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ISO VOITTO JA INKERINSUOMALAISTEN TOSI

HYVÄÄ JUHANNUSTA
JA KESÄN JATKOA!

Mennyt aika kulkee meilta pois. Se kulkee hitaasti niinkuin suuri
laiva. Näin meidänkin päivämme jäävät yhtäkkiä niinkuin huonoksi
historiaksi; vanhat asiat ja tapaukset vuorostaan menettävät tarkoituk-
sensa. Näin olettavat ihmiset, mutta ihmisten on ominaista erehtyä.

Kuka on tehnyt enemmän pahaa inkerinsuomalaisille, Stalin vaiko
Hitler? – kysyivät minulta Suomesta tulleet matkustajat. Kysymys ei
ole tyhjä, koska kysyjät ovat itse inkerinsuomalaisia, vaikka he ovat
kasvaneet Suomessa ja asuvat tuolla koko elämänsä. Yritän vastata  –
emme ole jumalia, jotta harkita ilkiöiden syitä. Mutta kuulen vastauk-
sen: Hitler ei tehnyt meille niin paljon pahaa kuin Stalin teki. Huomau-
tan, että Hitler aloitti sotaa. – Jospa Hitler ei olisi aloittanut, niin Stalin
olisi sen aloittanut.

Näin suomensuomalaiset eivät hermostele, että Suomi oli sodan ai-
kana Saksan liittolaisena. Saksalaiset olivat suomalaisille aseveljiä; sak-
salaisia kunnioitetaan. Saksaa ei tuomita, mutta vastauksessa tuntuu
selvästi ryssänviha. Se on ymmärrettävää – mikä venäläisille oli Hitler
ynnä Saksa, se oli suomalaisille Stalin ja Venäjä. Onkohan kaikki niin
suhteellista?

On kulunut 62 vuotta Isosta Voitosta. Se oli erikoinen voitto. Neu-
vosto-Venäjän menetykset olivat kauheita. Suomensuomalaiset tuskin
jaksavat ymmärtää, kuinka suuri oli Venäjän tuho saksalaisten ansiosta.
Voi sanoa, että suomensuomalaiset eivät tahdo sitä ymmärtää. Suomel-
le oli Venäjä vihollinen. Siis se, mikä oli paha Venäjälle, oli hyvä Suo-
melle. Saksalaiset olivat Suomen ystäviä, kun Saksa ja Suomi tappeli-
vat yhdessä vihollista – Venäjää – vastaan. Saksalaisten sotarikokset ei
kuulu suomensuomalaisille. Mutta inkerinsuomalaiset pitivät saksalai-
sia vihollisina. Suomessa voidaan valehdella vaikka kuinka paljon siitä
että Suomi halusi vaan avustaa heimolaisille – mutta inkerinsuomalaiset
ovat silminnäkijöitä. Venäjän syyttäjiä oli riittänyt aina; mutta tässä
asiassa inkerinsuomalaiset voivat olla – ja ovat – Saksan syyttäjiä.

Kuka enemmän hävitti Inkeriä – saksat vaiko ryssät? Entä Venäjää?
– Kumpikin. Iso Voitto – kenelle se oikeastaan oli voitto? Neuvostoliit-
to voitti, mutta venäläiset eivät nauttineet voitonsa hedelmistä. Iso
Voitto kuului venäläisille sanalla, mutta itse asiassa olivat sen sijansa
raskaat menetykset, hävitys, köyhyys ja sorto. Mitä sitten oli Iso
Voitto suomalaisille? Kun Suomelle Neuvostoliiton voitto tarkoitti vain
tappiota, inkerinsuomalaisille se tarkoitti täydellistä romahdusta. Näin
Iso Voitto muuttui tappioksi kaikille kansoille.

Ajan kuluttua syntyy kummalisia kysymyksiä. Oliko inkerinsuo-
malaisten siirto Inkeristä v.1943 vapaaehtoista? Liika kysymys – sa-
noisi jokainen mukana ollut. Ja kuitenkin on olemassa toinenkin totuus.
Nimenomaan, että Suomi oli vain avustanut sodasta kärsiviä inkerin-
suomalaisia. Kyllä, siirto Suomeen Virosta oli inkerinsuomalaisille va-
paaehtoinen – mutta lähtö kotoa ei ollut vapaaehtoista. Kloogassa ol-
lessa, ihmiset suostuivat lähtemään Suomeen – niinkuin he nähtävästi
suostuisivat lähtemään tuosta vaikka mihin muualle. Kun Saksa ja Suo-
mi ratkaisivat siirtää inkerinsuomalaisia Suomeen, ei silloin inkerinsuo-
malaisilla ollut yhtään vaihtoehtoa. On selvä, että se oli enemmän Sak-

san kuin Suomen ratkaisu. Saksalle olivat inkerinsuomalaiset ennen
kaikkia neuvostokansalaisia, joita vain luovutettiin Suomelle. Ja saksa-
laiset siirsivät heitä neuvostokansalaisina, samalla tavalla kuin he venä-
läisiäkin siirsivät.  Saksa aloitti sotaa, jonka kuluessa Inkerinmaa kato-
si. Siis kovempi osa syytä Inkerinmaan tuhoamisesta kuuluu saksalai-
sille.

Oliko sitten inkerinsuomalaisten paluu Neuvosto-Venäjälle vapaa-
ehtoista? Kyllä – paitsi muutamia tapauksia. Epäröivät lienevät kauka-
na inkerinsuomalaisten murheista.

Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen. Valhe vakiintuu kaik-
kialla – sekä historiassa että elämässä. Kloogaa ei enää pidetä keski-
tysleirinä, inkerinsuomalaiset eivät muka olleet Suomessa pakolaisia
vv.1944, siksi Saksan korvausraha ei heille kuulu. Tämä moskovalais-
ten asiantuntijoiden päätös puhuu monesta. Ensiksi siitä, etta Venä-
jän valtio on edeleenkin ihmisvastainen. Nykyään osat ovat muuttu-
neet. Saksa tuntee syynsä ja tahtoisi jotain korvata; Venäjä jatkaa
itsensähävitystä niinkuin sokea kyklooppi; Suomessa ollaan epäile-
vällä kannalla. Näissä tilanteissa on syntynyt uusi tutkimusprojekti
nimeltään: Kotiin karkoitettavaksi.

Aiheen nimittämisessä tuntuu tietoinen paradoksi. Onhan olemassa
aivan vastakohtaisia käsityksiä inkerinsuomalaisten muutoista vv.1943-
44, nimenomaan virallisia (helsinkiläis-moskovalaisia) käsityksiä ja toi-
selta puolelta kansanomainen inkerinsuomalaisten käsitys.

Silloin kun Toivo Flink kertoi ensi kertaa tutkimustyöstään, monet
tunsivat ehkä jotain kiusausta: mitä varten tutkia asiaa, joka näyttää
päivanselvältä. Mutta, hyvät heimolaiset, siltä näyttää tänään. Sadan
vuoden kuluttua säilyy mahdolisesti vain valheellinen, kummallekin
osapuolelle sopiva versio. Miltä näyttää teistä tälläinen näkemys?

Toivo Flink tunnetaan inkerinsuomalaisena kansanmiehena niin pit-
kän aikaa, että vissiin tiedämme hänestä enemmän kuin hän itse tietää
itsestään. Tuskin joku voi epäilla, etta hän sopii tähän tutkimustyöhön
peremmin kuin joku toinen. Väitöskirjassaan Maaorjuuden ja vallanku-
mouksen puristuksessa (2000) Toivo Flink osoitti tytkimustyön  kor-
keata tasoa aineen tietousta. Hänen uuden tutkimustyönsä tehtävä on
koota suuri määrä tietoja aiheesta ja esittää se teoksessaan, joka sen
jälkeen saisi virallisen statuksen. Flinkin työ saattaa tulla painavaksi
tiiliksi historian vaakaan.

Toivo Flinkin tutkimustyötä ei pitäisi laskea yhden tekijän työksi.
Se koskee kaikkia inkerinsuomalaisia, jotka nähtävästi tahtoisivat, jotta
heidän sodanaikaisista murheista olisi kirjoitettu totta eikä vierasta va-
letta. Ja kun maailmassa on niin monia erilaisia tosia, niin on inkerin-
suomalaisillakin oikeus esittää oma totuudensa.

Avustakaa Flinkiä. Pitäkää hänen tutkimustyötä tärkeänä asiana.
Kantakaamme kortemme yhteiseen kekoon. Voitte kirjoittaa tai nau-
hoittaa kertomuksenne sodanaikaisista muutoista suomen tai venäjän
kielellä. Toivo Flinkin kysymyslistan suomen ja venäjän kielellä löy-
dätte tästä INKERI-lehdestä.

A. Krjukov
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fl Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚ 1944 „Ó‰Û ‚ »„‡ÍÂ,
ÍÛ‰‡ ÏÓˇ Ï‡Ï‡, ›ÎÏ‡ –‡ÏÔ‡ÌÂÌ, ·˚Î‡
‚˚ÒÎ‡Ì‡ ‚ÂÒÌÓÈ 1942 „., Í‡Í Ë ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ
ÊËÚÂÎË “ÓÍÒÓ‚‡. Ã‡Ï‡ Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚ ”ÛÒË
ÃËÈÌ‡ (ÕÓ‚ÓÂ ƒÂ‚ˇÚÍËÌÓ), ÔÓÚÓÏ ÊËÎ‡
Ë ‡·ÓÚ‡Î‡ ‚ —ˇ¸„‡ı, ‡ ÔÓÁ‰ÌÂÂ ‚ “ÓÍ-
ÒÓ‚Ó. †‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ 1946 „. ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÂÂÒÂÎËÚ¸Òˇ ‚ †‡ÂÎË˛,
Ì‡¯‡ ÒÂÏ¸ˇ ÓÚÔ‡‚ËÎ‡Ò¸ ÚÛ‰‡. —Ì‡˜‡Î‡
ÊËÎË Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏˇ ‚ —‡ÎÏË. ›ÚÓ ·˚‚-
¯‡ˇ ÚÂËÚÓËˇ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË. «‡ÔÓÏÌË-
ÎËÒ¸ ÒÚ‡˚Â ÙËÌÒÍËÂ ‰ÓÏ‡, ‚ ÍÓÚÓ˚ı
Ï˚ Ë„‡ÎË ‰ÂÚ¸ÏË. Ã‡ÏÛ ‚ÁˇÎË ‰Óˇ-
ÍÓÈ ‚ ÍÓÎıÓÁ. ÕÓ ÔÓÚÓÏ ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ Á‡Ò-
Ú‡‚ËÎË ÛÂı‡Ú¸ ËÁ —‡ÎÏË Ë Ï˚ Ì‡‰ÓÎ„Ó
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ ◊‡ÎÌÂ.  —Ì‡˜‡Î‡ ÊËÎË
‚ ‚‡„ÓÌÂ, ÔÓÚÓÏ – ‰‡ÎË ‚ ·‡‡ÍÂ ÍÓÏÌ‡-
ÚÛ 12 Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚. «‰ÂÒ¸ ˇ ÔÓ-
¯Î‡ ‚ ¯ÍÓÎÛ.  ”‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ·˚ÎÓ ÚÓ,
˜ÚÓ ‚ ¯ÍÓÎÂ ËÁÛ˜‡ÎË ÙËÌÒÍËÈ ˇÁ˚Í.
ƒÓÏ‡-ÚÓ Ï˚ ‚ÒÂ ‚ÂÏˇ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ÎË ÔÓ-
ÙËÌÒÍË. ¬ 1954 „., ÒÂ‰Ë ÔÂ‚˚ı ÔË-
Âı‡ÎË Ò˛‰‡, ‚ “ÓÍÒÓ‚Ó.

Ã‡Ï‡ ‡·ÓÚ‡Î‡ Ò‡ÌËÚ‡ÍÓÈ, ÍÓÔËÎ‡
‰ÂÌ¸„Ë ̃ ÚÓ·˚ ÔÓÒÚÓËÚ¸ ̋ ÚÓÚ ‰ÓÏ, Ì‡ÌË-
Ï‡Î‡ ÒÚÓËÚÂÎÂÈ. ¬ 1960-Â, Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓÒÚÓËÎË Ò‚ÓÂ ÊËÎ¸Â, Û Ì‡Ò ÒÚ‡ÎË ÒÓ-
·Ë‡Ú¸Òˇ ‚ÂÛ˛˘ËÂ. œÓÎÌ˚È ‰ÓÏ Ì‡Ó-
‰Û ÒÓ·Ë‡ÎÒˇ. ¡˚‚‡ÎÓ Ë ‚ÒÚ‡Ú¸ ÌÂ„‰Â.
«‰ÂÒ¸ ‚ÒÚÂ˜‡ÎË –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó Ë œ‡ÒıÛ,
ÍÂÒÚËÎË ‰ÂÚÂÈ, ‚ÂÌ˜‡ÎË. œ‡ÒÚÓÓ‚ ÌÂ
·˚ÎÓ. †ÂÒÚËÎË, ‚ÂÌ˜‡ÎË Ë ÔÓÔÓ‚Â‰Ó-
‚‡ÎË ÊÂÌ˘ËÌ˚ – ’ËÎ‰‡ ’‡È„ÓÌÂÌ, —‡È-
Ï‡ “Ë‡ÌÂÌ Ë ÏÓˇ Ï‡Ï‡ ›ÎÏ‡ –‡ÏÔ‡-
ÌÂÌ. œËıÓ‰ËÎ Ò˛‰‡ Ë ¿ÌÚÒ œÛÌÚ, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÔÓÁ‰ÌÂÂ, ‚ 1990-Ï ÒÚ‡Î ÔÂ‚˚Ï
Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎÂÏ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ÔËıÓ‰‡.

 ¡˚‚‡ÎÓ, ‚ ÚÂ „Ó‰˚ Î˛‰Ë ÂÁ‰ËÎË ‚
Õ‡‚Û ËÎË ‚ œÂ˜Ó˚ ̃ ÚÓ·˚ ÔÓ·˚‚‡Ú¸ Ì‡
·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËË ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÏ Î˛ÚÂ-
‡ÌÒÍÓÏ ı‡ÏÂ. œËıÓ‰ËÎË Ò˛‰‡ ËÌÓ„-
‰‡ Ë ÏÂÒÚÌ˚Â ÛÒÒÍËÂ ÒÂÏ¸Ë ÍÂÒÚËÚ¸
‰ÂÚÂÈ. ¬Â‰¸ ÚÓ„‰‡ ÓÚ ÀÂÌËÌ„‡‰‡ ‰Ó œË-
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ÓÁÂÒÍ‡ ÌÂ ·˚ÎÓ ÌËÍ‡ÍËı ̂ ÂÍ‚ÂÈ. Œ‰Ì‡
ÊÂÌ˘ËÌ‡ Â˘Â ÒÍ‡Á‡Î‡ ÚÓ„‰‡ ´Ì‡‰ ¬‡-
¯ËÏ ‰ÓÏÓÏ Í‡Í‡ˇ-ÚÓ ‡Û‡Öª

¬ 1961 „Ó‰Û “ÓÍÒÓ‚Ó Ú‡ÈÌÓ ÔÓÒÂÚËÎ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ Ô‡ÒÚÓ ÚÓÍÒÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔËıÓ‰‡
fiı‡Ì‡ ¬‡ÓÌÂÌ, ‚˚ÒÎ‡ÌÌ˚È ‚ 1936 „Ó‰Û
‚ ‘ËÌÎˇÌ‰Ë˛. «‰ÂÒ¸, ‚ Ì‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ,
‚ÒÚÂ˜‡ÎÒˇ Ò Î˛‰¸ÏË. ¬ ÀÂÌËÌ„‡‰ ÓÌ
ÔËÂı‡Î Í‡Í ÚÛËÒÚ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ.
ÃÓˇ Ï‡Ï‡ ÁÌ‡Î‡ Â„Ó Â˘Â Ò ‰Ó‚ÓÂÌÌ˚ı

¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚‡ (–‡ÏÔ‡ÌÂÌ) Ë ÂÂ Ò˚Ì ¬Î‡‰ËÏË,
‰¸ˇÍÓÌ ÚÓÍÒÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔËıÓ‰‡

‚ÂÏÂÌ. †ÒÚ‡ÚË, ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 30-ı ÏÓˇ Ï‡Ï‡
‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰Û„ÓÈ ÀËÁÓÈ œÛıË-
Î‡Ò ıÓÚÂÎË ÛÈÚË ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰Ë˛. ÿÎË
ÎÂÒ‡ÏË Í „‡ÌËˆÂ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÀÂÏ·ÓÎÓ‚Ó.
œÓ˜ÚË ‰Ó¯ÎË, ÌÓ ÛÒÎ˚¯‡ÎË Í‡ÍÓÈ-ÚÓ
¯ÛÏ, ËÒÔÛ„‡ÎËÒ¸ Ë ‚ÂÌÛÎËÒ¸ Ó·‡ÚÌÓ.

¿ ÒÓ·Ë‡Ú¸Òˇ Ì‡˜‡ÎË Â˘Â ‚ 1950-Â
„Ó‰˚, Ò‡ÁÛ Í‡Í Ì‡˜‡ÎË ÙËÌÌ˚ ‚ÓÁ‚‡-
˘‡Ú¸Òˇ ‚ Ó‰Ì˚Â Í‡ˇ. ¬Â‡ ‚ √ÓÒÔÓ‰‡
Á‰ÂÒ¸ ‚ÒÂ„‰‡ ÊËÎ‡ Ë ·˚Î‡, ÔÓÊ‡ÎÛÈ,
ÔÓÍÂÔ˜Â, ˜ÂÏ ÒÂÈ˜‡Ò.  ÀÂÚÓÏ ËÌÓ„‰‡
ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÍÎ‡‰·Ë˘Â ‚ “ÓÍÒÓ‚Â ËÎË
‚ †ÓÎÚÛ¯‡ı. “ÓÊÂ ÏÓÎËÎËÒ¸, ÔÂÎË „ËÏ-
Ì˚ ËÁ Virsikirja.

