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Matkanjohtajina toimivat Alina-Sinikka Salonen Suomen Inkeri-liitosta ja Juha
Pentikäinen Pentikäisten sukuseurasta

Järjestäjien toivomus oli, e�ä matkan aikana tutustuisimme toisiimme ja erilaisiin
elämäntarinoihin. Matkustajien oli mahdollista mikrofonia käy�äen kertoa elämänsä tärkeistä
asioista. Itse asiassa lyhyiden tervehdysten jälkeen matka alkoi näistä.

ELÄMÄNI TARINA

Maria Lah�
Olen syntynyt Tuutarin Kippolan kylässä 4.4.1939 ennen sotaa. Isämme Ma� Aleksanteri
Korkkinen oli syntynyt Kippolassa 15.12.1903, äi�mme Katrina Korkkinen o.s. Myllärinen oli
syntynyt Venjoella 15.3.1907. Hänen vanhemmistaan en �edä mitään. He olivat kadonneet, ja
Katri-ty�önen oli tä�ensä kasva�ama. He olivat hyvin ankaria.
Katri avioitui 18 –vuo�aana Nikkasen kanssa (etunimeä en �edä). Heille syntyi ty�ö. Mies oli äidin
kertoman mukaan mustasukkainen ja surmasi vauvan, Mariaksi kastetun. Äi� sai varmaan eron.
Si�en hän alkoi seurustella Ma� Korkkisen kanssa Tuutarin Kippolasta. Ma� ja Katrina menivät
yhteen. Meitä lapsia syntyi: Arvo, Maria – siis minä. Si�en syntyi myös Hilja, joka kuoli. Hänet
hauda�in Kupanitsaan. Arvo muistaa sen, kun oli äidin mukana. Olemme käyneet Inkerikerhon
kanssa Kupanitsassa. Koko Inkerinmaa on kierre�y.
Kiitokset kaikille matkakumppaneille, e�ä sain olla mukana.

Olli Ilmarinen
Äi�ni ei koskaan puhunut inkeriläisistä sukujuuristaan. Hän oli syntynyt Suomen puolella
Pyhäjärvellä mu�a kuului lapsena Inkerin pakolaisseurakuntaan. Äi�ni perhe halusi olla
"tavallinen" evakkoperhe Karjalasta. He jopa muu�vat v. 1951 alkuperäisen inkeriläisen
sukunimensä (Makara). Uusi nimi oli Vauranne. Siitä tuli samalla äi�ni ty�önimi. Syytä
nimenmuutokseen ei �edetä.
Tä�nikin suostui kertomaan vain, e�ä "Juho ja Eeva - äidin puolen isovanhempani -tulivat metsien
poikki Vuoleelta Metsäpir�in". Inkeriläinen-nimitystä he eivät koskaan käy�äneet. Äi�ni
inkeriläisyys tuli yllätyksenä myös isälleni. Todennäköises� he pelkäsivät paljastumistaan
inkeriläisiksi inkeriläisten luovutusten pelossa siitäkin huolima�a, e�ä olivat jo tuolloin saaneet
Suomen kansalaisuuden.
Yhdestäkään Venäjän/Neuvostoliiton puolelle jääneestä sukulaisesta ei kerro�u ainakaan minulle
tai serkuilleni koskaan mitään. Kaikki �edot Venäjän puolelle mahdollises� jääneistä sukulaisistani
olenkin saanut isovanhempieni nimien perusteella hakemalla - onneksi inkeriläisillä oli käytössä
patronyymit. On kuitenkin ollut vaikea etsiä, kun ei ole �etoa, ketä etsiä.
Olikin melkoisen suuri sa�uma, e�ä löysin �edon Lempistä eli Ljubov Kungurtsevasta, o.s. Räkki.
Löysin häet ne�stä google�amalla löytyneestä sukutaulusta. Tapasin Lempin tällä matkalla
ensimmäistä kertaa.
Levashovoon hauda�u Yrjö Simon (Simeonin) poika Räkki oli siis em. �etojen perusteella isoäi�ni
veli. En �edä, �esikö äi�ni hänen olemassaolostaan mitään. Lempi, Yrjö Räkin pojantytär, on siis
pikkuserkkuni äidinäi�ni puolelta. Hänellä taas ei ollut mitään �etoa Suomeen aikanaan paenneista
sukulaisistaan. Ja valite�avan vähän �etoa isänsä sukulaisista muutenkaan. Mu�a se selvisi, e�ä
äidilläni oli tämän sukuhaaran kau�a kuusi serkkua, joista Lempin isä oli yksi.
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RUNOLAULAJA LARIN PARASKE LEMPAALASTA
Alina-Sinikka Salonen

Lempaalassa käyn� ei mahtunut ohjelmaan,
eikä varsinkaan Larin Parasken ko�kylän
etsiminen, joten kerron muutamin sanoin ja
kuvin paikkakunnasta. Lempaala on vanhin
luterilainen seurakunta Inkerissä, peruste�u
1611. Kuvissa, jotka olen o�anut vuonna 2006,
on vuonna 2001 vihi�y Lempaalan pieni
kappeli ulkoa ja sisältä. Kuvassa oleva iso
rautaris� on vanhan, vuonna 1935 puretun
kirkon (valmistunut 1764, mu�a ei ollut
ensimmäinen kirkko) ris� siinä paikassa, jossa
pure�u kirkko sijaitsi. Lempaalassa ei ole tänä
päivänä varsinaista omaa seurakuntaa, mu�a
se on merkityksellinen paikka Inkerin kirkolle.

Lempaalan uusi kappeli

Kappeli sisältä

Edellisen kirkon ris� ja paikka

KUVAT A-S Salonen vuonna 2006



Lempaalassa syntyi 08.01.1834 Larin Paraske, jolla oli myös nimi Paraskovna Niki�na. Äi� oli
kotoisin Sakkolasta, siis Suomen puolelta, syntynyt vuosisadan vaihteessa. Isä Miki�a Mikitanpoika,
s. 1802, oli Kusovan hovin lampuo�na, oikeastaan hän oli maaorja. Vanhemmat kuolivat varhain:
äi� 1848 ja isä 1851. Larin Paraske jäi nuorena orvoksi ja meni 20-vuo�aana naimisiin oman ikänsä
verran vanhemman Larilan Kaurin kanssa. Mies oli sairaalloinen ja aikaansaamaton.
Avioliitosta syntyi 9 lasta, joista vain 3 eli aikuiseksi. Perhe oli köyhä ja toimeentulo Larin Parasken
varassa. Onneksi hänet ja hänen kykynsä löyde�in, hän sai runojen lausumisesta myös tuloja.

Paikkakunnalla kävi 1877 Suomesta kansanrunoja keräämässä A Borenius-Lähteenkorva, jolle
Paraske lauloi 26 runoa. Näillä ansioilla hän pelas� mökkinsä pakkolunastukselta. Hyvämuis�sena
hän oli oppinut ulkoa mm. sukulaisiltaan kuulemiaan runoja ja teki itse niitä jatkuvas� lisää.
Kymmenen vuo�a myöhemmin hänet tapasi Adolf Neovius, jonka kanssa alkoi useita vuosia
jatkunut yhteistyö. Sen aikana runoja kertyi noin 1200 (noin 32 000 säe�ä), sananlaskuja 1750 ja
arvoituksia 336, lisäksi itkuvirsiä. ”Suomen kansan vanhat runot” –kokoelma oli paine�una 500-
sivuinen.

Larin Parasken patsas Helsingin
Hesperian puistossa. A-S Salonen

MAAILMAN SYNTY

Peäskylintu päivälintu Heä vei raua seppäleäne,
yölintu lepakkolintu �e� rautase haravan
ets heä moata moatakseen piit pane� pihlajaiset
pesoista munniiksieen. vasest o vala� noaklat.

Ei soant moata moataksiese Haravoin meret kokkuone
pessoa ei munniiksiee. mere ruuvot ruopustelin
Mun on kultasen munasen meren kaislat koapu�elin
valo vaskisen pesoisen mere hiekat helsy�elin.
so�laivan kannen peäle. Haravoin meret kokkuon.

Toi Jumala suuren tuulen Löys heä puole valkuaista
suuren tuulen, ves-sa�ene, sen lähä� taivosiene,
koato pesän kallallien sen kuuks.
sysähy� syrjällien. Löys heä puole ruskulaista
Munat vieriit ve�ene. sen lähä� taivosiene
Sai heä rautoa palaisen sen tähekse taivosiene.
pikkakaraisen pihlajoane.

Larin Parasken runo kirjasta Kansanlauluja Inkerin
maalta. Toim. Anneli Asplund, SKS, 1992.

Paraske kävi monta kertaa myös Suomessa. Asiantun�jat ihme�elivät hänen monipuolista
lahjakkuu�aan ja hilli�yä esiintymistään. Neovius os� hänelle sakkolalaisen naisen puvun, jossa
Paraske esiintyi taiteilijoiden (mm. Edelfelt ja Järnefelt) mallina. Sibelius kuunteli hänen
itkuvirsiään. Vaikka kaikki oli ulkoises� hyvin, Parasken taloudellinen �lanne oli jatkuvas� heikko.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura myönsi v. 1899 Paraskelle 100 markan vuotuisen avustuksen, joka
1901 muute�in eläkkeeksi.



Juha Pen�käisestä ja hänen suuren sukunsa vaiherikkaista vaiheista kuulimme pienissä ja vähän
pitemmissäkin erissä erilaisissa matkan vaiheissa. Pen�käisen kertomistapa, ilman papereita, on
vertaansa vailla, eikä sitä pysty toistamaan. Hän ehdo�, e�ä käytän �etolähteinä Pen�käisten
Sukukirja 1:tä sekä Sukuseurojen Sukuvies� 3/2019 ja kirjoitan Juhasta ja hänen suvustaan näiden
lähteiden pohjalta. Hän on tarkistanut kirjoitukset.

