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Yhdessä ja yksin

Tutkimus on yleisen käsityksen mukaan mieluisaa ja innostavaa puuhaa.

On itsensä isäntä. On tekijä, näkijä ja kokija samassa persoonassa. Olen

ollut tässä ominaisuudessa viimeiset kolme vuotta. Ajan oloon aloin ky-

seenalaistaa vakiintuneita käsityksiä, mielipiteitä ja näkemyksiä. Silloin

tunsin, että kaipaan kuuntelijaa ja keskustelijaa, näkemysteni kannattajaa

sekä epäilijää. Hän löytyi läheltä. Vaimoni on ollut luotettavin turvani

työni tuhannen päivän aikana.

Kansallisarkisto on puolestaan tarjonnut tuen ja työyhteisön, jossa olen

saanut ammattilaisten apua, neuvoja ja työni hyväksyntää. Lausun vilpit-

tömät kiitokseni teille, pääjohtaja Jussi Nuorteva, johtaja Eljas Orrman,

filosofian maisteri Ida Suolahti, projektipäällikkö, professori Dmitri Frolov,

tutkija Kauko Rumpunen, arkiston Rauhankadun toimipisteen tietopal-

velun tutkija Pertti Vuorinen, tutkija Ville Kontinen ja tutkimusmestari

Sampo Kraft sekä tutkija Antti Miettunen Sörnäisten toimipisteestä.

Työhuoneeni on sijainnut Siltavuoren toimipisteessä. Siellä olen saa-

nut kokea yhteisöllisyyttä ja ystävällisyyttä. Kiitos teille Lahja Ravantti,

Eeva Isopahkala, Henri Bollström ja Martti Kupiainen. Avustajani filoso-

fian lisensiaatti Helena Lundberg ja filosofian maisteri, tutkija Mirkka

Danielsbacka ovat täydentäneet tietojani ja olleet innokkaina keskusteli-

joina. Kiitän teitä.

Kuuluminen arkistolaitokseen on tarjonnut minulle tilaisuuden käyt-

tää kansakunnan muistia edistävän organisaation mahdollisuuksia. Kii-

tokseni kuuluvat myös Niilo Helanderin Säätiölle, joka on tukenut tutki-

mushankettani apurahallaan vuonna 2009. Tutkimukseni Akatemian mää-

räämänä johtaja on toiminut dosentti Lars Westerlund.

Ystäväni ja kollegani professori Martti Häikiö, professori Reijo Vihko,

pääsihteeri, dosentti Lassi Saressalo, rehtori Ville Marjomäki, professori

Pekka Nevalainen, lehtori Heikki Roiko-Jokela, erikoistutkija, tohtori Senni

Timonen, Urho Kekkosen arkiston johtaja Pekka Lähteenkorva, tohtori

Keijo K. Kulha, tutkija Timo Laakso, arkistoneuvos Raimo Pohjola, kirja-

antikvariaatin pitäjä Tauno Äijö ja ystäväni Simo Salo – te olette tukeneet

minua ja pohtineet kanssani suomalaisuuden ulottuvuuksia. Haluan muis-

taa myös Ville Turpeisen, joka on auttanut minua jaksamaan työssäni.

Lämmin kiitos teille.
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Tutkimukseni aikana minua ovat muistaneet lukuisat yksityishenkilöt

ja yhteisöt tarjoamalla hallussaan olevaa tietoa. Kiitän Liisa Tenkkua, Juhani

Jääskeläistä, Tomi Tirrasta ja Anne Tuohimäkeä Suomesta, pastori Jussi

Jänistä, Inkeri Petersonia ja Viktor sekä Irma Kainelaista Ruotsista, Toivo

Kabasta, Ester Pruulia ja Kasper Hasalaa Virosta, Aleksen Krjukovia Pie-

tarista ja teidän kauttanne kaikkia, joita en pääse tässä nimeltä mainitse-

maan.

Kansalliskirjaston Slaavilaisen kirjaston kirjastonhoitaja Irina Lukka,

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston tutkija Tarja Soiniola ja Tik-

kurilan kirjaston kirjastonhoitaja Maarit Mäkinen ovat auttaneet minua

lähteiden etsimisessä. Kiitän teitä lämpimästi.

Moskovan, Pietarin, Karjalan tasavallan kansallisarkistossa ja kansal-

liskirjastossa sekä Boråsin arkistossa olen saanut asiantuntevaa apua ja

ystävällistä palvelua.

Omat kiitokseni kuuluvat ymmärtäväiselle ja taitavalle Suomalaisen

Kirjallisuuden Seuran kustannuspäällikkö Rauno Endénille.

Kirjani valmistuttua minä yksin kannan vastuun sen sisällöstä.

Tikkurilassa joulun kynnyksellä 2009

Toivo Flink
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Kotiin karkotettavaksi

Tutkimukseni Kotiin karkotettavaksi. Inkeriläisen siirtoväen palautukset

Suomesta Neuvostoliittoon 1944–1955 on valmistunut otolliseen aikaan.

Tammikuun 15. päivänä 2010 tuli kuluneeksi 65 vuotta siitä, kun Liittoutu-

neiden Valvontakomission toteuttaman inkeriläisen siirtoväen palautus-

operaation viimeinen juna ylitti Suomen rajan. Jatkosodan aikana toista

vuotta kestäneissä väestönsiirroissa maahamme saapui noin 64 000 inke-

riläissiviiliä. Heistä kahdeksan kymmenestä oli naisia ja alle 15-vuotiaita

lapsia. Palautukset toteutettiin 5. joulukuuta 1944 ja 15. tammikuuta 1945

välisenä aikana. Neuvostoliittoon palautettiin noin 55 000 henkeä. Neu-

vostohallitus kiitti Valvontakomission nimissä Suomen valtiojohtoa onnis-

tuneista toimista. Kaikki eivät kuitenkaan palanneet. Noin joka seitsemäs

jäi Suomeen. Arviolta puolet heistä poistui salaa Ruotsiin. Yksittäisiä hen-

kilöitä palautettiin vielä kymmenen vuoden ajan.

Mitkä olivat Suomen päättäjien sodanaikaisten väestönsiirtojen mo-

tiivit? Mitä miehiään ja naisiaan olivat väestönsiirtoja valmistelleet ja to-

teuttaneet henkilöt? Valvontakomission jäsenet saapuivat Suomeen pää-

asiallisesti lokakuun alussa 1944. Tähän mennessä on ollut epäselvää, oliko

Valvontakomission jäsenillä ja sen johtaja Andrei ®danovilla valmis suun-

nitelma palautusten toteuttamiseksi. Ei ole ollut tiedossa sekään, miten

Valvontakomissio johto ohjeisti maakunnissa toimineita upseereitaan. On

yhä pohtimisen arvoista, miksi välirauhansopimuksen laatinut Suomen

valtiojohto otti inkeriläiset siinä huomioon. Se ei ollut välttämätöntä, koska

tähänastisen käsityksen mukaan siirtoväki tuotiin Suomeen ensisijaisesti

lisätyövoimaksi. Tieto palautetuista, Suomeen jääneistä ja paenneista on

ollut pintapuolista. On aika miettiä oliko väestönsiirroilla ja palautuksilla

keskinäisiä syy- ja seurausyhteyksiä. Samalla voidaan kysyä, mikä merki-

tys sodanaikaisilla asioilla on tämän päivän Suomessa ja Suomelle, suo-

malaisuudelle ylipäänsä sekä inkerinsuomalaisten itsetunnolle erityisesti.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että aihe on ollut sisä- ja ulkopoliittisesti

niin arkaluontoinen, että tarvittiin ainakin kahden sukupolven aika, Neu-

vostoliiton hajoaminen ja inkerinsuomalaisten muutto Suomeen, ennen

kuin asioita on päästy tarkastelemaan tieteellisenä tutkimuksena. Inkeri-

Inkerinsuomalaisten paluumuutto
Suomeen: Floppi vai voimavara?
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läisten heimosotureiden ja siviilien palautukset ovat käsittääkseni saman

tason kansallisia kysymyksiä kuin vuoden 1918 tapahtumat tai sotavanki-

ja ihmisluovutukset kahden viimeisen sodan aikana.

Tutkimushankkeen synty

Syksyllä 2003 ilmestyi Elina Sanan kirja Luovutetut1 , jossa hän tarkasteli

jatkosodan aikaisten juutalaisten luovutusten taustoja ja Suomesta Sak-

saan luovutetun kahdeksan juutalaispakolaisen kohtaloa. Kirjan synnyt-

tämän julkisen keskustelun seurauksena juutalaisvainoja tutkiva Simon

Wiesenthal -keskus lähestyi Tasavallan presidentti Tarja Halosta kirjeellä

ja esitti luovutusten selvittelyä sekä luovutuksista vastanneiden rankaise-

mista. Valtioneuvosto pyysi professori Heikki Ylikankaalta asiaa koskevan

lausunnon.

Valtioneuvoston kanslia sai 16. tammikuuta 2004 professori Heikki Yli-

kankaalta selvityksen2  Suomessa jatkosodan aikana tapahtuneista siviili-

henkilöiden ja sotavankien luovutuksista. Selvitykseen sisältyi myös esi-

tys inkeriläissiviilien palautusten tutkimisesta. Professori Ylikangas ehdotti,

että asiaa selvitellään muodostamalla erillinen hanke siirtoväen suuren

määrän vuoksi. Professori Ylikankaan mukaan inkeriläisten palautuksia

koskeva tutkimus edellyttäisi Venäjän arkistoaineiston laajaa käyttöä ja

yhteistyötä venäläisten tutkijoiden kanssa. ”Toisaalta Suomella olisi mo-

neltakin kannalta katsoen täysi syy antaa merkittävä panoksensa inkeri-

läisprojektiin – ei vähiten sen takia, että inkeriläiset tulkitaan nykyään

paluumuuttajiksi, jos he haluavat siirtyä Suomeen.”3

Eduskunnan puhemiehelle 9. maaliskuuta 2004 esitetyssä kirjallisessa

kysymyksessä kansanedustajat Kalevi Lamminen (kok), Petri Salo (kok),

Raimo Vistbacka (ps), Olli Nepponen (kok) ja Pekka Kuosmanen (kok)

pyysivät valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastausta ”mihin toimiin

ja millä aikataululla hallitus aikoo ryhtyä, että Suomesta luovutettujen

inkeriläisten kohtalo sekä luovutuksiin johtaneet poliittiset ratkaisut sel-

vitetään?”4

1 Sana 2003, Sana, Elina, Luovutetut: Suomen ihmisluovutukset Gestapolle. Helsinki 2003.

2 Ylikangas, Heikki, Selvitys valtioneuvoston kanslialle, Valtioneuvoston kanslian julkaisusar-
ja 5/2004

3 Ibidem, s. 44–45.

4 Eduskunta, valitopäiväkirjat, Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä, kirjallinen kysy-
mys KK 188/2004 vp, 9.3.2004. Suomesta Neuvostoliittoon luovutetut inkeriläiset. Eduskun-
nan puhemiehelle esitetty kirjallinen kysymys. valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastat-
tavaksi.
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Pääministeri Matti Vanhanen vastasi esitettyyn kysymykseen 2. päivä-

nä huhtikuuta 2004, että ”Suomen Akatemialle ja Kansallisarkistolle esi-

tetyt pyynnöt pohjautuvat ehdotukseen, jossa inkeriläisten luovutuksiin

liittyvä tutkimus voidaan toteuttaa riittävin voimavaroin osana normaa-

lia akateemista tutkimusta ja tutkimusrahoitusta. Aikataulun osalta ta-

voitteena on, että tutkimuksen valmistelu, päättäminen ja toteuttaminen

voisivat alkaa niin nopeasti kuin se olisi käytännössä mahdollista.”5

Kesäkuussa 2004 antamassaan lausunnossa Suomen Akatemia piti pro-

fessori Ylikankaan selvityksessä esittämiä tutkimushankkeita ensiarvoi-

sen tärkeinä, historiantutkimusta ja maassamme käytävän yhteiskunnalli-

sen keskustelun avoimuutta sekä kansanvaltaisuutta edistävinä hankkeina.6

Kansallisarkisto otti hallinnoitavakseen palautettujen inkeriläisten kohta-

loiden selvittelyn ja tutkimusryhmän kokoamisen.

Rahoitushakemus kahden tutkijan ja tutkimussihteerin palkkaamiseksi

lähetettiin Kansallisarkiston nimissä Akatemialle kesällä 2005. Kielteinen

päätös tuli lokakuussa. Arkistolaitoksen pääjohtaja Jussi Nuorteva esitti

STT:lle pahoittelunsa päätöksen johdosta. Uuden hakemuksen esittämi-

nen ja vastauksen saaminen vei vuoden. Akatemian myöntämä rahoitus

riitti yhden tutkijan työn rahoittamiseen kolmeksi vuodeksi. Allekirjoit-

tanut valittiin tähän tehtävään. Tutkimushanke toteutui Kansallisarkistossa

vuosina 2007–2009.

Inkerin siirtoväen jatkosodan jälkeisiä palautuksia pohtiessani olen

tullut siihen käsitykseen, että tutkimukseni ei olisi ollut mahdollinen, el-

lei inkerinsuomalaisten paluumuutto Suomeen olisi alkanut vuonna 1990.

Suomalaiset, inkerinsuomalaiset ja kunniavelka

Paluumuuttoavauksen teki presidentti Mauno Koivisto Ajankohtaisen kak-

kosen haastattelussa 10. huhtikuuta 1990. Presidentin lausunnon jälkeen

inkerinsuomalaiset rinnastettiin paluumuuttajiin, joilla on etniset ja kult-

tuuriset siteet emämaahan. Yhteyksiä siirtoväkeen on perinteisesti hoita-

nut Suomi-Seura. Kun sen toiminnanjohtajaksi 1988 tuli dosentti Martti

Häikiö, Seura otti tehtäväkseen tukea myös inkerinsuomalaisten kulttuuri-

5 Pääministeri Matti Vanhanen, vastaus puhemiehelle kirjalliseen kysymykseen KK 188/2004

vp, 2.4.2004.

6 Akatemian lausunto professori Heikki Ylikankaan valtioneuvoston kanslialle tekemän selvi-
tyksen toimenpide-ehdotuksista. http://www.aka.fi, s. 1, 3., 9.6.2004.
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pyrkimyksiä ulkosuomalaisina.7  Inkerinsuomalaisten paluumuutto Neu-

vostoliitosta Suomeen on herättänyt ihmettelyä, hämmennystä ja arvos-

telua rajan molemmin puolin.

Presidentti Mauno Koiviston inkerinsuomalaisia koskevan lausunnon

syntyvaiheista on tähän mennessä tiedetty vähän. Harvoissa haastatteluis-

saan presidentti Koivisto on ollut pidättyväinen ja toistanut vuonna 1990

esittämänsä näkemyksen. Suojelupoliisin toimintaa esittelevässä uusim-

massa tutkimuksessa8  inkeriläisten muutto Suomeen tuli esiin Supon sil-

loisen päällikön Seppo Tiitisen ja KGB:n Helsingin päällikön Felix Kara-

sevin tavatessa 2. kesäkuuta 1988. Tiitinen tiedusteli valtiojohdon näkemystä

inkeriläisten suhteen. ”Jos ovat valmiit antamaan muuttoluvan, annetaan

tulla, vaikka olisi ’mittatappiotakin’, ovathan suomalaisia,” kertoo Tiitinen

Koiviston todenneen.9

Erityisen raskain äänenpainoin inkerinsuomalaisten paluumuuttoa

koskevaa julkista keskustelua käytiin vuosituhannen vaihteen molemmin

puolin. Esimerkiksi toimittaja Martti Backmanin 28.9.1998 esittämän

MOT-ohjelman otsikko oli: Inkeriläiset Suomeen – paluumuutto vai etni-

nen puhdistus? Inkerinsuomalaisten asemaa paluumuuttajina arvioides-

saan pääministeri Paavo Lipponen totesi TV-uutisohjelman haastattelus-

sa 19. helmikuuta 2002 näin: ”On aika arvioida koko tätä järjestelmää.

Hallituksessa on jo aikaisemmin todettu se, että tämä niin sanottu kunnia-

velka on suurin piirtein maksettu, jos sellaista nyt on ollutkaan.”10  Uutislä-

hetyksessä todettiin, että pääministeri Lipposen esittämän lausunnon tul-

lessa julki hallitus oli alkanut valmistella inkeriläisten erityisasemasta luo-

pumista. Itse asiassa inkerinsuomalaisten paluumuutto siinä muodossa

kuin se oli alkanut, oli pääministeri Lipposen esittämän arvion aikoihin

jo ehditty ajaa alas. Paavo Lipponen ei suostunut haastattelupyyntööni

viitaten työkiireisiinsä.11

Samassa uutisohjelmassa Tasavallan presidentti Tarja Halonen uskoi

”hallituksen löytävän järkevän ratkaisun inkeriläisten maahanmuuttopo-

litiikan uudistamiseksi.” Halosen mielestä presidentti Mauno Koiviston

lausunnosta alkanut inkerinsuomalaisten paluumuutto ei ollut virhe. Ta-

7 Martti Häikiön muistiosta Suomi-Seura ja inkerinsuomalaiset 10.3.2006, www.kolumbus.fi/
martti.haikio.

8 Kimmo Rentola, Ratakatu 12. Suojelupoliisi 1949–2009, toim. Matti Simola, 2009.

9 Rentola 2009, s. 188.

10 Ylen tv-uutiset 19.2.2002, klo 20.30. Pääministeri Paavo Lipposen haastattelu, toimittaja Jari
Korkki.

11 Paavo Lipponen vastasi haastattelupyyntöön toteamalla, ettei hänellä ole siihen aikaa
työtaakkansa takia. Sähköposti 17.11.2009.
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savallan Presidentti vahvisti esittämänsä näkemyksen joulukuussa 2008

antamassaan haastattelussa.12  Sen sijaan presidentti Mauno Koivisto vastasi

haastattelupyyntöön toteamalla: ”Minulla ei ole mitään itse luotettavina

pitämiäni muistikuvia tehdyistä ratkaisuista yli sen, mitä olen julkisuu-

teen kertonut.”13

Olen samaa mieltä professori Kimmo Rentolan kanssa, että mm. ”inke-

riläisten päästäminen Suomeen” olisi väitöskirjan arvoinen aihe.14  Ehkä

useammankin. Meillä ei ole yhtäkään kokonaisvaltaista selvitystä inkerin-

suomalaisten paluumuutosta sen 20 vuoden ajalta.

On paikallaan palauttaa mieleen suomalaisten määrä Inkerissä 1800–

1900-luvuilla. Neuvostovallan aikaisissa tilastoissa inkerinsuomalaisia ei

esitä omana ryhmä, vaan heidät on laskettu suomalaisiksi. Suomalaisten

joukossa inkerinsuomalaisia on ollut tunnetusti suurin määrä. Vaikka ti-

lastotietojen laskentaperustelut on koettu ongelmallisiksi, ovat ne joka

tapauksessa viitteitä antavia.*

1848 1917 1928 1942 1959

suomalaiset 76 069 140 370 121 577 66 946 92 717

* Nevalainen 1991, 410.

Seuraavaksi onkin aika lähteä tarkastelemaan inkeriläisten palautuksia Suo-

mesta Neuvostoliittoon 65 vuotta sitten. Sen perustelujen tiedostamiseksi

palataan alkulähteille, vuoden 1917 tapahtumiin Pietarissa, Inkerinmaalla

ja Suomessa. Johdanto auttaa ymmärtämään myöhempien tapahtumien

motiivit. Johdanto sisältää myös muutaman keskeisen inkeriläistoimijan

sukutarinan muistutuksena siitä, että suomalaisuus on elänyt Inkerinmaal-

la monessa sukupolvessa. Koska tutkimukseen liittyy inkerinsuomalaisille

kyselylomakkeella15  tehty selvitys, olen liittänyt mukaan tarinoita ihmis-

kohtaloista. Ne kertovat ihmisistä, joita viranomaispäätökset koskivat.

12 Tasavallan presidentti Tarja Halosen haastattelu 11.12.2008.

13 Presidentti Mauno Koivisto, 14.1.2009.

14 Rentola 2009, s. 188.

15 Lomakkeita on jaettu ja lähetetty postissa Suomen lisäksi Viroon, Ruotsiin ja Venäjälle. Lo-
makkeita on voinut täyttää myös sähköisessä muodossa projektin kotisivuilla.
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Suomalaisuus Inkerissä 1917–1944

Vallankaappaus

Venäjän helmikuun vallankumous 1917 herätti maan pienissä kansoissa

toiveita saada oikeutusta kansalliselle toiminnalleen. Inkerinsuomalaiset

pääsivät maaorjuuden lakkauttamisen jälkeen 1861 kohottamaan kielensä

ja uskontonsa painoarvoa. Kansanvaltaiset aatteet auttoivat inkeriläisak-

tiiveja keskittymään kansallisiin, taloudellisiin, kirkollisiin sekä erityisesti

sivistys- ja kulttuuriohjelmiin. Niitä toteutettiin kahdella tavalla. 16

Lähtökohtaisena pyrkimyksenä oli ensinnäkin kansalaistoiminnan

vauhdittaminen paikallistasolla. Puolen vuosisadan työn tuloksista ker-

too se tosiasia, että inkeriläiset opettajat perustivat vuonna 1917 oman am-

mattiyhdistyksen. Yleisinkeriläinen kansalaiskokous huhtikuussa 1917 kes-

kittyi kansakoululaitoksen ja Kolppanan seminaarin uudistamiseen. Itse-

hallintoajattelussa päädyttiin ensi kerran näkemykseen itsenäisen kunnal-

lishallinnon muodostamisesta suomalaisten asuttamilla alueilla.17  Toisel-

la, valtakunnallisella tasolla, tähdättiin lakia säätävään kokoukseen. Aja-

teltiin, että hankkeen onnistuessa omat miehet tulevat ajamaan kansansa

asiaa.18

Yhteiskunnallinen elämä Venäjällä politisoitui ja ilmapiiri maassa ki-

ristyi syksyn 1917 edetessä. Bolševikkien kanta voimistui ja vahvistui. Ää-

rivasemmisto ja äärioikeisto tekivät parhaansa estääkseen perustuslakia

säätävän kokouksen koolle kutsumisen marraskuun 12. päivänä.19

Poliittinen vastakkainasettelu kärjistyi syksyllä myös Inkerissä. Se paljas-

ti inkerinsuomalaisen maalaisväestön heikon valveutuneisuuden tason.

Kylillä liikkuneet, Suomesta saapuneet bolševikkien luottomiehet leimasi-

vat inkeriläiset opettajat herrojen asiaa ja omaa etua ajaviksi kansan pettu-

reiksi. Parjauskampanjan tulokset näkyivät jo loppuvuodesta 1917, kun

16 Tynni 1929, s. 11–14; Melkko 1969, s. 314; Nevalainen 1991, s. 237–238; Flink 2000, s. 344–345,
357–358.

17 Tynni 1929, s. 12; Melkko 1969, s. 314–315; Nevalainen 1991, s. 238; Flink 2000, s. 357; Musajev
2004, s. 61.

18 Tynni 1969, s. 13; Melkko 1969, s. 317–318; Nevalainen 1991, s. 239; Flink 2000, s. 364.

19 Melkko 1969, s. 316–317; Nevalainen 1991, s. 239; Flink 2000, s. 363; Musajev 2004, s. 64.
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bolševikit voittivat kunnalliset ja kihlakuntatasoiset vaalit selvin luvuin.

Valtakunnalliseen, lakia säätävään kokoukseen pyrki kolme inkeriläistä

opettajaa, mutta he hävisivät kamppailun jo alkuvaiheessa.20

Pietarissa ilmestyneet inkerinsuomalaisten lehdet Inkeri ja Neva otti-

vat kantaa tapahtumiin. Poliittinen tilanne maassa muuttui nopeasti, eivät-

kä kerran viikossa ilmestyneet lehdet pysyneet tapahtumien perässä. Niis-

sä esitettiin kuitenkin säännöllisesti tilannekatsauksia, joissa tapahtumia

pohdittiin ja niihin otettiin kantaa.21

Marraskuun lopussa 1917 pidetty yleisinkeriläinen edustajakokous ke-

räsi noin 150 henkeä. Kokouksen päätökset osoittivat, että ydinjoukko oli

valmis taistelemaan loppuun asti. Tuloksiakin oli nähtävissä. Lääninsemst-

vo (hallinto) määräsi Kolppanan seminaarin ylläpitoon vuosittain 25 000

ruplaa edellyttäen, että se muuttuu maalliseksi oppilaitokseksi ja sen

opetusohjelma laajenee. Seminaari aloitti toimintansa 11. marraskuuta

1917.22

Vuoden 1917 viimeisellä viikoilla elettiin yhä perustuslakia säätävän

kokouksen koolle kutsumisen toivossa. Inkeri-lehden julkaiseman laajan

tilannekatsauksen yhteenveto vaikutti masentavalta. ”Jos perustavaa ko-

kousta ei saada, tai jos se ei kykene ottamaan valtaa ja pitämään sitä, vaan

laskee sen luisumaan käsistään, silloin on kansanvalta mennyttä, se on

automaattisesti lopussa. Tasavaltamme ei silloin ole kansanvaltainen, vaan

se on luokkavaltainen. Mitä ihanuuksia meille on lahjoittanut voimassa

oleva luokkavalta, sen olemme jo aivan selvästi tulleet näkemään ja koke-

maan”, Paavo Räikkösen toimittama viimeiseksi jäänyt Inkeri-lehti ennusti.

Kaapre Tynnin toimittama Neva ilmestyi vuonna 1918 sosialidemokraatti-

sen työväestön lehtenä, ainakin helmikuulle asti.23

Inkerinmaan suomalaista opettajaliittoa edustaneet opettajat kokoon-

tuivat Kolppanan seminaariin joulukuun alussa 1917 ottamaan kantaa hei-

hin kohdistuneeseen parjauskampanjaan. Läsnä oli 81 mies- ja naisopet-

tajaa. He vakuuttivat tunnustavansa perustuslakia säätävän kansallisko-

kouksen ainoaksi Venäjän tasavallan täysvaltaiseksi päättäväksi elimeksi.

Heidän mielestään ”tyrannivalta ei ollut kansanvaltaa eikä sotilasvalta so-

sialismia”, ja he sitoutuivat vastustamaan kansalaisvapauksien polkemista.24

20 Melkko 1969, s. 318; Nevalainen 1991, 239; Flink 2000, s. 361–362; Musajev 2004, s. 64–65.

21 Melkko 1969, s. 316–317; Flink 2000, 360–364.

22 Flink 2000, s. 362.

23 Flink 2000, s. 364, 365.

24 Flink 2000, s. 364.
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Pakolaisten pyrkimyksiä

Vuoden 1918 maaliskuussa pidetty inkerinsuomalaisten kolmas edustaja-

kokous tähtäsi kansalliseen järjestäytymiseen ja suomalaisen kunnallislii-

ton perustamiseen. Kokous asetti kansalaisvaltuuston, jonka puheenjoh-

tajaksi valittiin Kaapre Tynni. Se sai hoidettavakseen kansakouluasiat, Kolp-

panan seminaarin uudistamisen ja kansaopiston perustamisen.25

Valtuusto ehti saada liittoa koskevan asian liikkeelle muutamassa kun-

nassa, ennen kuin sen puheenjohtaja ja sihteeri joutuivat uusien päättä-

jien epäsuosioon. Tsarskoje Selon kihlakunnan kokouksessa huhtikuussa

1918 estettiin Kaapre Tynnin valitseminen neuvoston puheenjohtajaksi, ja

hänet määrättiin pidätettäväksi. Tynnin pelasti pako ja kahden viikon pii-

leskely Pietarissa. Hänet pidätettiin helmikuussa 1919, mutta päästettiin

pian vapaaksi. Hän ei jäänyt odottamaan uutta pidätystä, vaan pakeni Vi-

ron kautta Suomeen, minne myös hänen perheensä seurasi. Perhe tapasi

joulun alla 1919. Tynnin lisäksi Suomeen tulleet Kolppanan seminaarin

viimeiset oppilaat valmistuivat opettajiksi uudessa kotimaassaan.26

Kaapre Tynnin Suomessa julkaisemien tietojen mukaan bolševikkien

menestyessä vuoden 1918 aikana kunta- ja kihlakuntatasolla onnistuivat

inkerinsuomalaiset vaikuttamaan läänin tasolla. Läänin toimeenpanevassa

komiteassa oli Tynnin mukaan viidestä jäsenestä kaksi inkerinsuomalaista.

Myös valtuuston yleisen kokouksen puheenjohtajana toimi inkeriläinen.

Tämän ansiosta perustettiin Inkerin sivistystoimi, jonka esimieheksi tuli

inkerinsuomalainen. Sivistystoimen vuoden 1918 lopussa keräämät tilas-

tot osoittivat, että Inkerinmaan 313 koulussa toimi 248 suomenkielistä opet-

tajaa. Tämän sivistystoimen valvonnassa oli koulujen lisäksi Kolppanan

seminaari ja syksyllä 1918 myös kansanopisto. Seminaari lopetti toimin-

tansa vuonna 1920, kun se muutti Hatsinaan ja sai nimen Hatsinan suo-

malainen opettajaopisto.27

Inkerin nuorisoliitto perustettiin alkukesästä 1918. Se muodostui 17

paikallisosastosta. Liiton ulkopuolella toimi saman verran nuorisojärjes-

töjä. Heinäkuussa 1918 syntyi myös osuuskuntien keskusliike Aitta. Siihen

yhtyi vuoden lopussa lähes 100 osuuskuntaa. Inkerin kirkollinen hallinto

tuli puolestaan itsenäiseksi ja riippumattomaksi syksyllä 1918. Ensimmäi-

25 Melkko 1969, s. 318; Nevalainen 1991, s. 239; Flink 2000, s. 365; Musajev 2004, s. 67.

26 Jamalainen 1929, s. 109–110; Flink 2000, s. 366; Musajev 2004, s. 68.

27 Nimimerkki Inkeriläinen 1929, s. 205–206; Nevalainen 1991, s. 238; Flink 2000, s. 365; Musajev

2004, s. 63.



20 Suomalaisuus Inkerissä 1917–1944

seksi piispaksi valittiin Toksovan seurakunnan kirkkoherra Felix Relan-

der.28

Inkerin kansalaistoiminnan tulokset jäivät terrorin ja kansalaissodan

jalkoihin. Kapinoita puhkesi kesällä ja syksyllä 1918, ja pakolaisliike Suo-

meen alkoi. Pakolaisia laskettiin olleen Suomessa vuoden 1919 lopussa

8 200–8 300 henkeä. Pakolaiset järjestivät ensimmäisen neuvottelukokouk-

sensa Viipurissa, Viipuri-hotellissa 24. marraskuuta 1918.29

Kokouksessa oli läsnä kolmisenkymmentä Inkerinmaan eri puolilta

kotoisin olevaa henkilöä, useimmat edellisen kesän ja syksyn kuluessa

saapuneita. Kokouksen pöytäkirjasta päätellen se ei saanut valtuuksia esiin-

tyä Inkerin kansan nimissä. Kokous päätti kuitenkin yksimielisesti, että

kolmihenkinen valtuusto sai luvan esitellä asian Suomen hallitukselle.

Asiana oli Inkerin liittäminen Suomeen. Mielipiteiden jakautuessa kokous

päätti, että

1) oli pyydettävä Suomen Hallituksen toimenpidettä siihen, että

koko Inkeri saataisiin yhdistettyä Suomeen, tai ellei se kävisi päin-

sä, että Pohjois-Inkeri yhdistettäisiin Suomeen, jolloin Etelä-In-

kerin suomalaiselle väestölle olisi saatava sivistyksellinen auto-

nomia;

2) ellei mikään osa Inkeristä voisi tulla Suomeen yhdistetyksi, oli

pyydettävä sivistyksellistä autonomiaa koko Inkerille.30

Asiaa perille viemään valittiin lähetystö, joka valtuutettiin esittämään In-

kerin kansan toivomukset Suomen hallitukselle. Lähetystöön kuuluivat

talolliset Tapanainen ja Pitkänen sekä agronomi Toikka. Lähetystö kävi

Suomen valtionjohtajan Mannerheimin, pääministeri Lauri Ingmannin

ja ulkoministeri Carl Enckellin luona. Mikäli Suomen hallitus olisi katso-

nut sen suotavaksi, toivoi lähetystö pyrkivänsä Englannin, Ranskan ja joi-

denkin muiden valtojen edustajien puheille.31

Yliopettaja Pietari Toikka,32  agronomi Toivo Toikka33  ja johtaja Mikko

Tirranen saivat tehtäväkseen laatia inkeriläisten puolesta Suomen halli-

28 Melkko 1969, s. 320–322; Flink 2000, s. 365–366; Musajev 2004, s. 63.

29 Melkko 1969, s. 328; Flink 1995, s. 27; Nevalainen 1991, s. 240–241; Nevalainen 1996, s. 42; Flink

2000, s. 366; Musajev 2004, s. 82–83.

30 KA, IA, IYA, kotelo 18, Viipurissa 24.11.1918, Viipuri-hotellissa pidetyn pakolaiskokouksen

pöytäkirja; Melkko 1969, s. 328; Flink 1995, s. 27–28; Nevalainen 1996, s. 42.

31 Melkko 1969, s. 328; Nevalainen 1996, s. 42–43; Flink 1995, s. 28.

32 Yliopettaja Pietari Toikasta laajemmin Wikberg 2007, s. 69–73.

33 Agronomi Toivo Toikasta laajemmin Wikberg 2007, s. 85–87.



21Pakolaisten pyrkimyksiä

tukselle jätettävän adressin. Ulkopoliittisten tehtävien lisäksi kokoukses-

sa valittiin toinenkin toimikunta. Sen tuli huolehtia Inkeristä Suomeen

pakenevien sijoittamisesta ja toimeentulosta sekä muista inkeriläisten

yhteisistä asioista.34

”Hallituksen” huolia ja haaveita

1920-luvun taite oli kokousten luvattua aikaa. Toimikuntia perustettiin,

valtuuksia haettiin ja myönnettiin, valtuuskuntia lähetettiin. Avustusten

myöntäminen pakolaisille edellytti virallisia tai ainakin virallistettuja taho-

ja. Jo Inkerinmaalla järjestötoimintaan tottuneet henkilöt olivat ottamas-

sa jälleen kerran vastuuta heimolaisistaan. Kipein ja tärkein ongelma oli

pakolaisten toimeentulon turvaaminen. Suomen hallituksen toivomukses-

ta inkeriläisten oli saatava ”hallitus”, elin joka pysyvästi huolehtisi pakolais-

ten asioista. Sellainen muodostettiin Helsingissä 31. tammikuuta 1919 pi-

detyssä kokouksessa, ja sen nimeksi hyväksyttiin Inkerin Väliaikainen Hoi-

tokunta (IVH). Sen johtajaksi valittiin yliopettaja Pietari Toikka. Hänen

ensimmäiseksi tehtäväkseen tuli laillistaa hoitokunnan toiminta Suomes-

sa. Perimmäisenä pyrkimyksenä oli koota joukkoja vapauttamaan Inkerin-

maa bolševikeista.35

IVH:n pyrkimykset näkyvät kokousten pöytäkirjoista. Niiden mukaan

Hoitokunta teki tavoitteitaan tunnetuksi Suomen ja Viron lisäksi Eu-

roopassa ja Pohjoismaissa. Insinööri Jukka Savolainen kävi Ruotsissa ja

Norjassa. Hoitokunta piti toimintaansa ensisijaisen tärkeänä Suomessa ja

Virossa. Tuloksena syntyi sopimus Viron Tasavallan Väliaikaisen Halli-

tuksen kanssa. Viron puolelta siinä neuvoteltiin pääministeri Pätsin sekä

kenraalien Laidonerin ja Sootsin kanssa. Hoitokuntaa edustivat luutnantti

Tapanainen, insinööri Savolainen ja agronomi Toikka. Sopimukseen kirjat-

tiin, että Viro sallii inkeriläisten asekuntoisten miesten saapua maahan,

kustantaa niiden varustamisen, harjoitukset sekä ylläpidon ja alistaa ne

samalla Viron asevoimille erillisenä sotajoukkona hyökkäyksessä Pieta-

riin. Sopimus allekirjoitettiin 26. maaliskuuta 1919. Sen tekstissä sanot-

tiin, että ”kun osa Inkerinmaata on bolševikkien väkivallasta vapautettu

34 KA, IA, IYA, kotelo 18, Viipurissa 24.11.1918, Viipuri-hotellissa pidetyn pakolaiskokouksen

pöytäkirja; Melkko 1969, s. 328; Nevalainen 1996, s. 42; Musajev 2004, s. 82–83.

35 KA, IA, IYA, kotelo 18, Helsingissä 31.1.1919 pidetyn inkeriläiskokouksen pöytäkirja; Tynni

1929, s. 114; Melkko 1969, s. 320; Nevalainen 1969, s. 44; Musajev 2004, s. 83.
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ja sen puolustamiseksi ovat omat sotajoukot tarpeen, niin on se yhtenä

syynä Inkerin sotaväen vapauttamiseen Viron palveluksesta.”36

Suunnitelmien tekijöiltä ei puuttunut suurpiirteisyyttä. Suomesta läh-

dettiin Aunuksen retkelle huhtikuun loppupuolella, 20.–21. huhtikuuta

1919.37  Ministeri Soiniselle 28.4.1919 osoitetussa muistiossa Inkerin Väli-

aikainen Hoitokunta kaavaili Inkerinmaan vapauttamisen yhteydessä Pie-

Ote Inkerin Väliaikaisen Hoitokunnan kokouksesta 1.2.1919. KA.

36 Tynni 1929, s. 116; Melkko 1969, s. 331; Nevalainen 1996, s. 49.

37 Melkko 1969, s. 334; Nevalainen 1996, s. 55.
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tarin muuttamista ”pienen puoleiseksi vapaakaupungiksi”. Suomen tur-

vallisuuden kannalta piti Hoitokunta Pietarin valloittamista välttämättö-

mänä. Kun Pietarin kohtalo tulisi ratkaistuksi, Hoitokunta katsoi Inkerin

kysymyksen järjestyvän helposti. Hoitokunnan edustajat kääntyivät val-

tionhoitaja Mannerheimin puoleen 10. toukokuuta 1919 saamatta lupa-

uksia.38

Helsingissä pidettiin Säätytalolla 12. toukokuuta 1919 neuvottelukoko-

us, jossa pöytäkirjan mukaan olivat läsnä kansanedustajat Kokko, Kaila,

Heikkinen, Procopé, tohtorit Erich ja Gummerus, professori Homén sekä

inkeriläisten edustajina yliopettaja Toikka, lehtori Kijanen, luutnantti Tapa-

nainen ja johtaja Tirranen, joka piti pöytäkirjaa.39

Pöytäkirja on karua luettavaa. Koska edelliset hakemukset eivät olleet

tuottaneet tulosta, päätettiin perustaa uusi taho, Inkerin Avustuskomitea.

Siihen suostuivat tulemaan mukaan tohtorit Gummerus ja Erich sekä tuo-

mari Procopé. Ilman heidän myötävaikutustaan olisivat inkeriläispako-

laiset olleet avuttomia.40

Inkeriläisaktiivit olivat täysin omasta tahdostaan ja hyvää tarkoittaen

ryhtyneet kansansa auttajan rooliin, mutta heiltä puuttui kaikki oleelli-

nen, jolla he olisivat pystyneet helpottamaan inkerinsuomalaisten pakolais-

ten asemaa Suomessa. Heillä ei ollut maan kansalaisuutta, joka olisi tar-

jonnut laillisen aseman heidän toiminnalleen. Valtaosalla heistä ei ollut

vakituisia tuloja edes itsensä ja perheensä elättämiseksi. He pyysivät Suo-

men hallitukselta avustusta Inkeristä paenneiden maanmiestensä elinolo-

jen helpottamiseksi. He toivoivat, että rajaviranomaiset eivät käännyttäisi

pakolaisia rajalta, vaan jaksaisivat kuulustella heitä ja päästäisivät maa-

han. He anoivat Suomen hallitukselta rahaa inkeriläissyntyisten vapaaeh-

toisjoukkojen varustamiseksi, ja elivät siinä toivossa, että Suomesta löy-

tyisi omia vapaaehtoisia lähtemään Pietarin-retkelle. Niin ihmeellistä kuin

se onkin, heitä kuunneltiin, heidän kanssaan keskusteltiin, heidän lähe-

tystöjään ja avunpyyntöjään otettiin vastaan, heille suotiin ymmärtämys-

tä, heitä jopa autettiin, mikäli se vastasi auttajatahojen sen hetkisiä tai

kauaskantoisempia intressejä.

Kokoustensa muistioista päätellen he elivät päivästä päivään myös sii-

nä toivossa, että Inkerin Väliaikainen Hoitokunta ja Suomen hallitus, juuri

38 KA, IA, IYA, kotelo 18, Ministeri A.M. Soinille ositettu muistio 28.4.1919; Melkko 1969,

s. 335; Nevalainen 1991, s. 243–244; Flink 1995, s. 30; Nevalainen 1996, s. 48–54.

39 KA, IA, IYA, kotelo 18, Helsingissä Säätytalolla 12.5.1919 pidetyn kokouksen pöytäkirja; Melkko

1969, s. 335; Nevalainen 1996, s. 64.

40 Nevalainen 1991, s. 243; Nevalainen 1996, s. 64.
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tässä järjestyksessä, tulisivat yhdessä kääntymään ympärysvaltojen puo-

leen, tekisivät selkoa Inkerin hädästä ja saisivat apua elintarvikkeina ja

aseellisena tukena.

Täydellinen fiasko

Kenraali Rodzjankon Virosta Pietariin 13. toukokuuta 1919 alkaneessa hyök-

käyksessä oli mukana virolaisten ja venäläisten joukkojen lisäksi erillinen

inkeriläinen pataljoona. Se kärsi tappion Kaprion luona. Kohta siihen liit-

tyi lakkautettu Pohjan Poikien rykmentti, jolle Suomen hallitus oli anta-

nut luvan liittyä hyökkäysjoukkoihin. Suomalaisten mukaan tulo lisäsi

inkeriläisten intoa omavaltaiseen toimintaan. Venäläinen sotajohto ei hy-

väksynyt sitä, että vallatulla Inkerin alueella muodostuisi kaksoisvalta, sil-

lä inkeriläiset olivat ryhtyneet heti elvyttämään entistä paikallishallintoaan.

Inkerin vapaajoukot vetosivat kaikkiin asekuntoisiin heimolaisiinsa

kutsuen heitä astumaan riveihinsä taistelemaan ”puhtaan ja väärentämät-

tömän kansanvallan puolesta”. Venäläisten ja inkeriläisten upseerien välit

kiristyivät niin, että Rodzjanko erotti inkeriläiset joukoistaan.41

Kesä- ja heinäkuussa 1919 Suomessa pohdittiin mahdollista hyökkäys-

tä Pietariin. Suomen hallitus ja valtaosa eduskuntaa olivat Pietarin-retkeä

vastaan. Kun selvisi, ettei Englanti tukisi sitä, Suomi ilmoitti vetäytyvänsä

sotaretken valmisteluista.42

Yhteenotot ja välien selvittelyt Inkerissä lisäsivät pakolaisuutta Suo-

meen. Pohjois-Inkeristä paenneet miehet katsoivat, että Inkerin Väliai-

kainen Hoitokunta oli jättänyt heidät oman onnensa nojaan unohtamalla

heidän itsenäisyyspyrkimyksensä. He alkoivat aseistautua ja pitää harjoi-

tuksia. Nelisensataa pakolaista kokoontui Rautuun heinäkuun alussa 1919.

Kokouksen julkilausumassa todettiin, että heidän tavoitteenaan oli puo-

lustaa kotejaan bolševikkeja vastaan ja saada inkeriläisille autonomia niin,

että ”se yhdessä Suomen, Viron ja Itä-Karjalan kanssa muodostaisi liitto-

valtion”. Kokous valitsi oman toimintaelimen, Pohjois-Inkerin Väliaikai-

sen Toimikunnan, ja valtuutti sen hankkimaan lainan sekä keräämään ra-

haa pakolaisten olojen helpottamiseksi.43

Saatuaan tiedon kokouksesta ja sen liittovaltiotavoitteista Kaapre Tynni

kirjoitti toimikunnan sihteerille Juho Kokkoselle 14. heinäkuuta kirjeen,

41 Melkko 1969, s. 335–338; Flink 1995, s. 34; Nevalainen 1996, s. 65–66.

42 Melkko 1969, s. 338–339; Nevalainen 1996, s. 65–66.

43 Nevalainen 1996, s. 73–76.
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jossa muistutti, ettei Inkeriä sovi ajatella Venäjästä erotettuna. Venäjä ei

koskaan luovu Pietarista eikä pääsystä Itämerelle. ”Suomi ei liiku meidän

tähtemme, sillä kolme neljäsosaa eduskunnasta on vastaan. Koska presiden-

tinvaalit ovat edessä, ei mikään hallitus voi suostua toimenpiteisiin, joita

eduskunnan enemmistö ei kannata, ja tällöin ei voi onnistua liittolais-

tenkaan painostus.”44  Tynnin mielestä Suomi saattoi hyökätä vain, mikäli

bolševikit itse hyökkäävät. Hän varoitti inkeriläisiä joutumasta provokaa-

tion aiheuttajiksi.

Toisin kävi. Hyökkäys Inkeriin alkoi heinäkuun 27. päivän vastaisena

yönä suomalaisen everstiluutnantti Yrjö Elfvegrenin johtamana. Se epä-

onnistui täydellisesti. Joukot eivät päässeet Lempaala-Miikkulainen-lin-

jaa pidemmälle. Viittä päivää myöhemmin alkanut punaisten hyökkäys

vyörytti inkeriläiset rajan taakse. Suomen hallitus esitti retkestä jyrkän

vastalauseen, ja Elfvegren joutui eroamaan tehtävistään. Inkerin Väliaikai-

selle Hoitokunnalle langenneesta rasituksesta suurimmaksi muodostui suo-

ranainen pakolaisvirta Suomeen. Perääntyvän rykmentin mukana asuin-

sijoiltaan pakeni lähes 6 000 henkeä. Tuli kova pula elintarvikkeista. Suo-

men hallituksen lisäksi myös Amerikan Punainen Risti auttoi pakolaisia.

Presidentti Ståhlbergin johtama Suomi jättäytyi sotaretkien ulkopuolelle.45

Tilanteen rauhoittumisen myötä muodostettiin elokuussa 1919 länsi-

valtojen aloitteesta Viroon Luoteis-Venäjän hallitus. Myös inkeriläiset kat-

soivat tarpeelliseksi määritellä suhteensa siihen. Pohjois-Inkerin pakolaiset

elivät eri tunnelmissa. Heidän edustajakokouksensa ponsilauselmassa kat-

sottiin ”yhä edelleen horjumattomalla luottamuksella” Suomen suuntaan.46

Monista uhkaavista enteistä huolimatta Pietari pysyi kauan bolševik-

kien ja heidän vastustajiensa kannalta sivusotanäyttämönä. Kaupungin

turvallisuudesta vastaavan bolševikkien 7. armeijan vahvuus rajoittui ke-

väällä 1919 (Itämeren laivastoa lukuun ottamatta) noin 15 500 mieheen,

412 konekivääriin ja 162 tykkiin. Komentajana toimi entinen tsaarin ar-

meijan kenraali Anton Remezov47 . Poliittinen päätäntävalta keskittyi Gri-

gori Zinovjevin käsiin. Keväällä, kun tilanne Pietarin pohjoislohkojen osal-

ta kärjistyi, Pietariin saapui tasavallan puolustusneuvoston jäsen Josif Sta-

lin, joka otti ohjakset käsiinsä 18.5.1919.48

44 KA, IA, IYA, kotelo 18, Inkeriläisten pakolaisten julkilausuma, Rautuu, 9.7.1919. Flink 1995, s.

34–35.

45 Melkko 1969, 340–345; Nevalainen 1991, s. 247–252; Nevalainen 1996, s. 82–94, 125–126, 183,

228–229.

46 KA, IA, IYA, kotelo 18, Pöytäkirja Länsi-Inkerin Edustajakokouksesta Kosemkinan seurakun-

nan talolla elokuun 31 p:nä 1919; Melkko 1969, s. 345–346; Nevalainen 1991, s. 246.

47 Polvinen 1971, s. 222, 223.

48 Polvinen, 1971, s. 225.
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Bolševikkeja vastustanut inkeriläisväestö oli mielipiteiltään neuvosto-

vastaista ja hallituksen näkökulmasta epäluotettavaa. Asekuntoisten in-

keriläismiesten mobilisointi puna-armeijaan alkoi toukokuussa 1919, mikä

synnytti Pohjois-Inkerissä laajan muuttoliikkeen Suomeen. Pietarin vallan-

kumouksellinen puolustuskomitea kiristi paenneita takavarikoimalla hei-

dän omaisuuttaan ja vangitsemalla kotiin jääneitä sukulaisiaan. Pietarin

tšekan ja kaupungin sisäisen puolustuksen päällikön Petersenin johtamat

komennuskunnat kävivät ”kamman tavoin” raja-alueen lävitse puhdistaen

sen kertyneestä ”pohjasakasta”.49

Kenraali Nikolai Judenitšin Pietarin-retken valmisteluissa elpyi myös

Pohjois-Inkerin rykmentti. Se päätti käyttää tilaisuutta hyväkseen tavoit-

teittensa toteuttamiseksi. Sen taistelupaikat olivat samat kuin edellisellä

retkellä: Lempaala ja Miikkulainen. Sama oli myös tulos. Judenitšin hyök-

käys päättyi 14. marraskuuta, kun virolaiset riisuivat Luoteis-Venäjän ar-

meijan aseista.50  Samalla raukesivat armeijan inkeriläisille antamat lupauk-

set. Edessä olivat neuvottelut Neuvosto-Venäjän kanssa ja Tarton rauha.

Inkerinsuomalaiset jäivät jälleen kerran odottamaan vuonna 1917 väliai-

kaiselta hallitukselta saatujen oikeuksiensa palauttamista. Ensimmäinen

kierros heidän pyrkimyksissään vaikuttaa heimonsa kohtaloon oli päät-

tymässä. Koska heillä itsellään ei ollut mahdollisuuksia saada ääntänsä

kuuluviin neuvottelupöydässä, he jaksoivat yhä luottaa, että Suomi aset-

tuisi tukemaan heidän itsemääräämisoikeuksiaan.51

Oman autonomian aate

Hoitokunta asetti kolmen miehen valiokunnan valmistelemaan autono-

miaesitystä. Siihen tulivat virastaan vuonna 1918 eronnut Suomen posti-

tirehtööri Pietari Jamalainen, yliopettaja Pietari Toikka ja lehtori Kaapre

Tynni. Esityksen laatimisessa he lähtivät siitä oletuksesta, että Venäjä tuli-

si kehittymään liittovaltioksi, jonka hallinnolliseen rakenteeseen Inkeri

muodostaisi itsehallinnollisen maakunnan. On vaikeata käsittää, mihin

kolmikon näkemys Venäjän kehityksestä perustui. Pietari Jamalainen ja

Pietari Toikka olivat jo vuosia ennen vallankumousta asuneet Suomessa.

Heillä ei ollut elävää kosketusta Venäjän hallinnolliseen arkeen, jonka

49 Polvinen 1971, s. 238–241.

50 Melkko 1969, s. 346–349; Nevalainen 1991, s. 248–249; Nevalainen 1996, 119–121, 152–153; 174–

175; 196–203.

51 Melkko 1969, s. 345–349; Nevalainen 1991, s. 252; Nevalainen 1996, s. 252–253.
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Kaapre Tynni paikallishallinnon edustajana kyllä tunsi. Hänenkin näke-

myksensä kuitenkin perustuivat pääasiallisesti keisarivallan aikaisen kun-

nallishallinnon toimintaan. Venäjä oli sotatilassa, ja kaikki sen viranomais-

päätökset oli alistettu sotilaallisen voiton saavuttamiseen hyökkääjistä.

Kaiken lisäksi Venäjällä ei vielä tiedetty, mihin suuntaan maa tulisi kehit-

tymään. Ei edes sitäkään, onnistuvatko bolševikit lopullisesti pysymään

vallassa. Vaikuttaakin siltä, että lähinnä Tynnin luonnostelema autonomia-

esitys perustui vuoden 1917 tavoitteisiin.52

Autonomian ehtojen laatijat lähtivät ensimmäisessä vaihtoehdossaan

siitä, ikään kuin Pietarin läänin suomalaisväestö olisi muodostanut sen

enemmistön ja olisi täten ollut määräävässä asemassa tulevassa päätök-

senteossa. Tosiasiallisesti Venäjällä 1920 suoritetun väestönlaskennan mu-

kaan suomalaisia oli yhteensä 120 388 henkeä (maalaiskunnissa heitä asui

107 006 henkeä), mikä teki 16 % koko läänin väestömäärästä.

Toisessa vaihtoehdossa tyydyttiin Inkerin kulttuuriautonomiaan. Tä-

män sisältöön laatijat tuskin olivat tyytyväisiä, mutta sen toteutumismah-

dollisuuksiin Tynni itse saattoi luottaa eniten. Kolmas vaihtoehto sisälsi

Inkerin liittämisen Suomeen. Jos kahta ensimmäistä voitiin pitää niissä

oloissa vaikeasti toteutettavina, niin viimeiseen sen tekijät tuskin uskoivat

itsekään.53

Valtio-oikeuden professori Rafael Erich oli laatinut alustavan sopimus-

luonnoksen Suomen ja Venäjän rauhanneuvotteluja varten maaliskuun

loppupuolella 1920. Hänen näkemyksensä Inkerin suomalaisille saatavista

oikeuksista vastasi lähinnä kulttuuriautonomiaa. Hallituksen nimittämä

aseleponeuvottelukunta sai johtajakseen Juho Kusti Paasikiven. Tämä oli

ensimmäinen, vaan ei viimeinen kerta, kun Paasikivi joutui tai pääsi otta-

maan kantaa inkerinsuomalaisten asiassa. Kulttuuriautonomia oli Paasiki-

ven komitean mielestä vaihtoehto, joka vältti puuttumisen Venäjän päätök-

sentekoon, eikä näin ollen muodostunut esteeksi rauhan saavuttamiselle.54

Tarton rauha

Viron ja Neuvosto-Venäjän rauha tehtiin 2. päivä helmikuuta 1920. Sen

mukaan osa läntisintä Inkeriä liitettiin Viroon, ja se on siitä lähtien tullut

tunnetuksi Viron Inkerinä. Länsi-Inkerin rykmentti hajotettiin. Länsi-

52 Nevalainen 1996, s. 252.

53 Melkko 1969, s. 351–352; Nevalainen 1991, s. 252; Nevalainen 1996, s. 252.

54 Melkko 1969, s. 351–352; Nevalainen 1996, 252–254.
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Inkerin toimikuntaa edusti neuvotteluissa Kaapre Tynni. Neuvotteluihin

osallistumiseen oli painava syy, koska Hoitokunta valtuutettiin edusta-

maan inkerinsuomalaisia ja pitämään heidän puoliaan Virossa. Kun viimei-

set inkeriläiset vapautuivat kesäkuussa rykmentin palveluksesta, tämä mer-

kitsi runsaan 1 700 pakolaisen lisäystä Suomeen. Hoitokunta jäi ilman Vi-

ron hallituksen tukea.55

Suomen ja Neuvosto-Venäjän rauhanneuvottelut käynnistyivät Tartossa

vajaan kahden viikon kuluttua inkeriläisten pitämän Raudun kokouksen

jälkeen, 12. kesäkuuta 1920. Suomen valtuuskunnan osalta tehtiin heti sel-

väksi, ettei Inkerinmaan suhteen esitetä aluevaatimuksia. Pyrittiin siihen,

että Neuvosto-Venäjän perustuslaki tarjoaisi puitteet hoitaa Inkerin

kulttuuriolot Suomea tyydyttävällä tavalla.56

Keskustelua ei syntynyt. Inkerin asia jäi molemmin puolin ilmoitus-

luontoiseksi. Venäläiset pitivät inkerinsuomalaisten kysymystä yksinomaan

Venäjän sisäisenä asiana. Kaiken lisäksi rauhankonferenssilla ei ollut val-

tuuksia ratkaista Inkerinmaan suomalaisten kulttuuriautonomiaa koske-

vaa asiaa. Suomalaisten mukaan sille ei kuitenkaan ollut yhdentekevää,

miten Pietarin kuvernementin suomalaisen väestön itsemääräämisoikeus

kehittyisi, vaikkei Suomella ollutkaan mitään sanottavaa Inkerin alueen

suhteen. Suomi katsoi olevansa tyytyväinen, mikäli Inkerin suomalaisen

väestön elämä kyettäisiin järjestämään kansanvaltaisen toiminnan periaat-

teiden pohjalta.

Asiaan ei palattu kolmeen kuukauteen. Suomen rauhanneuvotteluissa

Neuvosto-Venäjän kanssa Inkerin kysymys oli vain sivujuonne. Syynä oli

Pietari. Inkeri oli Suomelle selvästi vähemmän tärkeä kuin Itä-Karjalan

kysymykseen liittyneet Repolan ja Porajärven aluejärjestelyt. Alueongelmaa

täydensi Petsamo.57

Kaapre Tynnin johtama kolmihenkinen valtuusto, johon hänen lisäk-

seen kuuluivat Juho Tirranen ja Mikko Pitkänen, esitti toistamiseen Suo-

men valtuuskunnalle autonomiatoivomuksensa.58  Inkerinsuomalaisten

kannanotoissa mikään ei ollut muuttunut. Entistä selkeämmäksi kirkas-

tui se tosiasia, että Inkerin autonomia oli mahdollinen vain ja ainoastaan

osana Neuvosto-Venäjää sekä sen hallinnon ja lainsäädännön puitteissa.

Pakolaisille esitettiin täydellistä armahdusta ja taloudellisen avun saamis-

ta sekä verovapautuksia tuhoutuneiden talouksien kunnostamiseksi.

55 Melkko 1969, s. 350; Flink 1995, s. 27; Nevalainen 1996, s. 252.

56 Melkko 1969, s. 352; Nevalainen 1991, s. 252; Nevalainen 1996, s. 255.

57 Nevalainen 1991, s. 252; Nevalainen 1996, s. 257, 259.

58 KA, IA, II, Inkerin väliaikaisen hoitokunnan kirjelmät ulkoasiainministerille 18.9.1920 ja

27.9.1920; Nevalainen 1996, s. 258.
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Inkeriläislähetystölle tarjoutui odottamaton tilaisuus keskustella Neu-

vosto-Venäjän valtuuskunnan kanssa, joskin epävirallisissa merkeissä. Vi-

ralliseen tapaamiseen eivät venäläiset suostuneet muistuttaen inkerin-

suomalaisille heidän aseellisista toimistaan Neuvosto-Venäjää vastaan. In-

keriläiset luovuttivat lähetystön sihteerille Neuvosto-Venäjän hallituksel-

le osoitetun muistion. Hän suhtautui siihen ymmärtäväisesti. Muistiossa

käytettiin inkeriläisten autonomiasta nimitystä ”kansallis-sivistyksellinen”,

mikä ei suuresti poikennut alkuperäisestä nimestä.59

Suomen ja Neuvosto-Venäjän rauhansopimus allekirjoitettiin Tartos-

sa 14. lokakuuta 1920. Suomi luopui Repolasta ja Porajärvestä ja sai tilalle

Petsamon. Inkerin ja Itä-Karjalan itsemääräämisoikeudesta annettiin nii-

tä koskevat ilmoitukset. Neuvosto-Venäjä perusti Karjalan Työkansan kom-

muunin Tarton rauhan neuvottelujen kynnyksellä ja katsoi täten Itä-Kar-

jalan väestön itsemääräämisoikeuden tulleen täytetyksi.

Inkeriä koskevan ilmoituksen Neuvosto-Venäjän valtuuskunta hyväk-

syi Suomen valtuuskunnan laatiman esityksen mukaan. Tämän ”dekla-

ratsionin” teksti on siinä määrin tärkeä, että sitä on syytä siteerata:

Venäläinen valtuuskunta ilmoittaa Venäjän Federatiivisen Neuvos-

totasavallan hallituksen nimessä, että Pietarin kuvernementin suo-

malainen väestö nauttii täydessä määrässä kaikkia niitä oikeuksia

ja etuja, jotka Venäjän lait myöntävät vähemmistökansallisuuksille.

Tämä tarkoittaa erityisesti että:

– mainitulla suomalaisella väestöllä on oikeus valtakunnan yleis-

ten lakien ja asetusten rajoissa vapaasti järjestää kansanvalistus-

toimi, kunnallinen ja kuntainvälinen hallinto sekä paikallinen

oikeudenkäyttö,

– oikeus ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin yhteisiin toimenpiteisiin ta-

loudellisen asemansa kohottamiseksi,

– oikeus toteuttaa edellä mainittuja tarkoituksia tarpeellisten edus-

tus- ja toimeenpanoelinten kautta, joita yleisillä varoilla riittä-

västi tuetaan voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti,

– oikeus kansanvalistustoimessaan sekä muissakin sisäisissä asioissa

vapaasti käyttää paikallisen väestön kieltä60

59 UMA, 11 II/2, Inkeriläisten lähetystön kirjelmä Neuvosto-Venäjän rauhanvaltuuskunnalle Tar-

tossa 20.9.1920; Melkko 1969, s. 352; Nevalainen 1996, s. 259–260.

60 Tynni 1921, s. 5–8; Melkko 1969, s. 353; Nevalainen 1996, s. 259.
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Edelliseen ilmoitukseen liittyi kiinteästi myös seuraava:

Venäjän ja Suomen välillä tehtyyn rauhansopimukseen sisältyvän

amnestia-artiklan mukaan saavat Pietarin kuvernementin suoma-

laiseen väestöön samoin kuin Aunuksen ja Arkangelin kuverne-

menttien karjalaiseen väestöön kuuluvat henkilöt, jotka ovat paen-

neet kotipaikoiltaan, täyden valtiollisen amnestian sekä oikeuden

palata kotipaikoilleen.

