääntymistietä länteen. Kotona odottivat vaimo 
ja pieni poika, elämä.

Isä karkasi taas. Heitti pyssyn pois ja suunnisti Tallinnaan. Kaupunki paloi, 
musta savu peitti auringon. Isän oli pakko päästä junaan ja pois Tallinnasta. 
Tallinna-Väikeen radalla olivat vielä viimeset junat, joilla voisi päästä Viljandiin 
ja Pernuun. Asema oli täynnä sotaväkeä. Juna seisoi asemasillan edessä, miehet 
riveissä ja nimenhuuto meneillä. Isäni hyppäsi heti riviin ja kaksi askelta eteen 
kun seuraava nimi tuli: Jawohl! 

Ei siellä kukaan seurannut, hyppäsikö siellä yksi tai kolme miestä kerrallaan 
junaan. Juna oli jo menossa ja kaikilla kiire. Taakse jäi Tallinna ja edessä murhe, 
missä voisi päästä ja jäädä junasta pois huomiota herättämättä. Juna pysähtyi 
muutaman kerran, mutta valitettavasti liian kaukana kotoa ja tuntemattomassa 
paikassa. Sitten tuli pitkä väli ja juna pysähtyi Eidaperessa. Se oli sopiva asema. 
Isä meni aseman takana olevaan käymälään ja sinne jäi odottamaan. Itse hän 
junaan ei nouse. Jos joku tulee etsimään häntä ja vie sinne aseen voimalla, sitten 
on pakko mennä.

Juna lähti eteenpäin ja isä jäi asemalle. Teitä pitkin kävellen oli suunta kotiin 
päin. Suurejoe-Kaansoo tiesuoralla tuli takaa kovalla vauhdilla sotamaasturi, 
jarrutti isän kohdalla: Wohin? Nach Pernau, vastasi isä. Pernau on selkäsi takana, 
sanoo saksalainen. Isä pyöritti vaan silmiä ja käänsi Pärnun päin ja alkoi kävel-
lä suuntaan, josta hän juuri äsken oli tullut. Auto törmäsi eteenpäin. Sapöörit 
menivät tuhoamaan maantien edessäpäin olevaa siltaa. Kuului räjähdys. Isä ei 
voinut jäädä tielle, saksalaiset ottavat hänet matkaansa. Onneksi oli tien lähellä 
muutamia taloja. Hän meni nopeasti erään talon pihaan kaivon luo. Talossa ei 
näyttänyt olevan ketään. Tuore vesi oli maistunut oikein hyvältä. Hän näki auton 
menevän kovalla vauhdilla Pernuun päin. Hetken kuluttua isä jatkoi matkaansa 
kotiinpäin. Räjähdetty silta käännytti kotikylästä pakomatkalle lähteneitten ih-
misten tien takaisin kylään. Isä oli päässyt tuttujen vankkureille ja kuullut hyviä 
uutisia. Vaimo ja poika voivat hyvin ja koti on ehjänä.

Saksan sotamiehen univormu selkäsalkkuineen oli kuopattu hiekkamäkeen, 
mistä ne tuli vuosikymmeniä myöhemmin esille tierakennusta varten otetusta 
hiekasta. Ersatsi voi oli laatikossa melkein syötävä, vitsailivat miehet. 

Minä synnyin yhdeksän kuukautta myöhemmin ja olen saanut onnellisilta 
vanhemmiltani lahjaksi elämänilon, paljon energia ja kauneusaistin, toteaa Anne-
Mari Rannamäe kirjoituksensa lopuksi. 
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10.5. Suomen ryhmä

Vihtori Myyrynen 

Vihtori saapui paluumuuttajana Suomeen heti, kun muutto tuli mahdolliseksi. 
Vihtori oli ollut vauvaiässä, kun saksalaiset hyökkäsivät yli Inkerinmaan Tveriin99 
syksyllä 1941 ja piirittivät Leningradin. Kylien ihmiset menivät metsiin ja asuivat 
maahan kaivetuissa kuopissa. Saksalaiset tyhjentelivät pommilastejaan metsiin, 
missä kyläläisten asuntokuopat olivat. 

Vihtori itse oli pelastunut vauvana ihmeellisesti. Vihtori-vauva oli laitettu 
nukkumaan kahden puun väliin kiinnitettyyn jonkinlaiseen verkkokeinuun. Pom-
mi putosi lähelle ja räjähti. Räjähdyksen voima lennätti keinun vauvoineen ylös 
ilmaan. Pommin räjähdysvaikutukset sen sijaan levisivät maan pintaa myöten. 
Vauva leijaili yläilmoista alas pommin tekemään kuoppaan. Pommitus oli jatkunut. 
Pommituksen jälkeen Vihtori-vauva oli kaivettu vahingoittumattomana kuopasta, 
mitä nyt vähän multaa oli ollut päällä.

Perhe oli siirretty Viron Paldiskin kautta Suomeen ja palautettu sodan lo-
puttua takaisin Neuvostoliittoon. Heidän passissaan oli numero 38, joka kielsi 
kotipaikalle asettumisen. Vanhemmat eivät saaneet mitään työtä. Kun Suomesta 
mukaan saatu ruoka oli syöty, perhe oli tyhjän päällä. Perhe siirtyi Viroon. Siellä 
heidät oli viety ”jonnekin”, missä löytyi tyhjä mökki asuttavaksi. Vihtorin perhe 
kasvatti itse ruokansa, ja tuli siten toimeen. 

Parin vuoden kuluttua perhe palasi edelliseen palautuspaikkaan, mutta sieltä 
heidät siirrettiin Vienanmeren rannalle pahamaineisen Solovetskin luostarivanki-
laan. Siellä siirretyt asuivat lähes katottomissa huoneissa. Ei ollut leipää, oli vain 
nälkä. Äiti oli antanut auringonkukkamöhkäleen, josta sai hampailla nyhdettyä 
imeskeltävän palan ja sen jälkeen piti jäänteet sylkeä suusta pois. Alueella ei ollut 
kaivoja tai käymälöitä. Oltiin muualta tuodun niukan veden varassa. 

Inkerinsuomalaiset yrittivät pitää yllä jonkinlaista hygieniaa. Tehtiin sauna 
ja kaivokin saatiin. Kun Vihtorin perhe pääsi palaamaan kotipaikalleen, oli ”sat-
tumaa”, että siellä asuivatkin aikaisemmin Vienanmeren rannalla Solovetskin 
lähellä asuneet kyläläiset. ”Kylien väki oli vaihdettu päikkäin”, toteaa Vihtori 
lievän ironiseen sävyyn. 

99 Tverin alue sijaitsee parisataa kilometriä Moskovasta luoteeseen. Asukkaat ovat suo-
mensukuisia Tverin karjalaisia. Uskonnoltaan he ovat pääasiassa ortodokseja. 



152 ■ 

Väinö Äyrämöinen

Väinö oli syntyi vuonna 1921 Valkeasaarella Rajajoen eteläpuolella eli Venäjän 
puolella. Kotoa Pietariin oli 32 km. Isä Niilo Nikolai Äyrämöinen oli kuollut Vi-
rossa, äiti Maria Latviassa. 

Vangitsemiset alkoivat Leninin kuoleman jälkeen. Eno Tuomo Tyllinen van-
gittiin v. 1926, koska hän oli käynyt kerran Suomessa. Hänet vietiin Pietariin 
kuulusteluihin. Tuomo Tyllinen ei tullut koskaan takaisin. Hänet oli ammuttu ja 
haudattu Levashovaan. Väinö kertoo, että silloin ammutut kuljetettiin pois autolla, 
jossa luki ”Lihakuljetus”. Enot Juhani ja Niilo Tyllinen vangittiin Stalinin aikana 
vuosina 1934-1935. Myös heidät oli ammuttu ja haudattu Levashovaan. 

Väinön isä Niilo Nikolai Äyrämöinen oli vangittu vuonna1935, mutta hänet oli 
kuitenkin jostain syystä vapautettu. Väinön isän sukulaisista Tuomas Hyppönen 
oli vangittu ja ammuttu. Hänelläkin oli syytteen mukaan ollut yhteyksiä Suomeen. 
”Vakoilijoiksihan heitä syytettiin”, sanoo Väinö. Perheet elivät yhden lehmän va-
rassa. Lehmistä saatiin maitoa perheelle ja myyntiin Pietariin.

Talvisodan aikana muodostettiin ns. Terijoen hallitus. Suunnitelman mukaan 
joukkojen piti edetä nopeasti Helsinkiin. Suomalaisperheiden pojat joutuivat 
Kuusisen kansanarmeijaan. Niin myös Väinön vanhin veli. Niinikään Väinön 
serkku Toivo Tyllinen palveli Kuusisen kansanarmeijassa. Kun kansanarmeija 
lakkautettiin, kaikki sen suomea puhuvat sotilaat lähetettiin Siperian kylmille 
seuduille pakkotyöleireille. Heistä ei ole kuultu sen jälkeen.

”Sinne lähetettiin suomalaiset ja rosvot”, on Väinön ironinis-kyyninen totea-
mus. Väinö itse oli silloin ollut vielä liian nuori armeijaan otettavaksi, joten hän 
oli jatkanut omassa työssään. Myöhemmin hän joutui työpataljoonaan Viron 
Haapasaluun rakentamaan lentokenttää. Työpataljoonalaisille ei annettu aseita. 

Vuonna 1941 alkoi uusi sota, jolloin työpataljoona evakuoitiin Tallinnaan ja 
Pietariin. Työ jatkui Pietarin piirityksessä. Hän oli rakentamassa piikkilanka-aitoja 
lentokentän ympärille esteeksi saksalaisille. Saksalaiset ampuivat Pietaria. Piiritys 
jatkui, ihmisillä oli nälkä ja kylmä.

Suomalaiset joukot olivat edenneet Rajajoelle. Rintamalinja oli Väinön kotiky-
lässä. Väinön vanhemmat olivat siirtyneet aikaisemmin Suomeen, kun suomalaiset 
olivat valloittaneet Karjalan Rajajoelle saakka. Väinö tunsi rajanläheiset alueet 
lapsuudestaan. Hän päätti paeta Suomeen. Niinpä Väinö vuoden 1941 lopulla 
ylitti Rajajoen salateitä suomalaisten puolelle ja jatkoi siitä jäitse Suomenlahden 
yli Viipuriin. 

Suomalaiset olivat valloittaneet Valkeasaaren kolme kertaa, mutta Leningradin 
suojaksi rakennetut lujat varustukset kestivät hyökkääjää vastaan. Joukot lyötiin 
takaisin. Sitä edemmäs eivät suomalaiset edenneet. 

Väinön perhe oli Suomessa vuodesta 1941 lähes neljä vuotta vuoteen 1944, 
jolloin vanhemmat palasivat Venäjälle. Väinön vanhemmat oli viety Pihkovan 
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lähelle. Myöhemmin he olivat siirtyneet Viroon Latvian rajan lähelle. Väinönkin 
oli pakko lähteä vanhempiensa jälkeen sinne. Virossa oli vain kurjuutta, toivot-
tomuutta ja nälkää.

Jälleen Väinö teki omalta kohdaltaan päätöksensä. Hän osti Pietarissa sukset, 
meni pimeässä jäälle, tunsi paikat ja tuli salateitä jäitse Suomeen Kotkaan vuon-
na 1945. Kysymykseeni ”menitkö ilmoittautumaan poliisille”, hän vastaa: ”Niin, 
no luotin silloin Suomeen, mutta jouduin kiinni Kotkan poliisilaitokselle”. Hänet 
oli ensin kuljetettu Lappeenrantaan leirille, josta sitten oli siirretty Viipuriin ja 
sieltä Suomen rautatieaseman lähellä sijainneeseen Pietarin suureen vankilaan. 
Hänelle napsahti kymppi, eli kymmenen vuoden tuomio. Hänestä oli tullut po-
liittinen vanki. 

Aluksi Väinö oli Pietarin lähellä olevassa pakkotyövankilassa. Sitten poliittiset 
vangit koottiin yhteen ja siirrettiin Valkeanmeren eli Vienanmeren lähelle raken-
tamaan kanavaa. Tätä Vienaan rakennettua Stalinin kanavaa pidetään eräänä 
kovimpana pakkotyörangaistuspaikkana. Suomalaispojat sitä rakensivat. Työ oli 
kovaa, ruokaa ei juuri ollut. Herrat söivät ruuat. Miehet laihtuivat, sairastuivat ja 
menehtyivät. 

Väinö laihtui luurangoksi, menetti voimansa, sairastui ja tuli työhön kyke-
nemättömäksi. Lääkärin tutkimuksen jälkeen hänet siirrettiin kuntoutusleirille, 
jossa ihmisiä ruokittiin kuntoon. Siellä Väinöllä oli onni kohdata eräs virolainen 
ystävällinen mies, jolta hän sai ruokaa. Äitikin tuli Virosta katsomaan poikaansa 
ja toi tuomisiksi ruokaa. Väinö kuntoutui työkykyiseksi ja palasi töihin.

Rangaistusleirille tuli ”onkija”, niin kuin Väinö sanoo. Mies erotteli joukosta 
kaikki poliittiset vangit. Heidät lastattiin junaan ja kuljetettiin Verguttaan, Siperian 
pohjoisosiin. Siellä he joutuivat hiilikaivokseen työhön. Hiilikaivos on hiilikaivos! 
Siellä Väinö tapasi tuttavia, joiden avulla hän pääsi sähkömiehen töihin. 

Vankeusrangaistus tuli kärsittyä loppuun. Mutta ei sieltä mihinkään palaamaan 
päässyt. ”Vapautetut” siirrettiin kaivosmiesten sovhoosiin. Heidän piti käydä joka 
kuukausi ilmoittautumassa poliisille. Näin elettiin Stalinin aikana. Sovhoosissa 
oli kuitenkin maitoa, ruokaa ja työtä. Siellä Väinö tapasi tulevan vaimonsa Anto-
novnan, joka oli siellä kärsimässä omaa rangaistustaan.

Väinön vaimon Antonovan perhe oli asunut Pihkovassa eräässä kolhoosissa. 
Perheessä oli lapsia, ja Antonovna oli varastanut kolme litraa kolhoosin hunajaa. 
Hänet ilmiannettiin. Antonovna oli saanut kuuden vuoden tuomion ja lähetetty 
Siperiaan. 



154 ■ 

Inkeri, Mirjam ja Elma Simontyttäret Jääskeläinen 

Sisaruksista vanhin Inkeri Simontytär (o.s. Jääskeläinen) Gaffarovoi oli valmistu-
nut kirjanpitäjäksi ja elänyt Hakassiassa Minusinskissä. Inkeri on kuollut, samoin 
hänen miehensä. Tapasin Inkerin kaksi poikaaa Minusinskissä. He eivät puhuneet 
suomea. Toinen pojista kuljetti meitä autollaan Abakanista Shusenskoihin, missä 
tutustuimme Leninin historiaan. Kävimme mm. Lenin karkotusaikanaan asumassa 
hirsitalossa, joka sijaitsee Shusenskoin museokylässä. 