¬ 1963 „Ó‰Û ÏÂÌˇ ‚˚Á‚‡ÎË ‚ ÓÚ‰ÂÎ
Í‡‰Ó‚. –ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚ÂÎÂÎÓ ÔÓ‚ÂÒÚË
·ÂÒÂ‰Û: ´†‡Í ˝ÚÓ, ÎÛ˜¯ËÂ ‡·ÓÚÌËÍË
¡Ó„Û ÏÓÎˇÚÒˇ!ª. “Ó„‰‡ ̌  Í‡Í ‡Á ÔÓ‰ÔË-
Ò‡Î‡ ÔÓ¯ÂÌËÂ Ó ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË Î˛ÚÂ-
‡Ì‡Ï œÛ¯ÍËÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë. Œ‰Ì‡ÍÓ
ÔÓ¯ÎÓ Â˘Â ‰ÓÎ„Ëı 15 ÎÂÚ, ÔÂÊ‰Â ̃ ÂÏ
Û ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËı ÙËÌÌÓ‚ ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸
Ò‚Óˇ ̂ ÂÍÓ‚¸.  Œ‰ËÌ ‡Á ËÁ ̄ ÍÓÎ˚ ÔË-
ıÓ‰ËÎË, Û„ÓÊ‡ÎË ‰‡ÊÂ Ú˛¸ÏÓÈ Á‡ Â-
ÎË„ËÓÁÌÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ‰ÂÚÂÈ. ÕÓ ‚ÂÏˇ
·˚ÎÓ ÛÊÂ ÌÂ ÚÓ. ¬ÓÓ·˘Â, ÌÂ ÒÍ‡ÊÛ, ̃ ÚÓ-
·˚ ‚ ̋ ÚË „Ó‰˚ Ì‡Ò Í‡Í-ÚÓ ÓÒÓ·Ó ÔÂÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÎË. ÃÓÎËÚ¸Òˇ ‚ ‰ÓÏÂ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÏÂ-
¯‡Î, ıÓÚˇ ÁÌ‡ÎË Ó· ̋ ÚÓÏ ‚ “ÓÍÒÓ‚Ó Ó˜ÂÌ¸
ÏÌÓ„ËÂ.  ¡Ó„ ı‡ÌËÎ Ì‡ÒÖ

†‡Í‡ˇ ·˚Î‡ ‡‰ÓÒÚ¸, ÍÓ„‰‡ ‚ 1978
„Ó‰Û Ì‡Ï ÓÚ‰‡ÎË Î˛ÚÂ‡ÌÒÍÛ˛ ˆÂÍÓ‚¸
‚ œÛ¯ÍËÌÂ, ÍÓÚÓ‡ˇ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 12 ÎÂÚ
·˚Î‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ »Ì„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ËË!›ÎÏ‡ –‡ÏÔ‡ÌÂÌ Ë ÀËÁ‡ œÛıËÎ‡Ò. 1930-Â „Ó‰˚
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¬ 1990-Ï ‚ÂÌÛÎË Ì‡¯Û “ÓÍÒÓ‚ÒÍÛ˛
ˆÂÍÓ‚¸.  Õ‡‚ÂÌÓÂ, Ò 40-ı „Ó‰Ó‚ ‚ ÌÂÈ
·˚Î ‰ÓÏ ÍÛÎ¸ÚÛ˚. ‘ËÎ¸Ï˚, Ú‡Ìˆ˚, Á‡-
ÚÂÏ ‚Ë‰ÂÓÒ‡ÎÓÌÖ ŒÍÌ‡ ·˚ÎË Á‡ÎÓÊÂÌ˚
ÍËÔË˜‡ÏË. †ÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ÂÛ˛˘ËÏ Î˛‰ˇÏ
ÚˇÊÂÎÓ ·˚ÎÓ ÒÏÓÚÂÚ¸, ‚Ó ̃ ÚÓ ÔÂ‚‡ÚË-
ÎË Ì‡¯ ÒÚ‡ËÌÌ˚È ı‡ÏÖ

¬ 1960-Â „Ó‰˚ ÔÓ ‚ÂÎÂÌË˛ ÚÓ„‰‡¯-
ÌÂ„Ó „Î‡‚˚ ÔÓÒÂÎÍÓ‚ÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
√‡ÌË˜Â‚‡ ‡ÁÛ¯ËÎË ÍÓÎÓÍÓÎ¸Ì˛. œÓ-
ÌˇÚÌÓ, Í‡Í ‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸ Î˛‰Ë ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌ-
ÌÓÏÛ ı‡ÏÛ. œÓÏÌ˛, ‚ 1990-Ï Ò‡ÁÛ ÔÓÒ-
ÎÂ Â¯ÂÌËˇ Ó ÔÂÂ‰‡˜Â ˆÂÍ‚Ë ÒÓ·‡-
ÎËÒ¸ ÔÂ‚˚È ‡Á ÔÓÏÓÎËÚ¸Òˇ. ÕÓ ÔË-
¯ÂÎ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Ë
‚ÂÊÎË‚Ó ÔÓÔÓÒËÎ ÔÓÍËÌÛÚ¸ Á‰‡ÌËÂ, Ú‡Í
Í‡Í ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Â˘Â ÌÂ „ÓÚÓ‚˚.

ÕÛ, Ï˚ ÔÓ¯ÎË Í‡Í ‚ ÒÚ‡˚Â ‚ÂÏÂ-
Ì‡ Ì‡ ÍÎ‡‰·Ë˘Â, ÔÓÏÓÎËÎËÒ¸ Ú‡Ï. ¿
˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ ‚Ó¯ÎË ‚ ı‡Ï.
”˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ˆÂÍ-
‚Ë. ƒÛÏ‡˛, ˜ÚÓ Ë Û Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
‰‚ËÊÂÌËˇ ÂÒÚ¸ Á‰ÂÒ¸ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚.
À˛‰Ë ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛Ú Ó Ò‚ÓËı ÍÓÌˇı.
≈ÒÎË ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ ÔÎÓıÓ ÁÌ‡ÂÚ ÙËÌÒÍËÈ
ñ ÚÓÊÂ ÌÂ ·Â‰‡. Œ ÍÛÎ¸ÚÛÂ Ë ËÒÚÓ-
ËË ÏÓÊÌÓ „Ó‚ÓËÚ¸ Ë ÔÓ-ÛÒÒÍË, ÔË
˝ÚÓÏ ËÁÛ˜‡ˇ ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÙËÌÒÍËÈ
ˇÁ˚Í. » ÌÂ ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÛÂ‰ÛÚ ‚
‘ËÌÎˇÌ‰Ë˛Ö

¡ÂÒÂ‰Ó‚‡Î ¿Ì‰ÂÈ œ˛ÍÍÂÌÂÌ

¬Î‡‰ËÏË ¬‡ÒËÎ¸Â‚,
‰¸ˇÍÓÌ
“ÓÍÒÓ‚ÒÍÓ„Ó Â‚‡Ì„ÂÎË˜ÂÒÍÓ-Î˛ÚÂ‡ÌÒÍÓ„Ó ÔËıÓ‰‡:

ñ †Ó„‰‡ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÚÍ˚Î‡Ò¸ œÛ¯ÍËÌÒÍ‡ˇ ̂ ÂÍÓ‚¸
ˇ Û‰Ë‚ËÎÒˇ, ̃ ÚÓ ÂÒÚ¸ ıËÒÚË‡ÌÒÍ‡ˇ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, ÏÓË Ò‚ÂÒÚÌË-
ÍË. » ‚ÓÓ·˘Â ñ ̃ ÚÓ ‚ÂÛ˛˘Ëı Ú‡Í ÏÌÓ„Ó. ¬ ̄ ÍÓÎÂ ‡ÚÏÓÒÙÂ-
‡ ·˚Î‡ ÚˇÊÂÎ‡ˇ. ƒÂÚË ËÁ ‚ÂÛ˛˘Ëı ÒÂÏÂÈ ·˚ÎË Í‡Í ·ÂÎ˚Â
‚ÓÓÌ˚. œÓÏÌ˛, ·˚Î‡ Ú‡Ï ‰Â‚Ó˜Í‡ ËÁ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ‚ÂÛ˛-
˘ÂÈ ÒÂÏ¸Ë. ≈Â ‰ÂÚË Ú‡Í ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÎËÖ fl ÏÓ„ Á‡ ÒÂ·ˇ ÔÓÒÚÓ-
ˇÚ¸, ÌÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ò‚ÓËÏ ‰Îˇ ÌËı ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ·˚Î. ≈ÒÎË ÒÔ‡-
¯Ë‚‡ÎË Ó ‚ÂÂ ñ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Î, Ô˚Ú‡ÎÒˇ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸.
» ‚ ‡ÏËË ñ ÚÓÊÂ. œË˜ÂÏ ÔÓÔ‡Î ÒÎÛÊËÚ¸ ÌÂ ÍÛ‰‡-ÌË·Û‰¸, ‡
‚ ÔÓ„‡ÌË˜Ì˚Â ‚ÓÈÒÍ‡ ‰‡ Â˘Â Ì‡ „‡ÌËˆÛ Ò ‘ËÌÎˇÌ‰ËÂÈ!
“‡Í ÍÓ„‰‡ ÛÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ ˇ ‚ÂÛ˛˘ËÈ ‰‡ Â˘Â ÙËÌÌ Ó‰ËÌ ËÁ
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓ‚ ÒÍ‡Á‡Î ÏÓÂÏÛ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÍÓÏ‡Ì-
‰ËÛ ´¬ Ì‡¯Ë ˇ‰˚ Á‡ÚÂÒ‡ÎÒˇ ‚‡„!ª — 1990 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡
‚ÓÁÓ‰ËÎË “ÓÍÒÓ‚ÒÍËÈ ÔËıÓ‰, ˇ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ ‚ÓÒÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËË ˆÂÍ‚Ë. œÓÚÓÏ ÔÂÂ‚Ó‰ËÎ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËˇ, ÂÁ-
‰ËÎ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ô‡ÒÚÓ‡ÏË ËÁ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË ‚ ‡ÁÌ˚Â Û„ÓÎÍË
–ÓÒÒËË. “ÂÔÂ¸ ÛÍÓÔÓÎÓÊËÎË ‚ ‰¸ˇÍÓÌ˚. –‡‰ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
Û Ì‡Ò ‚ “ÓÍÒÓ‚Ó ‚ÓÁÓÊ‰‡ÂÚÒˇ ‡·ÓÚ‡ ´»ÌÍÂËÌ ÀËËÚ-
ÚÓª. ƒÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÌÛÊÌ‡ ÏÌÓ„ËÏ Î˛‰ˇÏ, ıÓÚˇ ·ÓÎ¸-
¯ËÌÒÚ‚Ó ÌÂ ÔËÌËÏ‡ÂÚ ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚËˇ.

ÃÓÎÓ‰ÂÊ¸ “ÓÍÒÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔËıÓ‰‡ Ì‡ ÍÓÌÙËÏ‡ˆËË. ÕÂ ÔÓÁÊÂ 1936 „.
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Mikä on mäkikunta? Ensiksi, se on asu-
tus. Kyläntapainen asutus. Ulkopuolelta kat-
soen, mäkikunta on niinkuin kylä. Miksi sit-
ten se ei ole kylä? – Koska sitä ei pidetä
kylänä. Siis, se on kylänosa. Mäkikunta ei
voi olla itsenäinen, se ainoastaan kuuluu ky-
lään.

Miksi kylän kokonaisuudesta erotetaan
mäkikunnat? Siitä, että kylässä voi olla muu-
tama ryhmä taloja. Mäkikunta on erillinen
taloryhmä, se on erillisyys. Kartalla joka mä-
kikunta on merkitty erikseen. Hyvä kartta ei
ole mykkä; kartalle tarvitsee paikannimiä.
Joka mäkikunnalla on ainakin oma nimi.

Kun mäkikunta on erikoisuus, mistä se
sitten koostuu? Taloista vain. Mäkikunta on
taloryhmä, siis se on yhtenäisyys. Alkupe-
räinen kyläntapainen yhtenäisyys.

Onko mäkikunta pienempi kuin kylä? Ei
välttämättä. Koko ei tarkoita tässä asiassa
paljon. Kylä voi olla pikkarainen, ja mäki-
kunta saattaa olla suuren kylän vertainen.
Mäkikunta voi käsittää 1-2 taloa, tai jopa 30-
40 taloa. Mäkikunnan koko voi olla erilai-
nen.

Tarkoittaako sitten mäkikunta vaikkapa
mäkeä? Taas ei välttämättä. Mäki voi olla
korkea ja jyrkkä, tai matala ja loiva; mäkikun-
ta voi sijaita myös tasaisella paikalla. Siinä
tapauksessa asutus on itse kuin mäki. Näin
mäkikunta on ainakin mäen tapainen.

Nyt mäkikunta-nimestä. Se periytyy
nähtävästi kumpuileviin seutuihin. Mäen
pää on mukavin kohta talolle. Sillä Pohjois-
Inkerissä olivat jos ei kaikki korkeat mäet
asuttuja paikkoja, sitten mäkikuntia. Ja kui-
tenkin, koostuvat myöskin tasangolla sijai-
neet kylät mäkikunnista (Miikkulaisi, Pur-
nu, Vuoljärvi). Siinä tapauksessa asutus itse
muodostui niinkuin mäkeä. Näin mäki-sana
tarkoittaa Pohjois-Inkerissä pikemmin asu-
tusta kuin kumpua.

Mikä on sitten kylä, joka koostuu mäki-
kunnista? Ensiksi, se lienee ollaan verrat-
tain vanha kylä – niin vanha, että se jakau-
tuu eri osiin. Muistakaamme, että joka kylä
sai nähtävästi alkunsa yhdestä talosta.
Toiseksi, se lienee olla laaja kylä. Kylässä,
joka jakautuu mäkikuntiin, pitää olla vähin-
täin kaksi taloryhmää eri paikalla.

Suomalainen kylä saattaa olla yhtenäinen
tai hajanainen. Yhtenäisen kylän rakenne voi
olla kasantapainen tai säännöllinen. Vanhat
karjalaistapaiset kylät ovat hajanaisia. Kyli-
en hajanaisuus ei tarkoita, että talot sijaitse-
vät epäjärjestyksessä. Hajanaisessa kyläs-
sä on olemassa perinnäistapainen rakenne.
Joka vieras ilmeisesti huomaa, että talot ha-
janaisessa kylässä muodostavat pienempiä
tai suurempia ryhmiä. Hajanaisessa kylässä
talot ovat ryhmitetty moniin ryhmiin. Nämä
ryhmät ovatkin mäkikunnat.

Hajanainen kylä,
joka koostuu mäkikun-
nista, voinut olla suuri
(60-100 taloa), hyvin
suuri (yli 100 taloa),
keskimääräinen (40-60
taloa) ja jopa pieni (20-
40 taloa). Ensimmäisiä
ja toisia sanotiin Po-
hois-Inkerissä suurky-
liksi. Paikkakuntalai-
nen väki ei tietänyt ta-
vallisesti kotikylänsä
talojen lukua, ja arveli
sen olevan usein ”yli
300 taloa”. Näin oli sa-
nottu Katumaasta (79
taloa v.1926), Kauko-
lasta (139 taloa sama-
na vuonna), Mistolas-
ta (noin 150 taloa),
Vuoleenkylästä (130 ta-
loa).

Toista tapaa olivat
seutukylät. Nämä kylät
eivät olleet niin suuria,
kuin pitkiä. Pohjois-In-
kerin seutukylät ojen-
tuivat pitkin harjantei-
ta (Miikkulaisissa pit-
kin jokea); niiden mäkikunnat sijaitsivat toi-
sinaan niin kaukana toinen toiselta, että ne
”ei olleet näkyvissä”. Pohjois-Inkerin seu-
tukylien pituus saavuttaa 10 km:ä ja leveys
5-7 km:ä. Ulkopuolelta katsoen, seutukylä
ei muistuttanut yhtään kylää, mutta jotain
asuttua seutua.

Tässä täytyy selittää, että seutukylä-nimi
ei ollut tunnettu Inkerissä, joka tapaukses-
sa 1900-luvulla. Seutukyliä tiedään Karjalan
kannaksen pohjois-osissa (tyypillisiä seu-
tukyliä olivat esim. Hiitola ja Kaukola Käki-
salmen kihlakunnassa) sekä kauemmaksi
pohjoiseen päin. Puhutaan tässä seutuky-
listä siitä syystä, että tämä kansanomainen
termi sopii hyvin myös Pohjois-Inkerin suu-
riin kyliin, sikäli se vastaa niiden ominaista
rakennettä. Mäkikuntien lukumäärä seutu-
kylissä ja suurkylissä – niinkuin talojen määrä
–voi olla samanlainen.

Muutamassa seutukylässä oli mäkikun-
tien lukumäärä niin suuri, että niitä ryhmitet-
tiin eri ryhmiin, lukuvuoroihin. Näin Kau-
kolan Alakylä ja Yläkylä olivat lukuvuoro-
ja, joista jokainen käsitti useita kolkkia ja mä-
kikuntia. Lukuvuoroiksi voi lukea Miikku-
laisten Alakylää ja Yläkylää, Lempaalan Lo-
pottia ja Takakylää, Suurta ja Pientä Kaita-
laa, Suurta ja Pientä Kaljaalaa, Suurta ja Pien-
tä Suojalaa jne.

Jutellaan nyt hieman Pohjois-Inkerin ky-
listä ja mäkikunnista. Siellä suuret ja pienet

KYLÄT JA MÄKIKUNNAT

hajanaiset kylät jakautuivat ryhmiin, joita sa-
notiin – toista kolkaksi, toista mäkikunnak-
si. Kylän kolkka on Pohjois-Inkerissä mel-
kein sama kuin mäkikunta. Toksovan Hitto-
lassa sijaitsi Hamppukolkka korkealla pai-
kalla, ja sen rinnakkaisnimenä oli Hamppu-
kolkanmäki; samassa kylässä esiintyivät
Alakokkoskolkka ja Yläkokkoskolkka
(samalla Kokkosmäki). Tavataan Pohjois-
Inkerissä jo Ryhmä-niminen kylänosa (Miik-
kulaisten Sokelovassa).

Lempaalan pitäjän suurimpia seutukyliä
olivat Kirjasalo, Korkeamaa, Lempaala ja
Ohalatva. Niistä Ohalatva oli kaikkein suu-
rin: se käsitti 196 taloa (v.1926) ja noin 30
mäkikuntaa. Ohalatvan pituus saavutti 7
km:ä. Kirjasalo oli noin 8:n km:n pitkä ja 3:n
km:n leveä. Näiden seutukylien mäkikunnista
toiset ovat merkitty kartoilla niinkuin eri ky-
linä (Kirjasalon Autio, Pusanmäki ja Tikan-
mäki), toiset eivät.

Lempaalassa esiintyi myös useita suur-
kyliä: Harpala, Kaitala, Kuivaisi, Maansel-
ki, Mustila, Oinaala, Toivakkala. Kaikki
nämä kylät ovat tiedossa v.1500 henki- ja
verokirjasta. Suurkylien jako mäkikuntiin ei
ollut joka tapauksessa aivan selvä. Näin Juu-
so Mustosella (1931) esiintyivät Kauivaisin
mäkikunnat (Autio, Hiirimäki, Jaakkolan-
mäki, Löyskänmäki, Mälkienmäki, Oska-
mäki, Sovonmäki) eri kylinä; sitä paitsi nä
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—Ó‚ÂÚ ≈‚ÓÔ˚
ÍËÚËÍÛÂÚ
‘ËÌÎˇÌ‰Ë˛
Á‡ ÌÂ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
Í ÛÒÒÍÓˇÁ˚˜ÌÓÏÛ
Ì‡ÒÂÎÂÌË˛

¬ 2006 - 2007 „„. ‘ËÌÎˇÌ‰Ëˇ
‰‚‡Ê‰˚ ÔÓ‰‚Â„Î‡Ò¸ ÍËÚËÍÂ ÒÓ
ÒÚÓÓÌ˚ ÒÚÛÍÚÛ —Ó‚ÂÚ‡ ≈‚Ó-
Ô˚. œÓ ÏÌÂÌË˛ —Ó‚ÂÚ‡ ≈‚ÓÔ˚,
‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ·Ó-
˛ÚÒˇ Ò ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚Ï ÓÚÌÓ¯ÂÌË-
ÂÏ Í ÛÒÒÍËÏ, ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚Ï,
ÔÓ ÏÌÂÌË˛ —Ó‚ÂÚ‡ ≈‚ÓÔ˚, ‚ Ó·-
˘ÂÒÚ‚Â.