Tämän johdosta palauttaa Neuvostohallitus heidät niihin taloudel-

lisiin oikeuksiin, joita Venäjän kansalaiset yleisten lakien ja asetus-

ten mukaan nauttivat, sekä on valmis ryhtymään tarpeellisiin toi-

menpiteisiin niiden kotiseudulleen palaavien pakolaisten kohtalon

helpottamiseksi, joiden taloudellinen toimeentulo käy mahdolli-

seksi rakennusten ja muun omaisuuden häviämisen kuin myös

siemenviljan puutteen vuoksi.61

®danov62  ja inkerinsuomalaiset

Inkerinsuomalaisten kansalliset elinehdot Inkerissä ovat 1920- ja 1930-lu-

vulla perusteellisesti yhä selvittämättä.63  Ne kehittyivät 1920-luvun alku-

puolella NEP:in, taloudellisten vapauksien, mutta samalla maan yhä kiih-

61 Ulkoasiainministeriön julkaisuja 1921, n:o 1. Suomen sopimukset vieraitten valtioiden kans-

sa. Suomen ja Venäjän rauhansopimus, allekirjoitettu lokakuun 14. päivänä 1920. Venäläisen

valtuuskunnan ilmoitusinkeriläisten asemasta Venäjällä.

62 Zalesski 2009, s. 208–209. Andrei ®danov (1896–1948) tuli mukaan vallankumoustoimintaan

16 vuoden ikäisenä. Liityttyään Venäjän sosialidemokraattisen työväen puolueeseen toimi

useissa puolueviroissa ja nousi kommunistisen puolueen keskuskomitean  jäseneksi vuonna

1930. Korosti  Stalinin erityistä merkitystä puoluekokouksessa 1934. Samana vuonna pidetys-

sä kirjailijakokouksessa määritteli sosialistisen realismin perusolemuksen ja neuvostokirjal-

lisuuden tavoitteet: palvella kansaa, Leninin ja Stalinin puoluetta ja sosialismia. Kirovin mur-

han jälkeen nousi Leningradin puoluejärjestön johtoon. ®danovista tuli Neuvostoliiton puo-

lue- ja talouseliitin tuhoamisen merkittävin edistäjä 1936–1938.  Sodan aikana toimi Lenin-

gradin rintaman sotaneuvoston jäsenenä ja johti saarretun Leningradin puolustusta.  Vastasi

puolueen keskuskomitean ideologisesta toiminnasta vuodesta 1944. Hänen vastuulleen jä-

tettiin kirjallisuuden ja taiteen aatteellinen valvonta.  Tuki monin keinoin Stalinin yksilön-

palvontaa. Kenraalieverstin arvo 18.6.1944. Välirauhan jälkeen 1944 toimi puoluetehtäviensä

ohessa Liittoutuneiden Valvontakomission johtajana Suomessa. LVK:n käytännön toimista

Suomessa vastasi varamiehensä kenraaliluutnantti Grigori Savonenkov. Andrei ®danovista

ei ole vieläkään ilmestynyt perusteellista tutkimusta, vaikka hänen asemansa Neuvostoliiton

ylimmässä johdossa oli hyvin merkittävä.

63 Uusimmista tutkimuksista ks. mm. tohtori Vadim Musajevin venäjänkielisestä tutkimusta

Polititšeskaja istorija Ingermanlandii v kontse XIX–XX veka, luku III, s. 172–275, Spb, 2004.
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tyvän poliittisen taistelun vanavedessä. 1920-luvun lopulle tultaessa kansal-

listen ja muidenkin elinehtojen kaventamiseen Neuvostoliitossa 1930-lu-

vulla liittyi kolme ratkaisevaa tapahtumaa.

Ensimmäiseen kuului väestön karkottaminen ja pakkosiirto asuin-

sijoiltaan. Se alkoi laajamittaisena kulakkien ja muiden sosialistisen yhteis-

kuntajärjestelmän vastustajien karkotuksilla valtakunnan karuille alueille

vuonna 1930. Tästä aiheesta on olemassa kirjallisuutta myös suomeksi.64

Toinen tapahtuma vaikutti kansallisen suomenkielisen koululaitoksen

ja suomalaisen kulttuuritoiminnan lopettamiseen Inkerinmaalla vuodes-

ta 1937 tähän päivään asti. Tästäkin löytyy tietoa viimeisten 20 vuoden

ajalta.65

Kolmas tapahtuma jätti peruuttamattomat jälkensä Inkerinmaan kan-

salliseen elämään, kun Tarton rauhan jälkeen muodostetut kansalliset piirit

lakkautettiin vuonna 1938, ja jäljelle jääneet suomalaiset kyläneuvostot lii-

tettiin venäläisiin. Tarkoituksena oli vähentää ratkaisevasti suomalaisen

väestön määrää uusilla liitosalueilla venäläisen väestön ja venäjän kielen

käytön hyväksi. Tässä myös onnistuttiin.

Andrei ®danov linjasi kolhoosien pakkomuuttotoimia kommunisti-

sen puolueen piirisihteerien kokouksessa huhtikuussa 1935. Hänen mu-

kaansa asia koski kaikkia Leningradin alueen kolhooseja, jotka sijaitsivat

500 metrin rajavyöhykkeellä. Tarkoitus ei ollut näet kajota siirrettävien

taloudellisiin etuihin, vaan kyse oli vain talousrakennusten siirtämisestä

pois. Hänen saamansa ohjeet sisälsivät käsityksen, että maan täytyi jäädä

kolhoosin käyttöön. Sitä tuli myös viljellä, mutta osa talouksista piti siir-

tää kolhoosin maa-alueen sisällä. NKVD vaatimuksesta 500 metrin raja-

kaistale tuli tyhjentää valvontatarkoituksiin. Vastaavia toimia oli suoritet-

tu jo 1932–1933.

Piirisihteeri Zernovin mielestä NL:lle oli poliittisesti edullista, että ra-

jan takaa nähtiin maan koneistettua maataloustuotantoa. ®danov yhtyi

Zernovin käsitykseen ja kehitteli ajatusta olettaen, että virolaiset ja lättiläiset

saattoivat nähdä 500 metriä kauemmaskin, kuinka Venäjän puolella vilja

kasvaa hyvin. ®danov katsoi tämän olleen tärkeää, koska Kingiseppin pii-

64 Flink, Pois Inkeristä, ohi Inkerin, 1995; Yhtä suurta perhettä: bolševikien kansallisuuspolitiikka

Luoteis-Venäjällä 1920–1950-luvuilla, toim. Timo Vihavainen ja ja Irina Takala, 2000; Inkerin

suomalaisten kohtalo. Suomalaisten sallittu kansanmurha Venäjällä ja seuraamukset vuosina

1930–2002. L. A.Gildin Sosiaalisesti vaarallisen kansan kohtalo -kirjan pohjalta toim. Jouko

Sihvo, suomentanut Lilja-Emilia Kuivanen, 2007.

65 Inkeri. Historia, kansa, kulttuuri. Toim. Pekka Nevalainen ja Hannes Sihvo, 1991; Fiinny v Rossii:

Istijija, kultura, sudby, toimittanut Eino Kiuru, 1998; Eino Karhu, Malyje narody v potoke istorii,

1999.
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rin asukkailla on sukulaisia rajan takana. Itse Kingisepin edustaja puoles-

taan piti siirtojen koituneen muuttavien parhaaksi. Piirissä määrättiin siir-

rettäväksi rajalta kaikki 61 taloutta. Hän vakuutti jokaisen muuttotalouden

saavan käyttöönsä 21 hehtaaria maata ja viisi lehmää. ®danovin mielestä

siirtojen korvaaminen etuuksilla antoi lähtijöille aiheen olla kiitollinen.66

Pohjois-Inkerissä Kuivaisten piiristä oli määrätty siirrettäväksi kaksi

kolhoosia. Noin vuoden kuluttua Kuivaisten piirin pakkosiirrot lisäänty-

vät merkittävästi.67  ®danovin selostaessa väestönsiirtoja Karjalan kannak-

selta, hän viittasi Stalinin tyytymättömyyteen vuonna 1936 siirrettävästä

200 hengen määrästä. Stalin piti pakkosiirtojen toteuttamista poliittisena

ja sota-asiana. Stalinilta saamia ohjeita seuraten ®danov esitti Karjalan

kannaksen puhdistamista sotaa ennakoivana toimenpiteenä, joka edistäi-

si evakuointia ja helpottaisi asevoimien liikkumista. Täten sotaa pidettiin

todennäköisenä jo vuonna 1936.

Stalinin mielestä väestön muutto Karjalan kannakselta tuli toteuttaa

kahdessa vuodessa, ja se tulisi vaatimaan nopeita järjestelyjä. ®danovin

mukaan Stalin kehotti soveltamaan raja-alueiden väestönsiirtotoimissa

Ukrainan kokemuksia. Karjalan kannakselta tuli siirtää 2 000 taloutta.

®danov viittasi puolueen Keskuskomitean näkemykseen siitä, että mitä

suurempi siirrettävien määrä tulisi olemaan, sitä parempi. Muutto tuli

toteuttaa ”herkästi ja kohteliaasti.” Ihmisille täytyi kertoa, ettei heitä ajeta

pois, eivätkä he ole valvonnan alaisia. Ukrainassa raja-alueelta pakkosiir-

rettäville puolalaisille ja saksalaisille kerrottiin, että heitä tultaisi rajan ta-

kaa jatkuvasti provosoimaan. Provokaatioiden estämiseksi raja-alueelle

rakennetaan sotilaskohteita, jonka vuoksi oli parasta muuttaa muualle.

Muutto Ukrainasta oli hoidettu NKVD:n voimin. Ukrainalainen vir-

kaveli toimitti ®danoville tarvittavan aineiston, junien valvontaohjeet

mukaan luettuina. Mitä tulee pakkosiirtojen ohjeistukseen, ®danov jätti

tärkeän asian kertomatta. Puolueen keskuskomitean sihteerinä hän kyllä

tiesi, että valtakunnallisen poliittisen hallinnon OGPU:n laatima yksityis-

kohtainen, koko maata kattava väestönsiirtosuunnitelma oli otettu käyt-

töön jo 2. maaliskuuta 1930.68

Itse muuttoa ®danov ei pitänyt kovin vaikeana asiana, vaikeampaa oli

sijoittaminen. Karkotettujen sijoittamisen viiden vuoden kokemus osoit-

66 GARF, fond 77, opis 1, delo 456, list 2–4.

67 Ibidem, Puolueen Leningradin aluekomitean kokous 2.4.1936.

68 Prikaz objedinennogo gosudarstvenogo polititšeskogo upravlenija n:o 44/21. Moskva, 2 fevralja

1930 g. GARF, fond 9414, opis 1, delo 1944, list 17–25, 26–33, 36–64.
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ti vaikeuksien mittasuhteet.69  ®danovin mukaan Leningradin alueelta pak-

kosiirrettävien inkerinsuomalaisten sijoittaminen tulee tapahtumaan pää-

asiallisesti valtakunnan itäisiin osiin. Stalinin esityksestä pakkosiirretyiltä

ei tultaisi perimään maksua rakennustarvikkeista. ®danov piti vielä avoi-

mena kysymystä kolhoosien perustamisesta inkerinsuomalaisille. Talous-

tyypin muuttamiseen ei katsottu olevan tarvetta, koska suomalaisten käy-

tössä ollut tuotantotapa soveltui idän oloihin.70

Karkotusoperaatio

Karkottamisen toimeenpanosta antaa yksityiskohtaisen kuvauksen seu-

raava salainen puhelintiedote maaliskuulta 1935:

Ehdottoman salainen

N.o 55709 25.3.1935 Jagoda

Leningrad, UNKVD Zakovskille

Puhelintiedote 71

1. Ensisijaisena tehtävänä on Leningradin raja-alueen ja Karjalan

puhdistaminen kulakeista ja neuvostovastaisista aineksista kar-

kotus- ja vangitsemistoimenpiteenä.

Ensi vaiheessa tyhjennetään 22 km Leningradin rajavyöhyke,

toisessa vaiheessa 100 km rajavyöhyke (erikoisesti raja-alueet ja

piirit) sekä Karjalan 50 km rajavyöhyke.

2. Operaation I vaihe aloitetaan 1. huhtikuuta ja päätetään 25. huh-

tikuuta. Samanaikaisesti aloitetaan operaation toiseen vaiheen

suunnittelu.

3. Maataloudessa toimivat ja vastavallankumouksellisesta toimin-

nasta paljastetut henkilöt erotetaan karkotettujen muusta jou-

kosta, vangitaan, suoritetaan pikainen oikeudenkäynti ja siirre-

tään asian käsittely alueen oikeusviranomaisille sekä NKVD:n

erikoisneuvottelukunnan (s.o. dvoikan ja troikan, siis pikaoi-

keuden, T.F) päätettäväksi.

4. Operaation toteuttamisaikana tehostetaan rajojen valvontaa

käyttämällä siihen kaikkia rajavartio-osastoja sekä turvajouk-

69 Ks.mm. Flink 1995, 54–81.

70 GARF, fond 77, opis 1, delo 568, list 1–2.

71 GARF, fond 9479, opis.1, delo 16, list 2–3.
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koja. Estetään täten kaikkien turvasäilöön otettujen pakenemi-

nen rajan taakse.

5. Rajavyöhykkeen puhdistamisoperaatio toteutetaan Leningra-

din NKVD:n miesvahvuudella. Sen tukemiseksi annan luvan

käyttää Leningradissa sijaitsevan kolmannen rajavartiokoulun

sekä korkeimman puoluekoulun opiskelijoita määräämättä hei-

tä kuitenkaan junapäälliköiksi. Operatiivisen ryhmän apuna

käytetään neuvostojärjestöjen, puolueen ja kommunistisen

nuorisoliiton aktiiveja.

6. Vahvistan täten rajavyöhykkeeltä ensisijaisesti pakkosiirrettä-

väksi kaavailemanne määrän 3 457 perhettä. Pakkosiirrot toteu-

tetaan koko piirin mitassa.

7. Pakkosiirrettävät kuljetetaan seuraavasti: 1 000 perhettä Tad¾i-

kistaniin, 316 perhettä (Karjalasta) Länsi-Siperiaan, loput Ka-

sahstaniin.

8. Operaation toteuttamisvaiheessa kielletään entisten punaparti-

saanien, puna-armeijalaisten perheiden, kansallisuutta muut-

taneiden sekä ulkomaiden alamaisten pakkosiirtäminen.

9. Pakkosiirrettävien valinta suoritetaan ehdottoman yksilöllisesti,

laaditaan karkotusmääräykset, jotka tarkasti vastaavat vuoden

1933 OGPU:n ohjetta n:o 42. Jokaisesta perheestä tehdään Le-

ningradin alueen NKVD:n päätös.

10. Karkotettavaksi määrätään vain sellaiset perheet, joissa on vä-

hintään yksi työkykyinen jäsen.

11. Kaikki pakkosiirrettävät on turvattava muonalla kahden kuu-

kauden matkan ajaksi paistettu leipä, vaatteet ja jalkineet mu-

kaan luettuna. Viisi perhettä saa yhteisen hevosen ja mahdolli-

suuksien mukaan lehmän. Karkotettavien sallitaan ottaa mu-

kaan tarvekaluja 30 puudan (1 puuta on 16 kg, T.F.) verran ja

rahaa rajoituksetta. Karkotettavien ruokailun järjestämiseksi

joka junaan sijoitetaan kaksi matkakeittiövaunua.

12. Pakkosiirrettävien kuljetus suoritetaan sotilasjunissa. Pakkosiir-

rettävien omaehtoinen lähtö matkaan kielletään ankarasti.

Pakkosiirrettävien vartiointi matkalla sekä junapäälliköiden

hankkiminen annetaan Leningradin alueen NKVD:n tehtäväksi

rajavartiolaitoksen sekä sisäasiainministeriön joukkoja käyttä-

mällä.

13. Perheenpää tai häntä vastaava työkykyinen perheenjäsen van-

gitaan viittä tai kuutta päivää ennen pakkosiirtojen aloittamis-

ta.
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14. Operaatio turvataan komentamalla paikan päälle Leningradin

alueen NKVD:n hallinnon operatiivisia toimihenkilöitä.

15. Lastauspaikkakunnat ilmoitetaan kolmen päivän sisällä. Myös

perheiden, henkilöiden, karjan, matkatavaroiden sekä tarvitta-

vien vaunujen määrät ilmoitetaan asemakohtaisesti. Junia lä-

hetetään matkaan yksi vuorokaudessa ja niiden aikataulut toi-

mitetaan myöhemmin.

16. Operaation edistymisestä tiedotetaan päivittäin puhelinsano-

milla klo 20 mennessä. Niissä ilmoitetaan vangittujen perheen-

päiden, eristettyjen perheiden, yksineläjien, juniin sijoitettujen

henkilöiden lukumäärä. Annetaan tietoja oikeudenkäynneistä

ja vastavallankumouksellisesta toiminnasta. Luetellaan takavari-

koidut aseet ja kirjallisuus sekä muut tapahtumat ja selkkaukset.

Kansallisten piirien lakkauttaminen

Puolueen keskuskomitean politbyroo esitti määräyksen, joka sai lain voi-

man 1.12.1937. Sen mukaan kaikki kansalliset koulut tuli laskea vahingolli-

siksi koko Neuvostoliiton alueella. Keskuskomitean määräämän neljän

hengen valiokunta, johon ®danovkin kuului, laati vastaavat ohjeet kan-

sallisten tasavaltojen puolue- ja valtiojohdolle sekä opetusviranomaisille.

Venäjän Federaation opetus- ja kulttuurialan viranomaisten tuli tehdä puo-

lueen keskuskomitealle esitys kansallisten keskiasteen oppilaitosten, valis-

tustalojen ja muiden kulttuuri- sekä sivistyslaitosten lakkauttamisesta.72

Puolueen keskuskomitean lehdistö- ja painoalan osastopäällikkö Niki-

tin pyysi Georgi Malenkovia73  22. helmikuuta 1938 päivätyssä esityksessä

72 Gildi 2003, 68; RGASPI, fond 17, opis 3, pr. 75, p. 7–s.

73 G. M. Malenkov (1901–1988) syntyi virkamiesperheeseen. Tuli opiskelemaan Moskovan tek-

nilliseen korkeakouluun 1921. Tutustui L. Trotskiin, jätti opintonsa kesken ja siirtyi

puoluevirkailijaksi 1925. Goergi Malenkov toimi Neuvostoliiton kommunistisen puolueen

(bolševikit) johtavien puoluejärjestöjen osastopäällikkönä vuosina 1934–1939. L. M.

Koganovitšin suosiosta kohosi nopeasti puolue-eliitin joukkoon. N. I. Je¾ovin noustua edel-

lisen asemaan puolueen tarkastuskomitean johtoon, siirtyi Je¾ovin leiriin ja pysyi siinä vuo-

teen 1938 asti. Tunnettiin Jezhovin miehenä. Malenkov otti osaa kaikkiin puoluepuhdistuksiin

liittyviin toimiin. Yhdessä N. I. Je¾ovin, A. I. Mikojanin ja L. M. Koganovitšin kanssa teki

kesällä 1937 matkat Valkovenäjälle, Armeniaan, Georgiaan, Tad¾ikistaniin, Tatarstaniin,

Novosibirskin, Sverdlovskin ym. alueille tarkastaen paikallisten puoluejärjestöjen, NKVD:n

ja muiden valtiolaitosten toimintaa. Oli järjestämässä tarkastusten yhteydessä vertaa vailla

olevaa terroria. Osallistui N. I. Jezhovin syrjäyttämiseen. Solmi läheiset suhteet turvallisuus-

palvelun johtajaan L. P. Berijaan. Tämän ansiosta nousi puolueen huipulle vuonna 1939.

Malenkovia pidettiin Berijan miehenä Stalinin kuolemaan asti.
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Inkerin Liiton laatima selostus inkerinsuomalaisten karkotuksista Inkeristä

1929–1931. KA.
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huomioimaan valmisteilla olleessa asiakirjassa kohta, joka koski kansallis-

ten piirien lakkauttamista. Siinä puolueen Ukrainan ja Kasahstanin kes-

kuskomiteat sekä Kaukoidän, Altain, Krasnojarskin, Krimin, Orenburgin,

Leningradin ja Arkangelin aluekomiteat velvoitettiin julkaisemaan kansal-

listen piirien alueilla ilmestyviä lehtiä vain ”kielellä, jota käytti valtaosa

väestöä.”74

Puolueen Leningradin aluekomitea sai ohjeet Moskovasta Neuvostolii-

ton korkeimman neuvoston puhemiehistön sihteerin Gorkinin 5.5.1938

päiväämässä toimeksiannossa. Siinä todettiin, että Mihail Kalininin75  esi-

tyksessä määrättiin toimeen pantaviksi muutokset Leningradin alueen kan-

sallisten piirien ja kyläneuvostojen suhteen. Kirjettä seurasi 28 sivua sisältä-

vä liite.76

Puolueen keskuskomitean politbyroon hyväksyttäväksi esitettiin Le-

ningradin alueen osalta Toksovan piirin 41 kansallisen kyläneuvoston lak-

kauttaminen ja niiden aluerajojen uudelleen järjestely.77

Kansallisten piirien lakkauttamisesityksen liitteessä lueteltiin Lenin-

gradin alueen inkerinsuomalaisten asuttamien kyläneuvostojen uusia

alueliitoksia seuraavasti:

1. Parkalan piirissä: Luppolan kyläneuvoston asutukset liitettävä Le-

vasovon kyläneuvostoon, Mistalan kyläneuvoston asutukset Muu-

rinan kyläneuvostoon, Skotninan ja Kaukalan kyläneuvoston asu-

tukset Vartiomäen kyläneuvostoon, Kanitolan kyläneuvostoon kuu-

luvan Puna-Inkeri-niminen asutus liitettävä Muurinan kyläneuvos-

toon. Jäljelle jääneet asutukset liitettävä Toksovan kyläneuvostoon;

74 Sabbo 1996, 435. Lähteenä toimittaja on käyttänyt nykyisen RGASPI:n , Moskovan sosiaali-

poliittisen historian arkiston ns. erityismapin asikirjoja; fond 17,opis 120, delo 324.

75 M. I. Kalinin (1875–1946) toimi vuodesta 1922 Neuvostoliiton toimeenpanevan komitean pu-

heenjohtajana. Syntynyt Tverin alueella talonpoikaisperheeseen. Työskennellyt Putilovin

Pietarin tehtaassa sorvarina. Osallistunut vallankumoukselliseen toimintaan ja nousi puolu-

een johtoryhmään. V. I. Leninin mukaan Kalinin oli malliesimerkki kansan joukosta (oppi-

määränä maalaiskoulu) valtion johtoon kohonneesta edustajasta. Kalinin toimi Neuvosto-

liiton korkeimman neuvoston puhemiehistön puheenjohtajana vuodesta 1938. Oli liberaalin

maineessa, noudatti silti aina Stalinin tahtoa. Kalinin vastasi talonpojille näiden kysymyksiin

kolhooseihin liittymisen vapaaehtoisuudesta seuraavasti: ” Tietenkin vapaaehtoisesti… Silti,

toverit, bolševikkien käsitys vapaaehtoisuudesta sulkee pois passiivisuuden ja antaa mennä -

ajattelutavan… Vapaehtoisuuden periaate, oikein ymmärrettynä, ei sulje pois yhteiskunnal-

lista painostusta”. Kalinin oli mukana varmistamassa nimikirjoituksellaan kuuluiksi nous-

seiden troikien perustamista. Troikat langettivat tuomioita ilman oikeudenkäyntiä. Kalinin

vaimo vangittiin 1938 tekaistujen syiden perusteella. Hän ei onnistunut pelastamaan vaimo-

aan tuomiolta. Säilytti kuitenkin oman asemansa.

76 Ibidem, s. 456.

77 Ibidem, s. 457–460. Paikannimien suomenkielisen asun on tarkistanut Pietarin nimikeskusta

ylläpitävä tutkija Aleksei Krjukov.
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2. Krasnogvardeiksin (Hatsinan) piirissä: Mustilan kyläneuvoston asu-

tukset Vakkolovo, Läätinä, Salisi, Suuri Vopsa, Pieni Vopsa ja Oktjabr-

niminen kylä liitetään Voskresenskin kyläneuvostoon. Muut asu-

tukset liitetään Nikolskin kyläneuvostoon; Koussan kyläneuvoston

asutukset liitettävä Susaninan kyläneuvostoon;

Luukkasin kyläneuvoston asutukset Villasi, Nikkasi, Podol, Värlevo,

Karbolovo, Vankomylly, Kinolova, Repola, Luukkasi, Poru, Saapri,

Kolomaisen ja Jankosen lohkotilat (huutterit) liitettävä Antropsinan

kylänevostoon;

Kopikylä, Pieni ja Suuri Russalova; Korkka, Vikkelovo, Pieni ja Suu-

ri Saklenno ja Kekkelovo liitettävä Romanovskin kyläneuvostoon;

Tukanitsan kyläneuvoston kylät liitettävä Sapinskin kyläneuvostoon;

Vohonovskin kyläneuvoston kylät Valerjanovka, lohkotilat Johans-

son ja Luiskountsi liitettävä Jelisavetinan kyläneuvostoon. Jäljelle

jääneet entisen Vohanovskin kyläneuvoston asutukset liitettävä Saa-

binskin kyläneuvostoon siirtäen Saabinskin kyläneuvoston keskus

Suuren Otrovan kylään.

Kansalliset

kyläneuvostot,

Parkalan piiri,

1936.
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Saabinskin kyläneuvoston kylät Niskovitsa ja Perjarovo liitettävä

Vitinskin kyläneuvostoon.

3. Slutskin piirissä: Tallikkalan kyläneuvoston asutukset Novaja, Solosi,

Tallikkala, Pieni Karlino, Tuippo, Rats, Hannolovo, Suuri Karlino,

Pieni Vittolovo, Suuri Vittolovo, Humalisto, Hämäläinen, Koivisto,

Kylmä liitettävä Krasnoselskin piirin Dudergofin kyläneuvostoon.

Tompolovo, Pellenä, Budka n:ot 22 ja 28, Kalino, Parlosi, Kurgolovo,

Mikkolovo, Pieni Kaposi, Reihkolovo, Kutilovo ja Kirpusi liitettävä

Kuismolovon kyläneuvostoon;

Peskovskin kyläneuvoston asutukset Uusi Susi ja Sinti liitettävä Kuis-

malan kyläneuvostoon. Jäljelle jääneet asutukset liitettävä Pulkkalan

kyläneuvostoon;

4. Krasnoje Selon piirissä: Rospekkalan kyläneuvosto liitettävä Sa-

vodskin kyläneuvostoon;

Kansalliset

kyläneuvostot,

Hatsinan piiri, 1936.
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5. Kingisepin piirissä: Keskolovon (inkeroisasutusta) kyläneuvosto lii-

tettävä Soikkinan kyläneuvostoon; Dubrovkan kyläneuvosto

asutukset liitettävä Bolšelutsikin kyläneuvostoon;

6. Tosnan piirissä: Voiskarevon kyläneuvoston asutukset liitettävä

Jaam-Isorskin kyläneuvostoon;

7. Mgan piirissä: Turiskinan kyläneuvoston asutukset liitettävä

Lesjenskin kyläneuvostoon; Markkovan kyläneuvosto asutukset

Kilosi, Markkova, Näsiän asema liitettävä Putilovan kyläneuvostoon;

Novoje, Pustoška, Hontreva, Rusanova liitettävä Porešenskin kylä-

neuvostoon;

8. Volosovon piirissä: Arakylän kyläneuvoston asutukset Kylneva I ja

Kylneva II liitettävä Ovintsevan kyläneuvostoon; Himosi ja Galkina

Gora (Naakkavuori) liitettävä Knääsevän kylänevostoon; Arakylä lii-

tettävä Terkilitsan kyläneuvostoon;

Romanovkan kyläneuvoston asutukset Lensaari ja Proba liitettävä

Vaganovskin kyläneuvostoon;

Kansalliset kyläneuvostot, Slutskin ja Krasnoje Selon piirit, 1936.
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Kansalliset

kyläneuvostot,

Kingisepin piiri,

1936.

Kansalliset

kyläneuvostot,

Tosnon piiri, 1936.
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Rumbolovo, Otradnoje, Suuri Romanovka, Gubki, Suuri ja Pieni

Pukarevo, Uglova, Babino, Susivuoret, Kässelä, Rääpyvä ja suoma-

lainen teknikumi liitettävä Vsevolosskin kyläneuvostoon;

Entisen Romanovskin kyläneuvoston asutuksista muodostettava

uusi Seklovskin kyläneuvosto.78

Uudelleen järjestettyjen ja nimettyjen kansallisten piirien liitteessä Lenin-

gradin alueen piirien hallinnollinen kenttä näytti seuraavalta:

1. Parkalan piiriin kuuluivat Leskolovon, Kuivaisten, Garbolovon;

Lohtusski, Vuolejärven ja Koivukylän (suomalaiset) kyläneuvostot;

2. Vinnitsin piiriin kuuluivat Mjagotserski, Ladvan, Sarozerskin,

Pellu¾skin, Ozerskin, Jaroslavskin, Ne¾minskin, Karginskin ja

Vinnitskin (vepsäläiset) kyläneuvostot;

3. Krasnogvardeiskin piiriin kuuluivat Voiskovitsan, Kolppanan,

Pendlovskin, Puudostin, Skuoritsan (suomalaiset) kyläneuvostot;

Kansalliset

kyläneuvostot,

Mgan piiri, 1936.

78 Ibidem, 461–66.
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Kansalliset kyläneuvostot, Volosovon piiri, 1936.

4. Novgorodin79  piiriin kuului Jermolinski (lättiläinen) kyläneuvosto;

5. Vsevolosskin piiriin kuului Novo-Pustossin (suomalainen) kylä-

neuvosto;

79 Novgorodin alue kuului hallinnollisesti Leningradin alueeseen 1930-luvulla.
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6. Tshudovon piiriin kuului Aleksadrovskin (saksalainen) kyläneu-

vosto;

7. Jefimovskin piiriin kuuluivat Sidorovskin, Prokushevskin, Pozharis-

senskin ja Radogozhenskin (vepsäläiset) kyläneuvostot;

8. Kingissepin piiriin kuuluivat Gorkovskin, Izvosskin, Krakolskin,

Kurovitskin, Lovkolovskin ja Kuzemkinksin (inkeroisten) sekä

Konnovon (suomalainen) kyläneuvostot;

9. Oranienbaumin piiriin kuuluivat Babinogonskin, Illikovskin ja

Venkovskin (suomalaiset) kyläneuvostot;

10. Tosnan piiriin kuuluivat Poginskin ja Suuren Liissilän (Bolše-Li-

sinksi) kyläneuvostot.80

Uuden piirijaon tultua määritellyksi voidaan tarkastella, millaisiin muu-

toksiin piirijärjestelyillä pyrittiin. Leningradin aluekomitean puolueen

Keskuskomitealle tehdyssä esityksessä kansallisten piirien ja kyläneu-

vostojen hävittäminen näytti seuraavanlaiselta:

1. Lakkautetaan Toksovan kansallinen piiri,81  jonka väkiluku on 15 895

henkeä. Suomalaisia on 11 405 henkeä ja venäläisiä 4 370 henkeä. Tok-

sovan piiri liitetään Parkalan piiriin, minkä jälkeen sen väkiluku nou-

see 75 169 henkeen, joista venäläisiä tulee olemaan 59 024 ja suoma-

laisia 15 405 henkeä

2. Jätetään Poljarnyin piiri rajoiltaan entiseksi. Sen väkiluku on 7 462

henkeä, joista suomalaisia 25 %, loput ovat venäläisiä.

3. Jätetään rajoiltaan entiseksi Vinnitsin piiri, jossa väkiluku on 34 000

ja siitä vepsäläisiä 26 000 henkeä.82

Neuvostoliitossa uusittiin maan hallinnollinen ja alueellinen järjestelmä

vuonna 1927 siten, että entisten läänien ja kihlakuntien tilalle otettiin käyt-

töön alueet ja piirit. Venäjän Federaation kansankomissaarien neuvoston

ja toimenpanevan komitean päätöksellä elokuun 1. päivältä 1927 Lenin-

gradin, Muurmannin, Novgorodin, Pihkovan ja Tšerepovetsin läänit lak-

kautettiin ja niiden alueet liitettiin Leningradin alueeseen.83  Tämä selit-

tää sen, miksi Leningradin alueen kansallisten piirien ja kyläneuvostojen

luettelossa on myös norjalaisia ja saamelaisia.

80 Sabbo 1996, 469–470.

81 Alleviivaukset alkuperäisen tekstin kynämerkintöjen mukaisesti.

82 Sabbo 1996, 473.

83 Internet-portal Leningradskoi oblasti, www.Yandex.ru.
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Kansallisten kyläneuvostojen kokoonpanossa tapahtuneista muutok-

sista annettiin seuraava kuva:84

Kansallisia Lakkautettu Väärin perustein On jäänyt

piirejä kansallisia kansallisina pidettyjä rajoiltaan

alunperin piirejä (tosiasiallisesti venäl. entisiksi

kyläneuvostoja)

1. Suomalaisia 65 35 13 17

2. Norjalaisia 1 - - - - 1

3. Virolaisia 17 16 1 - -

4. Saksalaisia 2 1 1 - -

5. Lättiläisiä 3 2 1 - -

6. Karjalaisia 4 2 1 1

7. Vepsäläisiä 15 1 2 12

8. Inkeroisia 8 2 - - 6

9. Saamelaisia 9 - - 2 5

10. saamelais- 1 - - - - 1

i¾mankomilaisia

11. i¾mankomilais- 2 - - 2 - -

syrjääniläisiä

Yhteensä 125 57 23 43

Entiselleen jääneet 43 kyläneuvostoa esiteltiin seuraavasti:

Piirit Kyläneuvostot    Asukasluku

1. Toksovan 1. Vuolojärven venäläisiä 17 suomalaisia 597

2. Kapolan 252 830

3. Kuivakylän66 1381

4. Kuivaisten 150 655

5. Leskolovon 530 1077

6. Lehdon 87 942

2. Vinnitsan 1. Karginski vepsäläisiä 619

2. Ladvinski 850

3. Mjagozerski 760

4. Nemzhenski 619

5. Ozerski 1792

6. Peldushski 749

7. Sarozerski 303

8. Jaroslavski 1537

3. Poljarnyi 1. Zapodnolitski venäläisiä 91,  saamelaisia  67,

suomalaisia 170

2. Tsypnavolokski 49,   norjalaisia   115

84 Ibidem, 498.
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4. Krasnogvardeiski 1. Voiskovitski venäläisiä 591 suomalaisia 1425

2. Pendovski 659 1229

3. Skuoritsan 1213 1560

5. Oranienbaumin 1. Babinogonski venäläisiä 1215 suomalaisia 1832

2. Venkovski 491   595

3. Illikovski — 1188

6. Tosnan 1. Paginski venäläisiä 631 suomalaisia 1545

2. Bolshelisinski 280 523

7. Lavojärven 1. Voronenski saamelaisia 149

2. Lavojärven venäläisiä 478 izhmankomilaisia 493

saamelaisia 220

3. Tshaljavarski — saamelaisia                      94

8. Kingiseppin 1. Gorkovski venäläisiä 322 inkeroisia 1400

suomalaisia     75

2. Izvozski 60 inkeroisia   800

3. Krakolski 150 inkeroisia 3000

4. Kurovitski venäläisiä 300 inkeroisia 1000

suomalaisia 290

5. Lovkolovski venäläisiä 50 inkeroisia                          650

6. Kuzemkinski 300 inkeroisia  1000

suomalaisia 200

9. Saamelaisten 1. Lumbovski venäläisiä 50 saamelaisia   80

2. Semiostrovski 110 152

10. Vsevolosski 1. Uusi Autio venäläisiä 176 suomalaisia 2662

11. Jefimovski 1. Korgosski karjalaisia 1330

2. Pozharistsenski vepsäläisiä   622

3. Prokushevski   631

4. Padogostsenski   968

5. Sidorovski   497

12. Kuolan 1. Notoserski   venäläisiä 87,  saamelaisia  210,  suomalaisia 61

2. Peivojarvinski 49, 73, 193

Entiselleen jääneiden 43 kansallisen kyläneuvoston alueella asui 1.1.1938

laskelmieni mukaan eri kansallisuuksia seuraavasti:

Suomalaisia 19  390

Venäläisiä 7  282

Vepsäläisiä 9  945

Saamelaisia 1  045

Inkeroisia 7  850

Karjalaisia 1  330

I¾mankomilaisia 493

Norjalaisia 115

Yhteensä                47  45085

85 Ibidem, 499–500.
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Tilasto kertoo suomaisten kohdalla väestön merkittävästä vähenemisestä

Inkerinmaalla, kun vertaillaan niitä muihin Neuvostoliitossa ennen sotaa

julkaistuihin tilastoihin.

Luettelo Leningradin alueen kansallisista piireistä 1.1.1938 antaa kuvan

Neuvostoliiton luoteisalueella vallinneesta kansallisuustilanteesta. Ky-

läneuvostojen aluemuutosten ja liitosten perimmäisenä tarkoituksena oli

lisätä venäläisen väestön painoarvoa ja venäjän kielen vaikutusta kansalli-

silla alueilla. Tällä pyrittiin kaventamaan normatiivisten kielten toimin-

taa, koska ne pystyivät toimimaan itsenäisesti. Sellaisia olivat suomi, viro,

lätti ja saksa.

Kyläneuvoston nimi Piiri Kansallinen
tunnusmerkki

2 3 4

Aralatevski Toksovan suomalainen
Aleksandrovski Tshudovon saksalainen
Arakylän Volossovan suomalainen
Artjushenski Volossovan suomalainen
Papinkonnun Oranienbaumin suomalainen
Belokamennyi Poljarnyi, Muurm. aluep. suomalainen
Bolshelisinski Tosnan suomalainen
Bitinski Pljusski virolainen
Finnovysotski
(Suomen Vyissakka) Leningradski prigor. suomalainen

(Leningradin esikaup)
Krasnogvardeiski suomalainen

Garbolovski Toksovan suomalainen
Gorkovski Kingiseppin inkeroinen
Grjaznogubski Poljarnyi, Muurm.aluep. suomalainen
Darjinski Luugan virolainen
Derevolatyshski Tshudovskin lättiläinen
Domkinski Strugokrasneneskin virolainen
Dubrovski Kingiseppin suomalainen
Dubnitski Kingiseppin suomalainen

Dudergofin Krasnoselskin suomalainen
Isvosski Kingiseppin inkeroinen
Illikovski Oranienbaumin suomalainen

Jelisavetinski Toksovan suomalainen
Jermolinski Novgorodin lättiläinen
Jokangski Saamen, Muurm. aluep. saamelainen
Jabloneestonski Lytshkovski virolainen



50 Suomalaisuus Inkerissä 1917–1944

Jakonovski Valdaiski karjalainen
Jaroslavski Vinnitski vepsäläinen

Kaukolan Toksovan suomalainen
Kamsovski Krestetski virolainen
Kapitolovski Toksovan suomalainen
Karginski Vinnitski vepsäläinen

Karelski Lotinapellon karjalainen
Kildinski Teriberski, Muurm.aluep. saamelainen
Kirjasalon Toksovan suomalainen
Kovshovski Krasnogvardeiski suomalainen
Koivukylän Toksovan suomalainen
Kusenkinski Kingiseppin inkeroinen
Kolomovski Tshudovski lättiläinen
Kolppanan Krasnogvardeiski suomalainen
Kelton Vsevolosski suomalainen
Konnun Kingiseppin suomalainen

Korgovski Jefimovskin karjalainen
Korkeamäen Toksovan suomalainen
Koskolovski Kingiseppin inkeroinen
Krakolski Kingiseppin inkeroinen
Krasnoostrovski Toksovan inkeroinen
Kuivaisten Toksovan suomalainen
Kurkolan Kingiseppin suomalainen
Kurovitskin Kingiseppin inkeroinen
Ladvinski Vinnitskin vepsäläinen

Leinerski Novoselskin virolainen
Lembolovski (Lempaalan) Toksovan suomalainen
Leskolovon Toksovan suomalainen
Lehtusski Toksovan suomalainen
Lovoserski Lavojärven, Muurm. alup. syrjääniläinen
Lovkolovski Kingiseppin inkeroinen
Loginovski Jefomovskin karjalainen
Lomovski Ljadskin virolainen
Lugovski Seredkinskin virolainen
Lukashski (Lukkasin) Krasnogvardeiskin suomalainen
Lumbovski Saamen, Muurm. aluep. saamelainen
Luuppolovski Toksovan suomalainen

Markovski Mgan suomalainen
Masselski Toksovan suomalainen
Mendelevokokkelevski Krasnogdardeiski suomalainen
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Mistolovski Toksovan suomalainen
Mogutovski Novoselski virolainen
Mjagoserski Vinnitski vepsäläinen

Nadporozhski Ojatinski vepsäläinen
Nasimovski Polnovski virolainen
Nazhminski Vinnitski vepsäläinen
Nikuljasski (Miikkulaisten)Toksovski (Toksovan) suomalainen
Noginski Tosnenski (Tosnan) suomalainen
Novonikolaijevski Novgorodski saksalainen
Novopustoshski
(Uusi Autio) Vsevolosski suomalainen
Notoserski Kolski, Murm. aluep. saamelainen

Oserski Vinnitski vepsäläinen
Oserkovski Poljarnyi, Murm. aluep. suomalainen

Peivojarvinski Kolski, Murm. aluep. suomalainen
Peldushski Vinnitski vepsäläinen
Pendovski Krasnogvardeiski suomalainen
Peskovski (Hiekat) Slutski suomalainen
Pozharistsenski Jefimovski vepsäläinen
Prokushevski Jefimovski vepsäläinen
Pudostski (Puutosti) Krasnogvardeiski suomalainen

Radogostsenski Jefimovski vepsäläinen
Rasbegajevski Krasnogvardeiski suomalainen
Romanovski (Romanovka) Vsevolosski suomalainen
Romanovski (Romanovka) Krasnogvardeiski suomalainen

Sapadnolitski Poljarnyi, Muurm. aluep. suomalainen
Saidogubski Poljarnyi, Murm. aluep. suomalainen
Saroserski Vinnitski vepsäläinen
Semiostrovski Saamski, Murm aluep. saamelainen

Sidorovski Jefimovski vepsäläinen
Skvoritski (Skuoritsa) Krasnogvardeiski suomalainen
Skotninski Toksovski (Toksova) suomalainen
Smolegovitski Volossovski virolainen
Seslovski Toksovski (Toksova) suomalainen
Soikinski Kingiseppski inkeroinen
Sosnovski Saamski, Murm, aluep. saamelainen
Stolobski Polnovski virolainen
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Tallikovski Slutski suomalainen
Tikopisski Kingiseppski virolainen
Toksovski (Toksova) Toksovski (Toksova) suomalainen
Trehtsemenski Toksovski (Toksova) suomalainen
Turishkinski Mginski (Mga) suomalainen
Trutnevski Gdovski virolainen
Tuganitski Krasnogvardeiski suomalainen
Uragubski Poljarnyi, Murm. aluep. suomalainen

Himankalovski Toksovski(Toksova) suomalainen
Hippelimjagski
(Hippleinmäki) Toksovski (Toksova) suomalainen
Tsipnavolokski Poljarnyi, Murm. aluep. norjalainen
Tshalmnavarski Saamski, Murm. aluep.       i¾mankomilainen
Tshernitski Krasnogvardeiski suomalainen
Tshaljavarski Lovoserski, Murm. aluep. saamelainen

Venkovski Oranienbaumin suomalainen
Vinnitski Vinnitskin vepsäläinen
Voiskovitsan Krasnogvardeiskin suomalainen
Voiskorovan Tosnan suomalainen

Vuolajärven Toksovan suomalainen
Vonoserski Ojatin vepsäläinen
Voronezhski Lovoserski, Muurm.aluep. saamel.-

 i¾mankomilainen
Vohonovski
Shungorovaski (Sunkura) Krasnoselski virolainen
Estonski Tosnenski (Tosna) virolainen
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Inkeriläisyys Suomessa 1918–1944

Inkerin liitto hallituksen pöytäkirjojen
valossa 1922–1944

Ajatuksia inkerinsuomalaisten pakolaisten oman järjestön tarpeellisuudes-

ta esitettiin heidän keskuudessaan pian Tarton rauhan jälkeen. Järjestön

merkitys korostui, kun selvisi, että Neuvosto-Venäjän hallituksen armah-

duksen myötä Inkeriin palasi vain osa noin 8 000 hengestä.86  Inkerin Sa-

nomat kirjoittivat asiasta talvella 1922. Esitys inkerinsuomalaisten oman

järjestön perustamisesta tehtiin inkeriläisten pakolaisten edustajakokouk-

sessa Raudussa 19. helmikuuta 1922. Inkerin Liiton (IL) perustamista val-

mistelevassa neuvottelukokouksessa Helsingissä 8. kesäkuuta 1922 olivat

läsnä professori Kaarle Krohn, eversti Erik Heinrichs, esittelijäneuvos Esko

Heilimo, johtaja Mikko Tirranen, taiteilija Iisakki Lattu, lehtori Juho Koi-

vistoinen, maisteri Kaapre Tynni, toimittaja Suominen, kapteeni Juho Tir-

ranen ja toimittaja Antti Tiittanen.87  Asetettu väliaikainen toimikunta vel-

voitettiin laatimaan Liitolle sääntöehdotus syyskuussa kutsuttavaan

perustavaan kokoukseen.88

Väliaikainen toimikunta, johon kuuluivat Heinrichs, Heilimo, Koivis-

toinen, Tirrasen veljekset ja Tiittanen tarkasti ja hyväksyi Liiton sääntöeh-

dotuksen sekä tulo- ja menoarvion tulevalle vuodelle heinäkuussa pide-

tyssä kokouksessa.89  Ohjesääntö ehdittiin tarkistuttaa sosiaalihallituksessa,

ja se monistettiin jaettavaksi perustavan kokouksen kutsuvieraille. Itse pe-

rustava kokous pidettiin Helsingissä 25. syyskuuta 1922. Kokouksen avaa-

jaksi ja puheenjohtajaksi pyydettiin professori Kaarle Krohn. Johtokun-

taan valittiin väliaikaisen toimikunnan jäsenet.90

Inkerin Liiton väliaikainen johtokunta kokoontui Suomalaisuuden Lii-

ton kansaliassa 14. lokakuuta 1922. Läsnä olivat johtokunnan jäsenet toi-

86 Kymmenen kohtalokasta vuotta, 1929, 32.

87 KA, IA, ILA, Pöytäkirja Inkerin Liiton perustamista valmistelevasta kokouksesta 8.6.1922.

88 Ibidem, 1.

89 KA, IA, ILA, Pöytäkirja Inkerin Liiton perustamista valmistelevasta kokouksesta 11.7.1922.

90 KA, IA, ILA, Pöytäkirja Inkerin Liiton perustamista valmistelevasta kokouksesta 5.9.1922.
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mittaja Yrjö Koskelainen91 , tohtori Rafael Engelberg,92  esittelijäneuvos Esko

Heilimo,93  lehtori Juho Koivistoinen ja liiton sihteeri Antti Tiittanen.94

Kokouksessa päätettiin perustaa aikakauslehti Inkeri, joka tulisi jatka-

maan inkeriläisten äänenkannattajan Inkerin Sanomien työtä ilmestyen

Helsingissä kaksi kertaa kuukaudessa. Lehden toimittaminen annettiin

liiton sihteerille. Siitä ajateltiin ottaa 1 000 kappaleen painos.

 Helsingissä oli tarkoitus kartuttaa jäsenmäärää kääntymällä henkilö-

kohtaisesti tunnettujen kansalaisten puoleen ja merkitsemällä jäseniä jär-

jestettävissä juhlatilaisuuksissa. Laadittiin myös kirjelmä maan sanomaleh-

tiin. Se lähetettiin Inkeri-lehden numeron mukana. Kirjelmässä lehdiltä

pyydettiin tukea Liiton tunnetuksi tekemiseksi, sen tarkoitusperien valaise-

miseksi ja tämän kautta kannattajajoukon laajentamiseksi kautta Suomen.

Liiton yleisen kokouksen koolle kutsumista lykättiin marraskuuhun,

kunnes järjestön jäsenmäärä tulisi karttumaan.95  Johtokunnan ensimmäi-

senä julkisena kannanottona laadittiin kirjelmä sisäasiainministeriölle.

Siinä esitettiin toivomus, että inkeriläisten pakolaisten passeja leimattaessa

maaherranvirastoissa ei niihin merkittäisi sanoja ”syntyperäinen venäläi-

nen”. Tämän merkitsemistavan katsottiin olevan Suomessa asuville inke-

riläisille kansallisesti loukkaava ja sopimaton.96

Inkerin Liiton yleinen kokous pidettiin Vanhalla ylioppilastalolla 4. jou-

lukuuta 1922. Puheenjohtajan ilmoituksen mukaan liiton säännöt oli hy-

väksytty yhdistysrekisteriin. Kapteeni Tirranen piti puheenvuorossaan

91 Yrjö Koskelainen (1885–1951) oli suomalainen päätoimittaja, Suomen Teollisuuden apulais-

johtaja ja kirjailija. Uransa alkuvaiheissa Koskelainen lukeutui uudistusmielisiin nuorsuo-

malaisiin toimien kirjailijana, kriitikkona ja kääntäjänä. Koskelainen oli myös kokoomuksen

kansanedustajana 1930-luvun alussa. Hän toimi puheenjohtajana Suomen sanomalehtimies-

liitossa ja Inkerin Liitossa sekä varapuheenjohtajana Suomen Työn Liitossa ja Suomen kan-

sallisteatterin johtokunnassa. www. Wikipedia.

92 Rafael Engelberg (1882–1962), suomalainen kirjailija, kanslianeuvos ja järjestövaikuttaja. Engel-

berg väitteli tohtoriksi 1914 aiheena Kalevalan sisältö. Hän oli toimittajana Helsingin Sano-

missa ja Suomen Viestissä ja Hengellinen Työ -lehden päätoimittajana. Engelberg toimi virka-

miehenä kouluhallituksessa. Hän oli myös Työväenopistojen liiton ja Suomalaisuuden liiton

sihteerinä. Engelberg oli toiminnanjohtajana tai sihteerinä myös useissa muissa järjestöissä

kuten Henkisen Työn Yhtymässä, Itsenäsyyden liitossa ja Suomi-seurassa. Engelberg kirjoitti

runoja, kansantieteellisiä teoksia ja 1940-luvulla kaksi kirjaa Amerikan suomalaisten elämäs-

tä. www. Wikipedia.

93 Esko Heilimo toimi lakimiehenä suomalaisen valtuuskunnan sihteerinä Tarton rauhanneu-

votteluissa. Poliisiylipäällikkönä vuosina 1926–1934. Tämän jälkeen Heilimo toimi esittelijä-

neuvoksena sisäasiainministeriössä.

94 Antti Tiittasen elämänvaiheista tiedetään vähän: syntyi Inkerissä 1890, toimi Suomessa Inke-

rin Liiton sihteerinä tapaturmaiseen kuolemaansa asti 1927. Julkaisi novellikokoelman Oma

Inkerini, 1921 ja historiallisen näytelmän Nuori orja, 1923. Inkeriläisten viesti 1982, n:o 2, 27.

95 KA, IA, Inkerin Liiton hallituksen pöytäkirjat, 14.10.1922.

96 Ibidem, 2.12.1922.
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tärkeänä, että liiton toiminta ulotettaisiin Inkeriin niin pian kuin mah-

dollista. Puhuja painotti liiton aikakauslehden nostamista tiedottamis-

tehtävän lisäksi arvokkaaksi tieteellisen Inkeri-kirjallisuuden julkaisijaksi

ja levittäjäksi. Pöytäkirjan mukaan Tirranen painotti Inkerin Sivistysrahas-

ton perustamisen tärkeyttä tulevalle Inkerin jälleenrakentamistyölle.97

Tammikuun alussa 1923 liittoon hyväksyttiin 77 uutta jäsentä. Sisä-

asiainministeriö puolestaan myönsi liitolle sen anomuksesta 25 000 mar-

kan avustusmäärärahan. Inkerin Liiton toiminta pääsi vauhtiin ja muodos-

tui laajaksi ja monipuoliseksi. Sille oli monta edellytystä. Liiton vaikutus

kasvoi suomalaisten jäsenten keskuudessa. Järjestön kantasuomalaisiin jä-

seniin kuului hyvin koulutettua ja merkittävässä yhteiskunnallisessa ase-

massa ollutta väestönosaa. Toisaalta mukana oli radikaalia, heimoaatteen

innoittamaa nuorisoa, joka perusti Akateemisen Karjala-Seuran 22.2.1922.

Seuran vaikuttajiin kuulunut Yrjö Vuorjoki kirjoitti keskenjääneessä seu-

ran historiikissä, että  ”loppujen lopuksi merkitsi tämä komealta kalskah-

tava ja monelle loukkauskiveksi tullut nimitys Suur-Suomi meille yksinker-

taisesti maan itsenäisyyden vahvistamista ja turvaamista. Kokonais-

katsomuksen yhteenliittäjänä oli suomalainen kansallistunto.”(alleviivaus

lähteessä, T.F.)

Jo ensimmäisissä painetuissa säännöissä vuodelta 1923 niiden kolman-

nessa pykäläissä esitettiin seuran päämääräksi Karjalan ja Inkerin kysymys-

ten tunnetuksi tekeminen ja myötätunnon herättäminen heimoasiaa koh-

taan. Seura ilmoitti harjoittavansa sivistys- ja herätystyötä karjalaisten ja

inkeriläisten keskuudessa ohjaamalla ja kustantamalla heitä oppilaitok-

siin, järjestämällä heille esitelmiä ja luentotilaisuuksia, levittämällä hei-

mokirjallisuutta ja toimeenpanemalla heimojuhlia.98  Koska Inkerin Liit-

to oli perusnäkemyksiltään lähellä AKS:aa, oli luonnollista, että järjestöt

löysivät toisensa, ja niiden yhteistyö muodostui läheiseksi ja tiiviiksi. Yhtä

luonnollista oli, että Suomalaisuuden Liitto, Itsenäisyyden Liitto, Karjalan

Liitto ja monet muut heimojärjestöt ottivat inkeriläiset huomaansa. Hei-

moajattelun kannattajat olivat itse asiassa perustamassa Inkerin Liittoa

yhdessä inkeriläissivistyneistön kanssa.

Toinen tärkeä tekijä oli inkerinsuomalaisten pakolaisten ja kantasuo-

malaisten järjestötoiminnan kokemus. Kumpikin osapuoli tuki toinen tois-

97 Ibidem, 4.12.1922.

98 Vuorjoki 1970, luku 1, s. 1, 3. Sain käyttööni Yrjö Vuorjoen (1899–1970) kesken jääneen käsi-

kirjoituksen Akateeminen Karjala-Seurasta – Kansakunnan peitsi kirjoittajan tyttäreltä 2.

maaliskuuta 2009. Saman käsikirjoituksen vaillinen kappale säilytetään Kansalliskirjastossa.

Käsikirjoitus antaa uutta valaistusta 1920–1930- luvun ylioppilasnuorison kansalliseen toi-

mintaan. Pidän sen julkaisemista kirjana kaikin puolin kannatettavana. T.F.
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taan. Kantasuomalaiset tarjosivat suhdeverkostonsa ja henkilökohtaiset

vaikutusmahdollisuutensa. Inkerinsuomalaiset toivat heimotoimintaan

oman lisäarvonsa. He edustivat Suomen ulkopuolelta tullutta ja siellä asu-

nutta, venäläistä pakkovaltaa vastustanutta suomalaisuutta. Venäjä ja erityi-

sesti Neuvosto-Venäjä muodostuivat luonnollisella tavalla heidän yhteisek-

si vastustajakseen.

Inkerin Liiton pöytäkirjoista parin vuosikymmen ajalta avautuu mo-

nimutkaisia elämänvaiheita, joihin järjestön johto ja heidän lähimmät tu-

kijansa ajautuivat. Jatkosota ja inkeriläisten siirtovaiheet olivat liiton toi-

minnan vaikeimpia. Vaikuttaa siltä, että koetut vaikeudet yhdistivät Inke-

rin Liiton aktiiveja entisestään. Heidän arvovaltansa ja luottamus heihin

nousi korkealle Suomeen jääneen siirtoväen keskuudessa. Hallituksen pöy-

täkirjoista paljastuu samalla, että liiton tavoitteita ohjasi tarve toimia kan-

sanosansa hyväksi. He ottivat itselleen sivistäjän ja puolestapuhujan roo-

lin, ja olivat uskollisia sille vahvistaessaan inkerinsuomalaisten yhteenkuu-

luvuutta Suomeen ja suomalaisuuteen. Nyt, jälkiviisaina, voimme olla

montaa mieltä Inkerin Liiton perustajien ja heidän kannattajiensa hei-

moaatteesta ja sen hyväksi tehdystä työstä. Pintapuolinenkin tutustumi-

nen Tarton rauhan ja jatkosodan lopun välisen jakson toimijoihin ja tapah-

tumiin todistaa sen, että heidän työnsä Inkerin ja suomalaisuuden eteen

ei ollut turhaa. Neljännesvuosisata sitten, Neuvostoliiton ollessa voimis-

saan, näistä ansioista ei vielä puhuttu, saati kirjoitettu yhtä avoimesti kuin

tänään.

Elämisen edellytyksien luomista

Inkerin Liitto lähti liikkeelle aktiivisesti. Työsarkaa riitti. Liiton toimia sisä-

ja ulkopoliittisessa kentässä tarkasteltaessa voi sanoa, että sille kuului kaikki

maan ja taivaan väliltä. Se ilmoitti Uudenmaan läänin maaherran virastolle,

että jos lääninhallitus katsoi tarpeelliseksi, liitto lupautui antamaan lau-

suntoja läänissä oleskelulupia hakevien inkeriläisten anomuksiin. Tällai-

sille lausunnoille oli tarkoitus kansliassa järjestää eri diaari, johon merkit-

täisiin, kenen suosituksesta asianomainen puoltolause annettiin.

Liiton puhemiehistö teki esityksen Tarton rauhan jälkeen, jossa vastus-

tettiin Pohjois-Inkerin suomalaisten pakkosiirtoa Sisä-Venäjälle. Liiton ta-

holta pyydettiin Suomen hallitukselta toimia siirtosuunnitelmien estämi-

seksi. Lehtori Koivistoinen puolestaan esitti ajatuksen maan hankkimisesta

Suomessa inkeriläisille. Aloitteen kannattajat olivat siinä uskossa, että täl-

lä tavalla he voisivat houkutella inkeriläisiä muuttamaan Suomeen. Maa-
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kysymys oli tärkeä, mutta yhtä tärkeitä olivat kansalaisoikeudet, joita in-

keriläispakolaiset peräsivät neuvostohallitukselta. Liitto jätti ulkoasiain-

ministeriölle esityksen neuvostohallituksen Tarton rauhan jälkeisistä toi-

mista Inkerissä ja sopimuksen rikkomuksista neuvostohallituksen tahol-

ta. Samalla päätettiin pyytää ulkoasiainministeriötä entistä pontevammin

puoltamaan Inkerin oikeuksia ja toimimaan Inkerin kysymyksen saattami-

seksi kansainväliseen tietoisuuteen rinnan Karjalan kysymyksen kanssa.99

Kantasuomalaisten jäsenten avulla liitto pääsi lähestymään tärkeitä

viranomaisia. Esittelijäneuvos Heilimo valtuutettiin huolehtimaan ulko-

asiainministeriön taholla inkeriläisten maahantulolupien helpotuksista ja

kirjeenvaihtomahdollisuuden järjestämisestä ministeriön kuriiripostin

välityksellä. Inkeriläiset itsekään eivät jääneet toimettomiksi. Juho Tirra-

nen selosti käyntiään ulkoministerin luona ja neuvottelujaan inkeriläisten

Suomeen tulosta sekä pakolaisten paluusta Inkeriin. Tarkoitus oli pitää

asiasta kokous ulkoasiainministeriössä.100

Koska Liitto katsoi heimoasiain hoidon Inkerin osalta ulkoasiainmi-

nisteriössä poikenneen Liiton näkemyksistä, käännyttiin Itä-Karjalan ko-

mitean, AKS:n ja Karjalan Sivistysseuran puoleen kirjelmällä, jossa näitä

pyydettiin yhtymään liiton taholta ministeriölle jätettävään esitykseen.

Siinä oli tarkoitus ehdottaa, että ministeriö määräisi heimoasioihin pe-

rehtyneen virkamiehen hoitamaan asioita.101  Apua ja tukea haettiin lu-

kuisilta tahoilta. Heilimon esityksestä anottiin eduskuntaryhmiltä, että

valtion vuoden 1927 menoarvioon varattaisiin lisämääräraha pakolaisten

opintojen tukemiseksi. Kirjelmän allekirjoittajaksi esitettiin Itä-Karjalan

Komiteaa. Myös AKS kannatti asiaa.102

Alati laajentunut suhdeverkosto toi Inkerin Liitolle epätavallisiakin tar-

jouksia. Kirjailija Maila Talvio pyysi liittoa hankkimaan hautavalokuvia

Inkerinmaan haudoista hänen tekeillä olevaan teokseensa. Laajassa keskus-

telussa oltiin yhtä mieltä siitä, että valokuvien hankkiminen Inkeristä oli

sinänsä arvokasta. Liitolla ei kuitenkaan ollut mahdollisuuksia järjestää

kuvien hankintaa siellä vallitsevien olosuhteiden johdosta, mutta asiaa pää-

tettiin pitää vireillä.103

Inkerin Liiton keskus sijaitsi Helsingissä. Valtaosa inkeriläispakolaisista

asui kuitenkin eri puolilla maata. 1920-luvun lopulle tultaessa syntyi tarve

99 Ibidem, 12.4.1923.

100 Ibidem, 18.6.1926.

101 Ibidem, 13.12.1926.

102 Ibidem, 13.9.1927.

103 Ibidem, 18.10.1926.
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parantaa yhteyksiä. Kesäjuhlat eivät yksin riittäneet ylläpitämään pako-

laisten henkisiä siteitä. Liiton toiminnan edistämiseksi perustettiin asia-

miespiirejä eri puolille maata. Asiamiehiksi pyydettiin Suomessa toimivia

inkeriläissyntyisiä kansakoulunopettajia. Lisäksi asiamiehiksi kutsuttiin:

diplomi-insinööri Jukka Savolainen Turussa, johtaja Otto Räikkönen Rau-

malla, kapteeni Jukka Tirranen Viipurissa, kauppias Eeva Läärä Hyvinkääl-

lä, herrat Sakari Akkanen ja Matti Pönniö Terijoella, Matti Kähäri Pölläk-

kälässä, kauppias Juho Kekki Perkjärvellä, ylioppilas Tahvo Tiittanen Rau-

dussa, herra Tahvo Ryöti Makslahdessa, herra Paavo Lipiäinen Sortavalassa,

rouva Helena Kössi Käkisalmessa, herrat Mikko Ollikainen Petsamossa,

Kaapre Pekkanen Kellomäellä, Juho Rautanen Joutsenon Honkalahdessa,

Matti Virolainen Ensossa ja Antti Husu Kotkassa.104

Liiton toimintaan tarvittavia varoja saatiin eri lähteistä ja rahan hankki-

miseen haettiin erilaisia keinoja. Yksi sellainen oli valtakunnallinen rahan-

keräys. Inkerin Liiton iloksi sisäaisainministeriö myönsi sille 1930 luvan

kerätä rahaa yhden vuoden aikana. Tehtävään lupautui heti 30 henkeä.