Mirjami (o.s. Jääskeläinen) Tshertkova on jäänyt eläkkeelle Hakassian yliopis-
ton ilologian professorin virasta. Hän on naimissa venäläisen Gelia Tshertkovin 
kanssa. Siskokset kertovat, että heidän äitinsä oli topakka ja piti huolta, että hänen 
tyttärensä saivat hyvän koulutuksen. Haastattelin Mirjamia Hakassian Abakanissa. 

Elma Simontytär (o.s. Jääskeläinen) Tolmacheva opiskeli matematiikan 
opettajaksi. Perhe asui Hakassian Bogradissa. Elma ja miehensä Aleksander ovat 
saapuneet paluumuuttajina Suomeen, samoin heidän poikansa. Heidän tyttärensä 
Tatjana Treise on opiskellut juristiksi. Samoin Tatjanan mies Andrei Treise on 
juristi. Perhe asuu kahden lapsensa kanssa Abakanissa. Tapasin heidät siellä. 

Kuva on otettu vuonna 
1913: Sisarusten Mirjami 
ja Elma Jääskeläisen 
isovanhemmat Simo Ma-
tinpoika Jääskeläinen, 
vaimonsa Helena ja si-
sarusten serkun Toivo 
Jääskeläisen äiti Katarina 
kahden lapsensa kanssa. 
Kuva: Toivo Jääskeläisen 
kokoelma.
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Kun Tatjanan perhe vieraili vanhempiensa luona Suomessa Valkealassa, saimme 
hänet perheineen kotiimme vieraaksemme. Perhe on musikaalinen, saimme 
nauttia heidän laulustaan. Elma ja miehensä Aleksander vierailevat vuorostaan 
tyttärensä perheen luona Abakanissa lähes joka vuosi.

Elma kuvailee: Kun vuonna 1931 miehiä alettiin vangita ja lähettää pakko-
työhön, kelttolaiset talonpojat lähestyivät Suomen hallitusta kirjeellä, joka oli 
avunhuuto Suomen kansalle. Joku oli kertonut KGP:lle kirjeestä. Kirjoittajat van-
gittiin ja rangaistiin, heidät lähetettiin pakkotyöleireille. ”Heitä kuritettiin, lyötiin 
niin, että hampaat menivät”, huokaa Elma kertoessaan. 

Sisarusten isä Simo Jääskeläinen oli tuomittu pakkotyöhön Uralille. Myös 
äidin vanhemmat oli kulakoitu ja karkotettu vuonna 1931 Siperiaan. Sisarusten 
Maria-äitikin oli käyty yöllä noutamassa, mutta hänet oli vapautettu. 

Elman ja Mirjamin äiti Maria Jääskeläinen, omaa sukuaan Kelkka, matkusti 
Siperiaan vieraalla passilla katsomaan vanhempiansa. Hän palasi sieltä mukanaan 
nuoremmat sisaruksensa Susanna ja Aleksanteri. Sitten Maria-äiti oli lähetetty 
lapsensa Lyytin kanssa Hiipinään. 

Maria asui lapsensa kanssa kylmässä lautatalossa. Hän oli raskaana. Lapset oli-
sivat paleltuneet talossa. Maria oli karannut sieltä Lyyti-tyttärensä kanssa takaisin 
Kelttoon vuonna 1931. Inkeri-vauva oli syntynyt saman vuoden marraskuussa. 
Isä oli päässyt vapaaksi kärsittyään tuomion ja palannut vuonna 1934 Inkerin-
maalle. Hänellä ei ollut virallista lupaa asettua 100 kilometriä lähemmäksi suurta 
kaupunkia eikä hänellä ollut lupaa asua perheensä kanssa. Isä asui metsässä, 
ampui variksia ja vieraili salaa erään naapurin saunassa asuvan perheensä luona. 

Sisarusten isän piti olla näkymätön. Hän kuitenkin kykeni huolehtimaan per-
heestään. Isä teki myytäväksi saunavastoja. Perheeseen syntyivät vielä Mirjami, 
Elma ja pikkuveli. KGP:n viesti oli ollut, että kaikki Jääskeläiset tapetaan. ”Isä oli 
rohkea, isä oli viisas, äitikin oli rohkea, hän oli Hiipinän jälkeen käynyt katsomassa 
isää Siperiassa ”, kertoo Elma. 

Perheen vanhin lapsi Lyyti oli kuollut juuri ennen sotia. Isän terveys oli ollut 
lujilla. Elma muistaa, kuinka lämmin oli isän käsi, kun hän käveli metsätiellä 
isänsä kanssa. Hän oli nähnyt myöhemmin karkotuksessa ollessaan Bogradissa 
unen, jossa koko perhe kulki käsikkäin ja kaikki oli niin onnellista, kuin ei koskaan 
elämässä. Todellisuus oli toisenlainen. 

Tuli sota. Saksalaiset hyökkäsivät ja piirittivät Leningradin. Saksalaiskoneet 
lensivät taivaalla ja pommittivat kaupunkia. Perhe oli elänyt omassa talossaan 
Leningradin piirityksessä, mutta heillä ei ollut maata viljeltäväksi. Ruoka loppui. 
Tuli alituinen nälkä. Sotilaat antoivat joskus purkista ruokaa nälkäisille lapsille. 
Ihmiset nääntyivät, menivät huonoon kuntoon, sairastuivat. Ihmisiä kuoli. 

Maaliskuussa 1942 tuli määräys lähteä. Tavaraa sai olla mukana vain vähän. 
Laatokan rannalla ihmiset pakattiin kuorma-autoihin. He joutuivat istumaan au-
toissa toistensa päällä, niin täyttä oli. Naiset lauloivat virsiä, rukoilivat ja itkivät. 
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Mentiin jäätä myöten saksalaisten säälimättömän pommituksen alla. Pommeja 
tuli autojen lähelle. Autoja upposi ihmisineen murtuvien jäiden alle. Elma muistaa, 
että oltiin rautatieasemalla. Saksalaiskoneet suuntasivat pommituksensa asemalle. 
Päästiin härkävaunuihin, joihin oli laitettu lautoja nukkumapaikoiksi. Kun juna 
pysähtyi, sai hengittää raitista ilmaa ja nopeasti toimittaa asiansa ulkona. Kuuluu 
huuto: lentokoneita. Kaikki juoksevat sekasorrossa. 

Matka junalla Krasnojarskiin kesti lähes kuukauden. Härkävaunuissa oli kyl-
mä ja nälkä. Palanen kuivaa leipää, kuin mustaa kiveä, mutta sitäkin vain vähän. 
Vettä härkävaunussa ei ollut. Vettä saatiin juotavaksi silloin kun juna pysähtyi. 

Perheen isä kuoli härkävaunuun. Joka päivä oli kuolleita. Ruumiit otettiin 
päivittäin vaunusta pois. Elma ei tiedä, mihin ruumiit vietiin. ”Ehkä ne heitettiin 
jonnekin kuoppaan, meitähän pidettiin fasisteina. Kun isä vietiin, äiti itki. Viimei-
set rahat olivat jääneet kuolleen isän taskuun. Oli vain paha mieli”, sanoo Elma 
muistellessaan matkaa ja isän kuolemaa. 

Kaksivuotias Eino-veli kuoli nälkään. Äiti ei ollut kertonut sitä kenellekään. 
Hän piti kuollutta lastaan ikään kuin nukkumassa. Äiti olisi halunnut viedä kuol-
leen poikansa määränpäähän haudattavaksi. Kolmen päivän kuluttua naapurit 
alkoivat kysellä, että miksi lapsi ei itke. Äidin oli silloin ollut pakko antaa kuollut 
lapsi pois. Kukaan ei tiedä, mihin vauva on haudattu. 

Elma ja Aleksander Tolmachevien tytär Tatjana Treise lastensa, vas. Iiran ja 
oik. Diman kanssa Abakanissa kesällä 2007. Kuva: Viljo Martikainen.
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Mirjami kertoo, että he olivat niin huonossa kunnossa Krasnojarskissa junasta 
noustessa, että he tuskin kykenivät liikkumaan. Junasta vain ulos, vaikka jalat 
eivät kantaneet. Äiti kantoi pienintä ja talutti toista lasta. Mirjami seurasi konta-
ten perässä. Jalat eivät kantaneet. Sitten Mirjami ei muista mitään. Yhtenä yönä 
hän oli havahtunut. Äiti torkkui siinä vieressä. ”Äiti, äiti, avaa silmät”. Huone oli 
hevosten valjashuone. Äiti oli uskonut, että minä kuolen.” Mirjami oli selvinnyt. 
Jalat tuntuivat aina jälkeenpäin kylmiltä. 

Perille tulleet pelastuivat. ”Siperiassa oli paljon hyviä ihmisiä, jotka auttoivat”, 
sanoo Mirjami. Äiti joutui raatamaan työssä. Kulakoidut isovanhemmat löytyivät 
Angarasta. Äiti ja tytöt muuttivat sinne. Äiti ja tytöt tottuivat elämään karkotuk-
sessa. Kun Stalin kuoli vuonna 1953, ihmiset lähtivät kuka mihinkin. Mirjamin 
perhe muutti Hakassiaan terveelliselle seudulle. Myöhemmin he ovat käyneet 
Keltossa kotipaikoillaan. Heidän sukulaisiaan elää Suomessa paluumuuttajina.

Mirjamin Leningradin piirityksen järkyttäviä muistoja on myös vandalismi. 
Hän tunsi naisen, joka itki aina. Hän oli joutunut tekemään kahdelle lapselleen 

Mirjamin ja Gelian häät Siperiassa vuonna 1958. Vasemmalta: sulhasen äiti Lida 
Tshertkova, sulhanen Gelia Tshertkov, morsiamen sisko Inkeri Jääskeläinen,  
morsian Mirjami Jääskeläinen, Jura Rosnov, Soja Rosnov, seuraavan nimeä ei 
muisteta, Vera Jegonskaja, Tamara-ystävä, Mari Jääskeläinen Mirjamin äiti. Kuvan 
oikealla reunalla olevan nimeä ei muisteta. Kuva: Toivo Jääskeläisen kokoelma. 
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ruokaa kuolleesta miehestään. Pojat olivat karanneet, eikä äiti tiennyt, missä 
hänen poikansa olivat.

Elma sanoo, että myöhemmin elämä alkoi helpottua. Äiti alkoi kasvattaa 
perunaa, porkkanaa ja sipulia. Siemeniäkin löytyi. Elma piirtää paperille pienen 
kaavakuvan kolhoosin alueelta. Siinä on asuntoparakki, lähistöllä koulu ja tyrmä. 
Tyrmässä pidettiin poliittisia vankeja, jotka kävivät vahdit ympärillään metsätöis-
sä. Vangit lauloivat vankilauluja. 

Yllättävä lisäys. Elma soitti minulle kevättalvella 2012 ja kertoi iloisena, että 
Mirjami-sisko on saapunut paluumuuttajana miehensä Gelian kanssa Suomeen. 
Sain myös Miriamilta kirjeen, jossa hän sanoo, että hän ei olisi ikinä uskonut, että 
hänen miehensä sanoo, että lähdetään Suomeen. Nyt kuitenkin siskokset elävät 
miestensä kanssa Valkealassa toisiaan lähellä. Tapaamisemme ovat jatkuneet. 

Kuvat on vainojen joissain vaiheessa jouduttu repimään. Revityt kuvat on kui-
tenkin säilytetty ja liimattu myöhemmin yhteen. Ihmisen selviytymisstrategiat 
ovat monenlaiset. Valokuvat voivat näinkin kertoa vainojen historiaa. Vasem-
malla olevassa, vuonna 1920 otetussa kuvassa vasemmalla Simo Simonpoika 
Jääskeläinen, Elman ja Mirjami Jääskeläisen isä, oikealla olevan nimeä ei tiedetä. 
Oikealla olevassa, vuonna 1937 otetussa kuvassa: Mari ja Simo Jääskeläinen 
lastensa kanssa. Kuvat: Mirjami Tshertkovan kokoelma. 
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Lyyli Tyllinen 

Lyyli syntyi vuonna 1932 Miikkulan kylässä, Pohjois-Inkerissä Yrjö ja Susanna 
Nässin perheeseen. Perhe kulakoitiin ja karkotettiin Keski-Aasiaan Kazakstaniin 
Pahta-Aralin aroille sovhoosiin. Siellä väki työskenteli pumpulipelloilla. Sovhoosi 
maksoi palkan. Kuukauden palkka oli 10 ruplaa. Pahta-Aralissa oli kesällä kuuma. 
Talvella oli kylmä, satoi vettä ja lunta. Talvella poimittiin pumpulin siemenkotia 
lehmän ruuaksi. 

Pahta-Aralissa oli karkotettuna saksalaisia, ukrainalaisia, kreikkalaisia, 
mordvalaisia, bessa-arabialaisia, persialaisia, gruusialaisia, tsetseenejä, arme-
nialaisia, jotka kaikki olivat Neuvostoliiton kansalaisia. Puhekielenä oli venäjä. 
Inkerinsuomalaisissa kodeissa puhuttiin suomea. Suomalaiset pitivät seuroja, 
joissa puhuttiin Jumalan sanaa suomenkielellä. Pahta-Aralissa oli runsaasti pikku 
kyliä. Kun omaisia kuoli, tehtiin kolo eli hauta talon lähelle.

Koulu oli kahdeksanluokkainen. Mutta Lyyli kävi sitä vain neljä vuotta. Hän 
autteli äitiään ja siirtyi nuorena perunapellolle työhön. Myöhemmin hän oli aloit-
tanut iltakoulun. Lyyli oli saanut työnumeron 16-17 -vuotiaana. Kokopäivätyö ei 
oikein antanut mahdollisuuksia opiskeluun. 

Lenin asui ja työskenteli tässä Shushenkoen kylässä Minusinskin lähellä sijait-
sevassa hirsitalossa vaimonsa Krupskajan kanssa ollessaan Siperiaan karko-
tettuna 1890-luvun lopulla. Kuvassa Mirjami Tshertkova ja Tyyne Martikainen 
kesällä 2007. Kuva: Viljo Martikainen.



160 ■ 

Ruoka oli niukkaa. Myöhemmin perhe sai käyttöönsä pienen maapalan, jossa 
kasvatettiin perunaa ja kaalia talven varalle. Kaali suolattiin ruoaksi. Syötiin jää-
tyneitä perunoita. Myöhemmin tehtiin savesta ja lehmänlannasta oma talo. ”Se oli 
meidän koti”, naurahtaa Lyyli. Jouluakin oli vietetty, koristeena oli yksi karamelli. 
Ja oman paidan oli saanut joulupaketissa. 

