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Epäsuotavat suomalaiset
Tavallinen ihminen pyrkii ole-

maan tyytyväinen elämäänsä ja 
osaansa; mikäli onnea ei ole, se 
on keksittävä. Ihmiselle on myös 
ominaista olla ylpeä menestyksis-
tään; mikäli menestyksiä ei oikein 
olekaan, niin ne olisi keksittävä. 
Joka maakunnan ihmiset pitävät 
omia kansalaisia – samalla itse-
äänkin – parhaina, olevina aina 
oikeassa. Oman valtion oikeuden 
tunne on kansalaiselle tärkeää 
ehkä samassa määrässä kuin oma 
henkilökohtainen oikeutensa. Kun 
joskus valtion oikeus näyttää epäi-
lyttävältä, niin silloin kansalaiset 
pyrkivät todistamaan olevansa 
oikeassa. Toisinaan kansalainen 
ei itse jaksa todistaa valtionsa oi-
keutta; silloin täytyy auttaa hän-
tä; sen takia käytetään tavallisesti 
viekkautta, teeskentelyä, tosiasioi-
den vääristelyä. 

”Maamme on paras, kansam-
me paras, muut ovat huonompia, 
pikemminkin vihollisia.” Sem-
moinen kanta on mukavaa ja yht-
aikaa edullistakin. Terävä-älyinen 
ihminen ilmoittaa täten kaikille 
yleisesti hyväksyttyjä mielipiteitä 
ja samalla omaa luotettavuuttaan, 
hyväaikeisuuttaan ja hyvämieli-
syyttään; ompi se tosi varma asia. 

”Suomi on suomalaisten val-
tio, siis sopivin ja mukavin suo-
malaisille. Tässä maassa vain 
riemuitsee suomalainen oikeus. 
Ulkomailla on toista oikeutta, joka 
on suomalaisille vieras. Keitä siis 
ovat ulkomailla asuneet suomalai-
set, kai eksyneitä vaiko luopioita? 
Tämä voi olla eri asia, katsoen 
missä maassa he asuvat. Pahempi 
on, kun he asuvat Venäjällä; eihän 
Venäjältä mitään hyvää tule – joka 
tapauksessa suomalaisia kohtaan. 
Joskus Venäjä oli Suomelle vihol-
linen, nytkin se tekee Suomelle 
ongelmia, sen lisäksi venäläiset 
ovat hävyttömiä, kyvyttömiä an-
siotöihin, mutta samoin tavallisiin 
töihin, jne. Nuo inkeriläiset, jotka 

pitävät itseään suomalaisina, oli-
vat aina toisella puolella, usein 
vihollisten riveissäkin. Ovat he 
kaikki tosi epäiltäviä ihmisia. In-
keriläiset ovat epäsuotavia, siksi 
että ulkomaalaisina he eivät teh-
neet mitään Suomen hyväksi, sitä 
paitsi he vielä puhuvat venäjää. 
He joutuivat varmasti niin kovan 
venäläisen vaikutuksen alaisiksi 
että muuttuivat itse venäläisiksi. 
Se voisi olla vielä hyvä, jos joku 
heistä olisi muuttanut Suomeen ja 
näin liittynyt suomalaisiin. Mutta 
kun suomalainen asuu jälleen Ve-
näjällä, niin se näyttää pahalta; se 
lienee väärä suomalainen, tosiaan 
vierasmielinen. 

Vielä huonompi asia on, jos 
joku suomalainen pakeni Suo-
mesta Venäjälle. Sillä ei ole mer-
kitystä, mistä syystä hän pakeni 
– ja minkä puolesta hän taisteli. 
Monet suomalaiset pakolaiset, en-
tiset punikit, joutuivat kuulumaan 
toiselle puolelle, juuri Suomelle 
vastaiselle. Heistä on joskus sa-
nottu: ”tuntuu viholliselta.” Par-
haassa tapauksessa semmoisia 
tunnetaan koviksi idealisteiksi. He 
olivat hillittömiä houkkia, huono-
osaisia, ikinään hyvään asiaan 
kelvottomia, jne. Mitä hyvää he 
tekivät Venäjällä – tai Venäjälle? 
Todennäköisesti ei paljon huo-
mattavaa; ja jospa olisikin, ei se 
suomalaisille kuulu. Enemmistö 
heistä katosi, heitä on sääli, mut-
ta ei sen enempää. Toiset heistä 
yrittivät jotain Suomea vastaan, 
nämä olivat aikanaan suuressa ar-
vossa Venäjällä, tuolla heille oli jo 
riittävästi kunniaa. Nyt heille on 
määrätty paikkansa Suomen his-
toriassa, juuri vihollisten riveis-
sä. Nämä kaikki ovat epäsuotavia 
suomalaisia.”

Tätä ei puhuta kovaan ääneen 
eikä huudeta joka kulmalla, mutta 
tämän tuntee – ja se kaikuu paikoin 
aika selvästi. Mitä voidaan vastata 

tähän? On maamme Inkeri ja val-
takuntamme Venäjä; siksi paikal-
liset asiamme kiinnostavat meitä 
enemmän kuin vieraat asiat. Ollaan 
oman valtakuntamme ihmisiä, ol-
laan kasvatettuja toisin kuin Suo-
messa, sen lisäksi asumme täällä 
ja tunnemme maamme asiat ehkä 
paremmin kuin ulkomaalaiset. Nuo 
kansalaisemme, jotka jollakin ta-
valla joutuivat – tai vapaaehtoisesti 
muuttivat Suomeen, ovat meilta  
leikattuja viipaleita, paenneita ri-
veistämme. Hyvältä näyttäisi, jos 
he tekisivät jotain Suomen hyväk-
si, mutta meitä kiinnostaa enem-
män, kuka ja mitä hyvää on tehnyt 
täällä, Inkerissä – tai maassamme  
Venäjällä. Samalla suomensuoma-
laisten ajatukset otetaan huomioon, 
ei muuta; ovathan he meille ennen 
kaikkea ulkomaalaisia, vieraita, – 
ja vasta tämän jälkeen ystävällisiä 
heimolaisia. 

Inkeristä katsoen monet histo-
riaan ja nykyaikaan kuuluvat koh-
dat näkyvät toisin kuin Suomesta. 
Näin siirto kotimaasta pois v.1943 
oli ollut tosiasiassa ehdottomas-
ti pakollisena, ja paluu Venäjälle 
v.1945 oli ollut vapaehtoista; ne 
jotka eivät tahtoneet palata Ve-
näjälle, löysivät mahdollisuuksia 
jäädä Suomeen tai paeta länteen 
päin. Tähän voi tuoda vaikka 
kuinka paljon esimerkkejä. Toinen 
asia että Venäjälle palautetut inke-
rinsuomalaiset olivat petetty – ja 
vielä monia kertoja sitten jälkeen-
päinkin.

Mikä kuuluu inkerinsuomalais-
ten venäläistymiseen, ei tässäkään 
ole kaikki yksinkertaista. Inkerin-
suomalaisten silmissä kansamme 
hajaannus on paha, samoin sekoi-
tus toisiin kansallisuuksiin, mut-
ta kaikkein pahin oli oman kielen 
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poistuminen käytöstä. Tämä on 
meillä ehkä yleisin käsitys. Tämän 
kirjoittajan mielestä pahin oli se, 
mitä tehtiin väkisin: pakkosiirrot 
1930-luvulla, omien kansalaisten 
tuhoaminen 1930- ja 40-luvulla ja 
kielto asua kotiseudulla 1940-lu-
vun luppuvuosina. Mitä kuuluu 
hajoamiseen, sekoitukseen toisiin 
kansallisuuksiin ja oman kielen 
katoamiseen, niin siitä voidaan 
sanoa, että se tapahtui – suurelta 
osaltaan – elämän vaiheissa, olo-
suhteiden muuttumisen vuoksi, 
siis melkein luonnollisesti. Moni-
en Venäjän kansallisuuksien koh-
talo oli samantapaista, sama kuu-
luu myös venäläisienkin kohdalla. 
Kyseessä eivät ole vain tuhoami-
set, vaan yhteiskunnan muuttumi-
nen ja kehittyminen. Oliko sitten 
paha se, että inkerinsuomalaiset 
oppivat venäjää ja saivat hyvän 
koulutuksen venäjäksi? Kirjoitta-
jan mielestä, siinä ei ollut mitään 
pahaa. Onhan maailma muuttu-
massa, ihmiset muuttavat kaik-
kialla maaseudulta kaupunkeihin 
ja ukomaille, he oppivat vieraita 
kielia – tai jopa siirtyvät toisil-
le kielille, kuten m.m. Ruotsin ja 
Amerikan suomalaiset, eihän siinä 
ole tapana nähdä pahaa. Ompi se 
ihmiskunnan kehitystä. 

Nyt hieman kotimaasta. Suo-
malaiset ilmeisesti osaavat ym-
märtää sen; varmasti kotimaa 
tarkoittaa paljon suomalaisille. 
Isovanhempiemme kotimaa oli 
Inkeri, ja toisen sukupolven koti-
maaksi tuli Venäjä. Täällä inkerin-
suomalaiset omaksuivat venäjän 
kielen ja saivat venäjänkielistä 
sivistystä. Onko se paha tai hyvä, 
mutta tämä on totuus. 

Totuus on sekin, että Suo-
men historia on toinen, Venäjän 
historia myös on toinen, ja inke-
rinsuomalaisten historia on taas 
toinen. Ovathan Suomi ja Venäjä 
eri valtiot, siksi niiden historiat 
(oikeudet, totuudet) ovat kovasti 
politisoituja. Inkerinsuomalaisten 
historia ei ole valtion, vaan kan-
san historiaa, teoriassa se voisi 
olla puolueton. Totta kai sellaista 
inkerinsuomalaisten historiaa ei 
ole kirjoitettu, joka tapauksessa 
suomeksi (1). Syynä lienee olla 
se, että kirjoitettu historia tilataan 
ja maksetaan valtion puolesta. Die 
Geschichte schreiben die Sieger, 
historian kirjoittavat voittajat, 

eivät hävinneet. Tähän lisäisin: 
historiaansa tilaavat hallitsijat, 
ainakin itsensä ylistämiseksi. Hal-
litsijat eivät ole väärässä, jo määri-
telmältään. Pomo on aina oikeas-
sa, kuten sanotaan Venäjällä.

Hävinneiden kansojen historia 
jää suulliseksi, kunnes se lopuksi 
unohdetaan. Mutta jospa hävin-
neet kansat yrittäisivät kirjoittaa 
historiaansa, niin mitä he ennen 
kaikkea kirjoittaisivat? – ennen 
muuta juuri sitä, kuten heitä hävi-
tettiin, petettiin jne. Semmoinen 
historia ei tulisi puoluettomaksi. 
Näin nykyään Suomessa asuvat 
historioitsijat X. ja Z. ylistävät 
Suomea ja ylläpitävät yksinker-
taistettuja käsityksiä Inkerin olois-
ta, mm. vallitsevia mielipiteitä. 
Tämän kirjoittajan mielestä, sen 
sijaan pitäisi enemmän kuunnel-
la – ja julkaistakin – mitä kerto-
vat itse heimolaisemme – sekä 
oppineet että tavalliset ihmiset. 
Omiemme kertomukset, todistuk-
set sekä mielipiteet olisivat, kir-
joittajan mielestä, samassa mää-
rässä tärkeitä kansamme kohtalon 
ymmärtämisen takia, kuin asiapa-
perit ja muut kirjalliset lähteet. 

Inkerissä ja inkerinsuomalai-
sillä on myös omia käsityksiäkin 
näistä suomensuomalaisista, jotka 
joutuivat tänne Inkeriin Suomes-
ta eri aikana ja eri teitse – ennen 
vallankumousta (Suomen miehet), 
v.1918 (punikit), 1920- ja 30-lu-
vulla (loikkarit). Inkerissä muis-
tetaan useita suomensuomalaisia, 
jotka aikanaan asuivat ja toimivat 
Inkerissä; monet heistä jättivät 
itsestään hyvän muistin. Punikki-
en joukossa on ollut erinomaisia 
henkilöitä, kuten esim. Jalo Ko-
honen ja Aleksanteri Nuorteva. 
Suomelle he ovat ehkä kuin luo-
pioita, mutta inkerinsuomalaisille 
he tulivat tutuksi hyvältä puolelta 
– vaikka heidän toiminnasta Inke-
rissä ei ole varmaan nykypäiviin 
asti tiedetty paljoakaan, heidän 
merkityksensä ja paikkansa inke-
rinsuomalaisten historiassa ei ole 
vielä määritelty. 

Kuka Suomessa uskaltaisi nyt 
ilmoittaa, että suomalaisten pu-
nikkien keskuudessa oli oikeita 
sankareita? Venäjällä sitä ei tarvit-
sisi todistella, näin Kalle Tähtelä 
ja Bruno Sjögren tunnetaan ehkä 
enemmän Venäjällä kuin Suomes-
sa. Olen sitä mieltä, että viimeksi 
mainitut eivät koskaan olleet vi-

hollisia Suomelle, vaikka taisteli-
vatkin punikkien riveissä. 