Rahaa tarvittiin ulkopuolisten palvelujen ostamiseen, painotuotteiden

hankkimiseen, stipendien jakamiseen inkeriläisille opiskelijoille, matkaku-

luihin ja moniin muihin tarpeisiin. 105

Pakolaishuolto ja valistustoiminta olivat arkielämän tärkeimpiä ylläpi-

täjiä. Inkerin Liitto edisti asioita monilla tahoilla. Juho Tirranen osallistui

pääministeri Svinhufvudin luona 1. joulukuuta 1930 pidettyyn ministeri-

valiokunnan kokoukseen, jossa neuvoteltiin pakolaishuollosta ja valistus-

toiminnasta. Asiantuntijoina olivat mukana valtion pakolaisavustuskes-

kuksesta pankinjohtaja Hyvärinen ja kapteeni Tirranen. Heimojärjestöjä

edusti eversti Paavo Talvela.106

Karkotusten käynnistyessä Inkerissä vuoden 1930 alussa, pakolaisia al-

koi saapua Suomeen salaa. Rajan ylittäminen ei vielä taannut pääsyä maa-

han, sillä osa käännytettiin takaisin. Inkerin Liiton miehet, erityisesti Juho

Tirranen, tunsivat monet pakolaiset henkilökohtaisesti ja osasivat tarvit-

taessa varmistaa maahan pyrkivien henkilöllisyyden. Toisaalta Inkerin

pakolaiset olivat Inkerin Liitolle ja Suomen viranomaisillekin tärkeä tie-

donlähde Inkerin tapahtumista. Tämän vuoksi toimittaja Otto Kotonen

valtuutettiin tiedustelemaan Etsivältä Keskuspoliisilta, kuinka paljon maa-

han pyrkiviä palautettiin ja mistä syystä. Samalla lausuttiin toivomus, että

104 Ibidem, 25.10.1929.

105 Ibidem, 23.10.1930.

106 Ibidem, 1.12.1930.
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myös palautettavista henkilöistä tehtäisiin ilmoitus inkeriläisten valtuut-

tamalle henkilölle, kapteeni Tirraselle.107

Inkerin Liiton toiminnan aloittamisesta tuli kuluneeksi kymmenen

vuotta 25. syyskuuta 1932. Muistojuhla ja illalliset järjestettiin hotelli Hel-

singissä. Sille osallistui Heimojärjestöjen Keskusvaliokunta, AKS, Naisyli-

oppilaiden Karjala-Seura, Karjalan Sivistysseura, Suomalaisuuden Liitto,

Itä-Karjalan Komitea, Karjala-Kerhojen Keskusliitto, Valtion Pakolaisavus-

tuskeskus ja Inkeriläisten toimikunta.108  Tapahtuman merkeissä Tasaval-

lan Presidentti Svinhufvudille luovutettiin Inkerin pöytälippu ja liiton

muistojulkaisu. Presidentti otti huomionosoitukset henkilökohtaisesti

vastaan.109

Tiedottamisen laajakaista:
Lehti, radio, luennot, juhlat...

Inkerin pakolaisilla oli kova kaipuu päästä kotiin. Kaiken, minkä he suun-

nittelivat ja tekivät, he halusivat myöhemmin toteuttaa Inkerissä. Ei ollut

merkitystä, milloin se tapahtuisi. Tärkeintä oli toteutumisen mahdolli-

suus sellaisenaan. Tämä toiveajattelu, tarve toimia yhdessä, piti yllä hei-

dän elinvoimaisuuttaan. Terijoella asuneet inkeriläiset Tapanainen, Kemp-

pinen, Tirranen, Pönniö ja Laihinen ehdottivat liiton johtokunnalle, että

Terijoella 26. heinäkuuta 1925 vietettävän heimojuhlan yhteydessä kutsu-

taan koolle yleinen inkeriläisten valistustyöntekijöiden kokous. Siihen

toivotettiin tervetulleiksi myös Inkerin entistä papistoa. Inkerin Liitossa

esitettiin pohdittavaksi tulevan ”sopusointuisen” valistustoiminnan jär-

jestämistä Inkerissä. Johtokunta toivoi, että inkeriläisten valistusjärjestöt

ryhtyisivät edistämään asiaa.110  Näissä merkeissä julkaistiin sihteerin laati-

ma järjestön vuosikertomus 150 kappaleen painoksena jaettavaksi lehdis-

tölle, heimoasian harrastajille ja heimojärjestöille.111

Vapaaehtoistyön lisäksi Inkeri-lehden julkaiseminen vaati Inkerin Lii-

tolta paljon varoja. Varat ehtyivät vuoden 1927 lopulla niin, että lehden

julkaiseminen päätettiin keskeyttää. Käynnistettiin neuvottelut Itä-Karja-

107 Ibidem, 12.11.1931. Sihteerin laatima tilasto maassamme oleskelleista Inkerin pakolaisista jul-

kaistiin vuoden 1934 tilastokatsauksissa n:o 12.

108 Ibidem, 14.10.1932.

109 Ibidem 14.10.1932.

110 Ibidem, 9.7.1925.

111 Ibidem, 13.12.1926.
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lan Komitean kanssa siitä, että sen julkaiseman Vapaa Karjala -viikkoleh-

den yhteyteen voitaisiin järjestää Inkeri-osasto. Liiton kanslian pito ja kans-

listin toimi lakkautettiin toistaiseksi. Suomi-Seuralta tiedusteltiin mah-

dollisuuksia saada säilyttää liiton arkistoa ja pitää johtokunnan kokouk-

sia sen huoneistossa.112

Vuonna 1928 oli edessä eräänlainen välitilinpäätös. Tällöin tuli kulu-

neeksi 10 vuotta inkeriläisten vapaustaisteluista. Kapteeni Juho Tirranen

Inkeriläisten Toimikunnan edustajana esitti ajatuksen muistomitalista. Aja-

tus hyväksyttiin ja toteutettiin. Liitto puolestaan kannatti AKS:n opetus-

ministeriölle osoitettua anomusta heimovalistusmäärärahan saamiseksi.

Kaapre Tynnin esityksestä ryhdyttiin valmistelemaan lähestyvää kymmen-

vuotisjuhlaa. Tynni ja sihteeri valtuutettiin keräämään aineistoa julkaisua

varten ja kutsumaan juhlan valmisteluihin inkeriläisjärjestöjen edustajia.113

Suomen Yleisradion johtokunta tarjosi Inkerin Liitolle tilaisuuden pi-

tää kaksi Inkeri-aiheista radioesitelmää. Niiden esittäjäksi valittu maisteri

Tynni selosti ensimmäisessä Kolppanan seminaarin toimintaa ja toisessa

Inkerin kansakoululaitosta.114  Yleisradion johtokuntaa pyydettiin varaa-

maan Inkerin Liitolle lisää aikaa Inkeri-aiheisille radioesitelmille.115  Suo-

men Yleisradion johtokunta antoi myöhemmin liitolle oikeuden pitää niitä

kerran kuukaudessa.116

Juhlavuoden valmistelujen ansiosta Inkerin Liiton toiminta sai uutta

puhtia. Tynni laati kirjoituksen Inkerin kysymyksestä toimitettavaksi eng-

lantilaiseen aikakauslehteen. Kirjoituksen käänsi englanniksi Aino Malm-

berg. Käkisalmeen perustettiin oma osasto. Koska inkeriläisiä kuoro- ja

kansansävelmiä onnistuttiin keräämään huomattava määrä, harkittiin

niiden julkaisemista liiton tai Kansanvalistusseuran kustannuksella.117

Tynni esitteli Euroopan vähemmistökansallisuuksien järjestön toimintaa.

Sen keskus sijaitsi Tallinnassa. Hän lupautui hankkimaan liitolle kaikki

järjestön toimesta ilmestyneet julkaisut ja asiatiedot.118  Itä-Karjalan Komi-

tea suostui muuttamaan kustantamansa lehden Vapaa Karjala ja Inkeri -ni-

miseksi vuoden 1931 tammikuusta alkaen. Tämä oli hyvä uutinen, jonka

eteen oli jouduttu näkemään paljon vaivaa.119  Helsingin kirkkovaltuusto

112 Ibidem, 16.11.1927.

113 Ibidem, 5.5.1928.

114 Ibidem, 26.11.1928.

115 Ibidem, 31.6.1929.

116 Ibidem 23.3.1931.

117 Ibidem, 17.3.1930.

118 Ibidem, 21.8.1930.

119 Ibidem, 23.10.1930.
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puolestaan vapautti kirkollisverosta kaikki Helsingissä asuneet Inkerin pa-

kolaiset.120

Väestönsiirrot ja karkotukset Inkerissä vuonna 1930 saivat aikaan useita

esityksiä. Tohtori Herman Gummerus laati omasta aloitteestaan Inkeriä

koskevan kirjoituksen, joka julkaistiin Finsk Tidskrift -aikakauskirjassa.

Lisäksi hän otti kirjoituksestaan 2 000 kappaleen eripainoksen Suomen

ruotsinkielistä väestöä ja Skandinavian maita varten. Kirjoitus lähetettiin

Nordiska Familjebok - kirjan laatijoille. Teoksen Inkeriä kuvaava kirjoitus

oli tosin liiton mielestä puutteellinen ja jopa virheellinen. Tynni puoles-

taan selosti Inkeriläisten Toimikunnan ja heimojärjestöjen keskusvalio-

kunnan nimissä tehtyä ulkomaanmatkaansa kesällä 1930 ja liitti selostuk-

sen hallituksen pöytäkirjaan. Sihteeri taas esitteli Inkerin kysymystä Journal

de Genéven päätoimittajalle tohtori Martinille ja jätti hänelle Inkeriä koske-

via asiakirjoja kesäkuussa 1932. Yhdessä Heimojärjestöjen Keskusvalio-

kunnan puheenjohtajan insinööri Reino Castrénin kanssa sihteeri toimitti

Inkeriä koskevan suomen-, englannin- ja ranskankielisen selostuksen, jo-

hon liittyi sihteerin laatima kartta Inkerin laajennetusta rajavyöhykkeestä.

Määräys tulisi voimaan kesäkuussa 1935. Samoin julkaistiin englannin- ja

ranskankielisenä painoksena Inkerin valkoinen kirja.

Nelihenkinen lähetystö, johon kuuluivat professori Gummerus ja hä-

nen poikansa, tarkastaja Vesa ja herra Kyöttinen, matkusti elokuussa ul-

komaille selostamaan Inkerin ja Karjalan silloista hädänalaista asemaa.

Lähetystö viipyi matkallaan kuukauden vieraillen Ruotsissa, Tanskassa,

Sveitsissä, Ranskassa, Englannissa, Hollannissa ja Saksassa. Lähetystö ta-

pasi useita vaikutusvaltaisia henkilöitä ja jätti heille Inkeriä ja Itä-Karjalaa

koskevia asiakirjoja. Pastori Jääskeläinen kävi Hollannissa elokuussa 1935

pitämässä neljä esitelmää Inkerin uskonvainoista.

Samoihin aikoihin kävivät Inkeriläisten Yhdistyksen puolesta opettaja

Aappo Metiäinen ja maisteri Teppo Savolainen arkkipiispa Erkki Kailan

luona esittelemässä Inkerin kirkon hätää ja luovuttamassa tiedonannon

Inkerin luterilaisen kirkon tilasta. Tšekkoslovakialainen tohtori Paneth

oleskeli Helsingissä syksyllä 1935. Hän oli kirjoittamassa saksankielistä kirjaa

Inkeristä.121  Itsenäisyyden Liitto kutsui Inkerin Liiton isänmaallisten jär-

jestöjen yhteiseen kokoukseen helmikuussa 1936.122  Inkeri-aiheista luento-

sarjaa jatkettiin Helsingissä lokakuusta lähtien viitenä sunnuntaina.

120 Ibidem, 24.4.1930.

121 Ibidem, 3.10.1935.

122 Ibidem, 14.2.1936.
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Luennoitsijoina toimivat professori Björksten, dosentti Haavio ja maiste-

ri Elo.

Karjalan ja Inkerin ulkomaisen propagandan järjestämiseksi Karjala-

Kerhojen Keskusliitto ja Inkeriläisten Yhdistys asettivat syksyllä 1936 Itä-

Karjalan ja Inkerin valtuuskunnan, johon kuului kolme jäsentä kummas-

takin järjestöstä.123

Itä-Karjalan Komitea ilmoitti, että Vapaa Karjala ja Inkeri -lehti lak-

kaisi ilmestymästä taloudellisista syistä vuonna 1938. Inkerin Liitto käyn-

nisti neuvottelut yhteisen heimolehden aikaansaamiseksi.124  Liitto myön-

si lehden tukemiseen 5 000 markan apurahan.125

123 Ibidem, 30.9.1936.

124 Ibidem, 30.9.1937.

125 Ibidem, 17.11.1937.

Nouse Inkeri. Kansallishymni. Säveltänyt Mooses Putro 1899. KA.
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Tohtori Gummerus lahjoitti 50 kappaletta saksankielistä kirjoitustaan

Inkerin suomalaiset, joka ilmestyi lisäpainoksena eräässä saksalaisessa ai-

kakauslehdessä. Ranskankielisessä Prométhée-lehdessä julkaistiin Inkeriä

koskeva kirjoitus ”Inkerin suomalaiset Moskovan ikeen alla”.126 Inkeri-pro-

pagandan tehostamiseksi ja liiton varojen kartuttamiseksi ryhdyttiin kus-

tantamaan Inkeri-aiheisia postikortteja. Ensimmäisessä kortissa julkais-

tiin kansallislaulun maineeseen kohonnut Nouse Inkeri.127  Kun yliopiston

kirjastossa oli paljon Inkerin historiaa, taloudellisia ja sivistysrientoja kos-

kevaa aineistoa, Inkerin Liitto esitti julkisen toivomuksen, että opiskelijat

ryhtyisivät laatimaan Inkeri-aiheisia yliopistollisia kirjoituksia, joita lii-

ton puolesta voitaisiin tukea rahallisesti.128

Postikortti, jota myytiin Inkerin sivistysrahaston

hyväksi 1930-luvulla. KA.

126 Ibidem, 10.11.1932.

127 Ibidem, 31.3.1933.

128 11.9.1933. Ja lisää julkaistiin. Eripainoksina ilmestyivät Liiton vuosikertomus 1933, Sulo Halt-

sosen Keski-Inkerin ulkorakennuksia, nimimerkki S.A: n. Viron Inkeri, J. Mustosen Luettelo

Inkeri-aiheisesta kirjallisuudesta.
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Kun miettii Inkerin Liiton lukuisien toimien tärkeysarvoa, joutuu totea-

maan, ettei niitä voinut asettaa arvojärjestykseen. Oli kiireisimpiä ja vä-

hemmän kiireisiä, kaikki yhtä tärkeitä. Jäsenten kartuttaminen Inkerin

Liitolle oli yksi keskeisistä asioista. Uusien jäsenten avulla Liitto laajensi

suhdeverkostoaan ja samalla toimintamahdollisuuksiaan. Uusien jäsen-

ten luettelo julkaistiin vuosikokouksen yhteydessä. Jäseniä oli kahta lajia:

vakinaiset ts. ainaisjäsenet ja vuosijäsenet. Uusiksi vakinaisiksi jäseniksi

esimerkiksi vuonna 1933 hyväksyttiin: ”kenraali, ylilääkäri V. E. Lindén,

prof. Jalmar Castren, pääjohtaja A. Uusikylä, prof. Yrjö Meurman, toht.

rouva Maria Nyman, eversti Arne Somersalo, prof. Appelgren-Kivalo, prof.

Antti Tulenheimo, tri Paavo Virkkunen, prof. Laimi Leidenius, kauppa-

neuvos John Grundström, prof. Ilmari Krohn, prof. El. Kaila, prof. Rolf

Nevanlinna ja prof. Allan Serlachius.”129

Muutamat tapahtumat muodostivat vuoden 1933 aikana kokonaisuu-

den, johon liitettiin muita samanhenkisiä tilaisuuksia. Inkerinmaan sivis-

tyselämän kannalta Kolppanan seminaarin perustaminen 1863 oli ollut

vertaansa vailla. Inkerin kansallisen oppilaitoksen muistoksi järjestettiin

juhlatilaisuus liiton vuosikokouksen yhteydessä.130  Heimojärjestöjen Kes-

kusvaliokunnan asettamaan heimo-opetustoimikuntaan valittiin Inkerin

Liiton edustajaksi professori Salminen ja varalle lehtori Jaakkimainen.131

Valiokunnan tehtävänä oli saada heimotietoutta kouluihin ja muihin op-

pilaitoksiin. Seminaari inkeriläisten opinahjona kelpasi suomalaisuuden

edistämisen esimerkiksi. Liitossa mietittiin myös, miten Inkerin kysymystä

voitaisiin edistää Kalevalan ”riemuvuoden” 1935 aikana. Professori Salmista

pyydettiin laatimaan liiton vuosijulkaisuun kirjoitus Inkerin kansanru-

nojen vaikutuksesta Kalevalan kokoonpanoon. Suomen Nuorisoseuroja

pyydettiin ottamaan työohjelmaansa Inkerin kysymyksen edistäminen. Sitä

varten Liitolla oli Inkeri-kirjallisuutta.132  Inkerin Liiton toiminnan kannalta

tärkeäksi muodostui oman huoneiston hankkiminen osoitteessa Pohjois-

ranta 14 C 67.133

Suomalainen Inkeri vuosilta 1922–1939 sidottiin kirjaksi ja jaettiin joh-

tokunnan jäsenille. Kaapre Tynnin ehdotuksesta yksi kappale lähetettiin

amiraali Johan Pitkalle Viroon.134

129 Ibidem, 2.5.1933.

130 KA, IA, Inkerin Liiton hallituksen pöytäkirjat, 11.9.1933.

131 Ibidem, 6.4.1934.

132 Ibidem, 12.11.1934.

133 Ibidem, 16.12.1938. Sen hinta oli 70 000 markkaa. Toikka ja Savolainen valtuutettiin allekir-

joittamaan kauppakirja liiton puolesta.

134 Ibidem, 22.9.1939.
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Inkeri-kirjojen tarve

Inkeri-aiheisen kirjallisuuden tarve tuli esiin pian Inkerin Liiton perustami-

sen jälkeen. Sen hetken ja ajan tarpeisiin sopivaa kirjaa ei ollut, kirjallisuu-

desta puhumattakaan.135  Pietarissa ennen vallankumousta ilmestyneet

Paavo Räikkösen ja Kaapre Tynnin toimittamat almanakat oli julkaistu

muuhun kuin opetustarkoitukseen. Tohtori Engelberg ja liiton sihteeri

Tiittanen osallistuivat Viipurissa pidettyyn inkeriläisten opettajien kokouk-

seen huhtikuussa 1923. Siellä inkeriläissyntyiset opettajat kääntyivät liiton

puoleen toivoen apua oppikirjan toimittamiseksi Inkerin suomalaisille

kouluille ja opiskeluavustuksien jakamiseksi niille. Liitto kannatti esitystä,

mutta sen mahdollisuudet jäivät kirjan osalta hyvän ajatuksen asteelle.136

Liiton taholta allekirjoitettiin ja jätettiin opetusministeriöön yhdessä

Itsenäisyyden Liiton ja Suomalaisuuden Liiton sukukansaosaston kanssa

esitys heimo-opin ottamisesta Suomen koulujen opetusohjelmaan. Mi-

nisteriö pyysi lausuntoa opetushallitukselta.137

Suomenkielisen kirjallisuuden hankkiminen Inkerin suomalaisiin kou-

luihin oli yksi tapa tukea äidinkielistä toimintaa. Käsikirjastojen hankki-

miseksi Inkerin koululle,138  käännyttiin kustantajien puoleen ja pyydet-

tiin lahjoituksia tai tuntuvia alennuksia. Kiitollisuudella otettiin vastaan

Inkerin avun tähän tarkoitukseen lahjoittamat 3 000 markkaa, jotka käy-

tettiin kirjojen hankintaan.139

Kotikasvatusyhdistys lahjoitti ja lähetti Inkeriin 300 kappaletta Joulu-

ilo-nimistä lastenkirjaa. Neuvostosensuuri takavarikoi kirjat Pietarissa il-

moittamatta vastaanottajalle, ja ne palautettiin Suomeen.140

Liiton julkaisema kirja Kymmenen kohtalokasta vuotta Inkerin kansal-

listen taistelujen varrelta valmistui kesäkuussa 1929. Kirjan toimittaneen

Kaapre Tynnin johdannossa todetaan, että eletyn vuosikymmenen koke-

muksille ja tappioille omistetulla kirjalla olisi merkitystä ”sekä Inkerin

kysymyksen vastaisen kehityksen että Inkerin vastaisen historiankirjoituk-

sen kannalta”. Tynni vakuutti, ettei kirjoittajan ”kynää juoksuttanut pelk-

kä kodittoman pakolaisen mieli”.141

135 Suomessa kouluopetukseen sopivaa Inkeri-kirjaa ei ole vieläkään. Inkerin suomalaisten vai-

heita ei suomalaisissa historian ja yhteiskunnan oppikirjoissa mainita lainkaan, aivan kuin

tätä suomalaista kansanosaa ei olisi olemassa.

136 KA, IA, Inkerin Liiton hallituksen pöytäkirjat, 12.4.1923

137 Ibidem, 7.9.1925.

138 Neuvosto-Venäjällä oli kirjava koulukirjakäytäntö vuoteen 1928.

139 Ibidem, 7.10.1924.

140 Ibidem, 7.1.1925.

141 Ibidem, 31.6.1929; Tynni 1929, s. 5.
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Tämän päivän lukija voi yhtyä Tynnin käsitykseen. Hänen ja kokoel-

man muiden kirjoittajien sanomasta kuultava katkeruus on ymmärrettä-

vää. Vallan vaihtumisen myötä heidän elämäntyönsä Inkerissä murskattiin,

silti he eivät luovuttaneet. Nähdäkseni tämä selittää, miksi ennen Tarton

rauhaa he liittoutuivat virolaisten, suomalaisten ja valkokaartilaisten, siis

kaikkien Neuvosto-Venäjää vastaan sotineiden tahojen kanssa. Näiden

avulla inkeriläispakolaiset olettivat palauttavansa Venäjän väliaikaisen hal-

lituksen kanssa sovitut etuudet. Tämä ehkä selittää myös sen, miksi vuonna

1929 Tynni ja hänen tukijansa jaksoivat sinnikkäästi ajaa Inkerin asiaa,

vaikka valtaosa heidän heimolaisistaan asui tarkasti vartioidun rajan toisel-

la puolella. Inkeri oli heidän elämänsä asia. Kaiketi tämän vuoksi Inkerin

Liiton ja muiden inkeriläisjärjestöjen aktiivit tarttuivat, jälleen kerran, jo

vanhoilla päivillään, Saksan tarjoamaan oljenkorteen kesällä 1941. He ha-

lusivat nähdä Inkerin vapaana neuvostovallasta ja liitettynä Suomeen tai

inkerinsuomalaiset muuttaneina Suomeen.

Kaapre Tynni on ollut oikeassa olettaessaan, että hänen toimittamallaan

kirjalla tulee olemaan merkitystä Inkerin suomalaisten historiankirjoituk-

sen kannalta. Kirjan arvokkainta antia ovat mielestäni sen sisältämät hen-

kilöhistoriat. Saman asian oli oivaltanut Tynni. Hän käynnisti 1930-luvun

taitteessa hankkeen, jonka tarkoituksena oli kerätä henkilö- ynnä muita

tietoja Inkerissä syntyneistä sivistystyöntekijöistä. Työn tuloksena tuli toi-

mittaa Inkerin Aikalaiskirja. Sihteerin laatima kyselykaavake lähettiin asi-

anomaisille henkilöille.142  Tämä teos on yhä ilmestymättä.

Kymmenen kohtalokasta vuotta -kirjan julkaisemisen jälkeen kävi ilmi,

että liiton ulkopuoliset henkilöt ryhtyivät laatimaan Inkerin historiaa ja

vapaustaisteluja koskevaa julkaisua. Hallituksen pöytäkirjoista ei ilmene,

keitä nämä henkilöt olivat. Joka tapauksessa liiton puolesta käynnistettiin

oma Inkeri-kirjan hanke. Siihen kaavailtiin myös Inkerin vapaustaisteluja

koskevaa osaa. Professori Väinö Salmista pyydettiin keväällä 1935 laati-

maan mainitun julkaisun sisällysluettelo.143

Salminen esitteli syyskuussa 1935 valmistuneen ehdotuksensa Inkeri-

kirjan sisällysluetteloksi. Asetettiin nelihenkinen valiokunta tarkistamaan

sisällysluetteloa, löytämään kirjoittajat ja kustantaja. Hankkeen vastuuhen-

kilöiksi valittiin Salminen, Tynni, Jaakkimainen ja Mustonen.144

Inkerin Liiton johtokunnan kokouksessa Suomi-Seuran huoneistossa

huhtikuussa 1938 tarkastettiin tulevan Inkeri-kirjan sisältö. Julkaisumallina

142 KA, IA, Inkerin Liiton hallituksen pöytäkirjat, 12.11.1934.

143 Ibidem, 5.5.1937.

144 Ibidem, 30.9.1937.
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pidettiin Suomen kulttuurihistoriaa.145  Kirjoittajakaarti edusti aikansa ar-

vostetuimpia tutkijoita, minkä vuoksi on syytä antaa kokonaiskuva sen

rakenteesta. Kirja suunniteltiin 45 painoarkin kokoiseksi. Painosmääräksi

esitettiin 2 500 kappaletta. Julkaisun kirjoittajiksi päätettiin pyytää maan

johtavia tutkijoita, kuten professori A. M. Tallgrenia, professori Väinö Sal-

mista, professori Lauri Kettusta ja professori Albert Hämäläistä. Kirjoi-

tusten saamiselle varattiin aikaa vapusta syyskuun alkuun.146  Toukokuus-

Muistelmateos Kymmenen kohtalokasta vuotta,

toimittanut Kaapre Tynni, 1929.

145 Tämä hanke toteutui Inkerin suomalaisten historiana vasta vuonna 1969. Sen kirjoittajista

on elossa vain Keijo K. Kulha. Hänen kertomansa mukaan Tasvallan Presidentti U. Kekko-

nen tutustui Kulhan kirjoittamaan lukuun Toinen maailmansota ja paluu rauhan kauteen

(1941–1945) ennen kirjan painamista luultavasti ennakoiden mahdollisia epälojaalisuuden

osoituksia Neuvostoliiton suuntaan. Keijo K. Kulhan haastattelu 2008.

146 KA, IA, Inkerin Liiton hallituksen pöytäkirjat, 1.4.1938.
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sa 1938 neuvoteltiin Inkeri-kirjan toimittamisesta. Asetettiin toimituskunta

päätoimittajana V. Salminen, jäseninä K. Tynni ja L. Jaakkimainen. Lopulta

kirja jäi kuitenkin ilmestymättä.147  Saman vuoden lokakuussa tuli Suoma-

laisen Inkerin julkaisemisen vuoro. Se oli sisällöltään paljolti edellisen kal-

tainen.148

Inkeri-arkisto

Inkerin arkisto perustettiin jo pian liiton syntysanojen lausumisen jäl-

keen. Inkerin arkisto ei niissä oloissa ollut tärkeydessään kuitenkaan ensim-

mäinen. Inkerin Liiton perustajat pitivät silti arkistoa merkittävänä. Leh-

tori Juho Koivistoisen mielestä Kaapre Tynnin ja Mikko Tirrasen hallussa

olleet asiakirjat oli saatava liiton arkistoon. Kyseessä oli Inkerin Väliaikai-

sen Hoitokunnan ja Pohjois-Inkerin Hoitokunnan toimintaan liittyneet

asiakirjat. Ne muodostivat perustan Suomen Kansallisarkistossa säilytet-

tävälle Inkeri-arkistolle.149

Nimineuvos Hämäläinen tarjoutui piirtämään Inkerin kartan. Hänen

laatimansa Inkerin seurakuntien ja kylien nimiluettelo otettiin julkaista-

vaksi Inkeri-lehdessä ja pyydettiin asian harrastajia lähettämään huomau-

tuksia liitolle sen johdosta.150

Suomen Tallinnan lähetystö ilmoitti Inkerin Liitolle, että Viron puo-

lustusministeriö myönsi liiton valtuuttamalle henkilölle oikeuden suorit-

taa selvittelytöitä ministeriön arkistossa Inkerin aineiston jäljentämiseksi.

Koska edustajan lähettäminen Suomesta katsottiin kalliiksi, työn suoritti

Virossa asunut inkeriläinen opettaja Antti Seppänen. Tämän lisäksi Hei-

limo ilmoitti, että sisäasiainministeriö valtuutti Valtion Pakolaisavustus-

keskuksen kokoamaan heimokansojen vapaustaisteluarkistoa. Valtiovalta

rahoitti hanketta, ja Inkeri-arkisto sai siitä osansa.151

Inkerin arkiston perustajajärjestöt, Inkeriläisten Toimikunta ja Inke-

rin Ystävät, hyväksyivät arkiston säännöt. Ne julkaistiin kirjasena 150 kap-

paleen painoksena. Liiton sihteeri valtuutettiin tiedustelemaan, mitä In-

keri-aineistoa on Suomen sota-arkistossa, ja neuvottelemaan inkeriläis-

kansallista merkitystä omaavan aineiston luovuttamisesta liitolle. Kapteeni

147 Ibidem, 18.5.1838. Syitä ja selityksiä ei ole toistaiseksi esitetty, miksi kirja jäi ilmestymättä.

148 KA, IA, Inkerin Liiton hallituksen pöytäkirjat, 15.10.1938.

149 Ibidem, 1.11.1923. Inkeri-arkisto on kokonaisuudessaan yhä järjestämättä.

150 Ibidem, 7.4.1924.

151 Ibidem, 6.4.1925.
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Tirrasen esityksestä pyydettiin Valtion Pakolaisavustuskeskusta luovutta-

maan sen kokoama aineisto liiton Inkeri-arkistoon.

Arkiston sääntöjen tultua hyväksytyksi otettiin pöytäkirjaan Inkeri-

läisten Toimikunnan esittämä toivomus:

Kun näin hyväksyttyjen Inkerin arkiston 3. ja 4. [pykälät] kummin-

kin yhä edelleen poikkeavat Inkeriläisten Toimikunnan ehdotukses-

ta siitä, ettei niiden sanamuodot selvästi osoita, että tämä Inkeriä ja

inkeriläisiä koskeva arkisto kootaan nimenomaan Inkeriä varten,

mitä inkeriläiset ennen kaikkea toivovat, ei toimikunta voi olla tä-

män yhteydessä selittämättä, että se hyväksyessään arkiston sään-

nöt yhä edelleen käsittää arkiston keräämisen lopullisena tarkoituk-

sena olevan Inkerin arkiston luomisen inkeriläisten kansallistun-

non kehittämiseksi, inkeriläisten itseluottamuksen vahvistamisek-

si ja arkiston sijoituspaikan olevan siellä, missä se parhaiten voi

hyödyntää näiden tarkoitusperien hyväksi tehtävää työtä. Luottaen

siihen, että kaikilla perustajajärjestöillä on sama käsitys asiasta, tu-

lee toimikunta edelleen tekemään voitavansa arkiston kokoamisen

hyväksi.152

Inkerin arkiston perustajajärjestöt valitsivat sen johtokuntaan kuusi edus-

tajaa: Inkeri Liitosta esittelijäneuvos Esko Heilimo ja toimittaja Antti Tiit-

tanen; Inkerin Ystävistä agronomi Juho Kurikka ja kirkkoherra Juho Raski;

Inkeriläisten Toimikunnasta maisteri Kaapre Tynni ja johtaja Mikko Tir-

ranen.153

Ajatus Inkerin arkistosta oli ollut vireillä jo ennen vallankumousta.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura luovutti 1920–1930-lukujen vaihteessa

liiton arkistoon Inkerin kansanrunouskokoelmien lisäksi muuta Inkeriä

koskevaa aineistoa. Niiden luovuttamisehdoista neuvotteli professori Väi-

nö Salminen. Hänestä tuli Liiton edustaja myös suomalais-ugrilaista kult-

tuurikokousta valmistelevaan toimikuntaan.154

Inkerin arkistoon päätettiin hankkia kaikki Inkerin vapaustaisteluja

koskevat asiakirjat, jotka olivat yksityishenkilöiden ja järjestöjen hallussa.

Kirjelmät ja kehotukset luovuttaa asiakirjat Inkerin Liittoon tai sotamu-

seoon osoitettiin asianomaisille ja heidän perheilleen. Professori Joosep-

pi Mikkolalta päätettiin hankkia arkistoon Inkerinmaan kartta vuodelta

152 Ibidem, 14.12.1925.

153 Ibidem 17.5.1926.

154 Ibidem, 17.3.1930.
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1704 ja kirjailija Samuli Paulaharjulta inkeriläisiä kirjoituksia, julkaisuja

ja valokuvia.155

Inkerin Liitossa keskusteltiin myös siitä, miten voitaisiin pelastaa In-

kerin seurakuntien arkistokokoelmat, jotka sisältävät paljon arvokasta In-

kerin historiaa koskevaa aineistoa. Ehdotettiin neuvotteluja Suomen vira-

nomaisten ja valtionarkiston hoitajan kanssa. Neuvoteltiin eräiden liiton

arkistossa olleiden asiakirjojen siirtämisestä Valtionarkistoon.156  Liiton pu-

heenjohtaja professori Salminen ryhtyi hoitamaan asiaa. Asiasta ei annet-

tu tietoa julkisuuteen.157

Arkistoon kelpuutettiin myös ajankohtaista aineistoa. Sihteerin esi-

tellessä viimeaikaisia karkotuksia Inkeristä hän ilmoitti, että asiaa koske-

va Inkeriläisten Yhdistyksen kirjelmä jätettiin Valtioneuvostolle. Päätet-

tiin seurata tilanteen kehittymistä. Akateemisen Karjala-Seuran välityksellä

Inkerin Liitto antoi useille ulkomaanlehdille Inkerin karkotuksia koske-

via tiedotuksia. Niiden jäljennökset liitettiin Inkerin arkistoon.158

Miten sodat vaikuttivat Inkerin liittoon?
Vuodet 1939–1942

Inkerin Liiton hallitus merkitsi Liiton nimissä Valtion puolustuslainaa

20 000 markkaa talvisodan kynnyksellä marraskuun alussa 1939.159  Tämä

oli ensimmäinen julkinen kannatuksen osoitus, jolla liitto ilmaisi tukensa

kotimaalleen. Ottaen huomioon talvisodan aiheuttaman poikkeukselli-

sen tilanteen pidettiin liiton toiminnan jatkamista entisessä laajuudessaan

toistaiseksi mahdottomana. Tämän johdosta jäätiin odottamaan olojen

kehittymistä syksyyn 1940 saakka. Liiton hallitus harkitsi, mitä voitiin tehdä

Suomessa asuvien inkeriläisten auttamiseksi. Neuvoteltiin Helsinkiin saa-

puneiden inkeriläisten opettajien kanssa, jotka tunsivat heimolaistensa sen-

hetkiset olot. Liiton ilmoitukset ja uutiset julkaistiin myös Karjala-leh-

dessä.160

Suomen kansalaisuuden saaminen oli tuhansille Tarton rauhan jäl-

keen maahan jääneille inkeriläispakolaisille heidän oikeudellisen asemansa

155 Ibidem, 13.12.1932.

156 Ibidem, 12.11.1934.

157 Ibidem, 4.10.1933.

158 Ibidem, 8.5.1935.

159 Ibidem, 1.11.1939.

160 Ibidem, 24.4.1940.
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kannalta yksi keskeisimmistä asioista. Valtioneuvoston komitea, jonka teh-

tävänä oli laatia ehdotus ulkomaalaisten Suomen kansalaisiksi ottamises-

ta, sai työnsä valmiiksi lokakuussa 1940. Liitossa arveltiin, että mikäli laki

hyväksyttäisiin sellaisenaan, se tulisi helpottamaan tuntuvasti heimopa-

kolaisten pääsemistä Suomen kansalaisiksi. Lakiehdotus hankittiin liiton

arkistoon ennen kuin se meni lainvalmistelukunnan käsiteltäväksi.161

Kansalaisuuden saamista ja menettämistä koskevan Komiteamietinnön

n:o 4/40 sisältöä pohtiessaan liiton johtokunnassa pantiin merkille, että

Valtioneuvosto hyväksyi mietintöön liittyvän lakiehdotuksen esitettäväk-

si eduskunnalle. Pakolaisväestö toivoi heimopakolaisten laajempaa kan-

salaistamista, kuin mitä lakiehdotus edellytti. Tämä koski erityisesti tal-

visotaan osallistuneiden ja ennen vuotta 1925 maahan saapuneiden pako-

laisten ottamista maan kansalaiksi ilman erillistä anomusta. Johtokunta

valtuutti Jukka Savolaisen ja Juho Tirrasen esittämään eduskunnalle Inke-

rin Liiton kannan.

Inkeriläisten yhdistyksen puheenjohtaja Savolainen kertoi liiton halli-

tuksen kokouksessa marraskuussa 1940 yhdistyksen toimintaa kohdan-

neista vaikeuksista. Hän totesi, että yhdistyksen 16:sta paikallisosastosta 11

jäi luovutetulle alueelle. Niiden toiminta tuli katsoa loppuneeksi. Samalla

hän ilmoitti koko yhdistyksen toiminnan lopettamisesta. Hän tiedusteli

voisiko Inkerin Liitto ottaa hoidettavakseen yhdistyksen tehtävät inkeri-

läisten heimoharrastusten vaalijana. Tirranen puolestaan esitteli kysymystä

Inkerin Liiton liittymisestä Karjalan Liittoon. Hän perusteli ehdotustaan

sillä, että molempien liittojen toiminta oli läheistä toisilleen, ja Karjalan

Liitto hyväksyi heimotyön ohjelmaansa. Yhdistymispyrkimykset kertoivat

jäsenmäärältään ja vaikutusvallaltaan vahvan järjestön tarpeesta.162

Samat henkilöt samalla asialla 1942–1944

Järjestötoimintaan tutustuessa panee merkille, kuinka tekeville karttui aina

vain enemmän työtä ja vastuuta. Samat henkilöt jäivät varajäseniksi ja

nousivat myöhemmin varsinaisiksi jäseniksi. Koska asiat olivat vaikeita ja

aikaa vieviä, tällä vapaaehtoistyöllä ei ollut paljon ottajia. Tämä oli tuttua

jo entisestä Inkeristä. Tässä mielessä Inkerin Liitto muistutti muita sen

kanssa yhteistyössä olleita heimojärjestöjä.

161 Ibidem, 7.10.1940.

162 Hallituksen pöytäkirjat puuttuvat toukokuusta 1941 elokuuhun 1942.
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Jatkosodan alkaessa Inkerin Liitto keskittyi inkerinsuomalaisten hädän-

alaisen aseman helpottamiseen perustamalla Inkerin Asiain Hoitokun-

nan. Siinä toimivat jo ennestään tutut miehet. He tapasivat pitkästä aikaa

elokuun alussa 1942. Keskustelussa tuotiin esiin viimeisimpiä tietoja

Inkerinmaalta. Niissä ei ollut mitään uutta. Uutiset vaihtelivat huonojen

ja entistä huonompien välillä.

Inkerin Liitto laati yhdessä Inkerin Asiain Hoitokunnan kanssa muis-

tion Tasavallan Presidentille. Lähetystöön kuuluivat liiton edustajina pro-

fessori Väinö Salminen ja kapteeni Juho Tirranen. Inkerin Asiain Hoito-

kunnan puolesta lähetystöä täydensivät Jukka Savolainen, Kaapre Tynni

ja Aappo Metiäinen. Muistiossa tuotiin esiin inkeriläisten hädänalainen

asema. Sota oli heikentänyt liiton ja ennen sotia Suomeen tulleiden inke-

riläispakolaisten yhteydenpitoa entisestään. Sihteeri valtuutettiin käymään

Turussa ja Kotkassa. Eri puolilta maata hankittiin yhdysmiehiä hoitamaan

tiedotusta.163

Sodan kuluessa alettiin Suomessa suunnitella inkeriläisten siirtämistä

sotatoimialueelta turvaan Suomeen. Inkeriläisten siirtoasiasta perillä ol-

lut kapteeni Tirranen kertoi liiton johtokunnalle, että Valtioneuvoston toi-

mesta asetettiin väestönsiirtovaltuuskunta joulukuun alussa 1942. Sen

puheenjohtajaksi tuli Lauri Puntila, varapuheenjohtajaksi Pentti Kaitera

ja inkeriläisten edustajaksi Jukka Savolainen. Siirto-organisaatio sai oman

Inkerin toimiston, jossa Tirranen työskenteli. Sen päälliköksi määrättiin

tuomari Erkki Tuuli. Toimiston osoite Helsingissä oli Meritullinkatu 22.

Inkerin Liiton jäsenen tohtori, komentaja Aarne Vallen johtama 30-

henkinen komissio kävi tammikuussa 1943 Virossa ja Inkerissä valmistele-

massa inkeriläisten siirtoa Suomeen. Liitossa suositeltiin siirtotoimiin ja

muihin tarkoitusta vastaaviin tehtäviin inkeriläissyntyisiä miehiä, lähin-

nä opettajia ja upseereita.

Professori Kaitera toivoi opettaja Metiäistä siirtotyöhön, mikä osoitti

Kaiteran luottamusta Metiäisen osaamiselle ja tarmolle. Kaitera tiedusteli

Kouluhallituksesta virkavapautta Metiäiselle. Inkerin Liitto lähestyi puoles-

taan Kaiteraa toivoen, että virkavapauden saatuaan Metiäinen jäisi Liiton

palvelukseen.

Inkerin Liitto esitti joulukuussa 1942 vetoomuksen inkeriläissyntyisille

kansalaisille sekä Liiton jäsenille yhteisen taloudellisen avun hankkimiseksi

hädänalaisille inkeriläisille. Kirjelmä hyväksyttiin ja asia pantiin toimeksi.

Inkerin toimiston jäsen Aarne Valle kertoi Inkerin tilanteesta ja valtioval-

163 Ibidem, 8.8.1942.
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lan suunnitelmista sekä toimista inkeriläisten hyväksi. Valtiovalta myönsi

varat ja tarpeet 5 000 ihmisen vaatetuksen valmistukseen. Myös vaate- ja

jalkinekeräys pantiin käyntiin. Elintarvikkeita kaivattiin tilapäisavustuk-

sena ennen väestönsiirtojen alkamista. Siirtojen määräävänä ohjeena pi-

dettiin Inkerin suomalaisen väestön pelastamista tuholta. Ellei heidän elä-

mänsä jatkamiselle kotimaassa voitu saada tarpeeksi takeita, kannatettiin

koko kansan pakollisesta siirtämistä Suomeen. Liiton johto ei kuitenkaan

tehnyt asiasta päätöstä. 164

Suomessa inkeriläisten hyväksi tehty tiedotus- ja kulttuuritoiminta

muodostui olosuhteisiin nähden yllättävän monipuoliseksi. Tämä koski

myös vuoden 1943 siirtoväkeä. Väestönsiirtoasiain Keskustoimisto alkoi

helmikuussa 1943 julkaista Inkerin suomalaisille tarkoitettua kerran vii-

kossa ilmestyvää Inkeri-nimistä 16-sivuista aikakauslehteä. Inkerin Liitol-

le tarjottiin tilaisuus vaikuttaa hankkeen onnistumiseen. Lehteä oli tar-

koitus leivittää Inkerissä ja Virossa asuneiden inkeriläisten keskuuteen pro-

pagandajulkaisuna helpottamaan siirtymistä Suomeen. Myöhemmin leh-

teä kaavailtiin yleiseksi inkeriläisten äänenkannattajaksi. Se ilmestyi aluk-

si valtion kustantamana. Päätoimittajaksi tuli dosentti Martti Haavio ja

toimitussihteeriksi maisteri Sulo Haltsonen. Inkerin Liitossa kannatettiin

aloitetta. Opettaja Aappo Metiäinen, agronomi Toivo Toikka ja tohtori

Eino Jamalainen valtuutettiin sopimaan yhteistyöstä päätoimittajan kanssa.

Inkeri-päivää vietettiin kautta maan sunnuntaina 24. tammikuuta 1943.

Juhla onnistui erinomaisesti, ja  Liitto oli ollut järjestelyissä mukana. Joh-

tokunnan jäsen Savolainen toimi Inkeri-päivän keskustoimikunnan pu-

heenjohtajana ja sihteeri Metiäinen yleissihteerinä. Inkeri-päivää oli tarkoi-

tus viettää vuosittain. Juhlan onnistumista Inkerin Liitossa tarkasteltaes-

sa todettiin, että maassamme saatiin yleinen mielipide lämpenemään Inke-

rin asialle.

Liiton toimesta jätettiin yhdessä kirjailija Kaarlo Kurkon kanssa Tasaval-

lan Presidentti Risto Rytille kiitollisuuden osoitukseksi hänen myötämie-

lisestä suhtautumisestaan Inkerin kysymykseen nahkakansiin sidottuina

Kurkon WSOY:n kustantamat kirjat Sotatoimet Pietarin valloittamiseksi

1918–1919 ja Inkerin suomalaiset GPU:n kynsissä. Tasavallan Presidentti kiitti

lahjasta Inkerin Liitolle osoitetussa sähkeessään 12.2.1943. Samat teokset

puolinahkakantisina lahjoitettiin myös pääministeri Johan Rangellille ja

kenraali Erik Heinrichsille.

Suomeen siirtoväkenä saapuville inkeriläisille julkaistiin opaskirjanen

helpottamaan heidän uusiin oloihin mukautumistaan. Sen laativat Me-

164 Ibidem, 28.12.1942.
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tiäinen, Jamalainen ja Jaakkimainen. Työ valmistui kahdessa kuukaudes-

sa. Oppaan painosmääräksi tuli 3 000 kappaletta. Yleisradiossa kehotet-

tiin siirtoväkeä ilmoittamaan liittoon osoitteensa ja henkilötietonsa omais-

ten löytämisksi ja yhteydenpidon helpottamiseksi.165

Väestönsiirtoasiain toimiston aloitteesta Finlandia-toimistossa suun-

niteltiin kahden Inkeri-aiheisen kaitafilmin valmistamista. Toisen oli tar-

koitus esittää elämää silloisessa Inkerissä ja toisen väestönsiirtoa Suomeen.

Tähän tarkoitukseen Finlandia-toimisto pyysi liitolta 10 000 markkaa avus-

tusta ja lupasi luovuttaa sille yhden kopion kummastakin filmistä. Filmi-

hanketta pidettiin ajankohtaisena ja tärkeänä Inkeri-propagandatyössä.

Apuraha myönnettiin yksimielisesti.

Posti toi Inkerin Liittoon pääasiallisesti siirtoväen arkihuoliin liittyviä

asioita. Joukosta erottui toisinaan valtavirrasta poikkeavia ja sanomaltaan

rakentavia kirjeitä.

Inkerin liitto. Helsinki.

Parhaillaan tapahtuvan väestönsiirron johdosta esitän seuraavia toi-

menpiteitä, jotka ovat välttämättömiä tällä hetkellä.

Inkeristä tulee todennäköisesti siirtymään myös noin parisataa opet-

tajaa. Heidän jatkokoulutuksensa olisi järjestettävä erikoiskurssien

avulla, kuten parhaillaan on Itä-Karjalan opettajille järjestetty. Olen

keskustellut asiasta siirtotoiminnassa mukana olevan valtiollisen

poliisin edustajan, kapt. Sihvosen kanssa. Valpon taholta asialle ol-

laan myötämielisiä. Inkerin Liiton on nyt mielestäni tehtävä aloite

koulutuksesta ja koetettava saada asia järjestetykseen.

Ammatilliset koulut, kuten maamies-, karjanhoito-, kotitalous-,

emäntä ym. ovat viime vuosina osittain poteneet oppilaspuutetta.

Poistettakoon tämä puute nyt Inkerin nuorilla sijoittamalla heitä

kaikkiin mahdollisiin ammatillisiin kouluihin.

Sota-aikana on tullut runsaasti orpoja. Ehdotan sen vuoksi, että

heitä varten järjestettäisiin oma koulukoti, jossa toimisi kansakou-

lu ja ammattikoulu. Tällaisella järjestelyllä on mielestäni monta

edellytystä saavuttaa parempia tuloksia kuin sijoittamalla heidät

hajalleen.

165 Ibidem, 5.4.1943.
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On välttämätöntä, että inkeriläisillä olisi tietoa pienestäkin tuesta

ja avusta joltakin taholta. Tämä taho olisi silloin Inkerin Liitto. Lii-

ton puolesta pitäisi saada järjestymään yhteyden pitäjät, jotka tark-

kailevat samalla sijoituspaikkoja, niiden sopivaisuutta, palkkaus-

ym. suhteita ja oloja. Tällöin yhteys säilyy katkeamattomana ja jo-

kainen tuntee kuuluvansa samaa kansaan, eikä ole muukalaisena ja

vuosikausia pakolaisena kuten niin monen kohdalla oli yli 20 vuotta

sitten.

Inkeri ei ole kuollut, eikä kuole, eikä häviä. Se nousee vielä tämän-

kin hävityksen ja tuhon jälkeen ja nousee suomalaisena, inkeriläi-

senä. Sen hyväksi on tehtävä työtä jatkuvasti, eikä tuudittauduttava

jo Inkerin loppu-uneen.

Inkeriterveisin Antti Kekki

Osoite: Tampere. Varala.166

Kymmenen kohtalokasta vuotta jäi Inkerin Liiton teoksista ainoaksi vuosi-

kausiin. Liiton sihteerin Aappo Metiäisen ehdotuksesta käynnistettiin ai-

neiston kokoaminen Inkeri-kuvateoksen julkaisemista varten. Työ jätet-

tiin hänen huolekseen. Johtokunnan jäsen, kansakouluntarkastaja Antti

Hämäläinen, lähti liiton myötävaikutuksella Länsi- ja Keski-Inkeriin. Hän

otti sieltä runsaasti valokuvia, joista jo matkaa suunniteltaessa oli tarkoi-

tus julkaista kuvateos Inkeristä. Liitossa ihmeteltiin heinäkuussa 1943, että

Hämäläinen kävi kahdesti lomalla Suomessa, eikä ottanut yhteyttä liit-

toon. Häneltä tiedusteltiin oikein kirjallisesti kuvateoksen tilaa. Lokakuussa

1943 Antti Hämäläinen selosti Inkerin Kuvakirjan julkaisemisvaiheita. Hän

tarjosi sitä otettavaksi Inkerin Liiton julkaisusarjaan. Tarjous hyväksyttiin.

Hämäläiseltä jäi kuitenkin kertomatta, että tultuaan Inkeriin maalis-

kuussa 1943 hän oli sopinut pastori Juhani Jääskeläisen kanssa, että he

tekevät kirjan Inkeristä yhteisvoimin. Hämäläinen ottaisi kuvat ja Jääskeläi-

nen kirjoittaisi tekstin. Jääskeläisen kirjeestä vaimolleen Linnealle 27.6.1943

selviää, että tämä antoi Suomeen käymään lähteneelle Hämäläiselle Inke-

ri-teoksen konseptin. Hämäläisen oli tarkoitus etsiä kustantaja.167

Kun Antti Hämäläisen kuvateos Kadonnutta Inkeriä ilmestyi, sen toi-

seksi tekijäksi sovittu Juhani Jääskeläinen jäi siitä kuitenkin mainitsemat-

ta. Hän kirjoitti teosta varten 60 foliokokoista sivua, joista Hämäläinen

166 Ibidem, 5.4.1943.

167 Jääskeläinen 2007, s. 200.
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käytti otteita. Jääskeläisen näkemyksen mukaan kirjan nimen ”Inkerin py-

hää perintöä” tuli kertoa Inkerin kirkon ja hengellisen elämän vaiheista.

Hämäläinen puolestaan halusi kansatieteellisen kirjan. Jääskeläisen käsi-

tyksen mukaan valokuvauskiireiden vuoksi Hämäläinen ei ehtinyt laatia

hänelle kansakoulutarkastajana määrättyä Inkerin kansakoulupiirijakoa.

Tehtävä annettiin lopulta Jääskeläiselle. Hämäläinen suuttui tästä niin,

että teki kuvakirjan haluamallaan tavalla ja täysin omissa nimissä kerto-

matta Jääskeläiselle.168

Hämäläinen tarjosi ostettavaksi liiton arkistoon Inkeristä ottamiaan

valokuvia. Ratkaisu jätettiin seuraavaan vuoteen. Tohtori Haavio valtuu-

tettiin yhdessä Hämäläisen kanssa tekemään valinnat ja esittämään kuva-

sarjan liitolle.169

Antti Hämäläisen 1944 julkaisema kuvateos Ka-

donnutta Inkeriä.

168 KA, IA, Inkerin Liiton hallituksen pöytäkirjat, s. 258.

169 Ibidem, 11.10.1943.
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Yhteistyö tiivistyy

Haavion ehdotuksesta ja Väestönsiirtoasiain Keskustoimiston toivomuk-

sen mukaisesti muodostettiin Inkerin Liiton yhteyteen Inkerin siirtoväen

asioita hoitamaan eri järjestöjä edustava neuvottelukunta. Asiaa kehitte-

levään työvaliokuntaan liiton edustajina tulivat tohtori Eino Jamalainen,

tohtori Martti Haavio, kapteeni Jukka Tirranen ja sihteerinä toimi opettaja

Aappo Metiäinen. Muiksi jäseniksi pyydettiin professori Pentti Kaitera

Väestönsiirtoasiain Keskustoimistosta, tohtori Vilho Helanen Akateemises-

ta Karjala-Seurasta ja neiti Maria Genetz Lotta Svärdistä. Kokoonkutsujaksi

tuli Haavio.170

Haavio tiedotti, että viimeistään alkuvuodesta 1944 liiton tulisi huoleh-

tia Inkeri-lehdestä kokonaan omin voimin. Lehden toimituspaikaksi va-

littiin Helsinki. Haavion ja Toikan tehtäväksi jäi neuvotella maisteri Vir-

ran kanssa hänen mahdollisesta ryhtymisestään lehden päätoimittajaksi.

Lehden toimituskuntaan toivottiin järjestöjä ja yksityishenkilöitä. Aina-

kin seuraavat haluttiin mukaan: Inkerin Liitto, Väestönsiirtoasiain keskus-

toimisto ja Lotta-Svärd sekä sodan aikana Suomeen tulleita inkeriläisiä.171

Keväällä 1944 kokoontunut liitto valitsi Inkeri-lehden neuvottelukuntaan

tohtori Haavion, tohtori Helasen, professori Kaiteran, insinööri Savolai-

sen ja kapteeni Tirrasen. Kokoukselle esiteltiin Inkeri-lehden menoarvio

vuodelle 1944. Sisäasiainministeriön Siirtoväenasiainosasto ilmoitti

200 000 markan määrärahan myöntämisestä 4 000 vapaakappaleen tilaa-

miseksi varattomalle siirtoväelle.172

Inkerin Liiton taloudellisen toiminnan laajentamiseksi siirtoväen hy-

väksi onnistuttiin samaan lupa 10 miljoonan markan suuruisten arpajais-

ten järjestämiseen. Tarkoitus oli myydä 200 000 kappaletta 50 markan hin-

taista arpaa.173  Inkeri-arpajaiset tuottivat huhtikuussa 1944 noin 300 000

markkaa ja lisäksi saatiin lahjoituksina 18 703 markkaa. 174

Ylioppilas Maria Virolainen ryhtyi hoitamaan kerhoneuvojan tehtä-

vää Inkerin siirtoväen keskuudessa. Hän pysyi Siirtoväenasiain Keskustoi-

miston palveluksessa, mutta Liitto maksoi osan hänen palkastaan. Kun

Keskustoimisto lakkaisi toimimasta, Virolaisen oli tarkoitus tulla koko-

naan Liiton palvelukseen.175

170 Ibidem, 11.10.1943.

171 Ibidem, 3.12.1943.

172 Ibidem, 16.4.1944.

173 Ibidem, 5.9.1943.

174 Ibidem, 16.4.1944.

175 Ibidem, 18.1.1944.
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Jamalainen ja Kekki neuvottelivat Lotta Svärdiä johtaneen Fanni Luuk-

kosen kanssa inkeriläisten huollosta.176  Luukkonen selosti toimia, joita Lot-

ta-järjestössä oli suunniteltu inkeriläisten hyväksi. Lottatyöhön kaivattiin

jatkuvasti täydennystä. Päämajan Komento-osastolta saatujen yhtenäis-

ten ohjeiden mukaisesti Keskusjohtokunta lähetti piireille ohjeet työvoi-

man luetteloimisesta keväällä 1944.177  Lotta Svärdin arkistoaineisto antaa

kuvan sen toiminnan laajuudesta Inkerin siirtoväen hyväksi. Järjestön

sodanaikainen salainen kirjeenvaihto – erityisesti vuodelta 1944 – osoit-

taa, että Siirtoväen Huollon Keskuksen toiminta olisi ollut suurissa vai-

keuksissa, elleivät lotat olisi kaikkialla Suomessa pitäneet huolta sijoitet-

tavista inkeriläisistä. Tästä yhteistyöstä tuli entistä tiiviimpi ja luontevampi,

kun väestönsiirtojohtaja professori Kaitera määrättiin Siirtoväen Huol-

lon Keskuksen johtajaksi huhtikuussa 1944. 178

Kaiteran mielestä Inkerin Liiton tehtäväkenttää tuli laajentaa ja Inke-

ri-työhön saada asiaa harrastavia henkilöitä eri kansalais- ja yhteiskuntapii-

reistä. Kyseessä olivat Akateeminen Karjala-Seura, Akateemisten Naisten

Karjala-Seura, Lotta Svärd ja Maatalousnaisten Keskus, jotka tekivät työtä

inkeriläisen siirtoväen hyväksi. Näistä yhteisöistä kaavailtiin henkilöitä

Inkerin Liiton johtokuntaan. Arvovallallaan heidän tuli luoda kiinteä yh-

teys liiton ja edustamansa järjestön välille ja laajentaa täten yhteistoiminta-

mahdollisuuksia.179

Inkerin Keskustoimikunta (IKT) perustettiin 31. maaliskuuta 1944. Sen

työvaliokuntaan valittiin tohtori Vilho Helanen, tohtori Martti Haavio,

insinööri Jukka Savolainen ja kapteeni Juho Tirranen. Toimikunnan pu-

heenjohtajaksi saatiin professori Pentti Kaitera.

Suomalaisuuden Liiton tiloissa Helsingissä pidettiin maaliskuun vii-

meisenä päivänä 1944 kokous, joka oli tulevan Inkeri-työn kannalta katsot-

tava hyvin merkittäväksi. Kyse oli pysyvän, eri järjestöjä edustavan inkeri-

läisen siirtoväen henkistä huoltoa ja valitustyötä hoitavan elimen perusta-

misesta. Työtä ehdittiin tehdä puolisen vuotta, kunnes toiminnassa mu-

kana olleet heimojärjestöt lakkautettiin Valvontakomission vaatimukses-

ta.180  Kokouksessa olivat edustettuina seuraavat järjestöt:

176 Maija-Liisa Bäckströmin kirjoittama Fanni Luukkosen elämäkerta antaa kokonaiskuvan Lotta

Svärdin syntyvaiheista ja toiminnasta sen pitkäaikaisen johtajan persoonan kautta.

177 KA, LSA, kansio A 4, 13.2.1944.

178 KA, LSA, kansio A 99. Tiedotteen jakelulistaan kuluivat LS: n lääninjohtokunnat.

179 4.4.1944.

180 Vastaavan elimen perustaminen toimimaan nykyoloissa inkerinsuomalaisten paluumuuttajien

hyväksi olisi mielestäni pohtimisen arvoista. Keskustelun nostaminen toteuttamisen tasolle

lisäisi nykyisten ja tulevien inkerinsuomalaisten paluumuuttajien yhteenkuuluvuutta suo-

malaiseen yhteiskuntaan, vaikka presidentti Mauno Koiviston käynnistämä paluumuutto

ajettiinkin alas 2000-luvulle tultaessa.
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AKS edustaja maist. U. Poltoniemi
ANKS “ agr. Lea Lumme
Heimojärjestöjen Liitto ” ins. J. Savolainen
Inkerin Apu ” rva Sanni Puolanne
Inkerin Liitto ” ins. J. Savolainen
Itsenäisyyden Liitto ” hra E. Roponen
Kalevalaiset Naiset ry. ” rva Leeni Vesterinen
Karjalan Liitto ” tuom. M. Laosaari
Lotta Svärd Keskusjohtokunta ” maist. Helmi Arneberg – Pentti
Maatalouskerholiitto ” agr. A. Hivisalo
Maatalousseurojen Keskusliitto ” varat. K. Melart
Nuorten Talkoot ” toim. K. Loikkanen
Suomalaisuuden Liitto ” tri M. Haavio
Suomen Heimotyöseura ” tri M. Mustakallio
Suomen Nuorison Liitto ” op. V. Tynkkynen
Suomen Partiopoikajärjestö ” ins. L. Vuolasvirta
Suomen Partiotyttöjärjestö ” maist. Helinä Tähtinen
Suomen Rajaseutuyhdistys ” op. P. Puhakka.181

Lotta Svärd oli inkeriläissiirtoväen huollon, myös henkisen huollon kan-

nalta, tärkeässä asemassa. Pienillä paikkakunnilla jokaisella perheellä oli

oma huoltolottansa. Isommilla, kuten Suolahdessa tai Joroisissa, jossa tam-

mikuussa 1944 oli useita satoja inkeriläistä, oli yhteyslottia. 182  Savonlin-

nasta tiedotettiin Helsinkiin maaliskuussa, että Rantasalmen paikallisosasto

ryhtyi kahden inkeriläisperheen kummiksi. Inkeriläisille pidettiin juhlia,

kerättiin rahaa ja vaatteita, suuri määrä astioita ja vieläpä huonekaluja.183

Inkerin Keskustoimiston pyynnöstä Keskusjohtokunta kehotti lottia avus-

tamaan viljelyspalstojen hankinnassa inkeriläisille. Tämän katsottiin aut-

tavan heidän kotiuttamistaan Suomeen.184

Lotat kunnostautuivat keräämällä varoja inkeriläistyöhön. Piirejä ke-

hotettiin perustamaan omia rahastoja, josta ne saivat tukea inkeriläisten

huoltotyöhön. Inkerin Keskustoimikunnan sihteeri Liisa Tenkku lähestyi

Lotta Svärdin Keskusjohtokuntaa huhtikuussa 1944 kirjeellä. Se sisälsi pro-

fessori Kaiteran ehdotuksen Lotta Svärdin inkeriläistyöhön lahjoittamien

varojen käytöstä. Kyse oli 1100 000 markan määrärahasta, joka oli tarkoitus

sijoittaa muodostettavaan Lottien Inkeri-rahastoon. Rahaa esitettiin jaet-

181 KA, LSA, kansio A 95, 15.3.1944.

182 KA, LSA, kansio A 194, Joroisten piiritoimikunnan tiedote 26.1.1944, Suolahden piiri-

toimikunnan tiedote 31.1.1944.