œÓ˘Â „Ó‚Óˇ - Ò ·˚ÚÓ‚ÓÈ ÌÂ-
ÔËˇÁÌ¸˛, ÍÓÚÓ‡ˇ, ‚ÔÓ˜ÂÏ, ÔÓ-
˜ÚË ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ ‡„-
ÂÒÒË‚Ì˚Â ÙÓÏ˚Ö ƒÛ„ÓÈ ÔË-
˜ËÌÓÈ ‰Îˇ ÍËÚËÍË ÒÚ‡ÎÓ ÌÂ‰Ó-
ÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ıÓÓ¯Ó Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÂ
Ó·Û˜ÂÌËÂ ÛÒÒÍÓÏÛ ̌ Á˚ÍÛ ‚ ̄ ÍÓ-
Î‡ı. Õ‡ÔÓÏËÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓ ÙËÌÒ-
ÍËÏ Á‡ÍÓÌ‡Ï ‰Îˇ Â·ÂÌÍ‡ ‚ ̄ ÍÓ-
ÎÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÓ Ó·Û-
˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓÏÛ ̌ Á˚ÍÛ. Õ‡ÔËÏÂ,
‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ ËÁ ÛÒÒÍÓˇÁ˚˜Ì˚ı ÒÂ-
ÏÂÈ ñ ÛÒÒÍÓÏÛ, ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ ·Â-
ÊÂÌˆÂ‚ ËÁ †ÓÒÓ‚Ó ËÎË —ÓÏ‡ÎË ñ
‡Î·‡ÌÒÍÓÏÛ Ë ÒÓÏ‡ÎËÈÒÍÓÏÛ.
“Â·Ó‚‡ÌËÂ ̋ ÚÓ ÌÂÛÍÓÒÌËÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ·Î˛‰‡ÂÚÒˇ. “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎË —Ó‚ÂÚ‡ ≈‚ÓÔ˚ Ì‡¯ÎË
‚ ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍËÖ Œ·
˝ÚÓÏ ÔË¯ÂÚ ‚˚ıÓ‰ˇ˘‡ˇ ‚ ‘ËÌ-
ÎˇÌ‰ËË ÛÒÒÍÓˇÁ˚˜Ì‡ˇ „‡ÁÂÚ‡
´—ÔÂÍÚªÖ

Œ‰Ì‡ÍÓ ‚ÒÂ ÔÓÁÌ‡ÂÚÒˇ ‚
Ò‡‚ÌÂÌËË.  »Ì„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰Ò-
ÍËÏ ÙËÌÌ‡Ï ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÎË¯¸
ÏÂ˜Ú‡Ú¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‰Îˇ Ëı
‰ÂÚÂÈ ‚ ¯ÍÓÎÂ (ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡!) Á‡ Ò˜ÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡
Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡ÎË Ó·Û˜ÂÌËÂ
ÙËÌÒÍÓÏÛ ˇÁ˚ÍÛ!  œÛÒÍ‡È
‰‡ÊÂ  Ò  ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ÏËÖ

¿Ì‰ÂÈ œ˛ÍÍÂÌÂÌ

emme samassa luettelossa vielä Kuivaisi
I, II ja III (jotka voivat tarkoittaa tässä tapa-
uksessa jos vain maaherrojen hovia). Samaa
voi sanoa Harpalasta, jonka mäkikunnista
(Hanttula, Hokkasenmäki, Lavosenmäki,
Mattilanmäki, Sepänmäki, Väisänmäki)
muutamat ovat Mustosella lueltettu yhdes-
sä rivissa seutukylien ja suurkylien kanssa.
Kylien luku Mustosella tulee siitä syystä
aivan virheelliseksi.

Valkeasaaren kylissä esiintyi selvä jako
mäkikuntiin melkein joka kylässä. Seutuky-
liin kuuluu tässä vain yksi Kaljaala, jossa
oli 74 taloa (v.1926) ja useita mäkikuntia, jot-
ka olivat ryhmitetty (ainakin kirkonkirjoissa)
kahteen lukuvuoroon: Suureen ja Pieneen
Kaljaalaan. Suurkyliin kuuluivat Valkeasaa-
ren Kirkonkylä (yli 100 taloa), Merituittu
(lähes 100 taloa), Mottori (yli 60 taloa), Myl-
lynkylä (160 taloa) ja Tipuna (yli 80 taloa).
Jako mäkikuntiin esiintyi myös pienimmissä
kylissä, kuin Akkasi, Alakylä, Konnunkylä
ja Suurkivi.

Vuoleen ”Ylävallan” kylät olivat kaikki
suurkyliä. Vuoleenkylä (4 x 4 km:ä) käsitti
noin 30 mäkikuntaa ja noin 130 taloa (1926);
Lehtoinkylä (4 x 4 km:ä) käsitti 84 taloa
(v.1926) ja noin 20 mäkikuntaa. Samantyyp-
pisiä olivat Katumaa, Kyyrähaka, Putkela
ja Suojala. Tasangolla olleessa ”Alavallas-
sa” sijaitsi Inkerin suurin kylä, Miikkulaisi
(Alakylässä ja Yläkylässä oli yhteensä noin
230 taloa v.1926). Se oli seutukylä, jonka
kolkat ja mäkikunnat olivat ryhmitetty pit-
kin Vuoleenjokea. Samalla tavalla oli raken-
nettu Vuoljärvenkylä: sen mäkikunnat sijait-
sivat kahden puolen Vuoleenjokea (järvi jäi
syrjään kylästä).

Toksovan pitäjän seutukyliä olivat Hi-
makkala, Hittola, Kaukola, Koivukylä ja
Purnu (1900-luvulla), 1800-luvulla myös
Hepojärvi, Kopittala, Leppisaari ja Vaarak-
kala. kaikki nämä kylät kuuluivat ns ”Suur-
valtaan”. Hittolan pituus pohjoisesta ete-
lään oli noin 8 km:ä; Koivukylän alue oli
vielä pitempi – 10 km:ä pohjoisesta etelään;
pohjoisimmat Koivukylän mäkikunnat kuu-
luivat Vuoleen seurakuntaan. Hittola ja Koi-
vukylä ojentuivat pohjoisesta etelään, pit-
kin kumpuilevia harjanteita. Päinvastoin,
Purnun kylä sijaitsi tasaisella seudulla ja
niinkuin momella eri paikalla; sen suuruus
oli 8 x 8 km:ä.

Entisessa Toksovan pitäjän lounaiskul-
massa, ns ”Pienvallassa”, muodostui 1900-
luvulla Haapakankaan seurakunta. Siellä
joka kylässä (Haapakangas, Haapoja, Kor-
piselkä, Luuppola, Mistola, Mäntysaari,
Poroskylä ja Sierattala) esiintyi selvä jako
kolkkiin ja mäkikunntiin.
   Nyt siitä, miten mäkikunnat syntyivät ja
kehittyivät. Sekä seutukylien että suurkyli-

en keskuudessa tavataan sellaisia, joissa
on näkyvissä joku mahdollinen alkuperäi-
nen keskus (Purnumäki Purnussa, Kesk-
Mustila Mustilassa), mutta monessa tapa-
uksessa ei näy mitään keskusta, niinkuin
sitä ei koskaan olisi (Harpala, Kaljaala, Koi-
vukylä, Ohalatva, Putkela).

On tietämättä, kuuluuko mäkikunta-
nimi – niinkuin kylien jako mäkikuntiin –
Inkerin kaskiaikaisille asukkaille, inkeroisil-
le, tai nämä tapa ja termi saapuivat Pohjois-
Inkeriin 1600-luvulla Kannaksen länsipuo-
lelta, – mutta voimme todeta, että melkein
kaikki v.1500 henki- ja verokirjassa mainitut
Pohjois-Inkerin kylät, jotka säilyivät nimi-
neen 1900-lukuun, olivat 1800- ja 1900-lu-
vulla seutukyliä tai suurkyliä, ja sisälsivät
useita mäkikuntia. Tämä kuuluu, ennen kaik-
kia, Lempaalaan, Toksovaan, Valkeasaareen
ja Vuoleeseen.

Kylien jako mäkikuntiin voi olla aivan
selvä,  jopa virallinen (kun mäkikuntien välit
olivat pitkiä ja niiden rajat olivat selviä), ja
voi olla ylen ehdollinen (kun naapuritalot
kuuluvat eri mäkikuntiin). Semmoisissa ky-
lissä vieras ei näe sisäisiä rajoja – eikä jak-
sa ymmärtää kylän jakoa. Vanhoissa ja suu-
rissa kylissä esiintyy jako mäkikuntiin –
selvä tai näkymätön. Nuoremmissa tai sa-
malla pienemmissä kylissä tavataan usein
mäkikunnat alkioasteella.

Seutukylien ja suurkylien kehitys tapah-
tui ainoastaan yhteen suuntaan: reunimai-
set mäkikunnat tulivat ajan kuluttua eri ky-
liksi. Näin tapahtui Mustilassa, jonka enti-
set mäkikunnat (Lavosenmäki, Lappalai-
senmäki) esiintyivät 1800-luvun loppupuo-
lella eri kylinä; samalla Mustilaksi oli jää-
nyt vain Perä-Mustila. Kopittalan mäkikun-
nista olivat tulleet Enkkola, Martikaisi ja
Sauhkola eri kyliksi. Samalla Vaarakkalan
mäkikunnat (Autio, Heilasi, Kuismala, Ku-
jala) esiintyivät 1900-luvulla eri kylinä.

Mäkikuntien nimet olivat suurimmaksi
osaksi muodostettu sukunimistä. Mikäli
Pohjois-Inkerissä oli muutamat sukunimet
laajalle levinneet, niin mäkikuntien nimetkin
toistuivat. Näin Karhumäki-niminen mäki-
kunta oli Pienessä Kaitalassa, Suurella Kor-
keallamaalla, Maanselissä ja Miikkulaisten
Alakylässä; Lavosenmäki Harpalassa ja
Mustilassa; Pusanmäki Kirjasalossa, Kyyr-
haassa ja Vuoleen Koivukylässä; Vironmä-
ki Miikkulaisten Alakylässä ja Mistolassa.

Käsitys kylistä  ja mäkikunnista oli kuu-
lunut kokonaan ihmisille. Paikkakuntalaiset
eivät sakoituneet niitä keskenään. Kylien
ja mäkikuntien tilanteet ajan kuluttua muut-
tuivat. Oikeasti sanoen, kylien ja mäkikun-
tien alkuperä on salattu kylien historiaan.

A.Krjukov
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Hepojärven kylä. Hyvä asia! Vanha tok-
sovoinen tuskin tietää tämännimistä ky-
lää. Tietään Hepojärveä – mutta järven
ympäristössä ei tiedetä samannimistä ky-
lää. Näin oli 1900-luvulla, niin että synty-
neet vv.1900-1920 eivät kuulleet Hepojär-
ven kylästä mitään. Ja kuitenkin, Hepojär-
ven kylän nimi sattuu monissa lähteissä
1800-luvulta, sekä kyläluetteloissa että
kartoilla.  Asiapapereissa ja kartoilla esiin-
tyy Hepojärvi kylännimenä myös 1900-lu-
vun alussa. Lähempi Neuvoston aikaa
maininnat Hepojärven kylästä katoavat.
Inkerinsuomalaiset tutkijat (Musto-
nen,1931) eivät tietäneet Hepojärven ky-
lää. Voidaan todeta, että Hepojärven ky-
län häipyminen 1900-luvulla näyttää epä-
selvältä ja arvoituksentapaiselta.

Köppenin teoksesta (Köppen,1867) tu-
lee, että Hepojärvi oli silloin suurin eli vä-
kirikkain kylä koko Inkerissä. Köppen esit-
tää teoksessaan tietoja Toksovan seura-
kunnan väkiluvusta v.1862. Silloisessa He-
pojärven kylässä oli asukkaita 1607 hen-
keä (miehiä 781 ja naisia 826). Toisiin kyli-
en verrattuna se oli tavattomasti suuri
kylä. Vertailun takia esitään tässä tietoja
Toksovan pitäjän toisista suurista kylistä

(samasta lähteestä): Himakkala – 392 hen-
keä, Hittola – 519 henkeä, Koivukylä – 520
henkeä, Purnu – 324 henkeä. Kaikki nämä
kylät olivat laajia seutukyliä, jotka jakaan-
tuivat moniin pienempiin asutuksiin eli mä-
kikuntiin.

Näin Hepojärven väkiluku oli niin suu-
ri, kuin Himakkalan, Hittolan, Koivukylän
ja Purnun väkiluku yhteen otettuna. Siis
suuria kyliä ei ollut missään muuassa In-
kerissä. Jopa Miikkulaisi, Inkerin suurin
kylä 1900-luvulla, käsitti samana aikana
(niin 1860-luvulla) vain 772 henkeä. Siis
Hepojärven kylä ei ollut tavallisen seutu-
kylän tapainen, mutta se oli joku aivan eri-
koinen ilmiö.

Hepojärven kylän historialliset vaiheet
katosivat aikojen hämärään. Jopa Hepo-
järven nimen iän kysymys jää nykypäivä-
än asti avonaiseksi. Ruotsin ajan muutto-
kirjoista (1600-luvulta) ei esiinny Hepojär-
ven nimeä. Vatjan viidenneksen henki-ja
verokirjassa v:lta 1500 ei taas mainittu
Hepojärven kylää. Ja kuitenkin, voi olet-
taa Hepojärven kylän – sekä nimen – ole-
massaoloa näinä aikoina – mikäli osa Kel-
ton pogostaa (johon Hepojärven alue oli
näinä aikoina kuulunut) puuttuu mainitus-

sa lähteessä.
Ajatus Hepojärven nimen olevasta

1500-luvulla ei ainakaan ole mikään fakta.
Käännymme v.1500 henki- ja verokirjaan.
Toksovan ”kyliä” (= taloja) oli siinä mai-
nittu kahdessa eri pogostassa, eli Keltos-
sa (3 taloa) ja Korpiselässä (2 taloa), sillä
Toksova sijaitsi kahden pogostan rajalla.
Sekä Kelton että Korpiselän pogostojen
Toksovan talot ovat mainittu olevan ”lä-
hellä Toksovan järveä” (Korpiselän po-
gostassa) ja ”Toksovan järven yläpuolel-
la” (Kelton pogostassa). Tästä tulee, että
”Toksovan järvi” on pikemmin Hepojärvi
kuin Kaukolanjärvi (joka ei myöskään ole
mainittu). Näin oletus Hepojärven nimen
yhteydestä keskiaikaiseen Tamma-Karja-
laan (V.Jegorov) jääpi järkeisperäiseksi.

Ruotsin vallan ajasta ei ole Hepojärven
kylästä paljon tietoja. Kartalla v:lta 1666
(Bagrow & Harald, kartta V) on merkitty
”Heposero” niinkuin kylännimenä. Kartal-
la v:lta 1688 (Bagrow & Harald, kartta XI)
on ”Häpojerwi” ainakin järven nimenä.

1700-luvun lähteet eivät lisä uutta tie-
toon Hepojärven kylästä. Ja kuitenkin,
tuosta ajasta lienee muut, meille tuntemat-
tomat lähteet.

HEPOJÄRVEN KYLÄN VAIHEISTA
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Venäjänkieleiset lähteet 1800-luvulta se-
littävät, miten Hepojärven kylä ollut raken-
nettu. Kertomus Pietarin läänistä kihlakun-
tien ja poliisipiirien mukaan v:lta 1838 ni-
mittää Hepojärven kyliä I:stä, II:sta ja
III:sta. Asutusluettelo v:lta 1862 kertoo
enemmän: siinä mainitaan ensi kerran He-
pojärven mäkikunnat. Ne ovat melkein
kaikki tutut nimet, toksovoiset muistavat
ne ”palikoonan kylinä”. Hepojärveen I:een
kuuluivat Kiurumäki, Korosenmäki,
Moisionmäki, Vehkaoja, Vilkinmäki,
joku ”Skargenmäki” (mahdollisesti Tas-
kumäki), sitten Tarkiaisenmäki ja Put-
kosenmäki (myöhemmin kuuluneet Tok-
sovan kylään). Hepojärveä II:sta muodos-
tivat Huttusenmäki, Lamperinmäki,
Pokkisenmäki, Puhilaanmäki, Teräväi-
senmäki ja Vilikoukku. Hepojärvi-III:ssa
on mainittu kaksi osaa: Rantalaisenmäki
(todennäköisesti Rantala) ja ”Hanisen-
mäki” (mahdollisesti Hännikäisi).

Tästä Hepojärven kylän jaosta tulee
ilmi, että Hepojärven kylän virallinen jako
ei vastanut sen kansanomaiseen jakoon.
Kartalta löytyy, että Hepojärven I:n, II:n
ja III:n rajat yhdistävät ylen kaukana toi-
sistaan sijaineet mäkikunnat. Rajojen kul-
ku on huomattava: rajat kulkevat leveys-
suuntaa; ne ovat niinkuin piirretty viivoi-
timella. Hepojärvi I:n on pohjoisin, Hepo-
järvi II:n sijaitsi etelämmin, Hepojärvi III:s
oli eteläisin. Tämä Hepojärven kylän jako
näyttää keinotekoiselta. Mahdollisesti
tämä  jako oli suoritettu Pietarin läänin hal-
linnon puolelta.

Hepojärven kylän jako I:een, II:een ja
III:aan oli paikoin käytössä jo 1900-luvun
alkupuolella, mutta paikkakuntalainen väki
ei tietänyt näitä keinotekoisia muodostu-
mia. Seudun reunimaiset mäkikunnat ete-
lässä ja kaakkoisessa sanotiin Rantalaksi,
muut pidetiin eri kylinä.

Huomattavaa on se, että suurin osa He-
pojärven mäkikuntia sijaitsi hyvin etäällä
itse Hepojärveltä. Vain muutamalla mäki-
kunnalla oli Hepojärvellä oma ranta (Au-
neloisilla, Tarkiaisilla, Vilkkilöisillä ja Tas-
kuloisilla), ja vielä Puhilaanmäeltä oli He-
pojärvi vain näkyvissä.  Rantala oli sel-
västi erikoinen kyläyhteisö, joka ei ollut
yhteydessä Hepojärveen. Ei ole helppo se-
littää, miksi sitä luetiin Hepojärven kylään.
Samalla Kiurumäki naapurikylineen
(Konkkala, Lamperi, Vilikoukku jne) muo-
dostui jotain yhteisöä. Nämä kohdat joh-
tavat ajatukseen, että Hepojärven kylän
nimi Toksovan ”papin kirjoissa” niinkuin
”vallan kirjoissakin ” on verrattain myö-
häinen muodostus.

Aakkollinen luettelo Pietarin kuverne-
mentin kyliä v:stä 1913 tietää Hepojärveä
I:stä, II:sta ja III:tta, mutta kartalla v:lta 1912
Hepojärven kylän nimi puuttuu, niin että
sen mäkikunnat ovat merkitty eri kylinä.