Mitä muuta voidaan sanoa suo-
malaisten punikkien kunniaksi? 
Silloin kun he taistelivat, ei ollut 
vielä suomalaisilla yhteistä, ta-
vanomaista oikeutta, sen sijaan oli 
kaksi eri totuutta, silloin ei kukaan 
tietänyt, mikä kahdesta puolesta 
voittaa, ja mitä heidän voitosta tu-
lee. Nyt usein kuulee käsityksiä, 
joiden mukaan Inkerissä entiset 
punikit tulivat johtajiksi, ja että he 
vihasivat inkeriläisiä talonpoikia 
ja toteuttivat ankarasti kommu-
nistisen puolueen linjaa. Olen tut-
kijana kuullut paljon inkerinsuo-
malaisten kertomia, ja enemmän 
muistan muutakin: Inkerissä asu-
neet entiset punikit viettivät hil-
jaistä elämää, he tekivät tavallista 
työtä ja suurimmilta osin he eivät 
olleet johtajia. Nähtävästi monesta 
heistä ei pidetty, mutta pääasiassa 
he olivat kunnioitettuja ihmisiä 
kylissään. 

Viime aikana on melkein ta-
pana erottaa inkerinsuomalaisista 
näitä suomalaisia, jotka eivät ol-
leet inkerinsuomalaista syntype-
rää (2). Puolueton tutkija varmasti 
myöntää sen, että Ragnar Rusko, 
Toivo Vähä, Urho Ruhanen ja 
Uljas Vikström tunnetaan in-
kerinsuomalaisten keskuudessa 
omiksi. Vaikka he olivatkin muu-
alta kotoisin ja eivät asuneet In-
kerissä kovin pitkää aikaa, silti he 
olivat yhdessä inkerinsuomalais-
ten kanssa ja jakoivat kansan koh-
talon. Nämä ihmiset, heidän teot 
ja kohtalot kuuluvat myös Inkerin 
kansalle sekä historiaamme. 

Mitä yhteistä on inkerinsuoma-
laisilla ja suomensuomalaisten jäl-
kelaisillä Venäjallä? Samanlainen 
on ollut heidän kohtalo maassam-
me. Samalla Suomessa ollaan nyt 
epäiltäviä henkilöitä. 

Kyllä me käytämme suomen 
kieltä ja kunnioitamme Suomea, 
mutta meillä on kuitenkin oikeus 
omaan historiaan ja omaan tietoon. 

A. Krjukov

1) Sensijaan Inkerin histo-
riasta 1900-luvulta on hyvin 
kirjoitettu venäjäksi, ks В.И. 
Мусаев. Политическая история 
Ингерманландии в конце XIX – 
ХХ веке. 2001.

2) Ks esim. Inkeriläiset. Kuka 
kukin on. 2013.

Jaakko Ilkan kirous

Kirottu olkohon maa, 
miss ei köyhällä oikeutta oo, 

vaan oikeus on niillä, 
joilla on kultaa kukkarat täydet,

hovit uljahat, uhkeat linnat.
Kirottu konnien maa, asemiesten,
verokiskurien, huvien hurttain,
joille oma oikeutensa 

on pilkka ja herja,
veri naisten ja lasten paras 

helkkyvä viini.
Maa kirottu, miss ei köyhälle kuulu
muuta kuin vankila, pyövelin piilu,
missä nyt nilkoissa kyntäjän kurjan
Helyt herrojen herjojen helkkyy.

Te voittajat, teillä on riemun 
hekuman hetket,

te nyt voitosta ylpeinä
mässäätte, juotte,

huulilta herrashuorien 
simasuukkoset saatte.

Me, jotka nyt kahleita kannamme,
meill oli usko

ihanampi kuin aamu, 
rusopurppura puhdas.

Me uskoimme: korpi on sen, 
joka raataa,

vilja on sen, joka kylvää ja korjaa.
Ja vaikka nyt kahlehin kytketyt oomme
ja päällämme heiluvi pyövelin piilu,
niin lujemmin vaan ikioikeuteemme

Me uskomme vankkaan.

Me iskimme niin kuin iskevi 
kyntäjä korven

vihamiestä, mi vieras on sille.
Väen voimalla iskimme 

veroherraamme herjaa.
Siksi ei kahle oo raskas, 

ei kuolema kolkko.
Hio kirvehes, pyöveli!
Tee, mikä sen tehtävä on!
Kun teilata mielit, niin teilaa.

Ei meille pappien palvelus kuulu,
ei kellojen soitto.

Sorakuoppa on hautana meillä, 
ei siunattu maa.

Vaan kansa, mi kuurussa kulkee, 
ja sortajat myös

on kuuleva teilauslavoilta 
viimeisen viestin:

”Ei kuolematonta voi 
kuolleeksi tehdä,

ei kirottu hauta, ei pyövelin piilu,
ei pölkky”.

Santeri Mäkelä,
1924
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Kolppanan opettajaseminaari 
luterilaisen arvomaailman  
ja kansankulttuurin syntymänä

Johdanto
Historiasta käsin voimme hah-

mottaa inkeriläisyyden olemusta 
kulttuurina ja arvoyhteisönä. Et-
nisyyden rooli inkeriläisyydessä 
on menneinä aikoina ollut suh-
teellisen helposti ymmärrettävissä 
suomalais-ugrilaisuuden pohjalta 
ja sitä se on tietyin lievennyksin 
edelleen. Neuvostoliiton aikaiset 
väestön siirrot ja seka-avioliitot 
ovat tuoneet inkeriläisyyteen uu-
sia piirteitä. Tänään inkeriläisyy-
den tunnusmerkkeinä maantieteen 
ja kielen rinnalla korostuu aiem-
paa voimakkaammin arvoyhtei-
söluonne. Historiallinen Inkerin 
maa on hyvin kauan ollut huomat-
tavan monikansallinen ja kielinen 
alue. Ehkä siksi on korostettu et-
nistä taustaa, kielen merkitystä ja 
luterilaista uskoa inkeriläisyyden 
tuntomerkkeinä. Kaikki kulttuu-
rit muuttuvat koko ajan. Tänään 
ja ilmeisesti tulevaisuudessa yhä 
enemmän inkeriläinen sivistys 
ja kulttuuri muodostuu etnisesti 
väljähköstä ja monikielisestä AR-
VOYHTEISÖSTÄ. Tehtävämme 
on selkeyttää nuo arvot yhteisek-
si identiteetiksemme. Sitä kautta 
kulttuurillemme avautuu tulevai-
suus.

Aika ennen Kolppanan se-
minaarin perustamista 

Viittaan esitelmääni 
20.12.2011 ”400 Joulua” / Suo-
men Pääkonsulinvirasto, Pietari 
ja siteeraan sitä osin. Inkerinmaan 
sivistyselämää värittää vahvas-
ti Ruotsin valtakaudelta lähtien 
luterilainen usko sen puhtaassa 
”ortodoksisessa” muodossaan 
ja osa-alueittain myös yleinen, 
protestanttinen pietismi, jolla 
oli myös saksalaisia kytkentöjä. 
Leimallinen vaikutus on myös 
esikristillisellä suomalais-ugrilai-
sella runonlaulanta ja myyttikult-
tuurilla. Sen voimaa ja vaikutusta 
ei voi tänä päivänäkään aliarvioi-

Isto Pihkalan esitelmän TIIVISTELMÄ 
Kolppanan seminaarin perustamisesta 150 v. juhlaseminaarissa 
4.10.2013 Hatsinan kaupungin kirjastossa

da. Tämä liittää inkeriläiset Viron 
laulukansaan.

Murroskausi ja seminaarin 
perustaminen

Tämän osan perustan esi-
tyksessäni viittaamalla ”Inkerin 
Kirkko” lehdessä no.2/2013 jul-
kaistuun artikkeliini ”Kolppanan 
seminaarin vaiheita ”. Erinomai-
nen tietolähde on myös kirja ”In-
kerin kirkko kansallisena kasvat-
tajana” / Jaakko Raski, Helsinki 
1932. n. 100 sivua. Kirjaa kannat-
taa etsiä mm. sen esittämien tilas-
totietojen tähden. 

Maaorjuuden poistamisen jäl-
keen vapautetut inkeriläistalon-
pojat suuntautuivat voimakkaasti 
opintielle, myös sen tähden, että 
pienet, inkeriläisten lunastamat 
maatilat eivät sallineet kaikil-
le lapsille jatkoelinkeinoa. Ajan 
hengen mukainen muuttoliike ei 
suuntautunut ”Amerikkoihin”, 
vaan lähialueen kasvavaan Pieta-
rin kaupunkiin. Tämä piirre vah-
visti voimakkaasti inkeriläisyyttä 
1800-luvun puolenvälin jälkeen 
ja loi mitä hedelmällisimmät olo-
suhteet kulttuuri-, taide-elämälle, 
musiikille ja muille sivistykselli-
sille harrastuksille. Se loi inkeri-
läisyyden ”kultakauden”. Avain 
kaikelle tälle oli varsin kattava, 
luterilaisen kirkon alueelle luoma 
kansakoululaitos ja hyvä kristil-
lisiin arvoihin rakentunut arvo-
maailma.

Sortovuodet ja seminaarin 
toiminnan päättyminen

Tämän kohdan olen myös kä-
sitellyt lehtiartikkelissani, ”Kolp-
panan seminaarin vaiheita”. Se-
minaari oli ARVOYHTEISÖ, 
joka ei sopinut bolshevikkien 
ateistis-naturalistiseen arvomaa-
ilmaan ja siksi se lakkautettiin. 
Sitä ei myöskään haluttu – Tar-
ton rauhansopimusta mitätöiden 
– säilyttää inkeriläisten kulttuuri-
autonomiaan, joka varsin katta-
vasti jäi bolshevikkien toimesta 
vain tekstiksi rauhansopimuk-
sessa.

Uusi murroskausi ja Kelton 
seminaarin perustaminen

Ateistisen Neuvostoliiton ro-
mahdettua avautuivat mahdolli-
suudet rakentaa inkeriläisyyttä 
kannatellut luterilainen kirkko 
instituutiona uudelleen ja liittää se 
osaksi yhteiskuntaa.  Luterilaisuus 
inkeriläiskodeissa oli toki elänyt 
ahtaissa puitteissa koko ateistisen 
neuvostovallan ajan. Tämä loi pe-
rustan kirkon nopealle elpymiselle 
1980 – 1990 luvun taitteen aikana. 
Seuranneet tapahtumat puhuvat 
sen puolesta, että Inkerin luteri-
laisuudessa elävät vahvoina arvot, 
jotka kantavat yhteisön elämää.  
Inkerin kirkko on tänä aikana va-
linnut väljän etnisen ja kielelli-
sen linjauksen arvoyhteisölleen.  
Kristillinen kirkko on avoin kai-
kille kielille, kansallisuuksille ja 
roduille. Seka-avioliittojen, suo-

malais-ugrilaisuuden ja muun lu-
terilaisuuteen suuntautuvan kiin-
nostuksen pohjalta kaikki ovat 
tervetulleita omaksumaan kirkon 
yhteydessä inkeriläis-luterilaiset 
arvot. Äidinkielen merkitystä ei 
ole kuitenkaan syytä unohtaa. Se 
on luterilainen ARVO. Kaikil-
la on oikeus kuulla evankeliumi 
OMALLA äidinkielellään ja vaa-
lia sitä seurakunnassa. (luterilai-
suudessa ei ole mitään erityistä, 
pyhää ”kirkon kieltä” malliin lati-
na tai kirkkoslaavi)

 Inkerin Kirkolla on jälleen 
oma Opettajaseminaari, joka luo 
pohjaa uudenlaiseen kulttuu-
riympäristöön siirtyneelle inke-
riläisyydelle. Se on KELTON 
TEOLOGINEN INSTITUUTTI. 
Inkerinsuomalaisuus on kadot-
tanut paljon maantieteellisestä 
yhtenäisyydestään, kansansa kie-
lestä (suomi) ja etnisestä ”puhtau-
destaan” seka-avioliittojen kaut-
ta, mutta henkiset arvonsa se on 
säilyttänyt ja niitä vahvistamalla 
inkeriläisyys elää vastaisinakin 
vuosina  ARVOYHTEISÖNÄ ja 
rikkaan historiansa jatkumosta.