Vuonna 1947 perhe sai passit ja liikkumisluvan. Nuoret alkoivat muuttaa 
Pahta-Aralista pois. Myös saksalaiset lähtivät. Lyylin kaksi veljeä lähti opiskele-
maan Tashkentiin.

Lyyli jatkoi elämäänsä Pahta-Aralissa. Hän meni naimisiin talvisodan lauka-
uksistaan kuuluisaksi tulleesta Mainilankylästä kotoisin olleen Mikko Tyllisen 
kanssa. Karkotuspaikalla eletyn 58 vuoden jälkeen Lyyli tuli perheensä kanssa 
paluumuuttajana Suomeen 23.6.1993. ”Aluksi olin kuin puusta pudonnut. Suomes-
sa oli niin hyvä elämä. Kiitos, että olen saanut tulla tänne. Karkotettuja pidettiin 
Venäjän vihollisina. Meidät oli viety sinne vihollisina ja vihollisina meitä pidettiin. 
Olimme kuin vangit. Piti pyytää lupa, vaikka meni kaupunkiin myymään tavaroita. 
Minut olisi haudattu siellä vihollisena”, purkaa Lyyli tuntojaan.

Asiat alkoivat muuttua. Suomeen muutto tuli ajankohtaiseksi. ”Äiti myi talom-
me matkarahojen saamiseksi. Matkatavaroina oli patja ja höyhentyyny. Meidän 
kylään ei jäänyt yhtään suomalaista, kaikki muuttivat pois”, kertoo Lyyli.

Lyylin tytär meni naimisiin saksalaisen kanssa. Nuoripari muutti Saksaan 
vuonna 1989, jolloin saksalaiset saivat luvan muuttaa. Lyyli on vieraillut Saksassa 
tyttärensä ja tämän miehen luona.

Kun ihmettelen, että miten ihminen jaksaa karkotuspaikalla niin pitkän ajan, niin 
Lyyli vastaa: ”Sitä ei voi selittää. Pitää olla siellä, että ymmärtää. Onko sitä kotimaata 
olemassa. Minä synnyin Inkerinmaalla, kotimaassa, kasvoin Pahta-Aralissa ja 58 vuotta 
elin siellä. Nyt olen ollut 14 vuotta Suomessa. Kyllä paluumuuttajillakin on ongelmia. 
Vaikein on työttömyys. Paluumuuttajat saavat erityistukia. Kiitos. Olen tyytyväinen”.

Elviira Nässi

Tutkiskelen Lyyli Tyllisen sisaren Elviira Nässin laatimaa sukuselvitystä. Elviira 
on itse syntynyt vuonna 1949 Pahta-Aralin karkotuspaikassa. Selvitystensä lähtö-
kohtina hänellä on äitinsä, sukulaistensa ja vanhempiensa ystävien kertomukset 
sukulaisuussuhteista. Sysäyksen työlleen hän sai vieraillessaan serkkujensa luona 
Uudessa Seelannissa ja Siperiassa. 

Inkerinmaalla syntyneiden kohtalona on ollut joutua karkotukseen, kuolin-
paikkoina karkotuspaikat. Eräiden kohdalla on merkintä ”teloitettu”. Myöhempien 
vuosien kuolinpaikkoina alkaa esiintyä paluumuuttajien Suomi. 

Elviira Nässi kirjoittaa sukuselvityksensä johdannoksi: ”Muistan lapsuudes-
tani, kun kyselin äidiltäni tuhat kertaa hänen suvustaan, lapsuudestaan jne. En 
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millään jaksanut ymmärtää hänelle selviä asioita, esimerkiksi Inkerinmaata, val-
lankumouksen ja kansallissodan aikoja, hänen monimutkaisen sukunsa haaroja 
jne. Ja nyt kun äitimme on ollut poissa jo yli viisi vuotta, esitän itselleni monta 
kertaa kysymyksen, miksi en kysynyt enemmän ja miksi en selvittänyt yhtä sun 
toista hänen eläessään? Mutta olen onnellinen siitä, että äitimme herätti kiinnos-
tukseni ja että hän jätti jälkeensä paljon arvokasta aineistoa elämänsä vaikeista 
ajoista huolimatta. Äitimme jättämässä aineistossa on äidin päiväkirjoja, runoja, 
papereita hänen kouluajoistaan, runsaasti valokuvia, hänen isänsä ja Matti-vel-
jensä kirjeenvaihto vuosilta 1946-1975, karttoja yms. Tämän korvaamattoman 
aarteen omistaja oli äitimme Susanna Nässi, o.s. Rännäli.”

Susanna Nässi, Inkeristä Keski-Aasiaan ja sieltä Suomeen

Elviira Nässin sukututkimukseen sisältyy Pirkko Huurron kirjoittama pitkähkö 
artikkeli Susanna Nässistä, Lyyli Tyllisen ja Elviira Nässin äidistä. Lyyli toivoo, 
että heidän äitinsä tarina kerrotaan. Tapasin myös Pirkko Huurron ja kysyin, 
onko hänellä mitään sitä vastaan, että referoisin hänen artikkelistaan lyhennetyn 
kirjoituksen Susanna Nässistä. Hän totesi, että hän on vain iloinen asiasta.

Näin kirjoittaa Pirkko Huurre:

Susanna Nässi, omaa sukuaan Rännäli, oli syntynyt vuonna 1911 Mikko ja Anni 
Rännälin perheeseen Miikkulaisen Yläkylässä. Hänen elämänsä jännittävimmät 
vaiheet olivat alkaneet vuonna 1919. Susanna oli silloin kahdeksanvuotias. Maassa 
oli sota. Kesäkuussa perheen oli määrä lähteä pakoon Suomen puolelle. Aluksi isä 
ja äiti olivat jääneet kotiin. Matkaan oli mummon kanssa lähetetty lapset Liisa, 
Aune, Matti ja Anna sekä perheessä asunut orpo poika. Evästä oli otettu mukaan. 
Hevosella oli ajettu Suomen rajalle Metsäpirttiä kohti. Rajalla oli odottelemassa 
paljon väkeä. Aluksi matkalaiset uskoivat, että rajan yli ei päästetä. Mutta heidät 
kuitenkin ohjattiin hevosen kanssa Rajajoen ylitse. Mummi tunsi seudun taloja, 
joten he pääsivät erääseen taloon yöksi. Pakolaiset asuivat Metsäpirtissä kolmi-
sen kuukautta. Sinne saapuivat myös äiti ja isä ja paljon muutakin väkeä omasta 
kylästä. Liisa-sisko oli käynyt salateitä hakemassa ruokaa kotoa. Isä ja äiti olivat 
tuoneet mukanansa karjan.

Aikaa myöten karja piti myydä elatuksen saamiseksi. Metsäpirtistä perhe oli 
siirtynyt Saaprun kylään. Susanna oli siellä kuusi vuotta. Hän ehti käydä kan-
sakoulun loppuun. Mummo oli kuollut Pyhäjärvellä. Kummit palasivat takaisin 
Miikkulaisiin. He olisivat halunneet Susannan mukaansa, mutta isä pelkäsi, että 
sitten ehkä he eivät ikinä enää tapaisi. Kummi kutsui Susannaa yhä uudestaan. 
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Lähtöpäätös oli ollut vaikea, mutta kun Susannankin äiti oli kuollut, Susanna 
halusi kummitätinsä luokse Inkerinmaalle. Lopulta isäkin oli suostunut, ja niin 
Susanna oli palannut kummiensa luokse. Kotikylä oli poltettu. Karjakeittiöstä oli 
tehty pieni mökki, jossa oli asuttu.

Susanna kävi rippikoulunsa ja solmi avioliiton, oman kylän pojan, Yrjö Nässin 
kanssa. Vuoteen 1935 elämä oli sujunut kohtalaisesti, vaikkakin inkerinsuoma-
laisia oli alettu kyydittää jo vuoden 1930 paikkeilla. Joka yö haettiin kodeista 
miehiä, joista ei sen jälkeen kuultu mitään. Susannan kaksi setää kyyditettiin, ja 
heidän mukanaan Lilja-sisko joutui Siperiaan. 

Vuonna 1935 tuli Nässin perheelle lähtökäsky. Kylä oli ollut jo jonkin aikaa 
täynnä sotilaita. Väki pantiin härkävaunuihin, tavaraa sai ottaa jonkin verran 
mukaan. Ruoan ja muiden tavaroiden lisäksi he olivat ottaneet kaksi kirstullista 
kirjojakin mukaansa. Matka oli jatkunut 12 päivää härkävaunuissa itään. Halkoja 
mätettiin kamiinaan, lattiaan oli tehty käymälän virkaa toimittava reikä. Susannal-
la oli huolehdittavanaan kolmevuotias Lyyli ja vuoden ikäinen Eino. Auringosta 
katsottiin, että etelän suuntaan mentiin. Eväät loppuivat. Yhdestä vaunusta paloi-
vat lehmät ja hevoset. Silloin oli saatu hevosen lihaa syömiseksi. Lopulta oli tultu 
Etelä-Kazakstaniin. Sinne oli tuotu väkeä junalasteittain. Oli paljon suomalaisia, 
muualtakin kuin Miikkulaisista. Heidät pantiin parakkeihin asumaan. Aron alku-
peräiset asukkaat asuivat jurtissa.

Ensimmäiset Kazakstaniin karkotetut eurooppalaiset olivat olleet Venäjän 
valkoisen armeijan sotilaita ja heidän perheitään. Tuolloin oli alettu rakentaa 
asuntoparakkeja. Silloin oli karkotettu hyviä, eteviä ihmisiä. Vallankumousvuoden 
1917 jälkeisinä vuosina Lenin oli liittänyt Keski-Aasian maat Neuvostoliittoon. 
Maata alettiin tehdä hedelmälliseksi kaivamalla kastelukanavia.

Niin alkoi karkotettujen elämä arolla, puuvillasovhoosissa Pahta-Aralissa. 
Työ aloitettiin puuvillapelloilla aamulla kello viideltä. Päivän kuumana aikana 
oli neljän tunnin sisälläolo. Iltapäivällä alkoi toinen työjakso. Palkka oli pieni. 
Työ oli raskasta. 

Parakeissa asuminen oli ahdasta ja tiukkaa. Lapset alkoivat sairastella. Van-
huksia kuoli. Kesän 40 asteen kuumuus rasitti. Juomavesi oli savista, suoraan ka-
navasta otettua. Kärpäset ja täit olivat maanvaivana. Kaikki oli vaikeata. Susannalle 
syntyi vielä kaksi poikaa, Viljo ja Antero. Antero oli elänyt vajaan vuoden ja kuollut 
1943. Viljo-poika oli ollut silloin jo kolmen vuoden ikäinen. Terveydenhuoltoa ei 
ollut. Vasta 1940-luvulla karkotettujen joukossa alkoi olla lääkäreitäkin. 

Sota-aika oli ollut vaikeata. Susannan mies Yrjö oli joutunut työarmeijaan. 
Susannalla oli hoidettavana pienet lapsensa. Lisäksi perheessä oli sisaren poika 
Armas, jonka äiti oli kuollut ja jonka isä oli vangittu Pahta-Aralisssa. Susannakin oli 
joutunut kuulusteltavaksi. Tiedettiin, että Susannan veli ja isä asuivat Suomessa. 
Sodan aikana suomalaiset ja saksalaiset nähtiin vihollisina. Kuulustelu oli jäänyt 
yhteen kertaan, eikä siitä ollut mitään seurauksia.



 ■ 163

Susannan mies Yrjö pääsi viiden vuoden jälkeen työarmeijasta. Hän työskenteli 
sekalaisissa hevosmiehen hommissa. Susannan työ oli ollut puuvillan poimintaa. 
Leipä oli ollut pitkään kortilla. Viljeltiin maissia, pidettiin lehmiä ja sikoja. Elviira-
tytär syntyi vuonna 1949. Lapsilla oli ollut vaikeuksia koulussa. Armas oli joutunut 
vaihtamaan koulua kerran kansalaisuutensa vuoksi. Venäjää lapset osasivat hyvin. 
Tavallisesti opettajat olivat karkotettujen intelligentsijaa, hyviä ja eteviä ihmisiä. 
Pojat lähtivät korkeakouluihin Tashkentiin. 

Susanna oli joutunut hoitamaan monia kirkollisia toimituksia, varsinkin luke-
maan jumalanpalvelustekstejä. Uskonnon asia oli inkerinsuomalaisten keskuudes-
sa ollut Susannan mielestä hyvä. Vaikka uskonto oli kiellettyä, ei puuvillapelloilla 
jumalanpalveluksia häiritty. 

Lasten korkeakouluopinnot pidättelivät muuttohaluja silloin, kun muualta 
tulleet alkoivat lähteä kotiseuduilleen. Sitä paitsi perhe oli saanut vuonna 1955 
tonttimaan, tosin kivisen ja kehnonlaisen. Lapset auttoivat vanhempiaan talon 
rakentamisessa. Myöhemmin lapsetkin perustivat oman perheensä. Elämä meni 
koko ajan parempaan suuntaan. 

Neuvostoliiton hajoamisen aikaan oli ollut levotonta ja epävarmaa. Oli alettu 
miettiä vakavasti muuttoa sieltä pois. Susannan mies Yrjö oli kuollut vuonna 
1986. Susanna alkoi tuntea itsensä vanhaksi ja huonokuntoiseksi. Niinpä hän lähti 
Elvira-tyttärensä kanssa yhtenä ensimmäisistä Suomeen. Täällä ovat nyt kaikkien 
lasten perheet. ”Kohta ollaan muutenkin kuin ”omal maal”. 

Emil ja Helena Korpelaisen perhe – Kirjoittaja Jouni Karasma

Suomeen Viron Kloogan leiriltä siirretyt inkerinsuomalaiset siroteltiin työhön 
maan eri puolille. Korpelaisen perhe osui isäni hoitamalle Vehkalahden kunnan 
tilalle. Tilalla oli kova pula työntekijöistä, joten isäni otti koko perheen tilalle töi-
hin. Perheenisä Emil Korpelainen (syntynyt 1892) oli tilallisen poika Inkerinmaan 
Kupanitsasta. Emilin isä oli muuttanut Kupanitsaan Ristiinasta, Suomesta joskus 
1800-luvulla. Perheen tila oli menestynyt hyvin, ja perhe oli katsottu kuuluvaksi 
kulakkeihin, Stalinin vainoamaan ryhmään. 

Isän lisäksi perheeseen kuuluivat Helena-äiti, (syntynyt 1890) ja kolme ty-
tärtä sekä yksi poika. Lapsista nuorin, poika, oli syntynyt vuonna 1929. Perheen 
tyttäristä oli heidän taustansa mukaisesti suuri apu navettatöissä sekä heinän- ja 
viljankorjuussa. Poika sai tehdä kevyempiä aputöitä. Kaikille maksettiin saman-
suuruinen palkka kuin tilan muillekin työntekijöille. 