183 KA, LSA, kansio A 194, Savonlinnan piirikunta, 1.3.1944.

184 KA, LSA, kansio A 48, 19.4.1944. Erilaisia tiedotuksia.
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tavaksi inkeriläisten opintokerhoihin, ammattiin opiskeleville, neuvontaan

ja huoltoavustuksiin yhtensä 400 000 markkaa. Lotta Svärdin Keskusjoh-

tokunta kannatti Kaiteran ehdotusta.185

Inkerin Liiton puheenjohtaja tohtori Vilho Helanen kääntyi Lotta Svärd

Keskusjohtokunnan puoleen toukokuun loppupuolella pyytäen, että in-

keriläisten huoltolotat tekisivät aloitteen edustajien valitsemiseksi Hämeen-

linnassa 1. heinäkuuta kokoontuvaan inkeriläisten edustajakokoukseen.

Professori Kaiteran tuli puhua kokouksessa inkeriläisten sijoituksesta ja

huollosta, tohtori Jamalaisen kertoa inkeriläisten vapaaehtoisesta toimin-

nasta maanpuolustuksen hyväksi ja insinööri Savolaisen heimojärjestöjen

yhteistyöstä. Kokouksen tuli asettaa yhdeksänhenkinen pysyvä Inkeriläisten

Edustajisto, joka tulisi toimimaan Inkerin Liiton valiokuntana.

Inkerin Liitto pyysi Lotta Svärdiltä apua vaalien toimittamiseksi siirto-

väen keskuudessa. Keskusjohtokunta hyväksyi pyynnön ja järjesti inkeri-

läisten huoltolottien neuvottelu- ja opintopäivät Helsingissä kesäkuussa

1944. Siinä tarkasteltiin senhetkistä tilannetta ja mietittiin tulevaisuuden

tavoitteita. Inkerin historiaa kokousväelle esitteli Inkerissä vuonna 1943

pappina toiminut Jussi Tenkku. Huoltopäällikkö Aili Salomaa antoi laa-

jan kuvan siitä, mitä lotat olivat tehneet inkeriläishuollon alalla. Liisa Tenk-

ku kertoi Inkerin Keskustoimikunnan jäsenjärjestöjen välisestä yhteistyös-

Liisa ja Jussi Tenkku 1939.

185 KA, LSA, kansio A 4, 23.4.1944, 28.4.1944.
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tä. Maria Virolainen puhui Inkeri-kerhon tavoitteista ja toiminnan sovel-

tamisesta inkeriläisen siirtoväen huoltotyöhön.186

Liittoutuneiden Valvontakomission saavuttua Suomeen Inkerin Liitto

lakkautettiin Välirauhansopimuksen 21. artiklan mukaisesti ”fasistisena”

järjestönä yhdessä Akateemisen Karjala-Seuran, Lotta Svärdin ja lukuis-

ten muiden heimojärjestöjen kanssa. Suomen hallitus määräsi tästä 23.

marraskuuta 1944. 187  Kaksi viikkoa ennen lakkauttamista Lotta Svärdin

Keskusjohtokunta siirsi varansa perustamalleen Suomen Naisten Huolto-

säätiölle.

Palautusten pitkä ja syvä varjo

Lotta Svärdin Keskusjohtokunta osoitti maan 17 piirilleen 15. marraskuu-

ta 1944 päivätyn kirjeen, jossa se ohjeisti lottia Suomesta Neuvostoliit-

toon palautettavien inkeriläisten muonituksen huolehtimisesta. Ei ole vai-

kea kuvitella, miltä huoltolotista tuntui ryhtyä tähän tehtävään. Vaikea on

ymmärtää kuinka he tämän kestivät ja kuinka kauan he ovat kantaneet

sitä henkistä taakkaa.

Keskusjohtokunta vetosi vielä syyskuussa 1944 lottiin pyytäen heitä an-

tamaan aineellista ja henkistä tukea vuotta aikaisemmin Suomeen saa-

puneille inkeriläisille. Lotat tekivät kaikkensa siirtoväen tukemiseksi. Sama

Keskusjohtokunta evästi marraskuun puolivälissä samoja lottia laittamaan

matkaeväitä korostuneesti vieraan valtion kansalaisiksi muuttuneille hei-

molaisille. Tiedon mukaan palautusten piti alkaa 20. marraskuuta 1944.

Huoltolottia velvoitettiin lisäksi kulkemaan palautettavien mukana kun-

kin junan pääteasemalle.188

Palautukset alkoivat 5. joulukuuta 1944 ja kestivät kuusi viikkoa. Mo-

net lähtijät lupasivat kirjoittaa Suomeen jääneille sukulaisilleen, suomalai-

selle isäntäväelleen ja ystävilleen, joiden joukossa oli tuhansia lottia. Läh-

töä seurasi kuitenkin vuosikymmenien vaitiolo ja pelko. Kylmä sota ja

rautainen esirippu vain lisäsivät palanneiden turvattomuuden tunnetta

ja teki kanssakäymisen Suomeen mahdottomaksi.

Suomeen jääneen inkerinsuomalaisen siirtoväen elämä jatkui neuvosto-

kansalaisina pakollisten palautusten pelon pitkässä ja synkässä varjossa.

186 KA, LSA, kansio A 48; Keskusjohtokunnan kirje SL: n piirijohtokunnille30.5.1944; Inkeriläis-

huoltolottien neuvottelu- ja opintopäivien ohjelma.

187 Suomen Naisten Huoltosäätiö otti käyttöön entisen nimensä Lotta Svärd 29. kesäkuuta 2004.

188 KA, LSA, kansio A 48.
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Tämä latisti ja lannisti Suomeen jääneiden inkeriläisen elämän pääasialli-

sesti hiljaiseloon ja omissa oloissa puurtamiseen vuosiksi ja jopa vuosi-

kymmeniksi eteenpäin. Vaihtoehtona oli vaihtaa pakolaisuus toiseen ja

paeta Ruotsiin. Suomen sodanjälkeisissä turvattomissa oloissa tähän tart-

tui yllättävän moni. Tarkkaa lukua ei ole esitetty, silti arviolta joka toinen

sodan jälkeen Suomeen jääneistä inkerinsuomalaisista suuntasi katseensa

ja kulkunsa länteen.

Valvontakomissio
perustetaan Moskovaan

SNTL:n Kansankomissaarien Neuvosto vahvisti 23. lokakuuta 1944 asetuk-

sen ulkomailla olevien neuvostokansalaisten kotimaahansa palauttamista

koskevan hallinnon perustamisesta Moskovaan, sen henkilökunnan mää-

rästä ja edustajista ulkomailla. Suomessa avattu toimisto oli ison joukon

ensimmäinen. Sen toiminnan aloittamispäiväksi on kirjattu 3.11.1944. 189

Kyse ei ollut yksinomaan neuvostokansalaisten kotiuttamisesta ulkomail-

ta kotimaahan, vaan myös Venäjällä olevien ulkomaan kansalaisten palaut-

tamisesta omiin kotimaihinsa. Venäjän Federaation valtion arkiston

(GARF) asiakirjojen mukaan joukkoluontoisten palautustoimien päätyt-

tyä kotiuttamisviranomaisten pysyvät toimistot lakkautettiin vasta maalis-

kuussa 1946.190  Kotiuttamisvaltuutetun hallinto tuli lakkautetuksi lopul-

lisesti Neuvostoliiton Ministerineuvoston asetuksella 1.3.1953.191

Neuvostoyhteiskunnan läpeensä politisoituneen luonteen näkee siitä,

että inhimillisen murhenäytelmän kokeneita kansalaisiaan maan johto

kohteli samalla lailla kuin sotaa edeltäneinä vuosikymmeninä.

189 GARF, fond P-9526, opis 9, delo 75, list 26. Ransakassa toimisto avattiin 10.11.1944, Romanias-

sa 11.11.1944, Iranissa16.11.1944, Italiassa 13.12.1944, Puolassa 30.12.1944, Belgiassa 1.1.1945, Egyp-

tissä 4.1.1945, Balkaneilla (Kreikka, Jugoslavia, Albania) 18.1.1945, Englannissa 27.1.1945, Ruot-

sissa 21.3.1945, USA:ssa 2.5.1945, Norjassa 16.5.1945, Saksassa Pommerin, Brandenburgin, Slee-

sian, Itä-Preussin ja Itävallan ryhmät 19.2.1945, Nürnbergin ryhmä 15.5.1945, USA:n miehitys-

alueella 3.8.1945, Englannin miehitysalueella 17.8.1945,; Itävallassa Englannin miehitysalueella

15.11.1945, USA:n miehitysalueella 17.12.1945, Ranskan miehitysalueella 1.12.1945; Koreassa,

Mand¾uriassa ja Kvantungin alueella 25.9.1945.

190 Ibidem, list 235.

191 Ibidem, list 235. Lakkauttamisen yhteydessä kotiuttamisasiakirjat luovutettiin a) turvallisuus-

ministeriöön – kaikki kirjattu aineisto mukaan luettuna maahan saapuneiden neuvostokan-

salaisten kortit, b) ulkoasiainministeriöön – mukaan luettuna NL:oon palautettujen lasten

kortit, c) sotaministeriöön – kotiuttamisvaltuutetun salaiset päiväkäskyt, kotiuttamishallinnon

henkilöstöä koskeva kirjeenvaihto ja kotiuttamishallinnon sekä sen ulkomaantoimistojen

upseereita koskeva kirjeenvaihto ja upseereiden nimilistat.
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Puna-armeijan poliittinen johto määräsi palautusjuniin apulaispääl-

liköiksi valistusupseereita. Upseereiden kuului joka vaunusta valita tuki-

ryhmä avustamaan heitä poliittisessa valistustoiminnassa. Yhteisvoimin

tuli hoitaa päivittäin poliittista tiedotusta käyttämällä TASS:n tiedonantoja

tärkeimmistä tapahtumista kotimaassa ja ulkomailla. Tämän lisäksi upsee-

reiden tuli järjestää sanomalehtien, aikakauslehtien, esitteiden ja lento-

lehtisten ääneen lukua. Painotuotteita kuului junamatkalla saada lisää ar-

meijan valistuspisteistä ja muuttoasemilta paikallisista puoluetoimistois-

ta. Näiltä tuli saada apua poliittisten esitelmien, kysymysten ja vastausten,

iltamien, ammatti- ja harrastustaiteilijoiden konserttien, elokuvaesitysten

ja yhteistilaisuuksien järjestämisessä. Moskovan radio-ohjelmien yhteis-

kuuntelutilaisuuksia tuli järjestää junien seisokkipaikoissa. Matkan aika-

na valistusupseereiden piti harjoitella palautettavien kanssa Neuvostolii-

ton kansallislaulua, esittää yhdessä heidän kanssaan neuvostosäveltäjien

ja Neuvostoliiton eri kansallisuuksien kansanlauluja sekä järjestää kansan-

tansseja sekä esityksiä eri soittimilla.192

Tämän lisäksi upseerien tuli keskustelemalla palautettavien kanssa ky-

sellä löytyykö heiltä mm. päiväkirjoja, kirjeitä ja hakemuksia, joista kuvas-

tuu ”neuvostokansalaisten fasistisessa orjuudessa koettuja kärsimyksiä”.

Upseereiden kuului tarkkailla palautettavien ”poliittista ja moraalista ti-

laa puuttumalla kaikkeen neuvostovastaiseen.” Upseerit määrättiin seuraa-

maan, etteivät ”palautettavat kansalaiset toisi mukanaan fasistisia sano-

ma- ja aikakauslehtiä eikä lentolehtisiä.”193

Työmatkan päätyttyä upseereiden piti laatia ”poliittinen raportti”, jos-

sa esiteltiin matkan varrella suoritettuja toimenpiteitä ja luonnehdittiin

”sotilasjunan henkilökunnan poliittista ja moraalista tilaa”. Päiväämät-

tömät ohjeet vahvisti poliittisen valistusosaston päällikkö eversti Logu-

nov.194

Sotilaallisten voittojen lisäksi Neuvostohallitus päätti ottaa kansalais-

tensa palauttamisesta myös poliittiset irtopisteet. Elokuvakronikan hallin-

nossa Moskovassa pidettiin tammikuussa 1945 kokous, jossa tehtiin esitys

dokumenttielokuvasta Paluu synnyinmaahan. Sen tehtäväksi asetettiin

näyttää ”kirkkaan, vaikuttavan elokuvan otoksissa, että”:195

192 GARF, P-9526, opis 1, delo 42, list 8.

193 Ibidem, list 9.

194 Ibidem, list 9.

195 Ibidem, list 12. Käsikirjoituksen luonnoksen lopussa luki kynällä käsin kirjoitettuna, että ylem-

män (nimeämättömän) instanssin edustaja hyväksyi esityksen 13.1.1945.
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• Puna-armeija palautti vapauden kymmenille miljoonille neuvos-

tokansalaisille,” (Stalin)

• vapautettujen neuvostoihmisten hartain toive on palata pikimmi-

ten synnyinmaahansa,

• äiti Synnyinmaa pitää huolta lapsistaan, jotka olivat tilapäisesti

joutuneet saksalaisen ikeen alle,

• Neuvostohallitus hoitaa neuvostokansalaisten palauttamista koti-

maahan,

• palautetut neuvostokansalaiset ovat synnyinmaansa täysiarvoisia

kansalaisia.



85

Miksi inkeriläisille annettiin
mahdollisuus jäädä Suomeen?

Inkeriläissiirrot

Inkeriläissiirtojen tie oli pitkä ja vaikea. Hankkeen onnistumiseen vaikut-

ti myös heinäkuussa 1941 perustettu Inkerin Asiain Hoitokunta, IAH. Se

koostui inkeriläissyntyisistä henkilöistä, jotka olivat olleet mukana hei-

moliikkeessä jo 1920-luvulla. He eivät olleet niitä yksinäisiä toimijoita, jotka

olivat saapuneet Suomeen pakolaisina. Jatkosodan alussa Inkerin Liitto

oli tunnettu ja tunnustettu heimojärjestö. Liitto oli toimintansa 20 vuo-

den aikana onnistunut luomaan vahvan ja toimivan suhdeverkoston suo-

malaisiin vaikuttajiin. Tästä syystä Inkerin Liiton johto saattoi lähestyä

kirjeillään ja muistioillaan hallituksen ja puolustusvoimien ylintä johtoa.

Hoitokunta piti koko vuoden 1942 Suomen poliittista ja sotilasjohtoa In-

kerin tapahtumista ajan tasalla. Se tiedotti Inkerin siviiliväestön elinoloista

ja etenkin elintarvikepulan katastrofin syvenemisestä.

Hoitokunnan puolesta Jukka Savolainen puheenjohtajana, Kaapre Tyn-

ni varapuheenjohtajana ja Toivo Toikka sihteerinä lähestyivät pääminis-

teri Jukka Rangellia 4. syyskuuta 1941. Heidän laajassa muistiossaan viitat-

tiin suomalaisten historialliseen ja kansalliseen oikeuteen pelastaa Inke-

rin suomalainen väestö väistämättömältä tuholta. Hoitokunnan johto anoi,

että Suomen hallitus ottaisi harkittavakseen Inkerinmaan liittämisen Suo-

meen. Samalla toivottiin, että hoitokunnan nimeämille henkilöille suo-

taisiin tilaisuus matkustaa Inkeriin hoitamaan liittymistoimia.196

Samansisältöinen kirje liitteineen osoitettiin Päämajan Yleisesikunnalle

9. syyskuuta 1941. Siinä perusteltiin Inkerin liittämistä Suomeen sen oman

turvallisuuden vuoksi. Kahdeksan foliosivua sisältävässä muistiossa kir-

joittajat painottivat, että vanhan suomalaisasutuksen ”pirstominen tai siir-

täminen ei voine tulla kysymykseen.” Heidän käsityksensä mukaan Pieta-

rin kaupungin kohtalo ei voinut muodostua esteeksi Inkerinmaan liittä-

miselle Suomeen. Inkerin katsottiin olevan Suomelle eduksi puolustuk-

sellisesti, kansallispoliittisesti ja taloudellisestikin.197

196 Inkerin asiain hoitokunnan kirje Suomen pääministerille 4.9.1941. ILA, Luettelo oli laadittu

jo ennen sodan alkamista.

197 Päämajn Yleisesikunnalle osoitettu P.M. , liite kirjeeseen 9.9.1941, s. 7.
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Lisäksi hoitokunta piti ”ehdottoman” tarpeellisena perustaa eversti Ko-

tilaisen toimiston yhteyteen Inkerin osaston hoitamaan Inkerin aluetta.

Hoitokunta tarjosi osaston palvelukseen inkeriläissyntyisiä, armeijan palve-

luksessa olleita miehiä. Kyseessä olivat Aappo Metiäinen, Antti Hämäläi-

nen, Eino Jamalainen ja Juho Vesa. Samalla saatettiin Päämajan tietoon

Inkerin asiaa edistävän hoitokunnan kokoonpano, johon kirjeessä mainit-

tujen henkilöiden lisäksi kuului myös Juho Tirranen.198  Jatkosodan alku-

vaiheessa hallitus piti Inkerinmaan puskuriasemaa periaatteessa mahdol-

lisena.199

Syksyn edetessä Itä-Karjalan sotilashallinto ryhtyi suunnittelemaan

alueen väestön täydennystä miehitettyjen alueiden sotavangeilla ja siviili-

väestöllä. Näissä kaavailuissa oli mukana Vilho Helanen, Suomen Berlii-

nin-lähettiläs Toivo Kivimäki ja oikeusoppineena professori Veli Merikoski.

Saksalaiset käynnistivät joulukuun alussa 1941 miehitetyn Inkerin siviili-

väestön luetteloinnin. Johtajina toimivat virolaiset ja luetteloijina inkerin-

suomalaiset.200  Luettelointihanketta edisti miehitysalueiden turvallisuus-

poliisin päällikkö Walter Stahlecker.201

Ensimmäinen virallinen esitys inkeriläissiirroista ajoittuu joulukuuhun

1941. Suomen ulkoministeri Rolf Witting sai Saksan Helsingin-lähettiläs

Wipert von Blüherilta tiedon saksalaisten valmiudesta siirtää Suomeen

50 000 inkeriläistä. Syinä olivat siviilien kärsimykset sotatoimialueella ja

heitä koetellut nälkä, koska saksalaiset eivät osallistuneet siviilien elintar-

vikehuoltoon. Pentti Kaiteran mukaan saksalaiset painostivat Suomea ot-

tamaan vastaan inkeriläisiä. Heidän esityksensä pohjalta siirto piti aloit-

taa heti, kun Suomenlahti jäätyy. Inkeriläiset tuli toimittaa Suomeen kävel-

len Suomenlahden yli. Heidät aiottiin sijoittaa Itä-Karjalan tyhjiin kyliin

ainakin väliaikaisesti.202  Toivo Kivimäki kannatti suunnitelmaa yhdistää

suomalaiset heimot.203  Tutkimusten mukaan hankkeesta luovuttiin kah-

desta syystä. Toinen oli Suomen ankara elintarvikesäännöstely, ja toinen

liittyi Suomenlahden jäätilanteeseen. Suomalaisten selvittely ei antanut

198 Inkerin Liiton arkisto, päivätty ja allekirjoitettu kirjeen toinen kappale, s. 1–2.

199 ILA, IAH:n kirje Suomen pääministerille 4.9.1941, s. 9; IAH:n kirje Päämajan Esikunnalle ja

P:M. s. 7; Manninen, 1980, s. 154.

200 Nevalainen 1990, s. 38–39.

201 Ibidem, s. 39.

202 Nevalainen 1990, s. 43–44.

203 KA, Oulun maakunta-arkisto, Pentti Kaiteran henkilökohtaisia asiakirjoja 1926–1981 D:a 6,

Luku Inkeriläiset. Milloin Kaitera lopetti. Oliko mukana palauttamisessa. Mikä oli osuus kai-

kissa operaatioissa. 10 sivua. Passim.
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varmuutta jään kestävyydestä.204  Kaiteran mielestä pelkkä Suomen hei-

moaate ei riittänyt käynnistämään siirtoja. Tarvittiin myös humanitaarisia

syitä.205

Stahleckerin vieraillessa Helsingissä tammikuun alussa 1942 hän tie-

dotti ulkoasiainministeriölle siirtosuunnitelmasta ja tilanteesta Inkerin-

maalla.206  Luettelointi oli siinä vaiheessa vasta päässyt alkuun, eikä Stahl-

eckerilla voinut vielä olla lopullisia tietoja siviiliväestön tilasta Inkerissä.

Tutkimuskomission matka Inkeriin tammikuussa 1942, Krasnoje Selo. Va-

semmalta kapteeni Jukka Tirranen, kouluneuvos Lauri Pelkonen, Valpon esit-

telijä Kaarlo Stendhal ja pastori Juhani Jääskeläinen. Valokuva Stendahl.

Kuva J. Jääskeläisen perikunta.

204 Kulha 1967, s. 231–232; Laine 1982, s. 153; Keravuori 1987, s. 39–40; Nevalainen 1990, s. 38–40;

Laine & Hietanen 1990, s. 92; Roiko-Jokela 1997, s. 211–212; Musajev 2004, s. 299–300.

205 Pentti Kaiteran silloisen käsityksen mukaan Inkeriläisiä arveltiin olleen sotatoimien alkaessa

noin 200 000 ja inkerikkoja noin 20 000. Saksalaisen väestölaskennan mukaan heidän val-

taamillaan alueilla asui noin 60 000 inkeriläistä, joista suurin osa oli naisia ja lapsia, sillä

venäläiset olivat vieneet asekuntoiset miehet sotavoimiinsa. Vain joka viides Inkeriin jäänyt

oli mies ja vain pieni osa heistä kului ikäryhmään 18–40 vuotta.

206 Nevalainen 1990, s. 39.
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Väestönsiirroilla katsottiin olevan kiire. Stahleckerin tukiessa suomalais-

ten aloitetta Inkeriin lähetettiin komissio arvioimaan tilannetta. Komission

johtajaksi kutsuttiin Lauri Pelkonen. Muita jäseniä olivat Valpoa edusta-

nut Kaarlo Stendahl, pastori Juhani Jääskeläinen ja kapteeni Juho Tirranen.

Lauri Pelkonen komission johtajaksi

Lauri Pelkonen syntyi Jaakkimassa maanviljelijän perheeseen vuonna 1890.

Hän tuli ylioppilaaksi Sortavalan lyseosta 1907, jatkoi opintojaan Uppsalas-

sa ja Leipzigissa, ja teki elämäntyönsä suomen kielen opettajana. Pelko-

nen toimi II suomalaisen lyseon lehtorina ja rehtorinakin sekä kouluhalli-

tuksessa kouluneuvoksena. Edistyspuolueen jäsenenä hän vaikutti pää-

ministerin sihteerinä Toivo Kivimäen hallituksessa vuosina 1935–1936. Lauri

Pelkonen oli kunnostautunut elämässään muullakin tavalla. Suomen it-

senäistymisen vuosina hän toimi Karjalan yleisesikunnan jäsenenä ja

agitaatio-osaston päällikkönä sekä Salmin kihlakunnan rajakomendant-

tina. Raja-asioihin hän perehtyi 1. rajakomission puheenjohtajana vuosi-

na 1922–1924. Talvisodassa hän toimi esikuntaupseerina ja jatkosodassa

Valtion tiedotuslaitoksen osastopäällikkönä.207  Kun suunniteltiin ensim-

mäisen suomalaisen retkikunnan lähettämistä Inkeriin tammikuussa 1942,

oli perusteltua, että Pelkonen määrättiin sen johtajaksi. Hänellä oli riittä-

västi koulutusta ja kokemusta. Ennen kaikkea hän kuului edistyspuoluee-

seen, samaan kuin sodanaikainen Tasavallan Presidentti Risto Ryti, päämi-

nisteri Jukka Rangell, ministeri Eljas Erkko, lähettiläs Toivo Kivimäki ja

monet muut.208

Lauri Pelkosen julkaisemattomien päiväkirjamerkintöjen perusteella

hän sai 13. tammikuuta 1942 majuri Heikki Reenpäältä tiedon puhelimit-

se, että ministeri Aaro Pakaslahti tahtoi tavata Pelkosen ulkoasiainministe-

riön tehtävää varten. Tämän vuoksi hän keskeytti matkansa Raja-Karja-

laan ja Viipuriin ja palasi Helsinkiin.

Pelkonen tapasi Pakaslahden seuraavana päivänä. Ministeri kertoi ken-

raali Stahleckerin ja tohtori Sandbergerin käyneen viikonvaihteessa Suo-

messa ja kertoneen, että Inkerissä olisi 50 000–100 000 suomalaista, joista

osa oli jo välittömässä nälänhädässä. Tarkoitus oli lähettää komissio Inke-

207 Kuka Kukin on, 1930; Karjalan Heimo 1973, n:o 3–4,  56.

208 Risto Ryti, Johan (Jukka) Rangell, Eljas Erkko: Eduskuntamatrikkeli, Helsinki, Eduskunta.

Eljas Erkosta on ilmestynyt perusteellinen elämäkerta. Ohto Manninen&Raimo Salokangas,

Eljas Erkko Vaikenematon valtiomahti. Juva 2009.
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rinmaalle tutustumaan tilanteeseen. Ennen kaikkea tuli ottaa selvää, min-

kä verran suomalaisia oli, millaiset olivat heidän olosuhteensa ja mitä asias-

sa voitiin tehdä.

Komission puheenjohtajaksi Pakaslahti ajatteli Pelkosta. Muiksi jäsenik-

si tulisivat esittelijä Stendahl ja opettaja Kiijärvi. Pelkonen ilmoitti tehtä-

vän kiinnostavan häntä. Matkalle lähdettäisiin tammikuussa 1942. Tuo-

mari Wartiovaara selosti Pelkoselle keskusteluaan kenraali Stahleckerin

kanssa ja antoi siitä kirjallisen muistion.

Pelkosen ollessa ministeri Pakaslahden puheilla 15. tammikuuta ilmoi-

tettiin, että opettaja Kiijärven tilalle tuli pastori Jääskeläinen. Pelkonen sai

luvan pyytää selvityksen jäätilanteesta sekä taustatietoja ja kuluarvion eva-

kuoinnin varalta tohtori Kekkoselta. Ulkoasiainministeriö ilmoitti 16. tam-

mikuuta, että matka lykkääntyi. Ulkoasiainministeriö ilmoitti seuraava-

na päivänä, että Päämajan edustajaksi tuli kapteeni Tirranen. Lähtöä lykät-

tiin jälleen päivällä.

Tuomari Wartiovaaran isännöimässä neuvottelussa ulkoasiainminis-

teriössä 18. tammikuuta oli läsnä Savolainen ja kaikki komission jäsenet

lukuun ottamatta Tirrasta, koska hän ei vielä ollut saapunut Helsinkiin.

Neuvotteluun kutsuttiin myös kirkkoherra Laurikkala. Häneltä toivottiin

tietoja luotettavista henkilöistä Inkerissä. Pastori Jääskeläinen sai tehtä-

väkseen luettelon hankkimisen.

Ministeri Witting otti vastaan komission 19. tammikuuta. Läsnä olivat

myös ministeri Pakaslahti ja kirkkoherra Laurikkala. Komissio ei saanut

kirjallisia ohjeita. Neuvottelujen perusteella sen pääasialliseksi tehtäväksi

Kouluneuvos Lauri Pelkonen.

Kuva Senni Timosen kokoelma.
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tuli selvittää ”approksimatiivisesti” suomalaisten lukumäärä saksalaisten

hallussa olevassa Inkerissä ja tutustua alueella asuvien suomalaisten huolto-

oloihin. Komission tuli myös selvitellä, mitkä olivat avustusmahdollisuu-

det, jos koko suomalaisväestö siirretäisiin pois Inkeristä. Samalla tuli tun-

nustella väestön mielialoja ja suhtautumista muuttoon sekä saksalaisten

kantaa.209  Ministeri Witting kertoi kysymyksessä olevan kenraali Stahlecke-

rin ilmoituksen mukaan noin 120 kylää.

Samana päivänä Pelkonen neuvotteli Inkerin Liiton johtokunnan jä-

senten kanssa Jukka Savolaisen virkahuoneessa. Läsnä oli koko komissio,

myös kapteeni Tirranen. Pelkonen sai Inkerin Liiton kirjelmän Valtioneu-

vostolle. Päiväkirjamerkinnöissään hän kertoo, että inkeriläiset haaveilivat

Inkerinmaan liittämisestä Suur-Suomeen. Tässä tapauksessa Inkerin Liit-

to kannatti sitä, että inkeriläiset jäisivät asuinsijoilleen.210

Valtiollisen poliisin
esittelijä Kaarlo Stendahl

Kaarlo Stendahl syntyi Pietarissa 1898 sorvari Aleksanterin ja hänen vai-

monsa Maria Stendahlin perheeseen. Hän sai alkuopetuksen Pietarin suo-

malaisessa koulussa. Hänen ansioluettelostaan ilmenee, että hän suoritti

8. luokan Kajaanin yhteiskoulussa kiitettävin arvosanoin toukokuussa 1917.

Stendahl palasi Pietariin konttoriapulaiseksi Asianajo- ja liiketoimisto

Sarkanen & Halme- konttoriin ja toimi yrityksen palveluksessa lokakuun

vallankumoukseen asti. Kun yritys muutti Viipuriin, Stendahl ei seuran-

nut heti perässä. Hän toimi vuoden 1918 Inkerin Osuuskuntien Keskusliitto

Aitan myyntiosaston hoitajana Pietarissa. Stendahl muutti Viipuriin vas-

ta kesällä 1919 ja pestautui Viljo Halmeen asianajotoimistoon. Yhteistyö

jatkui kaksi vuotta. Siinä välissä hän suoritti valantehneen venäjän kielen

kielenkääntäjän tutkinnon.211

Hän opiskeli Helsingin yliopistossa ja suoritti ylemmän oikeustutkin-

non alkutentin. Tästä alkoi Stendahlin ura Etsivän Keskuspoliisin ulko-

maantoimistossa nuorempana kanslistina vuoden 1923 alusta. Hänen toi-

mipaikakseen tuli Viipuri. Stendahl eteni virkaurallaan hyvää vauhtia. Hä-

209 Kertomus tutkimuskomissionin matkasta Inkerinmaalle 20.–3. p:nä tammikuuta 1942, 1. J.

Tirranen 8.2.1942. UM, 110 C 7 b. Nevalainen 1990, 39–40.

210 Lauri Pelkosen julkaisemattomia päiväkirjamerkintöjä 13.1.1942– 21.1.1942. Senni Timosen

hallussa oleva Lauri Pelkosen henkilöarkisto.

211 VA, EK/Valpo, Valpon henkilökunta, kotelo 86 H 14296.
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net määrättiin esittelijäksi vuonna 1927. Näihin aikoihin hän meni naimi-

siin ja perheeseen syntyi lapsi.212

Suomen Yleisesikunnan ja Rajakomendanttilaitoksen suostumuksella

Pohjois-Inkerin rajan yli liikkui miehiä hankkimassa tietoja ja kuljettamas-

sa postia vuodesta 1920 lähtien. Inkeriläisten puolesta asialla oli Inkeri-

läisten Toimikunta Suomessa ja Inkerin Liitto.213  Juho Tirranen oli yksi

niistä, joka järjesti inkeriläisiä miehiä tiedustelutehtäviin Inkeriin ja Pieta-

riin. Tirrasen ollessa pakolaisavustuskomitean palveluksessa 1920-luvun

lopussa hän asui perheineen Viipurissa. On todennäköistä, että Stendahl

ja Tirranen tutustuivat toisiinsa jo silloin. Heidän yhteistyöstään on näyt-

töä 1930-luvun alusta Stendahlin toimiessa Etsivän Keskuspoliisin pää-

osastolla Helsingissä.214

Stendahlin uran kannalta tärkeä oli vuosi 1938, kun hän vannoi virkava-

lan ja sai ylennyksen Valtiollisen Poliisin esittelijäksi. Hän puhui suomea,

ruotsia, venäjää ja auttavasti saksaa. Jatkosodan alkaessa hänet komen-

nettiin Viroon saksalaisten sotilasviranomaisten käyttöön kuulustelijaksi

ja tulkiksi.215  Kaarlo Stendahl oli näin ollen paras mahdollinen Valpon

ehdokas ulkoasiainministeriön suunnitellessa suomalaisten ensimmäistä

matkaa Inkeriin tammikuussa 1942.

Kapteeni Juho Tirranen

Mikkelin hiippakunnan antaman virkatodistuksen mukaan Juho Matin-

poika Tirranen, oli syntynyt Lempaalan Lieskulassa 22.6.1889 ja merkitty

Inkerin pakolaisseuraurakunnan kirjoihin vuonna 1921. Suvun alkuläh-

teistä ei ole varmoja tietoja. Sen sijaan Venäjän vallan ajoilta Uudenkau-

pungin rauhan jälkeen tietoja on runsaasti. Ensimmäinen maininta Tirra-

nen-nimestä, joka esiintyi muodossa Tiriane tai Tirane löytyy Kivenna-

van Hattulasta.216  Professori Veijo Saloheimon Tirrasen suvulle esittämän

tiedonannon mukaan Matti Tirronen karkasi Rantasalmelta tuntematto-

212 Ibidem, K. Stendahlin ansioluettelo.

213 KA IA, kansio 26. IL, asiakirjakonsepteja 1922–1944.

214 KA EK/KD n:o 70/1863. Suomen ulkomaalaispolitiikasta vuonna 2008 väitellyt Antero Leitziger

esittää tutkimuksessaan Etsivän keskuspoliisin pakolaistilastoa. Sen mukaan Suomeen

salaiteitse saapui vuosina 1925–1937 yhteensä 436 inkerinsuomalaista. Leitziger 2008, s. 170–

171.

215 KA, EK/Valpo, Valpon henkilökunta, kotelo 86 H 14296, K. Stendahlin ansioluettelo.

216 Juho Tirrasen arkisto, sukutietoa, 26; VA 5083 maak. 173, tik. 328.
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maan paikkaan vuonna 1628217  sekä Olli Tirronen Leppävirran Kurjalan-

rannasta Jääskeen vuonna 1658.218

Juho Tirrasen isä Matti Matinpoika Tirranen asui Mattila-nimistä ta-

loa kolmen sukupolven suurperheessä vaimonsa Katrin ja poikiensa Juhon

ja Nikolain kanssa. Juho oli syntynyt 1889 ja Nikolai 1891. Matti Tirranen

osti 1905 Japanin sodassa mainetta saaneelta kirurgian professori Nikolai

Veljaminovilta hänen Anjalan tilan maista noin 120 hehtaaria metsää. Matti

raivasi sitä ja rakennutti näin syntyneelle tontille talon ulkorakennuksi-

neen. Tilan nimeksi tuli Korpela.219

Inkeri-lehti tarjoaa monessa mielessä avartavaa tietoa keisarivallan ai-

kaisesta Inkeristä ja sen vaikuttajista, joihin myös Juhon isä, Matti Matin-

poika Tirranen laskettiin. Hän toimi äänivaltaisena Pietarin piirikunnan

kuntalaitoksessa, semstvossa.220  Matti Tirranen kuoli yllättäen 53 vuoden

ikäisenä vuoden 1915 alussa.221  Hän palkkasi pojilleen Juholle ja Nikolaille

kotiopettajan valmentamaan poikia Viipurin oppikoulun pääsykokeisiin.

Kapteeni Juho Tirranen.

Kuva Tirrasen perikunta.

217 KA 6113, 105.

218 KA 8630, 1153.

219 Juho Tirrasen arkisto, sukutietoa, s. 46.

220 Inkeri, 23.5.1914.

221 Inkeri, 5.2.1915.
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Pojat hyväksyttiin Viipurin klassilliseen suomalaiseen lyseoon. Juho Tirra-

nen siirtyi 1907 lyseon VI luokalta Kurkijoen ylempään maanviljelyskou-

luun. Päästyään koulusta hän suoritti asevelvollisuutensa, ja hänet ylen-

nettiin reservin upseeriksi Vladimirin sotilasopistossa 1916.222

Juho vihittiin tammikuussa 1918 Toksovan pitäjän Mäntysaaressa Taa-

vetti Tapanaisen tyttären Marian kanssa. Marian isä omisti suuren karjati-

lan ja maitokaupan Pietarin keskustassa osoitteessa Italjansakaja 6. Lisäk-

si Taavetti Tapanaisella oli virka Pietarissa, oletettavasti maataloushallin-

nossa.223

Juhon ja Maijan odottaessa esikoistaan syksyllä 1918, sattui tapaus, jo-

ka varjosti heidän myöhempää elämäänsä Inkerissä. Koska Korpela oli

menestyvä talo, heille ilmaantui eräänä päivänä heille kaksi aseistettua

punasotilasta uhaten ampua ”kurjat kulakit”. Sillä kertaa isäntäväki selvisi

säikähdyksellä. Muistutuksena uusien isäntien otteesta heidän elintarvike-

veronsa määrää nostettiin. 224  Juhoa tultiin vangitsemaan kevätpuolella

1919, kun perheeseen oli juuri syntynyt lapsi. Juhoa ei saatu kiinni, niinpä

vangitsijat ottivat muutaman päivän kuluttua vaimon panttivangiksi. Hä-

net päästettiin kohta vapaaksi, mutta lapsi sairastui ja kuoli. Juho siirtyi

salaa Suomeen ja liittyi Pohjois-Inkerin rykmenttiin. Luutnanttina ja

komppanian päällikkönä hän osallistui Pohjois-Inkerin taisteluihin ja erosi

palveluksesta 14.7.1920. Samalla hänet ylennettiin kapteeniksi.225

Juho Tirranen toimi Inkerin pakolaisten avustuskomitean sihteerinä

Raudussa. Erik Heinrichs oli esimiehenä huhtikuuhun 1922 asti. Juhon

vaimo työskenteli Raudussa olevassa Amerikan Punaisen Ristin perusta-

massa lastenkodissa kapteeni Millsin alaisena. Koko perhe muutti Viipu-

riin, kun Juho sai toimen Viipurissa Valtion pakolaisavustuskeskuksen

hoitajana. Talvisodan aikana Tirraset joutuivat evakkoon ja Helsingin seu-

dulle tultuaan jäivät sen liepeille Tapanilaan.226  Juho sai pankkivirkailijan

toimen Suomen Pankista.

222 Juho Tirrasen arkisto, sukutietoa, s. 50.

223 Ibidem, s. 50.

224 Ibidem, s. 51.

225 Ibidem, 52–53.

226 Juho Tirrasen arkisto, sukutietoa, 53–54.
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Pastori Juhani Jääskeläinen

Kirkonkirjojen mukaan Jääskeläisten suvun esi-isänä oli Eskel Eskelson,

Esko Eskonpoika Jääskestä. Keltossa hän otti nimen Jääskeläinen, vaikka

aikaisempi nimi oli ollut Postonen.227

Eskel Eskelinpoika Postonen oli tiettävästi sotilaskarkuri. Koska hän

maksoi kruunulle veronsa ajoissa ja nurisematta, Ruotsin virkavallalla ei

ollut mitään Postosen, sen enempää kuin tuhansien muidenkaan, oma-

valtaista Inkeriin muuttoa vastaan. Hän asettui maanviljelijäksi Wanhaan

kylään, jossa varttui jo kolmen muun suvun alku, Luukkoset, Anttoset ja

Puukkoset.

Juhani Pietarinpoika Jääskeläinen syntyi Keltossa 1907.228  Juhani Jääs-

keläisen muistelmien mukaan hänen isänsä Pietari meni jo pienenä otto-

Sotilaspastori Juhani Jääskeläinen.

Kuva J. Jääskeläisen perikunta.

227 Ibidem, 9.

228 Jääskeläinen 2007, 7. Juhanin kasteisänä oli ollut Kelton kirkkoherra, rovasti Otto Louhelai-

nen, joka tuli tunnetuksi laatimastaan Luettelosta vakinaisten seurakuntalaisten sukunimistä

Inkerinmaan suomalaisissa seurakunnissa Venäjän vallan aikana noin v.v. 1721–1912. Kokoelma

ilmestyi Viipurissa 1913. O. A. Louhelaisen kokoelman taustoista ks. Flink 2000, 331–332. Sen

tueksi on syytä hakea käsiin kirkkoherra Felix Relanderin Kuvaus Evankelis-Luterilaisen kir-

kon vaiheista Inkerinmaalla. Se löytyy Inkeri-lehdestä 8.1.1913 lähtien pitkin vuotta julkaistuna

esittelynä. Itse käsikirjoitus on Kansalliskirjaston kokoelmissa. Lisäksi on syytä tutustua Vei-

jo Saloheimon Inkeriä koskeviin tutkimuksiin. Inkerinmaan asutuksen ja väestön kehityk-

sestä ks. mm. Veijo Saloheimon kirjoitusta P. Nevalaisen ja H. Sihvon toimittamasta teokses-

ta Inkeri. Historia, kansa, kulttuuri, SKS, 1991, 67–82.
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pojaksi Taurunkylän Vennäinkirkolle lapsettomalle ja varakkaalle Jaakko

Multiaiselle, joka oli Pietarin isän hyvä ystävä. Ajan oloon Pietarista tuli

hyvin hoidetun ja vauraan maatilan isäntä.229

Juhani Jääskeläisen koulunkäynti alkoi nelivuotisesta kansakoulusta.

Lisäksi hän opiskeli kotiopettajan johdolla, koska halusi pyrkiä Suomeen

oppikouluun. Onneksi vanhemmat lupautuivat kustantamaan hänen

opintojaan ja hän sai ulkomaanpassin. Tämä oli viimeisiä vuosia, kun pääsi

vapaasti lähtemään maasta. Viipurissa Juhani Jääskeläinen hakeutui Val-

tion pakolaisavustuskeskukseen. Sen johtajana oli Juho Tirranen. Hän sai

pakolaiskeskuksesta oppaan kiertämään Viipurin kouluja. Koska koulu

oli jo ehtinyt alkaa, kaikki luokat olivat täynnä, ja hän palasi takaisin pa-

kolaiskeskukseen. Käkisalmen yhteiskoulun rehtori otti kuitenkin hänet

kouluunsa poikkeuksellisesti ilman pääsykoetta. Rehtori antoi hänelle

mahdollisuuden yrittää ja Juhani onnistuikin opinnoissaan.230

NEP:n päättymiseen vuoteen 1927 saakka Jääskeläinen sai rahaa kotoa

ja avustusta Valtion pakolaisavustuskeskuksesta Viipurista. Hän pääsi yli-

oppilaaksi syksyllä 1928 ja päätti antautua papin uralle, koska tiedosti, että

juuri pappeja Inkerinmaalla tarvittiin eniten.231  Jääskeläinen kirjoittaa

muistelmissaan:

Kun oli loppupuoli syyslukukautta 1928, sain isältä kirjeen ja vii-

meisen rahalähetyksen. Hän jaksoi kirjeessä vielä laskea leikkiä va-

kavassa asiassa. Hän kirjoitti: - Sanon Sinulle kuin jänis pojalleen:

Sinulla on yhtä suuret silmät kuin minullakin. Tule toimeen, miten

osaat. Minä yritin lähettää Sinulle jälleen rahaa. Postissa sanottiin

kuitenkin, ettei ulkomaille saa enää lähettää. Siellä ei siis oteta ra-

haa vastaan. Menin sitten pankkiin. Siellä sanottiin samalla tavalla.

Minä en siis voi lähettää rahaa.232

Jääskeläiselle tuli myös kaksi ilmoitusta kotoa Pekka-veljeltä. Ensimmäi-

nen saapui syksyllä 1929 ja viimeinen kesällä 1930. Kirjeissään Pekka ker-

toi, että Inkerissä alkoi 1929 pakkokollektivisointi. Kehotettiin taloittain

ilmoittautumaan kolhoosiin. Kun suostuttelu ei auttanut, turvauduttiin

syyttelyihin. Sanottiin kyläläisiä neuvostovallan vastustajiksi. Kirjeen mu-

kaan Kupanitsan Muratin kylän asukkaat kertoivat, miten kylään tuli keski-

229 Jääskeläinen 2007, 8.

230 Ibidem, s. 22–24.

231 Ibidem, s. 25.

232 Ibidem, s. 25.
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ikäinen mies, joka määräsi jokaisen 16 vuotta täyttäneen saapumaan ko-

koukseen. Mies kuvasi tulevaa kolhoosia mitä kauneimmin värein. Lap-

set pantaisiin lastentarhoihin, jossa valtio antaisi ruoan, vaatteet ja muun

hoidon. Naiset saisivat oleskella kotona ja odottaa miehiään työstä. Ku-

kaan kyläläisistä ei kuitenkaan ilmoittautunut kolhoosiin. Mies jäi kylään

yöksi ja alkoi seuraavana päivänä kulkea talosta taloon. Kyläneuvoston

puheenjohtajan oli huolehdittava, että tämä sai ilmaisen ruoan ja asun-

non. Mies jatkoi agiteerausta seurakunnan kylissä kahden kuukauden ajan.

Muratan kylästä kukaan ei silti liittynyt kolhoosiin. Tämän jälkeen alkoi

kylään tulla ilmoituksia, että isäntiä julistettiin kulakeiksi. Suostuttelijan

kerrotaan lausuneen: – Ei ole pakko liittyä kolhoosiin. Kuka ei liity, se

lähtee Hiipinään.233

Kulakiksi julistaminen tiesi omaisuuden menettämistä. Ensin langetet-

tiin ylimääräinen rahavero, sitten viljavero, sitten komennettiin hakkaa-

maan ja kuljettamaan metsästä puita. Kohta alettiin kulakkeja, kokonai-

sia perheitä, karkottaa pois kotoaan yleisiin pakkotöihin eri puolille Venä-

jää.234

Pakkokollektivisointi aiheutti sen, että paras työkykyinen väestö, en-

sin miehet, sitten naisetkin, alkoivat pyrkiä kaupunkeihin ja ennen kaik-

kea Leningradiin työhön, mihin vain pääsivät. Työväki sai kaupungissa

vakinaista palkkaa, ja jokaiselle annettiin säännöstelykortti. Kyliin jäljelle

jääneet alkoivat ilmoittautua kolhooseihin kodeista häädön pelossa. Tie-

don mukaan Kolppanan kolhoosiin kuului 400 henkeä, mutta työkykyi-

siä heistä oli vain 25.235

Jääskeläiset olivat pysyneet kotisijoillaan 1930-luvulle asti, kunnes kar-

kotukset ja väestönsiirrot hajottivat isoksi kasvaneen suvun. Juhani sai

ylioppilaskotiin keväällä 1931 viestin, että koko hänen kotiväkensä karko-

tettiin Inkeristä Siperiaan Krasnojarskin alueelle. Tiedon saatuaan Jääske-

läinen kirjoitti Venäjän lähetystöön, että hän tunsi ihmisarvonsa louka-

tuksi, eikä halunnut enää olla tämän maan kansalainen.

Jääskeläisen perhetilanteen tultua ylioppilaskodin johdon tietoon, hä-

neltä ei enää kannettu täysihoitomaksua. Lisäksi hän alkoi saada käyttöra-

haa S.K.S.K.:n (Suomen Kirkon Sisälähetysseuran Keskusliitto) diaspora-

toimikunnalta. Näin jatkui Juhanin papiksi vihkimiseen saakka.236

233 Ibidem, s. 30.

234 Ibidem, s. 30.

235 Jääskeläinen 2007, s. 30.

236 Jääskeläinen 2007, s. 35–36.
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Jääskeläinen tallensi päiväkirjaansa tiedon Suomen hallituksen nootista

Neuvostoliiton hallitukselle Inkerin asemasta huhtikuussa 1931. Siinä sa-

nottiin, että suomalaisen väestön karkottamisella järkytettiin Tarton rau-

hansopimuksessa luvatun itsemääräämisoikeuden perusteita. Suomen hal-

litus toivoi, että Neuvostohallitus löytäisi keinot, joilla Suomen huolestu-

minen poistettaisiin.237

Akateeminen Karjala-Seura järjesti puolestaan J. V. Snellmanin 125-

vuotispäivänä vuonna 1931 hiljaisen mielenosoituksen Inkerin asian puo-

lesta Helsingissä Neuvostoliiton lähetystön edustalla. Juhani Jääskeläinen

oli lippuvartiossa yhtenä kuudesta inkeriläisestä teologian ylioppilaasta,

jotka elivät pakolaisina Suomessa. Suruharsoon verhottu inkeriläisten yli-

oppilaiden tuoma Inkerin lippu sijoitettiin seuraavaksi Snellmanin pat-

saan juurelle.238

Juhani Jääskeläinen suoritti jumaluusopillisen erotutkinnon helmi-

kuussa 1933. Hänet vihittiin samana vuonna papiksi Viipurin tuomiokir-

kossa. Tämä uutinen tavoitti myös hänen Siperiaan karkotetut vanhem-

pansa.

Tuomiokapituli määräsi hänet Tohmajärven kirkkoherran, rovasti

Konstantin Kalkkeen apulaiseksi. Esittelykeskustelussa rovastin kanssa

Jääskeläinen mainitsi olleensa syntyisin Inkeristä. Hänen mukaansa ro-

vasti tokaisi siihen, että ryssähän tämä on.239

Jääskeläinen suoritti asevelvollisuuttaan Helsingissä Valkoisessa kaar-

tissa (SVK) ja komennuskomppaniassa (HKK) kesäkuusta 1934. Suoritet-

tuaan asepalveluksensa Jääskeläinen palasi Viipurin tuomiokapitulin mää-

räyksestä jälleen Tohmajärvelle. Talvisodan aikana Jääskeläinen toimi kent-

täpiispan toimistossa. Jatkosodan alkaessa hänet määrättiin Saarijärvelle

I/JR 50:n pataljoonan pastoriksi. Kun hänen yksikkönsä ylitti vanhan rajan,

Jääskeläinen kirjoitti kirjeen Tampereen hiippakunnan piispa Aleksi Leh-

toselle ja esitti, miten suomalaisten tulisi toimia inkeriläisten suhteen. Leh-

tonen vastasi, että ”diasporakomitea on ryhtynyt valmistaviin toimenpi-

teisiin varsinkin Inkeri-asiassa. Saatan toimikunnan tietoon kaikki hyvät

ehdotuksenne. Epäilemättä on heti ryhdyttävä toimiin valtauksen jälkeen,

vaikka on ikävä ajatella ikivanhojen suomalaisseutujen jättämistä...”240

Hän kirjoitti myös tohtori Vilho Helaselle ja tiedusteli, mikä oli tämän

käsitys Inkerin kysymyksestä. Helanen vastasi:

237 Ibidem, s. 39.

238 Ibidem, s. 39.

239 Ibidem, s. 85.

240 Ibidem, s. 92, 97, 98.
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Juhani Jääskeläisen passiasiakirja vuodelta 1925. Kuva Juhani Jääskeläisen

perikunta.
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AKS:lle lähettämässäsi kirjeessä 25.7. tiedustelet, missä vaiheessa on

Inkerin kysymys. Ollessani äsken komennuksella Helsingissä koe-

tin saada tästäkin asiasta selkoa. Mitään varmuutta saksalaisten

suunnitelmista Itämeren maihin ja Länsi-Inkeriin nähden ei ole;

sanottiinpa, etteivät saksalaiset ole tässä kohdassa itsekään selvillä,

miten asiat järjestetään. Sen sijaan pyrittäneen meidän taholtamme

Pohjois-Inkerin liitämiseen Suomeen, rajana Neva. Tämän alueen

siviiliväestön huolto, sikäli kuin sitä tässä vaiheessa alueelle jää, hoi-

dettaneen joukko-osastojen toimesta. Ainakaan en ole vielä kuul-

lut minkäänlaisista muista suunnitelmista. Aunuksen ja Vienan si-

viilihallinnon järjestäminen on sen sijaan uskottu Itä-Karjalan So-

tilashallintoesikunnalle, jossa meitä AKS:läisiä on erilaisissa sotilas-

tehtävissä jo muutamia kymmeniä.241

Kertomus tutkimuskomission
matkasta Inkerinmaalle

Komissio lähti matkaan Helsingistä 20. ja palasi 29. tammikuuta 1942. Ju-

ho Tirrasen laatimaa laajaa matkakertomusta voidaan pitää erinomaisena,

vaikka komissio valittikin tietojensa epätarkkuutta. Tämä johtui osittain

siitä, että saksalaisten toteuttama väestön luettelointi miehittämällään

alueella oli vielä kesken. Arviot antoivat joka tapauksessa kuvan siitä, että

Inkerin suomalaisesta väestöstä oli jäljellä alle puolet sotaa edeltävästä

määrästä. Heitä laskettiin olevan enintään 65 000 henkeä. Selvittely ja ti-

lastot vahvistivat käsityksen siitä, että Venäjän vähemmistökansallisuuksista

suomalaiset olivat parhaiten säilyttäneet kansallisen kielensä ja kansalli-

set tunnuspiirteensä. Matkakertomuksessa vakuutettiin, ettei Suomella

”kansallisegoistisista syistä, yleisinhimillisistä puhumattakaan, ole varaa

välinpitämättömästi suhtautua Inkerin suomalaisen väestön kohtaloon.”242

Komission mukaan elintarviketilanne vaihteli Inkerin eri alueilla, mikä

tuli ottaa huomioon avustustoiminnassa. Tähän tarkoitukseen se esitti

muiston nimeltä ”Suunnitelman ruokatarpeiden jakelun järjestämiseksi

puutteessa oleville Inkerin suomalaisille saksalaisten miehittämällä alueella,

ja väestön osittaiseksi siirtämiseksi Länsi-Inkeriin”. Käytännössä tämä tar-

koitti, että joka kymmenes oli menettänyt sodan alussa kaiken ja oli nälkä-

241 Jääskeläinen 2007, s. 101.

242 Kertomus, 3–9.
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kuoleman partaalla. Toinen ryhmä, joka viides, oli juuri ja juuri hengissä.

Komission arveli, että jatkuvasti nälkää näkevät olisivat voineet tulla toi-

meen jopa huhtikuun loppuun. Kukaan ei voinut ennustaa millaisia muu-

toksia kevät toisi heille. Väestön loppuosa, noin kaksi kolmesta, saattoi

tulla toimeen mahdolliseen uuteen satoon saakka.243

Ohessa otteita harvinaisesta Inkeriin sijoittuvasta julkaisemattomasta

muistelmakäsikirjoituksesta.244  Tapahtumapaikkana oli Hatsinan lähikylä

Taaitsa.

Kohta tulivat kansamme keskuudessa esiin sodan kamalat seura-

ukset: nälkä ja lavantauti. Raskaimmin nämä vitsaukset saivat tun-

tea ensiksi ne perheet, joilla ei ollut mitään omasta takaa, ei peruna-

maata, ei lehmää, eikä mitään vihanneksia. Useat eivät myöskään

ehtineet tai eivät voineet varata elintarvikkeita sodan alkupäivinä.

Nyt ei ollut mistään mitään ostettavissa, kun ei ollut myytävääkään

missään.

Kerjäläisiä alkoi käydä joka päivä, vaikka saksalaiset eivät sallineet

ihmisten kovinkaan pitkälle liikkua ilman heidän komendanttinsa

antamaa lupapaperia. Nälkä pakotti ottamaan riskejä.

Nälkä tuli pysyväiseksi valloitetulla alueella. Etenkään siviiliväki ei

saanut mistään elintarvikkeita, kun saksalaisten kuormastojoukot

veivät lähiseutujen kolhoosien pelloilta viljat ja perunat. Sisämaa-

han kuuluneet syrjäkylät olivat meitä vähän paremmassa asemas-

sa, niissä kun ei majaillut saksalaisia joukko-osastoja. Ne kylät sai-

vat pelloiltaan jotain itselleenkin. Kaikkien piti kuitenkin yrittää

kaikilla konsteilla saada hankituksi leipäpuolta, koska eivät pelkät

perunat ja vihannekset loputtomiin riittäneet. Onneksi oli minulla

säilynyt lehmä. Tiukasti pidin silmällä, etteivät saksalaiset kahmi-

neet hevosilleen lehmäni rehuja.

Alkoi vuosi 1942. Pakkanen jatkui ankarana. Kuivat polttopuumme

alkoivat vähentyä arveluttavasti. Yhä enemmän tulivat näkyviin

243 ”Suunnitelman ruokatarpeiden jakelun järjestämiseksi puutteessa oleville Inkerin suomalai-

sille saksalaisten miehittämällä alueella ja väestön osittaiseksi siirtämiseksi Länsi-Inkeriin”, 1.

J. Tirranen 8.2.1942. UM, 110 C 7 b. Nevalainen 1990, 39–40.

244 Esitettävät tapahtumat perustuvat Helena K:n vuosina 1978–1988 käsin kirjoittamiin muis-

telmiin hänen perheensä elämänvaiheisiin Inkerissä ennen sotia, sodan aikana sekä Suomes-

sa sodan aikana ja sen jälkeen. Niitä on neljä paksua vahakantista A 4:n kokoista vihkoa yh-

teensä noin 500 sivua. Olen saanut ne käyttööni edesmenneen Helenan pojalta Antilta. Olen

lainannut hänen äitinsä sodanaikaisia elämänvaiheita kuvaavasta vihkosta n:o 3.
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siviiliväestön keskuudessa ruuanpuutteen seuraukset. Jonkinlainen

nälkäkuume tai lavantauti iski kyntensä etenkin niihin perheisiin,

joilla oli heikko ruokatilanne jo ennen sodan alkua.245

Tirrasen laatima ruokatarpeiden jakelusuunnitelma oli selkeä ja asiantun-

temuksella laadittu. Hänellä oli 20 vuoden kokemus Valtion pakolaiskes-

kuksen avustustoiminnan järjestämisestä Karjalan kannaksella.

Tirranen teki selkoa matkastaan Inkerinmaalle Itä-Karjalan sotilashal-

lintokomentajalle helmikuussa 1942. Hän jätti kertomuksensa ulkoasiain-

ministeriölle 2.2.1942. Komissio kokoontui tämän jälkeen vielä kahdesti,

4. ja 6. helmikuuta järjestämään matkasta kerääntynyttä aineistoa. Se oli

laajempi kuin kertomuksessa oli esitetty. Aineiston perusteella Tirranen

tuli siihen käsitykseen, että saksalaisten toimeenpanemalla luetteloinnilla

valmisteltiin Inkerin suomalaisten ja virolaisten siitoa Inkeristä. Hänen

mukaansa suomen kieli oli otettu saksan ja viron rinnalle luetteloimislo-

makkeisiin. Tirrasen mielestä luetteloiminen oli yleensä tehty hätiköiden

ja ilman yhtenäisyyttä. Luetteloitujen kylien nimet oli monin paikoin kir-

joitettu väärin, virolaista tai saksalaista kirjoitustapaa noudattaen. Tirra-

nen arvioi väestön määräksi 56 500 henkeä. Suomalaisia oli noin 47 000,

inkerikkoja noin 8 000, vatjalaisia noin 500 ja venäläissyntyisiä noin 1 000

henkeä. Pietarin ja Tyrön saartorenkaan sisällä hän arveli olleen 25 000

henkeä.246

Lähettiläs von Blüherille 16. päivänä helmikuuta 1942 osoitetussa noo-

tissa saksalaisille ehdotettiin, että Saksa muonittaisi hädänalaisessa asemas-

sa olevat inkeriläiset ja siirtäisi pahinta puutetta kärsivät Viroon. Kyse oli

noin 16 000 hengestä. 247  Saksalaiset evakuoivatkin Inkeristä 10 000 hen-

keä huhti–toukokuussa 1942.