Mitä nuo arvot ovat? Monilla 
sanoilla niitä voisi luonnehtia ja 
kutakin sanaa sitten edelleen si-
sällöllisesti purkaen. Joitakin sy-
tykkeeksi: Usko; Vastuullisuus; 
Rehellisyys; Ahkeruus; Perhe; 
Palvelu; Kohtuullisuus jne., mutta 
tärkein on VAPAUS. Vapautta kris-
tillisessä mielessä, vapautta syyl-
lisyydestä armahduksen ja armon 
kautta, siis sydämen vapautta – ei 
ulkonaisesti anastettua, anarkistista 
vapautta, joka noudattaa mielihalu-
jaan muista piittaamatta. Se tarkoit-
taa vapautta, myös vihasta ja katke-
ruudesta anteeksiantamisen kautta. 
Anteeksi antaminen puolestaan ei 
tarkoita vääryyden hyväksymistä, 
vaan luopumista ”oikeutetusta” 
kostosta tai muista vastavaatimuk-
sista, joille ei tässä ajallisuudes-
samme ole reaalisesti edellytyksiä.

Isto Pihkala
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Lehtimies ja kirjailija, lentäjä, 
Venäjän kansalaissodan sankari. 
Synt. 1891 Suomessa Leppävirras-
sa. Tähtelä on ainakin uusi nimi. 
Perheen alkuperäisiä nimiä olivat 
Hobert, myöhemmin Franzen. Eri 
tulkinnan mukaan, Tähtelän otti su-
kunimekseen Kallen isä, Aleksante-
ri – tai myöhemmin Kalle itse. 

Kalle kävi koulua Leppävirras-
sa, sitten Kuopiossa ja myöhemmin 
Porvoossa. Sen jälkeen hän vietti 
muutamia vuosia jossain Venäjällä, 
ja sitten palasi Suomeen, Helsin-
kiin. Siellä hän opiskeli lyseossa ja 
samana aikana työskenteli sanoma-
lehtimiehenä, ensin Etelä-Suomen 
sanomissa ja myöhemmin Aamu-
lehdessä. Tuona aikana hän kir-
joitti näytelmän Mustalaisen kosto 
(1909). 19-vuotiaana (1910) Kalle 
lähti Saksaan, muka opiskelemaan, 
mutta jo toisena vuonna lähti sieltä 
Yhdysvaltoihin (1911). Siellä hän 
työskenteli sekatyömiehenä, mutta 
kohta siirtyi lehtimieheksi. Juuri 
Amerikassa hänestä tuli sosialis-
ti. Hän toimitti eri suomenkielisiä 
työväenlehtiä, joissa m.m. julkai-
si novellejaan sekä runojaan. Sitä 
paitsi hän kirjoitti vielä muuta-
mia näytelmiä ja suomennoksia. 

Novellikokoelma Ihmisiä (1913) 
ilmestyi kirjana Suomessa ja Yh-
dysvalloissa. 

Marraskuussa 1917 Kalle Täh-
telä palasi Suomeen. Hän asettui 
Turkuun ja tuli Sosialisti-lehden 
toimittajaksi. Vaikka sosialisti hän 
olikin, lehtimiehenä hän vastusti 
vallankumousta Suomessa, mut-
ta kun Suomen vallankumous ta-
pahtui, hän jäi punaisten puolelle. 
Tähtelän osanotosta Suomen kan-
salaissodassa ei ole tarkkoja tietoja, 
mutta lehtimiehenä hän on toiminut 
punaisten hyväksi. Punaisten tappi-
on jälkeen hän pakeni Suomesta. 

V:ltä 1918 hän eli pakolaisena 
Venäjällä, jossa kansalaissota vasta 
alkoi. Tähtelä pääsi Punalaivaston 
lentokouluun, jossa hän opiskeli 
kansainvälisessä osastossa, mui-
den suomalaisten punakaartilaisten 
kanssa. Hän palveli sitten sotilas-
lentäjänä, Judenitšin rintamalla. 

Tähtelän lentäjän ura osoittau-
tui hyvin lyhyeksi. 22.10.1919 hän 
nousi ilmaan Rampovalta ja lähti 
etelään, Gostilitsaa kohti, tieduste-
lemaan ja pommittamaan valkois-
ten asemia. Tähtelän kone oli kak-
sipaikkainen lentovene. Lentäjän 
kanssa koneessa oli mekaanikko 
Aleksandr Bahvalov. He saavutti-
vat tavoitteensa, pudottivat pom-

minsa ja ampuivat konekivääristä 
valkoisia. Vastaukseksi valkoiset 
ampuivat Tähtelän ohjaaman len-
toveneen – luoti katkaisi polttoai-
neletkun. Tähtelä teki pakkolaskun 
valkoisten selustaan. Toisena päi-
vänä Tähtelä ja Bahvalov yrittivät 
päästä punaisten puolelle, mutta 
joutuivat valkoisten käsiin. Heitä 
ammuttiin 24.10.1919 Sista-Palki-
nassa. Muutaman päivän kuluttua, 
valkoisten perääntymisen jälkeen, 
heitä haudattiin Rampovalle. 

Julkaisuja
Mustalaisen kosto, kolminäy-

töksinen näytelmä 5 kuvaelmassa, 
K. Jansonin romaanista ”Liw” mu-
kaillut Kalle Tähtelä. Karisto 1909

Ihmisiä: seitsemän novellia. 
Työmies Kustannusyhtiö, Hancock, 
Michigan 1913

Ihmisiä: siirtolaisnovelleja. 
Kirja, Helsinki 1913 (ilmestyi 1916 
nimellä Siirtolaisia ja ihmisiä)

Lowellin lakko, kolminäytöksi-
nen näytelmä. Työväen sanomaleh-
ti, Helsinki 1913

Ihmisteurastamo: kuvauksia 
yleiseuropalaisesta sodasta, Wil-
helm Lamszus, suomennos Kalle 
Tähtelä. Työmies Kustannusyhtiö, 
Hancock, Michigan 1915

Lähteet:
Mikko Ylikangas. Lentäjän 

kuolema. 2007.
Ilkka Markkula. Runoileva pu-

nalentäjä // Savon Sanomien Maa-
nantaivieras-palsta 4.5.2009.

Kuvassa: lentovene M-9 Ram-
povan rannikolla.

Toimittanut A. Krjukov

Kirjailija ja runoilija, sanoma-
lehtimies, kansanedustaja. 

Synt. 1870 Vaasan läänissä, 
Vimpelin Sääksjärvellä, talonpoi-
kaisperheeseen. Luultavasti itseop-
pinut. 19-vuotiaana hän toimi opet-
tajana kiertokoulussa kotipitäjässä, 
23-vuotiaana perusti nuorisoseura. 
Hänen seuraavista elämänvaiheista 
ei ole paljon tietoa. Noin 30-vuoti-
aana hän muutti Amerikkaan, jossa 
ollut töissä rautamalmikaivoksissa. 

Amerikassa hän liittyi työväen-
liikkeeseen ja tuli erään työväenyh-
distyksen johtajaksi. Hän toimi sit-
ten suomenkielisen sanomalehden 
toimittajana. 

Amerikassa Mäkelä kirjoitti 
kertomuksen Linda (1904) ja ro-
maanin Elämää ikuisessa yössä 
(1904), jossa kuvannut kaivostyö-
läisten elämää. Hän kirjoitti myös 
useita runoja. 

V.1907 Mäkelä palasi kotiky-
läänsä Sääksjärvelle, jossa osallis-
tui yhteiskunnallisessa toiminnassa. 
Hänen vaikutuksestaan perustettiin 
Vimpelin ensimmäinen työväenyh-
distys ja seudun työväentalo. Tuona 
aikana Mäkelä on toiminut sanoma-

lehden toimittajana. V. 1910–14 ja 
1917–18 hän toimi Suomen Sosia-
lidemokraattisen Puolueen kansan-
edustajana eduskunnassa. Tuona 
aikana Mäkelä julkaisi näytelmiä, 
m.m. Isontalon Antti (1917).

Suomen kansalaissodassa Mä-
kelä taisteli punaisten puolella. So-
dan loppuvaiheessa hän pakeni Ve-
näjälle, jossa asui ensin Pietarissa. 
Keväällä ja kesällä 1918 Mäkelä 
toimi Pietarin pakolaiskodin muo-
nituskomissaarina. Samalla hän 
oli Vapaus-lehden aputoimittaja 
(1918–19). Myöhemmin, ainakin 
1923 ja 1928 välisenä aikana, hän 
toimi opettajana eri Pietarin kou-
luissa, kansainvälisessä sotakou-
lussa, Toksovan kansanopistossa ja 
Rääpyvän maatalousteknikumissa. 

Pietarissa Santeri Mäkelä astui 
Suomen Kommunistiseen Puolue-
seen (SKP), ja 1923–24 on käynyt 
Suomessa, juuri poliittisilla tehtä-
villä. Sen jälkeen hän palasi Venä-
jälle ja kirjoitti muutamia maatalo-
uskysymystä koskevia artikkeleita, 
joita julkaistiin suomalaisissa sa-
nomalehdissä. Hän kirjoitti myös 
kirjasen Jumalat ja jumalien pal-
velus (1925), ja näytelmän Mies on 
vaimon pää (1927), juuri jumalan-

uskon ja siihen kuuluvien tapojen 
aiheella. Erään tiedon mukaan hän 
asui silloin Mäntysaarella, Pohjois-
Inkerissä. 

V:lta 1928 Santeri Mäkelä eli 
Lempaalan Ryyppölässä, kolhoo-
sin jäsenenä. Hän kirjoitti runoja 
ja kertomuksia, joita julkaisi suo-
menkielisissä sanomalehdissä. 

V.1936 Santeri Mäkelä ei jou-
tunut n.s. rajaseutulaisten siirtoon, 
vaan lähti (tai ehkä lähetettiin) Kar-
jalaan. Eri tietojen mukaan hän oli 
vangittu v.1936 tai 1937. Hänen 
seuraavasta kohtalosta ei ole var-
moja tietoja. Todennäköisesti hän 
kuoli vankina v.1938. 

Julkaisuja
Linda. Superior: Työmies-soc., 

1904. (Toinen laajennettu laitos. 
Superior: Työmies-soc., 1907.)

Elämää ikuisessa yössä. Superi-
or: Työmies-soc., 1911.

Santeri Mäkelä, H. Laukkanen, 
W. Wikman. Kumouksen kuohuis-
ta, Runoja. Leningrad: Kirja, 1925. 
(sisältää Santeri Mäkelän runot: 
Mykille joukoille, Jaakko Ilkan ki-
rous, Taistelua ja kuolemaa).

Jumalat ja jumalien palvelus, 
Kirja, 1925

Mies on vaimon pää: näytelmä. 
Leningrad: Kirja, 1927.

Runoja teoksessa Rakettu on 
raudalla, tulesta on tuotu: Neuvos-
to-Karjalan suomenkielistä runout-
ta vuosilta 1917–1940. Petroskoi: 
Karjala, 1976, s. 21–35.

Lähteet:
Saarela, Tauno (toim.) Talon-

poikainen sosialisti – Santeri Mä-
kelä poliittisena toimijana ja kirjai-
lijana. Helsinki, 1997, s. 85–139.

Литературная энциклопедия. 
Том 7. 1934. (Yrjö Savolaisen ar-
tikkeli Santeri Mäkelästä).

Tekijän kenttätiedot.

Toimittanut A. Krjukov

Kalle Tähtelä

Santeri Mäkelä
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БЛОКАДНИКИ 
Январь 2015: 71 год снятия блокады Ленинграда

Берта Захаровна Сакса ро-
дилась в 1932 году в деревне Ру-
чьи (Ojankylä).

─ Наша деревня была чи-
сто финская. Отца расстреляли 
в 1937 году по ложному доносу. 
Он был капитаном рыболовецко-
го судна. Вся деревня работала 
в рыболовецком колхозе Труд. 
О начале войны объявили по 
радио. В 1941 году мама, Елена 
Пантелеевна, собрала хороший 
урожай. В 1941 году я пошла во 
второй класс. 9-го сентября нас 
принимали в пионеры. Галстук 
надо было покупать самим. У 
других они были шелковые, по-
купные, а у меня из старой тка-
ни. Дальнобойная артиллерия 
стреляла, когда нас принимали в 
пионеры. В яме был урожай кар-
тошки, в погребе было варенье, 
бочка квашеной капусты, грибы. 
Когда началась блокада, к нам 
пришли солдаты.

─ Помогите раненым.
Мама отдавала все. У нас 

была корова, две козы, 5 овец, 
куры. Все съели раненые. У нас 
осталась только коза. Ее прятали. 
Не помню, чтобы она давала мо-
локо. 

Когда начались бои на р. Во-
ронке, оттуда везли многочислен-
ных раненых. Вся застава была 
переполнена. До декабря мы по-
сещали школу, нам давали там 
горячие супы. Когда начиналась 
воздушная тревога, прятались в 
блиндаж рядом. Школу закрыли 
в декабре, в ней открыли госпи-
таль. Супы нам уже не давали, не 

Ораниенбаумский пятачок в годы войны был одним из самых кровопролитных участков обороны Ленинграда. Плацдарм был отрезан 
от основных сил советских войск, но сыграл важную роль в отражении попыток немцев взять город со стороны Финского залива. 
Плацдарм образовался 16.9.1941 после прорыва немецко-фашистких войск к Финскому заливу в р-не Урицка, удерживался частями 

Красной Армии при поддержке береговой и корабельной артиллерии Балтийского флота. Связь с Ленинградом осуществлялась через Финский 
залив и Кронштадт по ”Малой дороге жизни”. Протяженность Оранинбаумского плацдарма составляла около 65 км по фронту (от р. Воронки до 
Петергофа) и до 25 км в глубину. В кольце блокады Ораниембанского пятачка оказались десятки финских деревень. 