Kun syksyllä 1944 solmittiin rauha Neuvostoliiton ja Suomen välille, Neuvos-
toliitto vaati kaikki kansalaisensa palautettavaksi Neuvostoliittoon. Korpelaisen 
perhe teki määräyksen mukaan ja valmistui palaamaan maahansa. Isäni varusti 
perheen matkaan antamalla mukaan säkillisen perunoita ja lehmän. Perunat oli 
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otettu rajalla pois. Vastaanottajat eivät silloin ilmeisesti tienneet, miten lehmän 
kanssa oli meneteltävä. Lehmä lienee jäänyt mainitsematta takavarikointiohjeissa, 
sillä lehmä jäi perheen omaisuudeksi.

Perhe vietiin Vologdan seudulle. Mutta siellä ei ollut minkäänlaisia elämisen 
mahdollisuuksia. Korpelaisen perhe lähti sieltä kohti Viroa ja päätyi Tarttoon. 
Tartossa heitä syrjittiin. Niinpä he lähtivät takaisin Venäjälle lehmäänsä taluttaen. 
Nyt he suuntasivat lehmänsä kanssa matkansa pohjoiseen Aunuksen seudulle. 
Tämä tapahtui juuri samaan aikaan, kun Stalin kuoli vuonna 1953. Hrutshev an-
toi julistuksen, jonka mukaan kansalaiset voivat vapaasti valita asuinpaikkansa. 
Korpelaiset päättivät lähteä Viipuriin, ja sinne he jäivätkin. 

Korpelaisen perheestä ei kuultu pitkään aikaan mitään. Vuonna 1992 siskoni 
kuuli perheestä sattumalta eräältä suomalaiselta papilta. Pappi piti jumalanpalve-
luksia eräässä Viipurin kirkoista. Hän oli tavannut korpelaiset jumalanpalveluk-
sessa. Tiesimme, että Viipurissa oli kova elintarvikepula. Sisareni Ilta Kapiainen 
halusi ja päätti lievittää Korpelaisen perheen tilannetta. Rakensimme yhteydet 
Korpelaisiin. Teimme 1990-luvulla Viipuriin kolme matkaa autossamme runsas 
elintarvikelasti ystävillemme. Korpelaisen perheen tyttären, Eevan poika Juri, asuu 
paluumuuttajana Kouvolassa. Hän ansaitsee elantonsa putkimiehenä ja voi hyvin. 

Toivo Rännäli, akateemikko

Akateemikko Rännäli oli tullut paluumuuttajana Suomeen. Ensimmäisen kerran 
tapasin hänet Krasnojarskissa, toisen kerran hänen Suomen kodissaan.

Toivo oli syntynyt 1921 Toserovan kylässä Laatokan rannalla. Hänen perheen-
sä karkotettiin. Toivo on asunut 52 vuotta Krasnojarskissa. Hän muutti Suomeen 
vaimonsa kanssa 1990-luvulla. Toivon vaimo on kuollut muutama vuosi sitten. 
Venäläissyntyisen vaimon tuhka on hänen itsensä toiveen mukaisesti viety Ve-
näjänmaalle. Toivo asuu yksin Vantaalla, mutta hänellä on ollut asunto ja ateljee 
myös Krasnojarskissa. Toivo puhuu erittäin hyvää suomea.

Toivon isän veljet Eino ja Taavetti Rännäli oli ammuttu. Yrjö-sedän perhe oli 
joutunut sodan aikana saksalaisten miehitysvallan alle ja siirretty Kloogan leirin 
kautta Suomeen. Sedän perhe oli jäänyt Suomeen. Toivo Rännäli muistelee: ”Vuo-
sina 1918-1919 poltettiin taloja. Silloin oli myös Suomessa luokkasota. Silloin 
myös Inkeri havitteli itsenäisyyttä. Silloin elettiin kuin jotain odottaen. Isä teki 
talon ja saunan. Synnyin äidin ja lehmän välissä metsässä 25.10.1921. Äiti sanoi, 
että maaliskuu oli onnenpäivä. Isä talutti valkeata hevosta.”

Rajan lähellä asuvia suomalaisia alettiin siirtää karkotukseen. Huhtikuussa 
1931 isä Ville Rännäli määrättiin vangittavaksi. Syytä ei sanottu. Perhe karkotettiin 
Siperiaan vuonna 1931. Koirakin ammuttiin. Naiset itkivät, kun lähtö tuli. Ihmi-
set vietiin asemalle pitkään junaan. Kansaa oli paljon. Oli huutoa, komennuksia, 
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kiroilua. Juna oli tupaten täynnä ihmisiä, kussakin vaunussa 50 henkeä. Matka 
kesti 18 vuorokautta. Ihmisiä sairastui ja kuoli. Kuolleet jätettiin asemille. 

Vapunpäivänä saavuttiin Krasnojarskin asemalla. Oli kaunis päivä, oli lunta. 
Jeniseijoki oli vielä jäässä. Karkotetut asutettiin Jenisein toiselle puolelle parakkei-
hin. Siellä oli ihmisiä monista kansallisuusryhmistä. ”Siperiassa tehtiin orjatyötä. 
Suomalaisten osaksi tuli metsätyöt. Angarassa sen sijaan suomalaiset otettiin 
hyvin vastaan”, kertoo Toivo. 

Rännälin perheestä kaksi joutui kultakaivoksille. Toivo joutui veljensä kanssa 
pakkotyöhön tien tekoon. Karkotettujen elämä oli kovaa. Kouluakaan ei voinut 
käydä, kun ei ollut kenkiä. 16-vuotiaana Toivo oli lähtenyt maailmalle. Hän opiskeli 
taidetta Omskin Taidekoulussa kaksi vuotta. Taigametsä oli kutsunut. Hän rakensi 
talon vuorille. Toivon äiti oli tullut asumaan poikansa taloon. 

Toivo oli joutunut vakoilija-upseerikouluun. Hän ei kuitenkaan joutunut vakoi-
lijaksi vaan opettajaksi. ”Stalinin mukaan kaikki suomalaiset olivat kansanviholli-
sia, jotka oli ammuttava. Sodan jälkeen kaikki karkotetut olisivat halunneet Sipe-
riasta takaisin kotopaikoille. Mutta sinne ei päästetty. 1940-luvun loppupuolella 

Kesällä 2007 akateemikko Toivo Rännäli Krasnojarskin kodissaan. Kuvassa va-
semmalta Eira Mollberg, Viljo Martikainen, tulkkimme Bertta Chepurnoi, Tyyne 
Martikainen ja Toivo Rännäli. Kuva: Viljo Martikainen.
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inkerinsuomalaiset saivat palata Petroskoin alueelle, siellä tarvittiin työvoimaa. 
Inkerinmaalla on lippu ja vaakuna, mutta ei maata”, kuvailee Toivo. 

Toivo Rännäli on taiteilijana saanut useita kunnia- ja arvomerkkejä. Hän on 
akateemikko-kirjailija-maalari, Venäjän kansantaiteilija, Pietari Suuren Akatemian 
jäsen. Hänet on myös kutsuttu Suomen taiteilijaliittoon. 

Toivo Rännäli on Vantaan taiteilijaryhmän jäsen. Hän on kirjoittanut viisi 
runokirjaa. Hän on pohtinut taiteilijana oloa kirjassaan ”Miksi ihminen ryhtyy 
taiteilijaksi”. Hän on kirjoittanut teoksen Taimyrissä olostaan. Itarkassa hän oli 
nähnyt julmuutta. Neuvostovallan aikana Toivo oli päässyt valtuuskuntien mukana 
Euroopan retkille. Mutta Suomeen häntä ei silloin päästetty. 

Toivo Rännäli tuli Suomeen paluumuuttajana. Hän kertoo, että häneltä kysyt-
tiin Suomessa, haluaisiko hän opettaa maalausta. Hän oli valmis siihen. Toivolle 
oli yllätys, että hän sai tilaisuuden opettaa peruskoulun oppilaita. Toivo ei ollut 
tottunut sellaiseen, että oppilaat puhuttelivat häntä etunimellä ja sinuttelivat. 
Opettajatoiminta jäi. 

Vankan venäläisen taidekoulutuksen saanut arvonimin palkittu taiteilija-
akateemikko sanoo, että Suomessa ei arvosteta hänen töitään. Niitä on ymmär-
tämättömästi arvioitu sosialistiseksi realismiksi. Hän puolestaan arvioi purevan 
tyrmäävästi suomalaista taidekäsitystä ja kysyy: ”Missä on väriharmonia, missä 
maalausten rytmi. Suomalainen taide on kuin italialaisen vessan pornopiirrokset.” 
Toivo Rännäli, 90-vuottaan lähentelevä maailmankansalainen, kahden maan asu-
kas, luova taiteilija, kirjailija-runoilija katselee maailmaa ympärillään, arvioi sitä, 
ilmaisee kauneutta ja harmoniaa maalauksissaan ja terävän sarkastisia näkemyk-
siään taiteesta keskusteluissa ihmisten kanssa. Sellainen taiteilijan tulee ollakin. 

Jälkikirjoitus: Toivo Rännäli poistui keskuudestamme Vantaalla 15.3.2012. 

Tyyne Tuhkanen (o.s. Neuvonen)

Suomeen paluumuuttaneeseen Tyyne Tuhkaseen, omaa sukuaan Neuvonen, 
tutustuin vuonna 2007. Silloin haastattelin häntä. Tapasin Tyyneä myös silloin 
tällöin inkerinsuomalaisten yhteisissä tilaisuuksissa, joihin hän aktiivisena ihmi-
senä osallistui. Tyyne kertoi hyvin yksityiskohtaisesti elämänsä tarinan. Tyyne oli 
musikaalinen. Haastattelun keskellä hän saattoi istua pianon ääreen ja järjestää 
meille virkistävän musiikkihetken keskustelujamme keventämään. 

Tyyne Tuhkanen syntyi Tuutarissa Villasin kylässä Aatami ja Anna (o.s. Leini) 
Neuvosen viisilapsiseen perheeseen vuonna 1925. Perheen muut lapset olivat 
esikoinen Antti (s. 1911), Väinö (s.1914), Juho (s. 1916), Aino (s.1920) ja Toivo (s. 
1930). Ennen kollektivisointia perhe oli ollut varakas. Perheellä oli kaksi asuinta-
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loa. Toisessa oli vaarin omistama kauppa, jota Tyyne oli isänsä kanssa hoitanut. 
Vaari oli kuollut jo aikaisemmin. 

Vuosina 1929–1930 alkoi maatalouden kollektivisointi ja sen myötä kyyditykset. 
Vuonna 1929 perheeltä otettiin pois kauppatalo, navetta, lehmä, hevonen ja muuta 
omaisuutta. Perhe sai pitää toisen lehmänsä ja jäädä taloonsa. Neuvosen perhe 
sai omaan käyttöönsä kaksi pientä huonetta ja keittiön. Toiseen taloon sijoitettiin 
kolhoosin päiväkerho. Äiti ja isä joutuivat työskentelemään kolhoosissa. Tuutaria 
ei kuitenkaan tuossa vaiheessa tyhjennetty, väkeä ei lähetetty karkotukseen.

Perheen vanhin poika Antti oli käynyt armeijan heti 1930-luvun alussa. Hän 
oli saanut upseerin koulutuksen. Armeijasta palattuaan Antti oli työskennellyt 
autonkuljettajana Pietarissa. Hän oli ryhmien vetäjä ja urheilumies. Vapaa-ajallaan 
hän ohjasi Villasin kylän vapaa-ajan harrastustoimintaa. 

Antti oli ollut myös hyvin musikaalinen ja harrasti aktiivisesti musiikkia. Antti 
keräsi vanhoja instrumentteja ja perusti perheenjäsenistä balalaikkaorkesterin. 
Itse hän kirjoitti nuotitkin. Tyyne soitti alttobalalaikkaa. Kuoronjohtajana oli Matti 
Husu, johon Antti oli tutustunut laulukuorossa. 

Vuoden 1936 Berliinin olympialaisissa kilpailtiin myös taidelajeissa. Neuvosen 
perheorkesteri oli ainoana valittu Krasnojaselon piiristä ja kutsuttu esiintymään 
Pietarin Marinskiteatterissa pidettyihin karsintoihin. Tilaisuudessa valittiin esiin-
tyjiä edelleen Moskovassa pidettyihin karsintoihin. Antti-veli oli itse kirjoittanut 
nuotit. Kesken haastattelutilannetta Tyyne istahtaa pianon ääreen ja soittaa 
meille. Taito on säilynyt. 

Isä Aatami Neuvonen oli Hatsinan Himasissa serkkunsa hautajaisissa saanut yöl-
lä sydänkohtauksen ja kuollut vuonna 1936. Isän kuoleman jälkeen Antin oli pakko 
mennä töihin kolhoosiin äidin lisäksi. Perheestä täytyi vähintään kahden hengen 
työskennellä kolhoosissa, muuten olisi otettu kaikki jäljellä oleva omaisuuskin pois.

Silloin elettiin vaikeita vainojen ja teloitusten aikoja. Ihmisiä ammuttiin Pie-
tarin vankiloissa öisin. Antti vangittiin kesäkuussa 1938. Perhe ei saanut mitään 
tietoja Antin kohtalosta. Paljon myöhemmin, vasta vuonna 1958 äiti oli saanut 
kuolintodistuksen, jossa oli sanottu, että Antti oli kuollut vuonna 1945. Tämä tieto 
osoittautui myöhemmin valheelliseksi, keksityksi. 

Ihmisiä katosi. Villasinkylän musiikinopettaja Matti Husu oli saanut kutsun 
hautajaisiin Petroskoihin. Hän oli lähtenyt matkalle ja kadonnut. Hänestä ei sen 
jälkeen tiedetä mitään.

Nyt myöhemmin Suomeen paluumuuttajana tullut Tyyne halusi selvittää Antti-
veljensä kohtalon. Omaisilla on oikeus tiedustella ja saada KGP:ltä teloitettujen 
tiedot. Tyyne pyysi apua pietarilaiselta Leonid Gildiltä tietojen saamiseksi veljensä 
kohtalosta. Gildi oli saanut v. 2005 Venäjän korkeimman oikeuden vastauksen, 
jossa sanottiin, että Antti oli ammuttu kolmen kuukauden kuluttua vangitsemi-
sesta. Syytä ei ole sanottu.
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Tyyne lukee ääneen saamaansa kuulustelupaperin kysymyksiä ja Antin vastauksia 
niihin: 

Onko kuulusteltava toiminut poliittisissa ryhmissä, jos niin missä. Antin vas-
taus: Ei.
Onko ennen ollut oikeudessa. Antin vastaus: Ei. 
Perheenjäsenten luettelo? Antti: Äiti, kolme veljeä ja kaksi siskoa. Isä kuollut.
Onko ulkomailla sukulaisia, keitä, mitä he tekevät? Antti: Ei ole ketään. 
Luettelo sukulaisista ja ystävistä, suomalaisista, opettajista, opiskelutove-
reista Pietarissa, mainittava kaikkien nimet. Antti maininnut vaaditut nimet. 
Tunteeko kuulusteltava agitaattoreita, jotka puhuvat valtapolitiikkaa. Antin 
vastaus: En tunne.