ASIAT, JOIDEN PARISSA JUHA PENTIKÄINEN ON ELÄNYT JA TYÖSKENNELLYT
Alina-Sinikka Salonen

FT Juha Yrjänä Pen�käinen on syntynyt 26.2.1940 Rantsilassa, käynyt koulunsa Haapajärvellä ja
opiskellut Helsingin, Innsbruckin ja Turun yliopistoissa. Vuodesta 1968 hän on ollut Turun ja
Helsingin yliopistojen dosen� sekä vuodesta 1972 Helsingin yliopiston uskonto�eteen
professorina. Vuonna 1995 hänet kutsu�in perustamaan uu�a uskonto�eteen laitosta Norjaan,
Tromssan yliopistoon.
Juha Pen�käinen on toiminut uskonto�eteen, folkloris�ikan, kul�uuriantropologian ja
Skandinavian tutkimuksen vierailevana professorina yhteensä noin 5 vuo�a kuudessa Pohjois-
Amerikan yliopistossa, viimeksi 1997 Kalifornian yliopistossa, Santa Barbarassa.
Juha Pen�käinen on maapallon pohjoisten kul�uurien, kielten ja uskontojen tutkija ja asiantun�ja.
Hänen erityisalaansa ovat suomensukuiset kansat. Hän on kirjoi�anut yli 20 kirjaa, 300 ar�kkelia ja
toimi�anut 10 etnografista filmiä. Tutkimuksista, joita on julkaistu useilla eri kielillä, suomeksi ovat
mm. Kul�uuriantropologia (Lauri Hongon kanssa 1970), Marina Takalon uskonto (1971),
Uskonnollinen liike (1975), Perinteentutkimuksen perusteita (Ma� Kuusen, Lauri Hongon ja Leea
Virtasen kanssa 1980), Uskonto, kul�uuri ja yhteiskunta (1986), Lönnro�n Kalevala (1985),
Kalevalan mytologia (1987), Kalevalan maailma (1989), Suomalaisen lähtö (1990), Uskonnot
maailmassa (Katja Pen�käisen kanssa 1992), Gris�rid Ganander, Mythologia Fennica (1995), Lumen
ja valon kansa (An� Pen�käisen ja Katja Hyryn kanssa 1995).
Pen�käinen on o�anut kirjoituksissaan kantaa maapallon pienten kielten ja vähemmistöjen
oikeuksien puolesta. Hän on halunnut yliopisto-ope�ajana ja tutkijana koulu�aa alalle uusia nuoria
tutkijoita. Heidän joukossaan on useita pienten kansojen, esim. inkeriläisten ja saamelaisten
edustajia, kasvamassa kansojensa tutkijoiksi ja tulkeiksi.
Pen�käinen on ollut Suomen UNESCO-valtuuskunnan jäsen ja Suomen edustaja useissa
kansainvälisissä kokouksissa ja työryhmissä; Suomen Akatemian varapuheenjohtaja, Suomen
Uskonto�eteellisen seuran esimies ja alansa julkaisujen päätoimi�aja. Hän oli Suomen Keskusta
r.y:n varapuheenjohtaja 1986-1988, Helsingin kaupungin valtuute�u 1981-1995 toimien useita
jaksoja myös kaupunginhallituksessa.
Juha Pen�käinen tunnetaan ken�ätutkijana ja suomalaisuuden tun�jana. Hänen uransa kannalta
ratkaiseva tapahtuma on ollut vienankarjalaisen pakolaisen Marina Takalon kohtaaminen
Kuusamossa 1960. Vuosikymmenen työ luku- ja kirjoitustaido�oman runonlaulajan kanssa joh�
kanssaihmisen kuunteluun perustuvan ken�ätyömenetelmän syntymiseen. Hän sai 1978 Takalo-
kirjan englan�laisesta versiosta Chicagon 1. folklorepalkinnon.
Juha Pen�käinen sanoo elämänuransa auenneen kuin itsestään: ”Harrastuksesta tuli työ ja olen
saanut tehdä sitä, mikä minua on kiinnostanut.” Vuonna 1995 ilmestyneen kirjansa Saamelaiset
hän omis� vanhemmilleen kii�äen kodin keskustelulle avointa ilmapiiriä. Suomalaisuus on
kiinnostanut häntä aina. Lapsena isän ja veljen kanssa tehdyt pyörä- ja hiihtovaellukset Savoon,
Karjalaan, Lappiin ja Pohjanmaalle olivatkin ehkä ensimmäiset tutkimusmatkat. Jo tuolloin sy�yi
kipinä tutkimustyöhön.



LEVASHOVON JÄRKYTTÄVÄ HISTORIA
Tuulikki Vilhunen

Olen ollut Inkerin kirkon työssä �edo�ajana vuodet 2007 -2014. Työni kau�a perehdyin �etenkin
moninaisiin historian vaiheisiin. Inkerin kirkolla on perinne, e�ä se järjestää lokakuussa
muistojumalanpalveluksen Levashovon muistohautausmaalla.

Levashovon muistomaahan on hauda�u
joukkohautoihin vuosien 1937 -1954 aikana
yli 40 000 teloite�ua, suurin osa vuosina 1937
-1938.
Levashovon asutuksen läheisyydessä
sijaitsevan salaisen hautausmaan historia
alkaa vuonna 1937, jolloin viete�in lokakuun
vallankumouksen 20-vuo�sjuhlaa. Kesäkuun
2.päivänä 1937 politbyro hyväksyi päätöksen
laajami�aisesta operaa�osta vainota en�siä
talollisia ja muuta omistavaa luokkaa,
ak�ivista neuvostovastaista ainesta ja
rikollisia. Moskovasta anne�in salainen käsky
ja operaa�o pi� aloi�aa kiirees� elokuun
alussa 1937.
Hautauspaikan perus� silloinen salainen poliisi anomalla lupaa erikoistarkoitusta varten. Alue
aida�in korkealla aidalla ja sitä var�oi�in yötä päivää koirien kanssa. Ruumiiden kuljetukset
tapahtuivat öiseen aikaan. Levashovon asukkaat eivät �enneet mitä aidan takana oli. Ihmetel�in,
miksi alue�a, jossa koskaan ei näy ketään, var�oidaan niin tarkas�. Joukkohaudat peite�in hiekalla
ja tasoite�in. Nykyisin hautojen paikat ovat painautuneet maastossa ja alueella on metsä.

Perestroikan ja Neuvostoliiton romahtamisen myötä 5.1.1989 NKP:n keskuskomitean politbyro
hyväksyi asetuksen ”lisätoimista oikeuden palau�amiseksi vuosien 1930 -1940 ja 1950-luvun
alkupuolen sortotoimien uhreille”. 18.7.1990 Leningradin kaupunkineuvoston päätöksellä nro 544

Alueelle ohjaava kivipaasi, A-S Salonen

Juha Pen�käinen löysi muistolehdosta Anni Pen�käisen ja Pennien
puhdistuksessa 1938 surma�ujen esi-isien muistopuun. Kuva ja teks�:
Liidia Eronen



Levashovon hautausalue juliste�in muistohautausmaaksi. Alueella teh�in geologiset tutkimukset
ja hautapaikat merki�in.
Toukokuussa 1990 Levashovon muistohautausmaa luovute�in kaupungille, ja alueen kunnostusta
ale�in suunnitella. Ensimmäiset ortodoksiset muistojumalapalvelukset pide�in 21.10.1989 ja
14.4.1990.

Muistomerkkejä on pystyte�y valkovenäläis-lie�ualaisille, venäläisille,
puolalaisille, suomalaisille, juutalaisille, saksalaisille, pihkovalaisille,
norjalaisille, vologdalaisille, virolaisille, assyrialaisille, ukrainalaisille,
latvialaisille, lie�ualaisille, italialaisille, novgorodilaisille, Goritskin
luostarin nunnille, kuuromykille, energia-alan ihmisille, katolisille,
seitsemännen päivän adven�steille, muinaiskris�llisen seurakunnan
jäsenille sekä täydellistä rai�u�a vaalineen ns. tsurikovilaisen
uskonlahkon jäsenille.
Suomalaisilla on kaksi muistomerkkiä; vuonna 1994 Inkerin liiton
pysty�ämä muistomerkki, jonka on tehnyt Inkerin kirkon piispa Aarre
Kuukauppi, ja vuonna 2004 Inkerin kirkko pysty� kivisen muistomerkin,
johon on kirjoite�u ”Tämä merkki on pystyte�y muistoksi kaikille
suomalaisille, jotka kuljete�in teuraaksi Neuvostovallan aikana, sekä
Hesekielin kirjan 37:9 jae: ”Näin sanoo Herra, Herra: Tule Henki neljästä
tuulesta ja puhalla näihin surma�uihin, e�ä ne tulisivat eläviksi.”

Vuonna 2008, jolloin olin mukana muistojumalanpalveluksessa,
suomalaisia �ede�in olevan noin 1000, tutkimusten edisty�yä vuoden
2013 �eto kertoo, e�ä suomalaisia on hauda�u yli 3000 Levashovoon
45:ltä eri ”suomalaislistalta”.
Puhu�eleva kohta muistojumalanpalveluksen aikana on, kun elossa
olevat, joiden omaisia on sinne hauda�u, tulevat kertomaan keitä
omaisiaan he muistavat siinä �laisuudessa.

Työssäni jouduin toimi�amaan
moninaisia asioita. Seuraavassa
on ote päiväkirjastani 22.8.2010:
Tietokirjailija Tyyne Mar�kaisella
on projek� ”E�ei ketään
unohde�aisi”. Nyt pitäisi hakea
martyrologian historian seuraavia
osia. Kirjasarjaan on kirjoite�u
jokaisen Levashovon
joukkohautaan haudatun nimi ja
�edot, ja kirjasarjaa tehdään
Kansalliskirjaston martyrologian
osastolla.
Onneksi Paavo Soi�u tuli jälleen
apuun. En siitä olisi yksin
selvinnytkään, sillä olimme
perivenäläisissä
kommervenkeissa, käytävissä,
odo�eluissa, ovissa ja

Pen�käinen ja
Ma�as Eronen
Levasovon
muistolehdon
perustajan
muistomerkillä. Kuva
ja teks�: Liidia
Eronen

Kuvassa Anna-Maria Orgolainen, Tuulikki Vilhunen ja Niina
Klaar ihme�elevät joka käynnillä miten näin on voinut
tapahtua. Kuva: A-S Salonen



Olli Ilmarinen ja Marita ja Ma� Salomaa ovat juuri panneet
maahan uuden muistomerkin. Kuva Ilmariselta

Yrjö Simonpoika Räkki on nyt
muiste�ujen vainajien joukossa.
Kuva Ilmariselta

puhelimissa. Lopulta muhkeaviiksinen herra tuli jostakin kammiostaan, ja saimme osan 10 kahtena
kappaleena ilmaiseksi, toinen oli tarkoite�u kirkolle. Ei siinä paljon sanoja vaihde�u, askelet olivat
terävät ja nopeat, hänellä kirja kainalossa, johon kuita�in kirjat saaduiksi. Kun vielä muistu�n
Paavoa, e�ä saisimme jostakin kirjasarjan tekijän ja Leningradin martyrologian 1937 -1938
keskuksen johtajan Razumovin yhteys�edot, kävikin ilmi, e�ä olimme tekemisissä itse Razumovin
kanssa! Hän antoi käyn�kor�nsa, suuteli mennen tullen kädelle ja saa�eli ryhdikkääs� meidät
kadulle as�. Tapaaminen oli kun jostakin romaanista.
Razumov on kirjoi�anut suomalaisia varten oman teks�n vihkoseen, jota saa ostaa
suomenkielisenä sisääntulopor�n lähellä olevasta en�sestä var�jan talosta. Siellä on myös pieni
näy�ely.