хватало раненым. Их было  тыся-
чи, умерших не успевали хоро-
нить, закапывали в снегу.

Мама работала на ловле 
рыбы. В начале войны еще были 
живы колхозные лошади, ездили 
на них. Когда установился лед, 
то лошади возили рыбу на санях. 
В море ходили по пропускам, на 
берегу стоял пост охраны. Мама 
оставляла пропуск, и уходила в 
море, а возвращаясь, забирала 
его. Рыбу ловили сетями. Мама 
приносила рыбу, а у дома жда-
ли два солдата. Все сдавали ра-
неным. Нам оставляли только 5 
рыбин. 

Немец все время обстрели-
вал. Сбрасывали листовки на 
русском языке.

─ Не ловите Красной армии 
рыбу. Мы вас всех перестреляем.

Однажды мама не пришла. 
Все рыбаки уже забрали свои 
пропуска. В этот день немец пе-
рестрелял всех лошадей. Подле-
тел низко на самолете и расстре-
лял из автомата. Мать спряталась 
в льдину, когда вылезла, все во-
круг было в дырках от пуль. У 
мамы с ее братом дядей Вашей  
была одна лошадь на двоих. Нем-
цы ее застрелили, а дядю Ваню 
ранило в руки и ноги. Мама не 
могла оставить ни дядю  Ваню, 
ни рыбу. Ее ждали раненые. 
Мама повезла на себе свои сани с 
рыбой, дяди Вани с рыбой, и са-
мого дядю Ваню. И вот наступи-
ла ночь, и они заблудились.

Мы пришли на пост, мами-
ного пропуска нет и дяди Вани. 
Мы подумали, что маму убили, 
ведь немцы обещали это сделать 
в своих листовках. Солдаты нача-
ли нас утешать.

─ Мы уже послали на поиски 
вашей мамы. Может быть,  они 
просто заблудились. 

Мы сидели всю ночь в будке.
Прибегает солдат.
─ Нашли вашу маму и дядю.
Дядю Ваню сразу отвезли в 

госпиталь, а маму домой.
У нас были карточки. Мы по 

ним получали 125 гр. хлеба. Дво-
юродная сестра Эмилия с подру-

гой ездили на санках  за 15 км в 
Шепелево получать блокадный 
хлеб на всю деревню. За эту ра-
боту они получали крошки. 

28 марта поступил приказ 
всем собираться. Разрешалось 
брать с собой не более 16 кг. 
Мама сидела и плакала. Приш-
ли два солдата, переписали все 
вещи. Мы с сестрой Лилей были 
дома вдвоем. Они спросили:

─ Дети, а скот у вас есть.
У нас осталась коза Галя, но 

мы поняли, что он спрашивает 
про кота. Нашего кота переехала 
санитарная машина, и мы так и 
ответили. О том, что у нас была 
коза Галя, мы не сказали.

Мама в это время была у ба-
бушки. Когда она вернулась, то 
спросила:

─ А Галю не записали?
─ А про Галю не спрашивали. 
Перед эвакуацией Галю за-

резали. Ее сварили в чугуне с 
капустными листами. Солдаты 
сказали, что нас увозят на время, 
и скоро мы вернемся. Все добро 
отставили дома. Взяли только из 
комода венчальное платье мамы, 
костюм отца, подзорную трубу, 
конспекты отца, самовар, чтобы 
в лесу варить чай. А наш комод 
я потом нашла в одной из домов 
наших соседей «новых русских». 
Его хотели выбросить, а я забра-
ла его себе. У тети Матильды 
была старая мать, парализован-
ная уже 7 лет. Все очень просили 
ее оставить, чтобы не мучать. Но 
солдаты погрузили и ее. 

Нас привезли в Ломоносов, 
оттуда по льду Финского залива 
в Лисий нос. По дороге Жизни 
и льду Ладога добрались до того 
берега. Лед трескался, клали до-
ски. В машину перед нами по-
пал снаряд. Шофера успели вы-
скочить, а машина ушла под лед. 
Привезли также ленинградцев, 
они были еще голоднее нас. 

 Всю дорогу мы были под кон-
воем, нас проверяли по спискам. 
Старший брат Коля в 1941 году 
взяли на фронт. Он заболел, попал 
в госпиталь в Вологде, написал 
нам письмо. Мы этот город про-
езжали Вологду, мама знала адрес 
госпиталя и попросила начальни-
ка эшелона повидаться с сыном. 
Но он не пустил. Коля попал в 
трудовую армию в Кемеровской 
области до 1946 года. Около Ура-
ла нас начали кормить лучше. Ле-
нинградцы умирали каждый день. 

Начиная с Омска начали отце-
плять вагоны. Наш вагон остави-
ли в Ужуре, Хакасия, Краснояр-
ский край. Был уже июнь, жара. 
Нас окружила милиция. Мама 
стала работать в колхозе. Нас 
называли там ленинградцами. В 
1944-1945 годах был голод. Все 
продукты отдавали на нужды 
армии. Мы ходили собирать ко-
лоски по полям, а председатель 
отлупил  нас за то, что мы воруем 
у Красной армии. В день Победы 
мама не пошла работать  и удив-
лялась, что соседи в такой день 
работают. 

Продолжение на стр. 6

ВЕЧНАЯ ТЕМА
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Мария Осиповна Фо-
мина (Вайник) родилась в 
1930 году в деревне Разлово 
(Rasvala, приход Serepetta). В 
своей деревне она встретила 
начало войны, приход немцев, 
прожила дома зиму 1941/42 
годов. Из Разлова была хо-
рошо видна дорога Петергоф 
– Гостилицы – Лопухинка – 
Копорье, которую немцы кон-
тролировали на всём протяже-
нии. Судя по рассказу Марии 
Осиповны, к северу от этой 
дороги немцы хотя и побы-
вали, но фактически эту тер-
риторию не контролировали. 
Жителей деревень прифрон-
товой зоны немцы выселили в 
тыл. Это происходило в 1941-
42 годах.

Рассказывает Мария Оси-
повна Фомина:

”Немцы появились у нас 
в начале сентября 41-го года. 
Где-то до 7-го сентября мы 
ещё видели отступавших 
красноармейцев. 

Фронт был в двух киломе-
трах от Разлова. Немцы были 
в Новой Буре и Лопухинке, а 
дальше лес, туда немцы бо-
ялись ходить. Лес был как 
нейтральная зона, там жили и 
партизаны, и дезертиры, и де-
ревенские жители. Они жили 
в землянках. Сплошной линии 
фронта не было, от немцев до 
наших был разрыв – не мень-
ше 10 км, а может, и 20 км.

Нас выселяли весной 1942 
года, в апреле. Когда мы уез-
жали, наши дома были все на 
месте (сразу после войны де-
ревни уже не было, сейчас там 
пусто – А.К.). 

Нас вели пешком до На-
рвы, с конвоем, с собаками. 
Ночевали по дороге в барских 
усадьбах – это так было по-
ставлено у немцев. 

В Нарве мы были в каран-
тинном лагере 2 дня, потом 
всех отпустили, разошлись 
кто куда. Мы жили в Захонье, 
это русская деревня в 3 км от 
Ивангорода. Ради заработка 
приходилось бывать и на Кур-
головском полуострове. 

В Финляндию нас не от-
правляли”.

Записал А. Крюков (2004)

6
ВЕЧНАЯ ТЕМА

Людмила Николаевна Сан-
талайнен родилась в 1921 году 
в деревне Липово (Hirskontu). 
Отец работал приемщиком рыбы. 
Мать умерла в 1936 году.

─ Нас осталось пять детей. Я 
окончила 4 класса финской шко-
лы. Потом надо было работать 
дома, нянчить младшую сестру. 
Отец построил дом в деревне 
Кандикюля.

Перед войной я работала в 
Шепелево на коптильном заво-
де, ходила пешком 4 км. Потом 
мне дали место в общежитии. 
Война застала меня на рабо-
чем месте. Нас отправили всех 
в лес, пилили лес. Нам руково-
дили военные. В Шепелево и в 
Карвалдае копали окопы. Од-
нажды я сильно повредила ногу, 
пока болела, не получала пайка.  
Надо было получить деньги в 
Ломоносове, но началась бом-

бежка. Мы стояли под деревом, 
погибло много людей. 

В деревне появились бежен-
цы, он выкапывались картошку 
из огородов. В начале войны во-
енные корову увезли военные. В 
огороде была картошка, мы со-
брали ее, отец хотел убрать в яму. 
Но пришел уполномоченный,  и  
военные  забрали, угрожал  рас-
стрелять, если не отдадим. Две 
недели мы жили без хлеба, из-за 
боев не было поставок. Маче-
ха нашла на чердаке шкурки, их 
скоблили, варили. 

Две сестры из нашего колхо-
за, Маруся и Тоня, пошли писать 
заявление на фронт. Они звали 
и меня. Я написала заявление. 
Полковник сказал мне:

─ Ты не пойдешь на фронт. 
Тебя там немцы повесят.

И разорвал.
─ Я тебя не пущу. Ты молодая  

и красивая.

А эти две сестры пропали без 
вести. У старшей сестры оста-
лось двое детей. 

Я сказала сестрам, что меня 
не пустили на фронт. Сказала, 
что из-за того, что я финка. На са-
мом деле полковник просто меня 
пожалел.

Я с 15-летним братом Карлом 
ходила ловить рыбу. Но нам не 
давали брать домой есть. Немец 
низко летал и стрелял обычно в 
2 часа, рыбаки погибали от пуль. 
Мы укрывались белыми просты-
нями. У меня был молодой чело-
век, он звал меня замуж. Но от-
казывалась, война идет. 

28 марта пришел уполномо-
ченный, нас выгнали из домов. 
Сети остались в море.

В Сибири высадили в пустын-
ном месте. С нами были немцы, 
латыши. Потом нас отправили на 
Карское море. Мы шли пешком 
240 км. По дороге мы узнали, что 

кончилась война. Все очень радо-
вались. В Сибири я вышла замуж 
за своего земляка из нашей же 
деревни, у нас родился сын. Но 
он умер, когда ему был 1 год и 2 
месяца. 

Беседовала и записала 
Янина Ильяйнен

ТАК ВЫВОЗИЛИ ТОРФ В БЛОКАДУ ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ ФРОНТА

Начало см. на стр. 5

Осенью 1941 года моего отца 
отправили с передовой в тыл, в 
блокадный город, откуда послали 
на организованное в срочном по-
рядке торфопредприятие Принев-
ское для добычи и вывоза торфа 
на две ТЭЦ – на 1-ю ТЭЦ (левый 
берег Невы) и ТЭЦ Уткина За-
водь (правый берег). Туда вывоз-
или фрезерный торф, который 
заменил каменный уголь, привоз-
имый с глубины страны. Таким 
образом, срочно пришлось найти 
возможность добывать электри-
ческий ток для изготовления бое-
припасов, [а также для всего дру-
гого необходимого, в том числе] 
и для работы трамвая, который 
в Ленинграде, внутри немецкого 
окружения, действовал всю бло-
каду под носом у врага. 

Устройство и перестановка 
узкоколейных железнодорожных 
путей [производились] на всех 
торфяных полях, откуда этот 
торф, собранный и высушенный в 
штабелях, надо погрузить в узко-
колейные вагоны и эти вагоны от-
править на ст. Борисова Грива, где 
эти вагоны-решётки сгружались 
и [торф] перегружали в открытые 

большие вагоны. Ночью, чтобы 
враг не видел, без огней [эти ваго-
ны] увозили на эти тепло-энерго-
централи, на расстояние около 40 
км. Враг не знал об этом. 

Работа по устройству узкоко-
лейных ж.-д. путей производи-
лась молодыми девушками из Ле-
нинграда, которые за 250 г хлеба 
и кусок материи на платье работа-
ли на устройстве путей. Мужчин 
не было – все в армии. Отец руко-
водил эти делом, как мастер ж.-д. 
путей. 

Ж.-д. звенья переносили на 
своих плечах, становясь с одной и 
с другой стороны по 17 человек, 
переносили по зыбкому грунту и 
укладывали близко от штабеля на 
поле. И так по всей длине поля. 
Погрузчик-трактор с захватом 
брал из штабеля [торф] и подни-
мал вверх, сваливал торф в вагон-
решётку и заполненные их увозил 
красивый маленький паровозик 
на станцию. Паровоз был приоб-
ретён из Германии в 30-х годах. 
Топился дровами или каменным 
углём. Ранее использовался на 
детской железной дороге. Теперь 
верно служил, так как другие тя-
гачи требовали бы дизельного то-
плива.