Syytä ei ollut, mutta Antti oli ammuttu. Äiti oli surrut koko ajan ja odottanut Anttia 
palaavaksi. Kun äiti sitten myöhemmin sotien jälkeen oli saanut tiedon, että Antti 
oli kuollut, hän sairastui korkean verenpaineen aiheuttamaan aivoverenvuotoon. 
Tyyne oli hoitanut sairasta äitiään hänen kuolemaan saakka viisi ja puoli vuotta. 
Äiti oli kuollut vuonna 1963. Elämä oli ollut raskasta.

Veljet Väinö ja Juho joutuivat syksyllä 1939 talvisotaan. Pojat koottiin Pet-
roskoihin lähtevään junaan. Petroskoissa varustettiin Kuusisen kansanarmeijaa 
valloittamaan Viipuria. Äiti oli tullut rautatieasemalle tapaamaan poikiaan, mutta 
juna oli jo lähtenyt. Äiti oli matkustanut Petroskoihin ja tavannut poikansa siellä. 
Juho oli palvellut autonkuljettajana. Väinö oli joutunut rintamalle. Hän oli suo-
menkielentaitoisena joutunut huutamaan rintamalinjan yli sotapropagandaa: 
”Täällä on hyvä elää, suomalaiset antautukaa, tulkaa tänne”. 

Kohta sodan alussa kesällä 1941 Väinö oli haavoittunut vaikeasti. Sotilaat oli 
koottu Pietarhovin asemalle ja junaan, joka oli lähtenyt Pihkovaan päin. Junassa 
oli ollut Tuutarin poikia. Lukin asemalla juna oli joutunut saksalaisten ankaran 
pommihyökkäyksen kohteeksi. Junan kaikki 16 vaunua oli pommitettu. 

Väinöltä oli tullut Pietarin sairaalasta kirje, jossa hän oli kertonut, että hän 
oli haavoittunut pommituksessa pahasti. Vatsa oli ollut auki ja toinen silmä pois. 
Sairaalasta oli tullut lähtö itään. Kun hän oli parantunut, hän oli vielä invalidina 
joutunut työarmeijaan. Työkyvyttömänä hänet päästettiin sieltä pois. Työarmei-
jasta pääsyn jälkeen hän oli kulkeutunut Kazakstaniin, tavannut siellä venäläisen 
naisen, jolla oli kaksi pikku tyttöä ja mennyt yhteen hänen kanssaan. Yhdeksään 
vuoteen Väinöstä ei tiedetty mitään. Vuonna 1949 hän oli tullut naisystävänsä kans-
sa tapaamaan Pihkovassa silloin asunutta äitiään ja muuta perhettään. Paljon oli 
tapahtunut nuoren miehen elämässä. 35-vuotias veli oli näyttänyt vanhalta ukolta.

Sota jatkui. Saksalaisten voimakas hyökkäys pyyhki Baltian yli Inkerinmaa-
han. Joukot etenivät ja lähestyivät Pietaria. Osa inkeriläisistä vetäytyi taistelujen 
edetessä Pietariin. Osa jäi saksalaisten miehittämille alueille. Tyynen Juho-veli 
oli työssä Kirovin tehtaalla Pietarissa. Hän oli pyytänyt lupaa päästä Tuutariin 
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hakemaan perhettään saksalaisten hyökkäyksen alta. Samana yönä saksalaiset 
pommittivat yhteydet Pietariin poikki. Venäläiset joukot joutuivat hajaannuk-
seen ja perääntyivät. Perääntyessään he räjäyttivät mm. Tuutarin kirkonmäen 
kirkon. Saksalaiset miehittivät Tuutarin elokuun lopulla 1941. Nykyisin kirkon 
hautausmaalle on tehty hiihtokeskus. Tyyne sanoo: ”Omaistemme luiden päällä 
on nyt hiihtomäki, pietarilaisten nuorten urheilupaikka.” Pietarin nimi oli tuolloin 
Leningrad. Mutta Tyyne käyttää hyvin luontevasti Pietari-nimitystä. Leningradin 
nimi muuttui jälleen Pietariksi Neuvostoliiton romahdettua.

Juho ei päässyt takaisin Pietariin, hän joutui jäämään saksalaisten miehittä-
mälle alueelle. Saksalaiset värväsivät Juhon omaan armeijaansa. Hän oli silloin 
24-vuotias. Hän joutui pelkäämään ilmiantoa ja olemaan varuillaan sen vuoksi 
koko ikänsä. 

Saksalaiset pommikoneet eivät tienneet tarkasti omien joukkojensa sijainteja. 
Lentokoneet pommittivat etujoukkojensa valtaamia alueita. Pulkkovasta päin 
antoivat tykistötulta puolestaan venäläiset. Tuutari joutui näin sodan molempien 
osapuolten tulituksen kohteeksi. Osin ammukset kuitenkin upposivat järveen. 
Niinpä Tuutarin talot säästyivät, yhtään taloa ei sodan aikana palanut. 

Inkerin valloituksen alussa saksalaiset pitivät inkerinsuomalaisia venäläisinä 
eli vihollisina ja harrastivat ryöstämistä. Sotilaat yrittivät ryöstää asukkailta, ot-
tivat porsaita, kanoja, munia tai jotain muuta. Asukkaat ilmoittivat tapahtuneista 
varkauksista. Kun saksalaiset saivat tietää, että paikalliset asukkaat olivatkin 
suomalaisia, suhtautuminen oli muuttunut. Jos ryöstöjä tuli ilmi, saksalaiset itse 
rankaisivat ryöstäjiä ankarasti. Heitä lähetettiin Tosnan suoalueella käytyihin 
taisteluihin.100 Sieltä ei kukaan palannut. Taisteluissa kaatuneet upposivat suohon. 

Saksalaiset pioneerijoukot ja tankkiryhmät pitivät sotaharjoituksiaan alueella. 
Leningradia saartava rintamalinja oli muodostunut Tuutarista noin 15 kilometrin 
päähän. Saksalaisten miehittämillä alueilla asukkaat joutuivat työskentelemään 
saksalaisten hallinnon alla. He saivat työstään 200 grammaa leipää päivässä. 
Saksalaiset tarvitsivat myös asuntoja. Puolet kylän taloista piti luovuttaa saksa-
laisten käyttöön. Tyhjennettyjen talojen väki joutui siirtymään taloistaan muihin 
paikallisille jätettyihin taloihin. 

Suomen luterilainen kirkko viritti saksalaisten valloittamalla Inkerinmaalla 
seurakuntatoimintaa. Tehtävään oli Suomesta lähetetty Suomeen 1920-luvulla 
muuttanut ja Suomessa papiksi opiskellut inkerinsuomalainen pappi Juhani Jääs-
keläinen. Tyyne oli käynyt sodan myöhemmässä vaiheessa Juhani Jääskeläisen 
pitämän rippikoulun Villasissa.

Sodan alkaessa Tyyne oli 16-vuotias. Tyyne oli lukenut koulussa muutaman 
vuoden saksaa. Niinpä hän joutui työskentelemään saksalaisten juoksutyttönä. 

100 Tarkoitetaan Tosna-joen ja Mga-joen välisiä laajoja suoalueita nimeltään Gertovsko-
je, Nastasjin Rukav, Gladkoje, Zagonnoje.
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Vuonna 1942 saksalaiset alkoivat siirtää pakolla inkerinsuomalaisia nuoria työ-
hön Saksaan. Sinne tarvittiin työvoimaa. Kylään jäi etupäässä vain vanhuksia ja 
lapsia. Kyläläiset pesivät saksalaisten pyykkiä. Tyyne työskenteli saksalaisten 
juoksutyttönä melkein kolmen vuoden ajan. Perhe käsitti tässä vaiheessa äidin, 
Aino-siskon, Tyynen ja Toivo-veljen. Myöhemmin venäläiset kaivoivat esiin henki-
löitä, jotka olivat työskennelleet saksalaisille. Tyynen äitiä oli myöhemmin uhattu 
ja peloteltu ilmiannoilla sen takia. 

Vuoden 1943 syksyllä saksalaisten joukot alkoivat luhistua ja perääntyä ve-
näläisten hyökkäysten edestä. Inkerinsuomalaisia alettiin siirtää Viroon Kloogan 
leirille, missä he odottivat Suomeen pääsyä. Tuutarin siviiliväki siirrettiin saksa-
laisten perääntymisen myötä länteen päin Hatsinan kaupungissa olevalle keski-
tysleirille. Sieltä oli määrä siirtyä edelleen Kloogan leirille. Hatsinan keskitysleiri 
oli ollut toiminnassa sodan alusta saakka. Ihmiset olivat piikkilankojen takana. 
Leirillä oli sairaita, talvi tappoi ihmisiä, kuolleita oli tienvarsilla. 

Myös Hatsinan leirin väkeä siirrettiin vähitellen Kloogan siirtoleirille. Neu-
vosen perhe, Anna-äiti ja hänen kolme lastaan pakattiin junaan, jossa oli kolme 
vaunua suomalaisia varten. Mutta juna ei mennytkään Kloogaan, vaan se oli 
menossa Saksaan. Viron puolen Anttilassa lähellä Riikaa juna oli pysäytetty ja 
inkerinsuomalaisille oli tullut käsky astua junasta pois. Vaunut tarvittiinkin rin-
tamalle takaisin.

Junasta tyhjennetty väki joutui kaikkine tavaroineen odottelemaan kulje-
tusta kaksi viikkoa. Virolaiset perheet ottivat ihmiset suojaan taloihinsa. Lisäksi 
virolaiset olivat ihmetelleet, mitä varten inkerinsuomalaiset köyhään Suomeen 
menevät. Olivat ehdottaneet Viroon jäämistä.

Mutta inkerinsuomalaiset halusivat Kloogaan ja sitä tietä Suomeen. Kloogassa 
he joutuivat jälleen odottamaan. Siellä oli myös saksalaisten vahvasti vartioitu 
keskitysleiri juutalaisia ja rikollisia varten. Saksan asepukuihin pukeutuneet 
virolaispojat olivat saksalaisten palveluksessa ja toimivat leirin vartijoina. Toista 
leiriä  sanottiin siirtoleiriksi, jossa inkerinsuomalaiset odottivat Suomeen päässä, 
se oli vapaampi. Se oli suomalaisten vartioima. Leireillä vallitsi nälkä ja sairaudet. 
Ihmisiä kuoli. Koko ajan elettiin epävarmuuden ja pelon vallassa. 

Tyyne kertoo eräästä perheestä, jossa äiti ja lapset olivat joutuneet Kloogassa 
erilleen. Äiti oli joutunut saksalaisten keskitysleirille, lapset lapsille varatulle si-
viilileirille. Äiti oli huolissaan lapsistaan ja pyysi ja saikin siirron lastensa luokse. 
Äidin ulkonäkö oli kuukaudessa muuttunut niin, että lapset eivät tunnistaneet 
äitiään. Äidin ääni oli ollut sentään tuttu, jonka perusteella lapset olivat varmis-
tuneet, että äitihän se oli. 

Odottaminen Kloogan leirillä venyi. Tyyne muistaa tarkasti, että 9.11.1943 
he saivat nousta Suomeen lähtevään laivaan. Laiva joutui kulkemaan vaarallisesti 
miinoitetun vyöhykkeen lävitse. He saivat hälytyksen mennä laivan lastiruumaan. 
Vasta Suomen aluevesillä he saivat nousta ruumasta kannelle. Laivan oli määrä 
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tulla Hankoon, mutta siellä ei laivaa otettukaan vastaan. Laiva jatkoi matkaa Tu-
run satamaan. Matkalaisten mukana tuli täitä Suomeen. Tulijat joutuivatkin heti 
täisaunaan. Höyry oli kuumaa. ”Tip, tip, täit vain tipahtelivat”, kuvailee Tyyne.

Kaksi viikkoa oli Turussa odottamista, minkä jälkeen 600 inkerinsuomalaista 
lähetettiin Ouluun. Siellä väki otettiin hyvin vastaan. Heidät majoitettiin Oulun 
lyseoon karanteeniin. He olivat nälkiintyneitä, laihtuneita ryysyläisiä, kengättömiä, 
sättärät eli jalkarätit käärittyinä jaloissaan. Lapset sairastelivat. Ei se mikään ihme 
ollut kaikkien sodan vaiheiden ja leirien jälkeen. Oululaiset kävivät katsomassa 
leiriläisiä. Suomalaiset lapset olivat ihmeissään kyselleet äideiltään, että mitä nuo 
ovat. Kun äidit vastasivat, että ihmisiä, olivat lapset sanoneet, että eivät ole ihmisiä. 
Tyyne työskenteli karanteenileirillä rahanvaihtajana ja luetteloiden kirjoittajana. 
Hän oli halunnut työpalvelustaan työtodistuksen.

Erääseen perheeseen haluttiin äiti ja kolme lasta. Neuvosen perhe oli sellai-
nen. Heidät sijoitettiin Relletin aseman lähellä erääseen köyhään taloon, jossa 
asui vanha äiti mykkäpoikansa kanssa. Talossa oli kolme lehmää, joita Tyynen 
äiti alkoi hoitaa ruokapalkalla. Näin perhe sai ruoan. Tyyne, Toivo ja Aino olivat 
ilman työtä ja palkkaa. Aino lähti Ouluun kirjapainoon työhön. 

Inkerinsuomalaisten perinnettä ovat kesäjuhlat. Inkerinmaan Tuutarin puku on 
eräs kauneimmista suomalaiskansallisista puvuista. Hyvinkäällä 6.7.2006. Kuva: 
Viljo Martikainen.
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Kun ei saatu työtä eikä palkkaa, perhe muutti Paavolaan, seudun rikkaimpaan 
taloon, Ohmin kartanoon. Talon emäntä oli ruotsalainen. Hän oli varakkaana 
kyennyt ostamaan talon. Isäntä oli pakolaisena Suomeen muuttanut virolainen. 
Talossa oli neljätoista lehmää. Täälläkin äiti hoiti lehmiä. Tyyne oli kotiapulaise-
na ja Toivo oli peltotöissä. Äiti oli jaloistaan kipeä. Rouva hoiti äidin sairaalaan 
suonikohjuleikkaukseen ja Tyynen konekirjoituskouluun Raaheen. Todistus on 
vielä tallessa. 

Syksyn lähestyessä 1944 alkoi kuulua huhuja, että venäläiset tulevat ja vaativat 
maansa ihmisiä takaisin. Virolainen isäntä pelästyi, hän oli kauhuissaan. Isäntä 
järjesti talonsa huutokaupan ja perhe hävisi ilmeisesti Ruotsiin.