Tutustuttuaan tutkimuskomission matkakertomukseen Inkerin Asian

Hoitokunta lähestyi ulkoasiainministeriötä 18. helmikuuta. Se ehdotti, että

Suomen hallitus lähettäisi Inkeriin riittävillä valtuuksilla varustetun avus-

tustoimikunnan. Sen tehtäväksi annettaisiin paikan päällä hoitaa tärkeim-

pien elintarvikkeiden pakkoluovutus ja niiden jakelu. Lisäksi Inkeriin ha-

luttiin saada kaksi luterilaista pappia. Kaiken kaikkiaan toivottiin Inkerin

kohtalon lopullista ratkaisua.248

245 Ibidem, s. 56, 57, 68, 69, 70, 71, 72, 75.

246 ILA, J.Tirrasen raportti Itä-Karjalan SE 7.2.1942, s. 1–2.

247 Nevalainen 1990, 40.

248 KA, IA, kot. 19, ILA, IAH: n Ulkoministeriölle osoitettu muistio, 18.2.1942, jäljennös, J. Savo-

lainen ja T. Toikka.
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Päämajan edustajana Berliinissä ollut kenraaliluutnantti Paavo Talve-

la kertoi muistelmissaan keskustelleensa Himmlerin kanssa inkeriläissiir-

roista toukokuun alussa 1942. Talvela kertoo, että inkeriläiset siirrettiin

Viroon ja Latviaan Himmlerin aloitteesta, koska Inkerissä he olisivat kuol-

leet nälkään. Himmler antoi ymmärtää, että Suomi ei huolinut sille tarjot-

tuja inkeriläisiä vedoten elintarviketilanteeseen ja kuljetusvaikeuksiin. Hän

sanoi kuitenkin ymmärtävänsä, että myöhemmin Suomi haluaisi pitää

kaikki heimolaisensa. Talvela vakuutti asian olevan näin puolustusministeri

Waldenin ja Tasavallan Presidentin kanssa käytyjen keskustelujen perus-

teella.249  Talvela painotti pari kuukautta myöhemmin, heinäkuun puoli-

välissä, inkeriläistilanteen seuraamisen ja valvomisen tarvetta. Hänkin piti

inkeriläisten myöhempiä siirtoja Suomeen ilmeisinä. Talvelan mielestä suo-

malaiset olivat jättäneet kansallisuusasiat oman onnensa nojaan. Keskus-

teltuaan asiasta Pakaslahden kanssa, Talvela tuli käsitykseen, että Himmle-

rin esikuntaan olisi pitänyt saada suomalainen yhteyshenkilö hoitamaan

kansallisuusasioita.250

Kotijoukkojen Komentajan määräyksestä Saksaan matkusti heinäkuun

loppupuolella 1942 komissio, johon kuuluvat johtajana luutnantti Vilho

Helanen Itä-Karjalan Sotilasesikunnasta ja jäseninä sotilasvirkamies Kaarlo

Stendahl Valposta sekä lääkintäkapteeni Erkki Klemola Kotijoukkojen

Esikunnasta. Komissio tutustui Virossa ollessaan varsinaisten tehtäviensä

ohella inkeriläisen siviiliväestön oloihin. Se vieraili virolaisten kollegojensa

opastuksella Kloogan, Pölkkylan ja Paldiskin leireillä. Erkki Klemolan kir-

joittamassa ja Aappo Metiäisen varmentamassa raportissa todettiin, että

16. heinäkuuta 1942 mennessä oli miehitetyltä alueelta siirretty Viroon

kaikkiaan 17 881 henkeä, joista 12 311 oli suomalaisia. Raportin mukaan

ylivoimaisesti suurin osa Inkeriin jääneistä suomalaisista oli edelleen koti-

seudullaan. ”Viroon siirrettyjen inkeriläisten huono yleistila osoittaa sel-

västi todeksi, että tällä hetkellä on Inkerissä ainakin osalla suomalaisesta

väestöstä nälänhätä”, Klemola vahvisti. (alleviivaus alkutekstissä, T.F.) Viita-

ten virolaisten pelkoon siitä, että he saavat ottaa vastaan suuria määriä

aliravittua siirtoväkeä Inkeristä, Klemola ehdotti siirrettävän väestön ruok-

kimista kotiseudullaan nälkäsairauksien välttämiseksi. Klemolan toinen

tärkeä havainto liittyi puutteelliseen vaatetukseen, erityisesti lasten koh-

dalla.251

249 Talvela 1977, 142.

250 Talvela 1977, 165–166. Nevalainen 1990, 40.

251 KA, IA, kot. 19., Viroon siirrettyjen sekä saksalaisten miehittämään Inkeriin jääneiden inke-

riläisten nykyisistä oloista. Lääkintäkapteeni Heikki Klemola 25.7.1942, 1–4.
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Kesä ei tuonut helpotusta elintarviketilanteeseen ja elinoloihin Inke-

rissä. Inkerin Asiain Hoitokunta vetosi kesällä 1942 toistuvasti ulkoasiain-

ministeriöön,252  Suomen Punaiseen Ristiin, 253  pääministeriin 254  ja Tasa-

vallan Presidenttiin.255  Hoitokunta esitti kesäkuussa inkeriläisten miesten

lähettämistä Suomesta Inkeriin siviilihallinnon, huollon ja tulkin tehtä-

viin huolehtimaan suomalaisten eduista. Toisaalta Tasavallan Presidentil-

le osoitetussa kirjeessä hoitokunta ja Inkerin Liitto toivoivat kotiseudul-

laan huoltoa vailla olleiden aikuisten ja lasten pikaista siirtämistä Suo-

meen.256

Pastori Juhani Jääskeläinen lähti 2. elokuuta 1942 Suomen Kirkon Seu-

rakuntatyön Keskusliiton (S.K.S.K.) Diasporatoimikunnan lähettämänä

sielunhoitotyöhön inkerinsuomalaisten keskuuteen Inkeriin ja Viroon.

Työkenttä oli laaja alueellisesti ja monipuolinen toiminnallisesti. Siihen

kuului koko Viro ja saksalaisten miehittämä Inkeri. Välimatkat olivat pit-

kiä. Jääskeläinen taittoi taivaltaan usein jalan.

Uskonnollisen toiminnan lisäksi Juhani Jääskeläinen sai hoitaa lukui-

sia inkeriläisten anomuksia saksalaisten komendatuureissa. Hän teki ilmoi-

tuksia epäkohdista, tiedotti omaisille 200 miehen tai pojan sotavankeu-

desta Suomessa, välitti satoja kirjeitä Inkerin ja Suomen välillä, Inkeristä

Viroon siirretyille ja Inkerissä seurakunnasta toiseen. Hän keräsi tilasto-

tietoja Inkerin väestön määrästä ja tilasta. Inkerin asiain hoitokunta sai

Jääskeläiseltä säännöllisesti arvokasta päivitettyä tietoa Inkerin tilantees-

ta. Näiden tietojen perusteella hoitokunta laati kirjelmiä ja muistioita

Suomen valtiojohdolle.

Jääskeläisen toimipaikka sijaitsi Narvassa. Siellä hän kirjoitti raporttinsa

kirjoituskoneella palattuaan pitkiltä, fyysisesti ja henkisestikin raskailta

matkoiltaan.257  Raporttien määrää ja sisältöä tarkastellessa voi vain ihme-

tellä, kuinka paljon pienikokoisessa ja laihassa miehessä oli sisua, voimaa

ja hengen paloa.

252 KA, IA, kot. 19, ILA, IAH:n muistio ulkoasiainministeriölle 6.6.1942. J. Savolainen ja

A. Metiäinen.

253 KA, IA, kot. 19, ILA, IAH: n muistio Suomen Punaiselle Ristille 22.6.1942, J. Savolainen ja

A. Metiäinen.

254 KA, IA, kot. 19, ILA, IAH: n muistio Herra Pääministerille 25.6.1942. J. Savolainen ja

A. Metiäinen.

255 KA, IA; kot. 19, ILA, IAH: n kirje ja P.M. Tasavallan Herra Presidentille 7.8.1942. J. Savolainen

ja A. Metiäinen.

256 KA, IA, kot. 19, IAH: n Promemoria, joka koskee Inkerin vapautuneen suomalaisen väestön

nykyistä asemaa. 7.8.1942. J. Savolainen, A. Metiäinen.

257 KA, IA, kot. 19, Kertomus S.K.S.K: n Diasporatoimikunnan Inkerin suomalaisten keskuuteen

Inkeriin ja Viroon sielunhoitotyöhön lähettämän pastori J. Jääskeläisen työstä v. 1942.
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Sotilaspastori Juhani Jääskeläinen Inkerin Kosemkinassa

keskustelemassa Laukaanjoen asukkaan kanssa 1942.

Kuva Antti Hämäläinen. Museovirasto.

Kesä ei tuonut merkittävää parannusta siviilien elämään. Inkerin Asiain

Hoitokunta jaksoi kuitenkin sinnikkäästi tiedottaa tilanteesta Suomen

valtion johdolle myös loka- ja marraskuussa.258  Hoitokunta kannatti väes-

tönsiirtoja Inkeristä Suomeen. Päivät ja viikot kuluivat, eikä mikään näyt-

tänyt muuttuvan. Näin ei kuitenkaan ole ollut. Marraskuun lopulla alkoi

tapahtua.

258 KA, IA, kot. 19, IAH, P.M., joka koskee Inkeriä koskevia alla mainittuja kysymyksiä, joihin

nähden Inkerin asiain hoitokunta toivoo saavansa asianomaisia parannuksia, 19.10.1942;

Helsingin kaupungin suomenkielisten kansakoulujen Johtokunnalle, 27.10.1942; Suomen

Huollon  Johtokunnalle  27.10.1942; Suomen Punaiselle Ristille, 30.10.1942; Herra Pääminis-

terille 1. marraskuuta 1942; Herra Opetusministerille 24.11.1942.
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Hallituksen iltakoulu

Hallitus tarkasteli inkeriläissiirtoja ensimmäisen kerran iltakoulussaan 25.

marraskuuta 1942.259  Asiaa ei viety eduskuntakäsittelyyn. Siitä keskustel-

tiin ja päätettiin saman tien. Ministeri Vilho Annala260  esitteli inkeriläisten

siirtokysymystä ensimmäisenä toteamalla, että Inkerissä tulisi nälkä-

kuolemia, ellei siirtoon ryhdyttäisi. Annalan mukaan ”asiaa voidaan ajatella

työvoimakysymyksenä.” Hän esitti perustettavaksi siirtoja hallinnoivan

toimikunnan ja ehdotti sen puheenjohtajaksi Lauri Puntilaa. Varapuheen-

johtajaksi sekä siirtojen johtajaksi hän ehdotti professori Pentti Kaiteraa.

Toimikunnan muita jäseniä olisivat hallitusneuvos Eljas Kahra kulkulaitos-

ministeriöstä, varalla nuorempi hallitussihteeri Jouni Hakkarainen, yli-

tarkastaja Paavo Mustala, osastopäällikkö Onni Toivonen, Valtiollisen po-

liisin päällikkö Arno Anthoni, ulkoministeriön osastopäällikkö Asko Iva-

lo, Maatalousnaisten edustaja konsulentti Martta Kuusela, Inkerin Liiton

edustaja toimistopäällikkö Jukka Savolainen, Suomalaisuuden Liiton edus-

taja professori Veikko Heiskanen, Suojeluskuntajärjestön edustaja eversti

Martti Vihma, Lotta Svärdin johtajat Fanni Luukkonen ja Päämajan edus-

tajana kenraalimajuri Juho Heiskanen. Harkittavaksi otettiin kaksi kysy-

mystä: ryhdytäänkö siirtoihin ja annetaanko niihin varoja. Keskeinen asia

oli epäilemättä siirtojen hyväksyminen.

Iltakoulukokouksessa olleiden ministereiden mielipiteet jakautuivat.

V. Kalliokoski ja T. Ikonen olivat myönteisellä kannalla, kuten J. Koivisto-

kin. Hän piti vaatetusta pahana pulmana. T. Horelli ja A. Lehtonen epä-

röivät. Erityisen vastustavalla kannalla oli Horelli. Keskusteltiin inkeriläisen

siirtoväen luotettavuudesta, ja siirryttiin pohtimaan muuttoväen määrää.

Pääministeri J. W. Rangell piti 20 000 hengen lukua liian suurena. Ram-

sayn mielestä voitiin siirtää korkeintaan 5 000 henkeä. Hän piti avun an-

tamista inkeriläisille historiallisena tilaisuutena. K. A. Fagerholmin mu-

kaan voitiin siirtää enintään 3 000 henkeä, koska tilanneraportit eivät hä-

nestä olleet kovin synkkiä. Hän piti siirtoväen pitämistä leirillä kalliina.

Tulos oli:

1. Ryhdytään. Annalalla valtuutus asettaa toimikunta.

2. Aikanaan raha-asiainvaliokuntaan kustannussuunnitelma.261

259 Rumpunen & Manninen, 2009, 52–53.

260 Vilho Annala (1899–1960) oli Isänmaallisen kansanliikkeen toinen puheenjohtaja, tohtori ja

IKL:n kansanedustaja vuosina 1933–1944. Hän toimi II kulkulaitosten ja yleisten töiden mi-

nisterinä (nyk. liikenne- ja viestintäministeri) Johan (Jukka) Rangellin hallituksessa 1941–

1943. Edustajamatrikkeli. Helsinki: Eduskunta.

261 Rumpunen & Manninen, 2009, 53; Tuuli 1988, 62–63; Nevalainen 1990, 46, 49.
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Tehdystä esityksestä valtioneuvosto asetti 1. joulukuuta tekemässään pää-

töksessä ”Inkerin väestöön kuuluvien henkilöiden suunniteltua Suomeen

siirtämistä koskevain asian valmistelua ja toimeenpanoa sekä muita sen

yhteydessä esiintyviä kysymyksiä käsittelemään väestönsiirtovaltuuskun-

nan.” Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön tiedotuksen mukaan

myös toimistopäällikkö, insinööri Jukka Aleksanteri Savolainen kutsut-

tiin valtuuskunnan jäseneksi. Puheenjohtajaksi kutsuttiin Puntila ja vara-

puheenjohtajaksi Kaitera. 262

Miksi Kaitera, eikä heimoaktivistina tunnettu ja tunnustettu Akateemi-

sen Karjala-Seuran johtohahmo tohtori Vilho Helanen? Helasen päivä-

kirjan mukaan Puntila kertoi tälle hallituksen päättäneen (iltakoulussa

25.11.1942) ryhtyä toimenpiteisiin 20 000 inkeriläisen siirtämiseksi Suo-

meen. Helanen kirjoitti, että inkeriläissiirtojen johtaja saisi miltei ”dik-

tatooriset” valtuudet. Hänen mukaansa Puntila ajatteli tälle paikalle Helas-

ta. Helanen oli sillä hetkellä lähdössä kolmeksi viikoksi Saksaan valitse-

262 KA, IA, ILA, kotelo 19.

Professori

Pentti Kaitera

Spankkovan kirkon

tornissa. Inkeri 1943.

Kuva Antti Hämäläi-

nen. Museovirasto.
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maan suomenheimoisia vankeja. Hän ei olisi ehtinyt palata johtajamää-

räyksen kiireellisyyden vuoksi. Helanen suosittelikin Pentti Kaiteraa, Nii-

lo Pesosta ja Rauno Kalliaa. Kun Helanen keskusteli omasta Saksan-matkas-

taan ulkoasiainministeriön kansliapäällikkö Aaro Pakaslahden kanssa, ei

tämä vielä ollut tietoinen inkeriläisten siirtopäätöksestä.263

Professori Pentti Kaitera
inkeriläissiirtojen johtoon

Rantasalmella Pyyvilän kartanossa 1905 syntynyt Pentti Kaitera oli per-

heen toinen poika neljästä sisaruksesta. Vanhin veli oli Kaarlo. Pentti kävi

oppikoulun ja lyseon Oulussa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi 1924. Todistus-

tensa perusteella hänen vahvimmat osaamisalueensa olivat matematiikka

ja luonnontieteet. Äiti toivoi pojastaan pappia, isä tilan jatkajaa ja agro-

nomin tutkintoa. Pentti Kaitera suoritti diplomi-insinöörin tutkinnon

TKK:n maanviljelystekniikan opintosuunnalla valmistuen 1929. Hänen

uransa lähti nousuun 1930-luvulla, kun hän alkoi uudistaa maanviljelys-

tekniikkaa. Väitöskirjansa hän sai valmiiksi keväällä 1939. Tasavallan Presi-

dentti nimitti hänet 2. lokakuuta 1942 Teknillisen korkeakoulun maanvil-

jelystekniikan professorin virkaan. Ryti ajoi Kaiteran nimityksen läpi toi-

sin kuin Valtioneuvosto oli esittänyt.

Kaitera oli ansioitunut muutenkin kuin tieteen saralla. Talvisodan pää-

tyttyä karjalainen siirtoväki ja kaatuneiden omaisten auttaminen teettivät

niin paljon työtä, ettei valtiovalta olisi yksin kyennyt sitä hoitamaan. Tä-

hän tarkoitukseen perustettiin syyskuussa 1940 Suomen Talkoot ry. Sitä

oli perustamassa ensisijaisesti Akateeminen Karjala-Seura, johon Kaitera

kuului. Järjestön kokemusta hyödynnettiin jatkosodan aikana. Oppia ha-

ettiin myös Saksasta, jossa Kaitera kävi tutustumassa työpalveluun.

Talkoohenkeä elvytettiin uudelleen 1942, kun perustettiin Suurtalkoot ry.,

joka yhdisti Suomen Talkoot ry:n ja joukon pienempiä samalla asialla toi-

mineita yhdistyksiä. Perustavassa kokouksessa Pentti Kaitera asetti järjes-

tön tavoitteeksi työsuoritukset, kansan eheyttämisen ja työmoraalin säilyt-

tämisen. Kaiterasta tuli Suurtalkoot ry:n ensimmäinen toiminnanjohtaja

ja keskustoimiston työn johtaja tammikuussa 1942. Työ jatkui saman vuo-

den joulukuun ensimmäiseen päivään, jolloin hänet määrättiin selvittele-

mään inkeriläisten siirtoa Suomeen.

263 KA, Vilho Helasen (1899–1952) yksityiskokoelma, AKS-arkisto, 630:102; vihko 11, päiväkirja
24.11.1942–22.12.1942, 8–9. Roiko-Jokela, 1997, 212–213.
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Suurtalkoiden toteuttamiseksi suunniteltu propaganda opetti Pentti

Kaiteralle, että joukkoviestinnällä voidaan vaikuttaa kansan mielipiteisiin.

Kaitera käytti myöhemmin näitä oppeja taitavasti hyväkseen inkeriläis-

siirroissa.264

Vilho Helanen sai tietää Dantzigin konsulaatissa, että Saksassa oli muu-

tama tuhat inkeriläistä, jotka oli lähetetty valloitetuilta alueilta työvoimaksi.

Valtaosa heistä oli naisia. Helasen päiväkirjan mukaan he elivät Saksan

työleireissä, joissa heitä kohdeltiin ryssinä, ja heidän olosuhteensa olivat

säälittävät. He tahtoivat Suomeen.

Helanen tapasi Berliinissä Suomen lähettilään Toivo Kivimäen. ”Kuul-

tuaan 20 000 inkeriläisen siirtopäätöksestä Kivimäki tulistui, että meillä

herätään aina liian myöhään. Ehdotus tuosta siirrosta tehtiin saksalaisten

taholta jo viime [1942, T.F.] keväänä, mutta silloin hallitus ei ollut kiinnos-

tunut. Nyt, kun talvi on tulossa, havahdutaan vihdoin ja kuvitellaan, että

tuollainen suuri juttu on kädenkäänteessä järjestettävissä,” Helanen kirja-

si lähettilään reaktion. Kivimäki piti ilman muuta selvänä, että inkeriläis-

siirtoa ei saada järjestetyksi ennen seuraavan vuoden kevättä. Danzigissa

olleista inkeriläisistä Kivimäki oli huolissaan. Hän muisti, että Suomen

Danzigin konsulaatin sihteeri Hirvonen oli pyrkinyt valvomaan inkeriläis-

ten etuja, mutta heikoin tuloksin. 265

Kahden päivän kuluttua kenraali Paavo Talvela kertoi Helaselle päiväl-

lisellä, ettei voinut antaa lupaa hänelle lähteä Danzigiin hoitamaan inke-

riläisten asiaa. Talvela pahoitteli asiassa käyneen juuri niin kuin hän oli

pelännyt. Kun Talvela oli lähestynyt asiassa Mannerheimia, hän oli kieltä-

nyt puuttumasta siihen.266  Helanen kirjoitti seuraavana päivänä päiväkir-

jassaan, että Saksaan työväeksi siirrettyjen inkeriläisten saaminen Suomeen

osoittautui mahdottomaksi. Hänen mielestään Suomen tulisi tehdä Sak-

san kanssa sopimus inkeriläisen siviiliväestön joukkosiirrosta ja tämän

siirron muodoista.267

Helanen soitti kaksi viikkoa myöhemmin Saksasta Helsinkiin ja keskus-

teli inkeriläissiirroista Puntilan kanssa. Tämä kertoi, että asia ei ollut edis-

tynyt. Pääsyyksi siihen Puntila sanoi Mannerheimin kielteisen kannan.268

Helasen palattua Helsinkiin hän sai kuulla Kaiteralta ja Vallelta yhä

264 P. Kaiteran elämäntyöstä. Ei kirjoittajaa. KA, Oulun maakunta-arkisto, Pentti Kaiteran hen-
kilökohtaisia asiakirjoja 1926–1981 D:a 6.

265 KA, Akateemisen Karjala-Seuran kokoelma, Vilho Helasen päiväkirja 12, 22.–30.12.1942–2.–
4.4.1943, 5.12.1942, 59–61.

266 Ibidem. 7.12.1942, 71.

267 Ibidem, 8.12.1942, 79–80.

268 Ibidem, 18.12.1942, 113.
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”jäätyneestä tilanteesta.” Muutamaa päivää ennen joulua Mannerheim oli

edelleen kielteisellä kannalla. Kaitera arveli jonkun käyneen Mannerhei-

min puheilla, ja siksi hän oli ottanut torjuvan kannan. Helanen, Kaitera ja

Valle sopivat, että Kaitera kävisi Risto Rytin luona selostamassa asiaa ja

pyytämässä häntä vaikuttamaan Mannerheimiin. Toinen mahdollisuus oli

puolustusministeriön kannasta huolimatta saada Talvela puhumaan siir-

roista Himmlerille. He harkitsivat myös mahdollisuutta, että Ryti lähet-

täisi henkilökohtaisen kirjeen Hitlerille. Kaitera esittikin tätä vaihtoehtoa

presidentille. Ryti katsoi, että hänen oli säästettävä sellainen mahdolli-

suus suurempien asioiden yhteyteen. Ryti suostui puhumaan Manner-

heimille. Myös eversti Kotilaisen hyviä suhteita ja vaikutusta Mannerhei-

miin pidettiin mielessä. Helasen mukaan oli ”suunnattoman” tärkeää, että

inkeriläissiirto saatiin siviililinjalta sotilaslinjalle.

Kaitera laati tarkan taulukon inkeriläisten siirroista, sijoituksista ja kus-

tannuksista. Suunnitelman mukaan Suomeen siirrettäisiin 40 000 inkeri-

läistä. Neljäsosaa esitettiin sijoitettavaksi Itä-Karjalaan. Helanen piti Kai-

teran laatimaa yleismuistiota hyvänä.

Kaitera oli Helasen palattua Saksasta valmis luopumaan siirtoasian joh-

totehtävistä hänen hyväkseen. Helanen kieltäytyi. Hän pelkäsi, että Kaiteran

erottua hallitus ei nimittäisi ketään AKS: läistä johtoon. He sopivat, että

Kaitera jäisi siirtojen johtajaksi ja Helanen ryhtyisi Tallinnaan perustetta-

van siirtotoimiston päälliköksi, mikäli saisi komennuksen tehtävään.

Kaitera kävi Päämajassa 28. joulukuuta ja keskusteli Yleisesikunnan

päällikön kenraali Erik Heinrichsin kanssa inkeriläiskysymyksestä. Kaiteran

mukaan Heinrichs oli aluksi asian suhteen kylmä, mutta vähitellen läm-

peni, ja he ryhtyivät yhdessä harkitsemaan siirtoon tarvittavien voimien

irrottamista.269

Helasen mukaan vuoden vaihde ei tuonut edistystä inkeriläisasiaan.

Hän oli sopinut jo hermostuneen Kaiteran kanssa, että tämä vaatisi siirto-

toimistolle myönnetyn 0,5 miljoonan markan tilalle 15 miljoonaa kahden

kuukauden määrärahaksi. Ellei hallitus suostuisi tähän, Kaitera ilmoittai-

si luopuvansa tehtävästä. Vastoin odotusta hallitus myönsikin pyydetyn

määrärahan. Tuolloin sovittiin, ettei Mannerheimille vielä puhuttaisi

kaavailuista sijoittaa 10 000 inkeriläistä Itä-Karjalaan. 270

Helanen tapasi Heinrichsin tammikuun alussa 1943 ja tiedusteli, mikä

269 KA, Akateemisen Karjala-Seuran kokoelma, Vilho Helasen päiväkirja 22.–30.12.1942–2.–
4.4.1943 n:o 12, 22.–30.12.42 Helsingissä 4–6.

270 Ibidem, Vilho Helasen päiväkirja 22.–30.12.1942–2.–4.4.1943, n:o 13, 3.–10.1.43 Helsingissä, 17
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Professori Pentti Kaiteran laatima alustava kustannusarvio inkeriläisten väestönsiirroista. Kevät 1943. KA.
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Tohtori Vilho Helanen haastattelee vastaantulijoita

Skuoritsan Puutostin kylässä Inkerissä 1943. Kuva Antti

Hämäläinen. Museovirasto.

sai Mannerheimin kielteiselle kannalle inkeriläissiirroissa. Heinrichs pal-

jasti, että syksyllä 1942, kun siirtoasia tuli esiin, Inkerin liiton puheenjoh-

taja insinööri Savolainen saapui Päämajaan ilmoittamaan, etteivät in-

keriläiset hyväksy eversti V. A. Kotilaisen271  suunnitelmaa Inkerin väestön

siirtämisestä Suomeen. Heinrichsin mukaan Savolainen syytti Kotilaista

siitä, että työnantajana tämä tähtäsi koko siirtosuunnitelmallaan siihen,

että saisi Suomeen halpaa, alipalkattua työvoimaa. Savolainen väitti, että

vaikka Inkeriä ei saataisikaan liitetyksi Suomeen, inkeriläiset halusivat jäädä

271 Eversti V. A. Kotilainen toimi siihen aikaan Itä-Karjalan sotilashallintoalueiden tarkastajana

ja Enso-Gutzeit Oy:n toimitusjohtajana. Nevalainen 1990, 42.
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koteihinsa. Kenraali Heinrichs sanoi Savolaisen käyneen myöhemmin il-

moittamassa, että inkeriläiset ovat muuttaneet kantaansa.272

Inkeriläisten siirto-organisaatio perustettiin suunnitelmien mukaisesti.

Siihen kuului Vilho Helasen johtama Tallinnan yhdyselin, Kaarlo Kaiteran

johtama Hatsinan vastaanottotoimisto Inkerissä, Kloogan kokoamisleiri

laivauksia varten ja varatuomari Erkki Tuulen johtama siirtotoimisto Hel-

singissä.

Professori Pentti Kaitera esitteli hallituksen iltakoulussa inkeriläissiir-

toja seuraavan kerran vajaan kolmen viikon kuluttua, 13. tammikuuta 1943.

Hän toi esiin muutamia ongelmia. Saksalaiset eivät halunneet luopua

inkeriläisistä Inkerinmaalla, koska käyttivät heitä työvoimanaan. Virolaiset

halusivat pitää inkeriläiset samasta syystä. Toisena motiivina oli Viron

väestön täydentäminen. Keskustelussa ilmeni myös, että Päämaja oli kiel-

tänyt ylipäällikön edustajana Saksan päämajassa ollutta kenraaliluutnantti

Paavo Talvelaa toimimasta inkeriläissiirtojen hyväksi. Ministerit mietti-

vät, voitiinko asiaa edistää Suomen Berliinin-lähettilään Kivimäen ja Sak-

san Helsingin-lähettilään von Blücherin välityksellä.273

Kaitera oli siirtoasian kokonaisratkaisun kannalla, eikä innostunut

mahdollisuudesta sijoittaa 10 000 inkeriläistä Itä-Karjalaan sen sotilashal-

linnon toimesta. Tärkein merkille pantava muutos liittyi Suomeen

siirrettävien inkeriläisten määrään. Se oli kasvanut kolmessa viikossa muu-

tamasta tuhannesta 75 000 henkeen. Myös siirtokustannuksista oli laskel-

mia. Ne olivat 2000 markkaa henkeä kohti. 274

Päiväämättömässä ja allekirjoittamattomassa, luultavasti Pentti Kaite-

ran oman käyttöön laatimassa muistiossa inkeriläisten väestönsiirrosta

todetaan ensimmäiseksi, että väestönsiirtoja ei voitu toteuttaa nopeasti.

Neuvottelut saksalaisten kanssa olivat kesken, vuodenaika oli epäedulli-

nen ja siirtoa tuli kotimaassa valmistella huolellisesti. Kirjoittaja piti ilmei-

senä, että suurin osa inkeriläisistä siirretään vasta keväällä ja kesällä. Sivii-

lien pitämistä leireillä tuli rajoittaa, enintään kolmeksi viikoksi karantee-

niaikaa. Neuvotteluissa saksalaisten kanssa tuli pyrkiä siihen, että tehoste-

taan väestön huoltoa Inkerissä. Siirrettäessä tulisi noudattaa vapaaehtoi-

suutta. Siirtoväen tuli olla suomenkielisiä, terveitä ja työkykyisiä. Koska

muuttoväki siirrettäisiin perheittäin, mukana tulisi myös vanhuksia.275

272 Ibidem, 11.1.1943, 19–20.

273 Rumpunen & Manninen, 2009, s. 56.

274 Ibidem, s. 56.

275 KA, IA, ILA. kot. 19.
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Inkeriläisten tilastoiminen Inkerissä 1942

Saksan valtaamat Länsi- ja Keski-Inkeri kuuluivat hallinnollisesti eri päät-

täjätahoille. Rintamalinjaa lähempänä olleet miehitysalueet liitettiin tais-

telualueina, Gefechtsgebiet, armeijan hallintaan. Sen ulkopuolelle jääneestä

läntisestä rintamantakaisesta vyöhykkeestä, Rückwärtiges Armeegebiet,

vastasi oma sotilashallintonsa. Siviilihallinnon osalta koko rintamanta-

kainen alue kuului Viron kenraalikomissariaattiin. Tämä puolestaan oli

alistettu koko Baltiaa hallinnoivalle Valtakunnankomissariaatti Ostlandil-

le.276  Eri hallintovirastojen Inkerinmaata koskevat intressit vaihtelivat tilan-

teen mukaan. Siitä huolimatta saksalaiseen hallintoperinteeseen kuului,

että kirjataan valloitettujen alueiden väestö.

Saksalaisten Sonderkomando I a:n Teilkomando Ostin toimesta inke-

rinsuomalaisia ja virolaisia ruvettiin tilastoimaan Inkerinmaalla loppuvuo-

desta 1941. Tarton yliopistossa assistenttina toimineesta agronomi Leo Yl-

löstä tuli 16-henkisen luettelointikomission esimies. Hän sai määräyksen

toimeensa 30. lokakuuta 1941. Luutnantin sotilasarvoisen Yllön lisäksi ryh-

mään kuului kolme muuta luutnanttia ja yksi aliupseeri. Kolmesta up-

seerista kaksi vastasi omista luettelointialueistaan, ja yksi toimi komis-

sion jäsenenä vuoden 1942 helmikuun loppuun asti. Luettelointitoimiston

11 muuta jäsentä, jotka liikkuivat kylissä, palkattiin inkerinmaalaisista mie-

histä ja naisista. Marraskuu sujui toimintaa suunniteltaessa. Varsinainen

luettelointi aloitettiin joulukuussa 1941.277

Viron kansalainen agronomi Leo (Leonid) Yllö oli syntynyt Kosemki-

nan seurakunnassa Inkerissä maanviljelijä Aleksanteri Yllön perheeseen

1915. Muutettuaan vanhempiensa kanssa Neuvostoliitosta Viroon 1922 Leo

Yllö kirjoitti ylioppilaaksi Tartossa 1934 suoritettuaan ennen sitä asepal-

veluksensa. Yllö jatkoi opintojaan Tarton yliopistossa ja valmistui 1939

maataloustiedekunnasta kandidaatiksi. Samana vuonna hänet nimitettiin

Tarton yliopiston assistentiksi. Sotatoimiin hän ei osallistunut. Sen sijaan

hän johti Inkerinmaan siviiliväestön luettelointia. Sen tuloksena hän laati

saksalaisten miehittämän Inkerinmaan jokaisesta kylästä harvinaislaatui-

sen ja aikansa tarkimman tilastollisen luettelon. Sen tiedot perustuivat

joulukuun 1941 ja maaliskuun 1942 välisenä aikana tallennettuihin tietoi-

hin. Luettelointia suorittanut virolaisjohto ja neljä paikallista inkerinsuo-

276 Nevalainen 1990, s. 33.

277 Suomen Inkerin liiton arkisto, Leo Yllön henkilöarksito. Nimilista luettelointitoimessa ol-

leista henkilöistä, 26.3.1942.
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malaista toimivat myös Inkerin pakolaisten evakuointitehtävissä syksyyn

saakka, kunnes heidän komissionsa lakkautettiin lokakuussa 1942 278

Leo Yllön 11. tammikuuta 1943 päivätystä saksankielisestä loppurapor-

tista ilmenee, että luettelointihankkeen toisena tehtävänä oli saada tilas-

tollista pohjaa suomalaisten ja virolaisten siirtovalmisteluille Viroon. Sel-

vitys paljasti rintaman välittömässä läheisyydessä asuneiden inkeriläisten

katastrofaalisen tilan.

Piiri ja kylämäärä Arvioitu asukasmäärä Suom.

ennen sodan alkua 1941 1942

Suom. Ven. Suom. tammi–

% helmik.

Krasnoje Selo 37 4410 776 85 4092

Strelna 27 4224 510 88 4334

Ropsu 20 2910 1747 63 2666

Detskoje Selo 41 7779 509 94 6315

Yhteensä 125 19323 3602 85 17407

100 100

Leo Yllö kartoittamassa

suomalaista väestöä

Inkerissä, Krasnoje Selo,

1942. Kuva J. Jääskeläisen

perikunta.

278 KA, Valpo II, XXV, kotelo 162.
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Tilaston mukaan suomalaisväestön määrä oli vähentynyt kymmenisen
prosenttia puoli vuotta jatkuneen sodan aikana.279

Leo Yllön raportti kertoi, että luettelointiselvityksen käynnistämisen
aikoihin, joulukuussa 1941, Virossa aloitti toimintansa inkerinmaalaisiin
keskittynyt pakolaishallinto. Samalla valmisteltiin väestön evakuoimista
sotatoimialueelta. Apua hätään tarjottiin jakamalla elintarvikkeita ja
evakuoimalla syvemmälle selustaan. Sieltä väestöä siirrettiin Viroon. Tar-
koituksena oli pitää perheet koossa. Evakuoitavia laskettiin yhteensä ole-
van 10 000 henkeä. Alueellisesti siirto kattoi Krasnoje Selon, Hatsinan ja
Detskoje Selon, Tosnon ja Siverskajan alueet sekä Veimarin ja Hatsinan
väestöleirit.280

Raportissaan Yllö pahoittelee, ettei pystynyt esittämään tietoja saksalais-
ten jo evakuoimien henkilöiden määrästä ja asuinpaikasta. Wehrmachtin
valloitettua Inkerinmaan edes viitteellisiä siviiliväen evakuointia koske-
via lukuja ei ole ollut käytettävissä. Rintamalinjan välittömästä läheisyydes-
tä saksalaisten evakuoimat henkilöt joutuivat jo syksyllä 1941 viettämään
talven vieraissa kylissä. Monet inkeriläiset ottivat riskin ja pakenivat Vi-
roon. Työkyvyttömät pakolaiset toimitettiin Viron pakolaisleireihin vasta
toukokuusta 1942 lähtien. Saksalaiset siirsivät valtaosan itse Viroon. Yllön
esittämässä tilastossa siirrettyjen pakolaisten henkilömäärät jakautuivat
piireittäin seuraavasti:

Krasnoje Selo 1 500

Hatsina-Detskoje Selo 3 500

Tosno 1 600

Siverskaja  600

Weimarin pakolaisleiri 2 000

Hatsinan pakolaisleiri 800

Yhteensä 10 000281

Leo Yllö oli omakätisesti piirtänyt ja laatinut suomenkielisen yhteenveto-
lehden, joka tarjoaa ainutlaatuista tietoa Inkerin väestön määrästä, ikä-
rakenteesta, koulutuksesta, varallisuudesta ja monesta muustakin asiasta.
Tilasto on päivätty 7.3.1942. Sen vertailukohteena on käytettävissä myös
Yllön laatima saksankielinen taulukko aikaisemmalta ajalta. Päiväys on
15.2.1942. Tilastoista ilmenee kuinka kolmessa viikossa saman alueen

279 Suomen Inkerin liiton arkisto, Leo Yllön henkilöarkisto. Yllön raportti 11.01.1943

280 Ibidem.

281 Suomen Inkerin Liiton arkisto, Leo Yllön henkilöarkisto. Yllön raportti 11.01.1943.
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suomalaisväestön määrä oli vähentynyt usealla tuhannella henkilöllä, sen
sijaan väestörakenteen suhde ei ollut juuri muuttunut. Tarkastellaan seu-
raavassa muutamia kohtia.

Oranienbaumin, Krasnoje Selon, Volossovan ja Krasnogvardeiskin pii-
rin 11 kunnassa oli suomalaisasukkaita 15.2.1942 miehiä 5 293, naisia 11 131,
lapsia 9 832, kokonaismäärä 26 256 henkeä. Väestömäärään nähden mie-
hiä oli 20 %, naisia 42 % ja lapsia 38 %. 18–40-vuotiaita miehiä oli heidän
joukossaan 7 % ja yli 60-vuotiaita 8 %.

Kolme viikkoa myöhemmin, 7.3.1942: oli miehiä 3 752, naisia 8 114, lapsia
6 847, yhteensä 18 713 henkeä. Sen sijaan suhteellisesti väestörakenne ei
ollut juuri muuttunut. Miesten määrä oli yhä 20 %, naisten määrä ylitti
hieman 43 % ja lasten määrä laski vajaaseen 37 %:iin. Sen sijaan 18–40-
vuotiaiden miesten prosenttiluku säilyi lähes ennallaan, ja yli 60-vuotiaiden
miesten määrä nousi vajaan prosenttiyksikön.

Luetteloidusta Inkerinmaan väestön kokonaismäärästä runsaat 96 %
oli suomalaisia ja saman verran piti suomea äidinkielenään, vajaat 59 %
oli käynyt silloisen alakoulun (1–7 luokkaa), keskikoulun (8–10 luokkaa)
vajaat 1,5 % ja korkeakoulun 11 henkeä. Tilastoon kirjatuista ilmoitti it-
sensä luterilaiseksi yli 92 %, ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvaksi hie-
man yli 7 % ja muita löytyi 24 henkeä.

Luetteloitujen asuinrakennusten kokonaismäärästä elinkelpoisiksi kir-
jattiin 4 158 ja palaneiksi 1 344. Pitkälle toista tuhatta niistä oli tuhoutunut
Pietarhovin, Krasnoje Selon, Strelnan ja Taaitsan alueilla, joissa alkusodan
taisteluja käytiin kiivaimmillaan. Lisäksi perääntyvä puna-armeija vel-
voitettiin vetäytyessään viemään mukanaan kotimaansa asukkaita ja tu-
hoamaan poikkeuksetta kaikki asutukset, ettei vihollinen olisi voinut käyt-
tää niitä hyväkseen.282  Käytössä ei ole tietoja, missä määrin neuvostojou-
kot onnistuivat noudattamaan mainittua velvoitetta erityisesti Pietarin
rintamalla saksalaisjoukkojen odotettua nopeamman etenemisen vuoksi.

Yllön laatimat tilastot antavat kuvan siitä, millainen oli väestötilanne
Inkerinmaalla sodan aikana. Tätä väestöä oltiin siirtämässä Suomeen sen
työvoimapulaa helpottamaan.

282 Josif Stalinin ja Boris Šapošnikovin nimissä antama päiväkäsky n:o 0428, päivätty 17.11.1941.
Ivanova 2007, 5.
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Tuomari Harry Brotherus
pelastamassa inkeriläisiä Saksasta

Helsingistä ilmoitettiin Berliinin lä-

hetystöön kuriirisanomana tammi-

kuussa 1943283  siitä, että Inkeri-toimi-

kunta (lue Inkerin Asiain Hoitokun-

ta, T.F.) oli halukas lähettämään hen-

kilön hoitamaan inkeriläisten asioita

Itä- ja Länsi-Preussissa. Tehtävään va-

littiin maanjako-oikeuden puheen-

johtaja tuomari Harry Brotherus vir-

kanimikkeellä konsuliviraston sihtee-

ri.284  Ulkoasiainministeriö myönsi

hänelle oikeuden antaa ja pidentää

Suomen kansalaisten passeja sekä lei-

mata Suomeen matkustavien ulko-

maalaisten passeja.285  Brotherusta

pyydettiin tekemään ehdotuksia sii-

tä, miten maahantulolupien myön-

täminen inkeriläisille tulisi järjestää.286

Harry Brotheruksen mukaan Sak-

sassa työssä olevien inkeriläisten

asioiden hoitoa vaikeutti Suomen ul-

koasiainministeriön antamien ohjei-

den äärimmäinen varovaisuus ja nii-

den yhtämittainen muuttaminen. Brotheruksen mukaan inkeriläisasia ja-

kautui kahteen ryhmään: Inkerinmaalla ja Virossa olleet287  ja Saksaan työ-

Laamanni Harry Brotherus.

Inkerin Sivistyssäätiö.

283 KA, Harry Brotheruksen arkisto, Ea:1, Saapuneet asiakirjat 1943, Kuriirisanoma 27.1.1943,

Inkeriläiskysymys. Jakelu mm. Tasavallan Presidentti, pääministeri, ministerit.

284 Ibidem. Laajemmin Brotheruksen tulosta inkeriläissiirtoihin ja jatkotapahtumista Harry Brot-

herus: Vaeltava oikeus 1966, 141–194. Brotheruksen kertoman mukaan hänen matkansa Sak-

saan toteutui Juho Tirrasen välityksellä. Myös Erkki Tuuli esittelee yksityiskohtaisesti tuo-

mari Harry Brotheruksen toimintaa inkeriläisten siirtämiseksi Saksasta Suomeen kirjassaan

Inkeriläisten vaellus, 1989, 214–245.

285 KA, Harry Brotheruksen arkisto, Ea:1, Ulkoasiainministeriön kirjelmä lähetystölle Berliinissä

n:o 879/85, 2.2.1943. Suomen lähetystö Berliinissä n:o 931, 12.2.1943. Varakonsuli Lasse Syrén.

286 KA, Harry Brotheruksen arkisto, Ea:1, Suomen lähetystö, P-337, Berliinissä 13.2.1943. Vara-

konsuli Lasse Syrén.

287 Virossa käynnistettyjen inkeriläisten väestönsiirtojen alkuun oli aikaa vielä vajaa kuukausi.

Ne käynnistyivät 29. maaliskuuta 1943.
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hön siirtyneet.  Saksan viranomaisten kanssa käydyissä neuvotteluissa oli

erotettava toisistaan inkeriläisten huollon parantaminen ja Suomeen siir-

to.288  Saksalaiset ilmoittivat, että kaikkien maassa työskentelevien ulko-

maalaisten huoltoasiat tullaan keskittämään Danzigiin. Suomea kehotet-

tiin lähettämään Saksaan yhdysmies valvomaan inkeriläisten huoltoa. Suo-

messa pidettiin luonnollisena, ”ettei saksalaisten intressissä ollut, että

yhdysmies järjestäisi inkeriläisten siirtoa Suomeen.”289

Brotheruksen oltua Danzigissa viikon hän ehdotti, että hänelle jäisi

ainoastaan siirtoa koskevat asiat. Huoltotoiminnan hän ehdotti annetta-

vaksi henkilölle, joka yhdysmiehenä olisi saksalaisten palveluksessa. Sak-

salaisten työvoimaviranomaisten luottamusta nauttivan yhdysmiehen aset-

taminen oli Brotheruksen mielestä välttämätöntä kahdesta syystä. Ensinnä-

kin, inkeriläisiltä tuli jatkuvasti valituksia Ost-merkin kantamisen johdosta,

majoitusoloista ja huonosta kohtelusta. Yhdysmiehellä olisi mahdollisuuk-

sia saada aikaan parannuksia. Toiseksi, yhdysmies saisi tietoonsa Saksassa

työssä olevien inkeriläisten lukumäärän ja olinpaikat. Näitä tietoja tarvit-

taisiin, mikäli ”osoittautuisi välttämättömäksi” myöhemmin neuvotella

saksalaisten kanssa inkeriläisten siirrosta Suomeen.290

Kun inkeriläisiltä alkoi saapua konsulivirastoon Suomeen muuttoa kos-

kevia anomuksia, lähetettiin heille henkilötietokaavakkeita, joiden perus-

teella tehdyt anomukset alistettiin ulkoasiainministeriölle. Brotherus ja

Berliinin lähetystö valtuutettiin hyväksymään anomukset. Voidakseen mat-

kustaa Saksasta Suomeen inkeriläiset tarvitsivat passit, joihin poliisiviran-

omaiset leimasivat maastalähtöluvan. Ulkoasiainministeriö valtuutti lähe-

tystön antamaan inkeriläisille passit kuitenkin vain sillä edellytyksellä, ”ettei

Saksan viranomaisilla ole mitään huomauttamista asianomaisten maasta-

lähtöä vastaan.” (alleviivaus alkuperäisessä tekstissä, T.F.) Lisäksi asian-

omaisten oli hankittava työnantajan ja työvoimaviranomaisten lupa.291

Koska passeja oli vaikea saada, Suomen Berliinin lähetystö alkoi ke-

vään edetessä antaa inkeriläisille henkilöllisyystodistuksia. Niiden muo-

toa ja sisältöä muutettiin kolmesti. Ulkoaisainministeriölle osoitetussa

muistiossa lähetystö toivoi inkeriläisille ”kunnollisia” passeja. Lähetystön

mukaan inkeriläisille olisi hyötyä siitä, jos Suomen viranomaiset myön-

288 KA, Harry Brotheruksen arkisto, Ea:1, Saapuneet asiakirjat, Saksassa olevien inkeriläisten asioi-
den huolto, 4.3.1943, 1.

289 Iibidem, 1.

290 KA, Harry Brotheruksen arkisto, Ea:1, Saapuneet asiakirjat, Saksassa olevien inkeriläisten asioi-
den huolto, 4.3.1943, 2.

291 ibidem, 2-3.
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täisivät heille passia vastaavan todistuksen. Inkeriläisillä oli kyllä Saksan

turvallisuuspoliisin antama paperi ja siinä merkintä ”als Finne registriert”.

Työvoimaviranomaiset ja niiden painostamana työnantajatkin kehottivat

inkeriläisiä hankkimaan lähetystöltä suomalaiset passit, suomalaisia kun

olivat. Ilman sellaista he joutuivat venäläisten asemaan.

Lähetystön mielestä oli tärkeää, että inkeriläiset pystyivät todistamaan

inkeriläisyytensä. Passeja antamalla voitiin valvoa, että inkeriläisasia oli

hallinnassa. Lähetystön muistiossa viitattiin myös siihen, että Suomen va-

rovaisuus oli turhaa, koska lähetystön mukaan Saksan johto suhtautui

ymmärtäväisesti Suomen aktiivisuuteen.292

Pentti Kaitera ilmoitti Harry Brotherukselle maaliskuun loppupuolel-

la 1943, että hänen ulkoasiainministeriöstä saamiensa tietojen mukaan ”ko-

ko ajan on mahdollisuuksien mukaan pidettävä vireillä kysymystä väestön-

siirroista.” Kaitera vahvisti, että inkeriläisille tarkoitettu maahanmuutto-

kirjaluonnos saatiin ministeriössä valmiiksi. Berliinistä saadun lausun-

non jälkeen sitä voitiin ryhtyä painattamaan. Samassa kirjeessä Kaitera

kertoi, että yhteysmieheksi Danzigiin hyväksyttiin tuomari Pöntynen. Hän

oli lähdössä matkaan jo maaliskuussa. Pöntysen mukana tulisi 500 kap-

paletta Inkeri-lehteä.293

Inkeriläisten maahanmuuttokirjan hienovaraisuuden osoittaa Berlii-

nin lähetystön varakonsuli Lasse Sirénin kirje Harry Brotherukselle

Danzigiin huhtikuun alussa 1943. Tarkoitus oli saada saksalaiset viran-

omaiset hyväksymään muuttokirja, jota voitiin käyttää henkilöllisyys-

todistuksena ja matkustamiseen tarvittavana passina. Jo muuttokirjaa laa-

dittaessa päätettiin painattaa se passin muotoisena. Sen toiselle sivulle si-

joitettiin huomautus, että inkeriläisten oli ilmoitettava osoitteenmuutok-

sensa lähetystölle tai konsulaatille. Sirénin mielestä maahanmuuttokirjan

tekstistä ilmeni kaksi saksalaisille mieluista seikkaa. Muuttokirjan voimas-

saolon aikaa voitiin pidentää, eikä se oikeuttanut poistumista Saksasta tai

Saksan miehittämiltä alueilta ilman sen viranomaisten lupaa. Sirénin mu-

kaan tällä pyrittiin varmistamaan, että muuttokirjan omistaja oli inkeri-

läinen. Toiseksi muuttokirjan tekstin muodosta ilmeni, ettei siirtokysy-

myksellä ollut kiirettä. Suomen ulkoasiainministeriön Berliinin lähetys-

tölle osoitetun kirjeen liitekirjelmä ilmaisi suomalaisten tavoitteen sitä-

kin selkeämmin. ”Tarkoituksena on, että tämä kirja menisi täydestä maa-

292 KA, Harry Brotheruksen arkisto, Ea:1, Saapuneet asiakirjat, Saksassa olevien inkeriläisten asioi-
den huolto, 4.3.1943, 4. Suomen Berliinin lähetystön muisto on päivätty 26. helmikuuta 1943.

293 KA, Harry Brotheruksen arkisto, Ea:1, Pentti Kaiteran kirje Harry Brotherukselle 19.3.1943.
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hantulolupana Suomeen, ilman että siihen enää tarvittaisi leimata mitään

erityistä viisumia.”294  (alleviivaus alkutekstissä, T.F.)

Pentti Kaiteralle huhtikuun lopussa 1943 lähettämässään kirjeessä Harry

Brotherus arvioi Saksassa olleen noin 2 000 inkeriläistä, jotka päästäisiin

siirtämään Suomeen viimeistään alkavana syksynä. Brotheruksen mieles-

tä siirtoa ei voinut ajatella aikaisemmin tapahtuvaksi, koska kaikkia inke-

riläisiä ei voitu sitä aikaisemmin tavoittaa ja kirjata.295

Pekka Nevalaisen esittämässä tilastossa seitsemässä laivauksessa

17.7.1943–12.5.1944 välisenä aikana Suomeen siirrettiin Saksasta 2 042 hen-

keä. Valtaosa saapui Suomeen kesällä 1943. Hänen mukaansa Saksaan jäi

arviolta 130 inkeriläistä.296

Kirjassaan Vaeltava oikeus Brotherus kuvaa hänen ja Pentti Kaiteran

matkaa Berliiniin sopimaan inkeriläissiirron yksityiskohdista ja allekir-

joittamaan siirtoa koskevan sopimuksen. He tekivät yhteisen matkan myös

Danzigiin. Brotherus palasi Suomeen 3. kesäkuuta 1943. Hän huomaut-

taa, ettei hänelle koskaan selvinnyt inkeriläissiirtojen myönteisen ja no-

pean päätöksenteon syy. Toinen asia, jota hän oli jäänyt ihmettelemään,

oli inkeriläisten löytämisen ja heidän kansallisuutensa toteamisen vaikeus.

Brotherus kiittelee Berliinissä tapaamansa ministerineuvos tohtori Letschin

vaikutusta asioiden etenemiseen. Harry Brotheruksen mukaan Saksassa

työssä olleiden inkeriläisten joukko, yhteensä noin 2 700 henkeä, siirret-

tiin Suomeen heinäkuun puoliväliin mennessä. 297

Aivan kuin toimintansa yhteenvedoksi Harry Brotherus pohtii kirjas-

saan Danzigin ympäristön kokemaa hävitystä ja ihmiskohtaloiden arvoi-

tusta. Sodan molokin kitaan olisivat hävinneet myös Saksassa olleet inke-

riläiset, ellei heitä monen suomalaisen ja saksalaisenkin päättäjän myötä-

mielisyydellä olisi onnistuttu siirtämään Suomeen. ”Emme osanneet aa-

vistaa, että puolitoista vuotta myöhemmin Danzig olisi maan tasalla, yh-

teiskuntaa, jossa olimme eläneet ja vaeltaneet, ei enää olisi olemassa, sen

kaupungit, linnat, kartanot ja kylät olisivat tuhoutuneet tai autioina, in-

keriläisten isännät ja emännät, koko väestö, jonka lukumäärä vastasi suun-

nilleen Suomen väkilukua, olisi vaelluksella länttä kohti...Venäläisten pääs-

tyä etenemään merenrannikolle suurin osa pakolaisista joutui jättiläis-

294 KA, Harry Brotheruksen arkisto, Ea:1, Lasse Syrénin kirje Harry Brotherukselle 6. huhtikuuta
1943.

295 KA, Harry Brotheruksen arkisto, Ea:1, Harry Brotheruksen kirje Pentti Kaiteralle 30. huhti-
kuuta 1943; Nevalainen 1990, 59.

296 Nevalainen 1990, 59;

297 Brotherus 1966, 189.
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mäiseen mottiin, josta ei ollut muuta pelastusta kuin pääsy meren yli.

Yksinomaan tällä suunnalla miljoona ihmistä menehtyi kotikonnuilleen,

pakomatkalla tai puolustustaistelussa…”298

Opettaja ja Inkeriläisten Yhdistyksen johtokunnan jäsen Herman Raski

piti Inkerin kesäjuhlilla Helsingin Munkkiniemessä heinäkuussa 1963 pu-

heen, jossa hän muisti laamanni Harry Brotherusta. Kesäjuhla muodos-

tui muistotilaisuudeksi tapahtumista, joista oli kulunut 20 vuotta. Raski

kirjoitti juhlan jälkeen Harry Brotherukselle kirjeen, jossa totesi: ”Teidän

osuutenne n. 2 500 nuoren työkykyisen inkeriläisen palauttamiseksi Sak-

sasta -43 on jäänyt hämmästyttävän vähän huomioiduksi. Olisin tällä ker-

taa juhlapuheeni yhteydessä tuonut Teille julkisen kiitollisuuden niiden

puolesta, jotka pelastitte melko varmalta tuholta. Vaikka arkuus ja ujous

onkin pelastamianne estänyt kiitollisuuttaan Teille ilmaisemasta, niin olen

kuullut heidän monesti siitä maininneen. Vakuutankin Teille, että sen-

aikainen toimintanne tulee jäämään Inkerin kansan historiaan työnä, joka

tullaan siunaten kiitollisena muistamaan. Katson sen velvollisuudekseni

tuoda Teille julki.”

Herman Raski esitti samassa kirjeessään toivomuksen, että Harry Brot-

herus kirjoittaisi toiminnastaan muistelmat, vaikka Raskin mielestä niitä

ei voitaisikaan vielä saattaa julkisuuteen. Hänen mukaansa ne jäisivät tu-

levaisuudessa julkaistavaksi Inkerin kansan historiassa. Harry Brotheruk-

sen kirja Vaeltava oikeus ilmestyi kolmea vuotta myöhemmin.299

Jatkosodanaikainen työvoimapula Suomessa

Jatkosodan liikekannallepano käynnistyi 17. kesäkuuta 1941 ylimääräisillä

kertausharjoituksilla. Kutsu koski vuosina 1896–1918 syntyneitä eli 23–45

vuotta 1941 täyttäviä miehiä.300  Palvelukseen saatujen määrä oli edellistä

sotaa huomattavasti korkeampi. Talvisodan aikana palvelukseen oli kut-

suttu noin 340 000 miestä.301

Tasavallan Presidenttinä Risto Ryti hyväksyi varauksetta Itä-Karjalan

valtauksen. Lyhyen aikaa Ryti näytti uskoneen ”idänpoliittiseen kokonais-

298 Ibidem, 189.

299 KA, Harry Brotheruksen arkisto, Eb:3, Herman Raskin kirje Harry Brotherukselle 10.7.1963.

300 Ikäluokka 1896 tosin kotiutettiin jo syksyllä 1941. Ikäluokat 1919, 1920 ja vuoden 1921 alku-
puolella syntyneet olivat tuolloin suorittamassa varusmiespalvelustaan. Kulomaa 1995, 47;
Mikola – Juutilainen 1988, 180; Heinilä 1997, 95.

301 Juutilainen – Koskimaa 2006, 77–79, 83; Kulomaa 1995, 13.
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ratkaisuun”. Martti Turtolan kirjoittamassa Risto Rytin elämäkerrassa Rytin

käsitykset tulevaisuudesta olivat vuodenvaihteessa jo skeptisemmät.302

”Katkera paluu ’Tannerin linjoille’ oli alkanut”, Turtola tiivisti.

Turtolan mukaan talous- ja sisäpoliittisesti Ryti ja Tanner tulivat sa-

moille linjoille syksyllä 1941. Tanner korosti kirjeessään Rytille, että alka-

nut sota oli edellisen sodan rasittamalle pienelle maalle liian raskas. ”Raha-

asiat ovat menneet sekaisin. Elintarviketilanne on uhkaava. Tuotannolli-

nen elämä kärsi. Ja kaiken lisäksi tulevat kymmenettuhannet vainajat ja

invalidit, emmekä myöskään tiedä, onko tämä ”viimeinen ponnistus”.303

Vuoden 1941 loppupuolelle tultaessa Suomi oli suorittanut ”jättiläis-

mäisen” liikekannallepanon, jota maan kansantalous ei voinut kauan kes-

tää. Turtola lainasi Rytin tekemän laskelman syksyltä 1941: ”16 % mobili-

saatio liian raskas. Voi kestää 3 kk, mutta pitempi aika mahdoton. Kotirin-

tama ja taistelurintama muodostavat elimellisen kokonaisuuden. Jos toi-

nen murtuu, murtuu toinenkin. Kotirintamalla vaikeuksia.” Prosentti ja

henkilömäärissä se tiesi, että ”27.9.41 mobilisoitu 536 860 miestä, 13 920

naista ja 79 688 is-henkeä (ilmasuojelu) yht. 629 868 henkeä, joka tekee 16,

36 % 3.849.208 hengen väestöstä”.304

Joulukuun puolivälissä 1941 hyökkäysvaihe päättyi kaikilla rintamilla.

Asemasotavaihe alkoi. Silloin alettiin toteuttaa jo syksyllä suunniteltua

armeijan uudelleenjärjestelyä, jonka eräänä taustasyynä oli kotirintamal-

la alati paheneva työvoimapula. Alkuperäisen suunnitelman mukaan

sodanajan puolustusvoimat oli tarkoitus palauttaa suojajoukkokokoon-

panoon taistelutoiminnan päätyttyä.305  Tämä olisi tarkoittanut lähes nel-

jännesmiljoonan miehen kotiuttamista. Näistä suunnitelmista kuitenkin

luovuttiin lopullisesti toukokuussa 1942. Vain noin 105 000 miestä ko-

tiutettiin toukokuun loppuun mennessä. Kenttäarmeijan divisioonista jäi

palvelukseen kaksi rykmenttiä ja osia kolmannesta rykmentistä.306

Huomattava osa työikäisestä miesväestöstä oli koko jatkosodan ajan

poissa tuotantoelämän palveluksesta. Myös suuri osa naisista toimi maan-

puolustustehtävissä lottina. Erja Sarasteen arvion mukaan armeijan mobi-

lisaatio kosketti eri tuotannonaloja niin, että koko teollisuuden miestyön-

302 Martti Turtola: Risto Ryti. Elämä isänmaan puolesta. 1994.

303 Turtola 1994, 267. Lainaus Turtolan edellä mainitusta teoksesta.

304 Ibidem, 262–263; Lovio 1993, 75; Saraste 1990, 286.

305 Tämä tarkoitti erikseen muodostettavan prikaatin jättämistä palvelukseen kustakin divisioo-
nasta. Muut yksiköt piti kotiuttaa joukkokokonaisuuksina, jotta divisioona voitaisiin nope-
asti muodostaa uudelleen.

306 Elfvengren – Raunio 1993, 140–143, 150–151, 153.
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tekijöistä astui asepalvelukseen noin puolet. Maataloudessa määrä nousi

70 %:iin. Metalliteollisuuden työntekijöistä mobilisoitiin vain noin 10 %.

Sarasteen mukaan luvut ovat suuntaa-antavia, sillä tarkkoja tietoja eri alo-

jen työvoimavajeesta ei ole saatavissa.307

Koko se suuri asetelma, ”kesän 1941 visio”, jolle hyökkäyssota perustui,

oli helmikuuhun 1943 tultaessa romahtanut. Taistelua ei kyetty ”viemään

lopulliseen voittoon”, kuten Ryti puheessaan piti tavoitteena kesäkuussa

1941. Edessä oli tappio. Kyse oli vain millainen ja millä ehdoilla. Älyllisenä

ihmisenä Ryti laski kesällä 1941 Saksan voittavan ainakin Neuvostoliiton.

Hänelle oli katkeraa havaita laskeneensa väärin.308

Vanhimpien ikäluokkien kotiutusten alkaminen talvella 1941–1942 hel-

potti työvoimapulaa, silti talvesta 1942 tuli huollon kannalta vaikea. Sato

oli heikko, elintarvikekuljetukset Saksasta katkeilivat. Huoltotilanne pa-

rani seuraavana kahtena vuotena, silti talvi 1943 oli Saksan heikkojen kaup-

payhteyksien vuoksi vaikea. Työvoimapula korjautui kuitenkin siihen

mennessä ratkaisevasti. Tärkeimmän työvoimareservin muodostivat nai-

set, joiden osuus myös teollisuuden työvoimasta nousi vuosina 1943–1944

puoleen. Koska maa- ja metsätalouden työvoiman tarve oli kausiluon-

toista, sitä paikattiin sotilaiden kylvö- ja korjuulomilla, kotiutuksilla, käyt-

tämällä tilapäistä työvoimaa sekä talkootoimilla. Työaikaa pidennettiin

yleisesti. Työhön käytettiin myös noin 40 000 sotavankia. Erkki Pihkalan

mukaan heidän työtehonsa oli huono,309  joskin siitä on erilaisia tulkinto-

ja.310

Puolustuslaitoksen ja -teollisuuden työvoimansaannista huolehtivat

jatkosodan aikana Kotijoukkojen Esikunnan työvoimatoimisto ja Pääma-

jan sotatalousesikunta. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö pyrki

siihen, että työvoimaa hankittiin ja ohjattiin ensisijaisesti vapaaehtoisuu-

den pohjalta.311

Työvoimakysymys kärjistyi jatkosodan aikana erityisesti sotatarvike-

teollisuudessa sekä elintarvike- ja polttoainehuollossa. Maataloustöissä

työvoimavajaus alkoi näkyä pian. Kotiin jääneet selvisivät heinänteosta

vuonna 1941, mutta syyskylvö- ja kyntötyöt vaativat apuvoimia. Kuntien

307 Saraste 1983, 122–123.

308 Turtola 1994, 270.

309 Pihkala 1982, 317, 321–322, 326.

310 Hokkanen 2004, 84–86. Petri Hokkasen artikkeli perustuu hänen pro gradu -työhönsä. Hok-
kanen on tarkastellut sotavankien käyttöä maataloustyövoimana ja päätynyt siihen, että maa-
taloudessa sotavankien työpanos oli merkittävä ja heidän työtehonsa oli siellä parempi kuin
esimerkiksi metsätöissä.

311 Saraste 1983, tiivistelmä.
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työvoimalautakuntien esityksessä pyydettiin 20 000 miestä vapautettaviksi

kiireellisimpiin maataloustöihin. Päämaja suostui vain 5 100 miehen lo-

maan. Myöhemmin syksyllä miehiä tuli töihin vielä muutama tuhat lisää.