Николай Юонолайнен
Подготовка к печати, 

редакторские вставки –  
А. Крюков
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САЛЬМЕ СЯРГ 
28.05.1940 ─ 3.10.2014

НАШИ ЛЮДИ IN MEMORIAM

В конце 60-х начале 70-х го-
дов Лидия Андреевна стала ав-
тором идеи о создании памятни-
ка землякам-ингерманландцам 
безвинно репрессированным в 
разные годы. Вокруг нее орга-
низовалась инициативная группа 
людей, которые разыскивали ин-
германладцев по всей огромной 
стране – Советскому Союзу. От 
Средней Азии до арктическо-
го побережья, от западных гра-
ниц до Дальнего Востока – вот 
география мест спецпоселений, 
куда насильно были высланы без 
вины виноватые ингерманланд-
цы под надзор НКВД. Начался 
поиск, проделан титанический 
труд: велась обширная переписка 
с родственниками репрессиро-
ванных, собирались справки от 
родственников о реабилитации 
репрессированных для получе-
ния разрешения от органов КГБ 
на внесение каждого имени на 
мемориальную плиту, сбор денег 
на памятник осуществлялся че-
рез почтовые переводы.

В этот скорбный список были 
внесены 130 человек, фактиче-
ски же только по Кургальскому 
полуострову было репрессирова-
но более 500 человек.

Долго искали подходящий 
камень для памятника, нашли 
в городе Йыхви (Эстония), за-
каз оформили и к лету 1989 года 
памятник был готов. Большой и 
тяжелый камень из Эстонии до-
ставили в Кингисеппский район, 
на кладбище Nivo у деревни Гак-
ково. Сразу же обнаружилось что 
на мемориальной плите нет име-
ни одного из репрессированных. 
Пришлось приглашать специали-
ста из Эстонии, чтобы на месте 
исправить ошибку.

30 июля 1989 года состоялось 
открытие мемориала. Люди при-
ехали со всех уголков Советского 
Союза, из Финляндии, Швеции, 
Эстонии. Трудности возникли с 
въездом в погранзону, не у всех 
были пропуска. Длинная верени-
ца машин выстроилась на дороге 
в томительном ожидании разре-
шения на посещение кладбища. 
Разрешение было получено.

Народу на кладбище было 
очень много, многие с детьми 
и внуками. Мемориал был усы-
пан цветами, по периметру пло-
щадки горело 130 свечей – чис-
ло имен на плитах мемориала. 
Звучали поминальные гимны, 

речи… День выдался дождли-
вый: сама Природа оплакивала 
безвинно убиенных сыновей и 
дочерей Ингрии.

Об этом траурном дне был 
снят фильм на пленку, привезен-
ную из Швеции. Позже, все те  
люди, которые не смогли присут-
ствовать на открытии мемориала, 
посмотрели этот фильм. В Доме 
Культуры им. Герасимова фильм 
пересматривали неоднократно и 
сдержать слез никто не мог…

Лидия Андреевна довери-
ла эту драгоценную пленку нам 
(группе «Кургала») и с помощью 
работником ЯмТВ этот фильм 
перезаписали с пленки на DVD. 

День поминовения репресси-
рованных с 1989 года проводит-
ся на кладбище Nivo ежегодно, в 
последнюю субботу июля.

В 2009 году, в день 20-ле-
тия со дня открытия мемориала 
жертвам политических репрес-
сий на кладбище Nivo пастор 
Григорий – настоятель Куземкин-
ской церкви Святого Андрея, про-
вел поминальную службу. Звучали 
божественные гимны по лютеран-
скому обряду. Из уст многих вы-
ступавших в этот день звучало имя 
Лидии Андреевны. К сожалению, 
сама она не смогла присутствовать 
на этом мероприятии в силу своего 
почтенного возраста.

Телевизионщики в лице Кин-
гисеппского ЯмТВ сняли фильм 
обо всем, происходящем на лес-
ном кладбище Nivo в этот тра-
урный день. Лидия Андреевна 
получила в подарок DVD «День 
поминовения – 2009».

26 июля 2014 года состоялся 
юбилейный 25-й день поминове-
ния безвинно репрессированных 
на лесном кладбище Nivo. Люди 
приехали из Эстонии, Финлян-
дии, России. По традиции была 
проведена поминальная служба 
по лютеранскому обряду, орга-
низован поминальный стол.

К этому дню Виктор Ялонен 
из деревни Конново и Матвей 
Юлле из деревни Гакково по 
своей инициативе безвозмездно 
выполнили ремонт и обновление 
мемориала. Участники меропри-
ятия были приятно удивлены 
благородным делом молодых 
людей и публично выражали им 
слова благодарности. 

Галина Минаева (Егорова),
Большое Куземкино

Сальма (Сальме) Семеновна 
Сярг родилась в Сибири, в мно-
гонациональном лютеранском 
селе Рыжково Омской области, 
где жили финны, латыши, эстон-
цы, немцы. Со временем Сальме 
удалось выяснить и осознать, что 
ее предки – ингерманландцы, 
выходцы из Ямбургского уезда 
(сейчас Кингисеппский район). 
Этот факт во многом определил 
стремление Сальме посвятить 
вторую половину своей жиз-
ни поискам корней и изучению 
истории родного села. Сальме 
считала это своим предназначе-
нием и долгом.

Выпускница Рыжковской сред-
ней школы, золотая медалистка 
Сальме поехала учиться в Москву. 
Поступила в Институт Стали и 
Сплавов, который тоже закончила 
с отличием. Это не удивительно 
для тех, кто знает, каким упор-
ством, целеустремленностью, 
добросовестностью всегда отли-
чалась Сальме. Занималась разра-
боткой систем электронной техни-
ки, была ведущим инженером по 
полупроводниковых диодам. 

Сальме вышла замуж, вы-
растила двоих детей – Элеонору 
и Александра, успела благосло-
вить во взрослую жизнь и внучку 
Ангелину. И при этом вся жизнь 
Салме – это духовные поиски и 

самоотверженное служение вере. 
Сальме – одна из тех, кто стоял 
у истоков образования лютеран-
ского прихода Святой Троицы в 
Москве, она получила теологи-
ческое образование в семинарии 
Церкви Ингрии в Петербурге, 
была управляющей делами при-
хода, когда понадобилось, осво-
ила бухгалтерию. В последние 
годы – председатель московского 
отделения Инкерин Лиитто.

Сальме была знатоком би-
блии, самой разнообразной ду-
ховной литературы, подлинной 
христианкой, человеком спо-
собным на деятельное сочув-
ствие другим, помощь и словом 
и делом, наставником и добрым 
советчиком родных, близких и 
а порой далеких людей. Свое 
духовное предназначение – на-
писать книгу (в соавторстве с 
земляком И.М. Эспер) о родном 
селе и роли лютеранской церкви 
в его жизни, она выполнила. К 
сожалению, она успела увидеть 
только фотографию обложки, 
чему она бесконечно радовалась.

Сальме достойно прошла 
свой земной путь, и мы верим, 
что безграничная божья милость 
коснется ее как никого другого.

Элеонора Панкратова, 
Москва
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РАССКАЗЫВАЕТ ЮХАН ВАРККИ

23 декабря 2014 года состоя-
лась уже ставшая традиционной 
встреча Деда Мороза из Велико-
го Устюга и его финского коллеги 
Йоулупукки. Встреча состоялась   
в 10 часов утра на пропускном 
пункте «Брусничное» российско-
финляндской границы. Эта пред-
рождественская традиция зароди-
лась в 2002 году, когда в Выборге 
проходили Дни Великоустюгского 
муниципального района.

Согласно «сказочного протоко-
ла» Дед Мороз со Снегурочкой и 
Йоулупукки тепло приветствова-

ли друг друга, а выборгские ребя-
тишки порадовали дорогих гостей 
танцем. Не обошлось также без 
хоровода, забавных конкурсов и 
сладких подарков.

Сказочные волшебники также 
обменялись подарками. Йоулу-
пукки подарил Морозу портатив-
ное зарядное устройство для элек-
тронных средств связи, которое 
пригодится его помощникам для 
поддержания связи со всем ми-
ром. В ответ Дедушка Мороз вру-
чил финскому коллеге подарочное 
издание «Летописи Деда Мороза» 

с его совместным фото с Влади-
миром Путиным на обложке.

Далее путь волшебников сле-
довал в финский город Лаппеен-
ранту. Здесь они посетили мест-
ный детский садик и поздравили 
ребятишек с праздниками и уго-
стили сладостями. Следующим 
пунктом программы был рож-
дественский праздник в торго-
вом центре «Галерея», в кото-
ром смогли поучаствовать как 
дети, так и взрослые. Звучали 
поздравления, исполнялись тан-
цы и песни, водились хороводы. 
Все желающие могли побеседо-
вать с дедушками и сделать фото 
на память.

Из Лаппеенранты в сопрово-
ждении своих друзей Дед Мороз 
и Йоулупукки отправились в ло-
парский чум на берегу озера Сай-
ма в местечке Рауха. Здесь гости 
покатались на санях с оленями, 
отведали глёг и послушали тра-
диционные рождественские мело-
дии, исполненные на аккордеоне. 
Закончился день торжественным 
ужином.

Дед Мороз и Йоулупукки дого-
ворились встретиться ровно через 
год, так что акция «Рождество без 
границ» будет иметь продолже-
ние.

Специальный корреспондент
Елена Лукичёва (Пюльзю)

Солнечным днем в конце 
марта 2014 года мы приезхали 
в Ванакюля. Новые коттеджи, 
причалы с катерами и яхтами 
соседствуют с деревенскими 
домами. Сосновые леса и ти-
хие берега Россони давно при-
влекают дачников. Некоторые 
дома принадлежат потомкам 
ижор, однако их хозяева в ос-
новном живут в Эстонии, при-
езжая в деревню лишь на лето. 
В деревне постоянно живут 
четыре человека. Один из них 
– Юхан Иванович Варкки.

Юхан Варкки встречает нас 
во дворе своего дома с пилой в 
руках. Приближается лето и надо 
спилить сухие ветки на яблонях.  
Топится печка, слышно мычание 
коровы, по двору бродят боль-
шие ярко-рыжие куры, а непода-
леку, размахивая гривой прогули-
вается прекрасный белый пони.  
Несмотря на свои 70 лет, Юхан 
Варкки вместе с женой прекрас-
но управляются с этим беспокой-
ным хозяйством. Всего в 10-15 
метрах за домом несет свои воды 
Россонь. И сейчас в ней можно 
поймать не только огромных, 
почти метровых лещей, но и, 
если повезет, лосося или угря. 

«Родился я в тяжелое военное 
время, в 1943 году. Мама умерла, 
когда мне было шесть месяцев, я 
её не помню. На руках отца оста-
лись мой старший брат и я. Мы 
жили на хуторе, в двух с полови-
ной километрах от Ванакюля.» 

Войну Юхан Варкки не пом-
нит, о военном времени, как и об 
эстонской эпохе, знает только по 
рассказам отца. Отец рассказы-
вал, что трудолюбивому крестья-

нину в эстонское время жилось 
хорошо – никто не мешал вести 
хозяйство, пользоваться плодами 
своего труда. Была лошадь, ко-
ровы, овцы, несколько гектаров 
земли – пашня и пастбище. Отец, 
Иван (Юхан) Варкки, был чело-
веком верующим – жил по Би-
блии, так же воспитывал детей. В 
православную часовню, которая 
была в деревне, не ходил – об-
щался с баптистами из Нарвы. 
Отец родился в 1909 и помнил 
гражданскую войну, когда бои 
гремели совсем рядом с дерев-
ней. После Тартуского мира на 
советской стороне, в Кингисеп-
пе, остался брат отца, к которо-
му отец не раз тайно ходил через 
границу, рискуя жизнью. 

Большую часть войны жили 
своим хозяйством, однако ближе 
к отступлению немцы отобрали 
корову и почти весь скот. «Отец 
пытался объяснить немцу, что 
здесь дети, и их надо кормить, 
однако фашист вскинул автомат и 
приставил к его груди. Пришлось 
смириться» – рассказывает Юхан 
Иванович. Ещё отец рассказы-
вал, что один раз на поле совсем 
рядом с домом приземлился под-
битый бомбардировщик Ил-4.

«Самолет быстро снижался, 
мотор не работал. Когда самолёт 
исчез за деревьями, мы думали,   
сейчас будет взрыв. Однако пи-
лот сумел спланировать. Самолет 
казался почти неповрежденным. 
Отец побежал к нему – вдруг лет-
чикам нужна помощь, но никого 
не застал – экипаж сразу же ушел. 
Правильно сделали – в деревнях 
и окрестностях было полно нем-
цев» – вспоминает Юхан Варкки. 
А самолет еще много лет лежал 

в лесу. Не так давно к Юхану 
Варкки приезжали поисковики, 
расспрашивали, уточняли место, 
где приземлился самолет. 