Jälleen oli muutettava uuteen paikkaan. Nyt tultiin Oulun sataman lähelle 
Toppilaan Toivo Karjalaisen perheeseen. Perheenäiti työskenteli kirjanpitäjänä ja 
mies oli mekaanikko. Talossa oli lehmä ja kaksi sikaa. Tyynen äiti teki navettatyöt. 
Tyyne hoiti perheen kahta lasta. Toivo oli metsähommissa. 

Tuli syyskuu 1944 ja niin tulivat venäläisetkin. Suomalaiset kutsuivat heitä rys-
siksi. Inkerinsuomalaiset kutsuttiin kokoukseen, ja heidät määrättiin lähtemään 
takaisin Neuvostoliittoon. Palaajille annettiin kolmen päivän muona matkaan 
ja muutakin tavaraa. Toivo oli saanut isännältä puukon. Talon rouva oli jäänyt 
itkemään. Hän oli raskaana ja jäi vaille apua. 

Niin lähdettiin 21.12.1944 hyvässä uskossa takaisin Tuutariin kotipaikalle, 
kuten oli sanottu. Matkalaiset olivat yhdeksän päivää junassa ja he saapuivat 
30.12.44 Jaroslavin Oblastiin noin 400 kilometriä Pietarista itään päin. Suomalai-
set ilmeisesti tiesivät, että inkerinsuomalaiset eivät pääse kotipaikoilleen ja että 
heidät viedään kauemmaksi. Kun Tyyne oli Vainikkalassa raja-asemalla puhunut 
Inkerinmaalle Tuutariin menosta, olivat veturin pojat sanoneet, että paetkaa. 
Viipurissa venäläiset penkoivat kaikki tavarat. Kirjat, valokuvat ja puukot otettiin 
pois. Pietarin kohdalla matkustajat näkivät valoista, että ohi mentiin. Vaunun 
perällä oli aseistettu vahti. 

Rostovin asemalla oli ajuriukko härkävankkureineen vastassa. Hän ”toljotti 
valkosuomalaisia”, ja ajoi tavarat 12 kilometrin päässä olevaan pieneen Makarovo-
nimiseen kylään. Inkerinsuomalaiset juoksivat vankkureiden perässä. Heidät ha-
jotettiin eri kyliin. Kolme inkeriläisperhettä kuhunkin kylään. Asunnoksi annettiin 
kaksi huonetta kolmelle perheelle. 

Seuraavana päivänä aloitettiin metsätyöt huolimatta siitä, että oli uuden vuo-
den päivä. Ruosteisilla sahoilla sahattiin tukkeja. Keväällä tukit laskettiin jokeen 
uittoon. Jos täytti päivittäin tiukaksi suunnitellun normin, sai 600 grammaa leipää 
päivää kohden. Vesi oli saastunutta. Toivo sairastui lavantautiin. Se tarttui myös 
Tyyneen. Hän joutui taudin vuoksi kaksi kertaa sairaalahoitoon. 

Inkerinsuomalaisilla oli vangin status. Heillä ei ollut passeja. Sattumanvaraisin 
paperein heidän oli täytynyt todistaa henkilöllisyytensä. Tyyne käytti henkilölli-
syystodistuksenaan Raahesta saamaansa konekirjoituskoulun todistusta.
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Makarovossa oli vankeina 60 ukrainalaista poikaa, jotka olivat Saksan puolella 
taistelleita Vlasovin vapautusarmeijalaisia.101 He sahasivat rautatiepaaluja. 

Vuonna 1946 Venäjän karjalaiset saivat luvan palata evakosta kotiseudulleen. 
Neuvosen perhe ilmoitti työpaikoissaan, että he haluavat muuttaa Karjalaan. He 
saivat lopputilin, työkirjat ja väliaikaiset henkilötodistukset. Kotipaikalleen Neu-
voset eivät voineet pyrkiä, sillä heidän papereissaan oli leima, jonka mukaan he 
eivät saaneet asettua 100 kilometriä lähemmäksi suuria kaupunkeja. 

Neuvosen perheen todellisena tarkoituksena ei ollut lainkaan mennä Kar-
jalaan. He halusivat Viroon, Tallinnaan. Siellä tarvittiin työvoimaa. Japanin sota 
oli juuri loppunut, ja niin oli loppunut myös toinen maailmansota. Kaikki junat 
olivat täynnä sotilaita. Neuvosten perhe nukkui monta yötä rautatieasemalla ja 
odotti pääsyä junaan. Toivo oli nukkunut Suomesta lahjana saatu kahviserviisi 
päänalusenaan niin raskaasti, että serviisipaketti oli vaihdettu tiiliskiveen hänen 
heräämättä.

Vuoden 1947 alussa he kaikki saivat työpaikan Tallinnan invalidien hoitolai-
toksessa. Neuvosen perhe sai myös huoneen ja keittiön asunnon. Nyt he saivat 
myös oikeat viiden vuoden passit. Mutta maaliskuussa 1948 Neuvoset kutsuttiin 
KGP:n toimistoon ja määrättiin lähtemään Siperian Krasnojarskiin omalla kus-
tannuksellaan. Sinne he eivät halunneet, eikä heillä olisi ollut siihen rahaakaan. 

Neuvoset päättivät yrittää Pihkovaan, joka sijaitsee Viron rajalta 50 kilometriä 
itään. Tyyne kävi siellä yksinänsä ottamassa selvää, onko Pihkovassa työtä saata-
villa. Työtä luvattiin, ja Tyyne palasi Tallinnaan hakemaan äitiä, Toivoa ja Ainoa 
Pihkovaan. Tallinnassa Tyyne oli yrittänyt yhteiselämää erään Jaroslavista olleen 
miehen kanssa. Se ei onnistunut. Hän totesi olevansa raskaana. Mies jäi Tallinnaan, 
eivätkä he sen jälkeen koskaan tavanneet. 

Pihkovassa Tyyne ja Aino oppivat rakennustyömaalla rappaustaidon. Äiti oli 
kotona. Toivo-veli työskenteli lastaajana. Asuntona oli yksi huone, jossa asui jo 
viisi perhettä ja kuudenneksi tuli Neuvosen perhe. Huoneessa asui yhteensä 19 
henkeä. Yöllä huoneen lattiat, sängyn- ja pöydänalustat olivat nukkujia täynnä.

Tyynen poikavauva syntyi synnytyslaitoksella. Tyynellä ei ollut paikkaa mi-
hin mennä. Tuolloin yksinäisiltä äideiltä yritettiin ottaa lapset pois. Aborttia ei 
hyväksytty. Tyyne sanoo, ettei hän sitä olisi halunnutkaan. Aborttiin suostunut 
saattoi saada kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen, samoin rangaistiin 

101 Andrey Vlasov oli toisessa maailmansodassa puna-armeijan kenraali, joka saksalais-
ten vangiksi jäätyään siirtyi saksalaisten puolelle. Sodan loppuvaiheessa 1944 hän 
sai Prahassa perustaa Venäjän kansojen vapautusarmeijan, jonka joukot palvelivat 
saksalaisten joukoissa, huoltotehtävissä. Sodan loppuvaiheessa Vlasov antautui liit-
toutuneille, mutta liittoutuneet eivät olleet kiinnostuneita natsien kanssa yhteistyös-
sä olleista. Vlasov palautettiin Neuvostoliittoon, missä hänet ja eräät muut komenta-
jat hirtettiin vuonna 1946. Puna-armeija kohteli vapautusarmeijalaisia pettureina. 
Heidät joko ammuttiin tai he joutuivat vuosikausiksi vankileireille. 
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abortin suorittajat. Viranomaiset tulivat sairaalaan. Tyynelle annettiin lupa lähteä 
sairaalasta, mutta lasta ei luvattu mukaan. Ystävälliset vieraat ihmiset auttoivat 
Tyyneä, ja ottivat hänet ja vauvan kotiinsa. Tyyne muistaa Sonja Nykäsen, jonka 
luokse hän sai majoittua vauvansa kanssa. 

Aino-sisko oli löytänyt miehen ja muuttanut hänen kanssaan Kalinin oblastiin 
Bezetskiin. Tyyne kirjoitti siskolleen, että hän haluaisi tulla vauvan kanssa siskonsa 
luo äitiyslomansa ajaksi. Siskon mies Paavo tuli junalle Tyyneä vastaan. Tyyne oli 
heti kysynyt, missä Aino on. Paavo oli vastannut, että mennään nyt ensin kotiin ja 
kerrotaan sitten. Tyyne sai kuulla, että Aino-sisko oli joutunut vankilaan puoleksi 
vuodeksi. Hän oli lähtenyt työstä pois ilman lupaa, ja saanut siitä rangaistuksen. 
Tyyne palasi Pihkovaan takaisin. 

Toukokuussa 1949 alkoi työntekijöiden värvääminen Karjalaan metsätöihin. 
Lähes kaikki Pihkovassa olevat suomalaiset lähtivät Karjalaan. He tekivät kirjalli-
sen sopimuksen metsätöihin menemisestä. Niin lähti Tyynekin äitinsä, vauvansa 
ja veljensä kanssa. Mukaan lähti myös löytynyt ja Pihkovaan tullut invalidiveli 
Väinö ja hänen naisystävänsä. Myöhemmin myös Kalinissa asunut Aino-sisko oli 
Paavonsa kanssa tullut Petroskoihin. 

Petroskoin asemalla ihmiset sanoivat, että ”älkää välittäkö sopimuksista, älkää 
raskaisiin metsätöihin lähtekö, jääkää kaupunkiin, täällä on työtä”. Niin he jäivät 
kaupunkiin ja saivat työtä. Tyyne työskenteli rakennuksella. Toivo kävi työssä 
päivisin ja opiskeli iltaisin autonkuljettajakurssilla. Asuntokin järjestyi. Perheet 
saivat kolmen huoneen asunnosta yhden huoneen. Huoneistossa oli yhteiskeittiö. 

Tyyne oli tutustunut tulevan anoppiinsa, joka oli äidin vanha tuttu naapuriky-
lästä. Tämä äidin ystävä kutsui Neuvosen perheen kanssaan asumaan asuntonsa 
toiseen, isompaan huoneeseen. Tyyne ei luonnollisestikaan tuossa vaiheessa 
voinut tietää, että äidin ystävästä oli myöhemmin tuleva hänen anoppinsa.

Eino Tuhkasella, Tyynen tulevalla miehellä oli ollut Virossa oma naisseikkai-
lunsa, jonka seurauksena hänellä oli siellä tyttövauva. Einon henkeä oli uhattu. 
Eino joutui pakenemaan, ja hän liittyi virolaisiin metsäpoikiin. Metsäpojat jou-
tuivat hankkimaan ruokansa ryöstöjen avulla. Poliisit etsivät heitä ja metsäpoikia 
rangaistiin. Toivo oli joutunut kiinni, mutta hän oli päässyt karkuun. 

Eino oli ollut aikaisemmin Jaroslavissa. Hänellä oli kauheat kokemukset sieltä. 
Hänen veljensä oli siellä vangittu ja potkittu kuoliaaksi. Eino tiesi, että jos hän 
joutuu Virossa kiinni, niin hänet lähetetään Venäjälle. Sen hän halusi välttää millä 
hinnalla hyvänsä. Hän oli paennut Pihkovaan äitinsä luokse ja pyytänyt äidiltään 
rahaa. Siellä Eino oli kuitenkin joutunut jälleen kiinni, ja hänet oli palautettu Tal-
linnaan. Eino sai 25 vuoden vankilatuomion, ja hänet oli lähetetty Arkangeliin. 
Eino yritti karata sieltäkin. Hän oli samoillut metsässä kaksi viikkoa, joutunut 
kiinni uudestaan. Hänet lähetettiin Uralin taakse Permin vankilaan. 

Vankilasta Eino oli saanut lähettää yhden kirjeen puolessa vuodessa äidilleen. 
Kun äiti ei osannut lukea, oli Tyyne lukenut kirjeet Einon äidille. Einon lapsen äi-
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diltä oli Virosta tullut avunpyyntökirje, että hän haluaisi tulla Einon äidin luokse 
asumaan. Äiti oli uskonut, että hänen poikansa ei koskaan palaa Permin vankilasta. 
Niinpä hän oli pyytänyt Tyyneä kirjoittamaan Einon lapsen äidille vastauskirjeen, 
että ”älä tule tänne, Eino on kuollut”. 

Tyynen ja Einon kesken oli syntynyt kirjeenvaihto, ja Tyyne oli lähettänyt Ei-
nolle oman puolitoistavuotiaan poikansa kuvan. Tyynen poika oli samanikäinen 
kuin Einon Virossa syntynyt tytär. Eino oli kehunut vankilassa, että hänellä on 
poika ja näytellyt Tyynen pojan kuvaa vartijalle. Vartija oli yrittänyt ottaa kuvan 
pois, jolloin Eino oli suuttunut ja heittänyt laskiämpärin vartijan naamalle. 

Siitä oli rapsahtanut vielä lisärangaistus. Kaiken kaikkiaan Eino oli saanut 
25+10 vuoden tuomiot. Hän oli sairastunut punkin puremaan ja kärsittyään van-
keutta 15 vuotta hän oli päässyt vankilasta. Hänet oli vapautettu vuonna 1964. 
Hänen olisi kuulunut saada palkkarahaa 15 vuoden työstä. Mutta hänelle oli näy-
tetty paperia, jossa jo oli ollut hänen kuittauksensa saadusta rahasta. Kuittaus oli 
tietysti väärennös. Joku otti rahat. Einolle oli annettu kuitenkin sen verran rahaa, 
että hän oli päässyt junalla Petroskoihin. 

Vankina olleen papereilla oli vaikea saada työtä. Tyyne oli puhunut Einon puo-
lesta, niin oli Einokin saanut työtä Petroskoissa rakennusten maapohjan kaivajana. 
Tyyne ja Eino olivat menneet naimisiin vuonna 1974. Heillä ei ole yhteisiä lapsia.

Yhtäkkiä eräässä haastattelutilanteessa, jossa Eira Mollbergin kanssa haas-
tattelimme Tyyneä, haastateltavamme sanoo: ”Nyt minä kerron teille sellaisen 
asian, jota en ole koskaan kertonut kenellekään. Olette ensimmäiset ihmiset, joille 
tämän kerron. En ole kertonut tätä äidillenikään”.