ELÄVÄ JA ARVOSTETTU KELTTO

Akateemikko Ivan Pavlov ja hänen museonsa
Wladimir Kokko

Ivan Petrovitsh Pavlov (1849-1936) on tunnetuin venäläinen fysiologi ja maan ensimmäinen
nobelis� (1904). Maailman fysiologiakongressissa 1935 hänet vali�in fysiologian tutkijoiden
”vanhimmaksi”.
Vuonna 1918 Ivan Pavlov joh� tutkijoiden ryhmää Pietarin yliopistossa eikä suostunut jä�ämään
kollegojansa muu�amalla ulkomaille. Bolshevikkien hallitus pi� Pavlovin jäämistä maahan arvossa
ja tarjosi hänelle tukea. Pavlov sai rahoitusta ja voi itse valita paikan, mihin on rakenne�ava uusi
fysiologian tutkimuslaitos.
Ensimmäistä kertaa Pavlov kävi Keltossa v. 1926 ja pian valitsi sen tutkimuslaitoksen perustamisen
paikaksi. Hänen päätökseensä vaiku�vat Kelton läheisyys Pietariin ja se, e�ä paikallisilta
suhteellisen varakkailta talonpojilta (joista 80% oli suomalaisia) voi ostaa ruokaa ja maitoa koe-
eläimille. Vuonna 1928 Kel�oon peruste�in ns. biologinen asema, joka sijaitsi lammen rannassa
vanhassa kaksikerroksessa hirsirakennuksessa. (Ennen vallankumousta se oli talonpoikien
osuuskunnan talo).



Pavlov ja hänen museonsa

Mihail Nesterov: Pavlov Keltossa, muotokuva

Biologinen asema pian oli kasvanut isohkoksi tutkimuslaitokseksi. Metsä�ömän mäen päälle
Keltonlammen pohjoispuolelle arkkiteh� Innoken� Bezpalovin johdolla rakenne�in ensin moderni
laboratoriorakennus ja si�en �edemiesten asuintaloja, ”koiraloita”, pieni hotelli jne. Suomalaisten
kylien keskelle oli syntynyt ”�edeasutus”, joka myöhemmin sai Pavlovin nimen. 30-luvulta alkaen
tutkimuslaitos on aina ollut merki�ävä työnantaja, siinä oli paljon suomalaisiakin töissä, ainakin
vuoteen 1942 as�.
30-luvulla Keltossa Pavlovin johtamassa tutkimuslaitoksessa tutki�in pääosin hermoston
toimintaa. Käy�äen n.s. ehdollisten refleksien menetelmää, pysty�in jopa mi�aamaan hermoston
toiminnan parametreja. Kävi ilmi myös, e�ä koirat, samoin kuin ihmiset, jakautuvat neljään
psyykkiseen tyyppiin. Viimeisinä vuosina kokeisiin osallistuivat myös kaksi simpanssia Roosa ja
Rafael. Ivan Pavlov o� Keltossa vastaan kuuluisia ihmisiä, luonansa kävivät esim. Niels Bohr ja
Herbert Wells.



Ivan Pavlov pi� Keltosta, hän asui täällä kesäisin ja muuten kävi tällä viikonloppuisin. Häntä näh�in
kasvimaatöissä, venäläisessä kyykkäpelissä ja pyöräilemässä. Hän halusi jopa jäädä asumaan tänne
loppuiäksi. Hänen perhe�ä varten rakennutussa talossa (talo paloi kaksi vuo�a si�en ja ehkä
joskus saamme sen kopion) hän ei kuitenkaan saanut asua. Kaksi viikkoa ennen talon valmistumista
Pavlov kuoli keuhkokuumeeseen.
Maaliskuussa 1942 tutkimuslaitos mene� suurimman osan tukityövoimaa, kun kaikki suomalaiset
karkote�in Siperiaan. Laitoksen toiminta pysähtyi kokonaan (tutkijat lähete�in evakkoon
aikaisemmin) ja taloudesta vastaava Innoken� Bezpalov joutui vaikeuksiin.
1960 -70 -luvuilla Pavlovin fysiologian tutkimuslaitos kehi�yi nopeas�, rakenne�in mm. kaksi uu�a
kolmekerroksista laboratoriorakennusta. Silloin teh�in paljon avaruuslentoihin lii�yviä tutkimuksia.
1970-luvulla tämä tutkimuslaitos oli alallaan maailman suurin. Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen
�edetoiminta on huoma�avas� supistunut. Moni päätutkija läh� ulkomaille, eikä heidän sijalleen
ole tullut paljon nuoria. Tutkimuslaitoksen yhteydessä niin sanotussa vanhassa laboratoriossa
toimii nyt Ivan Pavlovin ko�museo.

KUVAT A-S Salonen

Koira Pavlovin lai�eessa Pavlov sai tutkimuksistaan Nobel-palkinnon 1904

Laitoksen esi�elyä seurannu�a yleisöäSimpanssit Rasa ja Rafael olivat
hyvässä hoidossa



Likolammella
Sinikka Aurimaa-Uu�u

Likolammen kylän virallinen nimi on nykyään Poru. Tällä nimellä sen löytää kartoista. Tutustuin
bussissa edessäni istuvaan Anna- Maria Orgolaiseen. Hänen äi�nsä oli minun äi�ni (Susanna
Aurimaa o.s. Stock) hyvä lapsuudenystävä. Anna-Maria näy� minulle kuvaa Siperiasta
(karkotuspaikasta), jossa oli äi�ni vanhin sisko Helena Huopanen ja hänen lapsensa Irja ja Jaakko.

Signe Gorsgova oli oppaani Narvassa, jossa hän oli asunut 10 vuo�a. Kiitokset hänelle!

Olga Haimi vei minut autollaan äi�ni ko�kylään Poruun, ja siellä tapasin saman ystävällisen rouvan
miehineen, jonka olin tavannut kesällä 1997, kun olin 3 viikkoa Keltossa äi�ni ja hänen serkkunsa
kanssa. (Ope�n siellä paluumuu�ajille suomea.) Olgan tapasin taas matkan jälkeen 2.8. Helsingissä,
kun hän oli vanhempiaan tapaamassa.

Kuten huomaat, Alina-Sinikka, matka oli ikimuistoinen ja pieniä sa�umia täynnä. Olen kiitollinen
sinulle kaikesta!

Kelton kirkko, rakenne�u suomalaisten
tuella 1992. Kuva H. Karlsson

Kelton kirkon koulutuskeskus
Tuulikki Vilhunen

Kel�o on vanha viehä�ävä suomalaiskylä.
Inkeriläistalojen pihapiirit ovat niin kuin
ennen. Pietarin läheisyyden vuoksi Kel�o on
kehi�ynyt hurjaa vauh�a. Uusia
asuinrakennuksia nousee koko ajan, ja alue�a
on kehite�y valtavas�.
Seurakunta on toiminut siellä jo vuodesta
1628. Se lakkaute�in ja kirkko tuho�in v.
1938. Uuden kirkon rakentaminen aloite�in
vuonna 1990, Inkerin kirkko peruste�in
uudelleen 1992, ja jo samana vuonna 13.9.
vihi�in Kelton uusi kirkko. Istumapaikkoja on
350. Nykyinen kirkkorakennus on neljäs koko
seurakunnan historiassa. Kirkko on nimeltään
”Kelton seurakunnan Evankelis-luterilainen
Pyhän Yrjön kirkko”. Nimi on historiallinen,
sillä myös vuonna 1768 rakenne�u,
Mustanmeren suuramiraalin, ruh�nas Grigori
Potemkinin (1739 – 1791) rahoi�ama Kelton
kirkko oli omiste�u Pyhälle Yrjölle.



Khra Ivan Hu�er kertoi kirkon toiminnasta sekä sen liepeille
rakennetun, S.J.Laurikkalan muistoksi rakennetun teologisen
koulutuskeskuksen toiminnasta. Tulkkina toimi Anna-Maria
Orgolainen. Kuva A-S Salonen

Kirkko sisältä. Kuva A-S Salonen

Kel�oon peruste�in myös Inkerin kirkon teologinen seminaari, S.J. Laurikkalan seminaari, jonka
rakennus vihi�in v. 2000. Laurikkala teki elämäntyönsä inkeriläisten hyväksi 48 v., josta ajasta 28
vuo�a Inkerinmaalla. 27.4.1937 hän sai viimeisenä pappina määräyksen poistua maasta
seuraavana päivänä, ja yli 300 v vanha kansankirkko lakkasi olemasta syksyllä 1937. Seminaarissa
koulutetaan pappien lisäksi nuorisotyöntekijöitä ja kan�oreita, sekä järjestetään lyhyempiä
teologisia ym. kursseja.

Keltossa on tavallaan Inkerin kirkon keskus, vaikka keskustoimisto onkin Pietarissa. Siellä on kirkon
ja seminaarin lisäksi vierastalo, oppilasasuntola, uusi asuntola ja ruokala sekä samassa pihapiirissä
vanhusten palvelutalo. Palvelutalo peruste�in inkeriläisille vanhuksille, nykyisin inkeriläisiä
vanhuksia on puolet asukkaista.
Keltossa on myös nuorempia inkeriläisiä yksityisyri�äjiä, jotka ovat perustaneet muun
muassa matkailu- ja majoituspalveluja. Myös piispa Aarre Kuukauppi asuu Keltossa. Kelton
seurakunnan nykyinen kirkkoherra Ivan Hu�er sanoo olevansa ”Kelton poikia”. Hän onnistui
matkallamme pääsemään Pietarin ruuhkista paikalle kertomaan kirkon nykyisestä elämästä.
Lauloimme virren ja Hu�er siunasi matkalaiset.