Себя Юхан Варкки помнит 
с трех лет – с 1946 года, когда в 
окрестностях деревни саперы 
уничтожали найденные мины и 
снаряды, и дом постоянно дро-
жал от взрывов. После войны 
– новая напасть: заставили всту-
пить в колхоз, пришлось отдать 
почти весь скот.

«От отца требовали, чтобы  
он работал в колхозе, а ему не 
с кем было оставить двух ма-
леньких детей. Но это никого не 
волновало! Отца несколько раз 
увозили в милицию, угрожали. 
В конце концов пришлось нам 
оставаться одним. За мной смо-
трел старший брат, который был 
на три года старше меня» – рас-
сказывает Юхан Иванович.

«До 12 лет я говорил только 
по-ижорски. В школу в первых 
классах не ходил – была она да-
леко, в лесу были волки» – рас-
сказывает он. Образованием де-
тей отец занимался сам. Был он 
человеком образованным, знал  
русский, эстонский и финский. 
Однако книги в доме все были 
на русском и на эстонском. При-
шлось браться за русский язык! 
После школы почти 40 лет Юхан 
Варкки прожил в Нарве, работал 
на прядильном предприятии, ре-
монтировал и налаживал маши-
ны. Получил квартиру, женился.  
Но потянуло в родную деревню, 
стал он лесником. Его участок  
был рядом с домом – между де-
ревнями Калливере, Венкуль и 
Кейкино. В 1975 году перенесли 
дом с хутора в деревню – с воз-

растом отцу стало тяжело жить 
одному, да и кабаны постоянно 
перекапывали огород. 

Однако случилась беда – из-за 
пьяного шофера, перевозившего 
работников лесничества, попал 
в аварию. Последствия аварии 
потребовали многолетнего лече-
ния. Пришлось уйти на пенсию.  

«Держим корову, коз, кур. Не-
давно вот подарили пони. Под-
растет – будет возить тележку. 
А без хозяйства здесь никак» – 
говорит Юхан Варкки. Впереди 
лето. Как всегда, надо успеть на-
косить сено на следующую зиму.  
Делянку под сенокос приходится  
арендовать у совхоза.

«Что это за совхоз такой?» – 
удивляется он – «Фермы, на кото-
рой когда-то держали тысячу ко-
ров, давно нет, нет и работников. 
Однако на месте директор, се-
кретарь, бухгалтер, собирающие 
арендную плату с местных жите-
лей за сенокосы и пастбища».

Андрей Пюккенен

Встреча в преддверии Рождества
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Puna-armeijan upseeri, tiedus-
telija, kirjailija. 

Synt. 1901 Helsingissä, työläi-
sen perheeseen. 14-vuotiaana hän 
alkoi työuransa tehtaan työläisenä. 
V.1916 hän muutti Inkeriin ja aset-
tui Tuprovalle. V.1918 hän osallis-
tui Suomen kansalaissodassa. Pu-
naisten tappion jälkeen hän pakeni 
Venäjälle. Asunut Pietarissa, ollut 
töissä tehtaalla. Sitten hän osallistui 
Venäjän kansalaissodassa tykistö-
rykmentin sotilaana. Sitten tullut 
kansainvälisen sotakoulun kersan-
tiksi (päättänyt 1923). Hän osal-
listui m.m. Kimasjärven retkessä, 
Toivo Antikaisen johdolla (1922). 
Kansalaissodan jälkeen Toivo Vähä 
jäi sotapalvelukseen. V. 1923 hänet 
lähetettiin Kannaksen rajalle, Val-
keasaarelle, Siestarjoen rajavartio-
osastoon, myöhemmin Kaljaalan 
rajavartion päälliköksi. Siellä hän 
osallistui n.s. Trust-operaatiossa 
(1925), jonka tuloksessa englanti-
lainen vakoilija Sidney Reilly, joka 
ylitti Kannaksen rajan lähellä Val-
keasaren Alakylää, joutui tšekan kä-
siin. Asian menestystä varten Toivo 
Vähä vangittiin ja sitten ilmoitettiin 
petturiksi, tuomituksi kuolemaan. 
Tosiasiassa hänet lähetettiin toiseen 

sotapalvelupaikkaan, samalla muu-
tettiin nimensä, niin että hänestä 
tuli Petrov Ivan Mihailovits. Hän 
opiskeli sitten rajavartiokorkea-
koulussa (päättänyt 1928) ja palveli 
sitten upseerina eri rajaosastoissa, 
m.m. Valkovenäjällä, Kauko-Idässä 
ja Mustalla merellä. Ollut vangittu 
v.1938, kun selviytyi että hän on 
suomalainen, ja ”kansanviholli-
sena” tuomittu kuolemaan, mutta 
v.1939 vapautettiin. Vankilasta hän 
tuli punaupseeriksi n.s. Suomen 
kansanarmeijan (1939-40). Näin 
hän osallistui Talvisodassa. Suuren 
Isänmaallisen Sodan aikana hän 
komentoi rykmenttiä Luoteisella 
rintamalla. Haavoittunut syksyllä 
1941 Staraja Russan lähellä. Sen 
jälkeen palvellut jalkaväkiopiston 
varapäämiehenä Zlatoustissa, Ura-
lilla, v:lle 1946. Viimeistään hän oli 
everstin arvossa. 

Sodan jälkeen asunut Ukrainas-
sa, Tsudnovassa, Zitomirin alueel-
la, jossa toiminut eri johtopaikkois-
sa. Sieltä muuttanut Kaliningradiin 
(ent. Königsbergiin).

V:lta 1967 Toivo Vähä oli asu-
nut Petroskoissa. Tuossa vaiheessa 
hän alkoi kirjailijatyötään. Neu-
vostoliitossa tunnettiin hänen kir-
joittamat kirjat Suomalaiset punikit 
(1970), Trust-operaatio (1973), 

Murrosvuosina (1978), Minun 
rajani (1981). Sitä paitsi Toivo 
kirjoitti myös novelleja Iljan var-
tioasema (1973) ja Fedor ja Pras-
kovja (1976). Ne ilmestyivät ensin 
venäjäksi, myöhemmin ne suomen-
nettiin. †1984.

Vielä eläessään Toivo Vähä oli 
kuin elävä legenda, siksi kirjalli-
suutta hänestä on miltei enemmän 
kuin hänen kirjallisuusperintö. 
Trust-operaation aiheella Venäjällä 
oli kirjoitettu myös toinen romaa-
ni (Лев Никулин. Мёртвая зыбь,  
1965), jonka pohjalla kuvattu elo-
kuva (1967). Trust-operaatiosta on 
myöskin paljon kirjallisuutta. Siitä 
on kuvattu myös länsimaisiakin 
elokuvia, joiden keskeiseksi hah-
moksi tuli Sidney Railly. 

Julkaisuja
Красные финны. —

Петрозаводск, ”Карелия”, 1970. 
Toinen julkaisu (1973) sisäl-
tää m.m. Операция ”Трест” ja 
Ильинский пост. Suomennettuna 
Suomalaiset punikit // Punalippu 
1971, N 3 – 6, eri julkaisu 1974.

В переломные годы.  
Воспоминания. — Петрозаводск, 
”Карелия”. 1978

Мои границы. — 
Петрозаводск, ”Карелия”. 1981

Lähteet:
Национальные писатели 

Карелии. Сост. Н. А. Прушинская, 
Е. И. Такала. 2005.

Тихонов О.Н. Свидетель. 
Документальный роман // 
”Север”, 1990.

Rislakki Jukka. Suomalainen 
punikki neuvostomaassa. // Helsin-
gin sanomat 13.01.1992

Laatinut A. Krjukov

Toivo Vähä

Kirjailija, sanomalehtimies, 
suomentaja, kirjallisuuden tutkija. 

Synt. 1907 Lamposaarella, Lap-
peenrannan seudulla. V.1913 perhe 
muutti Inkeriin. He asettuivat asu-
maan Tuprovalle, jossa oli saha ja 
paperitehdas, tuohon aikaan siel-
lä asui paljon suomalaisia. Urho 
kävi koulua Tuprovalla, ja sitten 
14-vuotiaana alkoi työuransa sahal-
la. V.1922 Urho tuli opiskelemaan 
Petroskoin suomenkieliseen opetta-
jaopistoon. V:lta 1926 hän opiskeli 
Leningradissa, Pedagogisessa kor-
keakoulussa (Herzenille nimityn), 
historiallis-kielitieteellisessa tiede-
kunnassa, vasta perustetussa suo-
menkielisessä osastossa. Opiskelun 
jälkeen toiminut siellä aspiranttina. 
Hän on laatinut oppikirjoja sekä lu-
kemistoja Karjalan ja Inkerin suo-
malaisia kouluja varten. 

Ruhasen ensimmäinen artikkeli 
kirjallisuuden aiheella ”Sisällöstä 
ja muodosta uudestaan” julkaistiin 
v.1931 ”Puna-Kanteleella”. V.1931 
Ruhanen valittiin ”Rintama”-nimi-
sen lehden toimittajaksi. V:lta 1933 
Ruhanen komennettiin Petroskoi-
hin, opettajakorkeakoulun opetta-

jaksi, jossa hän v:lle 1937 opetti 
länsimaiden ja Suomen kirjallisuut-
ta. Tuona aikana hän suomensi 
oppikirjoja sekä kaunokirjallisuut-
ta, kirjoitti johdantoja ja arvos-
teluja. Samalla Ruhanen toimitti 
”Rintama”-lehteä, jonka toiminta ja 
julkaiseminen samaan aikaan siiret-
tiin Petroskoihin. 

Ruhanen tutki myös suomalais-
ten klassikkojen teoksia. Hänen tut-
kimuksensa kohteena olivat Alek-
sin Kiven, Juhani Ahon, Minna 
Kantin, Kaarlo Kramsun y.m. teot. 
Hän kirjoitti useita artikkeleita uu-
desta karjalaisesta kirjallisuudesta. 

V.1937 suomen kieli poistettiin 
kouluista ja opetustoiminnasta. Ru-
hanen syytettiin porvalillis-natio-
nalismista ja erotettiin työstä Pet-
roskoin korkeakoulusta. Samana 
aikana ”Rintama”-lehti suljettiin, ja 
Ruhanen erotettiin kirjailijaliitos-
ta. Ruhanen lähti Hatsinaan, jossa 
tuohon aikaan on toiminut opetta-
jaopisto. Hän on toiminut siinä ly-
hyt aikaa. V.1938 Hatsinassa hänet 
vangittiin. Hänet syytettiin ”vasta-
vallankumousellisesta toiminnas-
ta” ja v.1939 tuomittiin 5 vuodeksi 
vankeutta. Tosiasiassa Ruhanen 
vietti 8 vuotta vankiloissa ja van-

kileirissä, ja vankileirissä, ja pääsi 
vapaaksi vain v.1946. 

Ruhasen vanhemmat kuolivat 
Leningradin piirityksessä v.1941. 
Urho Ruhasen oma perhe oli v.1946 
lähetetty Siperiaan. V.1947 he pala-
sivat Petroskoihin. 

Urho Ruhanen pääsi opettajaksi 
Vieljärven keskikouluun, jossa toi-
minut viimeksi johtajaopettajana. 
V.1961 hän muutti Petroskoihin, ja 
tuli ”Progress”-kustantamon suo-
menkielisen osaston toimittajaksi. 
Hän on tehnyt monia suomennok-
sia. Tuossa vaiheessa hän on suo-
mentanut useita venäläisiä, valko-
venäläisiä ja muita Neuvostoliiton 
kirjailijoita, kuin m.m. Jakub Ko-
las, Vasil Bykov ja Toivo Vähä. 

1980- ja 90-luvulla Urho Ruha-
nen on toiminut ”Punalippu”-leh-
den toimituskunnassa. V:lta 1988 
lähtien osallistunut inkerinsuoma-
laisessa liikkeessä. †2001.

Julkaisuja 
Vuosisadan pyörteissä. Muistel-

mia ja esseitä. – Petroskoi: Karjala, 
1987. – 286 s. 

Syytettynä suomalainen. Muis-
telmia. – Oulu: Pohjoinen, 1989. 
– 293 s. 

Urho Ruhanen

Lähteet:
Virtaranta Pertti. Kulttuurikuvia 

Karjalasta. Weilin+Göös. 1990.
Национальные писатели 

Карелии. 2005.
Urho Ruhaselta saadut tiedot.

Toimittanut A. Krjukov
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Se tapahtui tänä syksynä. Lämpimänä 
sunnuntai-iltana huomasin puhelimessani 
vastaamattoman soiton. Minulle oli soitta-
nut Miku, vanha ystäväni. Soitto häneltä oli 
harvinainen asia ― viime vuosina soitimme 
toisillemme harvoin, jos pari kertaa vuodes-
sa. 

Maanantaina kohta kahdentoista jälkeen 
soitin Mikulle. Hän vastasi pian, ja melkein 
kuuntelematta minua sanoi: ”Mul on keh-
noi uutisii. Mun piti sannoo sen sull jo kaks 
viikkoo sitten, mut sie olit mislie muuvval. 
Nyt kuuntele. Antero kuoli.” 