Toksovan rippikirja vv.1914-1928 (Kan-
sallisarkisto, Helsinki) esittää sekä sillois-
ten pappien vaikeuksia kylien ja mäkikun-
tien kysymyksessä, että myös jonkinlais-
ta kehitystä Hepojärven kylän tilannetta.
Ensiksi, löydämme Tarkiaisenmäkeä,
Putkosenmäkeä ja Hovinmäkeä Tokso-
van kylän kokoomuksessa (rippikirjas-
sa mainittu Aunelanmäki vastaa Put-
kosenmäkeen ,  samalla Itkonkolkka
vastaa Hovinmäkeen). Sitten, Hepojär-
ven mäkikuntien luvussa näemme Ra-
jalan, joka ennen oli kuulunut Himak-
kalaan. Mutta päämuutos on siinä, että
Hepojärven kylän nimeä ei enää maini-
ta. Sen alue on jaettu viiteen osaan, ni-
meltään Hännikkälä, Kiuru, Puhilas,
Rantala ja Tasku. Nämä uudet muo-
dostamat, lukuvuorot ,  eivät tarkoita
kyliä, mutta mäkikuntien ryhmiä. Luku-
vuorot vastoivat todennäköisesti kou-
lupiiriin. Lukuvuorojen nimet olivat
nähtävästi muodostettu suurimpien mä-
kikuntien nimistä (Hännikkälä < Hän-
nikäisi, Kiuru < Kiurumäki, Puhilas
< Puhilaanmäki, Tasku < Taskumäki).
Lukuvuoroissa olivat pienimmät kylät
liitetty suurimpiin. Silloisten Toksovan
kirkkoherrojen luomistyö tulee ilmi rip-
pikirjasta, jossa mäkikuntien nimet ovat
korjattu papin kädellä, esim. Pelkosi >
Pelkola. Mäkikunnan nimi Merosi on
pyyhetty pois ja sen päälle kirjoitettu:
Meronen; samalla Huttusi > Huttunen.
Monien mäkikuntien nimet puuttuvat
rippikirjasta, niin kuin tarpeettomat tie-
dot.

Esitämme tässä kaikki Hepojärven mä-
kikunnat, lukuvuorojen mukaan.

Tasku:  Rajala, Rouhiaisi, Taskunmä-
ki, Vilkkilä.

Kiuru: Kiurumäki, Konkkala, Koro-
senmäki, Lamperi, Moisio, Mustosenmä-
ki.

Rantala: Korjus, Rantala, Suvenmä-
ki, Vilikoukku.

Hännikkälä: Hannola, Hännikäisen-
mäki, Merosenmäki, Pelkosi.

Puhilas: Huttusi, Kelomäki, Pienet
Kiurut, Puhilaanmäki, Pokkisenmäki,
Hamppula.

Hepojärven kylän vaikea rakenne
ei ollut ymmärrettävä paikkakuntalai-
sille – eikä hyvin sopinut viranomai-
sillekään. Paikallinen väki ei yleensä
omaksunut Hepojärven seudun jakoa
lukuvuoroihin. Jopa suomalaisille tut-
kijoille oli vaikea selittää, mikä on
kylä, mikä mäkikunta ja mikä lukuvuo-
ro (ks. Nissilä-Sarmela-Sinisalo, 1970).

Lukuvuorot ei vissiin olleet puhtaasti
pappien keksintöä. Jo 1800-luvun loppu-
puolella Venäjällä muodostettiin maa-
laisyhteiskunnat (ven. ”selskie obssest-

va”). Hepojärven kylän alueella joka yh-
teiskunta yhdisti useat mäkikunnat. Tä-
män jaon mukaan oli Hepojärven kylä jaet-
tu kolmeen yhteiskuntaan. ”Toksovan
vallassa” (= kunnassa) nämä olivat 4:s, 5:s
ja 6:s yhteiskunta. Nämä yhteiskunnat ei-
vät kuitenkaan vastaneet ”lukuvuoroihin”
(jotka nähtävästi olivat keksitty myöhem-
min). Toksovan kunnan jako yhteiskun-
tiin osoittautui seuraavaksi:

1:n yhteiskunta: Hittola, Kirkonkylä;
2:n yhteiskunta: Toksovan Koivukylä;
3:s yhteiskunta: Purnu ja Himakkala;
4:s yhteiskunta: kokonaan Tasku, osak-

si Kiuru (Suuri Kiurumäki, Konkkala, Ko-
rosenmäki, Vehkoja), sitten Aunela ja Tar-
kiaisi (Toksovan kylän osat), ja vieläkin
Leppisaari;

 5:s yhteiskunta: kokonaan Puhilas,
osaksi Kiuru (Lamperi, Mustosenmäki)
ynnä Vilikoukku, sen lisäksi Hovinmäki
(Toksovan kylän osa).
   6:s yhteiskunta: kokonaan Hännikkälä
ja Rantala (lukuunottamatta Vilikoukkua).

7:s yhteiskunta: Vaarakkala ,  Ko-
pi t ta la .

Hepojärven kylän jako yhteiskuntiin
(4:s, 5:s ja 6:s) näyttää samaten keinote-
koiselta ja osoittautui nähtävästi epämu-
kavaksi ja elottomaksi – mikäli myöhem-
min esiintyy toinen jako.

1900-luvun alkupuolella syntyneet tok-
sovoiset tietävät lukuvuoroja, vaikka ei-
vät tiedä yhtään Hepojärven kylää. Mo-
net kertovat ihmetellen, että isän-äidin
syntymäpaikaksi oli osoitettu Hepojärvi,
niin kuin ihmiset asuisivat järvellä. Aina-
kin 1920- ja 1930-luvulla mäkikunnat pide-
tiin eri kylinä – paitsi aivan vähäisiä. Siis
1900-luvun alkupuolella oli enää Hepojär-
ven kylän alueella noin 30 eri kylää. Sama-
na aikana kun muut Toksovan seutuky-
lätn (Himakkala, Hittola, Koivukylä) säi-
lyivät 1930-lukuun seutukylinä mäkikun-
tineen, Hepojärven kylä niinkuin hävisi.
Siitäkö se hävisi, että se ei vissiin ollut
yhtenäisenä kylänä alustakaan?

Harvat toksovoiset, kenelle vain onnistui
saada lukemaan kyläluettelot ja kirkonkirjat,
huomasivat että monet tutut mäkikuntien ni-
met puuttuvat lähteissä. Tämä johtuu mah-
dollisesti siitä, että pienimmät mäkikunnat lu-
etiin joskus suurimpiin. Näin v.1912 kartalla
esiintyvä Raatikaisenmäki on luettu rippi-
kirjassa Vilikoukkuun. Samalla Teräväisen-
mäkeä ja Vinnilää luetiin viimeksi Hamppu-
laan, Niverinmäkeä luetiin Konkkalaan jne.

Suurimmat Hepojärven mäkikunnat oli-
vat 1900-luvulla varsinaisia kyliä, jotka
vuorossaan jakautuivat muutamiin osiin.
Näin Kiurumäen ”kolkkia” olivat Ala-
mäki,  Autiomäki, Ojamäki, Polamäki
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ja Ronkosenmäki. Samalla Suvenmä-
ellä oli seuraavat osat: Karskuset, Kor-
venmäki, Ortuskoiset, Suokylä, Suuret
Suvet ja Pienet Suvet. Samana aikana
Pelkosi jakautui 3:een osaan: Harasen-
mäki, Pelkosnotko ja Vilppolanmäki.
Samalla tavalla Meroskylä jakaantui
seuraavaksi osaksi: Alamäki, Ylämäki,
Tommilankolkka, Kanamäki, Petäjä-
mäki, Riijelinmäki (joista kolmet vii-
meiset käsittivät jokainen yhden talon).
Taskumäellä oli 4 osaa: Alamäki, Ylä-
mäki,  Varammäki ja Kokkoskolkka.
Tulipalojen ja siirtojen syystä syntyvät
uudet asutukset. Lähellä Hännikäisiä
muodostui uudisasutus Kankaankylä
eli Kankaala (alussa 2 taloa, viimeksi 7
taloa). Konkkalan ja Korosenmäen vä-
lillä muodostui kolmen talon asutus,
joka sai epävirallisen nimen Rämpsä.
Sen asukkaat siirsivät kauemmasta ”Pa-
likoonan alta”.

Melkein koko Hepojärven mäkikunti-
en väestö kuului inkerinsuomalaisiin,
Köppenin mukaan äyrämöisiin. Paitsi
vanhoja äyrämöissukuja, asui mäkikunti-
en alueella jossakin määrässä suomenkar-
jalaisia eli suomalaisia Viipurin läänistä.
Ortodokseja, ns karjalaisia, oli niin vä-
häinen määrä, että olisi vaikea sanoa, oli-
vatko he seudun kanta-asukkaiden inke-
rikkoloin jälkeläisiä – tai ehkä harjulais-
ten jalkeläisiä (siis peräisin Itä-Karjalas-
ta). On tiedossa, että muutamat heistä oli-
vat ruunulapsia (< kruununlapsia), siis
kasvatuslapsia. Virallisesti luetiin ortodok-
seja venäläisiin, vaikka he eivät osaneet
venäjän kieltäkään.

Mäkikuntien nimet olivat muodostettu
suurimmaksi osaksi asukkaiden sukuni-
mistä. Jo 1900-luvulla esiintyivät Hepo-
järven kylän mäkikunnissä sellaiset suku-
nimet kuin Hamppu, Huttunen, Kiuru,
Konkka, Koronen, Lamperi, Pelkonen,
Puhilas, Rouhiainen, Susi, Teräväinen,
Vilikoukku ja Vilkki. Tästä luvusta aina-
kin kolmet – Kiuru, Puhilas ja Susi – oli-
vat Toksovan suursukuja, joihin kuulu-
nut kokonainen joukko väkeä. Samalla
Hännikäinen, Kelo,  Meronen, Pokkinen
ja Tasku lienevät ennenvanhaisia Hepo-
järven kylän sukunimiä.

Hepojärven mäkikunnissä esiintyi
muutkin sukunimet, joiden joukosta on
mainittava Haikonen, Haranen, Häk-
kinen, Karsku,  Kanninen,  Kitunen,
Kokkonen, Kärkinen, Lankinen, Len-
su, Mäkäläinen, Myöhänen, Pellinen,
Pyykkö, Raatikainen, Räikkönen, Sil-
vast, Tanska, Telkkinen, Tuhu, Vanha-
nen, Varajoinen ja Virkki. Juuri samat
sukunimet olivat edustettu naapuriky-
lissäkin – Himakkalassa, Hittolassa, Koi-
vukylässä, Leppisaaressa, Purnussa jne.

Jo tsaarien ajan kartoilta tulee ilmi yri-
tyksiä venäläistää mäkikuntien nimiä.
Näin Hännikäisen sijalla on kartoilla Jan-
iki, Hannola on Bolsoe Volkovo (nähtä-
västi käännös sukunimestä Susi), Suven-
mäki on taas Volkovo, Meroskylästä on
Merjoskino ja Vilikoukusta tulee Vilkov-
ka. Kylännimet saivat siis venäjänkieli-
siä muotoja. Tosi kyllä, ettei mitään ve-
näläistymistä siitä tullut.

V. 1926 väestölaskenta näyttää Hepo-
järven mäkikunnat kuuluneena kolmeen
”kuntaan”. Neuvostovallan tapana uu-
det ”kunnat” olivat nimeltään kyläneu-
vostoja.

Kuismalan kyläneuvosto: Hännikkä-
län ja Rantalan lukuvuorot (lukuunotta-
matta Vilikoukkua) sekä samaten eri kyli-
nä merkityt Vaarakkalan mäkikunnat.

Taskumäen kyläneuvosto: Taskun,
Kiurun ja Puhilaan lukuvuorot sekä Vili-
koukku.

Toksovan kyläneuvosto: Aunela, Tar-
kiaisi ja Hovinmäki sekä Kirkonkylä (näin
itse Toksova).

Melkein kaikki Hepojärven mäkikun-
nat olivat v.1926 osoitettu eri kylinä.  Nii-
den yhteisluku saavuttaa 26.

Noin 1890-luvulta Hepojärven kylän
naapuriksi idän ja kaakkoisen puolelta
on tullut sotaviraston alue, ns. ”pali-
koona” (< ven. poligon, ampumakent-
tä). Pietarin liepeillä, Orskoissa, sijaitsi-
vat tykit ampuivat koilliseen suuntaan.
Ammukset putosivat toisinaan Himak-
kalan ja Purnun kylien maille. Siitä syys-
tä päättivät viranomaiset siirtää koko-
naan Purnun kylän. Siirtoon joutuivat
silloin (v.1912) myös Hepojärven kylän
reunimaiset kolkat (Kaanamaa ja Veh-
kaoja).

Siirrot ja muutokset kajosivat He-
pojärven mäkikuntiin ensi kerran
v.1912, kun oli siirretty pois Vehkaojan
ja Kaanamaan talot. Niiden asukkaat
saivat silloin muuttaa lähikyliin. Sama-
na aikana monet Purnun eläjät saapui-
vat asumaan Hepojärven mäkikuntiin.
V.1936 söi ”palikoona” Korosenmäen
naapurikylineen sekä kokonaisen Ran-
talan seudun. Näiden kylien asukkaat
olivat siirretty kauaksi itään – Volog-
dan alueelle. Tämä oli jo selvä etnilli-
nen siivous. Seuraavan kerran v.1940
yritti neuvostovalta rakentaa ”kulttuu-
rikyliä” venäläistä mallia. Maaseudun
asukkaille oli osoitettu paikat, jonne
heidän oli pitinyt siirtää talojaan. Tuo
oli oikea pakkosiirto. Näin hävisivät
kaikkineen Kiurumäki ja monet pienim-
mät mäkikunnat. Sensijalle muodostui
Hännikäisissä, Konkkalassa, Puhilaan-
mäellä ja Taskumäellä venäläistapaisia
kyliä.

Sodan aikana jäivät mäkikuntien
asukkaat piiritykseen. Varmasti he kaik-
ki tutustuivat nälkään. Talvena 1941/
1942 monet kuolivat nälkään ja olivat
haudattu omaan tarhaan. Inkerinsuo-
malaisten siirto evakkoon antoi mah-
dollisuuden palikoonalle ottaa omak-
seen koko entisen Hepojärven kylän
seudun. Palikoonan alue alkoi nyt heti
Toksovan ja Matoksin tieltä itään. Näin
Hepojärven mäkikunnat jäivät kansan
muistissa ”palikoonan kyliksi”. Siis
ahnas palikoona söi Hepojärven ky-
län kokonaan. Pakkosiirtojen syystä
mäkikuntien asukkaat hajosivat Ka-
sakstaniin ja Siperiaan asti. Heidän jäl-
keläiset levisivät vuorossaan ympäri
koko maailmaa.

A.Krjukov
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¬ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÏ ÔÓÂÍÚÂ ƒŒÃŒ… ¬ »«√Õ¿-
Õ»≈  ËÁÛ˜‡ÂÚÒˇ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ‚ —Ó‚ÂÚÒÍËÈ —Ó˛Á
ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËı ÙËÌÌÓ‚, ÔÂÂÒÂÎÂÌÌ˚ı ‚ ‘ËÌÎˇÌ-
‰Ë˛ ‚Ó ‚ÂÏˇ ¬ÓÈÌ˚-ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËˇ.  œÓÂÍÚ ÙË-
Ì‡ÌÒËÛÂÚÒˇ ¿Í‡‰ÂÏËÂÈ Ì‡ÛÍ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË. Œ·˘ÂÂ
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÂÍÚÓÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ Õ‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚È ¿ıË‚. œÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓÂÍÚ‡ ó 2007
ñ 2009 „„. ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ˆÂÎ¸˛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ˆÂÎÓÒÚÌÓÈ Í‡ÚËÌ˚ Ó ÒÛ‰¸·‡ı ËÌ„ÂÏ‡Ì-
Î‡Ì‰ÒÍËı ÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚ Í‡Í ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË, Ú‡Í Ë ‚
—Ó‚ÂÚÒÍÓÏ —Ó˛ÁÂ ‚ ÔÂËÓ‰ 1944 ñ 1955 „„. »ÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌˇÂÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ‡ıË‚ÓÏ
ÔÓÂÍÚ ´‘ËÌÎˇÌ‰Ëˇ, ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚Â Ë  ‚˚‰‡˜‡ Î˛-
‰ÂÈ ‚ 1939 ñ 1955 „„.ª  ¬ ‡ÏÍ‡ı  ÔÓÂÍÚ‡ ËÒÒÎÂ‰ÛÂÚ-
Òˇ ‚˚‰‡˜‡ —Ó‚ÂÚÒÍÓÏÛ —Ó˛ÁÛ ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËı
‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ Ë  ÒÓÎ‰‡Ú Â„ÛÎˇÌÓÈ ÙËÌÒÍÓÈ ‡-
ÏËË.

¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈ ƒŒ√Œ¬Œ–¿
Œ œ≈–≈Ã»–»» 1944 √Œƒ¿

¬ 1943 ñ 1944 „Ó‰‡ı ÙËÌÌ˚, ‚ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â Ò ÌÂÏ-
ˆ‡ÏË, ÔÂÂÒÂÎËÎË ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰Ë˛ ·ÓÎÂÂ 63 000 „‡Ê‰‡Ì-
ÒÍËı ÎËˆ ÙËÌÒÍÓÈ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË ËÁ ÓÍÍÛÔËÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÌÂÏÂˆÍËÏË ‚ÓÈÒÍ‡ÏË ˛ÊÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË.

¬ ÒÂÌÚˇ·Â 1944 „Ó‰Û ‘ËÌÎˇÌ‰Ëˇ Á‡ÍÎ˛˜ËÎ‡ Ò —Ó-
‚ÂÚÒÍËÏ —Ó˛ÁÓÏ ‰Ó„Ó‚Ó Ó ÔÂÂÏËËË. ¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò ÔÛÌÚÓÏ 10 ˝ÚÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‘ËÌÎˇÌ‰Ëˇ Ó·ˇÁ˚‚‡Î‡Ò¸
‚˚‰‡Ú¸ —Ó‚ÂÚÒÍÓÏÛ —Ó˛ÁÛ ‚ÒÂı ÒÓ‚ÂÚÒÍËı „‡Ê‰‡Ì,
´ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ËÌÚÂÌËÓ‚‡Ì˚ Ë ‚˚‚ÂÁÂÌ˚ Ì‡ ÊËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰Ë˛ª.

— Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ·˚ÎÓ ÌÂˇÒÌÓ, ‚ Í‡ÍÓÈ ÏÂÂ ˝ÚÓÚ
ÔÛÌÍÚ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Í‡Ò‡ÎÒˇ ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËı ÙËÌÌÓ‚,
ÒÚ‡ÚÛÒ ÍÓÚÓ˚ı ·˚Î ÌÂÓÔÂ‰ÂÎ∏Ì˚Ï ‚ „Î‡Á‡ı ÙËÌÎˇÌ‰-
ÒÍÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ŒÌÓ ÔËÌˇÎÓ Â¯ÂÌËÂ Ó Â‡ÎËÁ‡-
ˆËË Ô‡‚‡, ‰‡˛˘Â„Ó ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËÏ ÔÂÂÒÂÎÂÌˆ‡Ï
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÂÌÛÚ¸Òˇ  ‚ —Ó‚ÂÚÒÍËÈ —Ó˛Á. ¬ÓÁ‚‡˘Â-
ÌËÂ ˝ÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ, Ì‡
ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÎË˜ÌÓ„Ó Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ ÔÂÂÒÂÎÂÌˆ‡. ∆ÂÎ‡˛˘ËÂ
ÏÓ„ÎË ÓÒÚ‡Ú¸Òˇ ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË. œË·˚‚¯‡ˇ ‚ ÓÍÚˇ·Â
1944 „Ó‰‡ ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰Ë˛ ÒÓ˛ÁÌË˜ÂÒÍ‡ˇ †ÓÌÚÓÎ¸Ì‡ˇ
ÍÓÏËÒÒËˇ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÏ‡ˇ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏË,
ÒÓ„Î‡ÒËÎ‡Ò¸ Ò ÔËÌˆËÔÓÏ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÒÚË ‚ÓÁ‚‡˘Â-
ÌËˇ ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡‰ˆÂ‚ Ì‡ Ó‰ËÌÛ, ıÓÚˇ Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ„Ó Á‡-
‚ÂÂÌËˇ ‚ ˝ÚÓÏ Ò ÂÂ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ÌÂ ·˚ÎÓ.

¬Œ«¬–¿Ÿ≈Õ»≈ »Õ√≈–Ã¿ÕÀ¿Õƒ—†»’
œ≈–≈—À≈Õ÷≈¬ » ≈√Œ ÃŒ“»¬¤

¬ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÛÒÚÓˇ‚¯Â„Ó Ó·˘Â„Ó ÏÌÂÌËˇ, ËÌ„ÂÏ‡Ì-
Î‡Ì‰ÒÍËÂ ÔÂÂÒÂÎÂÌˆ˚ ÌÂ ·˚ÎË ‚˚‰‡Ì˚ ‚ —Ó‚ÂÚÒÍËÈ
—Ó˛Á ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ÙËÌÒÍËı ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ı ÎËˆ. ‘ËÌÒ-
ÍËÂ ‚Î‡ÒÚË Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡ÎË ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓÚ-
‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ·ÓÎÂÂ Ú∏ıÒÓÚ ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì-
‰ÒÍËı ÒËÓÚ. Œ‰ÌÓÈ ËÁ Á‡‰‡˜ ÔÓÂÍÚ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚˚ˇÒ-

ƒŒÃŒ… ¬ »«√Õ¿Õ»≈
»——À≈ƒŒ¬¿Õ»≈ Œ –≈œ¿“–»¿÷»» »Õ√≈–Ã¿ÕÀ¿ƒ—†»’ ‘»ÕÕŒ¬
¬ —Œ¬≈“—†»… —Œfi«  ¬ 1944-55 √Œƒ¿’

ÌËÚ¸ ÒÚÂÔÂÌ¸ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÒÚË ‚˚·Ó‡, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓ„Ó ËÌ-
„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËÏË ÔÂÂÒÂÎÂÌˆ‡ÏË, Ì‡ÎË˜ËÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı
ËÏË ÓÚ ÙËÌÒÍËı Ë ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚Î‡ÒÚÂÈ Ò‚Â‰ÂÌËÈ Ó· ÛÒÎÓ-
‚Ëˇı ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËˇ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÓÒÚ‡Ú¸Òˇ ‚ ‘ËÌÎˇÌ-
‰ËË Ë Ú.Ô.

33 587 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÁ ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËı ÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚
Ò‡ÁÛ ÊÂ, ‚ ÓÍÚˇ·Â 1944 „Ó‰‡, ËÁ˙ˇ‚ËÎË ÊÂÎ‡ÌËÂ ‚ÓÁ-
‚‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ —Ó‚ÂÚÒÍËÈ —Ó˛Á. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎˇÏ †ÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ‚ ÌÓˇ·Â ñ ‰ÂÍ‡·Â 1944
Û‰‡ÎÓÒ¸ Û·Â‰ËÚ¸ ÓÍÓÎÓ 17 500 ÍÓÎÂ·Î˛˘ËıÒˇ ÔËÌˇÚ¸
Â¯ÂÌËÂ Ó ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË. »Á Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂ‚ Ë
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÔÂÂÒÂÎÂÌˆ˚ ÌÂ ÏÓ„ÎË ËÁÏÂ-
ÌËÚ¸ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ ËÎË ÛÒÚÌÓ ÔËÌˇÚÓ„Ó Â¯ÂÌËˇ, ÍÓÚÓÓÂ
ÓÌË ÒÓÓ·˘‡ÎË Í‡Í ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏ Ú‡Í Ë ÙËÌÒÍËÏ ‚Î‡ÒÚˇÏ.
¬ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚ ·˚ÎÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÓ Ê/‰
Ú‡ÌÔÓÚÓÏ  ‚ ÔÂËÓ‰  Ò 4.12.1944  ÔÓ 15.01.1945. »Á
‘ËÌÎˇÌ‰ËË ‚ÂÌÛÎÓÒ¸ 87% Ó·˘Â„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ıÓ-
‰Ë‚¯ËÒˇ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ˆÂ‚.

–Â¯ÂÌËÂ Ó ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË Û ÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚ ÙÓÏËÓ‚‡-
ÎÓÒ¸ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ËÁ ÊÂÎ‡ÌËˇ  ‚ÂÌÛÚ¸Òˇ ‚ Ó‰-
Ì˚Â ÏÂÒÚ‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰˚ ÓÚ˚ÒÍ‡Ú¸ ÔÓÔ‡‚¯Ëı ‚Ó ‚ÂÏˇ
‚ÓÈÌ˚ ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏÂÈ. Œ‰ÌËÏ ËÁ ÏÓÚË‚Ó‚ ÓÚ˙ÂÁ‰‡ ÛÍ‡-
Á˚‚‡ÂÚÒˇ Ú‡ÍÊÂ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËÂ Ë ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÌÓÒÚ¸
ÛÒÎÓ‚ËˇÏË ÊËÁÌË ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË.

≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı ÏÂÊ‰Û ÙËÌÌ‡ÏË Ë
ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËÏË ÔÂÂÒÂÎÂÌˆ‡ÏË ‚ÓÁÌËÍ‡ÎË  ‡ÁÌÓ-
„Î‡ÒËˇ. »Á ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ ÒÚÂÔÂÌ¸ Ëı
‡‰‡ÔÚ‡ˆËˇ ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË ÓÔÂ‰ÂÎˇÎ‡Ò¸ ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ, Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ë ÔÓÙÂÒÒËÂÈ. † ÚÓÏÛ ÊÂ ‚ÌÛÚËÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍÓÂ Ë ‚ÌÂ¯ÌÂÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË
ÔÓÒÎÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ó ÔÂÂÏËËË ·˚ÎÓ Í‡ÈÌÂ
ÒÎÓÊÌ˚Ï. ¬ 1944 „Ó‰Û ‚ÓÂÌÌÓÂ ÔÓ‡ÊÂÌËÂ √ÂÏ‡ÌËË
ÒÚ‡ÎÓ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Ï. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÓÒÚ‡Ú¸Òˇ ‚ ‘ËÌÎˇÌ-
‰ËË ‰Îˇ ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰Â‚ ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸ ÒÂ·ˇ
ËÒÍÛ ‚ ‡‚ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË,  Í‡Í Ë ÔË ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË ‚
———–.

¬ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÓÍÓÎÓ 8 000 ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰Ò-
ÍËı ÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ ÍÓÚÓ˚ı ·ÂÊ‡Î‡
‚ ÿ‚ÂˆË˛ ‚ 1944 ñ 1946 „„. ¬ 1953 „Ó‰Û ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË
Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÎÓÒ¸ 3748 ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡‰ˆÂ‚.

‘»Õ—†»≈ » —Œ¬≈“—†»≈ ¬À¿—“».
¿√»“¿÷»ŒÕÕ¿fl ƒ≈fl“≈À‹ÕŒ—“‹
†ŒÕ“–ŒÀ‹ÕŒ… †ŒÃ»——»»

”˜ËÚ˚‚‡ˇ ‰‡‚ÎÂÌËÂ, ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÏÓÂ ÙËÌÒÍËÏË
‚Î‡ÒÚˇÏË ÓÚ †ÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË, ËÌ„ÂÏ‡Ì-
Î‡Ì‰ÒÍËÂ ÔÂÂÒÂÎÂÌˆ˚ ÒÚ‡ÎË ‰Îˇ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË ÔÓ-
·ÎÂÏÓÈ. –Â¯ËÚ¸ Â∏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚Î‡ÒÚË ‘ËÌ-
ÎˇÌ‰ËË ÒÚÂÏËÎËÒ¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÒÍÓÂÂ,  ˜ÚÓ·˚
ËÏÂÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·ÂÁ ÔÓÏÂı ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í ‚˚Ò-
Ú‡Ë‚‡ÌË˛ Ò‚ÓËı ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò
—Ó‚ÂÚÒÍËÏ —Ó˛ÁÓÏ. ”ÊÂ ‚ ÓÍÚˇ·Â 1944 „Ó‰‡ ÙËÌÒ-
ÍËÂ ‚Î‡ÒÚË Ì‡˜‡ÎË „ÓÚÓ‚ËÚ¸Òˇ Í ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌË˛ ËÌ-
„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËı ÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚ ‚ ———–.  —Ó‚ÂÚÒÍËÈ
—Ó˛Á, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, Ú‡ÍÊÂ Ì‡‰ÂˇÎÒˇ Ì‡ ‚ÓÁ‚‡-
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˘ÂÌËÂ Ò‚ÓËı „‡Ê‰‡Ì. ƒÎˇ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂ-
ÌËˇ ˝ÚÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË †ÓÌÚÓÎ¸Ì‡ˇ ÍÓÏËÒÒËˇ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡-
Î‡ 21 Ò·ÓÌ˚È ÔÛÌÍÚ ‚ ‡ÁÌ˚ı ‡ÈÓÌ‡ı ‘ËÌÎˇÌ‰ËË.
ŒÒÂÌ¸˛ 1944 „Ó‰‡ ÓÙËˆÂ˚ †ÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ-
‚Ó‰ËÎË ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌÛ˛ Ë ÛÒÔÂ¯ÌÛ˛ ‡„ËÚ‡ˆËÓÌÌÛ˛
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÔÓ‚ËÌˆËˇı. ÃÂÒÚÌ˚Â ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ †ÓÌÚ-
ÓÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ‚ÂÎË ÒÓÚÌË ÒÓ·‡ÌËÈ Ë ‚ÒÚÂ˜,
‚Ó ‚ÂÏˇ ÍÓÚÓ˚ı Ò ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËÏË ÔÂÂÒÂÎÂÌˆ‡-
ÏË ‚ÂÎËÒ¸ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â ·ÂÒÂ‰˚ Ë ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸ Á‡ˇ‚-
ÎÂÌËˇ Ó ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË.

œË Â‡ÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ Û„ÎÛ·ËÚ¸
ÁÌ‡ÌËÂ Ó· ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÙËÌÒÍËı ‚Î‡ÒÚÂÈ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı
Ô‡ÚËÈ Í ÂÔ‡ÚË‡ˆËË ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ˆÂ‚. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Ú‡ÍÊÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍÛ˛ Í‡ÚËÌÛ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ
ÙËÌÒÍËı  ‚Î‡ÒÚÂÈ Í ÓÒÚ‡‚¯ËÏÒˇ ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË ËÌ„Â-
Ï‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËÏ ÙËÌÌ‡Ï, ‚ÁˇÚ˚Ï ÔÓ‰ ÌÂ„Î‡ÒÌ˚È Ì‡‰ÁÓ.

–¿——≈À≈Õ»≈ »Õ√≈–Ã¿ÕÀ¿Õƒ—†»’
œ≈–≈—≈À≈Õ÷≈¬ ¬ —Œ¬≈“—†ŒÃ —Œfi«≈

»Á Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂ‚ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ,
˜ÚÓ ÛÊÂ ‚ ÓÍÚˇ·Â 1944 „Ó‰‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ ÓÙËˆÂ˚ ËÁ
†ÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ·ÛÊ‰‡ÎË ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËı
ÙËÌÌÓ‚ Í ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌË˛ ‚ ———–, Ó·Â˘‡ˇ  ËÏ,  ‚ ˜‡ÒÚ-
ÌÓÒÚË, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÂÌÛÚ¸Òˇ ‚ ‰Ó‚ÓÂÌÌ˚Â ÏÂÒÚ‡ ÔÓ-
ÊË‚‡ÌËˇ. –Â¯ÂÌËÂ Ó· Ëı ‡ÒÒÂÎÂÌËË  ‚ œÒÍÓ‚ÒÍÛ˛,
ÕÓ‚„ÓÓ‰ÒÍÛ˛, ¬ÂÎËÍÓÎÛÍÒÍÛ˛, †‡ÎËÌËÌÒÍÛ˛ Ë flÓÒ-
Î‡‚ÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚË  ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ ‚ †ÂÏÎÂ ÚÓÎ¸ÍÓ 19
ÌÓˇ·ˇ 1944 „Ó‰‡. ¬ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÙËÌÒÍËÂ ‚Î‡ÒÚË ÏÓ„-
ÎË  ÒÛ‰ËÚ¸ Ó· Û‰‡Î∏ÌÌÓÒÚË ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËˇ ÂÔ‡ÚË‡ÌÚÓ‚
ÔÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÏÓÏÛ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÙËÌÒÍËı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı
ÒÎÛÊ· „‡ÙËÍ‡Ï Ê/‰ ÔÂÂ‚ÓÁÓÍ. ¬ÂÏˇ ‚ ÔÛÚË ÔÓ‰-
‚ËÊÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ‰Ó 12 -14 ÒÛÚÓÍ.

—Ó‚ÂÚÒÍËÂ Ó„‡Ì˚ Ò˜ËÚ‡ÎË ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËı ÙËÌ-
ÌÓ‚ ÌÂ·Î‡„ÓÌ‡‰ÂÊÌ˚ÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË, ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ‚˚-
Âı‡‚¯ËÏË Á‡„‡ÌËˆÛ. »ı ‡ÒÒÂÎËÎË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÛÚ‚ÂÊ-
‰∏ÌÌÓ„Ó ÔÎ‡Ì‡. ◊ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ÏÌÓ„ËÂ ÒÚ‡ÎË Ò‡-
ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÂÁÊ‡Ú¸ ‚ ‰Û„ËÂ ‡ÈÓÌ˚ ÒÚ‡Ì˚, ‚ Ú.˜.
‚ ›ÒÚÓÌË˛ Ë ‚ †‡ÂÎË˛. ¬ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ‚ »Ì„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì-
‰Ë˛ ÒÚ‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ 1970-Â „Ó‰˚.

Œ‰ÌÓÈ ËÁ Á‡‰‡˜ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÓ-
Á‰‡ÌËÂ ˆÂÎÓÒÚÌÓÈ Í‡ÚËÌ˚ ˝ÚËı ÒÓ·˚ÚËÈ.

»Õ√≈–Ã¿ÕÀ¿Õƒ—†»≈ ‘»ÕÕ¤,
œ≈–≈—≈À≈ÕÕ¤≈ ¬ ‘»ÕÀflÕƒ»fi
¬ 1943 ñ 1944 „„.

◊ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ (˜ÂÎ.):
»Á –ÓÒÒËË ˜ÂÂÁ ›ÒÚÓÌË˛  29.03.1943 ñ 17.06.1944

      61 163
»Á √ÂÏ‡ÌËË 17.07.1943 ñ 12.05.1944
             2 042
¬ÒÂ„Ó: 63 205

¬Œ«¬–¿Ÿ≈ÕÕ¤≈ ¬ —Œ¬≈“—†»… —Œfi«
»Õ√≈–Ã¿ÕÀ¿Õƒ—†»≈ ‘»ÕÕ¤
» ƒ–”√»≈ √–¿∆ƒ¿Õ—†»≈ À»÷¿
¬ 1944ó1945 „„.

◊ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ (˜ÂÎ.):
–ÂÔ‡ÚË‡ˆËˇ  05.12.1944 ñ 15.01.1945

          56030
–ÂÔ‡ÚË‡ˆËË  ‚ 1945 ñ 1947 „„.
            839
¬ÒÂ„Ó: 56869

»Á Ó·˘Â„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌÌ˚ı 55 000 ÓÒÌÓ‚-
ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÎË  ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËÂ ÙËÌÌ˚, ‡
ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎË Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÙËÌÌ‡Ï Ô‡‚Ó-
ÒÎ‡‚Ì˚Â ‚Ó‰¸ Ë ËÊÓ‡.

¬Œ«¬–¿Ÿ≈ÕÕ¤≈ œ≈–≈—≈À≈Õ÷¤
¬ œŒ—À≈¬Œ≈ÕÕŒ… ≈¬–Œœ≈

¬ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËı ÔÂÂÒÎÂÌˆÂ‚ ËÁ ‘ËÌ-
ÎˇÌ‰ËË ‚ —Ó‚ÂÚÒÍËÈ —Ó˛Á ·˚ÎÓ Ì‡˜‡ÎÓÏ ¯ËÓÍÓÏ‡Ò¯-
Ú‡·ÌÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË ———– ÔÓ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌË˛ Ò‚ÓËı „‡Ê-
‰‡Ì. ¬ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ‚˚Ò˚ÎÍ‡ ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ˆÂ‚ ‚Ó ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌËÂ ‡ÈÓÌ˚ ÒÚ‡Ì˚ ˇ‚ÎˇÎ‡Ò¸ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂÏ  ÔÂ‰-
‚ÓÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ÏÂÌ¸-
¯ËÌÒÚ‚‡Ï.

—¡Œ– ¬Œ—œŒÃ»Õ¿Õ»…,
ƒŒ†”Ã≈Õ“Œ¬ » ‘Œ“Œ√–¿‘»…

¬ ‡ÏÍ‡ı ÔÓÂÍÚ‡ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ ÒÓ·Ë‡Ú¸ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ˚  ‰Ó‚ÓÂÌÌÓ„Ó Ë ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÓÒ‚Â˘‡-
˛˘ËÂ ÒÛ‰¸·˚ ÔÂÒÂÎÂÌÌ˚ı ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰Ë˛ Ë  ‚ÓÁ‚‡-
˘ÂÌÌ˚ı ÓÚÚÛ‰‡ ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡ÌÒÍËı ÙËÌÌÓ‚. ›ÚÓ ÏÓ„ÛÚ
·˚Ú¸ ÒÔ‡‚ÍË, Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇ, ‰ÌÂ‚ÌËÍË, ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËˇ,
ÔËÒ¸Ï‡, ÙÓÚÓ„‡ÙËË. œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Â˜¸ Ë‰∏Ú Ó· ‡Í‡‰ÂÏË-
˜ÂÒÍÓÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË, Ú‡ÈÌ‡ ËÏÂÌ ËÌÙÓÏ‡ÌÚÓ‚ ÔÓ-
ÂÍÚ‡  „‡‡ÌÚËÛÂÚÒˇ.