Syksyllä työvoimapulasta kärsi suuresti myös metsäteollisuus, sillä naiset

eivät voineet siellä korvata miehiä samaan tapaan kuin maataloudessa.

Sarasteen mukaan on arvioitu, että metsätöihin saatiin syksyllä 1941 vain

noin kolmannes alan minimityötekijätarpeesta.312

Kun alkoi näyttää siltä, että sodasta tulee odotettua pidempi, valtioneu-

vostossa ryhdyttiin etsimään keinoja siviilituotannon toimintakyvyn li-

säämiseen. Tähän liittyi työvoimahallinnon uudistus kesään 1942 men-

nessä ja uusi, aikaisempaa tehokkaampi, työvelvollisuuslaki. Se velvoitti

kansalaiset työskentelemään myös väestön toimeentulon, eikä vain maan-

puolustuksen kannalta välttämättömissä töissä. Lisäksi työvelvollisuuden

käsitettä laajennettiin nuorempiin ja vanhempiin ikäluokkiin. Laki koski

asevelvollisuuden ulkopuolista 15–65-vuotista väestöä. Miehet sijoitettiin

enimmäkseen linnoitus- ja metsätöihin, naiset maatalouteen ja teollisuu-

teen.

Tärkein ala oli elintarvikehuolto. Suurin osa työvoimasta, joka piti ko-

tirintaman tuotantoelämää yllä, oli naisia. Työvoimaviranomaiset sijoit-

tivat vuonna 1942 maataloustöihin noin 32 000 asutuskeskusten naista ja

16 000 oppikoululaista. Seuraavana vuonna maataloustöihin saatiin jo

140 000 naista.

Vuonna 1942 harjoitettua maatalouden työvoimapolitiikkaa pidettiin

onnistuneena. Työkäsiä saatiin riittävästi, ja heidät pystyttiin sijoittamaan

tuotannon kannalta tärkeisiin tehtäviin. Seuraavan vuoden työohjelmaa

suunniteltiin samalta pohjalta. Tavoitteita korotettiin. Pyrittiin saavutta-

maan suurempi omavaraisuusaste maataloustuotannossa, koska halutiin

vähentää riippuvuutta Saksasta. 313

Kesällä 1943 kaavailtiin viljelyspinta-alan nostamista sotaa edeltävään

aikaan. Viimeistään syksyn 1943 rauhantunnusteluissa Suomen johdolle

kävi selväksi, että elintarvikehuollon riippuvuus Saksasta oli yksi keskei-

nen este erillisrauhan solmimiselle.314

Erja Sarasteen mielestä jatkosodan aikana työvoiman puute ei mis-

sään vaiheessa rajoittanut sodan kannalta välttämätöntä tuotantoelämää

eikä vaikeuttanut sodan käyntiä. Tuotannollinen tuominta pystyttiin pitä-

mään käynnissä koko sodan ajan. Työvoiman vähyydestä johtuen maan

312 Saraste 1990, 285–290.

313 Saraste 1983, 223–234.

314 Saraste 1990, 296.



125Jatkosodanaikainen työvoimapula Suomessa

elintarvikeomavaraisuus kyllä aleni. Suomi ei ollut missään suhteessa oma-

varainen, mikä aiheutti riippuvuutta Saksasta.315

Pekka Nevalaisen mukaan ”inkeriläisasiaa oli äänekkäämmin pitänyt

vireillä Inkerin asiain hoitokunta, jonka jäsenet edustivat pakolaisten sup-

peaa sivistyneistöä.”316

On totta, että Inkerin Asiain Hoitokuntaan kuului vain kymmenkun-

ta koulutettua inkeriläissyntyistä henkilöä. Silti Hoitokunta ei ollut yhtä

kuin Inkerin Liitto, jonka pohjalle tämä perustettiin. Inkerin Liiton kanta-

suomalaisten pysyvän jäsenmäärän kasvu 1920- ja 1930-luvulla nosti lu-

vun tuhanteen. Vuosikertomuksen mukaan liitossa oli 1942 jäseniä yh-

teensä 1 331. Heistä vakinaisia oli 785 ja vuosijäseniä 546. Selostuksessa In-

kerin Liiton työvaliokunnan toiminnasta 15.4.–9.9.1944 liiton jäsen-

määräksi esitettiin noin puolitoista tuhatta henkeä.

Inkerin Liitto liittyi toimintansa aikana lukuisiin heimojärjestöihin,

jotka muodostivat sen taustavoiman. Niihin kuuluivat AKS, ANKS,

Heimojärjestöjen Liitto, Itsenäisyyden Liitto, Suomalaisuuden Liitto, Suo-

men Heimotyöseura, Karjalan Liitto ja monia muita.317  Tässä valossa In-

kerin Liiton pakolaisaktivisteja ei voida pitää yksinäisinä puuhastelijoina.

On totta, että Inkerin Liiton edustajat olivat Inkerissä hätää kärsivän

siirtoväen puolia pitäessään vetoavana ja pyytävänä osapuolena. Liitto ei

kuitenkaan ollut haasteensa kanssa yksin, eikä sen asemaa voida pitää

vähäpätöisenä. Liiton kirjeet päätyivät pääministerin, ulkoasiainministe-

rin, Tasavallan Presidentin ja Ylipäällikön luettaviksi. Lisäksi Liiton edus-

tajat kävivät tapaamassa maan ylintä johtoa jo ennen vuotta 1942. Inkeri-

päivää vietettiin ensi kerran vuonna 1942. Tuolloin Tasavallan Presidentti

totesi, että suomalaiset eivät voi välinpitämättömästi seurata sodan jaloissa

ja hajallaan olevien inkeriläisten murhenäytelmää ja muistavat myös vel-

vollisuutensa auttaa heitä.318

On myös totta, että väestönsiirtoja suunniteltaessa ja niiden alkami-

sen yhteydessä suomalaiset viranomaiset ottivat huomioon inkeriläisen

siirtoväen työvoimapanoksen. Pekka Nevalainen viittasi Väestönsiirto-

asiain Keskustoimiston toukokuun lopussa antamaan raporttiin. Siinä

todettiin, että väestönsiirtotoimien tarkoituksena oli ensisijaisesti helpottaa

maan työvoimatilannetta ja ”koko väestönsiirto oli viety läpi työvoima-

315 Saraste 1983, 341.

316 Nevalainen 1990, 43.

317 KA, Lotta Svärd -arkisto, A 95, Pöytäkirja kokouksesta 15.3.1944.

318 Inkeri-lehti, 1944, n:o 2, 23.
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kysymyksenä.319  Väestönsiirtoasiain Keskustoimisto oli tiedotteissaan maa-

taloustyönantajille huhtikuussa 1943 inkeriläisten suomalaisuutta painot-

taen muistanut myös, että ”työvoimakysymyksen kannalta Inkerin suoma-

laisten saapuminen oli huomion arvoinen asia.320

Väestönsiirtoasiain Keskustoimiston toimintakertomuksessa joulu-

kuun 1942 ja heinäkuun 1943 väliseltä ajalta työvoimakysymyksen ensisi-

jaisuudesta ei mainita mitään. Heinäkuun 1943 lopussa siirtojen ollessa

hiljaisessa vaiheessa oli ”keskustoimiston työ yhä suuremmassa määrin

keskittynyt inkeriläisten työhön sijoituksen edelleen kehitykseen, heidän

etujensa yleiseen valvontaan ja heidän olojensa nopeaan vakinaistamiseen

samoin kuin kouluolojen järjestämiseen ja heidän keskuudessaan suori-

tettavaan valistustoimintaan.”321

Vaikka väestönsiirtojen myönteistä päätöstä perusteltiin ennen kaik-

kea työvoimapoliittisilla syillä, saksalaisten suorittamien laskelmien mu-

kaan inkeriläisistä vain 20 % oli miehiä ja heistä 7 % työikäisiä 18–40-

vuotiaita. Väestönsiirtoasiain Keskustoimisto ryhtyi ennen inkeriläisten

saapumista Suomeen tiedottamaan aktiivisesti maataloustyönantajille.

Täten haluttiin varmistaa siirtoväen suopea vastaanotto.

Väestönsiirron johtaja professori Pentti Kaitera ja yleisen toimiston

päällikkö Erkki Tuuli laativat 10 sivua käsittäneen muistion kulkulaitos-

ten ja yleisten töiden ministeriölle Väestönsiirtoasiain Keskustoimiston

työn tuloksista 1.12.42–31.7.43 väliseltä ajalta. Tilaston mukaan 15.8.1943

oli inkeriläisiä sijoitettu työhön seuraavasti: Uudenmaan lääni 2 303, Tu-

run ja Porin lääni 3 243, Hämeen lääni 3 890, Viipurin lääni 320, Mikkelin

lääni 422, Kuopion lääni 459, Vaasan lääni 1 001, Oulun lääni 252 ja Lapin

lääni 1 eli yhteensä 10 890. Samanaikaisesti oli huoltoon sijoitettujen määrä

1 357 eli noin 10 % kokonaismäärästä. Karanteenileireillä oli vielä noin

4 000 henkeä. Sijoituksen oletettiin loppuvan syyskuun puoliväliin men-

nessä. Muistiossa mainitaan siirtojen jatkumisesta lokakuulle. Valtioneu-

voston raha-asiain valiokunta myönsi inkeriläisten väestönsiirtomenoihin

16 miljoonaa markkaa tammikuussa 1943 ja 10 miljoonaa markkaa kesä-

kuussa 1943.322

319 Nevalainen 1990, 44; KA, SM, Da 2. Väestönsiirtoasiain Keskustoimiston kirjelmä Kulkulai-
tosten ja yleisten töiden ministeriölle 24.5.1943.

320 Väestönsiirtoasiain Keskustoimiston tiedote Maataloustyönantajille. Tässä esitetyt tiedot on
tarkoitettu ainoastaan työnantajille. Päiväämätön. Taustatietojen perusteella ajoittuu huhti-
kuuhun 1943.

321 KA, SM, Da 2. Väestönsiirtoasiain Keskustoimiston kirjelmä Kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriölle 1.12.1942–31.7.1943.

322 Helsingissä elokuun 27. päivänä 1943.



127Jatkosodanaikainen työvoimapula Suomessa

Inkeri-lehden joulukuun numerossa väestönsiirtojen johtajana Pentti

Kaitera muistutti inkeriläistä siirtoväkeä heidän velvollisuuksistaan. Kai-

teran mukaan tämä merkitsi siirtoväen vapaaehtoista alistumista suomalai-

seen yhteiskuntajärjestykseen, mikä tarkoitti uhrautuvaista työtä maan

hyväksi. Kaitera korosti, että vaikka eräät Suomen lait asettivat rajoituksia

inkeriläisille ulkomaalaisina, kaikissa tärkeimmissä asioissa inkeriläiset oli

rinnastettu suomalaisiin.323

Inkerin henkinen kuuluvuus Suomeen korostui tammi- helmikuussa

1943 maassa vietetyissä Inkeri-tapahtumissa. V.A. Koskenniemen puhues-

sa Inkeri-illassa 11. helmikuuta 1943 hän muistutti, että

suomalaisen muinaisrunon piirissä on pienen Inkerin osuus niin

suuri, että se käsittää runsaan neljänneksen kaikista talteen kirja-

tuista runoaarteista ja nimenomaan lyyrisen runouden alalla on

tämä Inkerin edustus vieläkin huomattavampi. Syyllä on kansanru-

nouden tutkija voinut väittää, että inkeriläiset kokoelmat ovat ol-

leet niin rikkaat, että jos sellainen runoaarre tavattaisiin muulla eu-

rooppalaisella kielellä, se olisi tutkijain yleisen huomion ja ihailun

esineenä. …Ne suomalaiset, jotka Stolbovan rauhan jälkeen siirtyi-

vät Suomesta Inkeriin, ja joiden jälkeläiset muodostavat sen pääväes-

tön, ovat nähtävästi kuuluneet siihen suomalaiseen parhaimmis-

toon, joka historiamme aikana on usein saanut maailmalle osoit-

taa, että kansojen arvoa ja merkitystä ei suinkaan mitata lukumää-

rän perusteella.324

Erityisen painokkaasti professori Pentti Kaitera arvioi inkeriläisten väestön-

siirtojen merkitystä puhuessaan Helsingin yliopiston juhlasalissa vietetyssä

Inkeri-juhlassa 23.1.1944.

Kun Suomen hallitus teki inkeriläisten väestönsiirtoa koskevan pää-

töksensä, oli määräävänä näkökohtana halu pelastaa tämän pirs-

toutuneen kansamme osan rippeet. Siirron kestäessä on käynyt yhä

ilmeisemmäksi, että tämä toimenpide ei ole merkinnyt Suomelle

vain uhrauksia. Inkeriläisistä Suomi on saanut arvokkaan työvoima-

323 Inkeri Joulu 1943, 283.; Inkeri, 1944, n:o 2, 24.

324 Aune, Helka ja Kyllikki Hiiskun arkisto, V.A. Koskenniemen arkisto, Koskenniemen oma-
kätisesti korjaama luonnos 11.2.1943, s. 3, 4. Inkeri-illassa pidetystä puheesta. Professori Martti
Häikiön arksitolöytö vuodelta 1992.  Professori Häikiö lähettänyt tohtori Flinkille 27.10.2009.
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lisän, jolla jo viime kesänä monin paikoin oli huomattava merkitys

tuotantotaistelussamme, mutta jolla erikoisesti tänä vuonna tulee

olemaan aivan ratkaiseva merkitys. Tämä merkitsee myös sitä, että

inkeriläisten huoltokysymys tulee vastaisuudessa suhteellisen yk-

sinkertaiseksi. Jo nyt voidaan sanoa, että 4/5 osa väestä kykenee tänä

vuonna tulemaan toimeen oman ansionsa varassa.325

Vuoden 1944 kokemukset ja tulokset osoittivat, että se oli sotavuosista

kansantaloudellisesti onnistunein. Kaksi edellistä vuotta muodostivat kes-

tävyyden ja osaamisen pohjan. Sanomallaan Kaitera vahvisti käsitystänsä

siitä, että inkeriläiset olivat mukana kansantalouden tuotannossa muiden

suomalaisten kanssa. He myös kykenivät pitämään huolta itsestään omal-

la työllään. Kaitera arvioi kuitenkin inkeriläisten siirtymistä Suomeen

muullakin kuin taloudellisella mittarilla. Hän nosti esiin suomalaisten yh-

teenkuuluvuuden tunteen. On todennäköistä, että Risto Rytin lähipiiriin

kuulunut Kaitera tiedosti jo sodan varhaisessa vaiheessa Suomen häviön.

Kaiteran heimoaate ja kristillinen vakaumus loivat pohjan hänen pyrki-

mykselleen pelastaa Inkerin suomalainen kansanosa lopulliselta tuholta.

Kaitera oli idealisti, ja siinä oli hänen voimansa. Hän ei ollut yksin. Tä-

män vuoksi hänen ajatuksensa sopivat tähänkin päivään, kun mietimme

inkerinsuomalaisten paluumuuttoa Suomeen 1990-luvulla.

Inkeriläisten siirtyminen Suomeen on tapaus, jota voimme nimit-

tää merkilliseksi siitäkin huolimatta, että tuskin mikään asia voi

nykyisin saattaa meitä hämmästymään. Voimme nähdä siinä traa-

gillisia piirteitä – sillä voiko kotomaan jättäminen olla milloinkaan

muuta kuin traagillista. Voimme havaita siinä myös lohdullisia piir-

teitä. Olemme nähneet, miten kiinteästi inkeriläiset, kaikesta huo-

limatta, ovat tunteneet kuuluvansa suomalaiseen kokonaisuuteen.

Olemme myös nähneet, miten avoimin sylin Suomen kansa on ot-

tanut vastaan erilleen joutuneet jäsenensä ja pyrkinyt avaamaan

heille uuden tulevaisuuden mahdollisuudet. Olemme siis, raivoavan

sodan keskellä, kokeneet, että kaikki ei ole pelkkää itsekkyyttä, että

myös ihmisyys elää, että vain viha ei vallitse maailmaa, vaan että

historiaa luo myös rakkaus.326

325 Inkeri, 1944, n:o 2, 24.

326 Inkeri, 1944, n:o 2, 25.
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Kaiteran ja monien muiden heimoaatteen kannattajien puheet, kuten

Inkeri-lehteenkin kirjoittelu, voidaan kuitata propagandaksi. Ja sitä se osit-

tain olikin. Valtion tiedotuslaitoksen mielialatutkimusta tuskin voidaan

pitää propagandistisena. Se laadittiin rintamalla olleiden miesten ja maa-

taloustöissä ahertaneiden naisten kirjeenvaihdon perusteella. Tutkimus

antaa kuvan vuodesta 1942, kun työvoiman tarve oli suurin, sekä vuosista

1943 ja 1944, kun inkeriläissiirrot ulottuivat Suomeen.

Mielialatutkimusten mukaan kotirintamalla varsinkin ruoka-, vaate-

tus- ja polttopuutilanne olivat paljon puhuttuja aiheita vuonna 1942. Kort-

tiannosten vaikean saannin ja ”hamstrauksen” lisäksi kirjeissä valitettiin

myös viljan ja karjan pakkoluovutuksia ja työvoiman puutetta. Usein moi-

tittiin valtiovaltaa siitä, ettei se kyennyt estämään salakauppaa. Yksityisiä

viranomaisia syytettiin väärinkäytöksistä. Talollisia soimattiin siitä, että

he eivät luovuttaneet tuotteitaan yleiseen kulutukseen muuten kuin ylihin-

taan tai vaihtamalla kahviin, tupakkaan ynnä muuhun sellaiseen. Syksyn

lähestyessä rauhan kaipuu oli yleinen, mutta samalla viitattiin lopullisen

päämäärän saavuttamisen välttämättömyyteen. Toiset olivat tyytyväisiä

saavutuksiin, toiset valittivat työvoiman puutetta ja odottavat miehiä lo-

malle. Kotirintamalla lisääntyneet positiiviset mielialailmaukset marras-

joulukuussa 1942 lisäsivät toiveita sodan loppumisesta. Inkeriläisten väes-

tönsiirtojen valmistelu oli koko vuoden 1942 salassa pidetty asia.

Sotasensuurin maaseudun sensoreille annetussa ohjeessa Valtion

Tiedotuslaitos ilmoitti 22. tammikuuta 1943, että Saksan kanssa käydyissä

neuvotteluissa inkeriläisten osalta tilanne muuttui, niinpä Inkerin kysy-

myksen laajaa esittelyä julkisuudessa ei voitu sillä hetkellä sallia. ”Inkerin

kysymyksen käsittely tulee sen vuoksi rajoittaa vähäiseksi, ja kirjoituk-

sissa saadaan puhua vain inkeriläisten alkuperästä ja uskonnosta (ev.luth.)

sekä aikaisemmasta taistelusta olemassaolostaan.” Tämän ohjeen mukai-

sesti sensuroitavaksi tuli myös Tiedotuslaitoksen asiaa koskeva aikaisem-

min lehdistölle lähettämä materiaali.327

Ineiläisten väestönsiirrot alkoivat 29. maaliskuuta 1943. VTL: n raport-

tien mukaan huhtikuussa 1943 kotirintamalla oli havaittavissa paljon

myönteistä ja luottavaista mielialaa. Nuorimman luokan kutsunnoista kir-

joitettiin kuitenkin arvostelevaan sävyyn melkein joka kirjeessä. Samassa

yhteydessä viitattiin siihen, että näin viimeinenkin työvoima riistettiin

maataloudelta, kun lisäksi vanhempien ikäluokkien luvattu kotiuttaminen

yhä viipyi. Yleisimpiin kirjoitusaiheisiin kuuluivat kevättyöt, joita teke-

327 UKA, L 9:2, Vilkunan kokoelma, signum H, sotasensuuri, ohjeet 1.7.1941–20.9.1944, s. 95.
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mään miehiä odotettiin lomille. Inkeriläisestä siirtoväestä ei vielä mainit-

tu yhdessäkään kirjeessä. Kesän tulo vaikutti virkistävästi, vaikka maaseu-

dun työvoimakysymys olikin monen kirjoittajan huolen aiheena. Inkeri-

läisistä ei vieläkään mainittu. Pohjois-Suomessa Lappia myöten ryhdyt-

tiin touontekoon, eikä siellä päin valitettu työvoiman puutetta.

Maalaisväestö oli huolissaan riittävän työvoiman saannista heinänteon

ja elonkorjuun aikana, jonka vuoksi miehiä toivottiin päästettävän vilje-

lyslomille. Toisaalta ilmeni pyrkimistä tulla nurisematta toimeen käytös-

sä olleella työvoimalla, ”koska ennenkin on selvitty”. Vuoden 1943 syys-

marraskuun raporteissa kerrottiin reippaasta ja valoisasta mielialasta,

menestyneistä talkootöistä, ja niukasta työvoimasta huolimatta hyvin edis-

tyneestä sadonkorjuusta. Elintarviketilannetta ei moitittu. Ylimääräinen

voiannos lisäsi tyytyväisyyttä. Vaatetustilanne oli huolestuttava ja jalkine-

tilannetta pidettiin korjaamattomana.

Rauhanhuhut vähenivät. Mieliala maan pohjoisosissakin sodan pitkit-

tymisestä huolimatta nähtiin valoisana ja tyytyväisenä. Inkerin siirtoväestä

työvoimana VTL: n raporteissa ei vieläkään mainittu mitään. Inkeriläisiä

oli Suomessa 15.11.1943 tilaston mukaan Uudenmaan läänissä 3 726, Tu-

run ja Porin läänissä 7 038, Hämeen läänissä 5 780, Viipurin läänissä 591,

Inkerin siirtolaisia nyytteineen Hatsinassa 1943. Kuva J. Jääskeläinen. J. Jääs-

keläisen perikunta.
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Mikkelin läänissä 842, Kuopion läänissä 921, Vaasan läänissä 2 208, Oulun

läänissä 746, Lapin läänissä14, ja Itä-Karjalassa 2, yhteensä 21 868 henkeä.328

”Elintarviketilanne hyvä, viljaa riittämiin eikä lihastakaan puutetta.

Lisäannokset aiheuttaneet jopa kansanhuoltoviranomaisten kiittämistä.

Inkeriläinen työvoima on ollut suureksi avuksi.” Tämä on ainoa kerta koko

sodan aikana, kun VTL: n raportissa 8.12.1943 mainittiin inkeriläisistä ja

heidän työpanoksestaan.

VTL:n mielialatutkimusten mukaan koko alkuvuosi 1944, jonka aika-

na inkeriläisten väestönsiirrot jatkuivat, Suomen kotiseudulla mieliala oli

entistä rauhallisempi. VTL:n harjottaman sotasensuurin  ohjeessa 22. tam-

mikuuta 1944 muistutettiin, että Inkerin asian yhteydessä tuli välttää ”räi-

keää Neuvostoliiton arvostelua ja lopullisia kaavailuja inkeriläisten tulevai-

suudesta. Paras kirjoitussuunta: inkeriläiset pelastettu sodan jaloista tur-

vaan entiseen kotimaahansa.”329

Mielialatutkimus ei juuri havainnut kirjeistä valituksia elinoloista. Elin-

tarvike- ja vaatetustilanne tuntui toisarvoiselta rauhanneuvottelujen taus-

talla. Maaseudulla pelättiin työtaakan kasvavan uusien ikäluokkien astuessa

palvelukseen. Apua työkäsien pulaan ei kuitenkaan odotettu uudelta Inkerin

siirtoväeltä. VTL: n mukaan toukokuun postista jäi yleisvaikutelmaksi kuva

yksimielisestä, rauhallisesta ja oikeuden voittoon uskovasta kansasta.330

Tämän tiedon mukaan vaikuttaa epätodennäköiseltä, että inkeriläissi-

viilien väestönsiirtojen käynnistäminen olisi perustunut ensisijaisesti in-

keriläisen työvoiman saamiseksi. Saksalaisten vetäytyessä Leningradin

alueelta 1944 alussa inkeriläissiviilien väestönsiirrot olivat saaneet yleises-

ti hyväksytyn humanitaarisen luonteen. Tämä heidän pelastamisvaiheen-

sa Suomeen tuskin kaipaa lisäperusteluja.

On syytä muistaa vielä muutama asia. Inkeriläisen väestönsiirrot alkoi-

vat keväällä 1943 ja venyivät runsaan vuoden mittaisiksi kesäkuulle 1944.

Vajaat puolet 63 000 siirretyistä oli naisia. Runsas kolmannes oli alle 15-

vuotiaita lapsia. Toisin laskettuna naisia ja lapsia oli kahdeksan kymme-

nestä. Siirretty väestö sijoitettiin lähes kaikkiin kuntiin. Esitetyn tiedon

perusteella heitä ei voida pitää merkittävänä lisänä Suomessa sodanai-

kaiseen työvoimapulaan.

328 Nevalainen 1990, 427, Liite 1.

329 UKA, L 9:2, K. Vilkunan kokoelma, signum H, Sotasensuuri, Ohjeet 1.7.1941–20.9.1944,

s. 147.

330 UKA, L 9: 1, K. Vilkunan kokoelma, Signum H. P.M. Valtion tiedotuslaitoksen hajoittami-

nen., s. 1, 3. 11.10.1939 perustetun Valtion Tiedotuslaitoksen tiedotustoiminnan tarkastami-

nen eli sensuuri liitettiin siihen asetuksella 2.7.1941. Esityksen VTL:n lakkauttamisesta teki

virastoasiain valtuutettu Urho Kekkonen 19. lokakuuta 1944 päivätyssä muistiossaan.
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Kannattaa muistaa myös väestönsiirtojen rahalliset kustannukset. Siir-

toihin käytetyillä kymmenillä miljoonilla markoilla olisi voinut vähem-

mällä vaivalla saada tuiki tarpeellisia ruoka- ja kulutustarvikkeita. Entä

millä mitataan inkeriläissiirtoväen hyväksi toimineen valtionjohdon pon-

nistukset sekä tuhansien ja tuhansien heimoaatteen kannattajien tekemä

vapaaehtoistyö?

Nyt tiedetään, että sodan aikana Suomeen muuttaneesta siirtoväestä

Neuvostoliittoon palautettiin noin 56 000, joista yli 8 000 oli ortodoksi-

uskoisia inkeroisia ja vatjalaisia. Suomeen jäi lähinnä luterilaisia inkerin-

suomalaisia. Sodan aikana saapuneista noin joka seitsemäs ei missään ta-

pauksessa halunneet palata Neuvostoliittoon. Kyse oli merkittävästä mää-

rästä.

Itsekkyydestä ja oikeutuksesta siihen

Suomalaisuuden Liiton tiloissa Helsingissä pidettiin maaliskuussa 1944

kokous, jossa perustettiin pysyvä inkeriläisen siirtoväen henkistä huoltoa

ja valistustyötä hoitava elin. Kokouksessa oli edustettuna Inkerin Avun ja

Inkerin Liiton lisäksi, Kalevalaiset Naiset r,y., Karjalan Liitto, Lotta Svärd

Keskusjohtokunta, Maatalouskerholiitto, Maatalousseurojen Keskusliit-

to, Nuorten Talkoot, Suomen Nuorison Liitto, Suomen Partiopoikajärjestö,

Suomen Partiotyttöjärjestö, Suomen Rajaseutuyhdistys, Suomen Sosiaali-

demokraattinen Työläisnaisliitto ja Työväen Sivistysliitto. Keskuselimen

nimeksi tuli Inkerin Keskustoimikunta.

Risto Ryti pohti vuoden 1941 lopulla kansojen itsekkyyttä ja niiden

oikeutusta siihen. Hänen mietteensä liittyivät sodankäyntiin ja sen välilli-

siin tai välittömiin etuihin.331  Kun sovelletaan näitä ajatuksia Inkeriin, voi-

daan kysyä, mitä etuja Suomi valtiona ja kansana piti mielessään inkerin-

suomalaisten suhteen?

Käsitykseni mukaan sodanaikaiset inkeriläissiirrot olisi nähtävä Venä-

jän lokakuun vallankumouksen ja jatkosodan välisen ajan Suomen hei-

motoiminnan huipentumana. Marraskuussa 1943 käynnistynyt inkeriläis-

ten evakuointi Suomeen Saksan vetäytyessä miehittämältään Leningra-

din alueelta liittyy jo heimolaisten humanitaariseen apuun ja heidän pe-

lastamiseensa.332  Tämäkään ei olisi ollut mikään itsestään selvyys, jos so-

taa edellisten vuosikymmenien heimotoiminta olisi puuttunut.

331 Turtola 1994, 263.

332 Roiko-Jokela 1997, 232–237.
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Esitetyn taustalla voidaan pohtia ja hakea perusteluja sille, miksi Suo-

men poliittinen johto ei tyytynyt syksyyn 1943 mennessä vastaanottama-

ansa 20 000 hengen määrään. Suomi oli alkanut silloin etsiä mahdolli-

suuksia erillisrauhaan Neuvostohallituksen kanssa. Yhtä lailla voidaan

punnita inkeriläissiirtojen jatkumisen syitä kesään 1944 asti, kun koko

maassa tiedettiin sodan loppuvan pian.

Jo ennen välirauhansopimuksen solmimista Suomen valtiojohto piti

tärkeänä ilmoittaa inkeriläisille Inkerin Liiton kautta, että rauhan tultua

halukkaat saivat jäädä maahan. Olisiko valtiovalta toiminut näin, jos kyse

olisi ollut vain työntekijöistä, jotka kaiken lisäksi kuuluivat voittajamaan

kansalaisiin? Suomen poliittisella johdolla oli sillä hetkellä tärkeämpää-

kin mietittävää. On vaikea perustella ajatusta, että Suomen päättäjät olisi-

vat hyväksyneet oma-aloitteisesti 10. artiklaan sanamuodon, joka tarjosi

inkerinsuomalaisille mahdollisuuden pysyä maassa, ellei taustalla olisi ollut

lähes kolme vuosikymmentä kestänyttä heimotoimintaa Inkerin ja suo-

malaisuuden hyväksi.

Tasavallan Presidentti

Risto Ryti. Valtioneuvoston

kuvapalvelu.
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Inkeriläisten edustajakokous,
palautukset ja Mannerheim

Inkeriläiset saivat tietää valtiovallan kannan heitä koskeviin palautuksiin

luultavasti ensimmäisen kerran runsas viikko ennen Moskovassa allekir-

joitettua välirauhansopimusta.

Helsingissä Ostrobotnialla pidettiin 10. syyskuuta 1944 Inkeri-kerho-

jen valtuuttama inkeriläisten edustajakokous. Siinä oli läsnä 92 valittua

edustajaa ja lukuisia kutsuvieraita. Tilaisuudessa otetusta valokuvasta nä-

kee, että kokoussalin kaikki paikat oli täytetty viimeistä riviä myöten. En-

simmäisenä puhunut sisäasiainministeriön siirtoväenasiainosaston toimis-

topäällikkö maisteri Aarne Harmia ilmoitti maan hallituksen kannan ole-

van, että ne inkeriläiset, jotka haluavat jäädä rauhan tultua maahan, saa-

vat jäädä ja ne, jotka haluavat palata Neuvostoliittoon, saavat lähteä.333

Asiasta keskusteltiin. Edustaja Kotsalainen ehdotti esityksen tekemistä

hallitukselle. Puhuja muistutti kotiinpaluuseen liittyvistä vaaroista viita-

333 Nevalainen 1990, 252; Tuuli 1989, 289; KA, Inkerin arkisto, kansio 20, pöytäkirja inkeriläisten

edustajakokouksesta 10.9.1944, 1.

Inkeriläisen siirtoväen edustajakokous pidettiin Ostrobotnian salissa Hel-

singissä 10. syyskuuta 1944. KA.
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ten inkerinsuomalaisten aikaisempiin joukkokarkotuksiin.334  Edustaja

Taina varotteli uskomasta neuvostoviranomaisten lupauksiin. Hän kertoi

luottavansa, että Suomen hallitus ei ”heitä inkeriläisiä Venäjälle kuole-

maan”. Hän kehotti muistamaan, että ”Suomessa on vapaus ja Venäjällä

sitä ei ole”.335

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön edustaja luutnantti Vah-

tera esitteli työvelvollisuusmääräyksiä ja totesi, että inkeriläisillä on samat

velvollisuudet ja oikeudet työvelvollisuusasioissa kuin maan kansalaisil-

lakin, kuitenkin niillä rajoituksilla, jotka poliisiviranomaiset ovat määrän-

neet siirtoväen asuinpaikoista.336  Keskustelusta voidaan päätellä Suomen

viranomaisten otaksuneen, että merkittävä määrä inkeriläisiä jäisi maa-

han, ja heidän elämänsä tulisi jatkumaan entiseen tapaan. Luutnantti

Vahtera vakuutti, että rauhan tultua raukeavat kaikki sodanaikaiset inke-

riläisiä koskevat työrajoitukset.337  Tämän lisäksi inkeriläisiä itseään kiin-

nostavia kysymyksiä olivat kansalaisuuden saaminen, koulutus ja erityi-

sesti maanhankiinta-asia.338

Tasavallan Presidentille lähetettiin kokouksen nimissä sähke:

Tasavallan Presidentille.

Suomeen siirtyneiden Inkerin suomalaisten edustajakokous lähet-

tää Teille, Tasavallan Presidentti, Suomen Marsalkka, kunnioitta-

van tervehdyksensä sekä lausuu kiitollisuutensa Inkerin siirtoväen

esivanhempiensa synnyinmaassa saamasta suojeluksesta ja turva-

paikkaoikeudesta toivoen löytävänsä uuden kodin ja pysyvän asuin-

sijan.

Inkeriläisten edustajakokouksen puolesta

Savolainen Lohi Tirranen

Allekirjoittajat:

Insinööri J. A. Savolainen, Helsinki, Korkeavuorenkatu 41

Asutustarkastaja Andreas Lohi, Tikkurila.

Huoltotarkastaja Juho Tirranen, Helsinki, Eerikinkatu 44. A. 15.339

334 Ibidem,, 2.

335 Ibidem,, 3.

336 Ibidem,, 1.

337 KA, Inkerin arkisto, kansio 20, pöytäkirja inkeriläisten edustajakokouksesta 10.9.1944, 1, 2.

338 Ibidem, 4–5.

339 KA, Inkerin arkisto, kansio 20.
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Inkerin Liiton toimiston osoitteeseen Helsinkiin Pohjoisranta 14 C seuraa-

vana päivänä, 11.9.1944, saapunut vastaussähke kuului seuraavasti:

Vastaanottamani ystävällisestä tervehdyksestänne pyydän alle-

kirjoittajille ja edustajakokouksellenne osanottajille lausua vilpit-

tömät kiitokset samalla toivottaen Inkerin siirtolaisille mahdolli-

simman viihtyisiä oloja ja myönteisiä kokemuksia esivanhempienne

synnyinmaassa.

Mannerheim340

340 Ibidem.
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Inkerin siirtoväen mielialoja341

Taskukirjasen kokoinen julkaisu sisälsi yhteenvedon inkeriläisten henki-

sestä tilasta välirauhansopimuksen kynnyksellä. Brosyyrista puuttui kir-

joittajan nimi. Sen sijaan päiväys osoittaa sen liittyvän 9.9.1944 pidettyyn

Inkerin Liiton kokoukseen ja sen kiertokirjeeseen. Vaikuttaa siltä, että kirja-

nen oli tarkoitettu jaettavaksi kokouksen osanottajille. Valtaosa heistä oli

saapunut maakunnista. Kirjasen tilannearvio osoitti asiantuntemusta, erit-

telykykyä ja taitoa tehdä keskeisimmät ongelmat ymmärrettäviksi. Tilanne-

arvion suurimman ansion näkisin olevan vastauksessa kysymykseen: Mitä

me tästä opimme? Keskeistä oli tosiasioiden tunnustaminen. Kirjoittaja

osoittaa selkeästi, mitä on tehtävä. Ilmaisutavasta päätellen kirjoittajana

voidaan pitää professori Pentti Kaiteraa. Kirjasen sanoma jakautuu kol-

meen osaan.

Ensimmäisessä tarkastellaan tilanteen syitä ja seurauksia. Sen mukaan

mieliala Inkerin siirtoväen keskuudessa vaihteli riippuen siitä, millaisiin

oloihin itse kukin oli Suomessa joutunut. Merkitystä oli myös sillä, mil-

loin maahantulo oli tapahtunut. Monet olivat tyytyväisiä asemaansa ja

kiitollisia siitä, että olivat voineet pelastautua Suomeen. Koti-ikävä oli sil-

ti yleistä. Se ilmeni halussa saada yhteyttä Venäjälle jääneisiin sukulaisiin.

Siirtoväki vertaili olojaan Suomessa rauhanaikaiseen elämäänsä Inkerissä.

Entiset olot saattoivat, erityisesti nuorista, tuntua varmemmilta kuin sen-

hetkiset. Kirjoittaja muistutti, että inkeriläissiirtoväki ei tuntenut Suomen

kansalaisvapauksia. Ymmärrettävistä syistä he eivät olleet päässeet osallisik-

si niistä, eivätkä osanneet antaa niille arvoa. Heidän liikkumisensa, työ- ja

asuinpaikkansa valinta, perheittensä yhdistäminen, vaatetuksensa ja elin-

tarvikkeiden hankinta oli rajoitettua. Tulevaisuus näytti turvattomalta.

Inkerissä menetetty vähäinenkin omaisuus nousi suurempaan arvoon kuin

se koskaan oli ollutkaan. Kolhoosijärjestelmänkin aikana inkeriläisillä oli

näet ollut käytössään maapalsta, joka antoi heille tiettyä taloudellista itse-

näisyyttä.

Kirjoittajan mukaan kaikkein raskaimmalta inkeriläisistä tuntui joutu-

minen yksityisen palvelukseen. He olivat taipuvaisia pitämään sitä sellaise-

na orjuutena, joksi neuvostopropaganda oli leimannut yksityisomistuk-

sen ja yksityisen työvoiman käytön. Erikoisesti maaseudulla tällaisiin käsi-

tyksiin oli toisinaan syytä. Maatalouden palkkaus ei aina tyydyttänyt siir-

toväkeä. Heidän asemaansa pyrittiin myös käyttämään väärin. Siirtoväel-

341 Ei julkisuutta varten. Liittyy Inkerin Liiton kiertokirjeeseen 9.9.1944.
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le maksettiin palkkaa alimman tariffin mukaan. Ja milloin suinkin oli mah-

dollista, sen allekin, vaikka säädösten mukaan inkeriläissiirtoväki oli tasa-

vertainen kantaväestön kanssa. Vuoden 1944 talven aikana maahan saa-

punut siirtoväki koki myös pettymyksiä, sillä sijoitettaessa perheenjäse-

niä ja sukulaisia erotettiin toisistaan.

Rahojen ja korvausten viipyminen, tavaroiden katoaminen ja suhteet

viranomaisiin synnyttivät tyytymättömyyttä. Kirjoittajan mielestä nämä

ohimenevät seikat eivät kuitenkaan estäneet siirtoväkeä näkemästä ja tun-

temasta viranomaisten huolenpitoa heistä. Tämän vuoksi inkeriläiset an-

toivat täyden tunnustuksensa virallisen Suomen toimille, kirjoittaja va-

kuutti.

Siirtoväen suhtautuminen raittiuskysymykseen oli erilainen kuin Suo-

messa. Väkijuomien käyttö oli Venäjällä yleisempää. Vanhemman ja nuo-

remman polven välit olivat usein kireät, koska heidän maailmankatso-

muksensa olivat kovin erilaiset. Nuorille ominaisessa huvittelunhalussaan

siirtoväen nuoret eivät tiedostaneet Suomen kansan vaaranalaista tilaa ja

siitä aiheutuvaa vakavaa mielialaa.

Kirjasen toisen osan muodostavat johtopäätökset. Kirjoittajan mukaan

inkeriläisten yleinen halu palata Inkeriin ensimmäisen mahdollisuuden

tullen ei ollut poliittista laatua. Hänen mielestään se johtui yksinomaan

koti-ikävästä sekä halusta päästä yhteen omaistensa kanssa. Osasyynä oli

pidettävä sitäkin, että inkeriläiset eivät olleet onnistuneet sijoittumaan

Suomessa toivomustensa mukaisesti. Kirjoittaja arveli kuitenkin, että per-

heet, jotka olivat kokonaisia ja joiden asunto-olot olivat tyydyttävät, eivät

yleensä ajatelleet paluuta Inkeriin. Asumisolojen tuli vahvistaa siirtoväessä

käsitystä, että työnantaja pitää heitä vakituisina työntekijöinä.

Varmin keino vaikuttaa siirtoväen mielialaan oli kirjoittajan mielestä

heidän taloudellisen asemansa turvaaminen. Inkeriläisten olisi sallittava

maatyökauden päätyttyä muuttaa työpaikkaa sekä siirtyä maataloudesta

teollisuuden palvelukseen. Maan hankintaa siirtoväelle tulisi tukea myön-

tämällä lainoja.

Kolmas osa piti sisällään tavoitteita ja niiden toteuttamisen keinoja,

joita kaivattiin siirtoväen mielialojen parantamiseksi. Keskeisenä kirjoit-

taja näki mielipidemuokkauksen, opiskelun, heimotyön sekä inkeriläisten

osallistumisen kansalaistoimintaan. Hänen mielestään inkeriläisten kes-

kuudessa tulisi ”suorastaan lietsoa” toivoa siitä, että Venäjälle jääneet per-

heenjäsenetkin vielä joskus pääsevät Suomeen. Hän kaipasi myös tarmo-

kasta heimovalistustyötä ja nuorten opiskelun tukemista. Hän esitti jo vuo-

den 1945 talveksi noin tuhannen nuoren inkeriläisen sijoittamista ammat-
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tikouluihin, kansanopistoihin ja muihin lyhyen kurssin oppilaitoksiin.

Koulutukseen piti saada seuraavina vuosina yhtä paljon opiskelijoita.

Nuoret inkeriläismiehet tulisi joko vapaaehtoisesti tai kutsunnan kautta

saada asevelvollisiksi. Siirtoväen kerhotoimintaa oli edelleen kehitettävä.

Inkeriläisten edustuslaitos, jonka hän näki olevan kehittymisvaiheessa (kir-

joittaja tarkoitti sillä Inkerin Liittoa, T.F.) tulisi varmasti virkistämään,

rohkaisemaan ja kohottamaan siirtoväen omanarvontuntoa. Henkisten

pyrkimysten tukemiseksi olisi Inkeri-lehti saatava ilmestymään useam-

min kuin tähän saakka. Lehdessä tulisi käsitellä myös Venäjän poliittisia

asioita. Matkustuslupien saamista olisi edelleen helpotettava. Kirjoittaja

katsoi, että erittäin myönteisesti Inkerin siirtoväen mielialaa paransi, jos

heidät rinnastettaisiin Karjalan siirtoväkeen.

Välirauhansopimuksen artiklat

”Välirauhansopimus toiselta puolen Sosialististen Neuvostotasavaltain

Liiton ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskun-

nan342  sekä toiselta puolen Suomen välillä” allekirjoitettiin Moskovassa

puolelta päivin 19. syyskuuta 1944.

Välirauhansopimuksen perustana oli Suomen hallituksen päätös hy-

väksyä Neuvostohallituksen ennakkoehto suhteiden katkaisemisesta Sak-

saan ja saksalaisten sotajoukkojen poistaminen Suomesta. Välirauhansopi-

muksen ehtojen täytäntöönpanoa tuli valvomaan Neuvostoliiton Ylim-

män Sotilasjohdon asettama Liittoutuneiden Valvontakomissio, LVK. Sen

puheenjohtajana toimi kenraalieversti A. A. Shdanov.343  Suomen hallitus-

ta rauhanneuvotteluissa edustivat ulkoministeri Carl Enckell, puolustus-

ministeri Rudolf Walden, yleisesikunnan päällikkö Erik Heinrichs ja ken-

raaliluutnantti Oscar Enckell. He allekirjoittivat 23 artiklaa sisältäneet vä-

lirauhansopimuksen ehdot.344

Erityisen merkille pantavia ovat inkeriläisten kannalta artiklat 10, 21 ja

22. Ne ovat niin tärkeitä, että lainaan ne kokonaan, koska usein on sitee-

rattu vain 10. artiklaa

342 Magill 1981. Eversti Mgillin muistelmateos on yhä mielenkiintoista luettavaa Valvontakomis-

sion henkilöhahmoista.

343 Välirauhansopimuksessa käytetty litterointitapa.

344 Välirauhansopimuksen ehdot ja sen liitteet. Helsingissä 1944. Helsingin Uusi Kirjapaino-osa-

keyhtiö.
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10 artikla.

Suomi sitoutuu viipymättä luovuttamaan Liittoutuneiden (Neuvos-

toliiton) Ylimmälle Sotilasjohdolle kaikki sen hallussa nykyään ole-

vat neuvosto- ja liittolaisvangit sekä myöskin ne Neuvostoliiton Liit-

toutuneiden Kansakuntien kansalaiset, jotka on internoitu ja tuo-

tu väkisin Suomeen, palautettavaksi heidän kotimaahansa.

Tämän sopimuksen allekirjoittamishetkestä kotiuttamiseen saak-

ka Suomi sitoutuu omalla kustannuksellaan antamaan kaikille neu-

vosto- ja liittolaisvangeille samoin kuin väkisin poisviedyille ja in-

ternoiduille kansalaisille tarpeellisen ravinnon ja vaatetuksen sekä

tarvittavaa lääkintähuoltoa terveydenhoidollisten vaatimusten mu-

kaisesti sekä myöskin järjestämään kuljetusmahdollisuudet heidän

kotiuttamisekseen.

Samanaikaisesti suomalaiset sotavangit ja internoidut henkilöt, jotka

nykyään ovat Liittoutuneiden Kansakuntien alueella, luovutetaan

Suomelle.”345

”21 artikla.

Suomi sitoutuu heti hajoittamaan kaikki sen alueella toimivat hit-

leriläismieliset (fascisminluontoiset) poliittiset, sotilaalliset ja soti-

laallisluontoiset samoin kuin muutkin järjestöt, jotka harjoittavat

Yhdistyneille Kansakunnille ja erityisesti Neuvostoliitolle vihamie-

listä propagandaa, sekä vastaisuudessa olemaan sallimatta tämän-

tapaisten järjestöjen olemassaoloa”346

”22 artikla.

Tämä sopimus edellyttää, että muodostetaan Liittoutuneiden Val-

vontakomissio, joka rauhantekoon saakka huolehtii näiden sopi-

musehtojen täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon valvonnasta

Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) Ylimmän Sotilasjohdon johdol-

la, viimeksi mainitun toimiessa Liittoutuneiden valtojen nimissä.

(katso liitettä 22. artiklaan).”347

345 Ibidem, 4, p. 2. Valtioneuvoston päätöksellä 19.10.1944 lakkautettujen järjestöjen luettelossa

sellaisiksi ilmoitettiin Suomen Suojelusliitto r.y., Inkerin Liitto r.y., Suomen Heimosoturien

liitto r.y., Luova r.y., Suomen Luovan työn liitto r.y., Suomen Kansallissosialistinen Liitto r.y.,

Rintamamiesliitto r.y. sekä sen alajärjestöinä toimineet yhdistykset. Lyhennysote. UM Fb 110/

140/E.10/B-osasto (1941–1950).

346 Ibidem, 6, p. 1.

347 Ibidem, 6, p. 1, 2.
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Osapuolten väliset suhteet selviävät 22. artiklan kohdista.

Ensimmäiseksi. Valvontakomissio ilmoitettiin yhdyselimeksi Liit-

toutuneiden (Neuvostoliiton) Ylimmän Sotilasjohdon ja Suomen

hallituksen välillä. Hallituksen kautta komissio oli suhteessa kaik-

kiin Suomen viranomaisiin.

Toiseksi. Komission päätehtäväksi ilmoitettiin valvoa, että Suomen

hallitus tarkoin ja määräaikaan täytti välirauhasopimuksen mää-

räykset.

Kolmanneksi. Valvontakomissiolle myönnettiin oikeus saada Suo-

men viranomaisilta kaikki sen tehtävän täyttämiseksi edellyttämät

tiedot.

Neljänneksi. Jos valvontakomissio huomasi rikkomuksia välirau-

hansopimuksen noudattamisessa, sen tuli esittää Suomen viran-

omaisille huomautukset asianmukaisiin toimiin ryhtymistä varten.

Viidenneksi. Valvontakomissiolle suotiin oikeus perustaa erityisiä

elimiä tai jaostoja ja valtuuttaa ne hoitamaan tarpeellisia tehtäviä.

Tämän lisäksi komissio sai valtuutettujensa välityksellä tehdä tar-

vittavia tutkimuksia ja kerätä tarvitsemiaan tietoja.

Kuudenneksi. Valvontakomission sijoituspaikaksi määrättiin Hel-

sinki.

Seitsemänneksi. Valvontakomission jäsenille ja sen valtuutetuille

myönnettiin esteetön pääsy virastoihin, laitoksiin ja satamiin sekä

oikeus saada niiltä tarvitsemansa tiedot.

Kahdeksanneksi. Valvontakomission henkilökunta, heidän omai-

suutensa ja arkistonsa nautti diplomaattista koskemattomuutta. Ko-

missiolla oli oikeus ylläpitää yhteyksiä salamerkein ja diplomaat-

tisten kuriirien välityksellä.348

Suomessa välirauhansopimuksen täytäntöön panemiseksi asetettiin kuu-

si komiteaa ja toimikuntaa. Joukossa oli myös inkeriläisen siirtoväen pa-

lauttamistoimikunta. Sen puheenjohtajaksi kutsuttiin ministeri Emil

Luukka. Yhdeksi jäseneksi määrättiin sisäasiainministeriön siirtoväen-

asiainosaston osastopäällikkö agronomi Johannes Virolainen. Hän tuli

tähän tehtävään Pentti Kaiteran luovuttua palautustehtävästä välirauhan

348 Välirauhansopimuksen ehdot ja sen liitteet. 1944, 8, p.1, 2.
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solmimisen päivänä. Virolaisen varamiehenä toimi varatuomari, sisäasiain-

ministeriön osastopäällikkö Aaro Ahtee. Muina jäseninä toimikuntaan

kuuluivat silloin ilmansuojelukomentajan apulainen päämajaa edustanut

eversti Bertil Heinrichs ja jaostopäällikkö E. O. (Ossian) Soravuo ulko-

asianministeriöstä. Hänen varamiehekseen ilmoitettiin konsuli Tauno Su-

tinen, jonka nimi löytyy Suomen Inkerin Liiton jäsenluettelosta vuodelta

1937. Asiantuntijaksi kutsuttiin professori Kaitera.349  Hän oli merkittäväl-

lä tavalla vaikuttanut inkeriläisten väestönsiirtoihin Neuvostoliitosta Suo-

meen, ja katsoi, ettei voinut osallistua heidän palauttamiseensa.

349 Nevalainen 1990, 256; UM Fb 110 E 11.
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Liittoutuneiden (Neuvostoliiton)
Valvontakomissio tulee...

Jo kahden päivän kuluttua välirauhansopimuksen allekirjoittamisesta,

perjantaina, syyskuun 22. päivänä 1944, saapui Helsinkiin Malmin lento-

kentälle ministeri Pavel Orlov350 , eversti Jefimov, joka vastasi neuvostovi-

ranomaisten turvallisuudesta, ja Dmitri Popov351  sekä kahdeksan muuta

venäläistä. Kentällä heitä oli vastassa Helsingin vt. poliisikomentaja. Hänellä

oli käytössään radioauto ja keskuspoliisiosastolla oli miehistövaunu hä-

lytysvalmiina. Matka sujui hyvin, ja vieraat vietiin hotelli Seurahuoneelle.

Maaherra Ilmari Helenius352 , joka myös oli ollut vieraita vastassa lentoken-

tällä, oli mukana hotellissa, josta vastaanottajat poistuivat lyhyen keskuste-

lun jälkeen. Sitä ennen poliisikomentaja ilmoitti eversti Jefimoville puhelin-

numeronsa ja valmiutensa milloin tahansa auttaa häntä.353

Seuraavana päivänä saapui lentokentälle kolme neuvostoliittolaista kul-

jetuskonetta ja kolme hävittäjää. Tällöin tuli etupäässä vartio- ja turvalli-

suuspalvelun miehistöä, yhteensä 56 henkeä. Heistä korkein sotilashenkilö

oli everstiluutnantti Bolotov. Tulijoissa oli kaksi ryhmää konepistoolimie-

hiä, yhteensä 35 henkilöä. Kymmenkunta turvamiestä vietiin suoraan Kai-

vopuistoon, Andrei ®danovin residenssiksi tarkoitettuun entiseen Viron

lähetystötaloon. Loput majoitettiin Cosmopolite-hotelliin.

350 Pavel D. Orlov toimi Neuvostoliiton Suomen lähettiläänä 5.04.1941– 22.6.1941. Liittoutunei-

den valvontakomission saavuttua Suomeen 22.9.1944 hänestä tuli LVK:n puheenjohtajan ken-

raalieversti Andrei ®danovin poliittinen neuvonantaja. Diplomaattisuhteiden palautuessa

normaalitilaan 6.8.1945 hän toimi lähettiläänä 9.8.1945–13.8.1946.

351 Dmitri Popov, tiedustelumies, toimi Suomen lähetystössä jo ennen jatkosodan alkamista.

Neuvostodiplomaattien Popovin ja Jelisejevin nimet tulivat Suomessa julkisuuteen, kun Vaasan

lehdet julkaisivat tietoja heidän seikkailuistaan siellä vuonna 1940. Jelisei Jelisejev paljasti

itsensä NL:n tiedustelupalvelun agentiksi hänen julkaistua venäjäksi muistelmansa oikealla

nimellään Jelisei Sinitsyn. Kirjan nimi on Residentti toteaa, Moskova, 1996. Brotherus 1984,

410. ; Rentola 1997, 652.

352 Helenius toimi Uudenmaan läänin maaherrana, joka hänestä tuli 1932. Hän oli virassa kuo-

lemaansa saakka 1944. Wikipedia, Maaherrat.

353 UM Fb 110 E10, B-osasto, Helsingin vt. poliisijohtajan raportti 25.9.1944.
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Matka kentältä oli varmistettu suurin piirtein samalla tavoin kuin edel-

lisenä päivänä. Sinäkään päivänä kaduilla ei ollut sen enempää poliiseja.

Cosmopoliten edustalla oli yksi komisario ja kuusi miestä. Keskuspoliisi-

asemalla sen sijaan oli kaksi kuljetusvaunua lähtövalmiina. Kentällä oli

eversti Jefimovin kanssa sovittu, että kun autot tulevat perille, siirtyvät

tulijat nopeasti autoista hotelliin. Kun autot pysähtyivät hotellin edustal-

le, jalkakäytävä suljettiin, liikenne sai muuten jatkua.354

Hotelli Seurahuoneen edustalle oli jo edellisenä päivänä asetettu po-

liisin parivartio. Lisäksi oli sovittu hotellin omistajan rouva Noschisin kans-

sa, että hän heti ilmoittaa poliisijohtajalle, jos hotellissa tapahtuu jotain.

Samoin toimittiin Cosmopolitessakin. Lisäksi eversti Jefimovin toivomuk-

sesta asetettiin hotellin aulaan kolmas vartiomies huolehtimaan siitä, et-

tei ulkopuolisia päässyt sisään. Poliisijohtaja kävi yhdessä pääkonsuli Ahok-

kaan kanssa tarkastamassa myös ®danovin residenssin, jonka todettiin

olevan asuttavassa kunnossa. Siellä oli jo kymmenkunta vartijaa.355

Lauantai-iltana eversti Jefimov esitti toivomuksen, että seuraavana päi-

vänä voitaisiin keskustella niistä turvallisuustoimenpiteistä, joihin olisi

ryhdyttävä komission puheenjohtajan saapuessa. Poliisijohtaja sai sen kä-

sityksen, että hänen keskustelukumppaninsa olivat hermostuneita.356  Jefi-

mov halusi huolehdittavan siitä, ettei autojono katkennut matkan varrel-

la. Poliisijohtaja ehdotti, että liikennevartioita olisi yhteensä yksitoista. Kun

Jefimov piti tätä määrää riittämättömänä, poliisijohtaja huomautti, että

suurempi poliisimäärä herättäisi turhaa huomiota. Parin tunnin keskus-

telun jälkeen Jefimov uskoi, että poliisijohtaja oli oikeassa.357

Ulkoasiainministeriön erikoisosasto (B-osasto)

Suomen ja Neuvostoliiton yhteisymmärryksen saavuttamiseksi tarvittiin

myös yhteistä kieltä. Keskustelujen lisäksi prosessiin liittyi tuhansia suo-

men- ja venäjänkielisiä asiakirjoja. Välittäjinä toimivat lukuisat tulkit ja

kääntäjät.

Valvontakomission palveluksessa olleiden upseerien joukossa oli var-

muudella kymmenen upseerin arvoista henkeä, jotka osasivat suomea:

354 Ibidem, s. 1.

355 UM Fb 110 E10, B-osasto, Helsingin vt. poliisijohtaja, raportti 25.9.1944, 2.

356 Ibidem, 3.

357 UM Fb 110 E10, B-osasto, Helsingin vt. poliisijohtaja, raportti 25.9.1944, 4.
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venäläiset Stefan Smirnov ja Kotov,358  inkerinsuomalainen Ivan (Juho) Pak-

kanen ja viisi karjalaista. Heistä Ivan (Jukka) Petrov ja Jakov (Jaakko)

Prohorov olivat vienankarjalaisia ja tunsivat toisensa. Kumpikin valmis-

tui suomen kielen opettajaksi 1933. Petrov ja Prohorov saapuivat Suomeen

ensimmäisten LVK:n jäsenten joukossa syyskuun 25. päivänä 1944. Myö-

hemmin heidän joukkoonsa liittyi vielä kaksi karjalaista, Ivan Denisov ja

Ivan Nättijev.359  Petrovin muistelmien mukaan he eivät olleet venäläisiä,

mutta ”iivanoita” kuitenkin.360  ®danovin avustajana toiminut V. P. Ter-

joškin oli niin ikään myös karjalainen, joka osasi suomea.361

Ulkoasiainministeriöön muodostettiin 25.9.1944 tilapäinen erikois-

osasto (B-osasto). Se määrättiin toteuttamaan välirauhansopimuksen

täytäntöönpanoa. B-osastoon kuului diplomaattinen ja sotilastoimisto.

Se puolestaan jakautui komento-, huolto- ja käännöstoimistoon. Sotilas-

toimisto joutui hoitamaan LVK:n toimintaan liittyneet käytännön kysy-

mykset. Sellaisia olivat yhteyksien välittäminen eritasoisiin suomalaisiin

viranomaisiin, virkamatkojen järjestely, autokuljetukset, NL:n viranomais-

ten elintarvikekortit, ostoluvat, huoneistojen varaaminen Valvontakomis-

sion käyttöön, toisin sanoen ne asiat, jotka eivät kuuluneet muille.362

B-osaston yhteydessä toimi käännöstoimisto, jonka tehtäviin kuului

ulkoasiainministeriön omien juoksevien käännöstöiden suorittaminen.

Käännöstöiden tarve osoittautui suuremmaksi kuin oli arvioitu, koska

ministeriöt joutuivat välirauhansopimuksen nojalla antamaan Valvonta-

komissiolle tietoja ja selostuksia. Niiden venäjäntämisestä oli ulkoasiain-

ministeriöllä ensisijainen vastuu. Käännöksiä tehtiin ylitöinä usein aamuun

asti.363

B-osaston sotilastoimiston päälliköksi määrättiin everstiluutnantti Vik-

tor Verner Ursin. Kielenkääntäjiä oli yhdeksän. Heistä valtioneuvos Ver-

ner Ursin ja herra Kustaa Loikkanen olivat yksinomaan poliittisia ja kaupal-

lisia asioita hoitavien virkamiesten käytössä. Vakinaisia tulkkeja oli 15 ja

matkatulkkeja seitsemän henkeä. Everstiluutnantti Ursinin apulaisena

358 Smirnov, 1996, 16–18, 22. Valvontakomission laatimassa henkilöluettelossa Smirnovin etuni-

mi on muodossa Stepan. Päiväämätön 14 sivua sisältävä luettelo oli LVK:n apulaisjohtaja

Grigori Savonenkovin varmentama. RGASPI, Fond 77, op. 4, delo 53, list 8.

359 LVK:n mainitussa henkilöluettelossa Nättijevin nimi esiintyy muodossa Näkkijev. Mainittu-

jen lisäksi suomen kielen kääntäjien ja tulkkien listaan kuuluivat majuri Andrei Z. Filatov ja

kapteeni Zavarinski. RGASPI, Fond 77, op. 4, delo 53, list 5.

360 Petrov 1999, 48–49.

361 Istoritšeski arhiv, 2002, n:o 1, 84.

362 UM Fb 110, diaariluettelo, 1; Fb 110, 1/II.

363 UM B-osaston komennustoimisto Fb 1/III, muistiot 1947–1948.
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toimi auto-osaston päällikkö majuri Werner Walldén ja huoltopäällikkönä

majuri Bertel Falin. Toimisto oli osoitteessa Etelä-Esplanadi 6.364

Valpo tarkkaili Valvontakomissiota jo lokakuussa 1944. Tarkkailijana

toimi Kaarlo Edvard Stendahl. Valvontaa oli järjestetty Helsingin lisäksi

myös Valpon alaosastoissa. Stendahl ryhtyi tarkkailutoimintaan Valpon

johtajan tohtori Paavo Kastarin määräyksestä. Stendahl otti yhteyttä evers-

tiluutnantti Ursiniin ja majuri Walldéniin. Ursin määräsi tulkit tarkkaile-

maan LVK:n jäseniä ja laatimaan huomioistaan matkakertomukset. Ursi-

nin lisäksi sisäasiainministeriö antoi tulkeilleen samanlaiset ohjeet. Ursin

keräsi myös sotilaallisia tietoja Neuvostoliitolle vuokratulta Porkkalan

alueelta. Hän lähetti muistioita päämajan tiedusteluosastolle. Sinne hän

toimitti myös tulkkien matkakertomukset. Ursinin hankkimien tietojen

perusteella Walldén laati LVK:n henkilökunnasta luetteloita, jotka toimi-

tettiin Kastarin ja Stendahlin käyttöön. Walldén piti jatkuvaa yhteyttä

Stendahliin vaihtaen hänen kanssaan tietoja. LVK ei antanut Suomen vi-

ranomaisille tietoja maakunnissa toimineista henkilöistään. Tästä syystä

Walldén pyysi näitä tietoja suomalaisilta erikoisalojen upseereilta, jotka

virkatehtävissä olivat kosketuksissa Valvontakomission kanssa.365

Kenraalieversti Andrei ®danov
saapuu Helsinkiin

LVK:n puheenjohtaja, kenraalieversti Andrei ®danov saapui Helsinkiin 5.

lokakuuta 1944 klo 13.50. Hänen konettaan saattoi kahdeksan venäläistä

hävittäjää. ®danovia olivat vastassa Malmin lentokentällä pääministeri

Urho Castrén, ulkoasiainministeri Carl Enckell, puolustusministeri Ru-

dolf Waldén sekä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Eero A.