VENJOEN KUULUISIN PERHE: AALE JA KAAPRE TYNNI
Pekka Wikberg

Aale Tynni s. 3.10.1913 Kolppanassa, vanhemmat olivat Kaapre Tynni ja Lilja Piipponen. Liljan
vanhemmat olivat Paavo Piipponen ja Anna Luukkonen. Paavo oli Kolppanan seminaarin käynyt
Venjoen srk:n kan�ori ja oli toiminut myös ko�ope�ajana Luukkosilla. Hän kuoli harhaluo�in v.
1919 Judenitsin joukkojen hyökätessä Pietariin. Lilja oli koulutukseltaan ope�aja.

Aale Tynni, runoilija, joka sai
vuoden 1948 Olympialaisissa
lyriikkakirjallisuudessa kultaa

Lilja Piipponen, myöhemmin Lilja
Tynni, Kaapre Tynnin vaimo ja
Aalen äi�

Kaapre ja Lilja tapasivat Venjoen laulujuhlissa 1903 ja avioituivat 1908. Heille syntyi 7 lasta, joista
Aale, joka syntyi 1913, oli neljäs. Kaapre oli sosialis� ja kustansi ja toimi� mm. Neva-lehteä. Neva
ja Inkeri olivat kilpailevat lehdet. Kaapre oli karismaa�nen puhuja ja johtaja. Hän oli viimeinen
Kolppanan seminaarin johtaja. Hän oli vangi�una ainakin kolme kertaa ja pakeni lopulta Suomeen
perheineen Viron kau�a. Helsinkiin oli paennut myös seminaarin oppilaita, joille Tynni järjes�
ope�ajankoulutuksen loppuun.
Aale oli 6-vuo�as Suomeen muu�aessaan. Lapsen muistot Inkeristä olivat valoisia. Hän tuli
ylioppilaaksi 1932 Helsingin ty�önorssista.
Esikoisteos Kyn�länsydän ilmestyi 1937 Aalen ollessa 24 vuo�as, Vesilintu ilmestyi 3 vuoden
päästä 1940, Lähde ja matkamies 1944 jne. Viimeisin hänen kirjoistaan, Inkeri Inkerini, ilmestyi
1990.
Lontoon olympialaisissa Aale Tynni voi� kultaa runollaan Hellaan laakeri.
Akateemikko hänestä tuli 1982.
Aale Tynnin tunnetuin runo on Kaarisilta, joka ääneste�in toivotuimmaksi runoksi radion runo-
ohjelmassa.
Avioliitosta Kauko Pirisen kanssa vv. 1940 -1960 syntyi kolme lasta.
Aviolii�o Mar� Haavion kanssa 1960 -1973 pää�yi Mar� Haavion äkilliseen kuolemaan.
Aale Tynni kuoli 84-vuo�aana 1997.

KUVAT Julkisista kokoelmista Pekka Wikbergille



O�n naulasta viitan

Minun perintöni vierasten haltuun jäi,
maat, kartanot saivat he riistää.
O�n naulasta viitan ja läksin pois,
kun alkoivat aumoista kiistää.
Joka tuuman he mi�aavat innoissaan,
ja ahneus silmissä palaa.
Miten kaikki he laskevat rikkau�aan,
miten kaikki he nurkuvat salaa!
O�n naulasta viitan ja läksin pois,
haat, laitumet annoin viedä.
Mu�a taa�oni ratsastusviitan sain,
ja sen arvoa eivät he �edä.

Se on hankala harteille laskostaa,
se on raskas ja vaikea kantaa
ja jos taidat vain,
yli maisemain
voit liepeen hulmuta antaa.
Yli rikkauden
yli kaipauksen,
yli kohtalon päivien saaton
ilo hulmua ylpeä, urhoollinen,
kuten hulmusit harteilla taaton!
Mitä huominen päiväni tarjoaa,
voin o�aa sen tai hei�ää,
sillä taa�oni ratsastusviitan sain,ja paljon
korvaaja pei�ää.

Inkeriläisyyteen vii�aavaksi Aale Tynnin runoksi olen valinnut seuraavan:

Alina-Sinikka Salonen

1. Tynnit asuivat pitkään Pukinmäessä. Minäkin olen asunut siellä. Olin kouluty�önä 1950-luvulla
kesätöissä Pukinmäen pos�ssa, joka toimi Tynnien ”Omakonnussa”. Se oli Terijoelta siirre�y vanha
huvila. Silloin Tynnit asuivat jo komeassa talossa, jonka lähelle minäkin aikuisena muu�n asumaan.

2. Olin 1980-luvun alkupuolella erään ystävä�ären kanssa seuramatkalla Olavin linnan juhlissa.
Bussissa oli äi� ty�ärensä kanssa. Minä en silloin vielä �ennyt paljoakaan inkeriläisistä.
Ystävä�äreni oli valveutuneempi. Hän kuisku�eli minulle, e�ä tuo rouva on kuuluisa inkeriläinen
runoilija Aale Tynni. Harmi�aa, e�ä silloin ei ollut vielä kännyköitä. Jäi o�ama�a kuva
matkakaverista ja hänen ty�ärestään.

3. Inkeriläisten vies�ssä 2/2017 on Aale Tynnin ty�ären Rii�a Seppälän kertomus suvustaan
nimellä "Se maa ei mahtunut isäni taskuun".

Jotain yhteistä Tynnien kanssa



TOSNAN JA JÄRVISAAREN MATKA ei mahtunut ohjelmaan, eikä meillä ollut lupaa mennä
Ozero Bendicolle, siksi seuraava sukutarina on aiemmin mainituista lähteistä.

PENTIKÄISTEN KIVEKÄS-TAUSTOISTA
Alina-Sinikka Salonen

Pen�käisten sukuseura peruste�in 1988. Ensimmäinen sukukirja kertoo Pen�käisten
sukuhistoriaa, sukuhaarojen vaiheita ja esi�elee Pen�käisiä kuvin ja kertomuksin. Kirjassa
julkaistaan myös sukutaulut.

Pen�käiset ovat itäsuomalainen suku, josta ensimmäinen asiakirja on vuodelta 1541. Suvun
vaiheet ovat osa Savon, Karjalan ja Inkerin historiaa. Pen�käisiä on ollut myös Ruotsin ja Norjan
suomalaismetsiä asu�amassa ja siirtolaisina eri puolilla maailmaa. Sukunimen esiintyminen keski-
Amerikan siirtolaisten muistomerkeissä, mikä kertoo siitä, e�ä on oltu myös ”liikkuvaista sor�a”.
Kaikki Pen�käiset lienevät sukua keskenään, vaikka yhteisen sukupuun rakentaminen onkin
mahdotonta keskiajan arkistolähteiden puu�uessa. Myös kerro�u muis��eto on ollut tärkeä
�etolähde.

Sippe Pen�käisen muu�o Murtolahteen 1700-luvun alussa oli osa laajempaa tapahtumasarjaa.
Hänen mukanaan Pen�käiset tulivat Ylä-Savon maisemiin. Näiden asu�amisen oli alkanut Kustaa
Vaasa 1500-luvun puolivälissä. Näin Ruotsin kuningas vahvis� Ruotsin kruunun ja samalla
luterilaisen val�okirkon asemaa alueilla, jotka siihen as� olivat olleet ei-kenenkään erämaata.
Metsästyksen ja kalastuksen ohella keskeistä osaa näy�eli kaskitalous. Savokarjalaiset raivasivat
kasken syvään havumetsäänkin, pol�vat sen pala palalta ja saivat tuhkaan kylvämästä siemenestä
jopa satakertaisen sadon. Kun oli nau��u 4 – 5 satoa, maan voima ehtyi ja seuraavan kerran siihen
kasvaneen metsän saa�oi pol�aa 60 – 80 vuoden päästä.
Karjalan ja Savon kansa läh� Ruotsin kruunun niin vaa�essa ja mm. verovapauksin kannuste�aessa
myös Värmlannin suomalaismetsiin ja myöhemmin Kris�ina-kuninga�aren 1638 perustamaan
Uuden Ruotsin siirtokuntaan. Pen�käisten sukuhistoria on osa Savon heimohistoriaa. Väen
kasvaessa jatkoi myös Pen�käisten suku vaellustaan Murtolahdesta paremmille kaskimaille.
Kauko Pen�käinen kertoo tarinan siitä, kuinka suku saapui Lastukoskelle: Hänen isänsä ukki,
Urbanus Pen�äinen, on tullut Lastukosken Saunalahteen noin 150 vuo�a si�en. Kun
mummovainaa on lämmi�änyt saunaa, niin sudet ovat ulvoneet saunan luona. Pisanvuori oli
Täyssinän raja. Sinne levisivät Pen�käiset, jotka osasivat kaskenpolton.
Ruotsin – Venäjän raja kulki läpi Karjalan ja Savon. Se oli samalla uskontoraja, joka keskiajalla ero�
Ruotsin ortodoksisesta Venäjästä. Stolbovan rauhassa 1617 suurvallaksi kasvanut Ruotsi lisäsi
alueisiinsa mm. Puolan ja Inkerinmaan. Inkerin ortodoksisen väen oli lähde�ävä kauas Tverin ja
Novgorodin Karjalaan. Kun ortodoksikarjalaiset läh�vät, Inkeri oli asute�ava luterilaisella väestöllä.
Tästä syystä Pen�käisiä tuli myös Inkeriin. Varsin luontevaa on ole�aa, e�ä Pen�käiset siirtyivät
Inkerin puolelle joko Karjalan kannakselta (Äyräpään äyrämöisiä) tai Etelä-Savosta (savakkoja.)

Sukunimi Pen�käinen tarkoi�aa Pen�lle kuuluvaa tai Pen�n poikaa. Prof. Kauko Pirinen johtaa sen
katolisesta sanasta Benedictus, joka tarkoi�aa ”siuna�ua”.