œÓ ÊÂÎ‡ÌË˛ ÎËˆ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘Ëı ÔÓÂÍÚÛ Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î˚, ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔËÌˇÚ˚ ‚ ÙÓÌ‰˚ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ‡ıË‚‡, ‰ÓÔÓÎÌˇˇ ËÏÂ˛˘ËÈÒˇ ‡ıË‚ »Ì„ËË, ËÎË
‚ÓÁ‚‡˘ÂÌ˚ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡Ï ÔÓÒÎÂ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËˇ ‚ Õ‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÏ ‡ıË‚Â.

»ÌÚÂ‚¸˛ËÓ‚‡ÌËÂ ÊÂÎ‡˛˘Ëı ·Û‰ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òˇ
‚ Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â. ¬ÒÂı Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚
˝ÚÓÏ ÎËˆ ÔÓÒ¸·‡ Ò‚ˇÁ‡Ú¸Òˇ Ò ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÏ ÔÓÂÍÚ‡
‰Îˇ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ.

“ÓÈ‚Ó ‘ÎËÌÍ
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸, ‰oÍ.ÙËÎ.

toivo.flink narc.fi
ÚÂÎ. (09) 228 52 335

ÏÓ·. 050-5944 134

Kansallisarkisto/Kotiin karkotettavaksi -tutkimushanke
PL 258, 00171 Helsinki

Telefax: +358-9-228 52 330

Tämän esitteen tiedot ovat myös Internet-osoitteessa
Uppgifter på svenska finns på webbplatsen
Information in English is available on the Internet site
Allgemeine information in deutscher Sprache ist erhältlich in

der Internet-Seite
»ÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ ̌ Á˚ÍÂ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ‚

»ÌÚÂÌÂÚÂ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ
h t t p : / / w w w . n a r c . f i / A r k i s t o l a i t o s /

inkerilaissiirtolaiset/index.htm



Ë˛Ì¸ 2007, π �������Èíêåðè 11

1. Mistä sukunne on lähtöisin?
2. Missä perheenne asui ennen sotaa?
3. Kuinka iso perheenne oli?
4. Kuinka perheenne selvisi 1930-luvulla?
5. Oliko perheessänne vangittuja?
6. Miten vangitseminen tapahtui?
7. Kuinka teidän ja muun perheen kävi?
8. Jos oli karkotettuja, mihin ja milloin heitä karkotettiin?
9. Oliko teillä yhteyttä heihin?
10. Milloin perheenne tuli Suomeen? Mitä muistatte muutos-
ta?
11. Millä paikkakunnalla asuitte Suomessa vuosina 1943 –
1944?
12. Mitä työtehtäviinne kuului?
13. Mistä saitte tietää, että inkeriläisille tarjoutuu tilaisuus
palata kotiin?
14. Kutsuttiinko teitä kokoamiskeskukseen vai menittekö
itse?
15. Muistatteko päivämäärän?
16. Mitä perheessä puhuttiin kotiin paluusta?
17. Missä kokoamiskeskus sijaitsi?
18. Kuka perheestä kävi kokouksessa?
19. Minä viikonpäivänä kokous pidettiin?
20. Mihin aikaan päivästä?
21. Kuinka pitkä matka kokouskeskukseen oli? Miten sinne
pääsi?
22. Mitä teidän isäntäväkenne puhui teille palautusasiasta?
23. Kuinka monta inkeriläistä oli siinä kokouksessa, jossa
perheenne oli?
24. Oliko kokouksessa suomalaisia viranomaisia?
25. Kuka edusti Neuvostoliiton viranomaisia? Miten hän
esitteli itsensä?
26. Mitä hän puhui kokoontuneille kotiin lähdöstä?
27. Miten lähtöilmoitus tehtiin: suullisesti vai kirjallisesti?
28. Milloin se tapahtui: kokouksen alussa vai lopussa?
29. Puhuiko lähtijöistä kukaan ja mitä?
30. Kuka otti vastaan lähtöilmoituksia?
31. Jos ilmoittauduitte kirjallisesti, jaettiinko teille valmiita
ilmoittautumislomakkeita täytettäväksi, mitä siinä luki?
32. Kirjoititteko lähtöilmoituksen itse vai saneliko joku (kuka)
tekstin teille?
33. Milloin teille luvattiin lähtö?
34. Puhuiko Valvontakomission upseeri mitään, mihin teitä
Suomesta viedään?
35. Kuinka kauan kokous kesti?
36. Mitä perheessänne puhuttiin kotiin lähdöstä?
37. Ilmoititteko te itse isäntäväellenne, että palaatte kotimaa-
hanne?
38. Mitä kerroitte syyksi?
39. Miten isäntäväki suhtautui ilmoitukseenne?
40. Isäntäväkenne sai myös virallisen ilmoituksen lähdöstänne.
Kertoivatko he teille, mitä se olivat joutuneet tekemään
lähtönne takia?
41. Miten perheenne alkoi valmistautua lähtömatkaan?
42. Jos perheenne ilmoitti jäävänsä tai ei kertonut kantaansa
kokouksessa, kävikö valvontakomission upseeri teillä kotona
suostuttelemassa teitä lähtemään?
43. Millä tavalla suostutteleminen tapahtui?
44. Ellette taipuneet suostutteluihin, kuinka monta kertaa
valvontakomission upseeri kävi luonanne teitä puhuttelemas-
sa?
45. Kävikö teillä suomalaisia viranomaisia (nimismies tai
muu) puhumassa palaamisesta, mitä hän kertoi teille?
46. Missä lähin kokoamiskeskuksenne sijaitsi?
47. Kuinka kauan jouduitte odottamaan työpaikassanne
kokoamiskeskukseen siirtymistä?
48. Miten ilmoitus lopulta tuli?

KYSYMYKSIÄ  NEUVOSTOLIITTOON  PALANNEILLE  INKERILÄISILLE

KÄSITTELEMME  VASTAUKSENNE  NIIN,  ETTÄ  YKSITTÄISIÄ VASTAUKSIA  EI  VOIDA  LIITTÄÄ  KENENKÄÄN
ERITYISEEN  VASTAAJAAN.  VASTAUKSENNE  TULLAAN  KÄYTTÄMÄÄN  VAIN TUTKIMUSTULOSTEN  ESITTELYSSÄ.

PALAUTTEENNE  ON  ERITTÄIN  TÄRKEÄ TUTKIMUKSEN  ONNISTUMISELLE.

49. Miten siirtyminen kokoamiskeskukseen tapahtui?
50. Kuinka pitkä matka oli kokoamiskeskukseen?
51. Mikä rakennus toimi kokoamiskeskuksena?
52. Kuinka kauan jouduitte odottamaan, kunnes lähditte
matkaan Neuvostoliittoon?
53. Mitä kaikkea liittyi lähtövalmisteluihin: suoritettiinko
kokoamiskeskuksessa  jokaisen lähtijän lääkärintarkastus,
täydennettiinkö vaatetusta jne. Mitä muuta?
54. Kuka piti huolta lähtijöiden ruokailusta ja muusta huollos-
ta?
55. Mitä teillä oli mukananne vietävää?
56. Miten lähtönne tapahtui, millaisissa vaunuissa?
57. Kuinka paljon ja mitä saitte kuivaa muonaa mukaanne?
58. Oliko vaunuissa matkalla saattajia?
59. Kuinka kauan matka rajalle kesti?
60. Mitä tapahtui rajalla Suomen puolella?
61. Mitä tapahtui rajalla Neuvostoliiton puolella?
62. Kertokaa yksityiskohtaisesti mitä Viipurissa tapahtui?
63. Saitteko Viipurissa  henkilötodistuksia ja muita asiapape-
reita?
64. Kuinka kauan kesti, kunnes juna Viipurista lähti?
65. Milloin ja mistä ymmärsitte, että teitä ei viedä kotikyliin?
66. Miten vaunussanne ilmaistiin tunteita tämän johdosta?
67. Kuinka kauan matkanne kesti, kunnes juna lopulta
pysähtyi ja teidät käskettiin ulos vaunuista?
68. Mihin teidät tuotiin?
69. Kuka oli vastassa ja mitä teille kerrottiin tulevasta elämäs-
tänne?
70. Minne ja miten kuljitte, kunnes saavuitte määränpäähän-
ne?
71. Mikä määränpäänne oli?
72. Mihin teidät majoitettiin? Kuvatkaa asuntoanne.
73. Kuka teille ilmoitti, miksi teidät tuotiin sinne, missä
olitte?
74. Miten elämänne järjestyi?
75. Missä ja milloin te saitte henkilöllisyystodistuksen
(passin)?
76. Millaisia leimoja siinä oli?
77. Rajoitettiinko teidän liikkumistanne? Mitä se käytännössä
tarkoitti?
78. Millä perheenne tuli toimeen?
79. Kuinka kauan asuitte siellä, mihin teidät tuotiin?
80. Milloin aloitte pyrkiä sieltä pois?
81. Kirjoititteko paikallisille viranomaisille, kenelle ja mitä?
82. Saitteko vastauksia? Onko teillä säilynyt asiapapereita
niiltä ajoilta?
83. Jos olitte pyrkineet pois, miten ja minne pääsitte, milloin
se tapahtui?
84. Kuinka pitkäksi aikaa jäitte uudelle paikkakunnalle?
85. Mistä teille löytyi työtä ja pysyvä asunto?
86. Pääsittekö jatkossa opiskelemaan ammattia vai opitteko
työtä tekemällä?
87. Kuinka opiskelunne (työnne) edistyi?
88. Milloin saitte pysyvän passin?
89. Oliko passissanne 58. pykälä?
90. Milloin ja miten se poistettiin?
91. Miten se on vaikuttanut
myöhempään elämäänne?

KIITOKSIA AVUSTANNE.

Toivo Flink, tutkija
Kotiin karkotettavaksi-projekti

Kansallisarkisto
PL 258
00171 Helsinki
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1. ◊ÚÓ ¬˚ ÁÌ‡ÂÚÂ Ò‚ÓËı ÔÂ‰Í‡ı?
2. † Í‡ÍÓÏÛ ÔËıÓ‰Û ÓÚÌÓÒËÎ‡Ò¸ ¬‡¯‡ ÒÂÏ¸ˇ?
3. ¬ Í‡ÍÓÈ ‰ÂÂ‚ÌÂ/„ÓÓ‰Â ¬‡¯‡ ÒÂÏ¸ˇ ÊËÎ‡ ‰Ó

‚ÓÈÌ˚?
4. —ÍÓÎ¸ÍÓ ˜ÎÂÌÓ‚ ·˚ÎÓ ‚ ¬‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Â?
5. «‡ÚÓÌÛÎË ÎË ‚‡¯Û ÒÂÏ¸˛ ÂÔÂÒÒËË 1930-ı „Ó-

‰Ó‚ Ë ‚ Í‡ÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË?
6. ¡˚Î ÎË ÍÚÓ-ÚÓ ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì ‚ ¬‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Â Ë ÔÓ

Í‡ÍÓÏÛ Ó·‚ËÌÂÌË˛?
7. †‡Í ÔÓËÒıÓ‰ËÎ ‡ÂÒÚ?
8. ◊ÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÔÓÁ‰ÌÂÂ Ò ¬‡ÏË Ë ¬‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸∏È?
9. ≈ÒÎË ‚ ÒÂÏ¸Â ·˚ÎË ‚˚ÒÎ‡ÌÌ˚Â, ÍÓ„‰‡ ˝ÚÓ ÔÓ-

ËÁÓ¯ÎÓ Ë ÍÛ‰‡ ‚˚ÒÎ‡ÎË?
10. ¡˚Î‡ ÎË Û ¬‡Ò Ò‚ˇÁ¸ Ò ÌËÏË?
11. †‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ¬˚ Ë ¬‡¯‡ ÒÂÏ¸ˇ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‚

˜ËÒÎÂ ÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚, Ì‡Ô‡‚Îˇ‚¯ËıÒˇ ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰Ë˛?
12. †ÚÓ Ë Í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÒÓÓ·˘ËÎ ¬‡Ï Ó ÔÂÂÒÂÎÂ-

ÌËË?
13. —ÍÓÎ¸ÍÓ ¬‡Ï ·˚ÎÓ ÚÓ„‰‡ ÎÂÚ?
14. —Ô‡¯Ë‚‡ÎË ÎË Û ¬‡Ò ¬‡¯Â„Ó ÊÂÎ‡ÌËˇ Ì‡ ÔÂÂ-

ÒÂÎÂÌËÂ?
15. ¡˚ÎÓ ÎË ¬‡¯Â Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ ÛÒÚÌ˚Ï ËÎË ÔËÒ¸ÏÂÌ-

Ì˚Ï?
16. ≈ÒÎË ˝ÚÓ ·˚Î ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ÔÓÏÌËÚÂ ÎË

¬˚ Â„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ?
17. √‰Â ˝ÚÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡ÎÒˇ ¬‡ÏË ËÎË ¬‡-

¯ËÏË Ó‰ËÚÂÎˇÏË?
18. œË·˚ÎË ÎË ¬˚ ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰Ë˛ ˜ÂÂÁ ›ÒÚÓÌË˛

ËÎË Í‡ÍËÏ-ÚÓ ‰Û„ËÏ ÔÛÚ∏Ï?
19. †Ó„‰‡ ¬‡¯‡ ÒÂÏ¸ˇ ÔË·˚Î‡ ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰Ë˛? ◊ÚÓ

¬˚ ÔÓÏÌËÚÂ Ó ÔÂÂÂÁ‰Â?
20. †Û‰‡ ¬‡Ò ÔÓÒÂÎËÎË Ò‡ÁÛ ÔÓ ÔË·˚ÚËË ‚ ‘ËÌ-

ÎˇÌ‰Ë˛?
21. œÓÏÌËÚÂ ÎË ‚˚ ‡ÒÔÓˇ‰ÓÍ ‰Ìˇ Ì‡ ÌÓ‚ÓÏ ÏÂÒ-

ÚÂ? ◊ÂÏ ‚‡Ï Á‡ÔÓÏÌËÎÒˇ ÔÂ‚˚È ‰ÂÌ¸ ÊËÁÌË ‚ ‘ËÌ-
ÎˇÌ‰ËË?

22. †‡ÍÓ‚˚ ¬‡¯Ë Ò‡Ï˚Â ˇÍËÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËˇ?
23. †‡Í ‰ÓÎ„Ó ¬˚ ÔÓÊËÎË ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÏÂÒÚÂ, ÍÛ‰‡ ¬‡Ò

ÔË‚ÂÁÎË?
24. Õ‡ ˜∏Ï ¬‡Ò ‚ÂÁÎË Ë Í‡Í ‰ÓÎ„Ó?
25. œÓıÓ‰ËÎË ÎË ¬˚ Ò‡ÌËÚ‡ÌÛ˛ Ó·‡·ÓÚÍÛ?
26. †‡Í ‰ÓÎ„Ó ‚˚ ÔÓÊËÎË ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÙËÎ¸Ú‡ˆËÓÌ-

ÌÓÏ Î‡„ÂÂ?
27. ◊ÚÓ ÓÌ ËÁ ÒÂ·ˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎ?
28. †ÚÓ ¬‡Ò Ó·ÒÎÛÊË‚‡Î, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ˝ÚËÏ Á‡-

ÌËÏ‡ÎÓÒ¸?
29. œÓ‚ÂÁÎË ÎË ¬‡Ò Ë ¬‡¯Û ÒÂÏ¸˛ ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ‰Û-

„ÓÈ ‡ÈÓÌ ÒÚ‡Ì˚? œÓ˜ÂÏÛ?
30. ∆ËÎË ÎË ¬˚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ  ‚ ÚÂ˜Â-

ÌËÂ 1943 -1944 „„.?
31. †ÚÓ Ë Í‡Í ÓÔÂ‰ÂÎËÎ ¬‡Ò Ë ¬‡¯Û ÒÂÏ¸˛ Ì‡ ‡·ÓÚÛ?

¬Œœ–Œ—¤ ƒÀfl »Õ√≈–Ã¿ÕÀ¿Õƒ÷≈¬, ¬Œ«¬–¿“»¬ÿ»’—fl
¬ ———– ‚ 1944 ñ 1945 „„.

32. †‡ÍÓÈ ‡·ÓÚÓÈ ¬˚ Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸? ◊ÚÓ ¬˚ ÔÓÏÌËÚÂ
Ó ÌÂÈ?

33. †‡Í ‚‡¯Ë ıÓÁˇÂ‚‡ ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í ¬‡Ï? †‡Í Ë ‚
˜ÂÏ ˝ÚÓ ÔÓˇ‚ÎˇÎÓÒ¸?

34. œÓÏÌËÚÂ ÎË ¬˚ ÒÍÓÎ¸ÍÓ ¬‡Ï ÔÎ‡ÚËÎË Á‡ ‡·ÓÚÛ?
35.  œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Í‡ÚÓ˜Ì‡ˇ ÒË-

ÒÚÂÏ‡, ·˚ÎË ÎË Û ¬‡Ò ‡‚Ì˚Â Ô‡‚‡ Ò „‡Ê‰‡Ì‡ÏË
‘ËÌÎˇÌ‰ËË Ì‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ ÚÓ‚‡Ó‚?

36. ’Ó‰ËÎË ÎË ¬˚ ‚ ¯ÍÓÎÛ? ¬ Í‡ÍÓÈ ÍÎ‡ÒÒ?
37. ◊ÚÓ ‚˚ ÔÓÏÌËÚÂ Ó Ò‚ÓËı Ò‚ÂÒÚÌËÍ‡ı Ë Ó· ÓÚÌÓ-

¯ÂÌËË Ëı Í ¬‡Ï?
38. œÓÏÌËÚÂ ÎË ¬˚, ÍÓ„‰‡ ¬˚ ‚ÔÂ‚˚Â ÛÒÎ˚¯‡ÎË Ó

‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËˇ Ì‡ Ó‰ËÌÛ?
39. †Û‰‡ ËÏÂÌÌÓ?
40. †ÚÓ ÒÓÓ·˘ËÎ ¬‡Ï Ó ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË ËÎË ‚ÓÁÏÓÊ-

ÌÓÒÚË ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËˇ?
41. ÿÎ‡ ÎË Â˜¸ Ó· Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË ËÎË

ËÏÂÎ‡Ò¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÒÚ‡Ú¸Òˇ?
42. ¬ÒÚÂ˜‡ÎËÒ¸ ÎË ¬˚ Ò ÓÙËˆÂ‡ÏË —Ó˛ÁÌÓÈ †ÓÌÚ-

ÓÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË (—††)  Ì‡ ÒÓ·‡ÌËË ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ‚ÓÁ-
‚‡˘ÂÌËˇ ËÎË ‚ ˜‡ÒÚÌÓÈ ·ÂÒÂ‰Â?

43. Œ ˜∏Ï Ë Í‡Í ÓÌË „Ó‚ÓËÎË Ò ‚‡ÏË Ó ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË
‚ ———–?