Wuori.366  ®danov tervehti kunniakomppaniaa suomeksi: ”Hyvää päivää,

pojat!” Ja vastaus kuului: ”Hyvää päivää, herra kenraali!” Hyvästeltyään

vastaanottajat hän asettui henkilöautoon, joka vei ®danovin majapaik-

kaansa Kaivopuistoon.367

Helsingissä Valvontakomission hallinnollinen keskus sijaitsi jo silloin

kuuluisassa hotelli Tornissa. Lisäksi LVK ilmoitti haluavansa perustaa ala-

toimistoja Kotkaan, Loviisaan, Hankoon, Turkuun, Poriin, Raumalle, Vaa-

364 UM B-osasto, komentotoimisto Fa b: 1/III, ryhmä 5, 1944.

365 KA Valpo II, amp XXV C 2 k.

366 www. valtioneuvosto.fi / Suomen hallitukset ja niiden kokoonpanot 1917–

367 Seppinen 2008, 22; Petrov 1999, 52; Androsova 1994, p. 44–61; Blinnikka 1969, 9.
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saan, Kokkolaan, Ouluun ja Maarianhaminaan. Valtiollisen poliisin pää-

osasto tiedotti tästä alaosastoilleen 30.9.1944. Puhelinsanomassa pyydet-

tiin pääosastolle ”kiireellistä ilmoitusta komissioonin valtuutettujen” saa-

pumisesta paikkakunnalle. Osastoja kehotettiin tarkkailemaan turvalli-

suustilannetta ja ohjeistettiin siltä varalta, että LVK:n miehiä pyrkii Val-

pon tiloihin. Selvityksiä sai antaa vain pääosaston luvalla.368  Ohjeita tarvit-

tiin, koska marraskuun alkuun mennessä LVK:n alatoimistoja tuli myös

sisämaahan, nimittäin Hämeenlinnaan, Hyvinkäälle, Mikkeliin, Jyväsky-

lään, Kuopioon ja Tornioon.369  Alatoimistojen henkilökunnan määrävah-

vuus vaihteli yhdestä kahdeksaan.370  Neuvostoliiton edustajien määrä oli

®danovin saapumispäivänä noin 200 henkeä. Lisäksi odotettiin 56 upsee-

rin saapumista.371

Koska LVK:n edustajat nauttivat välirauhansopimuksen nojalla diplo-

maattisia oikeuksia, heillä oli välirauhan ehtojen mukaan oikeus hankkia

Suomen viranomaisilta tarvitsemansa tiedot ja päästä esteettä virastoihin

sekä laitoksiin. Ulkoasiainministeriön arkiston LVK:ta koskevia asiakirjoja

lukiessa saa käsityksen, että Valvontakomission kiinnostuksen kohteina

oli kaikki mahdollinen timotein viljelystä majakkojen toimintaohjeisiin.372

Ensimmäisessä neuvottelukokouksessa 5.10.1944 ®hdanov painotti, että

LVK voi toimia vain virallisesti, vain välirauhansopimuksen artiklojen

pohjalta.373  Samana päivänä LVK:n johtohenkilöiden kokouksessa kenraa-

limajuri Styrov374  totesi, että Suomessa oli 62 000 inkeriläistä. Suomalais-

ten ilmoituksen mukaan saksalaiset evakuoivat inkeriläiset Leningradin

alueelta Viroon. Sieltä he tulivat Suomeen omasta tahdostaan. Styrov puo-

lestaan viittasi valvontakomission saamiin inkeriläisten kirjeisiin, joissa

368 VA, Valpo I, XXV C2, VKomissiooni.

369 UM 110 Komentotoimisto Fa b: 1/III ryhmä I/1/2, 3.

370 Välirauhansopimuksen Valvontakomission rakenne 15.11.1944. UM Fb 110 E 11; UM 110,

Komentotoimisto Fa b:1/III. Ohjeet Liittoutuneiden Valvontakomission huollon järjestämi-

seksi maaseutukaupungeissa ja maaseudulla, 1.

371 Istoritšeski arhiv 2002, n:o 1, str. 76, 77.

372 J. Stalinille ja V. Molotoville osoitetussa salaisessa sähkeraportissaan  14. helmikuuta 1945

A. ®danov totesi, että LVK oli tehnyt merkittävän työn kerättyään Suomen sotilaallista ja

taloudellista asemaa koskevaa aineistoa. Hän lisäsi tähän, että saamansa  tiedot ei toki vastaa

tyhjentävästi kaikkiin LVK:ta kiinnostaviin kysymyksiin.

373 Ibidem, 68.

374 Styrov V.D., LVK:n hallinto-osaston päällikkö, NKVD:n kenraalimajuri. LVK:n päiväämättö-

män henkilöluettelon mukaan myös kaikki hänen alaisensa olivat turvallisuuspalvelun mie-

hiä. Styrovin varamiehenä toimi everstiluutnantti A.F. Nevolin, NL:n kansalaisten palautuk-

sista vastasi everstiluutnantti P.M. Sergejev, tarkastajina olivat kapteeni M.G. Kotov, kapteeni

I.J. Sergejev, kapteeni I.I. Baranov ja yliluutnantti V.V. Stolnikov. RGASPI, Fond 77, op. 4, delo

53, list 11–12.
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he toivovat paluuta synnyinmaahansa.375  Hän kertoi suomalaisten luvan-

neen tiedottaa ketkä inkeriläisistä haluavat palata.376  ”Onko meillä itselläm-

me inkeriläisten palauttamissuunnitelma?”, ®danov kysyi. Styrov vastasi,

ettei LVK:lla vielä ollut suunnitelmaa.377

®danov totesi tähän, että yleisesti ottaen tämä ”porukka” oli aikanaan

suhtautunut varsin vihamielisesti (neuvostovaltaan, T.F). Vuosina 1941–

1942 oli kaikenlaisia mielialoja, mutta nyt merkittävä osa heistä luultavas-

ti pelkää palata kotiin. Heistä oli muodostettu Suomessa erikoisjoukko-

osastoja (heimosotureita, T.F.) ja he palvelivat uskollisesti ja tunnollisesti.

Kannattaako heitä palauttaa Leningradin alueelle?, ®danov tiedusteli. Kes-

kusteluun yhtyi kenraali Kurbatkin.378  Hänen mielestään suurinta osaa ei

kannattanut palauttaa Leningradin alueelle. ®danov arveli, että asiaa täy-

tyi vielä miettiä, mutta ”luultavasti joudumme ottamaan. Meillä on par-

haillaan ylimääräistä väkeä vähän. Väkeä tarvitaan.”379

®danov sähkötti 7.10.1944 Moskovaan NL:n varaulkoasiankansan-

komissaari V. G. Dekanozoville,380  että oli kahden päivän aikana (5. ja

375 Venäjän MID:n arkistosta tutkimukseen v. 2008 haettua aineistoa ei myönnetty. Vastaus-

kirjeessä viitattiin siihen, että MID:in ja UM:n arkistoilla on tekeillä yhteinen julkaisu, joka

ajoittuu vuosiin 1944–1948. Tiettävästi teos ei ole vielä ilmestynyt, vaikka hanke on ollut UM:stä

saatujen tietojen mukaan on ollut vireillä jo useita vuosia.

376 RGASPI, fond 77, opis 3, delo 39, list 30.

377 Ibidem, list 29.

378 Zalesski 2009, s. 335–336; Istoritšeski arhiv 2002, n:o 1, str. 84. Pjotr Kurbatkin (1907–1950)

valmistui  NKVD:n korkeimmasta tiedustelukoulusta 1937. Toimi elokuussa 1941 NKVD:n

Leningradin alueen päällikkönä. Hänet oli määrätty valvomaan inkerinsuomalaisten ja sak-

salaisten karkotusta Leningradin alueelta Kazahstaniin 31.8.–7.9.1941. ”Operaatio” jäi toteut-

tamatta saksalaisten nopean etenemisen vuoksi Leningradin porteille. Kurbatkin oli

karkottamassa inkerinsuomalaisia ja saksalaisia Leningradin saarrosta Siperiaan maaliskuussa

1942.. Sodan aikana Kurbatkin toimialueena oli vastavakoilu Leningradin rintamalla. Heti

sodan päätyttyä hänestä tuli ulkomaantiedustelun johtaja. Hänet teloitettiin ns. Leningradin

jutun yhteydessä vuonna 1950.  Rehabilitoitu 1954.

379 RGASPI, fond 77, opis 3, delo 39, list 30.

380 Zalesski 2009, s. 179–180¸ Vojenno-istoritšeski ¾urnal 1991, n:o 6, s. 32–40. Dekanozov (Dekano-

zišvili) Vladimir (1898–1953), syntyi Bakussa öljyalan yrityksen virkailijan perheessä. Luke-

nut lääketiedettä Bakun ja Saratovin yliopistoissa. Punaisen armeijan palveluksessa vuodesta

1918. Toimi Tšekan palveluksessa Azerbaidzhanissa ja Georgiassa 1921–1931. Kohosi Georgiassa

tasavallan suunnittelulaitoksen johtajaksi 1937. Solmi läheiset suhteet Lavrenti Berijaan. Tä-

män tultua valituksi NL:n sisäasiainministeriksi sai kutsun Moskovaan. Määrättiin valta-

kunnallisen NKVD:n turvallisuuspalvelun vakoilu- ja vastavakoiluosastojen päälliköksi sekä

päähallinnon varapäälliköksi. Johti sisäasiainministeriön puhdistuksia Nikolai Je¾ovin mie-

histä, hänen jouduttuaan teloitetuksi vuonna 1938. Dekanozovin johtamana NKVD jatkoi

Punaisen armeijan puhdistuksia vuoden 1939 alussa. Samana vuonna Dekanozovista tuli vara-

ulkoasiainministeri. Johti Liettuan Neuvostoliittoon liitämistä koskevia toimia kesällä 1940.

Samana vuonna määrätty suurlähettilääksi Saksaan. Oli mukana Vjatšeslav Molotovin salai-

sissa neuvotteluissa Joachim von Ribbentropin kanssa Berliinissä joulukuussa 1940. Toimi

Saksan suurlähettiläänä aina sodan syttymispäivään 22.6.1941. Säilytti vara-
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6.10.1944) tutustunut LVK:n tilaan ja raportoi nyt lyhyesti tilanteesta loka-

kuun 5. päivään mennessä. Välirauhansopimuksen 10. artiklasta puheen

ollen ®danov kertoi Suomen sisäasiainministeriön ilmoittaneen, ettei

maassa ollut väkisin tuotuja Neuvostoliiton kansalaisia. Samalla ®danov

ilmoitti LVK:n velvoittaneen Suomen hallitusta esittämään neuvostokan-

salaisten kotiuttamista koskevan suunnitelman lähipäivinä. ®danov pyysi

Dekanozovilta ohjeita. 381

Välirauhansopimus ja sen tiukat määräykset

Suomen ja Neuvostoliiton edustajien keskustellessa välirauhansopimuk-

sesta Moskovassa 27. maaliskuuta 1944 inkeriläisten palautusta koskeva

asia jäi epäselväksi. Heikki Roiko-Jokelan esittämässä pöytäkirjaotteessa

Molotov totesi, etta Neuvostoliitto ei tule vaatimaan Suomeen vapaaehtoi-

sesti siirtyneitä neuvostokansalaisia.382  Asenne muuttui, kun Liittoutu-

neiden Valvontakomissio saapui Suomeen syyskuun lopussa 1944.

Moskovassa hyväksytyn välirauhansopimuksen teksti vaikuttaa tiiviiltä

ja tiukalta. Sen jokainen artikla alkaa lähes poikkeuksetta toteamalla, että

Suomi sitoutuu… Sopimuksen sisältö ei tarjonnut joustovaraa, minkä Val-

vontakomission kanssa tekemisiin joutuneet suomalaiset viranomaiset

huomasivat pian. Ainoastaan 10. artikla sisälsi suomalaisten mielestä tul-

kinnanvaraisuutta. Tämä koski lähinnä inkeriläisten palautuksia. Suoma-

laisviranomaisten käsityksen mukaan inkeriläissiirtoväki ei siviilihenki-

löinä kuulunut sen enempää internoituihin kuin väkisin tuotuihinkaan.

Heidän anomuksistaan voitiin varmistua, että he olivat tulleet vapaaehtoi-

sesti Suomeen vuosina 1943–1944. Tai ainakin periaatteessa vapaaehtoi-

sesti, mikäli otetaan huomioon heidän siirtonsa sotatoimialueelta. Valvon-

takomission päättäjät olivat asiasta eri mieltä.

Ulkoasiainministeri Carl Enckell analysoi tilannetta muistiossaan

11.10.1944, kun välirauhansopimuksen allekirjoittamisesta oli kulunut

kolmisen viikkoa. Hän tiivistää muistion loppuun kaiken asiantuntemuk-

sensa, joka hänelle ammattidiplomaattina oli karttunut.

ulkoministerin asemansa vuoteen 1947 asti, jolloin sai lähteä ulkoministeriöstä. Stalinin kuol-

tua 1953 ja Berijan vallan romahtamisen jälkeen Neuvostoliiton korkein oikeus tuomitsi

Dekanozovin kuolemaan. Teloitettu joulukuussa 1953.

381 RGASPI, fond 77, opis 4, delo 52, list 24.

382 Roiko-Jokela 1999, 14.
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Tehtävämme on sellainen, että joka askelta täytyy jo ennakolta tark-

kaan suunnitella. Välirauha ei ole samanlainen saavutus kuin rau-

ha. Välirauhasta lopulliseen rauhaan pääseminen on luonnollisesti

erittäin arkaluontoista. Tilanne muistuttaa monessa suhteessa hy-

vin vaarallisia rauhanneuvotteluja tai preventiivisiä diplomaattisia

toimenpiteitä sodan estämiseksi, jolloin pienikin virhe, totuuden

salaaminen, asiaton vastahakoisuus, tosiasioiden vääristely tai vas-

tauksen viivyttely, puhumattakaan jostakin tahdittomuudesta saat-

taa vaikuttaa vakavasti asiain kehitykseen.

Olemme tietoisia kaikesta tästä, että teemme kaiken voitavamme

välirauhansopimuksen lojaaliseksi täyttämiseksi lopullisen rauhan

aikaansaamista silmällä pitäen. Suomen valtiollisen suvereenisuu-

den ja hyvien suhteitten itäisen naapurikansan kanssa on oltava

tavoittelujemme lopullisena päämääränä.383

Valvontakomission kokous 1944. Pääministeri J. K. Paasikivesta vasemmalla

LVK:n johtaja kenraalieversti Andrei ®danov. Etualalla ulkoasiainministeri

Carl Enckell. Kuva Osvald Hedenström.

383 KA, Carl Enckellin henkilöarkisto, k.112, m. 1. Muistio, päivätty 11.10.1944.
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Inkeriläisen siviiliväen palautuksia Suomesta Neuvostoliittoon tarkastel-

taessa, meidän tulee pitää koko ajan mielessä Enckellin muistion loppu-

sanat. Kouriintuntuvasti asia sisältyi sotakorvauksiin.384

Ulkoasiainministeriössä vuosina 1932–1960 palvellut Heikki Brothe-

rus arvioi muistelmissaan Enckellin taakkaa. Brotherus tunnustaa, että

pääasiallinen työ oli vanhan Enckellin niskoilla.385  Brotherus kertoo istu-

neensa Enckellin luona joka kerta kyllin pitkään saadakseen osansa hänen

perustellusta käsityksestään. Brotheruksen mielestä Enckell oli omaksu-

nut tavan noudattaa mukisematta ®danovin käskyjä. Ulkoasiainministe-

riön ulkopuolella Enckelliä pidettiin nöyräselkäisenä, kun venäläisistä oli

kysymys, ja toisaalta töykeänä alaisilleen, jotka eivät edes olleet venäjän-

taitoisia. ”Kaikki on meidän vanhojen kadettien varassa,” Enckell oli to-

kaissut.386

Palautusten hatara tietopohja

Inkeriläisen siirtoväen palautuksiin liittyvä taustatieto rakentui hataralle

pohjalle, koska julkinen tiedottaminen palautuksista oli Suomessa sensu-

roitua. Yleisesti ottaen näille tiedoille ei tapahtumahetkellä annettu sen

enempää inhimillistä kuin historiallistakaan arvoa. Inkeriläinen siirtovä-

ki asui Suomessa enimmillään vajaat kaksi vuotta. Sodanaikainen ilmapiiri

ei ollut omiaan tukemaan siirtoväen ja kantaväestön lähempää tuttavuut-

ta. He kohtasivat toisensa vain työssä, ja liikkumiseen omankin kunnan

alueella tarvittiin poliisipäällikön lupa. Elettiin erillään ja omissa ympy-

röissä.

Nopeassa tahdissa toteutetut palautukset ja niihin liittynyt tietämät-

tömyys synnytti palautusvaiheessa monenlaisia huhuja. Suomalaisten vi-

ranomaisten katsottiin tietoisesti tai tahattomasti auttaneen Valvonta-

komissiota totaalisessa palautuksessa. Viranomaisten arvosteleminen

palautusasioissa liittyi Suomen sodanjälkeiseen ulkopolitiikkaan.387

Inkeriläissiirtoväkeä oli niin vähän, että sen poistaminen suomalaisten kes-

384 KA, Carl Enckellin henkilöarkisto, k.112, m. 1. Muistio, päivätty 13.12.1944. Sotakorvausten

määrä ja laatu on hyvä palauttaa mieleen tilanteen sisäistämiseksi. Lyhyt oppimäärä vuoden

1944 lopun tilanteesta löytyy mm. pääministeri J. K. Paasikiven eduskunnalle marraskuun

lopussa antamasta laajahkosta selostuksesta sotakorvausten silloisesta vaiheesta. Tiivistelmä

siitä löytyy myös ministeri Carl Enckellin puheesta eduskunnassa 13.12.1944.

385 Carl Enckell oli syntynyt vuonna 1876. Carl Enckell, Poliittiset muistelmani, I, 1956, 12.

386 Brotherus 1984, 407.

387 Nevalainen 1990, 255.
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kuudesta ei synnyttänyt voimakkaita reaktioita. Inkeriläissiirrot eivät kui-

tenkaan unohtuneet kokonaan. Muistuttamaan jäivät 1920–1930-luvulla

kotiutuneet pakolaiset ja heimoaatteen kannattajat. Hehän auttoivat siirtä-

mään inkeriläisiä sodan jaloista Suomeen. Monet heistä ovat kuitenkin

vaienneet vuosikymmenien ajan.

Valtaosa suomalaisista mielsi Liittoutuneiden Valvontakomission kas-

vottomaksi ja väkivaltaiseksi. Sen ensisijaisena tehtävänä oli saada Suo-

mesta sotakorvauksia. Kyse oli siis tavaroista. Inkeriläisten palautuksissa

kyse oli ihmisistä ja voittajan määräysvallasta. Tätä kuvaa värittivät hei-

moharrastajat ja Suomessa asuvat inkeriläiset. Virallisten tahojen vaike-

neminen vain lisäsi käsitysten tulkinnanvaraisuutta.388

Välirauhansopimuksen solmimisesta ei ollut kulunut täyttä viikkoa-

kaan, kun siirtoväenasiain osasto pyysi ohjeita 10. artiklan sisällöstä.389

Pyynnössä viitattiin siihen, että inkeriläisiltä oli alkanut tulla palaamisen

järjestelyihin liittyviä kyselyjä. Saatujen ohjeiden mukaan siirtoväenasiain

osaston tuli hoitaa käytännön järjestelyt ja ottaa vastaan paluuilmoitukset.

Menettelytapapäätökset teki ulkoasiainministeriö. Sen omaksuman käsi-

tyksen mukaan vapaaehtoisesti Suomeen saapuneiden inkeriläisten jää-

miselle ei katsottu olevan esteitä. Mikäli he kuitenkin omasta tahdostaan

ilmoittautuivat lähteviksi, he saivat palata. Tämän kannan siirtoväenasiain

osasto välitti tiedoksi lääninhallituksille ja huoltojohtajille 28.9.1944. Vi-

ranomaisille jaettiin ilmoittautumiskaavakkeita lähteville. Ilmoituksia

kertyi kahden viikon aikana, 9.10. mennessä, 33 587 henkilöltä. Luku il-

moitettiin valvontakomissiolle.390

Samanaikaisesti Suomen viranomaiset toivat esiin 10. artiklan sisäl-

lön. Pekka Nevalainen esittää kannanoton syntymiselle kaksi päätekijää:

itse Inkerin siirtoväki ja Neuvostoliitto.391  Suomen päättäjät olivat tietoi-

sia inkeriläisten mielialoista, tyytymättömyydestä ja Neuvostoliittoa koh-

taan ääneen lausutuista sympatioista.392  Tiedettiin joukossa olevan sellai-

sia, jotka eivät missään tapauksessa lähde. Vapaaehtoisuusperiaate tarjosi

täten mahdollisuuden jäädä.393

Nevalaisen mukaan Suomen viranomaiset painiskelivat syyskuun 1944

lopussa yksin 10. artiklan tulkintansa kanssa, koska palautusohjelman yk-

388 Ibidem, 254, 255.

389 Ibidem, 256.

390 Nevalainen 1990, 256.

391 Ibidem, 257.

392 Ibidem, 257.

393 Ibidem, 258.



153Palautusten hatara tietopohja

sityiskohdista ei vielä ollut tarkkaa käsitystä.394  Hänen mielestään pelin

henkenä oli, ettei nukkuvaa karhua kannattanut herättää.395  Asioita hoi-

dettiin oman harkinnan mukaan niin pitkälle kuin se oli suinkin mahdol-

lista. Valvontakomissiolle ei haluttu antaa inkeriläisten suhteen päätäntä-

valtaa, jotta suomalaisille jäisi joustovaraa.396

Oli olemassa vaara, että ääritapauksessa inkeriläiset olisi palautettu eh-

doitta. Syys–lokakuun taitteessa Valvontamissio tiedusteli pakolla Suomeen

tuoduista Neuvostoliiton kansalaisista.397  Neuvostoviranomaisten tulkin-

nan mukaan inkeriläiset olivat rikkoneet maansa lakeja ryhtymällä yhteis-

työhön vihollisen kanssa. Neuvostoliiton lainsäädäntö oli jo 1920-luvulla

kriminalisoinut kosketukset ulkomaalaisiin ja luvattoman muuttamisen

ulkomaille. Erityisen raskauttavana pidettiin muuttamista maahan, jon-

ka kanssa Neuvostoliitto oli ollut sotatilassa. Tätä vastaan rikkoneet tuli

palauttaa kotimaahan ja saattaa edesvastuuseen.398

Lähetystöneuvos Ossian Soravuo toimi yhteysmiehenä LVK:n kanssa.

Hän pani merkille marraskuussa 1944, että Valvontakomission upseereilla

oli inkeriläisten suhteen myös epävirallisia ohjeita.399  Kaikki asianosaiset

eivät olleet selvillä kotiuttamisen periaatteista. Tämä koski sekä inkeri-

läisiä että paikallisia virkamiehiä. Kirsi Keravuori analysoi yli 200 inkeri-

läisen Siirtoväenasiainosastolle lähetettyä tiedustelukirjettä ja tuli siihen

käsitykseen, että viranomaiset sallivat hakijoiden epätietoisuuden jatkua.

Viranomaiset alleviivasivat lukemansa punaisella kynällä ja siirsivät kir-

jeet arkistoon.400

Sekavassa ja epämääräisessä tilanteessa viranomaisten harkintakyky ja

suhtautuminen inkeriläisiin ratkaisi heidän päätöksensä. Pekka Nevalai-

sen mukaan palautuskäytäntö oli kirjavaa. Myös Jussi Pekkarisen ja Juha

Pohjoisen ihmisluovutuksia Neuvostoliittoon tarkastelevassa tutkimuk-

sessa viitataan niin LVK:n upseereiden pakkopaluukäsityksiin kuin suoma-

laisten viranomaisten virheellisiin palautusta koskeviin tulkintoihin.401  Ne-

valaisen mielestä huomattava osa nimismiehistä näytti kuitenkin ilmoit-

taneen inkeriläisille, että he itse saivat päättää mitä tekevät. Oli myös niitä

poliisiviranomaisia, jotka kehottivat jäämään, ja vakuuttivat, etteivät suo-

394 Ibidem, 257.

395 Nevalainen 1990, 258

396 Ibidem, 258.

397 Nevalainen 1990, 257.

398 Ibidem, 263.

399 Nevalainen 1990, 258, 259.

400 Keravuori 1987, 81, 99–103.

401 Pekkarinen ja Pohjoinen 2005, 35–36.
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malaiset missään tapauksessa tule luovuttamaan inkeriläisiä. Jos heistä

taas pyrittiin pääsemään eroon, silloin nopein tie oli ilmoittaa, että lähtö

oli pakollinen. Poliisipäälliköiden, nimismiesten ja siirtoasiainviranomais-

ten jyrkät asenteet saattoivat johtua Valvontakomission määräyksistä. Nii-

den mukaan Suomen tuli luovuttaa kaikki neuvostokansalaiset. Nevalai-

nen muistuttaa, että virallisia ohjeita pakottamiseen ei annettu missään

vaiheessa. Voimatoimien käytöstä ei ole varmaa näyttöä.402

Marraskuun puolivälissä Valvontakomissiosta tiedotettiin, että ilmoit-

tautuneet, mutta saapumatta jääneet tullaan kuljettamaan seuraavalla ja

joka tapauksessa viimeisellä junalla.403  Tieto vahvistettiin kuukautta myö-

hemmin, mikä käy ilmi myös Johannes Virolaisen päiväkirjasta.404

Siirtoasiain osasto tiedotti marraskuun lopulla lääninhallituksille, että

lähteviksi ilmoittautuneet eivät saa perua päätöstään. Heihin ei silti saa-

nut toistaiseksi soveltaa pakkotoimenpiteitä, mikäli he eivät saapuisi ko-

koamiskeskuksiin. Tähän ohjeeseen ei tullut muutosta. Inkeriläisiä kehotet-

tiin hoitamaan ilmoittautumismuutoksensa suoraan Valvontakomission

kanssa.405

Inkeriläiset myös peruivat lähtöilmoituksiaan. Niitä saivat sekä Suo-

men viranomaiset että LVK eri puolilla Suomea. Matkansa peruneet eivät

ilmaantuneet lähtöpaikoille ja katosivat viranomaisten silmistä. Pakenemi-

nen Ruotsiin katsottiin varmimmaksi keinoksi välttyä väkisin viemiseltä.

Nevalaisen käyttämien Valpon raporttien mukaan lähtöilmoitusten pe-

ruuttajat olivat saaneet tietää, että Neuvostoliittoon palanneet eivät pääs-

seet kotiseudulleen, vaan joutuivat Sisä-Venäjälle.406

®danovin ensimmäisessä neuvottelussa ilmeni muutamia asioita, joi-

hin hän ei saanut vastausta. Inkeriläissiviilien palautukset oli yksi niistä.

Siihen hän paneutui seuraavan vajaan kahden kuukauden aikana. Hänen

kannaltaan tilanne oli seuraavanlainen:

Ensinnäkin, Suomessa oli 62 000 tänne vapaaehtoisesti tullutta neu-

vostokansalaista, joita ei suomalaisten ilmoituksen mukaan voitu

luokitella internoiduiksi eikä väkisin tuoduiksi.

Toiseksi, Valvontakomission ilmoituksen mukaan osa heistä väitti,

että heidät oli tuotu Suomeen väkisin, ja halusivat palata kotimaa-

hansa.

402 Nevalainen 1990, 258, 261, 262.

403 Ibidem, 260.

404 KA, SM:n SAO, osastopäällikkö 22.9.44–31.12.48. Johannes Virolaisen päiväkirja.

405 Nevalainen 1990, 260.

406 Ibidem, 259, 260.
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Kolmanneksi, ®danovin saavuttua Helsinkiin LVK:n muulla joh-

dolla ei ollut palautussuunnitelmaa, eikä Neuvostoliitossa sillä het-

kellä vielä ollut olemassa kansalaistensa ulkomailta palauttamista

hoitavaa organisaatiota. Se perustettiin kuukautta myöhemmin.

Neljänneksi, ®danov ei ollut tietoinen, kuinka paljon lähtijöiksi

tulisi ilmoittautumaan. Ei tiedetty myöskään, mihin heidät tullaan

sijoittamaan. ®danovin esikunnan hallinto-osaston päällikön ken-

raalimajuri V. D. Styrovin kanta oli yksiselitteinen: kaikki palaute-

taan Neuvostoliittoon, eikä ketään entisille asuinsijoille. Viimeksi

mainitusta asiasta LVK:n puheenjohtaja oli alaistensa kanssa sa-

maa mieltä.

Viidenneksi, ®danov pyysi ohjeita Moskovasta. Käytössä olevasta

uusimmastakaan aineistosta, ®danovin ja Moskovan välisistä salai-

sista sähkeistä ja sähkekonsepteista ei ilmene, millaisia ohjeita hän

oli inkeriläisten palauttamisesta saanut.407  Sen sijaan voidaan päätel-

lä asioiden etenemisestä loka- ja marraskuussa, miten inkeriläisten

palautuksia koskevat päätökset syntyivät Moskovassa. ®danovin tu-

lopäivän lisäksi on kolme ratkaisevaa ajankohtaa: 7.11.1944, 19.11.1944

ja 30.11.44.

SNTL:n Kansankomissaarien Neuvoston kotiuttamishallinnon apulaisval-

tuutettu kenraaliluutnantti F. I. Golubev vahvisti lokakuun 21. päivänä

1944 suunnitelman kotimaahansa jo palautettujen Neuvostoliiton kansa-

laisten sijoittamisosaston tehtävistä. Kyse oli internoiduista ja sotavan-

geista.

®danov piti neuvottelun Helsingissä 5.10.1944. Edellä mainitun sijoitta-

misosaston ohjeet valmistuivat 19.10.1944. Toimintasuunnitelmassa mää-

riteltiin palautusorganisaation tehtävät.408  Niiden mukaan tuli valita ja

ohjeistaa valtuutetut, sopia NKVD: n kanssa vastaanotto- ja tarkastus-

kohteiden ja erikoisleirien järjestämisestä sekä huolehtia ulkomailta saa-

puvien kirjaamisesta.409

407 RGASPI, fond 77, opis 4, delo 52.

408 GARF, fond P-9526, opis 1, delo 9, list 352.

409 GARF, fond P-9526, opis 1, delo 9, list 353.
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Inkeriläisten palautuksista pilottiprojekti

SNTL:n Kansankomissaarien Neuvoston asetuksella määrättiin 23.10.1944

ulkomailla olevien neuvostokansalaisten kotimaahan palauttamista koske-

van hallinnon perustamisesta Moskovaan. Hallintoon kuului myös ulko-

maantoimistoja, joista Suomen toimisto oli ensimmäinen. Toiminnan

aloittamispäiväksi kirjattiin 3.11.1944. Kotiuttamishallinto lakkautettiin

vasta 1.3.1953.

Suomessa toiminut palautushallinto oli tiiviissä yhteistyössä puna-ar-

meijan poliittisen johdon kanssa. Se määräsi neuvostoviranomaisten toi-

mista kokoamiskeskuksissa ja palautusjunissa.

Valtion Puolustuskomitean määräyksestä inkeriläisväestön Suomesta

kotiin palauttaminen, vastaanotto, kuljetus ja luettelointi jätettiin neuvos-

tokansalaisten kotiuttamista hoitavan valtakunnallisen valtuutetun ken-

raalieversti F. I. Golikovin valvontaan. ®danovin ja Kosyginin nimissä laa-

ditussa esityksessä kerrottiin, että käytännön järjestelyistä oli sovittu vas-

taanottoalueiden toimeenpanovallan, puoluejohdon ja asianomaisten kan-

sankomissariaattien kanssa. Esitys on päivätty 7.11.1944.410

Viikkoa myöhemmin, Leningradin rintaman sotaneuvoston jäsen ken-

raaliluutnantti N. V. Solovjev esitti vastaanottosuunnitelman. Sen mukaan

1. Suomesta palautettava väestö vastaanotetaan Nurmin asemalla kah-

den junan vuorokausivauhtia. Yhteen junaan kuului 30–35 vaunua.

2. Muuttoväki tarkastetaan Leningradin sotilaspiirin NKVD:n alue-

hallinnon voimin vastaanotto- ja suodatuskeskuksessa Viipurissa.

3. Pihkovan, Novgorodin ja Leningradin alueiden edustajat saapuvat

Viipuriin 18. marraskuuta 1944.

4. Vastaanotto- ja suodatuskeskuksen päällikön käskystä jokaiseen ju-

naan määrätään junapäällikkö, lääkäri ja politrukki. Tähän tarkoi-

tukseen alistetaan Leningradin rintaman 30 upseeria, 20 lääkäriä ja

20 politrukkia siirtoväen sijoitusalueilta.

5. Muuttoväen ruokailu hoidetaan Viipuriin asti.

6. Muuttoväen vastaanottopaikoissa tarjotaan lämmin ateria kyseisen

alueen toimesta.

7. Viipurissa junat lähetetään matkaan saman vuorokauden aikana.

8. Purkauspaikat määrittelee vastaanottaja.411

410 GARF, fond 327, opis.1, delo 8, list 6.

411 GARF, fond 327, opis.1, delo 8, list 6.
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Valtion Puolustuskomitean asetuksella n:o 6973c marraskuun 19. päivältä

1944 määrättiin ”Leningradin alueella aikaisemmin asuneen inkerinsuo-

malaista syntyperää olevan väestön siirtämisestä Suomesta.” Sen mukaan

Venäjän Federaation alueelle talous- ja työtarkoituksessa sijoitettiin 12 000

perhettä (noin 50 000 henkeä) inkeriläisiä, joista Jaroslavlin alueelle 5 000

perhettä, Kalininin alueelle 3 000, Novgorodin alueelle 2 000, Pihkovan

Neuvostoliiton Puolustuskomitean salainen määräys vuodelta 1944, jossa

inkeriläiselle siirtoväelle osoitettiin sijoituspaikkakunnat Keski-Venäjältä.

Määräyksen allekirjoitti V. Molotov. GARF.
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alueelle 1 000 ja Velikolukin alueelle 1 000 perhettä. 412  Käytössä olevasta

arkistoaineistosta ei voida päätellä, miksi inkeriläiset sijoitettiin juuri näille

alueille.

Inkeriläisten siirroista tuli pilottiprojekti. Luultavasti tästä syystä kor-

kea-arvoiset viranomaiset asetettiin valvomaan kotiuttamista. Velvoitetaan-

verbiä käyttämällä määräyksille annettiin niille kuuluvaa painoarvoa. Alue-

tason johto määrättiin muodostamaan toimikunnat, ja se asetettiin henki-

lökohtaiseen vastuuseen siirtoväen vastaanoton, sijoittamisen, kotiutta-

misen ja työllistämisen onnistumisessa. Toimikuntien henkilömäärää li-

sättiin ja nämä ”vastuulliset toimihenkilöt” vapautettiin muista tehtävistä

siirtotoimien ajaksi.413

Inkeriläissiirtoväki tuli hyväksyä kolhoosien jäseniksi ilman vaaleja.

Heidät piti myös majoittaa vapaisiin taloihin tai tilapäisesti paikallisten

asukkaiden alivuokralaisiksi, ”tiivistä asumistapaa soveltaen”. Siirtoväkeä

oli autettava kunnostamaan tilapäisiä asuntojaan ja rakentamaan omako-

titaloja.414

Suomesta kotiutettava neuvostoväestö tuli kuljettaa Neuvostoliittoon

5. joulukuuta 1944 ja 15. tammikuuta 1945 välisenä aikana. Valtakunnalli-

sen kotiuttamishallinnon valtuutettu kenraalieversti Golikov velvoitettiin

tiedottamaan siirtotoimien valmiudesta rajan molemmin puolin. Rapor-

tit piti toimittaa sekä Neuvostoliiton että Venäjän Federaation johdolle

joulukuun 1. päivään mennessä 1944.415

Palautusten vapaaehtoisuudesta

Lakitieteen tohtori Erik Castrén toimi ulkoasiainhallinnon neuvonantajana

talvi- ja jatkosodan aikana. Hän muotoili näkemyksensä välirauhansopi-

muksen 10. artiklasta salaisessa muistiossaan 25. syyskuuta 1944. Muistion

otsikkona oli: Erinäisten säännösten tulkintaa ja sopimuksen täytäntöön-

panoa varten vaadittavat toimenpiteet. Castrénin käsityksen mukaan ”Suo-

meen vapaaehtoisesti tulleita ja siis vapaina täällä olevia inkeriläisiä, vi-

rolaisia ym. pakolaisia ei tarvitse palauttaa, mutta jos joku tahtoo täältä

poistua, ei häntä saa estää sitä tekemästä.”

412 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 5.

413 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 2, 3.

414 Ibidem, list 4.

415 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 5.
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Ulkoasiainministeri Carl Enckell ja sisäasiainministeri Kaarlo Hillilä

toistivat Castrénin näkemyksen 15.joulukuuta 1944 päivätyssä lausunnos-

saan. Siinä todettiin, että ”yhtä vähän kuin voimme estää lähtemästä, voim-

me pakottaa (poliisivoimalla) ketään lähtemään.”416

Inkeriläisten palautuksista vastannut Johannes Virolainen joutui pohti-

maan palautusten vapaaehtoisuutta jo syyskuun lopussa 1944. Muistelmis-

saan hän palaa ensimmäiseen käyntiinsä ja keskusteluunsa hotelli Tornis-

sa. Ennen lähtöään LVK:n päämajaan hän tapasi ulkoministeri Carl Enckel-

lin. Virolainen toivoi saavansa toimintaohjeita Enckeliltä, koska hän tunsi

venäläiset. Virolainen kysyi: ”Mitä minä teen, herra ministeri, jos valvonta-

komissio vaatiikin, että nämä vapaaehtoisesti Suomeen tulleet on lähetettä-

vä pakolla takaisin?”  Ministeri Enckell siveli partaansa ja sanoi hyvin hiljai-

sella äänellä: ”Pankaa vastaan. Kyllä minäkin tiedän, että inkeriläiset tuli-

vat vapaaehtoisesti. Mutta jos he voimakkaasti insistoivat, että inkeriläiset

on palautettava, ette voi lopulta tehdä mitään, ne on palautettava.”417

Virolaisella oli Tornin-käynneillään seuranaan lähetysneuvos Ernst Os-

sian Soravuo. Soravuo oli ammattidiplomaatti. Hän ei kuitenkaan tunte-

nut venäläisiä eikä osannut venäjää. Hänen toimintansa oli suuntautunut

Etelä-Eurooppaan ja Etelä-Amerikkaan. Hän hallitsi kotimaisten kielten

Ulkoasiainministeri Carl Enckell lähdössä Moskovaan 1944. KA.

416 Nevalainen 1990, 259.

417 Virolainen 1993, 202.
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lisäksi täydellisesti englannin sekä puhui ja kirjoitti hyvin espanjaa ja rans-

kaa. Madridissa 18.lokakuuta 1928 annetussa ja oikeaksi todistetussa jäl-

jennöksessä Suomen silloinen Asiainhoitaja Espanjassa ja Portugalissa

[Georg Achates] Grippenberg esitteli Soravuon ”kultivoituneena ja hienos-

tuneena persoonallisuutena” ja totesi hänen toimineen esimiehensä ”täy-

delliseksi tyydytykseksi.”418

Soravuon diplomaattiura ei edennyt hänen toivomallaan tavalla. Valtio-

neuvoston määräyksestä Berliinin lähetystön lähetystöneuvos E. O. Sora-

vuo vapautettiin virasta syyskuun 28. päivänä 1944 ja siirrettiin ulkoasiain-

ministeriön käytettäväksi (disponibiliteettiin).419

Muistelmissaan Virolainen ihmetteli Soravuon vaitonaista ja pidätty-

väistä käyttäytymistä Valvontakomission kanssa käydyissä neuvotteluis-

sa. Muistelmien mukaan tämä ei antanut neuvoja edes Virolaisen pyynnös-

tä, ja oli muutenkin sitä mieltä, etteivät neuvottelut kuuluneet hänelle.

Soravuon mukaan hänet oli määrätty vain seuraamaan asioiden kehitys-

tä.420  Soravuo kuului kuitenkin ulkoasiainministeriön edustajana palau-

tuksia hoitaneeseen siirtoväenasiain osastoon, jonka esimiehenä Virolai-

nen toimi.

Soravuo oli laatinut ulkoministeriölle esittelyluontoisia, lähinnä to-

teavia, yksityiskohtaisia raportteja valvontakomission kanssa käydyistä

neuvotteluista. Niiden perusteella ulkoasiainministeriö teki tilannearvionsa

Neuvostoliiton toimista.421  Niiden mukaan LVK oli kiinnostunut vain hen-

kilöistä, jotka olivat tulleet Suomeen vuoden 1941 jälkeen. Komission edus-

tajat vakuuttivat, että tämä yleislinja ei tulisi muuttumaan. Soravuon muis-

tiot herättivät ulkoasiainministeriössä epäilyksiä siitä, että LVK:n upseereil-

la oli myös ohjeita, jotka he pitivät omana tietonaan. Soravuo oli läsnä

useissa neuvotteluissa Tornissa ja referoi osapuolten keskusteluja. Hän lait-

toi komissioupseereiden pyrkimykset nostaa lähtijämäärää pelkästään hei-

dän virkaintoilunsa tiliin.422  Upseereilla oli epäilemättä virkaintoakin, silti

he toimivat ensisijaisesti saamiensa käskyjen ja ohjeiden mukaisesti. Tu-

lee myös muistaa, että valtaosa käskyistä annettiin suullisesti.

418 UM 110 E 6, kotelo 124.

419 Ibidem,

420 Virolainen 1993, 204.

421 Nevalainen 1990, 273; Roiko-Jokela 1999, 18. E. O. Soravuon muistio kokouksesta Tornissa

3.11.1944 ja 11.11.1944.

422 Nevalainen 1990, 259; Roiko-Jokela 1999, 17; Soravuon muistot 3.11. ja 11.11.1944, UM 110 E 6,

kotelo 124.
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Luovutettuaan internoidut Viipurissa,423  me, kymmenen henkeä,

viisi asevoimien miestä ja viisi sotilasakatemiasta valmistunutta pa-

lasimme Helsinkiin. Meidät majoitettiin hotelli Tornissa samaan

huoneeseen, jossa olimme olleet lokakuun alussa. Meille annettiin

siviilivaatteet ja me pääsimme esittelemään kaupunkia ensikerta-

laisille jo kanta-asukkaina.

Emme ehtineet kuitenkaan levätä kauan, kun kenraali Vasiljev kut-

sui meidät luokseen. Hän kertoi, mitä meidän piti tehdä. Meidän

piti tarkistaa yhdessä läänien viranomaisten kanssa, kuinka paljon

neuvostoihmisiä löytyi paikkakunnalta. Heitä piti valmistella palaa-

maan (Neuvosto)Liittoon. Tehtäväksi annettiin palauttaa kaikki.

Vasiljev jakoi meille Neuvostoliiton Korkeimman Neuvoston pu-

heenjohtajan M. I. Kalininin nimellä varustetun kirjeen. Se oli osoi-

tettu ulkomailla oleville neuvostokansalaisille. Kirjeessä kehotet-

tiin kaikkia palaamaan synnyinmaahan. Palanneet armahdettaisiin.

Millaiseksi tilanne tosiasiallisesti kääntyi, me, ja käytännössä maan

koko kansa, saimme tietää myöhemmin, kun palasimme Liittoon.

Työtä oli hyvin paljon, ja se oli meille outoa. Luultavasti tämän

vuoksi osobistit424  korvattiin paljon kokeneimmilla ”akateemikoil-

la.425  Marraskuun alkupäivinä lähdimme everstiluutnantti I. F. Tre-

ninin kanssa kaukaiseen Kuopion lääniin, jossa ei ollut vankilaa

eikä sotilasosastoja.”

423 Sotavankien luovutukset Suomesta NL:oon alkoivat Vainikkalassa 15.10.44. Päivittäin saapui

2 junakuljetusta eri sotavankileireiltä 3.11.44 asti. Pienempiä luovutuksia tapahtui marras-

kuussa vielä seitsemänä päivänä. Koko luovutusmäärä oli 43 665 henkilöä. Tämän perusteel-

la voidaan arvioida upseereiden ryhtyneen inkeriläissiviilien palautustehtäviin saatuaan oh-

jeet kenraalimajuri Vasiljeviltä marraskuun alkupäivänä.

424 Lyhenne osobistit viittaa osobyi otdel -nimiseen erikoisosastoon. Kyseessä oli neuvosto-

armeijaan kuulunut sotilaallisen vastavakoilun yksikkö. Se perustettiin Venäjän kommunis-

tisen puolueen keskuskomitean byroon päätöksellä 19.12.1918. Osastoja muodostettiin jat-

kossa eri aselajeihin ja niitä liitettiin myös tšekan läänien toimistoihin. Täten syntyi ase-

voimissa toimiva yhtenäinen turvallisuuspalvelujärjestelmä. Vuosina 1934–1938 sotilasvasta-

vakoilun erikoisosasto alistettiin turvallisuuspalvelun keskushallinnolle. Osobistit käyttivät

omia kauluslaattamerkkejä. Sodan syttyessä 1941 heillä oli käytössä poliittisten joukkojen

(politrukkien) hihamerkkejä, ja he toimivat käytännössä vastavakoilutehtävissä. NKVD:n

erikoisosastojen pohjalle perustettiin 19.4.1943 erityiset vastavakoiluyksiköt, jotka saivat ni-

men Smerš (smert špionam, kuolema vakoilijoille). Ne alistettiin NL:n puolustuskomissa-

riaatin toimivaltaan. Samalla smeršin miesten erityiset arvonimet poistettiin ja heidän sotilas-

arvonsa yhtenäistettiin asevoimissa käytössä oleviin. Uudelleenjärjestelyjen tuloksena Smerš

alistettiin NKVD:n korvanneen sisäasiainministeriön (MVD) erikoisosastojen toimivaltaan

3. toukokuuta 1946.

425 ”akateemikoilla” Jefimov tarkoitti sotilasakatemian opin käyneitä vakinaisessa palvelussa ol-

leita ylemparvoisia upseereita.
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Näin luutnantti A. N. Jefimov muistelee toimintaansa LVK:ssa entiselle

koulutoverilleen, inkerinsuomalaiselle taiteilijalle Toivo Rännälille lähet-

tämässään yksityiskirjeessä 10.3.1989.426

Mikkelin maaherra Emil Jatkola kertoi sisäasiainministeriölle osoitta-

massaan tiedotteessa, että läänissä toimineen komission johtaja everstiluut-

nantti Ilja Trenin kävi erään nuoremman upseerin kanssa lääninhallituk-

sessa heti saapumispäivänään 5. marraskuuta 1944. Komission pyynnöstä

julkaistiin Mikkelin läänin kaikissa lehdissä LVK:n nimissä heidän anta-

mansa tiedotus. Siinä kerrottiin, miten ja missä Neuvostoliittoon palaa-

vat voivat ilmoittautua. Luetteloimisen lisäksi upseerit kirjasivat lähtijöi-

den tiedot henkilökortteihin. Jatkolan mukaan LVK:n upseerit kävivät otta-

massa vastaan lähtöilmoituksia myös Heinolassa, Savonlinnassa, Pieksä-

mäellä ja yleensä kaikissa muissakin läänin kunnissa, missä inkeriläisiä oli

eniten majoitettuina.427

Toimenpiteet Suomessa
ja Neuvostoliitossa

Andrei ®danov ja Aleksei Kosygin esittivät Vjatšeslav Molotovin harkitta-

vaksi Valtion puolustuskomitean asetusluonnoksen ”inkeriläistä syntype-

rää” olevien asukkaiden (12 000 perhettä, noin 50 000 henkeä) siirtämiseksi

Suomesta Jaroslavlin, Kalinin, Novgorodin, Pihkovan ja Velikolukin alueel-

le. Esitys oli päivätty 7. marraskuuta 1944.428  Leningradin rintaman sota-

neuvoston jäsen kenraaliluutnantti Nikolai Solovjevin laatima vastaanotto-

suunnitelma oli päivätty 13. marraskuuta 1944.429  Valtion puolustuskomi-

tea vahvisti inkeriläisten palautuspäätöksen 19. marraskuuta 1944.430

Neuvostoliiton muuttoasiain valtuutettu kenraalieversti Golikov teki

selkoa Suomessa marraskuun 30. päivään mennessä aikaansaaduista toi-

menpiteistä. Tiedotus oli osoitettu Venäjän Federaation Kansankomissaa-

rien neuvoston puheenjohtajalle Aleksei Kosyginille. Siinä palautettavien

inkeriläisten määrä oli kasvanut puolustuskomitean asetuksessa osoitetusta

määrästä viidenneksellä.431

426 Kirjekopio saatu Toivo Rännäliltä 28.1.1.2007, jonka luvalla tieto saatetaan julkiseksi.

427 UM Fb 110/140/ E.10, B-osasto (1941–1950), Mikkelin läänin maaherran tiedotus LVK:n toi-

minnasta läänissä. 7.12.44., 1, 2.

428 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 81.

429 Ibidem, list 41–44.

430 Ibidem, list 80.

431 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 40–46.
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Inkeriläisten vastaanottamiseksi ja eteenpäin lähettämiseksi oli Viipu-

riin perustettu vastaanottokeskus. Sen toimintakapasiteetti oli 4 000 hen-

keä vuorokaudessa. Asiaa pidettiin niin tärkeänä, että valmiutta tarkasta-

maan Viipuriin komennettiin kenraalimajurin johtama upseeriryhmä.

Sinne oli komennettu myös 40 junapäällikköä sekä yhtä paljon heidän

sijaisiaan. Lisäksi oli määrätty 45 kirjaajaupseeria.

Golikov lähetti edustajansa myös Jaroslavlin, Kalininin, Pihkovan, Nov-

gorodin ja Velikolukin alueille. Vastaanottoviranomaisten esityksistä ja

tiedotuksista ilmeni, että paikkakunnille oli perustettu toimikuntia ja pää-

tetty saapuvien perheiden sijoittamisesta. Jaroslavlin ja Kalininin alueille

saapuvista inkeriläisistä puolet oltiin sijoittamassa vapaisiin taloihin, lo-

put majoitettaisiin ”alivuokralaisiksi” tiivistä asumistapaa soveltaen. Nov-

gorodin, Pihkovan ja Velikolukin alueilla sovellettaisiin lähinnä tiivistä

asumistapaa.

NL:n Puolustuskomitean palautussuunnitelmassa 19.11.1944 oli useil-

le viranomaisille esitetty velvoitteita.432  Johannes Virolainen päiväkirjassa

lukee marraskuussa 1944, mitä Valvontakomissio vaati suomalaisilta. Lähti-

jöille piti antaa vaatteita, jalkineita ja riittävästi ruokaa junamatkaa var-

ten. Virolaisen mukaan ketään ei saa lähettää repaleisena.433

Golikovin tiedotteessa lukee täysin samalta ajalta: ”Varata… vastaan-

ottopaikan yhteyteen elintarvikkeita 10 päiväksi…myöntämällä kuivaa

muonaa koko matkaksi. Vastaanottoasemalla on oltava pysyvästi 1 000 kpl

käytettyjen lämpimien vaatteiden ja jalkineiden kertaa sekä 5 000 alusvaa-

tekertaa. Turvata saapuvalle karjalle rehu koko matkan ajaksi.”434  Palau-

tettujen haastatteluista ilmenee, että he eivät saaneet Golikovin tiedotteessa

luvattuja avustuksia Neuvostoliiton puolella. Jopa osa Suomesta tuoduista

tarvikkeista katosi tai otettiin pois.

Golikovin tiedotteen kolmas, viimeinen osa sisälsi yhteenvetoja ja ehdo-

tuksia. Se on tutkimuksen kannalta erityisen arvokas, koska siinä on mie-

lenkiintoisia tilastotietoja.

432 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 42.

433 Siirtoväen huolto, sarja Muut toiminta-asiakirjat, mappi 219, SM SAO osastopäällikkö 22.9.44–

31.12.48. Päiväkirja.

434 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 29.
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Alueiden Valtion Valmiita Sovittu
nimet Puolustus ottamaan 30.11.44

komitea vastaan mennessä
edellytti alueilla alueisiin

sijoitettavaksi

Kalininin alue perhettä 3 000  3 500 4 400

henkeä 12 000 14 000 14 000

Jaroslavlin alue perhettä 5 000   5 500 6 500

henkeä  21 000 22 000 22 000

Novgorodin alue perhettä 2 000   2 500 2 800

henkeä 8 250 10 000 10 000

Velikije Lukin alue perhettä 1 000  1 500  2 300

henkeä 4 150  6 000 7 000

Pihkovan alue perhettä 1 000 1 500 1 500

henkeä 4 150 6 000 6 000

Yhteensä perhettä 12 000 14 500 17 500

henkeä 50 000 58 000 59 000435

Tilastoista käy ilmi, että kotiuttamisasiainvirasto ja sen johtaja Golikov

korotti kotiutettavien inkeriläisten määrää 9 000 hengellä. Voidaan olet-

taa, että korotus tapahtui ®danovin esityksestä. Tämä selittänee, miksi

Suomen maakunnissa LVK:n nimissä toimineet upseerit ryhtyivät jo mar-

raskuun alussa varmistamaan, että kaikki inkeriläiset saadaan palaamaan

Neuvostoliittoon.

Kyllä, ei, en osaa sanoa

Suomeen saapunut inkeriläinen siirtoväki alkoi entistä selvemmin jakautua

kolmeen ryhmään vuoden 1944 elo- syyskuussa. Oli merkittävä määrä niitä,

jotka olivat valmiita lähtemään heti tilaisuuden tullen. Oli niitä, jotka ei-

vät halunneet palata missään olosuhteissa. Oli niitäkin, jotka olivat kah-

den vaiheilla. Pekka Nevalainen viittaa tutkimuksessaan Valpon sen het-

kiseen tilannearvioon, jonka mukaan Suomeen halusi jäädä selvästi enem-

män kuin palata. Saman arvion mukaan ortodoksiuskoiset, venäläis-

tyneimmät inkerikot olivat valmiimpia palaamaan kuin luterilaiset inke-

rinsuomalaiset. Ratkaisuihin vaikutti lukuisia tekijöitä: ikä, inkeriläisten

ja isäntäväen suhteet, omat perhetaustat ja niihin liittyvät menetykset ja

435 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 31.
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menestykset, sijoituspaikkakunnan viranomaisten suhde siirtoväkeen ja

Valvontakomission upseereiden palautustoimet. Vanhemmat ja elämäs-

sään Inkerinmaalla kovia kokeneet näyttivät mielialatarkkailujen perusteel-

la vähiten halukkailta palaamaan.

Kuukautta ennen palautusten alkamispäivää suomalaisille huolto- ja

poliisiviranomaisille ilmoittautui lähes kaksi kolmasosaa Suomeen saapu-

neista. Nevalaisen mukaan tämä tapahtui siinä vaiheessa, kun siirrettävät

eivät olleet ”nähneet vielä vilahdustakaan komissioupseereista.”

Käytössä oleva lähdeaineisto, myös tutkimuksen haastatteluvastaukset,

viittaavat siihen, että jäämistä tukevia päätöksiä oli vähemmän kuin läh-

töön innoittavia. Vaikka monet suomalaiset viranomaiset olivat vakuutta-

neet, ettei inkeriläisten tarvinnut pelätä väkisin palautuksia, he toimivat

vastoin parempaa tietoa. Paikalliset viranomaiset olivat omassa päätöksen-

teossaan ottaneet henkilökohtaisen vastuun ja toimineet vakaumuksensa

mukaan. He eivät kokeneet Valvontakomission painostusta samalla taval-

la kuin Suomen keskusvirastojen edustajat, joiden puoleen inkeriläiset

kääntyivät.

Uusimmat haastattelut vahvistavat edellisten tutkimusten käsityksen

lähtijöiden keskuudessa levinneestä antautumismielialasta. Sen mukaan

vapaaehtoisesti lähtevät eivät tulisi saamaan yhtä kovakouraista kohtelua

kuin myöhemmin väkipakolla vietävät. Tehtyjen virheiden vilpittömän ja

nöyrän tunnustamisen katsottiin perinteisesti vähentävän rangaistusta.

Venäläisen sananlaskun mukaan nöyrää kaulaa ei miekka katkaissut. Tark-

kaa kuvaa tapahtumista ei koskaan saada selville.

Valvontakomission edustajat saivat olla tyytyväisiä inkeriläisten kotiu-

tusten tuloksiin. Heidän toimillaan palaavien määrä lisääntyi tuntuvasti.

Uusia ilmoittautuneita tuli 15 700 henkeä. Näyttävimpiin tuloksiin pääs-

tiin Oulun, (98 %), Lapin, (94 %), Kuopion, (94 %), ja Kymen, (91 %), lää-

neissä, koska sinne sijoitettuja inkeriläisiä oli määrällisesti vähiten. Siellä

siirtoväen päätöksentekoa pystyttiin valvomaan tiukemmin, ja heihin voi-

tiin soveltaa painostusta tehokkaammin. Tämän tilanteen vahvistavat myös

selvitykset. Vähiten lähtijöitä saatiin Turun ja Porin, (84 %) sekä Vaasan

(84 %), lääneistä.

Vaikuttaa siltä, että väestönsiirtojen valmisteluvaiheessa suuri osa in-

keriläisistä tuli harhaan johdetuksi ja viime kädessä petetyksi. Neuvostovi-

ranomaisten heille esitetyiltä vakuutuksilta ja lupauksilta putosi pohja,

kun he näkivät vaunujen ristikkoikkunoista ja seinien raoista, että junat,

joiden piti viedä heidät kotiasemilleen, olivat kulkemassa Leningradin ohi.436

436 Ks. haastatteluja, jossa esitellään sijoitusta Pihkovan, Novgorodin, Tverin, Jaroslavlin ja

Velikolukin alueille.
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Luettelot, luettelot ja vielä kerran luettelot

Suomessa asuneesta inkeriläisestä siirtoväestä laadittiin sodan aikana lu-

kuisia luetteloita. Kirjaamiseen osallistui myös Valvontakomission upsee-

reita. He olivat saaneet toimeksiannon luetteloida neuvostokansalaisia jo

lokakuun loppupuolella. Näissä merkeissä kapteeni R. Halidov ja luut-

nantti A. Tšernyh saapuivat Kuopioon lokakuun lopulla 1944. Heidät otet-

tiin vastaan lääninhallituksessa. He esittivät komennustodistuksensa ja val-

tuutuksensa. Heidän matkansa tarkoituksena oli hankkia tietoja Kuopion

läänissä sodan aikana asuneista Venäjän kansalaisista, ja siitä kuinka moni

heistä aikoi palata kotimaahansa. Lisäksi valtuutetut halusivat tutustua

kansalaistensa oloihin.437

Nämäkin edustajat halusivat saada kaksi luetteloa. Toisen tuli sisältää

tietoja kaikista läänin alueella asuneista NL:n kansalaisista. Toiseen luet-

teloon piti kirjata ne, jotka halusivat lähteä kotipaikoilleen. Ensimmäisen

luettelon piti olla valmis jo kahden päivän kuluttua upseereiden saapumi-

sesta, ja toisen sitä seuraavana päivänä. Luettelot oli laadittava kunnittain

aakkosjärjestyksessä ja niissä oli mainittava henkilötiedot.438

Lääninhallituksella ei ollut tarpeellisia tietoja vaadittavien luetteloi-

den laatimiseen. Se joutui poikkeuksellisen lyhyessä ajassa hankkimaan

ne läänin poliisipäälliköltä. Määräykset annettiin puhelimitse ja tietoja

vastaanotettiin postitse, puhelimitse ja eräissä tapauksissa kuriireja käyt-

täen. Saadut tiedot kirjoitettiin korteille. Kun ne oli laitettu kunnittain

aakkosjärjestykseen, luettelot kirjoitettiin puhtaaksi kahtena kappaleena.

Tietojen hankkiminen kunnista muodostui erittäin vaikeaksi. Polii-

sipäälliköillä kyllä oli käytettävissään ulkomaalaiskortistonsa. Niissä ei

kuitenkaan ollut saraketta, josta olisi löytynyt asianomaisen viimeinen

asuinpaikka hänen kotimaassaan. Useimmissa tapauksissa nämä tiedot

oli hankittava henkilökohtaisen tiedustelun avulla.

Valtuutetut halusivat saada ja saivatkin tiedot siitä, kuinka paljon NL:n

kansalaisia asuu eri kunnissa. Karttaa apunaan käyttäen he suunnittelivat

kiertomatkansa reitin. Matkalla oli mukana lääninhallituksen määräämä

tulkki ja Kuopion kaupungin virkaa tekevä poliisimestari. Lisäksi läänin-

hallitus antoi määräyksen kaikille poliisipäälliköille ottaa LVK:n edusta-

jat vastaan ennakolta sovituissa paikoissa ja antaa heille tarvittavaa apua,

ohjausta ja tietoa.439

437 UM Fb 110/140/kansio 2/E.10/B-osasto. Kuopion lääninhallitus, 22.11.1944, N:o 5951 A, 1.

438 Ibidem, 2.

439 Ibidem, 3.
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Ensimmäinen kunta, johon valtuutetut pysähtyivät, oli Siilinjärvi. He

puhuttelivat Tarinaharjun parantolassa työskenteleviä sekä eräissä talois-

sa asuvia inkeriläisiä. Heille tehdyt kysymykset koskivat pääasiallisesti sitä,

oliko lähtö kotoa ollut pakollista. Upseerit kysyivät saksalaisten suoritta-

mista tuhotöistä ja inkeriläisten omaisuuden takavarikoimisesta, matkas-

ta Suomeen, oloista leireillä ja sijoituspaikoista. Jos jollakin oli tavallisuu-

desta poikkeavaa negatiivista kerrottavaa, saivat puhuteltavat tehdä siitä

kirjalliset ilmoitukset. Upseerit ottivat tiedot haltuunsa. Inkeriläisten kan-

teluita esiintyi vain muutamissa tapauksissa, ja ne koskivat poikkeuksetta

heidän kohteluaan sijoituspaikoissa, vaatetusta ja ylipäätään huoltoa. Jos

inkeriläisten kirjoitustaito oli heikko, valtuutetut laativat ilmoitukset ja

asianomaiset allekirjoittivat ne.