Tyyne oli saanut vuonna 1950 kutsun KGP:n toimistoon. Hän oli säikähtänyt, 
että joku on ilmiantanut hänet siitä, että hän oli saksalaisten miehitysvallan ai-
kana työskennellyt useamman vuoden saksalaisten juoksutyttönä. Hän pelkäsi, 

Muistokivi joukkohaudalla, 
jonne vietiin junamatkalla 
Pietarista Krasnojarskiin 
kuolleet. Muistokivessä on 
Pietarin symbolit. Hautakivi 
on paljastettu vuonna 2006. 
Joukkohaudalle on Krasno-
jarskin kaupungista noin 30 
kilometriä. Vasemmalta Rei-
no Letonsaari, tuntematon 
nainen, Annikki Smirnova 
ja Bertta Chepurnaja. Kuva: 
Reino Letonsaari, 2006. 
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että hänet vangitaan. Mutta yllätykseksi hänelle tarjottiinkin ”helpompaa työtä”. 
Luvattiin uusi asunto, jos on valmis yhteistyöhön. ”Mitä se työ on”, oli Tyyne kysy-
nyt. ”Kuunnella, mitä nuoriso puhuu”. ”Miten?” ”Pitää mennä vain tanssipaikoille 
ja kuunnella siellä, mitä nuoriso puhuu, kehuvatko Suomea, kerro meille ketkä 
puhuvat ja mitä”. Tyynellä oli puolitoistavuotias poika ja äiti huollettavanaan. Hän 
ei voinut kieltäytyä.

Ilmiantojärjestelmän normina oli, että kylistä piti löytyä viisi ilmiannettavaa. 
Ilmiannetut lähetettiin pakkotyöleireille. Ilmiantaja sai rahaa. Myöhemmin itse 
ilmiantajatkin joutuivat ilmiannetuiksi. Näin järjestettiin työvoimaa, kun maata 
rakennettiin, toteaa Tyyne. 

Haastattelijana oli välttämättä tehtävä kipeä kysymys: Keitä ilmiantajat olivat? 
Ilmiantajia olivat naapurikylien ihmiset, venäläiset. Talojen omistajia ilmiannet-
tiin. Haluttiin asua taloissa ja ilmiannoilla pantiin talonomistaja vaikeuksiin ja 
siten talo vapaaksi uusille asukkaille.102 

Tyynelle ilmoitettiin yhteysmies-tanssikavaljeeri. Tyyne oli kertonut, että 
hän ei jaksa työnsä päälle mennä tansseihin eikä hän halua tanssia. Tuli uusia 
yhteysmiehiä, jotka vaihtuivat kahden viikon välein. Tyyne oli joutunut koukkuun. 
Kun kysyttiin, mitä puhuivat, oli Tyyne vastannut, että ei hän ole kuullut mitään 
kerrottavaa. Hän joutui tapaamaan yhteysmiehiä Stalinin kuolemaan saakka. Hän 
eli ilmiantojärjestelmän terrorisoimana. Tyyne pelkäsi koko ajan vangitsemista. 
Hän yritti vapautua. Tyyne lähti poikansa ja äitinsä kanssa Viroon. Tyyne oli 
vangittu, ja hän sai kuusi kuukautta vankeutta. 

Tyyne Tuhkanen asuu paluumuuttajana Suomessa. Hän on saanut Suomen 
kansalaisuuden. Kaksoiskansalaisuutta hänellä ei ole. ”Venäjä on se, mitä se on 
ollut ennenkin”, sanoo Tyyne ja jatkaa: ”Sotaveteraaneja kunnioitetaan ja he saavat 
etuja. Me olemme olleet saksalaisten vankeina ja meidät on kuljetettu sodan aikana 
Kloogan keskitysleirin kautta Suomeen työvoimaksi. Me olemme tehneet töitä 
samalla tavalla kuin veteraanitkin, mutta emme saa mitään hyvitystä. Kuntoutus 
olisi tarpeen. On outoa, että Kloogaa ei lasketa sotatoimialueeksi. Laivalla olleet 
lotat sen sijaan ovat saaneet tammenlehvän ja edut. Entäs Suomessa suoritettu 
työpalvelu?” Kuka osaisi vastata Tyynen kysymykseen. 

Lähetin kirjoittamani haastattelun Tyyne Tuhkasen osoitteella tarkistetta-
vaksi. Sen jälkeen minulle soitti Tyyne Tuhkasen poika ja kertoi, että hänen äi-
tinsä oli kuollut. Osoitin myötätuntoni ja luonnollisesti kysyin, voinko sisällyttää 
kirjoituksen kirjaani. Tyynen pojan vastaus oli, että ”kyllä se on äidin kertomus 
ja tarkoitettu julkaistavaksi”. Olen ottanut Tyyne Tuhkasen kertomuksen aivan 
erityisen suurena luottamuksen osoituksena. 

102 Inkerinsuomalaisten kanssa keskusteltaessa, ihmiset ikään kuin sivuasiana toteavat, 
että ilmiantajia oli. Aiheesta ei kuitenkaan näytä olevan tutkimuksia. Asiaa on ilmei-
sesti pidetty sen verran arkana, että se on mieluummin vaiettu. Kuitenkin aihe sinän-
sä olisi tärkeä tutkimuskohde. 
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11. Kansanryhmän hajaannus

Pitkän historiallisen vaikenemisen jälkeen inkerinsuomalaiset kertovat mielellään 
vainojen ajan kokemuksistaan ja menetyksistään. He toteavat, että nyt voidaan 
puhua. Inkeriläiset voivat puhua venäjää tai suomea. Inkeriläiset saavat Venäjän 
valtion korvauksia kärsimyksistään. Nyt on mahdollista osallistua seurakuntien 
toimintaan ja käydä kirkossa. Inkerinsuomalaiset voivat matkustaa, muuttaa 
maasta, ja heidän eläkkeensä ja elintasonsa on sama kuin venäläisten elintaso 
keskimäärin.

Nykyisin inkerinsuomalaiset iloitsevat siitä, että he saavat osallistua ja ilmaista 
itseään mitään pelkäämättä. Inkeriläiset ovat perustaneet Inkerin kirkon piirissä 
perinnekulttuuriryhmiä, joissa opiskellaan suomea ja harrastetaan inkerinsuoma-
laisuuteen liittyviä asioita. Suomi on heille tärkeä maa. Inkeriläiset matkustavat 
Suomeen ja etsivät juuriaan, sukulaisiaan. He tuntevat olevansa suomalaisia, ja 
he identi ioituvat varsin yleisesti inkerinsuomalaisiksi.

Aikaisemmin Novgorodin valtapiiriin, ja vuodesta 1478 Moskovan alai-
suuteen kuulunut Inkerinmaa siirtyi vuonna 1617 solmitun Stolbovan rauhan 
jälkeen Ruotsi-Suomen eli Ruotsin yhteyteen. Ruotsin Kustaa II Aadolf halusi 
tehdä Inkerinmaasta vahvan luterilaisen puskurin Bysanttia ja slaavilaisuutta 
vastaan. Kustaa II Aadolf olisi halunnut saksalaisia Inkerinmaalle, mutta heitä ei 
saatu houkuteltua sodan raunioittamalle Inkerinmaalle. Viljelymaat oli läänitetty 
ruotsalaiselle aatelistolle. Maatilojen omistajat alkoivat houkutella Karjalan ja 
Savon väestöä muuttamaan Inkeriin. Lähtijöille luvattiin verovapautta ja miehille 
vapautus sotaväestä. Näin 1600-luvulla alkanut muuttovirta jatkui 1700-luvulle, 
jolloin Pietari I valloitti Inkerinmaan suuressa Pohjan sodassa.103 

Vaikka Inkerinmaa siirtyi Venäjän vallan alle, niin Ruotsin vallan ajalta periy-
tyvä Suomen oloja vastaava hallintojärjestelmä ja luterilainen seurakuntaverkosto 
säilyi perustana, jonka pohjalle rakentuneet yhteydet Suomeen ja suomalaisuuteen 
säilyivät.104 

Vaikka Inkerinmaa alkoi venäläistyä, kansallisuusrajat säilyivät selvinä. Eril-
liset kansallisuusryhmät säilyttivät oman kulttuurisen identiteettinsä. Eri kan-
sallisuusryhmät asuivat omissa kylissään ja käyttivät kukin omaa kieltään. Myös 
saksalaisia oli saapunut Inkerinmaalle hallitsijoiden edullisten lupausten houkut-
telemina. Saksalaiset olivat suurimmaksi osaksi protestantteja, joskin heissä oli 

103 Inkerin kulttuuriseura ry.: Maa Suomenlahden kainalossa: Inkerin historia.
104 Miettinen 2000, 24.
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jonkin verran katolisia. Saksalaiset käyttivät pelkästään saksaa puhekielenään, 
joten heidän kulttuurinen vuorovaikutuksensa naapureihinsa oli vähäinen. 

Pietaria tai Leningradia ympäröivällä ja rajan läheisellä Inkerinmaalla asuneen 
inkerinsuomalaisen vähemmistöryhmän osa ei ole historian saatossa ollut helppo. 
Tsaarivallan aikana 1890-luvun lopulta vuoden 1905 vallankumoukseen saakka 
ja uudelleen 1910-luvulla inkerinsuomalaiset joutuivat samojen valtiollisten ve-
näläistämisen sortokausien uhreiksi kuin Suuriruhtinaskunnan suomalaisetkin. 
Varsinainen inkerinsuomalaisten kohtalonhistoria liittyy kuitenkin Leninin ja 
aivan erityisesti Stalinin johtamaan Neuvostoliiton historiaan ja yhteiskunnal-
liseen kehitykseen maan rakentaessa kommunistista utopiaansa. 1920-luvun 
lopulle tultaessa Stalin vahvisti otettaan. Vangitsemisten ja puhdistusten koh-
teeksi inkerinsuomalaiset joutuivat 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa Stalinin 
viisivuotissuunnitelmien ja maatalouden kollektivisoinnin yhteydessä. Prosessi 
oli Inkerissä niin kuin muuallakin Neuvostoliitossa väki- ja pakkovaltainen. 
Kollektivisointi merkitsi maataloustuotannon mullistusta ja valtavia käytännön 
ongelmia kolhoosien ja sovhoosien käynnistäessä toimintaansa.105 

Samaan aikaan alkoivat myös talonpoikien vangitsemiset tekaistuin syyt-
tein ja perheiden karkotukset. Inkerinsuomalaiset määriteltiin etnisenä, rajan 
läheisenä ryhmänä, isänmaansa vihollisiksi. Hyvin toimeen tulleet talonpojat 
tuomittiin kulakkeina joko ammuttaviksi, vankityöleireille tai karkotukseen. 
Perheet kiskaistiin väkivalloin kodeistaan ja siirrettiin tuskien tietä eri puolille 
laajaa Venäjää. Karkotetut menettivät omaisuutensa. He eivät saaneet ottaa mitään 
mukaan entisistä kodeistaan. Heidän ihmisoikeutensa riistettiin. Karkotettujen 
piti asua määrätyn alueen sisällä, eikä heillä saanut olla henkilöpapereita. Inke-
rinsuomalaiset joutuivat raskaisiin töihin. He näkivät nälkää, sairastivat ja osa 
kohtasi ennenaikaisen kuoleman. 

Ihmiset eivät kyenneet puolustautumaan perusteettomilta syytöksiltä. Eräänä 
esimerkkinä Matti Kähärin saamat syytökset, joilla hänet irtisanottiin kolhoosin 
jäsenyydestä, liittyivät hänen isäänsä, joka oli ensimmäisen syytöksen mukaan 
toiminut tsaarinvallan aikana ”starssina”, maaviskaalina. Toinen syytös liittyi Matin 
veljeen, joka oli ammuttu valkobandiittina. Kolmannen syytöksen mukaan hänen 
äitiään oli syytetty vakoilusta. Neljännen syytöksen mukaan Matti oli myynyt 
yksityisomaisuutensa ennen liittymistään kolhoosiin. Kun Matti yritti puolustella 
syyttömyyttään, hänet vaiennettiin ja ”vapautettiin” siviilioikeuksistaan. Matille 
ei löytynyt vakituista asuinpaikkaa mistään, vaan hän joutui suuren perheensä 
kanssa loputtomaan pakoon. 

Valtioterrorin eräänä tarkoituksena on ylläpitää jatkuvaa pelkoa yhteiskunnas-
sa. Tällöin terrorin ulkopuolelle ei jää kukaan. Koskaan kukaan ei tiennyt, milloin 
tulee ”vuoro”. Helena Miettinen toteaa tutkimuksessaan, että ihmisten on yhä 

105 Nevalainen 1991, 254-255.
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vieläkin vaikea ymmärtää tapahtumien kulkua. Liian kipeiksi koetut asiat halutaan 
jättää koskematta. Eivät edes Neuvostoliiton romahtaminen ja paluumuutto ole 
kyenneet sulattamaan syvälle jähmettyneitä pelon tunteita. Miettinen toteaa, että 
Neuvostoliitosta puhuminen oli tabu. Vaiettuihin asioihin kuuluvat mm. puolueen 
ja ammattiliiton jäsenyys.106 

Haastattelin erästä vanhaa inkerinsuomalaista naista, joka oli joutunut sodan 
aikana äitinsä kanssa Saksaan ja siellä keskitysleirille. He olivat onnistuneet pää-
semään sieltä Suomen lähetystön avulla pois. Myöhemmin hän ilmoitti minulle, 
että hän pelkää eikä halua, että häntä haastatellaan aiheesta.

Ilmiantojärjestelmä oli osa Neuvostoliiton terrorismin todellisuutta. Haasta-
teltavat mainitsevat ilmiantojärjestelmästä ja ilmiantajista yleisellä tasolla, mutta 
eivät sen enempää. Eräs haastateltavistani kuitenkin rohkeasti kertoo, kuinka 
hänelle tarjottiin ”helppoa työtä”. Samalla hän sanoo, että hän ei voinut kertoa 
asiaa edes äidilleenkään. Nyt hän kertoi sen ensimmäisen kerran haastattelijalleen, 
tämän kirjan tekijälle. Haastateltava haluttiin rekrytoida toimimaan ”seuraajana ja 

106 Miettinen 2000, 205.

Keski-Aasian paikallisia asukkaita ja inkerinsuomalaisia karkotettuja yhteis-
kuvassa vuonna 1937 tai 1938 otetussa kuvassa. Kuva: Toivo Jääskeläisen 
kuvakokoelma.
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kuuntelijana” ja kertomaan kuulemastaan järjestelmän edustajille. Minkä verran 
ja miten ilmiantoa esiintyi inkerinsuomalaisten keskuudessa ja Inkerinmaalla, 
on vähän tutkittu aihe. Armeliasta on ymmärtää, että ihmiset joutuvat sellaisiin 
tilanteisiin, joissa ei ole valinnan mahdollisuuksia. 