Entä miksi Sippe Kivekäs jä� ko�seutunsa? Sipen lähtö lii�yi vaiheeseen, jolloin Pietari Suuri
rakensi 1700-luvun alussa valtansa tueksi Pietarin kaupungin Nevanjoen suuhun. Kaupunki tuli
keskelle Inkerinmaan suomalaisasutusta. Inkerin miehet nousivat vastustamaan Pietarin kaupungin
laajentamista 12 inkeriläiskylän paikalle. Ruotsin kruunu ei tukenut inkeriläisiä talonpoikia, joiden



vastarinta murtui. Osa kivekkäistä (sissijoukkueesta) läh� alistuma�a pakkotyöhön ja
maaorjuuteen. Tähän ajanjaksoon kuuluu myös kivekäs Sippe Pen�käisen lähtö, joka pää�yi
Murtolahteen.

Pen�käisten sukua ei nykyisten eikä myöskään Suomeen muu�aneiden vanhojen järvisaarelaisten
muis�n aikana Järvisaaressa asunut. Heidän elin�lansa Järvisaaressa loppui varmaankin Sipen
pakomatkaan, joka oli samalla Järvisaaren sukuhaaran päätepiste. Pohjoisemman Inkerin
sukuhaara on sen sijaan jatkunut Inkerissä näihin vuosiin saakka. Lempaalan ja Kelton sukuhaaran
useita edustajia on sekä Suomessa e�ä Ruotsissa. Pen�käisiä �edetään tällä hetkellä asuvan sekä
Virossa e�ä Pietarin alueella ja heidän venäläistyneitä jälkeläisiään eri puolilla Venäjää.

LIISSILÄN SABLINASSA JA KUNINKAALAN KYLÄSSÄ
Alina-Sinikka Salonen ja Valma Karlsson

Matkalla oli minun lisäkseni kaukainen sukulaiseni Valma Karlsson ja hänen poikansa Helena-
vaimonsa kanssa. Minun isäni ja Valman perhe ovat kotoisin Liissilän Kuninkaalasta. Viimeksi
maini�u pommite�in sodan aikana niin, e�ä 43 talosta jäi jäljelle 3. Valma ei siis etsinyt ko�taloa,
vaan syntymäpaikkansa maisemaa. Myös nuoret olivat kovin tyytyväisiä tästä samoin kuin koko
Inkerin matkasta, joka oli heille ensimmäinen. Minun äi�ni asuinpaikkaa lampineen emme Pogista
(aikaisemmin Lorvila) tällä matkalla löytäneet. Seuraavaksi kerrotaan sekä Valman e�ä minun
historia.

Elämän alku Inkerissä - Alina-Sinikka
Isäni Paavo Mylläri syntyi 1910 Liissilän Kuninkaalan kylässä. Perhe luovu� 20 ha:n maa�lan
kolhoosille 1930-luvulla. Itselle jäi lehmä, hevonen ja pieni puutarha�lkku. Kolhoosista alkoi tulla
veroa veron päälle. Perhe hajaantui, kun siskot menivät miehelään. Isä läh� kolhoosista 1935.
”Minulla oli säkkiin mahtuva omaisuus.” Isä aloi� työt Moskovan maan�ellä ja asui siskonsa luona.
Hän ja Helka-sisko tekivät ylimääräisiä töitä, ja tuloillaan rakennu�vat Sablinan kauppalaan talon,
johon muu�vat äi�nsä kanssa 1937. Isä oli kuollut vähän aikaisemmin. Äi�, siis mummoni, kuoli
Virossa 1975 täyte�yään 102 vuo�a.
Taloon muu� Helkan kutsusta myös Anna Tarassu, s. 1918. Annasta tuli joulukuussa 1939 Paavon
vaimo ja lokakuussa 1940 Galina-ty�ären äi�. Galinan nimi on tänään Alina-Sinikka. Nimen muutos
on oma tarinansa.
Olin vielä kapaloiässä, kun 1941 sy�yi sota. Minun ja Valman perheet olivat paossa Kuninkaalan
metsien maakuopissa.
Asemasodan aikana Sablinassa sekä ihmiset e�ä lehmä kärsivät nälkää varsinkin kevä�alvella 1942.
Ihmisille syötäväksi kelpasivat sodassa kuolleiden hevosten haisevat ruumiit. Saksalaisilta saa�in
leipää lapsille. Isä pääsi välillä korjaamaan teitä. Lehmälle, joka pi� olla minun takiani, kerä�in
saksalaisten heinävaunuista pudonneita korsia. Kevä�ä ja ruohon kasvamista odote�in.
Keväällä huhu�in mahdollisuudesta päästä Suomeen. 31.5.1942 meidät vie�in leirien kau�a
Viroon Viljandin seudulle maataloon.

Elämän alku Inkerissä - Valma
Synnyin Liissilän Kuninkaalassa syksyllä 1937. Asukkaat - puolet venäläisiä, puolet suomalaisia (siis
inkeriläisiä) - tulivat hyvin toimeen keskenään, mu�a Stalinin vainojen alkaessa elämä muu�ui
täysin. Ihmisiä vie�in yöaikaan kotoaan. Väärä ilmianto ja kantelu rii�vät vangitsemiseen ja
karkotukseen.
Meidän perheemme joutui järjestelmän uhriksi. Isäni hae�in kotoa yöllä 4.4.1938. Saimme �edon,
e�ä hän oli Krestyn vankilassa. Äi�ä ei pääste�y katsomaan häntä. Si�en saimme �etää, e�ä isä oli



lähete�y Siperiaan vankileirille 10 vuodeksi ilman kirjeenkirjoi�amisoikeu�a. Hänet oli tuomi�u
suunnitelmasta räjäy�ää rauta�et.
Äi� jäi yksinään minun ja 1930 syntyneen Niina-siskoni kanssa. Isä�ömän perheen elämä jatkui
surullisena. Onneksi tukenamme oli sukulaisia. Sodan aikana piileskelimme maakuopissa. Ko�mme
paloi. Kun lähtö tuli, ei äi� muistanut hakea maahan kätkemäänsä ompelukone�akaan. Vuonna
1942 meidät siirre�in maalaistaloon Viroon, Valgan lähelle.

Jatkuu Virossa - Alina-Sinikka
Virossa elämämme sujui juohevas�. En kuullut vanhempieni kri�soineen sitä aikaa. Mielellään he
kuitenkin läh�vät, kun muu�o Suomeen tuli mahdolliseksi. Tulimme Hankoon 5.4.1943. Valman
kanssa �emme erkanivat, mu�a löysimme toisemme taas, kun elämä Suomessa oli vakiintunut.

Jatkuu Virossa - Valma
Olin itkenyt äidille ”Maama, mennään pois täältä. Mennään ko�in.” Äi� lupasi, e�ä lähdetään he�
kun sota loppuu.
Maatalossa, johon meidät sijoite�in, oli muutama lehmä ja sonni. Äi� hoi� niitä. Ruokaa saimme
niukas�. Näimme suorastaan nälkää. Jos löysimme kanan pesän ja munia, teimme reiän päihin ja
ryys�mme sisällön onnellisina.
Niina pan�in paimentamaan kylän lehmiä aikaisin. Niinalla oli vaikeaa herätä, mu�a mentävä oli.
Eräänä päivänä sonni pillastui ja hyökkäsi Niinan kimppuun. Ennen kuin talon väki eh� paikalle,
sonni oli murjonut Niinaa niin pahas�, e�ä hän ontui lopun elämäänsä. Minä jouduin si�en
paimeneksi, mu�a sonni oli teuraste�u, ja minulla oli mäyräkoira Taxi seuranani.
Äidillekin tapahtui onne�omuus: kun hän valjas� hevosta kärryjen eteen, se käänsi ahterinsa ja
potkaisi äi�ä kasvoihin. Potku osui hampaisiin. Ylähampaat työntyivät ikeniin ja alahampaat
irtosivat alaleuasta. Mikä tuska äidillä olikaan, kun lääkäri työnsi hampaita paikoilleen, mu�a
särkylääkkeitä ei ollut!
Kun äi� sai kuulla pääsystä Suomeen, ratkaisu oli he� selvä: sinne! Tulimme Suomeen 15.
toukokuuta 1944, yli vuo�a myöhemmin kuin Alina-Sinikan perhe.

Tulo Suomeen – Alina-Sinikka
Hangosta tulimme Oi�n leirille. Suuren sukumme miehet olivat jääneet NL:oon joko leireille tai
so�maan. Vain meillä oli isä mukana. Mommilan suuri kartano imaisi meidät kaikki, minun
perheeni Teuron sivu�lalle, muut pääkartanoon. Viime mainitut tarvitsivat vain asunnot, työikäisiä
ei heidän perheissään ollut.
Yksi isän sisko oli tullut miehineen, mu�a heillä oli syytä häipyä vähin äänin Ruotsiin, jonne jäivät
lopullises�. Muiden perheiden olo Suomessa jäi lyhyeksi. He läh�vät takaisin Neuvostolii�oon
joulun �enoilla 1944. Me jäimme Suomeen ilman sukulaisia.

Tulo Suomeen - Valma
Hangosta meidät siirre�in Mellilän leirille, josta meidät kahden kuukauden kulu�ua siirre�in
Mynämäelle Kukolan kylään, Pie�län taloon.
Syksyllä Niina ja minä menimme Tarvaisten kouluun. Loppuvuodesta alkoi inkeriläisten palautus
Neuvostolii�oon. Äi� ei halunnut lähteä takaisin. Ko� oli palanut, eikä isästä �ede�y mitään. Mihin
me siellä menisimme? Jäimme, mu�a pelkäsimme pakkosiirtoa.
Sukulaiset ja ystävät läh�vät, koska oli luva�u pääsy omiin kyliin ja koteihin. Emme pitkään aikaan
�enneet, kuinka heille oli käynyt.