44. √‰Â ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ‚ÒÚÂ˜‡ Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ —††?
45. †‡Í ÏÌÓ„Ó ÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚ ·˚ÎÓ Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ÒÓ·‡-

ÌËË?
46. œËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÙËÌÒÍËı ‚Î‡-

ÒÚÂÈ Ë ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ?
47. ◊ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ —†† „Ó‚ÓËÎ Ó ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË

Ì‡ Ó‰ËÌÛ, Ì‡Á˚‚‡Î‡Ò¸ ÎË ÔË ˝ÚÓÏ »Ì„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰Ëˇ?
48. ¬ Í‡ÍÓÈ ÙÓÏÂ ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Ó ‚ÓÁ‚‡-

˘ÂÌËË: ‚ ÛÒÚÌÓÈ ËÎË ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ?
49. ≈ÒÎË ‚ ÛÒÚÌÓÈ, ÚÓ ÍÚÓ Ëı Á‡ÔËÒ˚‚‡Î ñ ¬˚ Ò‡ÏË

ËÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ —††?
50. ≈ÒÎË ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ, ÚÓ ·˚Î‡ ÎË „ÓÚÓ‚‡ˇ ÚËÔÓ„-

‡ÙÒÍ‡ˇ ÙÓÏ‡ ËÎË ¬˚ ÔËÒ‡ÎË Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ ÓÚ ÛÍË ‚
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ ÙÓÏÂ Ò‡ÏË ËÎË ÔÓ‰ ‰ËÍÚÓ‚ÍÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
Îˇ —††?

51. Õ‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ ÎË ¬‡Ï ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â ÒÓÍË Ì‡˜‡Î‡
‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËˇ?

52. †‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÓÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÎÓÒ¸ Ó„‡ÌËÁÓ-
‚‡Ú¸?

53. †ÚÓ ÓÚ‚Â˜‡Î Á‡ Ò·ÓÌ˚È ÔÛÌÍÚ, „‰Â ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÎ-
Òˇ, ÍÚÓ Ë Í‡Í ‚‡Ò ÚÛ‰‡ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸?

54. —ÓÓ·˘ËÎË ÎË ¬˚ Ò‡ÏË Ò‚ÓËÏ ıÓÁˇÂ‚‡Ï Ó· ÓÚ˙ÂÁ-
‰Â,  ËÎË ÓÌË ÔÓÎÛ˜ËÎË ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ ÔÓ ÔÓ-
˜ÚÂ?

55. ◊ÚÓ ¬˚ ÒÍ‡Á‡ÎË Ò‚ÓËÏ ıÓÁˇÂ‚‡Ï Ó ÔË˜ËÌ‡ı
ÓÚ˙ÂÁ‰‡, ÂÒÎË ÒÓ˜ÎË ÌÛÊÌ˚Ï ˜ÚÓ-ÚÓ ÒÓÓ·˘ËÚ¸?

56. †‡Í ¬‡¯Ë ıÓÁˇÂ‚‡ ÓÚÌÂÒÎËÒ¸ Í ‚‡¯ÂÏÛ ÓÚ˙ÂÁ‰Û?
57. œËÌˇÎË ÎË ¬˚ Â¯ÂÌËÂ Ó ‚˚ÂÁ‰Â Ò‡ÁÛ, Í‡Í

ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÁÌ‡ÎË Ó Ú‡ÍÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË,  Ì‡  ÒÓ·‡ÌËË,
Ò‡ÏË ËÎË ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂÏ Ó·˘Â„Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËˇ, Û„Ó‚ÓÓ‚
ÒÓÒÂ‰ÂÈ ËÎË ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı ËÎË ÔÓÁ‰ÌÂÂ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚ÒÚÂ-
˜Ë/ ‚ÒÚÂ˜ Ò ÓÙËˆÂÓÏ —††?

58. »Á ˜Â„Ó ÒÎÓÊËÎÓÒ¸ ¬‡¯Â ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Â¯Â-
ÌËÂ Ó ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË?

59. †‡Í ‰ÓÎ„Ó ¬˚ Ê‰‡ÎË ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Â¯ÂÌËˇ Ó
‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË?

60. ◊ÚÓ ‚ ÌÂÏ ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸ Ë Í‡Í ÙÓÏÛÎËÓ‚‡ÎÓÒ¸?

¬¿ÿ» Œ“¬≈“¤ ¡”ƒ”“ »—œŒÀ‹«Œ¬¿“‹-
—fl “ŒÀ‹†Œ ¬ Õ¿”◊Õ¤’ ÷≈Àfl’. œŒÀ”◊≈Õ-
Õ¿fl »Õ‘Œ–Ã¿÷»fl fl¬Àfl≈“—fl †ŒÕ‘»ƒ≈Õ-
÷»¿À‹ÕÕŒ… » Õ≈ ¡”ƒ≈“ œ≈–≈ƒ¿¬¿“‹—fl
“–≈“‹»Ã À»÷¿Ã.

¬¿ÿ» Œ“¬≈“¤ ◊–≈«¬¤◊¿…ÕŒ ¬¿∆Õ¤
ƒÀfl ”—œ≈ÿÕŒ√Œ Œ—”Ÿ≈—“¬À≈Õ»fl »—-
—À≈ƒŒ¬¿“≈À‹—†Œ√Œ œ–Œ≈†“¿. œ–Œ—»Ã
¬¿— Œ“¬≈◊¿“‹ Õ¿ Œ“ƒ≈À‹ÕŒ… ¡”Ã¿√≈.
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61. ¬ Í‡ÍËÂ ‚‡„ÓÌ˚ ‚‡Ò ÔÓ„ÛÁËÎË, ÔÓ ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ? œÓÏÌËÚÂ ÎË ¬˚ ÔÓËÒıÓ‰Ë‚¯ÂÂ,  ÏÓÊÂÚÂ ÎË ÓÔË-
Ò‡Ú¸ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËˇ?

62. †ÚÓ ·˚Î ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡˛˘Ëı: ÙËÌÌ˚ ËÎË
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË —††? —ÍÓÎ¸ÍÓ Ëı  ·˚ÎÓ?

63. †‡Í ÓÌË ÒÂ·ˇ ‚ÂÎË, Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÎË ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸ Ò ‚‡ÏË?
64. †‡Í ‰ÓÎ„Ó ¬˚ Âı‡ÎË  ‰Ó ÙËÌÒÍÓÈ „‡ÌËˆ˚?
65. ¡˚Î‡ ÎË Û ¬‡Ò ‚ ‰ÓÓ„Â Ò‚Óˇ Â‰‡ ËÎË ÙËÌÒÍËÂ

‚Î‡ÒÚË ‚˚‰‡ÎË ¬‡Ï ÒÛıÓÈ Ô‡∏Í?
66. †ÚÓ „ÓÚÓ‚ËÎ ‚‡Ò ‚ ‰ÓÓ„Û Ë Í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ?
67. œÓÏÌËÚÂ ÎË ¬˚, Í‡Í ‰ÓÎ„Ó ¬˚ Âı‡ÎË ‰Ó ÒÓ‚ÂÚÒ-

ÍÓÈ „‡ÌËˆ˚?
68. ◊ÚÓ ¬˚ ÔÓÏÌËÚÂ ËÁ ÔÛÚË ÓÚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ „‡ÌËˆ˚

‰Ó ¬˚·Ó„‡?
69. †‡Í ¬‡Ò ‚ÒÚÂÚËÎË ‚ ¬˚·Ó„Â?
70. ¡˚Î‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ ÒÔËÒÍÛ?
71. —ÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÏÂÌË ¬˚ ÔÓ‚ÂÎË ‚ ¬˚·Ó„Â?
72. ◊ÚÓ ‚ıÓ‰ËÎÓ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ‰Ìˇ? ¡˚ÎË ÎË ‚˚ÒÚÛÔ-

ÎÂÌËˇ ‡ÚËÒÚÓ‚, Â˜Ë  ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚÓ‚, ÔÓÍ‡Á ıÛ‰ÓÊÂ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÙËÎ¸ÏÓ‚, ÍËÌÓıÓÌËÍË?

73. ¡˚Î‡ ÎË Û ¬‡Ò ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ ËÎË Ò‡ÌËÚ‡Ì‡ˇ ÔÓ-
‚ÂÍ‡?

74. œÓ‚ÂˇÎË ÎË ‚‡¯Ë ÎË˜Ì˚Â ‚Â˘Ë? †ÚÓ Ë Í‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ?

75. »Á˚Ï‡ÎÓÒ¸ ÎË ˜ÚÓ-ÚÓ, Ó·˙ˇÒÌˇÎË ÎË ¬‡Ï ÔË˜Ë-
Ì˚ ËÁ˙ˇÚËÈ, ‚˚‰‡‚‡ÎËÒ¸ ÎË  ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡‚-
¯ËÂ ËÁ˙ˇÚËÂ?

76. †Ó„‰‡ ¬‡Ò ÔÓÒ‡‰ËÎË ‚ ‚‡„ÓÌ˚, Ó·˙ˇ‚ËÎË ÎË ¬‡Ï
ÍÛ‰‡ ¬‡Ò ÔÓ‚ÂÁÛÚ?

77. ≈ÒÎË ÌÂ Ó·˙ˇ‚ÎˇÎË, ÚÓ ÍÓ„‰‡ ¬˚ ÔÓÌˇÎË, ˜ÚÓ ¬‡Ò
ÌÂ ÔÓ‚ÂÁÛÚ ‚ ÚÛ‰‡, ÓÚÍÛ‰‡ ¬‡Ò ‚Ó  ‚ÂÏˇ ‚ÓÈÌ˚ Û‚ÓÁË-
ÎË?

78. œÓÏÌËÚÂ ÎË ¬˚ Â‡ÍˆË˛ ¬‡¯Ëı ÔÓÔÛÚ˜ËÍÓ‚, ÍÓ„-
‰‡ ÔÓÂÁ‰ ÔÓ‚ÂÌÛÎ ÓÚ ÀÂÌËÌ„‡‰‡ ‚  ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÛ˛ ¬‡Ï
ÒÚÓÓÌÛ?

79. œÓÏÌËÚÂ ÎË ¬˚,  Í‡Í ‰ÓÎ„Ó ¬˚ Âı‡ÎË, ÔÂÊ‰Â
˜ÂÏ ÔÓÂÁ‰ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒˇ Ë ‚‡„ÓÌ˚  ÓÚÍ˚ÎË?

80. —ÓÓ·˘ËÎË ÎË ¬‡Ï, ÍÛ‰‡ ¬‡Ò ÔË‚ÂÁÎË, ÍÚÓ ˝ÚÓ
Ò‰ÂÎ‡Î?

81. ¬ Í‡ÍÓÂ ‚ÂÏˇ ÒÛÚÓÍ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ?
82. †ÚÓ ¬‡Ò ‚ÒÚÂ˜‡Î  Ë ˜ÚÓ ¬‡Ï ÒÍ‡Á‡ÎË Ó ‚‡¯ÂÏ

‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÔÛÚË?
83. †Û‰‡ Ë Ì‡ ˜∏Ï ‚˚ ‰‚ËÌÛÎËÒ¸ ‚ ÔÛÚ¸?
84. †‡Í ‰ÓÎ„Ó ‚˚ ‰‚Ë„‡ÎËÒ¸, ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÔË·˚ÎË Ì‡

ÏÂÒÚÓ?
85. ¬ Í‡ÍÓÈ Ì‡ÒÂÎ∏ÌÌ˚È ÔÛÌÍÚ ¬˚ ÔË·˚ÎË?
86. †Û‰‡ ‚‡Ò ÔÓÒÂÎËÎË? œÓÏÌËÚÂ ÎË ¬˚ ÔÂ‚ÓÂ ‚ÔÂ-

˜‡ÚÎÂÌËÂ ÓÚ ÊËÎ¸ˇ?
87. Œ·˙ˇ‚ËÎË ÎË ¬‡Ï Ó ÚÓÏ, ·Û‰ÂÚ ÎË ¬‡¯Â ÊËÎ¸∏

ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚Ï ËÎË ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï?
88. –‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚˇı ÔÂ‚˚ı ‰ÌÂÈ ¬‡¯ÂÈ

ÊËÁÌË Ì‡ ÌÓ‚ÓÏ ÏÂÒÚÂ.
89. ¡˚ÎË ÎË Û ¬‡Ò Ô‡ÒÔÓÚ‡  ËÎË Í‡ÍËÂ-ÎË·Ó ‰Û„ËÂ

Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇ ÎË˜ÌÓÒÚË? †‡ÍËÂ?
90. —‰ÂÎ‡ÎË ÎË ‚ ÌËı Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÓÚÏÂÚÍË? ≈ÒÎË ‰‡, ÚÓ

Í‡ÍËÂ, ÍÚÓ Ë „‰Â ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Î?
91. œÓ‚ÎËˇÎÓ ÎË ˝ÚÓ Ì‡ ¬‡¯Û Ò‚Ó·Ó‰Û  ÔÂÂ‰‚ËÊÂ-

ÌËÂ ‚ ÏÂÒÚÂ ¬‡¯Â„Ó ÔÓÊË‚‡ÌËˇ?
92. ◊ÚÓ ˝ÚÓ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ?
93. Õ‡ Í‡ÍÛ˛ ‡·ÓÚÛ ÓÔÂ‰ÂÎËÎË ‚ÁÓÒÎ˚ı ËÁ ¬‡-

¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë?
94. †Ó„‰‡ ‰ÂÚË Ì‡˜‡ÎË Û˜∏·Û ‚ ¯ÍÓÎÂ?
95. †‡ÍÓÂ Í ‚‡Ï ·˚ÎÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Û ÏÂÒÚÌ˚ı ‰ÂÚÂÈ Ë

‚ÁÓÒÎ˚ı?

96. ’‚‡Ú‡ÎÓ ÎË Á‡ÔÎ‡Ú˚ ‚ÁÓÒÎ˚ı Ì‡ ÔÓÊË‚‡ÌËÂ?
œÓÏÌËÚÂ ÎË ¬˚ Ó Í‡ÍËı-ÚÓ  ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓıÓ‰‡ı
ÒÂÏ¸Ë, Ë ËÁ ˜Â„Ó ÓÌË ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÎËÒ¸?

97. œÂ‰Î‡„‡ÎË ÎË ¬‡Ï ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Â Î¸„ÓÚ˚, ˜ÚÓ·˚
Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ú¸ ¬‡Ò ÓÒÚ‡Ú¸Òˇ Ì‡  ÏÂÒÚÂ? †ÚÓ ˝ÚÓ ‰Â-
Î‡Î?

98. ◊ÚÓ ‚ıÓ‰ËÎÓ ‚ ˝ÚË Î¸„ÓÚ˚, Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎË ÎË
ÓÌË ¬‡¯Û ÒÂÏ¸˛?

99. †Ó„‰‡ ‚ ¬‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Â ÒÚ‡ÎË „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚˚·Ë‡Ú¸Òˇ ‚ Ó‰Ì˚Â ÏÂÒÚ‡  ËÎË ÍÛ‰‡-
ÚÓ ÔÓ·ÎËÊÂ Í ÌËÏ? †Û‰‡ ËÏÂÌÌÓ? œÂ‰˙ˇ‚ÎˇÎË
ÎË ¬‡Ï ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È  Á‡ÔÂÚ Ó ‚˚ÂÁ‰Â ‚ Ó‰Ì˚Â
ÏÂÒÚ‡?

100. œËÒ‡ÎË ÎË ¬˚ ‚ ÏÂÒÚÌ˚Â Ó„‡Ì˚ ‚Î‡ÒÚË Ò
ÔÓÒ¸·ÓÈ Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó  ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ Ì‡
‚˚ÂÁ‰?

101. œÓÎÛ˜‡ÎË ÎË ¬˚ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Â ÓÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ¬‡¯Ë
Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ?

102. —Óı‡ÌËÎËÒ¸ ÎË Û ¬‡Ò ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Â ÒÔ‡‚ÍË,
‚˚‰‡ÌÌ˚Â ÏÂÒÚÌ˚ÏË ‚Î‡ÒÚˇÏË?

103. “Â·Ó‚‡ÎË ÎË ¬˚ ÓÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ ¬‡¯Ë Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ÚÂÔÂÎË‚Ó Ê‰‡ÎË ÓÚ‚ÂÚ‡?

104. †Ó„‰‡ Ë Í‡Í ‚ ¬‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Â ÒÓÁÂÎ ÔÎ‡Ì Ò‡ÏÓ-
ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚˚ÂÁ‰‡ ·ÂÁ ‚Â‰ÓÏ‡  ‚Î‡ÒÚÂÈ?

105. †Û‰‡ ¬˚ ÓÚÔ‡‚ËÎËÒ¸ Ë ÔÓ˜ÂÏÛ?
106. «Ì‡ÂÚÂ ÎË ¬˚, ËÒÍ‡ÎË ÎË ¬‡Ò Á‡ Ò‡ÏÓ‚ÓÎ¸Ì˚È

‚˚ÂÁ‰ Ò ÏÂÒÚ‡ ÔÓÒÂÎÂÌËˇ?
107. †‡Í ¬˚ ÔÂÂ‰‚Ë„‡ÎËÒ¸ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ ·ÂÁ ‰ÓÍÛ-

ÏÂÌÚÓ‚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰Îˇ ÔÓÍÛÔÍË  ·ËÎÂÚÓ‚?
108. √‰Â ¬˚ Ì‡¯ÎË ÌÓ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÔÓ˜ÂÏÛ

ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ËÏÂÌÌÓ Ú‡Ï?
109. Õ‡ ˜ÚÓ ¬˚ ÊËÎË? †‡Í ¬˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÊËÎ¸∏, ‡-

·ÓÚÛ Ë ÔÓÔËÒÍÛ?
110. ≈ÒÎË Û ¬‡Ò ÌÂ ·˚ÎÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, Í‡Í Ë „‰Â ¬˚

ÒÏÓ„ÎË ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ëı?
111.  †‡Í ‰ÓÎ„Ó ¬˚ ·˚ÎË Ì‡ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‡·ÓÚÂ?
112. †‡Í Ë ÍÓ„‰‡ ¬˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó·Û-

˜ËÚ¸Òˇ ÔÓÙÂÒÒËË?
113. †‡ÍÓÂ Û˜Â·ÌÓÂ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ ¬˚ ÓÍ‡Ì˜Ë‚‡ÎË?
114. ¡˚ÎË ÎË Û ¬‡Ò Í‡ÍËÂ-ÎË·Ó Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ÔË ‚˚-

·ÓÂ Û˜Â·ÌÓ„Ó Á‡‚Â‰ÂÌËˇ ËÎË ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË, Ò‚ˇÁ‡Ì-
Ì˚Â Ò ‚‡¯ÂÈ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛?

115. †Ó„‰‡ ‚˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚È Ô‡ÒÔÓÚ?
116. ¡˚Î‡ ÎË ‚ ÌÂÈ 38-ˇ ÒÚ‡Ú¸ˇ? †Ó„‰‡ Â∏ ÒÌˇÎË?
117. œÓ‚ÎËˇÎÓ ÎË ˝ÚÓ Ì‡ ¬‡¯Û ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Û˛ ÒÛ‰¸-

·Û?
118. †‡Í ‚‡¯‡ ÊËÁÌ¸ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ ÔÓÒÎÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ

ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ ÔÓÔËÒÍË Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ  ‡·ÓÚ˚?

¡À¿√Œƒ¿–»Ã ¬¿— «¿ Œ“¬≈“¤.