Suruviesti ei liikuttanut minua. Anteron 
kanssa opiskeltiin samalla kursilla ja sit-
ten oltiin töissä samalla alalla. Antero oli 
kookas ja verenpainetta poteva. Näin hänet 
metrossa pari vuotta sitten. Hän nousi liu-
kuportaita kun minä taas olin menossa alas. 
Antero oli paljon toisia pitempi. Leveiltä 
kasvoiltaan näkyivät huolet. Sellaiseksi hän 
jäi muistiini. ― ”No, toine uutine viel ras-
kahamp”, ― jatkoi Miku, ― ”tuli tieto jot 
Hilja kuoli.” ― Sitä en odottanut. ― ”Sen 
sanoi mull tuo mies, muistatko, Hiljan enti-
nen pomo. Nyt tää ei oo huhu, vaa totinen 
tieto.” Miku vaikeni. Oli minun vuoro sa-
noa jotain, mutta en jaksanut. Tieto Hiljasta 
hämmästytti minua, kuin veitsella, juuri sy-
dämeeni. Maailma muuttui yhdessä hetkes-
sä. 

Pari päivää ennen näin bussissa Hiljan 
näköisen naisen. Sydämeni sykähti ― tie-
tenkin se oli toinen, tuntematon minulle 
nainen. Ajattelin vielä, ”kas kummallista, 
emmehän nähneet toisiamme vuosia.” Sii-
hen mennessä luulin Hiljan kuuluneen jo 
menneisyyteeni, hän oli minulle niin kuin 
elämäni luettu luku. Tuosta ajasta muistiini 
jäi vähän. Mieleeni palautui vain yhtä ja sa-
maa, enkä jaksanut muistaa muuta. 

Nyt ajatukset pyörivät päässäni. Olin 
täynnä halua toimia, vaikka ymmärsin ettei 
mitään toimintaa tarvitse. Kyllä sain Mikun 
sanoman tarkoituksesta selvää, mutta en 
vielä uskonut siihen. Kotona löysin vihkos-
ta Hiljan numeron – kännykässä sitä ei enää 
ollut – ja yritin soittaa. Minulle vastasi nai-
sen äänellä automaatti: ”numero ei ole ta-
voitettavissa.” Olen ennenkin kuullut nämä 
sanat, ja nyt niiden tarkoitus tuntui ilkeältä. 

Joskus olimme töissä samassa paikas-
sa. Oltiin arsteja. En tietänyt Hiljasta pal-
joa. Hän oli naimaton nainen, hiljainen ja 
harmiton. Meitä veti toistemme puoleensa, 
mutta tuohon aikaan en ollut vapaa, ja sillä 
on kaikki sanottu. Kaikki muuttui kerran, 
kun Hilja tuli luokseni. Sen piti tapahtua. 
Meidän oli helppo yhdessä, oltiin niin kuin 
viritetty samalle aallolle. Me olimme kuin 

HÄMMENNYS
toistemme heijastus peilissä ― ihmeellistä 
on se, etteivät toiset sitä huomanneet. Hilja 
suvaitsi yksinäisyyttä, hänelle ei sitä riittä-
nyt, samoin myös minäkin. Yhteydemme oli 
lähinnä miehen ja naisen ystävyyttä, siinä ei 
ollut intohimoa. Nyt luulen sen olleen pa-
hinta. Emme riidelleet, kenties oliko sekin 
paha? 

Hilja uskoi Jumalaan ja kävi seuroissa. 
En kysynyt, keitä he olivat, paptisteja vaiko 
toisia, muistan vaan että he lukivat raamat-
tua. Ei kuitenkaan välillämme ollut keskus-
teluja uskosta, muuten pidin Hiljassa juuri 
sitä että hän oli, kuten sanotaan, ”ei tästä 
maailmasta.”

Erosimme toisena vuonna, Hiljan tah-
dosta. Siihen oli useita syitä. Nykypäivään 
asti en tiedä, mikä koitui viimeiseksi pisa-
raksi. Kohta sen jälkeen Hilja erosi meiltä 
ja lähti toiseen työpaikkaan. Yhteydemme 
keskeytyi. En soittanut Hiljalle vuosia... ja 
nyt vasta minussa heräsi halu kuulla hänen 
ääntä. Tunsin kuumuutta rinnassani, niin ko-
vasti tahdoin jotta hän vastaisi, se oli minul-
le elintärkeää. Yritin soittaa taas, muutaman 
kerran. Hilja ei vastannut, automaatti hoki 
samoja sanoja ivallisesti, niin kuin se tiesi 
kaiken Hiljasta ja minusta. Lopetin yritykset 
ja ajattelin. ”Miksi en soittanut ennen? Mik-
si olin niin tyhmä?” En ymmärtänyt itseäni. 
Rukoilin Jumalaa: ”Sinä voit kaikken, tah-
don jot se ei olisi totta.” 

Unissa näin Hiljan kahden naisen seuras-
sa. Oltiin jossain puistossa. Hilja istui pen-
killä, hän ei sanonut minulle mitään, mutta 
nähtyäni hänet elävänä ikään kuin rauhoi-
tuin. Herättyäni olin valmis vaihtamaan to-
dellisuuden tuohon uneen.

Päivällä yritin soittaa vielä. Tulosta ei 
ollut. Oli pakko siirtyä asioihin, mutta aja-
tukseni palasivat Hiljaan, ne polttivat mi-
nua kuin tuliliekit. Minun piti huolehtia sii-
tä, jotteivät omaiseni arvaisi, missä tilassa 
olen. Ei minulta kuitenkaan mitään kysytty. 
Puhuin tasaisella äänellä jostain muusta ja 
samaan aikaan ajattelin omastani. ”Hiljalla 
oli tytär, silloin kaksitoistavuotias. Kuka toi-
nen tietää totuuden, jos ei hän. Mikä hänen 
nimensä on?” Yritin muistaa tyttären nimeä, 
se ei tullut mieleeni. Sekin oli minulle ihme, 
olimmehan viettäneet jonkin ajan yhdessä. 

Kotona avasin koneeni ja menin surffai-
lemaan kaikille tuttuun sosiaaliverkostoon. 
Ajattelin, ”hän on nyt 20-vuotias, varmaan 
löydän hänet verkosta”. Käsittelin kymme-
niä nimiä ja kuvia, kunnes löysin ketä et-
sin. Nimi tuli mieleeni kuin salama. Miten 
saatoin unohtaa sen? Olipa minulla tapana 
muistaa nimiä. Kas, tässä hän on, juuri läsnä 
verkostossa. Kirjoitan, ”terve, Liiju, kirjoit-

taisitko emasta.” Kohta näen, vastaus tullut. 
Vapisten avaan ja luen: ”Terve, mitä ker-
rottavaa. Tiedätkö että hän kuoli?” ― Rin-
nassani jokin katkesi. ― ”Nyt vasta tiedän. 
Kuinka sääli. Hän oli paras ihminen kenen 
ma tunsin. Valoisa ja suora. Emme pitäneet 
yhteyttä viime vuosina. Eikä sitä enää voi 
korjata.” ― ”Mitäs nyt.” ― ”Milloin hän 
kuoli? Mikä hänelle tuli?”― ”Heinäkuussa. 
Äkillinen kuolema.” Tällä tavoin jatkui yh-
teytemme.

Asian selviytyminen ei tuonut rauhaa. 
Nyt tiesin totuuden, ja murheeni oli kova. 
Ulvoin ja luulin: ”on itkettävä” – mutta kyy-
nelet eivät paljon auttaneet. Katkeria sanoja 
pääsi irti sieluni pohjasta: ”en soittanut... en 
jaksanut olla läsnä... voi Hiljasein, ota mun 
luokseis.” Join viinaa, mutta viina ei minuun 
vaikuttanut. 

Unissa olin jossain huoneessa. Ovella 
näyttäytyi Hilja, hän kysyi minua, niin kuin 
ei mitään olisi ollutkaan, jotain aasialaisten 
naisten tilasta. En muista, mitä vastasin; 
riensin vaan halailemaan ja suutelemaan 
häntä. Hän niin kuin ihmetteli ja kysyi vaan 
”Mitä sie?” Kaadoin hänet sohvalle ja aloin 
riisua häntä. Hilja ei vastustanut, vaan kat-
soi minua kummissaan. Hän oli tosi elävä, 
tunsin hänen hiusten hajun ja ihon maun. En 
enää epäillyt sen tapahtuvan hereillä, kuis-
kasin vaan ”Hiljaseni” ja ”oletko jälleen 
omani.” Hän vastasi ”olen” ja halaili minua. 

Heräsin niin kuin toisena ihmisenä. Mie-
leni tulvi, piti valita tärkeämpää. Nyt tunsin 
sinut olevan jossain lähellä. Kokeilin kysyä 
sinulta – ääneti, vain mielessäni – ja heti 
kuulin vastauksen:

― Hiljasein, kuuletko mua?
― Kuulen kyll. Mie voin nähhä ja kuulla 

sinuu, kons vaa tahon. 
― Missäs nyt oot?
― Mislie tarhas. Täs on omenapuita ja 

viel pensaita, joita en tunne. Ne just kukkiit. 
Täs on mielenkiintoista. Mie oon tääl jotaki 
aikaa jo, en tiijä, kuin kauvvan. 

― ...Onko sul hyvä?
― Miul on helppo. En muista jot konslie 

ollis nii helppo.
― Kuule, a millaine sie nyt oot? 
― A millane mie voin olla? Oon sellane 

ku ennempääki olin.
― Saanko haastaa kanssasi joskus?
― Kons vaa. Miul aikaa paljon. Saanko 

mie myös soittaa sull?! 
Äänesi soi korvissani, se oli sinun ääne-

si, jota en kuullut niin kauan. Kuulin sinua 
niin selvästi, kuin jos istuisimme vieres-
sämme sohvalla. Haaveilenko vai ovatko 
enkelit tulleet jo minun perään? Olenko 
järjissäni? 
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Eteeni syntyi kuva: Hilja seisoi tien toi-
sella reunalla ja vilkutti minulle kädellä. 
Sen kuvan näin sitten useita kertoja, päivinä 
sekä öinä. Muutaman päivän kuluttua kuva 
muuttui: näin vain paikan, mutta Hiljaa ei 
siellä enää ollut. 

Näin kuluivat kuukausi ja toinen. Työs-
sä oleminen oli minulle hyväksi, vaan toi-
sinaan minun oli pakko kätkeä katseeni. 
Kokeilin puhua Hiljasta ystävieni kanssa, 
mutta mitä he voisivat sanoa minulle? Antsu 
sanoi, ”sie menetit hänet jo aikojaan.” Eljas 
huomasi, ”sinulla oli mahdollisuus muuttaa 
elämääsi.” Sen tiesin itsekin. 

Joskus kutsuin Hiljaa puhumaan. Hän 
vastasi joka kerta valmiudella. 

”Sano, mikä sinulle tuli?” ― ”En oikein 
tiijä. En kerenyt ymmärtää. No ma tiijän jot 
se tapahtui. Se mitä pelätää. Miun ei olt ki-
pijä. Eikä nyt oo.” 

”Kuule... suo anteeks... noist sanoist... 
Ma en tosi luullut näin... se oli peliä... Sa oot 
ainova... kaikkein kallis mul.” ― ”Sen mie 
tiijän” – Hilja naurahti – ”parasta ei tule.” 

”Muistatko kaiken?” ― ”A kuinpas!” 
”Oliko sul joku toinen, mun peräst?” ― 

”Ei ollut.”
En enää kuullut hänen ääntä, vaan hänen 

vastauksensa tulivat minulle sanoina ja lau-
seina; ne leimahtivat mielessäni – ei kirjoi-
tettuna, eikä äänellä. Minun piti jo keskittyä 
ajatukseeni, ja sitten lähettää sanomani, jot-
ta saisi Hiljan kuulemaan. Oliko hän siihen 
aikaan lähtenyt kauemmaksi, tai oliko mi-
nun tilani muuttunut, en tiedä.

Kerran Hilja itse soitti minulle, kuin lu-
pasikin, kysyen minulta jotain, niin kuin ei 
olisi edes ketään muuta, keneltä hän voisi 
kysyä. 

― Terve, Oni, kuuletkos?
― Kuulen sua! Missäs oot? 
― Aasjas. Kas sie tiijät, mis kieles haas-

toit troijalaiset? 
― Sitä ei kukaa oikein tiijä! Most jotain 

muinaiskreikan tapaista. 
― A tottako jot Troija ja Ilion ollaa yhtä 

samaa? 
― No, se on tosi epäselvä. Ootkos nyt 

siel? 
― Just! Mie matkustelen.
― Onk sul seuraa? 
― Meit on porukka. Meil kerrotaa paljo, 

mut kertojat evät jaksa vastata meijän ky-
symyksii. ― Hänen äänensä tuntui iloiselta.