Elämä isiemme maassa - Alina-Sinikka
Kerron lyhyes� perheemme vaiheet Suomessa. Sain kaksi siskoa, Toini Kaarinan 1944 ja Sirkka
Annelin 1949. Asuimme Mommilan jälkeen Mäntsälässä ja si�en Helsingissä. Sa�uma - Jumalan
johdatus, niin kuin äi� asian ilmaisi, kulje� vanhempiamme niin, e�ä he saivat suurimman osan
työelämästään toimia Helsingissä Malmin seurakunnan vah�mestareina, mikä oli heille unelma-
amma�.
Lapsilleen he halusivat hyvän elämän ja tekivät kaikkensa, e�ä saimme käydä kouluja. Itse olen
ensin valmistunut ope�ajaksi, si�en opiskellut työn ja perheen ohella maisteriksi. Koulumaailma
on vienyt minut milloin ope�ajaksi ja rehtoriksi, milloin opetushallituksen ylitarkastajaksi, milloin
perustamaan ulkomaankouluja (Aurinkorannikolle ja Tallinnaan).
Vähän samaan sarjaan sijoitan viisi vuo�ani Suomen Inkeri-liiton puheenjohtajana. Liiton
sääntöjen 2. pykälä jopa velvoi�aa ”ohjaamaan toimintaa, järjestämään koulutusta ja tekemään
yhteistyötä muiden inkeriläisten etuja ajavien järjestöjen kanssa.”

Elämä isiemme maassa – Valma
Muu�mme pian naapuritaloon Junnilaan. Äi� hoi� lehmiä ja teki muita talon töitä. Vuonna 1951
muu�mme Junnilasta Sunilan kartanoon. Sieltä oli lyhyt matka Mynämäen yhteiskouluun, jonka
lope�n suorite�uani keskikoulun 1954.
Syksyllä pääsin Lääke Oy:n laboratorioon harjoi�elijaksi. Sain vuokra�ua meille asunnon Orikedolta
ja äi� sai töitä leipomo Nisusta. Pääsin kahden vuoden harjoi�elun jälkeen amma�koulun
laboran�kurssille.
Asiat alkoivat olla kunnossa. Sisko oli mennyt 1954 naimisiin suomalaisen miehen kanssa. Haimme
suomen kansalaisuu�a, joka myönne�in 21.3.1957, Urho Kekkosen allekirjoituksella. Muu�mme
myös sukunimemme ja toivoimme nyt olevamme turvassa.
Kun valmistuin laboran�ksi 1958, olin edelleen työssä Lääke Oy:ssa. Pian tapasin insinööriksi
opiskelevan mieheni ja meidät vihi�in Turun Maarian kirkossa 30.12.1961. Kun mieheni valmistui,
muu�mme Helsinkiin 1963. Hän pääsi Valme�n telakalle ja minä sain työtä Eläinlääke�eteen
Korkeakoulusta. Joku oli sanonut, e�ä en tule koskaan saamaan val�on virkaa, koska olen
inkeriläinen, mu�a niin vain olin val�on virassa aina eläkkeelle as� eli yli 40 vuo�a.
Äi� asui elämänsä loppuun as� Turussa, josta hän sai oman yksiön uudesta talosta. Äi� kuoli
vuonna 2002 elämäänsä tyytyväisenä, vaikka isämme kohtalo ei hänelle koskaan selvinnyt.
Me lapset saimme arkistoja penkomalla 19.3.2005 �edon, e�ä isä oli kuollut vankileirillä jo
21.9.1942. Hänen maineensa oli rehabilitoitu 21.8.1989.

Yhteydet NL:oon palanneisiin sukulaisiin tänään - Alina-Sinikka ja Valma

Stalinin kuoleman jälkeen molemmat löysimme Neuvostolii�oon palanneet sukulaisemme.
Ensimmäisinä vuosina avus�mme heitä monin eri tavoin. Neuvostoliiton hajo�ua olemme voineet
tavata heitä tasaveroisina sukulaisina, joita asuu sekä Venäjällä e�ä Virossa ja Ruotsissa.
Toisiamme olemme tavanneet 1950-luvulta alkaen, nykyään hyvinkin usein. Inkeriläistausta on
hyvin vahva ja elinikäinen side.

Vierailu Sablinossa, syntymäkodissani ja sen jälkeen Kuninkaalassa
A-S Salonen

Olen käynyt NL:n aikana syntymäkodissani äidin kanssa salaa, seuramatkalla Pietarissa ollessamme.
Si�en hukkasin yhteys�edot. 2000-luvulla alkoi kodin kaipuu niin rankkana, e�ä tein monta matkaa
Sablinaan, mu�a ko�a en löytänyt. Sinnikkyyteni palki�in ja onnellisten sa�umien kau�a ko�
löytyi 2012. Sitä oli korja�u ja laajenne�u ja väri oli vaihtunut, siksi en ollut tunnistanut sitä. Se on



nykyään minua vanhemman pariskunnan kesähuvila. Olen sinne aina tervetullut. Igorin kei�ämät
kahvit on aina juotava. Perheen emäntä Galina ei jaksa enää tulla tänne datsalle, kun tulee vieraita.
Niin kauan kuin Igor on voimissaan, on käyte�ävä hyväksi kaikki �laisuudet, myös tämä matka.

Pöytä on koreana. Kahvit on juotava, vaikka
�edämme ryhmän odo�avan meitä. Kuva: Olli
Hirvonen

Edellisellä matkalla A-S Salonen eh� istahtaa
isänsä rakennu�aman uunin ääreen. Kuva Inka
Parpola

Lähellä Sablinan ko�a (taustalla oleva talo ei ole ko�ni).
Kuvassa pieni ”vali�u” ryhmä Sablinan kodin nykyisen
omistajan vieraina. Kuva: Anneli Mylläri



Matka jatkui käynnillä Kuninkaalassa. Lorvilan (Pogin) kylässä oleva A-S Salosen ja hänen siskonsa
Anneli Myllärin äidin ko�paikkaa ei tällä matkalla löytynyt. Jatkoimme matkaa tavoi�eena

NOVASOLKAN TIKANPESÄ

Mar� Rautanen, yksi ensimmäisiä suomalaisia lähetyssaarnaajia
Tuulikki Vilhunen

Vuonna 1995 viete�in Suomen Lähetysseurassa Mar� Rautasen 150-vuo�ssyntymäjuhlaa. Olin
tuolloin työssä Lähetysseurassa ja olin juhlaa suunni�elevassa ja toimeenpanevassa
toimikunnassa. Niissä merkeissä tein v. 1994 ensimmäisen matkani Inkerin maalle ja Inkerin kirkon
alkuvaiheisiin. Kävimme raunioituneissa kirkoissa, Pyhän Marian kirkossa Pietarissa, joka oli
tuolloin vielä muussa käytössä, ja Mar� Rautasen kodissa.
Rautasen ko�a asui silloin inkeriläinen vanhus Saima Nykänen. Hänellä oli muistaakseni yksi lehmä.
Meitä oli viiden hengen suunni�eluryhmä ja istuimme hänen kodissaan ihme�elemässä. Hän
kertoi, e�ä hänen kodissaan on ollut siunaus.

Mar� Rautanen, maaorjan poika, tuli siis Inkerinmaalta Helsinkiin Lähetyskouluun. Elokuussa 1862
oli Suomen Lähetyssanomissa ilmoitus, jonka nuori Mar� luki. Hänen äi�nsä Anna Rautanen oli
ensimmäisiä lähetysystäviä koko pitäjässä. Hän oli �lannut Lähetyssanomat, kun kirkkoherra
Zillliacus Ka�lasta oli sitä tarjonnut. Rippikoulun Mar� Rautanen kävi kirkkoherra Zilliaccuksen
johdolla, joka antoi todennäköises� Mar�lle muutakin opetusta hänen asuessaan pappilassa.
Tarmokas äi� saa�eli Mar�n perille as� Helsinkiin ja osallistui samalla lähetysjuhliin kesällä 1863.
Samalla tutustumismatkalla kun etsimme Mar� Rautasen talon, etsimme museohoitaja Ilona
Immosen inspiraa�osta vanhan hautausmaan. Juoksimme peltoaukealle, jossa oli metsäinen
saareke, ja sieltä todella löytyi vanha hautausmaa rautaristeineen. Se oli olete�avas� Novasolkan
seurakunnan hautausmaa, ja siellä saa�oi olla Mar� Rautasen äidin ja isän haudat.

Mar� Rautasen 150-v. juhliin lii�yen suunnitelmiin kuului lai�aa muistolaa�a Rautasen kodin
seinään. Muistolaa�a-asian hoidin silloin Pietarissa työssä olevan pastori Per� Hu�usen kanssa.
Hän toimi� laa�asuunnitelman pietarilaiselle muistolaa�ojen valmistajalle ja si�en Inkerin kirkon
kanssa kiinni� sen Rautasen talon seinään 1995.
Mar� Rautasen punainen talo löytyi pienen seikkailun jälkeen eri �enhaaroissa. Laa�a oli
paikallaan ja itsekin näin sen nyt ensimmäistä kertaa.

Matkan asiaopas Juha Pen�käinen tutkii,
e�ä olemme varmas� tulleet oikeaan
osoi�eeseen. Kuva Anneli Mylläri

Osa matkalaisista vielä ihme�elee pihan koreu�a ja
kiinnostavia vanhoja taloja. Kuva A-S Salonen



Rautasen talon museoinnista on puhu�u sekä Suomen Lähetysseurassa e�ä Inkerin kirkossa. Sen
ylläpitäminen syrjäisellä paikalla on kuitenkin tuntunut mahdo�omalta.
Rautanen oli Namibian Ambomaalle mentyään elämänsä loppuun (1845 -1926) as� siellä työssä.
Hänen ko�nsa Olukonda vuodesta 1880, joka oli lähetysasema samalla, on museoitu Namibian
val�on toimesta ja Namibian hallitus on julistanut sekä Olukondan museon e�ä kirkon kansallisiksi
monumenteiksi. Museon nimi on Nakambale Museum. Rautasta kutsu�in Nakambaleksi, koska
hän pi� koko ajan ha�ua päässään

Kaunis harmaa lato on täysin pystyssä. Kuva H.
Karlsson

Onkohan tämä ollut kesämaja?
Kaikki neljä kuvaa: A-S Salonen

Ikkunan salaisuus ei
ulkopuolelta selviä.

Ompelukone on unohtunut tai
sijoite�u erikoiseen paikkaan.

On aika jä�ää hyväs�t tälle historialliselle
talolle.