      “ÓÈ‚Ó ‘ÎËÌÍ, ‰.Ì.
      Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ‡ıË‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË

      œÓÂÍÚ ´ƒÓÏÓÈ ‚ ËÁ„Ì‡ÌËÂª

      ŒÚ‚ÂÚ˚ ÔÓÒËÏ ÔËÒ˚Î‡Ú¸ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
Toivo Flink
      tutkija

      K‡nsallis‡rkisto
      PL 258

      00171 Helsinki
      ˝Î. ÔÓ˜Ú‡ toivo.flink narc.fi

ÏÓ·. ÚÂÎ. +358 50 5944 134
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Tänä vuonna tuli kevät varrain. Maa-
liskuun viimeisenä päivänä oli nii lämmin-
tä ku toisinaan on joskus huhtikuun lop-
pupuolel. Paistoi päivyt ja tuuli hiljää. Tais-
telut Inkerin rintamal jäivät perrää, ja miul
tuli halu käyvvä kotiseuvul jot tuntee uu-
vestaa kevään henkee. Oliko se nuoruu-
ven henki vaiko menneen ajan henki – en
voinut itsekää ymmärtää. Suvaitsin vain
käyvvä siel kevääl, niku kain 16-vuotiaa-
na, ilman mittää asjaa. Täl kertaa oli kui-
tenkii miul syytä käyvvä Särynkyläs.

Asijain oli samalla ihmeelline sekä toi-
voton. Viikko sitten sain kirjeen. Eräs mies
kirjutti miull ettäisest Valkovenäjäst. Kirje
oli kirjutettu koneel.

Kirjuttaja, nimeltään Arnold R., on syn-
tynt vuonna 1945 Siperis, ja kasvant las-
tenkois. Hää on säilytänt oman sukuni-
mensä, mutt isäst-äitist ei saant tietää mit-
tää. Miehen elämäntie oli huomattava. Hä-
nen onnistui saahha opetusta, ja hää tul’
jopa tunnetuks ihmiseks. Jo nuorena hää
ties, jot häne elämäs on jotain arvoitusta.
Aika kulki polkujaan, arvoitus jäi. Kirjeest
ymmärsin näin, jot joskus hänel eijolt va-
paata aikaa, joskus oli muitakin tärkeimpii
huoliloi. Sit vast, ku Arnold voi sannoo
jot elämä onnistui, hää yritti saahha tieto-
ja vanhemmistaan. Hää aloitti kirjoittaa
Siperin arkistoihin. Onneks arkistoist löy-
tyi tietoi Arnoldin vanhemmist.

Hyö molloot olliit pakolaisii Siperis ja
kuuluit eri kansoihe.  Arnoldin isä oli lätti-
läine; hää joutui Siperii sovan aikana tie-
tämättä mist syyst. Arnoldin äiti, nimel-
tään Elsa, oli suomalaine. Hää joutui Sipe-
rii samaten sovan aikana. Siperis ne tu-
tustuit ja käivät yhtee. Heil syntyi poika.
Se poika – sama Arnold – oli vast 3-vuoti-
as, ku tapahtui hätä. Hää ei saant tietää
mittää eikä voinut muistaa mittää itse. Nyt
vast hää sai tietää, jot äiti oli vankittu ja
tuomittu vankilahe. Kolmen vuuvven pe-
räst äitin vapautettii, mutt hää ei saant el-
lää entisel paikal eikä saant ottaa poikaa
lastenkoist. Hänet laitettii Kirgisijaa – vis-
sii pakkotöihe. Mikä koskee Arnoldin isää,
se jääpi tietämättä – oliko hää vankittu vai
laitettu muuvval. Paljon myöhemmin Ar-
nold sai tietää, jot elamänsä viimeiset vuu-
vvet isä vietti Lätis.

Arnold sai Siperin arkistoist tärkeitä tie-
toja äitist: hää oli syntynt v.1921, tyttösu-
kunimi Montonen. Äitin syntymäpaikaks
oli pantu: Leningratskaja oblast, derevnja
Särgi. Joku ystävä antoi tietää Arnoldill
jot Pietaris toimii joku suomalaine seura,
ja jopa neuvoi miut – niku mie voisin avus-
taa täs asjas. Kirjeest tuli selvill jot Arnold
on varma äitinsa olevan elos.

Kävelen Toksovan asemalt, Borovajaa

myötä Särynjoen sillan ylitse, autoloin ja
lätäkkölöin ohitsen, ja sit, polkusillan kaut-
ta, yli Ohajoen. Oli likaista, niku ain ke-
vvääl; joka paikas näkyi roskaa. Viime tal-
vena oli lunta vähän, ja Ohta oli tavatto-
man matala. Sillalt näkyi joen pohjal suurii
kivilöi; kevätvesi virtasi hiljaa ylitse kivi-
löin. Joen rannal oli rauhallista, vain jos-
sain takana humisoi huvilaväki.

Nyt oon jo toisel puolel jokkee. Kylä
oli jo aika lähellä, ja mieleeni johtui surul-
lista. En olt käynt Särys kahtee vuotee;
nyt muistelin kylän ihmisii ja ajattelin, kuka
heist voi olla elos. Oli Särys ystävälline

pere, Toivo ja Tyyne Kuparinen. Mies oli
peräisin Miikkulast, vaik syntynt mislie
muuvval; vaimonsa oli kotoisin Säryst.
Heil oli paljon sukulaisii ja ystävii; Tyy-
nen sisko käi laulamas Röntyskäs. Kupa-
risten koti oli ain täynna väkkee. Olipa meil
tapana käyvvä kostis. Toist tulliit likelt,
toist ettäält. Kyläläist sannoit, jot Kupari-
sil oli joka päivä pyhä, vaik ne eivät  olleet
laiskoi eivätkä juoppoloi. Hyvvii ihmisii,
ei muuta. Nää viissiin elläät – ajattelen –
ovatha verrattain nuorii. Siis muistelen
muita: Anna-Mari on vanhemp, hää voip
tietää Arnoldin äitist. Muistan Anna-Ma-
rin olevan kehnos kunnos. Onks hää viel
elos, onha kuulunut kaks vuotta ku käin
Särys viimeks. Siis, ol’ viel Särys Eliita. Hää
on vanhemp Kuparisii, mutt nuoremp
Anna-Marist. Tää on terve akka, hää var-
mast ellää – tuumailen. – Lähen ensiks Elii-
tan luo.

Kylän mäki ol’ jo näkyvissä. Maisema
on kovast muuttunt. Entist kylän pellot
olliit nyt umpeen rakennettu. Joka paikal
näkyi suurii taloloi; jokaine niist ol’ piilo-
tettu korkeen kiviaitan taakse. Aitojen ul-
kopuolel huomasin nuorii kaukasialaisii;
hyö polttiit roskaa. Korkeiten aitojen ja

kiviseinien takia kylä muistutti jotain da-
gestanilaista asutusta.

No vot, suurten huviloin välis, näkyy
vanha matala talo. Näen ku keski-ikäinen
mies polttaa tarhan takana vanhoi lehtii.
Tervehtin suomeks ja selitän asjain. – Pit-
tää kutsua äitii,  sannoo mies hymyillen.

Eliita on melkein samannäköinen. Nyt
täytyi 78 vuotta – sannoo hää – kiitos Ju-
malall, jot kaik jaksan. – Mutt miust tun-
tuu selväst, jot ei hää ennää jaksa kaikkii.
Talo näyttää nii matalalt, niku se olis kas-
vant maaha. – Tää talo on yli 100 vuotta
vanha, sannoo Eliita.

Istumme pöyvän ääree. Otan Arnoldin
kirjeen ja luen sen Eliitalle, jättäen jotain
väliin. Ensin Eliita ei ymmärrä, keneltä on
kirje ja mistä on puhe. Mutta sitten tun-
nen Eliitan kasvoilla raskaiden muistojen
varjon. Äkkii hää sannoo: kuule, tuon El-
san kans myö elimme samas parakis. –
Mis? – Siperis, Tinskoin asemal. Muistan
Elsan häät. Hänen mies ol’ ehkä virolaine.
Heil syntyi laps. En muista, poika vai tyt-
tö. – Kuule nyt, se ol’ poika ja tää kirje on
tuolt pojalt. Hän tahtoo tietoi äitist. – A
mitä hää ei tiijä äitist? – Äiti tuomittii van-
kilaa, ja poika otettii lastenkottii.

Eliita vaikenee ja vain katsoo eteensä.
Vissii hää muistelee. Minuutin peräst hää
sannoo: voin sannoo mist syyst Elsa van-
kittii. Myö olimme töis rautatiel. Työ oli
raskasta. Kaikist pahin oli se jot työst ei
maksettu mittää. – Oliko teil vähä palkkaa,
vai ette saaneet sitä yhtää? – Emme saa-
neet yhtää palkkaa, ja näin ol’ pitkän ai-
kaa. – Millä sitten elitte? – Tarhalla, silloin
tällöin möimme jotain. Usein eijolt mitä
syyvvä. Elsa, hää karkas sielt pois. – Siis
pakeniks hää yksin vai perheinee? – Hyö
hävisiit meilt äkkii kaik yhes. Siis sain kuul-
la jot heit saatii kii. Sit ol’ suuto, ja kuulem-
ma Elsa joutui vankilaa. – Entä mies ja
poika? – En tiijä. Hyö hävisiit meilt.

Aloitan toiselt puolelt. Onks se Elsa täst
kyläst kotoisin? – kysyn. – Se on täst ky-
läst, Heikkilän Simon tyttö. Hein koti oli
täst paikast viistoo, yl tien. Sitä talloo ei
ennää oo. – No siis, onkos Elsa käynt täs
kyläs peräst sovan? – Ei käynt. Myö oom-
me eläneet Särys vuuvvest 1956. Mie kyll
olisin saant tietää, jos Elsa olis käynt tääl.
Täs kyläs oli silloin paljon suomalaisii, ol’
koko kylä suomalaisii. Joka talost tiijetää,
kuka mis on. A hein talost ei tiijetä.

Muistatko, oliko Elsal siskoi tai veljii ?
– Heikkilä-Simol heitä ol’neljä: isä, äiti ja
kaks tyttöö. Elsa oli vanhin. – Miten kut-
suttii toista? Voiko hää olla elos? – En
muista nimeä. Hää vissii kuol’ piiritykses.
Ku meit vietii Siperii, myö oltii kaik yhes,
nii toista tyttöö ei ennää olt.

ELSAN  POIKA  ILMENI
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Asja näytti selvältä. Olisin toivonut
kuulla jotain iloisempaa. Onks teil vanhoi
valokuvvii, kysyn. – Muutama vaa. Elsan
kuvaa eijoo miul. Mutt kuule nyt, mitä mie
sanon, – arvelee Eliita eloisasti. Täs oli
Montosii kaks talloo naapuris, Heikkilän
Simo ja Heikkilän Juho. Vissii hyö olliit
sukulaisii. Heikkilän Juhon Helli ellää Pet-
roskois, se on miull seukko. Hää voip tie-
tää Elsast enemmän. Nyt löyvän osoitteen.
– Eliita etsii ja lisää: viime kerran ku ta-
pasimme, Hellil eijolt telefonii. A nyt kaikil
on kännykät. Jospa Hellil ois kännykkä,
nii soittelisin hänell joka päivä. Käytkö
Petroskois? – kyssyy Eliita. – Koht pittää
lähtee. – Käy siel (näine sanoinee Eliita
antaa miull osoiteen) ja sano Hellill tervei-
sii miult. Ja kysyisit viel, onks hänel kän-
nykkä.

Tsajun välillä Eliita kertoo miull kylän
uutisii. Kupariset kuoliit viime kesänä.
Tyyne oli tarhas, tuntui pahalta; hää tul’
kottii, kävi makkaamaa ja tunnin peräst
kuol’. Miehensä Toivo kuol’ puolen vuu-
vven peräst. Kyläläisill se ol kova suru,
ko Kuparist olliit hyvvii ihmisii. Eivätka
hyö olleet vanhoja.

Vanha Anna-Mari on elos. Hää jaksaa
vaa istua ja maata, mutta tuntee minnuu ja
on iloine miun käynnist. Hää tuns’ Heikki-
län Simon Elsan, vaik ei voi sannoo Elsast
mittää uutta. Anna-Mari ihmettelee kovast
kirjettä, jonka annoin hänell käsiin. Hää
vaa pitää kirjettä käsis eikä jaksa lukea sitä
kokonaan. Muuten kuulen Elsan histori-
an toista tulkintaa. – Milloin se oli? – ky-
syn. – Anna-Mari laskee. – Vist vuonna
1948. – Kuulitko jot Elsa pääs’ vapaaks
kolmen vuuvven peräst? – En kuult. Mie
luulin jot hää hävis’ kaikkinee.

Haastamme yhtä ja toista, mutt Anna-
Marin mieli palaa tärkeimpään uutiseen.
Anna-Mari katsoo jonnekii ettee ja sannoo
niku itsellee: katsopas, Elsan poika ilmeni.
Anna-Maril eijoo Elsan kuvaa, ja hää arve-
lee, voisiko tuo mies käyvvä täs kyläs. Kyll
tuntisimme hänet, ku hän on Elsan poika.
Jos hää tahtoo tietää, myö jaksamme ker-
too hänell muutakii hänen äitist.

Jäähyvästit – ja Särynkylä on selän ta-
kana. Kävelen taas tuttuja teitä. On läm-
minta ja mieleeni tulee rauha. Kuka mie oon
ja mitä teen, mikä vuosi on nykyään – ei se
ennää mitään tee. On kevät; oon poika ja
tunnen männeet asjat niinkuin ensi kertaa.

Paluumatka eijolt mittää  merkittävää.
Salaine suomalaine maailmaa jäi taakse. Ju-
nan vaunus rähisi kaupunkilaisten joukko.
Oon täs niku sissi. Kuka mie oon, venäläi-
nen vaiko suomalainen? Sekä että, oon vaa
vieras omaisten keskes – ja päinvastoin.

Olen kotona. Kello on kahdeksan, mut-
ta ei ole pimeä. Etsin vaivoin kansainväli-
set koodit ja yritän soittoa ulkomaahan,

Minskiin. Minulle vastaa naisen ääni.
Onko Arnold kotona? – kysyn. – Aarno,
kutsuu nainen miestään. Hetki, ja luuri
tervehtii miehen äänellä. Olen Aavo Kiu-
ru Pietarista, sanon. – Sain kirjeenne ja
kävin tänään Särynkylässä. – Voi-voi,
vilpittömästi ihmettelee mies. – En us-
konut että te vastaatte. No, tiedetäänko
tuolla minin äidistä? Onko hän elossa?

En tieda, kuinka vastata. – Siellä elää
ihmisiä, jotka tunsivat äitisi. Ja päätie-
to on se, että hän ei ole käynyt kylässä
sodan jälkeen. – Kuulen huokauksen.
– Mitä mieltä olet, voiko hän olla elos-
sa? – Voit laskea. Täna vuonna hän oli-
si 86 vuotias. Hän voi olla elossa. Teo-
riassa voi.

Kerro nyt, – sanoo mies, – keitä ovat
nuo suomalaiset ja miksi he olivat Sipe-
riassa? Mikä on se paikka, mistä äitini
on kotoisin? Oliko se ennen Suomea?
Onko se kaukana Pietarista?

Olen hämmästynyt. Hän ei tiedä mei-
dän suomalaisista mitään. – Se on aika
lähellä Pietaria. Se ei ollut koskaan Suo-
mea. Oletko kuullut Leningradin piirityk-
sestä? – Kukapas ei tiedä. – Äitisi oli
piirityksessä, ja joutui Siperiin kaikkien
kanssa. – Mikä kansa se on, kun se ei
ole Suomea? – On semmoinen maa ja
semmoinen kansa, jota sanotaan Inke-
rinmaa ja inkerinsuomalaiset, – sanon.
Sekä miehelle etta minulle tämä on var-
masti liikaa.

Olen kertoja käynyt Leningradissa
konserttimatkoilla, – sanoo mies, – enkä
tietänyt, että se paikka on niin lähellä
kaupunkia. Jos olisin tietänyt, niin oli-
sin käynyt silloin. – Tässä mieleeni joh-
tuu hyvä ajatus. – Kun käyt Pietarissa
tai aiot käyda, soita minulle, saatan si-
nut Särkyyn. Nuo vanhukset, ketka tun-
sivat äitisi, he lupasivat kertoa sinulle
jotain, mitä minulle eivät kertoneet.

A. Kiuru

TÄYTYI  60 VUOTTA

ALEKSANTERI
KIRJANEN

s. 3.5.1947 Pietarissa
Inkerin Liiton jäsen

v:lta 1988,
puheenjohtaja
vv. 1994-1996

ja v. 1998 lähtien.

ALEKSANTERI
RUOTSI

s. 3.5.1947 Tuutarissa
Inkerin Liiton

Kingissepin osaston
puheenjohtaja
v. 1990 lähtien.

TÄYTYI 70 VUOTTA

SLAVA VÄISÄNEN

s. 6.4.1937
Venjoen Klaasovassa

Inkerin Liiton jäsen
v:lta 1988,

Inkerin Tuvan johtaja
v:lta 1997
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Viktor Savolainen (s.1911 Järvisaaren Mujalla, k. 2002
Rakveressa) on epäämättä suuri runonsanan mestari. Tämä
runo on sepitetty Järvisaaren murteella. Mikäli murrekieli
voi olla kehnosti ymmärrettävä lukijoille, esitämme tässä
runon sananmukainen käännös venäjän kielellä.

Toimittanut  A. Krjukov

VIKTOR SAVOLAINEN

MUJAL

Avoi ku sorjast rukkiet hielmuot
ja huavan lehet lepattuat.
Kaiku sie lintu, kylläne viel uot,
kukkasiit kirjavan on heinämuat.

Lepikos linnut laulua luaritelluot,
pehikos pajulilli soip.
Kalkattuat Karhusuarel karjan kellot
ja päiväpaisties ilma ilkampoi.

Jo leppä lehel, koht tähkä teräl,
a kukkasii, ku kukkapintelis,
ihan ku muinoinkii mien pellon peräl,
ku omal puolel tiäl mein Inkeris.

Tuol mäem piäl on meijä kylän katu,
mis pienen paljan jaloin läksin hyppimää.
Sie mislie jiänyt vua ku vanha satu
Syvämen mikä pannuo sykkimiä.

Nyt tuskin tuntesit sie meijän kylän kattuu,
on sota sotkent vanhat veräjät
Ja tuskin tuttava siul vanha vastua sattuu,
on talot uuvvet, uuvvet eläjät.

Ja perriä sovankii ei olt viel luppua
mein kansal tul’ tänn kielinien ja virsinien,
ja tuhotuks tul’ vielkii monta tuppua,
ja vennäin kyllii vietyks hirsinien.

Meit sinihatut ninku koirat haukkuit,
et kellie hirvint sitä valittua.
Kun toisil kansoil voitonsalpat paukkuit,
ni meijän kyllii alettii vast hajoittua.

Vua mikä männyt on, ett sitä ota.
On hajalluan kaik mein ihmiset.
Pois pyyhäissyt on monet muistot sota
ja aika arpie ajant viimeiset.

No viekyö kohtalo vaik mihin minut,
ni jiälkyö mielehen tiä kuva ain:
laa lauluat luaritelluot leppälinnut,
laa kaikuut kummat kaijut korvissain.
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