Inkerinsuomalaiset olivat Pietarin ympäristössä ja Suomen rajan lähellä asu-
vana etnisenä ryhmänä eräs ankarimmin Stalinin vainoista kärsinyt vähemmistö-
kansa. Tuhottujen ja nälkään kuolleiden inkerinsuomalaisten määrää on vaikea 
arvioida. ”Tuhottujen ihmisten kokonaismääriä ei kukaan tiedä”, totesi Anatoli 
Razumov keskustellessamme Levashovan joukkohautaan kätkettyjen määristä. 
Uusia joukkohautoja löytyy lisää ja niiden yhteyksissä löytyy myös tuomittujen 
tietoja. Memorialin tutkijaryhmät niin Pietarissa kuin Venäjän eri puolilla jatka-
vat tutkimustyötään martyrologioiden täydentämiseksi sitä mukaa, kun uusien 
joukkohautojen arkistototietoja tulee esiin. 

Oli aika, jolloin inkerinsuomalaiset varoivat puhumasta suomea. Vieläpä ko-
deissaan inkeriläiset puhuivat lastensa kanssa venäjää. Onpa kerrottu, että eräiden 
perheiden lapset eivät edes tienneet, että heidän vanhempansa osaavat puhua 
suomea. Koitti aika, jolloin karkotetut pääsivät pannasta. Osa pääsi palaamaan 
lähemmäksi Inkerinmaata. Mutta aluksi he eivät saaneet asettua sataa kilometriä 
lähemmäksi Leningradia. Osa karkotetuista jäi karkotuspaikoilleen. Kaikkensa 
menettäneet ihmiset olivat rakentaneet vaikeissa oloissa elämänsä uudestaan. 
Heidän uudet kotinsa ovat maan eri puolilla tai muissa maissa kaukana Inkerin-
maasta. Monet ovat muuttaneet Venäjältä muualle. Lapsuudenkodeistaan heillä 
on kalliit muistonsa. 

Historia on kuljettanut inkerinsuomalaiset kauaksi omilta mailtaan. Yhte-
näisestä kansanosasta on rippeet jäljellä hajotettuna eri puolille Venäjää tai 
ulkomaille. Paluu entisille kotipaikoille on siis ollut nimellistä.107 Osa inkeriläi-
sistä on jäänyt karkotusalueilleen, osa palannut Pietariin, Petroskoin seudulle 
tai Viroon. Inkerinsuomalaisia tai heidän perillisiään asuu Ruotsissa, Virossa, 
Siperian eri puolilla, Petroskoin seudulla Venäjän Karjalassa ja paluumuuton jäl-
keen enenevästi Suomessa. Kaarina Monosen tutkimuksen mukaan vuonna 1989 
Leningradin-Pietarin alueella asui noin 25 000 inkeriläistä. Määrä on vähentynyt, 
eräänä syynä on paluumuutto Suomeen. Monosen tuoreen väitöstutkimuksen 
mukaan Inkerinmaalla asuu nykyisin 15 000–20 00 inkeriläistä.108 

Toivo ja Sanna Jääskeläinen löysivät uuden kotimaan Ruotsista. He sopeutuivat 
uuteen kotimaahansa, mutta he eivät kadottaneet yhteyttään omaan perintöönsä, 
inkerinsuomalaisuuteen. Toivo ja Sanna pitivät vastavuoroista yhteyttä muihin 
inkerinsuomalaisiin vaalien yhteisiä muistoja ja yhteistä historiaansa. Heidän 

107 Miettinen 2000, 24.
108 Mononen 2013, 8.
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kaltaisensa ovat kuitenkin häviävää sukupolvea. Uudet sukupolvet sulautuvat 
ympäristöönsä, uuteen aikaan. Kieli ja perinteet unohtuvat. 

Inkerinsuomalaisten kohtalot koskettavat meitä edelleen. Vuoden 1990 
keväällä presidentti Mauno Koivisto julkisti näkemyksensä, jonka mukaan Neu-
vostoliitossa asuvia inkerinsuomalaisia voitaisiin pitää paluumuuttajina. Paluu-
muuttajien määristä Suomeen ei ole tarkkoja tietoja saatavissa. Paluumuuttajia ei 
ole kirjattu eikä tilastoitu inkerinsuomalaisina tai inkeriläisinä. He ovat saapuneet 
Suomeen Venäjän tai Viron kansalaisina, jotka ennemmin tai myöhemmin hakevat 
Suomen kansalaisuutta. Kuitenkin inkerinsuomalaiset on aiheena historiallisesti, 
poliittisesti ja sosiaalisesti mielenkiintoinen myös tutkimuksen kohteena. Näin 
alkoi muuttoliike, joka siirsi Suomeen 1600-luvulta 1700-luvun alkuun Inkeriin 
tulleiden savolaisten ja karjalaisten inkerinsuomalaiset jälkeläiset Suomeen. Nä-
kemykseni mukaan suomalaiset suhtautuvat inkerinsuomalaisiin paluumuuttajiin 
hyvin luontevalla tavalla. 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle (HE 252/2010) laiksi ulkomaalaislain 
48 §:n muuttamiseksi on eri tilastoista saatujen tietojen perusteella arvioitu, että 
kuluneen 20 vuoden aikana on Suomeen muuttanut noin 30 000 paluumuutta-
jaa pääasiassa Venäjältä ja Virosta. Paluumuuttojonoissa oli vuonna 2010 noin 
10 000 henkilöä, joiden asian käsittelyä ei oltu vielä tuolloin aloitettu ja joiden 
muuttohalukkuudesta ei ollut tietoa.109 Paluumuutto-oikeutta voivat käyttää 
paluumuuttojonoon ilmoittautuneet inkerinsuomalaiset. Heillä on oikeus hakea 
oleskelulupaa vuoden 2016 heinäkuuhun saakka.

Toisaalta Suomeen paluumuuttaminen nähdään myös eräänlaisena loppuna 
inkerinsuomalaisuudelle. Kun keskustelimme Suomeen paluumuutosta Alfred 
Nurmisen kanssa, niin hän, kotipaikalleen palannut toksovalainen, sanoi: ”Se on 
viimeinen tikki inkerinsuomalaisuudelle ja omalle kulttuurille. Parhaat, elinvoi-
maisimmat, opiskelleet nuoret muuttavat pois. Inkerin kansaa ja kulttuuria ei 
enää ole. Ei ole väkeä sitä ylläpitämässä”. Vanhan miehen suorasukainen vastaus 
kuvaa Inkerinmaalla asuvien inkerinsuomalaisten syviä pettymyksen ja kaipa-
uksen näköalattomia tuntoja perinteisestä yhteisyydestä. Kansa on hajautettu.

Inkeriläinen identiteetti ja kulttuuri oli toisen maailmansodan jälkeen yli 
40 vuotta enemmänkin menneen muistelua kuin aktiivista toimintaa ja elävää 
todellisuutta. Ennen inkerinsuomalaisuuden renessanssia inkerinsuomalaiset 
vaalivat perinnettään kaikkein näkyvimmin Ruotsissa. Näin arvioi historioitsija 
Pekka Nevalainen.110 

Ennen toista maailmansotaa inkerinsuomalaiset saivat vankan kansankir-
kollisen luterilaisen kasvatuksen. Kun inkerinsuomalaiset joutuivat 1930-luvulla 
kokemaan kovat kohtalonsa, heidän luonnollinen tapansa on ollut tulkita niitä 

109 HE 252/2010. 
110 Nevalainen 1991, 292.
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uskonnollisesti ja etsiä voimaa uskon lähteistä. Sodan jälkeen syntyneen suku-
polven oma uskonnollinen kasvatus on siinä määrin ohentunut, että useimmilta 
puuttuvat omien lastensa uskonnollisen kasvattamisen edellytykset, kirjoittaa 
Jouko Sihvo tutkimuksessaan.111 

Oma kieli, paikka ja uskonto ovat tärkeimmät kansallista yhteistä identiteettiä 
ylläpitävät perustat. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen uudelleen toimintansa 
alkaneella luterilaisella kirkolla ja seurakunnilla on ollut keskeinen asema ja mer-
kitys inkerinsuomalaisen kulttuurin ja suomenkielen elvyttämisellä ja säilymisellä 
rippeinä näihin päiviin saakka. Eila Lahti-Argutina toteaa, että etnistä hajotusta 
seurannut inkerinsuomalaisten paluumuutto Suomeen vuodesta 1990 alkaen on 
lamauttanut täysin toiveet Inkerinmaan noususta.112

Monet haastateltavat kertovat sodan ja karkotusten aikana kokemastaan 
nälästä ja sen seurauksista. Nälkä jätti jälkensä ihmisten olemukseen ja mieleen 
pitkään jatkuneina vaivojen kokemuksena. Pakkotyövankeudessa kärsinyt Antti 
Jääskeläinen kiteyttää monien nälkää nähneiden kokemukset runossaan Leipä: 
”Jos ihmisellä nälkä lie on päässyt luihin ytimiin, niin ajatukset aina vie vain lei-
pähän ja syömisiin”. Mutta vaikka leivän arvo on korkeinta, niin hengen leipä on 
kalleinta. Uskonnollinen vakaumus on vahva, se auttaa kestämään kovimmissakin 
koettelemuksissa. 

Ihmiset muistelevat surulla kuolleita läheisiään, jotka on haudattu jonnekin 
kaukaiseen paikkaan, tai joiden hautapaikkoja ei tiedetä. Ihmisillä on oikeus muis-
taa kuolleita omaisiaan ja hiljentyä muistojensa ääreen. Yhteiset muistotilaisuu-
det, muistopaikat ja muistopäivät muistuttavat menneestä. Inkerinsuomalaisten 
haastatteluissa ja keskusteluissa usko ja uskonnonharrastus tulevat hyvin tärkeinä 
yhteisyyttä ja elämänvoimaa korostavina ilmiöinä esille. Seurakuntatoiminta ja 
kirkossakäynti yhdistävät nykyisen inkerinsuomalaisen vanhemman väen yhtei-
seen uskonnolliseen ja kulttuuriseen toimintaan. 

Anni Jääskeläisen sukututkielman Karkotetut (2001)113 aiheena on yhden 
karkotetun inkerinsuomalaisen suvun muistot ja mietteet vuosilta 1931–1935. 
Jääskeläisen tutkielma on karkotukseen joutuneiden suvunjäsenten kertoma 
myyttinen historia menneestä Inkerinmaasta, karkotuksesta ja ”paluusta”. Tut-
kielmassa kuvataan karkotuksen arkea ja sitä, kuinka karkotus muovasi suvun 
muistia, käsitystä historiassa ja rajaa, joka vedettiin ”meidän” ja ”heidän” välille.

Perheet hajosivat, kun miehet vangittiin. Perheet karkotettiin ympäri Neu-
vostoliittoa, suvun jäsenet yleensä eri paikkoihin. Aikalaiset pitivät karkotusta 
maailmanlopun merkkinä, nuorempi sukupolvi kuvaa uskonnon merkitystä sel-

111 Sihvo 2000, 257.
112 Lahti-Argutina 2001, 23.
113 Martikainen 2005, 156–157, (Jääskeläinen, 2001. Karkotetut, pro- gradu-tutkielma). 
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viytymisessä. Elämä Inkerissä saattoi olla terrorin värittämä, lapsuus Siperiassa 
sen sijaan oli usein onnellinen. 

Voidaan olettaa, että toisistaan kaukana erillään, vieraissa olosuhteissa 
olevien ihmisten on mahdotontakin vaalia omaa perinteistä kulttuuriaan. On 
sopeuduttava uuteen. Anni Jääskeläisen mukaan vanhemmat yrittivät siirtää 
kaikesta huolimatta erilaisia moraalisia, kulttuurisia, alueellisia, taloudellisia ja 
tiedollisia perintöjään jälkipolville. Karkotettujen lasten mahdollisuudet olivat 
kuitenkin rajoitetut. Jääskeläisen mukaan terrori, kärsimykset ja syrjintä ovatkin 
ohentaneet inkerinsuomalaista kulttuuria.114

Anni Jääskeläisen mukaan suvun jäsenet alkoivat harrastaa eräänlaista ”näky-
mättömyyden strategiaa” välttääkseen identi ioitumisen fasisteiksi ja vihollisiksi. 
Yhteydet suomalaisiin saattoivat aiheuttaa ongelmia. Suomen kielen käyttö saattoi 
leimata perheet kansanvihollisiksi. Se vei toivon paremmasta tulevaisuudesta. 
Inkerinsuomalaiset alkoivat välttää suomen kielen puhumista. Lapsille opetet-
tiin venäjää. Venäjästä tuli kotikieli. Avioliitot karkotettujen lasten keskuudessa 
muiden etnisten ryhmien jäsenten kanssa alkoivat yleistyä. Nuorten identiteetti 
oli vanhempien identiteettiä joustavampaa. Ihmisten piti tulla toimeen olevissa 
olosuhteissa. Ihmiset tottuivat uusiin olosuhteisiin. Sitä todistanee sekin, että 
entisillä karkotuspaikoilla tapaa elämäänsä ja olosuhteisiin tyytyväisiä entisiä 
karkotettuja.115 

Palautan Eero Pellisen surumielisen johtopäätöksen mieleen keskustellessam-
me inkerinsuomalaisten nykyisistä olosuhteista. Hän toteaa lyhyesti: ”Mitä se nyt 
on, kansa siirrettiin, hajotettiin, osa tuhottiin, kulttuuri hävitettiin, siinä se.” Vaikka 
Pellinen on tehnyt vapaaehtoistyötä inkerinsuomalaisessa kulttuuritoiminnassa, 
hän on tehnyt päätöksensä ja tullut paluumuuttajana poikansa jälkeen Suomeen. 
Elämä kuljettaa ihmiset erilleen, yksilöt tekevät päätöksensä oman henkilökoh-
taisen elämänsä nykyisten olosuhteiden perusteella ja yksityisen pyrkimyksensä 
mukaan. Muuttajat sopeutuvat uuteen asuinpaikkaansa ja paikalliseen kulttuuriin. 

Yhteinen maa, oma kieli ja lippu ovat kansallisuuden tärkeimmät perustat. 
Akateemikko, taiteilija Toivo Rännäli sanoi: ”Inkerinsuomalaisilla on lippu, omaa 
maata ei enää ole.” Vanhimmat ovat säilyttäneet suomen kielensä. Mutta jo toisen 
polven inkerinsuomalaisista vain harva osaa puhua suomea. Nuorempi sukupolvi 
ei sitä terrorin vaikeissa olosuhteissa oppinutkaan. Inkerinsuomalaisten kansan-
ryhmä on hajotettu. Tuhoista selvinneet ja heidän jälkeläisensä asuvat eri puolilla 
Venäjää tai siirtolaisina muissa maissa uuden maan kansalaisina. Yhtenäiselle 
kulttuurille ei ole enää paikkaa, jalustaa. Vaikka Inkerin Liitot eri maissa ja Inkerin 
kirkko Venäjällä tekevät kulttuurityötä perinteen ylläpitämiseksi, suomenkieli ja 
kulttuuri alkavat unohtua vanhoiltakin. 

114 Martikainen 2006, 156–157. 
115 Martikainen 2006, 156–157.
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