OHJELMAN MUUTOS: KALLIVIERESSÄ KÄYNTI PERUUNTUI
A-S Salonen

Novasolkan jälkeen oli ohjelmaan merki�y Kallivieren käyn�. Sieltä oli lähtöisin Juha Pen�käisen
”satakieleksi” kutsuma Valpuri Vohta. Eräällä matkustajalla oli siellä sukujuuria. Yllä�äen kulje�aja
ilmoi�, e�ä jos käännytään Kalliviereen, liiku�aisiin rajavyöhykealueella ja hän pi� parempana
jatkaa matkaa suoraan koh� Narvaa. Tilanne aiheu� pienen kaaoksen. Yleisöäänestys ratkaisi, ja
jä�mme Kallivieren väliin. Hyvin surullisina. Jokainen.

Matkatoimiston virkailija myöhemmin totesi, e�ä hän kuvi�eli meidän tuntevan kaikki ohjelmassa
olevat paikat. Siksi hän ei ollut tutkinut mahdollisuu�a matkustaa isolla bussilla Kalliviereen. Selvisi,
e�ä alueelle olisi pitänyt hankkia lupa 2 kk ennen matkaa.
Koska ohjelman toimivuus on aina matkatoimiston vastuulla, sieltä tarjo�in pientä hyvitystä mm.
kirjojen muodossa.

Toinen, vähäisempi häiriö matkallamme oli, kun toisena iltana menimme vouchereiden kanssa
hotelliin nukkuaksemme siellä yön ja syödäksemme illallisen. Aiheu�mme hotellille yllätyksen.
Meihin ei ollut varaudu�u. Pitkien neuvo�elujen jälkeen – ja Suomen matkatoimistonkin
puutu�ua asiaan, saimme ruokaa ja pääsimme nukkumaan.

Loput matkasta sujui suunnitelmien mukaan. Viron osuus oli täynnä iloisia yllätyksiä.

NARVASSA - KONSERTTI JA MUSEOIDEN Yö
Alina-Sinikka Salonen

Kun pitkällisen tulliselvityksen jälkeen pääsimme Narvan majapaikkaamme, joksi oli nimensä
vuoksi vali�u hotelli Inger, ehdimme hät´hätää purkaa tavaramme, sillä kaupungilla odo�
kiinnostava �laisuus:

Yhdessä - konser�
Narva Kolledzissa alkoi klo 18
viihdy�ävä ja iloinen konser�,
jossa lauloivat helsinkiläinen
sekakuoro Lau�asaaren laulajat
sekä Narvan inkerinsuomalaisten
kuoro Iloiset ystävät. Suomalaista
kuoroa joh� Victoria Meerson ja
virolaista Tatjana Belanin.

Meidän Juha-professorimme meni
sopivassa kohdassa esi�äytymään
ja esi�elemään tuo�eitaan
kuorolaisille.

Narva. Odo�mme, alkaisiko Juhamme laulaa kuorojen
mukana. Ei, hänellä oli paljon muuta asiaa kuorolaisille. Kuva
A-S Salonen



Kalliviere tuli kuitenkin meitä vastaan
Tuulikki Vilhunen

Kun Kris�ina Häikiön kanssa vielä iltamyöhään kävelimme Aleksanterin kirkolle, siellä oli vielä
museoiden yö ja kirkko auki. Valtavan suuressa kirkontornissa oli yhdessä kerroksessa myös Viron
inkeriläisyyden näy�ely. Ja siellä oli esillä Kallivieren kirkon kyn�elikkö, ja kuva kun piispa Häkkinen
luovu� sen v. 2008 takaisin Viron Inkerinmaalle. Lisäksi oli muutama kuva Kallivierestä. Siellä oli
paikalla myös Inkerin kirkon Narvassa toimiva pappi Vladimir Bahtunin. Hän esi�eli eri näy�elyitä
myöhäisille museoiden yöhön osallistujille.

Kalliveren kirkon kyn�elikkö. Kuva
Tuulikki Vilhunen

Piispa Häkkinen luovu�aa kyn�elikköä takaisin Viron
Inkerille. Kuva: Tuulikki Vilhunen

Kuvakollaasi Kalliverestä. Kuva: Tuulikki
Vilhunen

Narvan linna. Kuva H. Karlsson



RAKVEREN KAUPUNGIN NÄHTÄVYYDET
Alina-Sinikka Salonen, oppaana Rakveren Inkeri-seuran pj. Valeri Vasilenko

Viron matkapäivän ohjelmaa mie�essäni muis�n ak�ivisen Rakveren kaupungin ja erityises� sen
Inkeri-seuran puheenjohtajan Valeri Vasilenkon. Hän toimii myös kaupungin luo�amistehtävissä.
Rakvere on Lapuan ystävyyskaupunki. Vasilenko on ollut ak�ivinen ja ennakkoluuloton
yhteistyökumppani. Pyysin häntä esi�elemään ko�kaupunkiaan.
Vasili oli kutsunut meidät Inkeri-seuransa kokoontumispaikkaan, jossa meille tarjo�in kahvit ja
kerro�in seuran toiminnasta. Sen jälkeen lähdimme kiertoajelulle. Rakveren huoma�avimpia
nähtävyyksiä ovat urheilukeskus ja huolellises� en�söity vanha linnoitus, Vallimäki.

Rakveren Inkeri-seuran pj. Valeri Vasilenko (oikealla) iloitsee
vanhan ystävän, Vieno Kareen tapaamisesta. A-S Salonen lukee
kännykästä jotakin. Ryhmä kuuntelee ja juo kahvia. Kuva: H.
Karlsson

Rakveren linnan muurit kutsuvat. Kuva: H.
Karlsson

Kylläpä täältä näkee kauas…. Kuva:
A-S Salonen



Kukaan Rakvereen tulija ei voi väl�yä näkemästä Tarvasta, Vallimäellä sijaitsevaa pronssista
muinaishärkäpatsasta. Se pystyte�in yhteistyössä kaupunkien kesken vuonna 2002 Rakveren
täy�äessä 700 vuo�a. Patsasta rahoi�vat suomalaiset ja virolaiset järjestöt, kaupungit, yritykset ja
yksityishenkilöt. Rahoi�ajina olivat mm. presiden�t Mar� Ah�saari, Mauno Koivisto ja Arnold
Rüütel. Lahjoi�ajat saivat nimensä patsaan jalustaan. Härän tekijä on kuvanveistäjä Tauno Kangro.
Patsas on 4 m korkea ja 7 metriä pitkä, Bal�an suurin eläintä esi�ävä veistos.

Marja ja Lasse Koskinen tutkivat, ketkä ovat
osallistuneet härän patsaan perustamiseen.
Kuva A-S Salonen

Muurien sisällä tapahtuu jänniä asioita. Meillä
ei nyt ole mahdollista mennä sinne. Siellä
toimii myös virastoja. Kuva: A-S Salonen

Linnan muurit toimivat erinomaises� myös juhlien
pitopaikkana. Kuva on Viron inkeriläisten juhlilta 2005. Kuva:
A-S Salonen



Vallimäellä rii� muutenkin katselemista, vaikka sisä�loihin emme päässeetkään. Ehkä meitä ei olisi
kiinnostanutkaan tutustua asenäy�elyyn ja keskiaikaiseen kidutuskammioon tai kokeilla
jousiammuntaa ja miekkailua.
Kaupungin kul�uurin keskipiste on Rakveren tea�eri, muita kiinnostavia nähtävyyksiä ovat myös
Amandus Adamsonin vuonna 1925 suunni�elema Itsenäisyyden muistomerkki, 1400-luvun lopulla
rakenne�u Kolminaisuuden kirkko sekä Linnakodaniku (Kansalaisen) museo.
Kierroksemme pää�yi Viron moderneimmalla pääaukiolla sijaitsevan ravintolan herkulliseen
lounaaseen. Olimme todella tyytyväisiä näkemäämme ja kokemaamme. Kiitämme täydestä
sydämestä Valeri Vasilenkoa ja toivotamme sinulle hyvää jatkoa kaikissa harrastuksissasi!

Kuuluisa säveltäjä Arvo Pärt rakas� pyöräilyä.
Tässä hän on pysähtynyt Keskusaukiolle. Kuva:
A-S Salonen

Maria Lah� ja Vieno Kare odo�avat lounasta.
Kuva: A-S Salonen

Lounas maistuu kiinnostavan kiertoajelun pää�eeksi. Kuva:
A-S Salonen



JUHA PENTIKÄINEN KAIPAA YHTEISTÄ OPPIMISTA
A-S Salonen lyhentänyt Ka� Lai�sen tekemästä haasta�elusta Sukuvies�ssä 3/2019

Sukuseurojen Keskuslii�o SSK ry vie�ää tänä vuonna 40-vuo�sjuhlavuo�aan. Helsingin yliopiston
teologisen �edekunnan uskonto�eteen professori Juha Pen�käinen toivoo, e�ä sukuseurat
tekisivät ak�ivises� yhteistyötä muiden sukuseurojen kanssa.
Tämä Pen�käisten sukuseuran perustaja ja pitkäaikainen puheenjohtaja toteu�aa yhteistyöhön
tähtäävää toimintaa ak�ivises�. Hän vastaa mielellään myöntäväs� luentokutsuihin ja järjestää
kaikille avoimia retkiä suomalaisille sukujuurille. Hän on kysy�y luennoitsija ja puheiden pitäjä. Hän
on luennoinut lukuisissa sukututkimus�laisuuksissa ja saanut kutsuja juhlapuheiden pitoon eri
sukuseurojen �laisuuksiin.
– Olen ollut ak�ivinen, erityises� siitä läh�en, kun olen ollut Sukuvies�n asiantun�janeuvostossa.
Yleensä en kieltäydy kutsusta, sillä �laisuuksissa oppii tuntemaan ihmisiä ja muita sukuseuroja,
Pen�käinen kertoo. Hän on toiminut Sukuvies�n asiantun�janeuvostossa 2000-luvun puolivälistä
läh�en.