― Ma tahon nähhä sua. 
― Mie myös. Oota hiukan. Hyväst!
Se oli niin kuin unissa, vaan olin töissä ja 

ajoin jonnekin. Äänesi soi päässäni, kuunte-
lin sitä kuin säveltä. Se oli mahdottomatta 
– sen tiesin, mutta en tuntenut pelkoa. 

Aika ajoin muistini pinnalle nousivat 
unohdetut tapaukset ja sanotut sanat. Ihmet-
telin, miksi muistan niin vähän, se tuntui mi-
nulle mahdottomalta. ”Miten ma elin näinä 
vuosina?” ― kysyin itseäni, ― ”Mitä tein?” 
Äkkiä tunsin itseni jonkinlaisena zombina. 

”Miksi unohdin kaiken? Kuka johdattaa mi-
nua?” ― En yhä ymmärryt että eromme syy-
nä oli ainoa hulluuteni. Ajatukseni johtivat 
minut epäilyyn jostain sivullisesta vaikutuk-
sesta: ”Miksi meit vieroitettiin toisistamme? 
Kuka meit erotti?” Siitä rohkenin kysyä Hil-
jalta:

”Ootko tehnyt jotain jot ma unohtaisin 
sua?” ― ”Emma teht mittä semmosta. Mie 
en jaksa” ― ”No, jos joku toine?” ― ”En 
tiijä. Muistatko, mie käin katumas.” ― Sen 
tiesin, mutta tosiaanko vapaasta tahdostaan? 
Epäilin seuralaisia, mutta Hilja ei sitä todis-
tanut, ehkä ei tietänytkään. Näytti siltä että 
hän oli saman hypnoosin vallassa kuin mi-
näkin. Oliko se sitten jotain noitumista? Tai 
oliko se tietoinen uhri Hiljan puolesta? 

”Tää on arvoitus mull.” ― ”Ei arvoitus, 
vua salaisuus,” ― päätti Hilja, ― ”Vist siun 
ei pie sitä tietää.” Tähän suostuin. Arvaus ei 
auttaisi, eikä palauttaisi Hiljaa takaisin. 

”En taho elää enää.” ― ”Älä siitä, elä kui 
elät, eihä siul mittä muuttunut. Siul ei kaik 
velat viel annettu. Rauhoitu ja tee mitä teet, 
Jumal auttaa.”

Ihmeekseni löysin samasta verkostosta 
Hiljankin sivun... Olisi voitu pitää yhteyt-
tä, mutta nyt entiset mahdollisuudet katosi-
vat. Arvasin että Hilja ei viimeksi tahtonut 
yhteyttä minuun. Tuntui kuitenkin että hän 
ajatteli minusta: hän jätti sivulleen kuvia ja 
muutamia sanoja. Nyt vasta luin ja tunsin 
että ne olivat tarkoitettu minulle.

Katselin kuvia sekalaisissa tunteissa. 
Kuvissa Hilja oli sorja ja surullinen. ”Voi 
Hiljasein, näinkö palasit elämääni...” ― 
Hilja katsoi minua kuvasta. ― ”Mitä väriä 
ovat silmäsi? Sille värille ei ole nimeä, ne 
ovat tummanharmaat, kylmän ja myrskyisän 
meren väriset. Sellainen on syksyinen meri 
Tallinnassa... Voi Hiljasein, mitä sa ajoit 
mun pois?”

Toisinaan ajatukseni saivat toista suun-
taa. Mieleeni johtui semmoistakin: ”Pojan 
ei sovi surra naisen takia. Se oli aikaa sit-
ten, mennyttä asiaa. Et voi palauttaa, mikä 
on mennyt. Katso eteenpäin, elämäsi jatkuu, 
olet kunnossa, lopeta turhaa ikävää. Naiset 
ovat naisia vaan, toinen lähtee, toinen tulee. 
Pidä kalliina, mitä on nykyään.” Tähän vas-

taan itselleni: ”En voi verrata Hiljaa toisiin. 
Kun oltiin yhdessä, en arvanut hänen tarkoi-
tusta. Hän ei ollut minulle oikein ystävä, hän 
oli enemmän kuin suvattava. Hän olikin se 
ainoa, joka sattuu kerran elämässä. En ym-
märtänyt sitä silloin kun piti päättää, en teh-
nyt mitään kun piti toimia. Elin vaan päivän 
eteenpäin. Näin se oli ja meni.” 

Joka kerran kun tulen kotiini, ensin on 
hyvä: ”Kiitos Jumalalle, olen kotona.” Ja 
heti sen jälkeen lämpimänä aallona minua 
yllättävät muistot. Ne täyttävät mieleni, 
minä upoaan niihin yhä syvemmän. Nyt 
muistan kaiken, niin kuin se olisi vähän ai-
kaa sitten. Tunnen taas entiset hajut ja värit, 
tunnen ja koen kaikki uudestaan. Hilja istui 
tässä, hän avasi nämä ovet, hän katseli itse-
ään tästä peilistä. Mistä me juteltiin? Hilja 
valitti minulle pomoamme, äitiään ja muita, 
mutta hän ei koskaan moittinut minua, eikä 
vaatinut minulta mitään. 

Näin jatkui vielä jonkun aikaa. Kerran 
minulle tuli ymmärrys, ettemme eronneet 
turhaan, vaan sille oli jokin tarkoitus. Tar-
vitsimme toisiamme ja oltiin yhdessä jota-
kin aikaa, mutta sitten palasimme jokainen 
omalle tielle. Eron jälkeen oli elämässäni 
paljon kaikkea, sekä pahaa että hyvää. Näin 
vasta eromme jälkeen tein paljon aiemmin 
ajateltua. Myös Hiljankin kuvista tuntui 
että viime vuosina hän eli ikään kuin hyvin. 
Salaiset hoitajamme olivat siis pikemmin 
Jumalan voimat kuin noidat. Mutta ei täs-
säkään kaikki sopinut yhteen. Voi Hiljaseni 
hyvä, miksi niin varhain? 

Aika menee, mutta murheeni ei mennyt 
ohi. Kuulemma aika parantaa, ehkä näin 
tapahtuukin myöhemmin. Nykyään vaan 
viedän päiviäni ajattelessa Hiljan ja minun 
elämästä. Kuljen mielessäni läpi entiset ta-
pahtumat, ja tuumailen miten jaksan elää 
jälleen. 

Sinä, Hiljaseni, olet aina sydämessäni 
ja mielessäni. Olet kaunein mikä minulle 
sattui. Olet ainoa, kenelle sanoin: ”en jak-
sa elää ilman sinua” ― vaikka sen jälkeen 
olen jäänyt ilman. En itseni ymmärrä, kuten 
vietin nämä vuodet. Toisinaan minulla on 
tunne, että tein jotain vierasta asiaa ja että 
ymmärsin kaikkea aivan väärin. 

Nyt aloin jo katehtia sinua. Lähdit kuin 
hyvä kristitty ― äkkiä, haudattua vanhem-
pasi, kasvatettua tyttären aikuiseksi. Et tah-
tonut tulla vanhaksi. Et ollut tässä elämässä 
onnellinen, vaan uskoit ikuiseen elämään, ja 
nyt olet saanut sen.

Se tapahtui tänä syksynä. Elämäni vir-
taa alaspäin, yhä kauemmaksi onnestani. 
Uutta onnea en enää odota, vaan yritän teh-
dä sen, minkä takia olivat kannettu uhrit. 
Muuten tuntuu, että suurimpia häviöitä on 
yhä tulossa. 

Onni Huononen

OMAS KIELES
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Lilja Kuivanen o.s. Rikkinen 
s. 5.10.1933 Somerokankaalla

k. 23.12.2014 Helsingissä

Vilho Friborg 
s. 09.02.1928 Pietarissa
k. 11.12.2014 Pietarissa

Nikolai Juonolainen 
s. 18.01.1935 Koprinan Virkkilässä

k. 24.01.2015 Vantaalla

Natalia Tusberg  
ent. Jevteeva o.s. Kirsanova 

s. 29.10.1969 Markkovan Sihkorovassa
k. 13.01.2015 Pietarissa

Jaakko Kiuru 
s. 14.06.1915 Toksovan Koivukylässä

k. 26.11.2014 Hittolassa

Sjögren, Bruno tai Väinö 
(Вяйне Филимонович Шегрен), 
kirjailijanimi Lauri Luoto, Neu-
vostoliitonsuomalainen kirjailija. 

Synt. 1886 Hämeessä, Längel-
mäen Eväjärvellä, talonpoikais-
perheeseen. 1900-luvun alussa hän 
muutti Amerikkaan, joissa työs-
kenteli metsurina ja kaivosmiehe-
nä. Hän palasi sitten Suomeen ja 
v.1918 osallistui kansalaissodassa 
punaisten puolella. Punaisten tap-
pion jälkeen hän pakeni Venäjälle. 
Hän tahtoi palata taas Amerikkaan, 
ja lähti itään, Siperian rataa myötä, 
mutta tuohon aikaan alkoi Venäjän 
kansalaissota. Sjögren pysäytyi 
Omskissa ja osallistui sotatoimeissa 
Koltšakia vastaan. Punaisten voiton 
jälkeen hän palasi Pietariin. 

1920-luvulla Bruno Sjögren 
asui Pohjois-Inkerissä, Rääpyväl-
lä. Hän toimi käsityön opettajana 
Huvan koulussa ja vieläkin klubin 
johtajana. Huvalaisten mukaan 
tuohon aikaan hän kirjoitti näy-
telmiä (huvalaiset tunsivat hänet 
nimellä Bruno). Nähtävästi juuri 
tuona aikana hän kirjoitti romaanit 
Pakolaisena (1925), Valkoisen lei-
jonan metsästäjät (1926), Kamaran 
sankarit (1927) ja Ikuiset uhritulet 

(1929), joiden aiheena on kansa-
laissota Suomessa ja Venäjällä. 
Tekijä ei jaksanut julkaista kirjoi-
tustaan Neuvosto-Venäjällä, vaan 
lähetti ne Amerikkaan, jossa ne 
julkaistiin eräässä työväenliikkeen 
kustantamossa. Tekijän nimeksi oli 
pantu Lauri Luoto. Luodon romaa-
nit olivat suosittuja Karjalassa sekä 
Amerikassakin.

1930-luvulla Bruno Sjögren 
asui Karjalassa. Milloin ja mistä 
syystä hän lähti Karjalaan, ei ole 
tietoa. Hänellä oli jotain yhteyttä 
Petroskoin suomalaiseen teatteriin, 
jossa esitettiin hänen kirjoittamia 
näytelmiä Lapualaisia (1931), 
Aseet puhuvat (1933) ja Herra Mal-
peri lähtee sotaan (1935). Näytel-
mien aiheena olivat taas kansalais-
sotien tapahtumat. Samana aikana 
ilmestyivät Luodon kuvauskokoel-
mat Jäämeri ärjyy (1933), Kuolan-
suomalaisten kalastajien elämästä, 
ja Lakeuksien Aunus (1933), karja-
laisten talonpoikien vaiheista. Hän 
julkaisi myös useita kirjoituksiaan 
”Punaisessa Karjalassa” ja ”Va-
paus” -lehdessä. 

V.1935 Bruno Sjögren syytettiin 
nationalismista ja erotettiin kirjaili-
jaliitosta. V.1937 hän oli vangittu,  
tuomittu kuolemaan ja ammuttu 
27.1.1938.

Teokset:
Pakolaisena. Romaani. Superi-

or: Amerikan suomal. sosialistiset 
kustannusliikeet, 1925. 

Valkoisen leijonan metsästä-
jät. Romaani. Superior: Amerikan 
suom.sos. kustannusliikeiden liitto, 
1926. 

Kamaran sankarit. Romaani. 
Superior: Amerikan suom. sos. kus-
tannusliikkeiden liitto, 1927. 

Ikuiset uhritulet. Romaani. Su-
perior: Amerikan suom. sos. kus-
tannusliikkeiden liitto, 1929. 

Lapualaisia. 2-osainen kome-
dia. Leningrad–Petroskoi: Kirja, 
1931. 

Jäämeri ärjyy. Petroskoi: Kirja, 
1933. 

Lakeuksien Aunus. Petroskoi: 
Kirja, 1933. 

Matkakertomuksia ja kuvauk-
sia. Leningrad: Periodika, 1934.
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Laatinut A. Krjukov

Toimituksesta: Tässä nume-
rossa esitämme elämänkerralli-
sia tietoja suomalaisista kirjaili-
joista, jotka asuivat ja toimivat 
Inkerissä. Aiemmin julkaistut 
tiedot ja maininnat heistä, niin 
kirjoissa kuin Wikipediassakin, 
sisältävät useita virheita ja se-
koituksia.  

Eino Kiuru
s. 18.01.1929 Rääpyvän Pukerolla

k. 26.01.1015 Lappeenrannassa

Bruno Sjögren
INKERIN MERKKIMIEHET