Matkoja suomalaisille sukujuurille

Monet sukututkijat ovat istuneet samassa retkibussissa Pen�käisen kanssa. Yleensä Pen�käinen
istuu bussin etuosassa matkanjärjestäjän tai oppaan roolissa. Reissut kohdistuvat usein Suomen
rajojen ulkopuolelle sinne, mistä monen suomalaisen esi-isät ovat lähtöisin.
– Olemme tehneet matkoja muun muassa Viroon, Karjalaan sekä Ruotsin ja Norjan rajamaastoon,
Pen�käinen lue�elee. Ruotsiin ja Norjaan kohdistuvilla matkoilla retkikunta on tutustunut muun
muassa niin kutsu�uun Finnskogeniin, joka on metsäsuomalaisten asu�amaa alue�a 1600-luvulta
läh�en. Mukana retkillä on ollut parhaillaan jopa parikymmentä eri suvun edustajaa.
Haasta�eluhetkellä Inkeri-Liiton ja Pen�käisten sukuseuran järjestämällä matka on vielä edessä.
– Tarkoitus on mennä seuduille, joista alkoi Kivekkäiden kapina, Pen�käinen kertoo.

Pen�käinen ilmiselväs� nau�i reissujen suunni�elusta ja vetämisestä. Uusia matkakohteita on
Inkerinmaan reissun jälkeen suunni�eilla. Hän haluaisi viedä sukuseuroja Pohjoiseen
Skandinaviaan ja Suomeen, sillä Pen�käisen mukaan yllä�ävän monet suomalaissuvut juontavat
metsälappalaisiin.
– Metsälappalaiset eivät väl�ämä�ä ole saamelaisia, vaan ihmisiä joilla oli lappalainen
elämäntapa. He olivat perämaiden asukkaita ja lappi-sana tarkoi�aa perämaata. He maksoivat niin
sano�ua Lapin veroa riistana ja metsäntuo�eilla, Pen�käinen taustoi�aa.
Tarinat, jotka lii�yvät rajoihin, muu�oihin ja suvun lähtöihin eri alueita, ovat tärkeitä. Nämä
maan�eteelliset kohteet sukututkijoidenkin pitäisi o�aa tarkasteluun.

Joukkoälyn voimaa ja yhdessä oppimista

Pen�käinen poh�i, voisiko Sukuseurojen keskuslii�o tukea sukuseurojen välistä yhteistyötä,
järjestämällä jäsenseuroille yhteisiä keskustelu�laisuuksia. Niissä eri sukuseurat voisivat nostaa
esiin seuran menestystarinoita: Mitä sellaista sukuseurassa on tehty, e�ä se ansaitsisi tulla
yhteiseksi �edoksi. – Se olisi yhdessä oppimista. Esimerkiksi Kemppaiset järjes�vät ko�seudulleen
Mieslahden kansanopistoon luentokurssin, joka kokosi innostuneen yleisön. Ehkä sukuseurat
voisivat järjestää tällaisia yhteisiä ”turpakäräjiä”, Pen�käinen poh�i.
Pen�käinen toivoisi, e�ä keskusliitolta löytyisi paukkuja huomioida jäsenseurojensa merkkivuodet.



– Minusta oli upeaa, e�ä Eine (Kuismin) oli ojentamassa Nilsiän tahkovuorella ansioris�n meidän
sukuseuramme 92-vuo�aalle Eeva Pen�käiselle. Myös muut keskusliiton hallituksen jäsenet ovat
tervetulleita tällaisiin �laisuuksiin, Pen�käinen sanoo.

TALLINNASTA HELSINKIIN

Pian olimmekin Tallinnan satamassa ja Eckerö Line vei meidät Helsinkiin. Tapahtumarikas matka jäi
historiaan.

MATKAN JÄLKEEN HERÄNNEITÄ MIETTEITÄ TAI MUISTOJA

Irja Kasinskaja
Hei, Alina-Sinikka. Haluaisin kii�ää Sinut matkasta. Se oli kiinnostava ja antoisaa. Ihailen miten Sinä
olet toiminut haastavissa �lanteissa ja ratkaisut ongelmia, jotka matkatoimiston tai liikennöitsijän
virheet aiheu�vat. Loppujen lopuksi kaikki meni parhaan päin. Toivon sinulle kaikkea hyvää!

Hilkka Toivonen
Mukavaa oli tavata uusi ihminen, Maria Widenius.
Hänen kanssaan puhuimme paljon. Kaikkea. Kaikesta.
Se hauska tässä oli, e�ä meidän kaikkien odotellessa sitä yhden hotellin ruokaa puolitoista tun�a,
pää�mme ostaa ja juoda kuohuviinipullon puoliksi. Ja se meni hyvään tarkoitukseen! Oli sekä jano
e�ä nälkä.
Toisessa hotellissa ruoka parani huoma�avas� herkullisemmaksi, kun teimme saman tempun: hyvä
kuohuviinipullollinen puoliksi ruokajuomana. Huom. Huom. Emme ole muuten tavoiltamme
juoppoja.😉

Vieno Kare
Kiitos mielenkiintoisesta matkasta! Minulla oli yllätyksenä e�ä pysähdyimme Venhankylässä
(venäjäksi derevnja staraja) Keltossa. Äi�ni oli syntynyt siellä ja mennyt naimisiin. Isä oli kotoisin
Miikkulaisesta. Minä synnyin Virossa. Oli kiva tavata Rakveressa en�siä luokkakavereita ja Rakveren
inkerinsuomalaisliiton jäseniä. Minä olin 29 vuo�a si�en yksi heistä. Me pidetään vieläkin yhtey�ä.

Pekka Wikberg
Minulle jäi päällimmäiseksi mieleen mukavat tutustumiset matkakumppaneihin ja keskustelut
heidän kanssaan. Keskustelin myös Narvassa kuorossa esiintyneen Ainan kanssa ja löysin hänestä
linkin Kalliverestä sukuaan hakeneelle Elisalle (Marja Elisa Wideniukselle, toim. huomautus).
Rakveren inkerinsuomalaisten puheenjohtaja Valeri Vaselenkon suku on lähellä omia sukujuuriani
ja koitan etsiä hänelle hänen esi-isiään.
Minulle jäi matkasta vain mukavia muistoja. Kiitos järjestelyistä!

Tuulikki Vilhunen
Kevät oli juuri tullut, kirsikat kukkivat, aurinko paistoi siniseltä taivaalta, inkeriläisten kylien
värikkäät, kodikkaat ja vanhat talot veivät mielen kauniisiin muistoihin, joita monilla inkeriläisillä
varmas� on ja joita he kaipaavat. Eikä ihme! Kylissä on varmas� käynyt kuhina menneinä aikoina.

Juha Pen�käinen
Vaikka Kallivieri jäikin näkemä�ä, sainpa onneksi matkaa valmistellessa Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran koostamaan Valpuri Vohdan laulusta kase�n. Sen ensi esitys oli historiallinen, vaikkei linja-



auton melussa varmaan rii�ävän hyvin kuulunutkaan. Ja tulihan Kallivierin �lalle yllätysnumerona
konser�.

Anneli Mylläri
Mie�eitä keväisen Inkerin matkan jälkeen. Matkalle lähtö osui mukavas� juuri syntymäpäiväkseni.
Vaikka olen kuullut omilta vanhemmiltani ja sukulaisiltani ja lukenut monia tarinoita inkeriläisten
kohtaloista, minua koske�vat suures� bussissa kuulemani matkatovereiden kertomat kokemukset.
Harmi�elin, e�ä omat lapseni ja lastenlapseni eivät olleet mukana matkalla. Heidän, samoin kuin
joka ikisen kantasuomalaisen tulisi kuulla nämä tarinat ja saada �etää mitä kaikkea
maanmiehemme ovat joutuneet kokemaan.
Myös Levashovassa käyn� pysäy�. Olin kuullut ja lukenut siitä, mu�a vasta paikan päällä koko
karmeus tuli todeksi.
Erityises� mieluisaa oli päästä uudestaan käymään vanhempiemme kodissa Sablinassa ja tavata
aina niin ystävällinen talon nykyinen isäntä. Äi�mme ko�paikan etsiminen en�sessä Lorvilassa ei
tällä kertaa tuo�anut tulosta, mu�a onpahan siinä hyvä syy lähteä taas uudelle reissulle.

Anna Orgolainen
Jouluni 24. - 25.12.1946 Siperiassa:
Isä toi kuusen ennen joulua. Kuusessa oli ylläältä as� täynnä käpyjä. Se oli niin kaunis, kun meillä ei
ollut koristeita kuusta vart ja se tuoksui niin hyvältä.
Ennen joulua Aleksanteri-veli sairastui keuhkokuumeeseen. Lääkärillä ei ollut mi�ää lääkkeitä, ei
penisilliiniä. Jot kuume menisi alaspäin, pan�in vaan kylmä riepu pään päälle.
Lääkäri kyllä käi katsomassa häntä, mu�a mee näh�i jot hänkin oli voimaton.

Lääkärillä (naispuolinen) oli pitkä tumma tukka kauniis� laite�u pään päälle.
Yhtenä päivänä veli pyysi lääkäriä näy�ämään tukkansa. Lääkäri o� pinnit pois tukasta ja hiukset
aaltoilivat selässä. Veli ihastui niin, e�ä henki pysähtyi ja si�en sanoi: Minun äi�lläkin oli
samanlainen tukka. (Äi� oli lähete�y Suomeen, kun veli oli kuusi vuo�a ja minä yhden vuoden.)
Lääkäri ei jaksanut olla itkemä�ä. Kyyneleet virtasivat hänellä. Tämä tapahtui jouluaa�ona.

Si�en joulupäivänä, kun veljellä oli ollut kovat tuskat, hän o� issää kaulasta kiinni ja sanoi: ”Ethän
isä minua mihinkään jätä.” ”Enhän mie sinnuu mihinkään jätä, kultainen poikani.” Veli kepeäs�
huokaili ja siihen isän syliin hän nukkui pois. Hänellä oli silloin 14 vuo�a ja neljä kuukau�a.

Kun si�en kuulin laulun ”Lumi on jo pei�änyt, kukat laaksosessa…” Siitä tuli he� minun rakkain
joululauluni.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rakas kanssamatkustaja!

Kun tämän jälkeen laulat Anna-Marian mainitsemaa joululaulua, muistat varmaan hänen vaikean
joulunsa. Ehkä muistat myös tämän keväisen Inkerin matkan, joka oli meille yhdessä oppimista.



Liikennöitsĳänä matkalla toimii Matka-Niinimäki Oy ja
kuljettajana Teĳo Wallin.

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matka- ja
viisumipalvelu Lähialuematkat - Russian Tours Ltd,

Vuorimiehenkatu 3, Helsinki