Aikataulussaan pysyäkseen LVK:n edustajat joutuivat lyhentämään

reittiä. He kävivät lääninhallituksessa antamassa läänin maaherralle ja lää-

ninneuvokselle selostuksen matkastaan ja sen varrella tekemistään havain-

noista. He esittivät toivomuksen, että, mikäli asiat lääninhallituksesta riip-

puvat, se kehottaisi viranomaisia mahdollisuuksien mukaan poistamaan

epäkohdat. Samalla valtuutetut saivat venäjäksi kirjoitetut luettelot inkeri-

läisistä. Iltapäivällä he vierailivat Kuopion Lottahovissa toimineessa semi-

naarissa, jossa inkeriläisiä koulutettiin opettajiksi.

Valtuutetut matkustivat Kuopiosta pois 29. päivän vastaisena yönä. Lää-

ninhallituksen määräämänä tulkkina ja oppaana valtuutetuille toimi koko

ajan kirkollishallituksen sihteeri, varatuomari Aleksi Perola. Hänen laati-

mansa raportti on päivätty 2.11.1944. 440

Johannes Virolainen piti johtamansa SAO:n (siirtoväenasiainosasto)

neuvottelun samana päivänä, 2.11.1944. Käsiteltäviä kysymyksiä olivat

• neuvostokansalaisten määrä

• ilmoittautuneiden määrä

• ilmoittautuneiden lukumäärä lääneittäin ja kunnittain

• yleisasuntolat ja leirit

• asuma-alueet ja asutuskeskukset

• kokoamispaikkojen ja asutuspaikkojen suunnittelu.

Virolaisen päiväkirja sisältää ranskalaisin viivoin tehtyjä muistiinpanoja,

jotka kuvaavat päivien keskeisimpiä asioita. Hän valvoi tilannetta jokai-

sessa palautuskeskuksessa. Niitä oli 21, Oulusta Helsinkiin.441

440 UM Fb 110/140/kansio 2/E.10/B-osasto. Kuopion lääninhallitus, 22.11.1944, N:o 5951 A, 4.

441 KA, SM:n SAO, Siirtoväen huolto, Sarja: Muut toiminta-asiat, Mappi 219, osastopäällikkö

22.9.44–31.12.48. Päiväkirja.
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Kuljetettavien henkilöiden kokonaismääräksi esitettiin noin 40 000

henkeä. Määrän arveltiin vielä muuttuvan. Kukin henkilö sai ottaa mu-

kaansa kaiken omaisuutensa, myös kotieläimet.442  Kokoamiskeskukset ja

niiden kautta palaavan väestön määrä 5.11.1944, tasan kuukautta ennen

palautusten alkamista, arveltiin seuraavaksi:

1. Helsinki 718

2. Lohja 1 342

3. Hyvinkää 2 371

4. Nastola 2 680

5. Kouvola 1 378

6. Turku 1  884

7. Salo 2  105

8. Loimaa 3  526

9. Rauma 944

10. Eurajoki 1  193

11. Pori  2  891

12. Tampere 4 463

13. Oitti 2 740

14. Jyväskylä 3 125

15. Seinäjoki 2 173

16. Ylivieska 780

17. Oulu 1 132

18. Naarajärvi 3 941

19. Mikkeli 715

20. Savonlinna 1 078

Yhteensä 40 377443

Suomen siirtoasiaa hoitaneilla viranomaisilla oli 8. marraskuuta henkilö-

tarkkuudella olevat tiedot lääneissä ja kunnissa asuneista inkeriläisistä ja

palaaviksi ilmoittautuneista. Valvontakomission ja Suomen virallisissa

palautusluetteloissa inkeriläinen siirtoväki kirjattiin siitä lähtien Neuvos-

toliiton kansalaisiksi.

442 Ibidem, 1.

443 KA, SM SAO ”Virolaisen arkkupaperit”, Saapuneet salaiset kirjeet 1944, H d e b 2, liite 1.
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Lääni /kunta Kokonaismäärä Palaaviksi
ilmoittautuneita

Uudenmaan lääni (50 ) 8 804 5 787

Turun ja Porin lääni (117) 17 221 11 258

Hämeen lääni (67) 13 884 8 848

Viipurin lääni (18) 1 532 835

Mikkelin lääni (33) 4 236 2 951

Kuopion lääni (49) 5 257 4 009

Vaasan lääni (83) 7 474 4 595

Oulun lääni (49) 2 306 1 588

Lapin lääni (4) 547 381

Yhteensä (470)444 61 261 40 252445

Oulun lääninhallitus tiedotti 7. marraskuuta 1944 sisäasiainministeriön

siirtoväenasiainosastolle, että Valvontakomission kapteeni Vašteig ja luut-

nantti Laskin kävivät lääninhallituksessa 25. lokakuuta. Tulkin raportista

voimme nähdä Valvontakomission upseereiden toimintamallin.

Vašteig ja Laskin selvittivät inkeriläisten ja itäkarjalaisten olosuhteita

ja lukumäärää läänissä. Upseerit ilmoittivat haluavansa tutustua niihin.

LVK:n miehet viipyivät Oulun läänissä viikon. Heidän poistuttuaan toimi-

tettiin siirtoväenasiainosastoon tulkin pikaisesti laatima muistio. Virolai-

nen toimitti saamansa tiedot ulkoasiainministeriöön 16.11. Hänen nimi-

kirjoituksellaan varustettu saatekirje muistioineen saapui sinne seuraava-

na päivänä.446  Asioiden ja tapahtumien nopeaa kehitystä ajatellen, tiedon

kulku vaikuttaa hitaalta.

Lääninhallituksen edustajan ja tulkin seurassa Vašteig ja Laskin tutus-

tuivat Ouluun ja tekivät matkat lähiseudun kuntiin. Oulussa ja Haukipu-

taalla he tutustuivat pääasiassa teollisuuden palveluksessa olevien inkeri-

läisten olosuhteisiin, muualla lähinnä maataloissa asuviin ja talollisten töis-

sä oleviin. Tulkin raportin mukaan upseerit paneutuivat hyvin tarkoin

inkeriläisten huoliin. He suhtautuivat epäkohtiin myötämielisesti ja suo-

peasti. He antoivat ymmärtää, että Neuvostoliiton Valvontakomissio oli

valmis kaikin tavoin tukemaan heitä. Siirtoväkeä kehotettiin osoittamaan

kirjalliset anomuksensa ja valituksensa joko lääninhallitukselle tai suo-

raan Valvontakomissiolle Helsinkiin.

444 Suomi oli jatkosodan aikana jaettu 603 kuntaan.

445 KA SM SAO ”Virolaisen arkkupaperit”, Saapuneet salaiset kirjeet 1944, H d e b 2. Liitte 2., 18 s.

446 UM Fb 110/140/E.10/B-osasto, kansio 2, 1941–1950.
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Vierailleessaan Haukiputaalla Valvontakomission jäsenet tutustuivat

kolmeen sahaan sekä kävivät katsomassa inkeriläisiä kolmen maanviljeli-

jän luona. Kylän varakkaimmassa talossa he pyynnöstä tutustuivat isän-

nän talonpitoon. Valvontakomission edustajat ihmettelivät talon väljiä ti-

loja, puhelinta ja vieläpä ompelukonetta. Talon viisi poikaa oli rintamal-

la. Kapteeni Vašteigin mielestä tämä osoitti kansakunnan elinvoimaisuut-

ta. Talon väki ja heidän työssään ollut inkeriläinen olivat toisiinsa erittäin

tyytyväisiä.

Pateniemen sahalla työssä olleet inkeriläiset olivat ilmoittautuneet pois-

lähteviksi, paitsi yksi perhe, jossa oli kuusi lasta. Syyksi Suomeen jäämi-

seen perheen äiti ilmoitti (mies oli yövuorossa sahalla), ettei hän uskalta-

nut niin moneen pienen lapsen kanssa lähteä talven selkään hävitetylle

kotiseudulleen. Tähän kapteeni Vašteig vastasi, että tässä suhteessa ei ollut

aihetta pelkoon. Hän selitti, että noin monen lapsen äiti tulee olemaan

kunnioituksen ja huolenpidon kohteena runsaine huomionosoituksineen

ja rahapalkkioineen. Nämä puheet saivat inkeriläisäidin puolelleen, joten

lienee todennäköistä, että tämäkin perhe siirtyi Venäjälle. Työnantajiin

oltiin yleisesti tyytyväisiä.447

Tulkin raportin mukaan kapteeni Vašteig lausui tavallisesti kaikille

tapaamilleen inkeriläisille seuraavaa: ”Tietänette, että Suomessa toimii liit-

tolaisten Valvontakomissio, jonka pääasiassa muodosti Neuvostoliiton

sotilasjohto. Sen yhtenä tehtävänä on järjestää inkeriläisten evakuointi heti

sotavankien kuljetusten jälkeen, mikä suurin piirtein on jo tapahtunut.

Valvontakomission työ kestää vain jonkun kuukauden. Evakuointi tapah-

tuu samanaikaisina joukkokuljetuksina. Mikäli nyt ei lähde mukaan, ei se

enää myöhemmin käy päinsä. Mitkään suomalaisten agitaatioyritykset

eivät saa tulla kysymykseen neuvostokansalaisten jäämiseksi maahan.”

Kapteeni Vašteig muisti aina huomauttaa inkeriläisille, että heillä oli

neuvostokansalaisinakin Suomessa maan kansalaisoikeuksia vastaavat oi-

keudet. Hänen mukaansa se tarkoitti sitä, että heitä tuli Suomessa kohdella

humaanisti ja kunnioittavasti. Inkeriläisilläkään ei hänen mielestään ollut

oikeutta poiketa hyvistä kansantavoista.448

Valvontakomission edustajat kertoivat matkojensa päätyttyä saaneen-

sa positiivisen käsityksen kansalaistensa oloista läänissä. Asunto-olot ha-

vaittiin tyydyttäviksi, eikä ruoan suhteen esitetty valituksia. Samalla he

447 UM Fb 110/140/E.10/B-osasto, kansio 2, P.M. Valvontakomissionin edustajien matka 26.10.44

Haukiputaalla, 1, 2.

448 UM Fb 110/140/E.10/B-osasto, kansio 2, Valvontakomissionin edustajien matka 26.10.44

Haukiputaalla, 3.
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kuitenkin sanoivat todenneensa myös negatiivista. Sen mukaan inkeriläis-

ten itsekunnioitusta loukattiin haukkumalla heitä ryssiksi. Upseerit myös

kiinnittivät huomiota heikkoon jalkine- ja vaatetustilanteeseen. Heidän

käsityksensä mukaan jotkut talonpojat maksoivat inkeriläisille liian al-

haista palkkaa.

LVK:n edustajien pyynnöstä lääninhallitus laati kunnittain nimiluet-

telot läänin alueella asuneista inkeriläisistä ja itäkarjalaisista. Vašteig ja Las-

kin saivat venäjänkieliset luettelot mukaansa. Luetteloiden jäljennökset

toimitettiin ulkoasiainministeriölle.449

Vašteig selosti, että Venäjä oli sodassa menettänyt 20 % väestöstään. Ja

vaikka väkeä oli jäljellä paljon, tulisi maan jälleenrakennustyö vaatimaan

kaikki neuvostokansalaiset. Erikoisammattialoihin perehtyneillä olisi etusi-

ja entiseen työhönsä. Inkeriläiset tultaisiin viemään sille paikkakunnalle,

mikä katsottaisiin heille hyväksi. Omana käsityksenään ilmoitti kapteeni

Vašteig, että heidät viedään lähinnä kotiseuduilleen, missä osa taloista oli

ehjinä. Inkeriläisillä oli mahdollisuuksia sijoittua niihin, koska Leningra-

din alueelta Saksaan evakuoitujen venäläisten paluu tapahtuisi myöhem-

min. Vašteig jaksoi toistaa inkeriläisille kehotustaan ostaa lähtiessään tava-

raa kaikilla varoillaan. Sopivaa ostettavaa olivat hänen mielestään lehmät,

hevoset ja kellot. Viimemainituilla oli hänen mukaansa kova kysyntä.450

Minä vaadin

Kaartinmajuri Anatoli Koltšanov määrättiin järjestämään Neuvostoliit-

toon palaavien inkeriläisten muutto Oulun läänissä. Hän viipyi paikka-

kunnalla marraskuun alun 1944. Hänen toimintamallinsa poikkesi koko-

naan edellä esitetystä kapteeni Vašteigin menettelystä. Ottaessaan yhteyttä

Suomen viranomaisiin Koltšanov teki heille selväksi, että hän pyrki 100 %:n

tulokseen.

Ylivieskassa suoritettu rekisteröinti osoitti, että palaavia inkeriläisiä oli

huomattavasti enemmän kuin suomalaiset luettelot osoittivat. Maakun-

taan levisi tieto siitä, että kaikki viedään Venäjälle. Moni inkeriläinen tiedus-

teli rekisteritoimistosta, voiko hän lykätä matkaansa myöhemmäksi tai

jäädä kokonaan Suomeen. Koltšanov kertoi kokoukseen saapuneille, että

välirauhanehtojen mukaisesti hän lähettää inkeriläiset neuvostokansalai-

449 UM Fb 110/140/E.10/B-osasto, kansio 2. Oulun läänin maaherra E.Y. Pehkosen kirje SM SAO:lle

7.11.1944, 1–3.

450 UM Fb 110/140/E.10/B-osasto, kansio 2, s. 4.
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sina Suomesta Neuvostoliittoon heidän tahdostaan riippumatta. Näin

kaikki tilaisuuksissa olleet tulivat kirjatuiksi lähteviksi. Niiltä, jotka eivät

ilmoittautuneet, Koltšanov oli vaatinut nimeä erilliseen lähtöanomukseen.

Majurin tulkkina kokouksissa toiminut metsänhoitaja Koponen kertoi

raportissaan tiedustelleensa tältä moneen kertaan erillisten anomusten tar-

peellisuutta. Kaikki neuvostokansalaisethan oli joka tapauksessa tarkoi-

tus viedä Venäjälle. Koltšanov ei vastannut kysymykseen, mikä Koposen

mielestä viittasi siihen, että virallisesti anomukset olivat vapaaehtoisia.451

Majuri Koltšanov rinnasti itäkarjalaiset inkeriläisiin, koska he olivat

saapuneet Suomeen suomalaisten viranomaisten myötävaikutuksella. Ko-

posen mukaan eräs karjalainen tyttö oli jo huhtikuussa 1943 kuulutettu

suomalaisen kersantin kanssa. Sulhanen lähetti morsiamensa kotitaloonsa

Sieviin. Häät ajateltiin pitää myöhemmin, koska kersantti ei saanut lomaa

lähestyvän kotiuttamisen vuoksi. Kihlattu kävi rekisteritoimistossa tiedus-

telemassa, voiko hän jäädä Suomeen. Majuri vastasi kieltävästi. Hän piti

kuitenkin mahdollisena, että rauhan jälkeen tyttö voisi anoa lupaa tulla

Suomeen mennäkseen naimisiin. Tyttö merkittiin luetteloihin, vaikka hän

kieltäytyi allekirjoittamasta lähtöanomusta.452

Kaikki inkeriläiset eivät saapuneet rekisteröitäväksi painostuksesta huo-

limatta. Majuri ilmoitti, että viranomaisten oli annettava hänelle virka-

apua. Kaikki pois jääneet piti saada rekisteröintipaikalle. Hänelle huomau-

tettiin, että hänen vaatimuksensa merkitsi sitä, että asianomainen oli tuota-

va paikalle vangittuna. Suomalainen käsitys ilmoittautumisesta perustui

vapaaehtoisuuteen. Pakkotoimenpiteisiin ei voitu ryhtyä, kunnes läänin-

hallitus sai sisäasiainministeriöstä ohjeet. Oltuaan yhteydessä Helsinkiin

majuri vakuuttui, että suomalaiset viranomaiset eivät voineet velvoittaa

inkeriläisiä tulemaan kokouspaikalle. Tästä huolimatta Koltšanov piti vel-

vollisuutenaan kiertää maakuntia ja selittää inkeriläisille, että heidän piti

ilmoittautua palaamaan.453

Hänen käskystään Pyhäjärven nimismiehelle lähetettiin 35 ilmoittau-

tumislomaketta jaettavaksi inkeriläisille. Hän värväsi saman tehtävään

Nivalassa asuneen inkeriläisnaisen. Tulkin raportin mukaan majuri oli

tyytyväinen viranomaisten toimintaan.454

451 UM Fb 110/140/E.10/B-osasto, kansio 2; Oulun lääninhallituksen PM Liittoutuneiden Val-

vontakomission edustajan matkasta Ylivieskaan 9–12.11.1944, s. 1.

452 UM Fb 110/140/E.10/B-osasto, kansio 2, s. 2.

453 UM Fb 110/140/E.10/B-osasto, kansio 2; Oulun lääninhallituksen PM Liittoutuneiden Val-

vontakomission edustajan matkasta Ylivieskaan 9–12.11.1944, 2.

454 UM Fb 110/140/E.10/B-osasto, kansio 2, 3.
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Johannes Virolaisen päiväkirja sisältää mielenkiintoisia yksityiskohtia

näistä päivistä. Hän kirjasi keskustelunsa eversti Filatovin kanssa 11. mar-

raskuuta 1944.

Onko annettu ohjeet kesk.päälliköille? – On annettu.

Onko yhteistyö ollut hyvää? – On ollut.

Jos ilmoittautuu, muttei tule. – Me lähetämme jälkeen päin.

Kaksoiskappaleet käännettävä venäjäksi lhallituksissa.

Kokoamisk. luettelot 3 kpl. Lhall. 2 kpl. 1. meille 2. valv.kom.

3. mukaan.

20.11.-44 mennessä.455

Asiakirjoista näkee, miten suomalaiset viranomaiset valitsivat menettely-

tapansa asioidessaan LVK:n edustajien kanssa. Yksi tapa oli hoitaa suhteet

neuvostoupseeriin noudattamalla tarkasti neuvottelukaavaa ja kirjaamalla

kaikki esille tulleet ja sovitut asiat, jotta niihin voitiin viitata tarvittaessa.

Ote Johannes Virolaisen päiväkirjasta vuodelta 1944. KA.

455 KA, SM:n SAO, Siirtoväen huolto, Sarja: Muut toiminta-asiat. Mappi 219., osastopäällikkö

22.9.44–31.12.48. Päiväkirja.
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Tällaista käytäntöä sovelsi Viipurin läänin maaherra Arvo Manner neu-

votellessaan ”Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvoston valtuutetun

edustajan” majuri Nesmejanovin kanssa. Neuvottelu tapahtui maaherran

virkahuoneessa Kotkassa 17. marraskuuta 1944. Neuvottelutilaisuus alkoi

kello 11.15.

Majuri Nesmejanov palautti lääninhallituksen valmistamat luettelot

Neuvostoliiton kansalaisista. Hän ilmoitti, että niihin oli sisällytetty sellaisia

neuvostokansalaisia, jotka olivat saapuneet Suomeen jo ennen sotaa. Heistä

LVK ei ollut kiinnostunut. Hän pyysi korjaamaan luettelot seuraavaksi

päiväksi klo 10.00 mennessä. Luetteloihin tuli liittää lääninhallituksen kir-

jelmä, josta ilmeni vuoden 1941 jälkeen Suomeen saapuneiden neuvosto-

kansalaisten todellinen määrä. Siitä piti näkyä kuinka paljon ilmoittautui

palaamaan Neuvostoliittoon. Maaherra suostui ”herra majurin” pyyn-

töön.456

Nesmejanov tiedotti, että eräät NL:n kansalaiset olivat lähettäneet hä-

nelle kirjalliset paluuanomukset postitse. Hän ilmaisi tyytymättömyytensä

tapahtuneesta, koska hänen määräyksestään NL:n kansalaisten piti ilmoit-

tautua henkilökohtaisesti. Nesmejanov pyysi maaherraa hoitamaan, että

asianomaiset tulevat käymään Kotkan LVK:n toimistossa. Maaherra vastasi,

että tiedotus laadittiin majuri Nesmejanovin päällikön, eversti Filatovin

kanssa ja hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Maaherra esitti sisäasi-

ainministeriön siirtoväen osaston kiertokirjeen N:o 20085 11/11.44 ja selit-

ti, että asiassa meneteltiin ja tullaan menettelemään ohjeiden mukaisesti.

Majuri Nesmejanov ilmoitti, että hänellä oli tarkoitus selostaa neuvos-

tokansalaisille kotiuttamista hoitavan kenraalieversti Golikovin haastat-

telun sisältöä. Nesmejanov pyysi lääninhallista avustamaan häntä kokoon-

tumispaikkojen järjestämisessä.457

Uusi Suomi julkaisi ”Neuvostoliiton kansalaisten palauttaminen koti-

maahansa” -nimisen kirjoituksen 21. marraskuuta 1944. Se sisälsi Kansan-

komissaarien Neuvoston valtuutetun kenraalieversti F. I. Golikovin se-

lostuksen palautussuunnitelmasta.

Inkeriläisten palautuksia Neuvostoliittoon ja viranomaistoimia sijoitus-

paikkakunnilla ajatellen on syytä tarkastella Golikovin nimissä annetun

tiedotuksen muutamia kohtia. Tiedotuksessa puhuttiin lähinnä saksalais-

ten orjuudesta vapautuvista neuvostokansalaisista. Suomi esitettiin neu-

vostopropagandassa fasistisena maana ja Saksan vasallina. Suomi rinnas-

456 UM Fb 110/140/E.10/B-osasto. Viipurin lääninhallitus, lääninkanslia Kotkassa. Oikeaksi to-

distettu jäljennös neuvottelupöytäkirjasta 17.11.1944, 1.

457 UM Fb 110/140/E.10/B-osasto, 3.
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tettiin helposti Saksaan, vaikkei Suomea lehdessä mainittukaan. Golikov

vakuutti, että saksalaisten orjuudesta vapautuvia neuvostokansalaisia odot-

tivat laajat mahdollisuudet toimia kotiseudullaan. Perheensä keskuuteen

palattuaan he saivat ryhtyä työhön kansansa ja isänmaansa hyväksi. Goli-

kov vakuutti, että on

Lukuisia esimerkkejä on myöskin siitä, että Neuvostoliitolle viha-

mieliset henkilöt yrittävät petoksella, provokaatioilla ja muilla kei-

noin myrkyttää kansalaistemme mieliä saattaakseen heidät usko-

maan siihen hirvittävään valheeseen, että Neuvostoliitto olisi hei-

dät unohtanut ja heistä vieraantunut, eikä pidä heitä enää kansa-

laisinaan. Nämä ihmiset pelottelevat kansalaisiamme sillä, että heitä

kotimaahan palattuaan odottavat kostotoimenpiteet. Tällaisten

järjettömyyksien kumoaminen lienee tarpeetonta.458

Valvontakomission upseerit saattoivat käyttää heille annettua valtaa täy-

sin mitoin esiintyessään voittajina ja suuren kansakunnan edustajina.

LVK:n edustajana Vaasassa marraskuun loppupuolella toimi kaartinmajuri

Gritsenko. Hän osoitti läänin maaherralle 23.11.1944 luettelon Vaasassa

asuneista inkeriläisistä, jotka hän määräsi määräsi Valvontakomission toi-

mistoon.

Vaasan läänin maaherralle osoitetussa kirjeessään Gritsenko muotoili

esittämänsä asian seuraavasti:

Vaadin siirtämään nykyään Vetokannaksella, Oy Otavan tehtaalla

työskentelevät Lyydiä Kiisken ja hänen sisarensa Emilian työhön

Liittoutuneiden Valvontakomissioon. Edellisen tulkin, jälkimmäi-

sen kirjaajan ominaisuudessa 22.XI.44 tapahtuneen keskustelum-

me ja Teidän 22.XI.44 tekemänne kirjallisen ilmoituksen mukaisel-

la palkalla.

Esitetyn vaatimuksen mukaisesti kirjeessä mainitut henkilöt tuli saada työ-

hön Komissioon 24. marraskuuta 1944 kello 11.00 alkaen. Toimenpiteistä

Gritsenko määräsi ilmoittamaan hänelle kirjallisesti viimeistään seuraa-

vana päivänä. 459  Gritsenko vaati samassa tyylilajissa Vaasan poliisimestaria

osoittamaan välittömästi työtä ”kansalainen Iljinille” ja avustamaan hän-

458 UM 110 H 2 i B-osasto; Uusi Suomi, 21.11.1944.

459 UM Fb 110/140/Kansio 2/E.10/B-osasto.
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tä 800 markan rahaerällä viitaten tämän varattomuuteen. ”Toimenpiteis-

tä on ilmoitettava minulle henkilökohtaisesti,” Gritsenko määräsi.

Vaasan maaherra Toivo Tarjanne kehotti kirjeessään Vaasan kaupun-

gin huoltojohtajaa maksamaan mainitulle Iljinille huoltoavustuksen. Vaa-

san lääninhallitus tiedotti toimestaan sisäasiainministeriön siirtoväenasiain

osastolle ja Virolainen puolestaan laittoi asialiitteet ulkoasiainministeriölle.

Siellä asia kirjattiin, varustettiin merkillä ad acta ja siirrettiin arkistoon.460

Etujen valvontaa

Vaikka suomalaiset osasivat ennakoida Valvontakomission toimia, yllätyk-

siä tuli silti jatkuvasti. LVK käytti määräysvaltaansa osoittaakseen inkeri-

läisille ja muille neuvokansalaisille, että heidän eduistaan pidetään huol-

ta. Neuvostoliitto pyrki hyötymään niistä tilanteista myös taloudellisesti.

Suomeen siirtyneiden inkeriläisten varoja luovutettiin Virossa clearing-

perusteisena siirrettäväksi yhteensä 27 miljoonaa ruplaa. Yksi rupla vasta-

si silloin 1,93 markkaa. Markkamäärä suoritettiin inkeriläisille osittain heti

heidän saavuttuaan ja osittain myöhemmin. Valvontakomissio tuli mar-

raskuussa sellaiseen käsitykseen, että kyseinen kurssi oli Neuvostoliitolle

liian alhainen, ja muutti sen yksipuolisesti. Ruplan arvoa nostettiin 9,31

markkaan. Suomen oli täten maksettava inkeriläisille Saksan suorittaman

52 miljoonan markan lisäksi noin 200 miljoonaa markkaa.

Toisena ulkoasiainministeriön tiedotuksessa esitettynä yllätyksenä mai-

nittiin LVK:n vaatimus palauttaa Neuvostoliittoon suomalaisiin yksityis-

koteihin sijoitetut inkeriläiset orpolapset. Inkeriläisiä ja muita neuvostolap-

sia oli Suomessa yhteensä 841 henkeä. Marraskuun lopulla heitä arveltiin

olevan alle 700.461

Valvontakomissiolle tehdyt kantelut johtivat joskus ratkaisuihin, jois-

sa upseerit noudattivat kirjaimellisesti saamiaan ohjeita. Selvittelyssä unoh-

tui inhimillisyys ja ne, joita asia koski. Darja Kiseleva oli saapunut Suo-

meen inkeriläisten väestönkuljetuksissa Inkeristä, Kurkulanniemeltä loka-

kuussa 1943. Hänet sijoitettiin Kurikan kunnalliskotiin. Hänen mukanaan

olleet lapsenlapset 12-vuotias Leo, kymmenvuotias Juho ja kahdeksan-

vuotias Sooja sijoitettiin kasvattikoteihin Heinävedelle. Darja Kiseleva teki

21. marraskuuta 1944 kantelun Valvontakomission edustajalle Vaasassa siitä,

460 Ibidem /SM SAO 30.11.1944, N:o 22895.

461 UM Fb 110 E 11, A. Yöntilän mappi, 2, 3.
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että hän Neuvostoliittoon palaavaksi ilmoittautuneena haluaa mukaansa

häneltä anastetut lapset.

LVK:n edustajana Vaasan läänissä toiminut kaartinmajuri Gritsenko

lähetti läänin maaherralle ja poliisitarkastajalle kirjeen, jossa vaati tutki-

maan asian, laatimaan selvitysaineiston suomeksi ja venäjäksi sekä palaut-

tamaan lapset kansalainen D. Kiselevalle 25. marraskuuta 1944 mennessä.

Gritsenko viittasi tapauksiin, joissa ”isännät ja sen kaltaiset henkilöt” vas-

toin lakeja ottivat vanhemmilta ja sukulaisilta lapsia, kuten kyseisessä ta-

pauksessa oli käynyt. Gritsenkon mukaan Suomen viranomaiset eivät ol-

leet ryhtyneet toimenpiteisiin D. Kiselevan toistuvista vaatimuksista huoli-

matta.462

Vaasan lääninhallitus käynnisti selvityksen. Kesti muutamia päiviä, kun

Kurikan kunnalliskodissa asunut Darja Kiseleva sai lääninhallituksen kans-

liasta hänelle osoitetun kirjeen. Siinä luki: ”Mikkelin läänin poliisitarkas-

tajan ilmoituksen mukaan eivät lapsenne lapset Leo, Juho ja Sooja, jotka

on sijoitettu Heinäveden pitäjään, ole halukkaita palaamaan Teidän kans-

sanne Neuvostoliittoon. ” Tästä johtuen Kiselevaa kehotettiin 28. marras-

kuuta 1944 mennessä kirjallisesti ilmoittamaan, vaatiiko hän, että lapset

tuli lähettää yhdessä hänen kanssaan Neuvostoliittoon. Kirjallinen vaati-

mus tuli osoittaa Valvontakomission edustajalle Gritsenkolle Vaasaan, Ho-

telli Ernstiin.463

Kurikan nimismiespiirissä palvellut poliisikonstaapeli toimitti Darja

Kiselevan poliisikuulustelun. Siitä selvisi, että vuonna 1868 syntynyt Kise-

leva tuli 1943 laivalla Virosta Hankoon. Hänen perheeseensä kului silloin

tytär Helena Kiseleva, syntynyt 1898, ja hänen poikansa Vasili, syntynyt

1936. Kuulusteluhetkellä he asuivat yhdessä Kurikan kunnalliskodissa. Li-

säksi perheeseen kuului Darja Kiselevan pojan kolme lasta, Leo, syntynyt

1932, Juho, syntynyt 1934 ja Sooja, syntynyt 1936. Lasten isä oli palvellut

Venäjän armeijassa sodan alusta alkaen, eikä hänestä ollut tietoa. Lasten

äiti oli kuollut kuusi vuotta ennen perheen Suomeen tuloa. Kauhajoen

vastaanottoleiriltä lapset majoitettiin eri taloihin Heinävedelle. Lapset oli-

vat Heinävedeltä kirjeenvaihdossa mummonsa kanssa. He kirjoittivat täl-

le, että heidän oli hyvä olla, mutta mummoa oli vähän ikävä. Sitten, kun

tuli kysymys Inkeriin lähdöstä, Kiseleva kirjoitti lapsille, että he tulisivat

hänen luokseen ja yhdessä matkustaisivat kotimaahan. Kirje tuli kuiten-

462 UM Fb 110/140/Kansio 2/E.10/B-osasto. Vaasan lääninhallitus sisäasiainministeriölle 1.12.44

N:o C.4410/Val.kom.

463 UM Fb 110/140/Kansio 2/E.10/B-osasto, Vaasan lääninhallituksen kirje D.Kiselevalle 25.11.44.
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kin takaisin eri kuoreen vaihdettuna, minkä vuoksi Kiseleva kirjoitti Vaa-

saan, että hän tahtoo lapset mukaansa.464

Tutkintapöytäkirja laadittiin myös lasten kasvattiperheissä. Niinpä ta-

lollisentytär Lempi Koikkalainen kertoi, kuinka Papinniemen koulupiiriin

tuli keväällä 1943 kysely oliko paikkakunnalla halukkaita ottamaan inke-

riläisiä lapsia hoidettavaksi toistaiseksi tai neljäksi kuukaudeksi. Koikkalais-

ten perhe, jossa oli vain äiti ja tytär, lupautui ottamaan lapsen. Kesti lähes

vuosi, kunnes huhtikuussa 1944 Koikkalaisten kotiin tuotiin pikku tyttö.

Hänen henkilötiedoissaan luki: ”Inkerin siirtoväen väliaikainen henki-

löllisyystodistus N:o 25705. Sukunimi: Kiseleva, etunimi: Sooja, isännimi:

Juho Kiselev, ammatti: maanviljelijän tytär, syntymäaika ja -paikka: 1.5.1936,

Joenperä, Pohjois-Kosemkina.465  Lempi Koikkalaisen mukaan lapsi oli

alusta asti oloonsa tyytyväinen. Tämä johtui siitä, että hän oli saanut sa-

manlaisen hoidon ja kasvatuksen kuin yleensä ainoa lapsi kodissa voi saa-

da. Lapsi oli aloittanut opiskelunsa kansakoulun ensimmäisellä luokalla.

Kesä- heinäkuussa Sooja sai mummoltaan kirjeen, jossa tämä tiedusteli

lapselta hänen halukkuuttaan lähteä Inkeriin rauhan tullen. Lapsen hal-

tuun jäänyt kirje oli kadonnut. Lapsen toivomuksesta lähetetyssä vastaus-

kirjeessä kasvattikodista ilmoitettiin, ettei lapsi lähde, jos se ei ole pakollista.

Lempi Koikkalaisen mukaan kasvattiperhe oli valmis jatkossakin hoita-

maan lasta, vaikkei vielä ollut lopullista päätöstä ottavatko he Soojan lailli-

sesti ottolapsekseen vai ei.466

Talollinen Kalle Kivelän kodissa kymmenvuotias Juho Kiselev oli ollut

tutkintahetkellä kasvattina puoli vuotta. Kivelän mukaan ei tähän asti ku-

kaan ollut ottanut yhteyttä sen enempää talon isäntään kuin lapseenkaan.

Kasvattiperheen pää oli valmis heti luovuttamaan kasvattilapsensa, mikä-

li sitä olisi vaadittu. Silti hän halusi pitää lupauksestaan hoitaa ja kasvat-

taa Juhoa niin kuin omaa lastaan, kunnes poika kykenee itsestään huoleh-

timaan. Kalle Kivelä ilmoitti, ettei hän voinut ottaa Juho Kiseleviä lailliseksi

ottolapsekseen, koska hänellä oli itsellään omia lapsia kylliksi.467

Talollisenvaimo Alina Nivalainen vahvisti, ettei häneltä eikä hoitolap-

seltaan Leolta ole hoidon aikana miltään taholta tullut kertaakaan kehotus-

ta lapsen pois luovuttamiseksi. Nivalainen kertoi mieltyneensä kasvattipoi-

464 UM Fb 110/140/Kansio 2/E.10/B-osasto, Vaasan lääninhallitus, Kurikan nimismiespiirissä yli-

konstaapeli Oiva Tasolan laatima tutkintapöytäkirja, 24.11.194, 1.

465 Ibidem, 1.

466 Ibidem. 2.

467 Ibidem, 3.
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kaansa ja olevansa valmis ottamaan hänet lailliseksi ottolapsekseen kaik-

kine oikeuksineen, koska perheen kaksi omaa lasta olivat jo aikuisia.

Kuulustelupöytäkirjaan merkittiin lasten halu jäädä kasvattivanhem-

piensa hoitoon. Heille luettiin kertomansa ja he vahvistivat nimikirjoi-

tuksillaan alkuperäisen pöytäkirjan oikeaksi.468

Liittoutuneiden Valvontakomission edustaja, Herra Kaartinmajuri

P. Gritsenko. Vaasa. Hotelli Ernst.

Palauttaen kirjeenne 21.11.44 lääninhallitus ilmoittaa seuraavaa:

1) Leo, Juho ja Sooja Kiseleva on 29.11.44 toimitettu Seinäjoen

kokoamiskeskukseen, jonne heidän isoäitinsä Darja Kiselevakin

saapui samana päivänä.

2) Pyydetyt kuulustelut on toimitettu ja pöytäkirjat venäjän kielelle

käännettyinä seuraavat oheisina.

Lääninhallituksen puolesta: poliisitarkastaja A. Saari.469

Ilmapiiri muuttuu kireämmäksi

Uudenmaan lääninhallitus kehotti kaikkia paikallisia poliisipäälliköitä yh-

teistyössä paikallisten siirtoväen huoltoviranomaisten kanssa tarkistamaan

palaaviksi ilmoittautuneiden inkeriläisten lukumäärätiedot. Kuntakohtai-

set päivitetyt tiedot piti lähettää Uudenmaan lääninhallitukseen 19. mar-

raskuuta 1944 mennessä. Selvitykset kehotettiin suorittamaan, mikäli mah-

dollista, yhteistyössä paikallisten Valvontakomission edustajien kanssa.

Syynä näihin tarkistuksiin olivat Valvontakomission tietoon tulleet tapauk-

set siitä, että siirtoväki oli ilmoittautunut Valvontakomissiolle eri nimillä

kuin suomalaisille viranomaisille.470  Uudenmaan lääninhallitus kehotti

viranomaisiaan valvomaan myös, etteivät työnantajat saaneet irtisanoa

heidän palveluksessaan olleita inkeriläisiä, kunnes palauttamisen ajankohta

ilmoitettiin.471

Nurmijärven piirin nimismies kertoi sisäasiainministeriölle osoitta-

massaan tiedotuksessa, että hänen piirissään kävi everstin arvoinen Valvon-

468 UM Fb 110/140/Kansio 2/E.10/B-osasto, Vaasan lääninhallitus, Kurikan nimismiespiirissä yli-

konstaapeli Oiva Tasolan laatima tutkintapöytäkirja, 24.11.194, 4.

469 UM Fb 110/140/Kansio 2/E.10/B-osasto, Vaasan lääninhallitus, N:o C 4388/Val. kom.

470 Uudenmaan lääninhallituksen ryhmäpuhelinsanoma n:o 227/20/11 1944.

471 Uudenmaan lääninhallituksen ryhmäpuhelinsanoma n:o 223/19/11 1944.
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takomission jäsen ja hänen tulkkinsa 26.–27. marraskuuta 1944. He il-

moittivat tehtävänään olevan ottaa vastaan inkeriläisten paluuilmoituksia.

Everstin toivomuksesta nimismies tiedotti piirinsä inkeriläisille etukäteen,

missä ja milloin kirjautuminen tapahtui. Nimismies jätti everstille jo tä-

män tulopäivänä hänen pyytämänsä luettelon inkeriläisistä, jotka eivät

ilmoittautuneet lähteviksi. Eversti tulkkeineen kävi matkansa aikana myös

Hyvinkäällä. LVK:n edustajan poistuessa useita inkeriläisiä kävi kysele-

mässä häntä. Nimismies ohjasi heidät Hyvinkäälle.472

Everstiluutnantti Maksimov, kapteenit Ziviljev ja Pankov sekä yliluut-

nantti Pugatšev olivat Valvontakomission edustajina Hyvinkäällä marras-

kuun 11. ja 29. päivien välisenä aikana. Hyvinkään lisäksi he ottivat vas-

taan ilmoituksia myös Lohjalta. Jo ensimmäisenä päivänä Maksimov valitti

häntä avustaneelle nimismies Oskar Parkkoselle, että Hyvinkäältä lähti-

jöitä oli vähän. Maksimov kehotti nimismiestä tiedottamaan inkeriläisille

puhelimitse. Parkkonen toimitti Maksimovin hyväksymän ilmoituksen

paikkakunnan sanomalehteen 20. maraskuuta 1944.

Upseerit antoivat tulkin ymmärtää, että he halusivat keskustella ilmoit-

tautuvien kanssa ilman suomalaisten viranomaisten läsnäoloa. Kun Park-

konen oli keskusteluissa mukana, hänen mielestään upseerien suhtautu-

minen inkeriläisiin oli ystävällistä, tuttavallista ja huomaavaista. Upseerit

olivat yhteydessä kokoamiskeskuksen päällikköön agronomi Karrakoskeen.

Maksimov pyysi nimismieheltä luettelon Suomeen jääneistä inkeriläi-

sistä. Saman pyynnön hän välitti kokoamiskeskuksen kaikille poliisipäälli-

köille. Neuvoteltuaan lääninhallituksen esittelijän tuomari Myliuksen

kanssa Lohjan piirin nimismies Backström ryhtyi hoitamaan Maksimovin

pyyntöä.473  Backström luovutti LVK:n edustajille heidän kaipaamansa luet-

telot 29.11.1944. Siihen kirjatut henkilöt kutsuttiin kokoukseen Lohjan työ-

väentalolle seuraavana päivänä. Valvontakomission jäsenet pyysivät tieto-

ja myös invalideista, vanhuksista ja lapsista laitoksissa sekä yksityiskodeis-

sa.474

Nimismiehen raportin mukaan LVK:n upseerien suhtautuminen suo-

malaisiin viranomaisiin oli asiallista. Ylimielisyyttä tai röyhkeyttä hän ei

havainnut. Vaikeuksia tuotti lähinnä heidän matkasuunnitelmiensa no-

pea muuttuminen. Inkeriläisille tiedottamiseen jäi nimismiehen mukaan

perin lyhyt aika.

472 UM Fb 110/140/Kansio 2/E.10/B-osasto. Nurmijärven piirin nimismies, 30.11.1944, N:o 2592.

473 UM Fb 110/140/Kansio 2/E.10/B-osasto, Lohjan, Orimattilan, Mäntsälän ja Hyvinkään

nimismiesten selostuksen valvontakomission jäsenten käynneistä.

474 UM Fb 110/140/Kansio 2/E.10/B-osasto, Lohjan piirin nimismiehen raportti 5.12.44, N:o 543.
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Mitä lähemmäksi inkeriläisten palautusten päivämäärä tultiin, sitä

kireämmäksi ilmapiiri palautusasioissa muuttui, sitä tiukemmiksi LVK:n

edustajien otteet kävivät ja sitä kiireisemmäksi LVK:n edustajien ja sen

vaikutuspiiriin kuuluneiden suomalaisten toiminta kävi. Johannes Viro-

laisen päiväkirjamerkintä yhden päivän ajalta (25.11.1944) antaa kuvan

hänen silloisesta työtahdistaan.

Kuljetukset.

Alkaa 5.12.44. Luovutuspaikka on sama kuin sotavangeilla: Vainik-

kala – Nurmi. Aluksi 2 junaa vuorokaudessa, myöhemmin ehkä 3.

Filatov ilmoittaa lisäjunista 3–5 vrk ennen.

Selostus mitä kokoamiskeskuksiin on varattu.

Junien sisustus: 2 vaunua sairaita varten, 15 vaunua tavaroita var-

ten, jos liikaa, otetaan pois. 47 vaunua + 1 vaunu.

Filatov

Kuljetus 5.12–15.1.45 40 vrk [tosiasiallisesti 42, TF]

Vainikkala 5.12.44 luovutuspäivä.

I luovutus aamulla klo 8–9

II luovutus 13–14

Viipyvät 12 vrk. Ehkä   8–10 vrk.

20–25 junaa 200 kenttäkeittiö

Nurmi

Huoltohenkilökunta vaihtuu joko Nurmissa tai Viipurissa.

Mitä vaunuja juna sisältää.

kansal. 650–700 henkeä

pakasivaunut

karjavaunut

sairasvaunut

muona- ja rehuvaunut.

Kuljetussuunnitelma kahdesta läänistä kerrallaan 1 juna pv:ssä.

Järjestys

Vaasan läänistä luovutus 5.12.44–13.12.44 yhteensä 5 326 henkeä.

Viipurin läänistä (vedetty yli) Lapin lääni samanaik. 5.12.

Mikkelin 6.12.44

Tämän mukaan kokoamispaikkojen oltava valmiina.

Ensimmäisen kok.paikat valmiina viimeistään 28.11.–44.
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Viipurin ja Turun ja Porin varustett. 5.12.44

Kaikki muut kokoamispaikat oltava valmiina 5 vrk ennen kulj. alkua.

Tarkoin valv. kok.kesk. kunnossa.

Täisauna.

Ilmoitus ao:lle

Kuitti pakasista hyväksytty.

Vainikkalaan ym. kuumaa vettä.

Kuljetussuunnitelma annetaan sunnuntaina klo 17.00

maanant. klo 12.00

Kuljetus saa alkaa

Ruplan kurssi.475

Ote Johannes Virolaisen päiväkirjasta 1944. KA.

475 KA, SM:n SAO, Siirtoväen huolto, Sarja: Muut toiminta-asiat. Mappi 219., osastopäällikkö

22.9.44–31.12.48. Päiväkirja.



183Ilmapiiri muuttuu kireämmäksi

Virolainen oli tiiviisti mukana inkeriläisten palautusjärjestelyissä 3. jou-

lukuuta 1944 asti. Luultavasti hänen toimivallassaan olleet asiat tulivat sii-

hen mennessä hoidetuiksi. Kaksi päivää myöhemmin alkaviksi määrätyt

kuljetukset saivat hänen puolestaan alkaa. Koko seuraavan päivän 4.12.

Virolainen vietti Turussa ratkomassa karjalaisten sijoittamista koskevia

ongelmia. Seuraava päiväkirjamerkintä on 8. tammikuuta 1945. Virolai-

nen tapasi silloin eversti Filatovin. Päiväkirjan mukaan Virolainen tapasi

LVK:n upseereita ja oli yhteydessä heihin enää muutaman kerran. Palau-

tukset päättyivät 15. tammikuuta 1945.

E. O. Soravuon muistion mukaan Virolainen kävi Filatovin kanssa Vai-

nikkalassa, kun ensimmäinen inkeriläisjuna luovutettiin Neuvostoliit-

toon.476  Tätä ennen he tekivät kolmen päivän tutustumismatkan kokoa-

miskeskuksiin ja kävivät 2. joulukuuta 1944 Mikkelissä. Tämä ilmenee lää-

nin maaherran selostuksesta sisäasiainministeriölle.477

Hajota ja hallitse

Majuri Sereda kävi Kuopion lääninhallituksessa hyvästelemässä maaher-

ran 13. tammikuuta ja kertoi lähtevänsä seuraavana päivänä. Samalla Se-

reda ilmoitti tehneensä valituksia havaitsemistaan epäkohdista. Hän jätti

maaherralle kirjallisen valituksen Kuopion virkaa tekevästä poliisimesta-

rista Finnelistä. Seredan mielestä poliisimestari kohteli huonosti neuvosto-

kansalaisia. Inkeriläisten palautusten ollessa loppusuoralla LVK:n edusta-

ja Sereda antoi muutamalle inkeriläiselle luvan matkustaa Naarajärven

kokoamiskeskuksesta Kuopioon, vaikka tiesi, että tämä oli kiellettyä. Kuo-

piossa näitä inkeriläisiä puhuteltiin poliisilaitoksella, koska he olivat mat-

kustaneet ilman asianmukaista matkalupaa. Inkeriläiset olivat valittaneet

Seredalle, että heitä oli Kuopion poliisilaitoksella nimitelty ryssiksi. Ma-

juri Sereda oli ihmetellen kysynyt: Kuinka täällä uskalletaan pidättää Neu-

vostoliiton kansalaisia? Sereda väitti, että suomalaiset poliisiviranomaiset

olivat pelotelleet neuvostokansalaisia. Poliisiviranomaiset olivat hänen

mukaansa kertoneet inkeriläisille, että nämä joutuvat NL:oon palattuaan

vangituiksi, mistä syystä monet eivät uskaltaneet ilmoittautua. Asiaa sel-

vitettäessä pelottelua ei pystytty osoittamaan todeksi.

476 UM Fb 110 E 6, Yöntilän mappi, E.O.Soravuon muistio Tornissa pidetystä neuvottelusta

9.12.1944.

477 UM Fb 110, kotelo 140, kansio III/E.10/B-osasto, Mikklein läänin maaherran E. J. Jatkolan

selostus 7.12.1945.
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Sen sijaan kävi ilmi, että LVK:n edustajat olivat muutamilla paikkakun-

nilla hankkineet petollisin keinoin neuvostokansalaisten allekirjoituksia

paluuilmoituksiin. Luutnantti Nikolai Malikinin vaatimuksesta poliisi-

mestarit toimittivat Iisalmen Alapitkän väestönsiirtoleirin inkeriläiset Ma-

likinin puhutteluun. He ilmoittivat jyrkästi, että eivät aio allekirjoittaa

paluuilmoitusta. Malikin selitti heille, että siitä ei ole kysymys, vaan hän

tahtoo ainoastaan tietää paljonko omaisuutta kullakin oli mukanaan ja

mitä heiltä oli kadonnut tai tuhoutunut. Malikin vaati allekirjoittamaan

selvitykset. Tällöin inkeriläiset allekirjoittivat tietämättään paluuilmoi-

tuksen. Luutnantti Malikin menetteli samoin Varpaisjärvellä ja ehkä muual-

lakin. Inkeriläisiä puhuteltaessa selvisi, että kaikki osaston alueella toimi-

neet LVK:n jäsenet aluksi maanittelivat ja lopuksi uhkailivat kerätessään

lähtöilmoituksia.478

Sitä mukaa kuin junat kulkivat Vainikkalasta kohti Viipuria 5. joulu-

kuuta 1944 lähtien, Neuvostoliiton palautusviranomaiset laativat päivit-

täin salaisia raportteja junien etenemisestä kohti määränpääasemia. Lop-

puraportti viestii kuljetusoperaation kitkattomasta sujumisesta. Ensim-

mäinen tiedote Neuvostoliittoon kulkeneiden junien aikatauluista on päi-

vätty 7. joulukuuta 1944. Kyseessä on A3:n kokoinen paperi. Tiedote sisäl-

tää 16 saraketta, jotka voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen. Ensimmäi-

seen kuuluu vaunun numero, vaunujen arvioitu ja todellinen määrä, lähtö-

asema ja kohdeasema. Toinen kertoo kuljetuksen sisällöstä: kuljetettavien

henkilöiden ja eläinten määrän. Kolmannessa osiossa esitetään lähtöaika,

missä juna oli 7.12.1944 klo 6.00, kerrotaan junapäällikön nimi, matkan

pituus määränpäähän lähtöasemalta ja vuorokaudessa kuljettu matka.

Seuraavassa esimerkki:

Junassa n:o 10 arvioitu vaunumäärä oli noussut 40:stä 49:ään. Juna

kulki Vainikkalasta Pihkovan alueelle Strugi Krasnyje-nimiselle ase-

malle. Junassa oli 602 neuvostokansalaista, yksi hevonen, 14 leh-

mää ja 5 kpl pienempiä kotieläimiä. Mukana seuraavan omaisuu-

den painoa ei esitetä. Juna lähti Vainikkalasta 5.joulukuuta 1944 klo

13.00. Se oli 7. joulukuuta 1944 klo 6.00 Siverskajan asemalla Le-

ningradin alueella. Junapäällikkönä toimi kapteeni ®uravlin. Ku-

luneen vuorokauden aikana matkasta oli kuljettu 152 km ja lähtö-

päivästä yhteensä 215 km. Matkaa määränpäähän oli 353 km.479

478 KA, Valpo II, Ilmoitus valtiollisen poliisin pääosastolle, numerotta, 688/44.45–23.1.45, 3–5.

479 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 33, 34.
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Aikatauluja tarkastellessa ymmärtää, että väestönsiirrot olivat LVK:lle

poliittisesti tärkeitä. Junat piti saada lähtemään Suomesta sovitun aikatau-

lun mukaan. Neuvostoliiton puolella etusijalle asetettiin kuitenkin sotilas-

kuljetukset. Inkeriläisjunien lyhin vuorokaudessa kuljettu matka oli tiedot-

teen mukaan 29 kilometriä.480  Vain tilastoista saa oikean kuvan kuljetus-

ten etenemisestä. Matkoilla mukana olleet haastatteluihin vastanneet oli-

vat silloin lapsia, eikä heidän muistitietonsa ole siksi kyllin luotettavaa.

Menettäähän aikuinenkin suljetussa vaunussa helposti ajantajun.

Inkeriläisten kuljetukset aloittivat palautusprosessin, josta neuvosto-

propaganda otti kaiken irti. Helsingin Sanomat ja Uusi Suomi tiesivät ker-

toa inkeriläisten innostuksesta heidän saapuessaan Neuvostoliiton puolelle.

Punaisia vaatteita heilui ja hurraa-huutoja kuului. Filmausryhmä ikuisti

kotimaahan saapuneiden suosionosoitukset. Viipuria lähestyessä veturiin

keulaan ilmaantui Stalinin kuva.

480 Ibidem, list 33.
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Lapset sodan jaloissa

Orpolapset

Suomeen jatkosodan aikana sijoitetuista inkeriläisistä lasten osuus oli

22 447 henkeä, mikä oli 35,5, % kokonaismäärästä.481  Orpolapsia oli jou-

kossa 841 henkeä. Heidän siirtämisensä taustat ja siirron toteuttaminen

täydentävät kuvaa inkeriläisten väestönsiirroista. Kodittomien ja orpo-

lasten siirtämisessä kuvastuu suomalaisten viranomaisten käsitys lasten

parhaasta.482

Mikko Rajavuoren mukaan inkeriläisten kodittomien ja orpolasten siir-

rot Suomeen ovat jääneet dramaattisia käänteitä saaneiden palautusten

varjoon. Oleellisen osan tietolähteistään hän löysi sosiaaliministeriön las-

tensuojelutoimiston arkistosta.483

Ulkoasiainministeriö toimi liikkeelle panevana voimana neuvoteltaessa

orpolasten siirroista. Vuoden 1943 lähestyessä loppuaan vastuu jätettiin

sosiaaliministeriön huolto- ja väestöosaston lastensuojelu- ja lastensiirto-

toimistolle. Sosiaaliministeriöstä tulikin orpolasten siirtojen suunnitte-

lun ja toteuttamisen keskeinen toimija. Sen tehtäviin kuului lasten kun-

non tarkastaminen Virossa, kuljetukset ja lasten hoito Suomen puolella.484

Maininta Kloogan leirillä kituvista inkeriläislapsista löytyy maaliskuulta

1942 pastori Juhani Jääskeläisen matkaselostuksista. Tiettävästi ulkoasiain-

ministeri Rolf Witting teki ensimmäisen ehdotuksen hätää kärsivien las-

ten siirtämisestä Suomeen.485  Väestönsiirtoasian keskustoimiston palveluk-

seen sittemmin tullut tohtori Niilo Pesonen viittasi muistelmissaan Kloo-

galla toimineen lääkäri Katri Korhosen, myöhemmin Malmivaaran, ja lää-

käri Saara Nopolan osallistumiseen lasten hoitoon.486  Pesosen mukaan

saksalaiset olivat jo aikaisemmin olleet lasten siirtämisen kannalla. Sen

481 Nevalainen 1990, 176.

482 Rajavuori 2008, 3.

483 Rajavuori 2008, 3.

484 Rajavuori 2008, 4.

485 Kulha 1967, s. 235; Nevalainen 1990,s. 41; UM, Fb 110 C 7b, Ulkoasiainministeriön luottamuk-

sellisia selontekoja n:o 10, 21.9.1942; Rajavuori 2008, 7.

486 Pesonen 1992, 45, 46.
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Tuutarin lastenkodin suomalaiset lapset kesällä 1942. Vasemmalla pastori

Juhani Jääskeläinen. Oikealla Leo Yllö. Kuva J. Jääskeläinen. J. Jääskeläisen

perikunta.
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sijaan Inkerin Asiain Hoitokunta oli kirjannut asian muistioonsa vasta

toukokuussa 1942.487

Valpon päällikön Arno Anthonin käydessä Virossa kesäkuussa 1942 hän

keskusteli lasten siirtämisestä Suomeen virolaisen sosiaalihuollon tarkas-

tajan Neggon kanssa. Anthonin esityksen mukaan Suomeen tuli hakea

500 lasta. Siirtojen haluttiin tapahtuvan jo saman kesän aikana. Vilho He-

lanen mainitsee päiväkirjassaan viitaten Neggon ilmoitukseen, että ”leirissä

olevat lapset ja naiset siirrettäisiin Suomeen, ja kertoi saaneensa Valtiolli-

sen poliisin päälliköltä tuomari Anthonilta kirjeen, että siirto suunniteltai-

siin tapahtuvaksi jo elokuussa.” 488  Vaikka Saksan viranomaisten siirtopää-

tös oli vielä saamatta, Suomessa käynnistettiin muuttovalmistelut. Virasto-

jen keskinäisissä neuvotteluissa oli mukana ensisijaisesti K. A. Fagerhol-

min johtaman sosiaaliministeriön lisäksi ulkoasiain- ja puolustusministe-

riö. Neuvottelujen edistyessä niihin liittyi Rajavuoren mielestä merkilli-

nen piirre. Hallinnollisesta ja oikeudellisesta näkökulmasta Kloogan lasten-

kodin siirto jäi täysin siirtosopimusten ulkopuolelle. Se hoidettiin täysin

omana hankkeenaan.489

Siirron valmisteluista ja hallinnoimisesta vastasi lastensuojelutoimisto,

jonka toimeksiannosta siirrot annettiin toteutettavaksi lastensiirtotoi-

mistolle. Sen rooli inkeriläisten orpolasten kuljetuksissa herätti ihmette-

lyä, koska sama organisaatio oli viemässä suomalaisia lapsia Ruotsiin ja

tuomassa inkeriläislapsia Suomeen.490

Ennakkotarkastusten ja luetteloinnin perusteella Suomeen odotettiin

saapuvan 483 lasta ja heidän kymmenen hoitajaansa. Heikkoja ja sairaita

lapsia oli yhteensä 226. Heidät oli tarkoitus majoittaa Hämeenlinnaan Pert-

tulan tylsämielisten kasvatuslaitokseen. Orpolasten siirrot saivat siitä vas-

tanneiden päättäjien mielet herkiksi. Siirtokuluihin osoitettua 500 000

markan summaa kasvatettiin myöhemmin 200 000 markalla. Myös Perttu-

lan lisärahoituspyyntöä puollettiin.491

Juhani Jääskeläinen puuttui lastensiirtojen järjestelyihin kirkkoherra

Jokipiille osoittamassaan kirjeessä. ”Suosittelen, että siirrettäessä lapsia siir-

retään heidän mukanaan myös Inkerin suomalaiset hoitajat, ”kasvatta-

jat”, jotka ovat lapsiin perehtyneet ja jotka yleensä näyttävät olevan hyvää

ainesta, joukossa kansakoulun opettajia ja 2 melkein valmista rautatiein-

487 KA, IA, Inkerin asiain hoitokunnan pöytäkirja 22.11.1942, kotelo 19.

488 KA, AKS, Vilho Helasen päiväkirja, kotelo 28. Vilho Helasen päiväkirja 13.7.1942.

489 Rajavuori 2008, 7.

490 Rajavuori 2008, 8.

491 Rajavuori 2008, 8.
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sinööriä (sisaruksia). Kaikkiaan näitä suomalaisia ”kasvattajia” on Kloo-

gassa kymmenkunta. He toivoivat kovasti Suomeen pääsyä. Siinä tapauk-

sessa, että Kloogaan vielä tuotaisiin lapsia muualta, voisi e.m. hoitajista

jättää osan sinne,” Jääskeläinen opasti. 492

 Armi Jonkari ja Lilli Almberg lähtivät Helsingistä Tallinnaan ja sieltä

Kloogalle hoitamaan lapsia lähtökuntoon Seagull II -nimisellä laivalla 12.

joulukuuta 1942. Sääolosuhteiden vuoksi lapset jouduttiin kuljettamaan

Kloogalta Tallinnaan junalla. Perille he saapuivat 14. joulukuuta. Joukosta

puuttuivat ne, jotka oli sijoitettu virolaisiin perheisiin. Hoitajat tarkasti-

vat, numeroivat ja vaatettivat lapsia koko yön. Aamulla Seagall II lähti

kohti Helsinkiä. Laivauksessa Suomeen saapui 119 lasta. Seuraavassa kul-

jetuksessa 19. joulukuuta Suomeen saapui 142 lasta ja viisi lastenkodin

hoitajaa. Helsinkiin saapui 22. joulukuuta kolmannessa laivauksessa 119

lasta ja 11 hoitajaa. Kloogalta siirrettiin Suomeen käytännössä viikon ai-

kana 380 lasta ja heidän 16 hoitajaansa.493 Noin sata lasta sijoitettiin välittö-

mästi perheisiin. Heikon kuntonsa vuoksi loput, eli suurin osa lapsista,

majoitettiin suoraan Perttulaan.494

Väestönsiirtojen käynnistyessä maaliskuun lopussa 1943 orpolapsille

ei enää järjestetty erillisiä kuljetuksia. Heidän asioitaan sai tästä lähtien

hoitaa Väestönsiirtoasiain Keskustoimisto. Siitä huolimatta he olivat siirto-

viranomaisten kannalta erityisasemassa.495

Alustavan arvion mukaan Suomeen odotettiin vuoden 1943 alussa saa-

puvan noin 2 000 orpoa ja turvatonta lasta. Kesäkuuhun mennessä Suo-

meen saapui kuitenkin vain alle 800 lasta.496

Väestönsiirtoasiainviranomaiset pystyivät siirtojen myöhemmissä vai-

heissa seuraamaan orpolasten saapumista ja sijoittamista leirien raportti-

tilastojen perusteella. Orpolasten väestönsiirtokortteihin tehty merkintä

sisälsi tietoja lasten elämästä. Merkittävää oli se, että orpolapsia ei enää

sijoitettu omana ryhmänään, vaan he siirtyivät sukulaistensa tai perhe-

tuttaviensa mukana suoraan vastaanottoleireille.497  Keskimääräistä enem-

män heitä kulkeutui Loimaan, Tampereen, Salon ja Oitin vastaanottolei-

reille.498  Vasta leirillä saattoi selvitä, että orpolapsi ei ollutkaan inkerinsuo-

492 Perikunnan hallussa oleva Juhani Jääskeläisen arkisto.

493 Rajavuori 2008, 9; Helasen päiväkirja 22.12.1942.

494 Rajavuori 2008, 10.

495 Nevalainen 1990, 187; Rajavuori 2008, 10.

496 Tarkan luvun selvittäminen edellyttäisi kaikkien Inkerin siirtoväen henkilökorttien tarkista-

mista.

497 Nevalainen 1990, 188; Rajavuori 2008, 11.

498 Rajavuori 2008, 11.
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malainen. Hänet oli saatettu tuoda Inkerinmaalle Leningradin piirityk-

sen alkuvaiheessa, ja hän tuli Suomeen siirtoväen mukana saksalaisten

vetäytyessä ja tyhjentäessä Inkerinmaata. Ensimmäisestä tällaisesta tapauk-

sesta Oulun väestönsiirtoleiri raportoi Väestönsiirtoasiain Keskustoi-

mistolle joulukuussa 1943.499

Sukulaiset ja tuttavat pitivät huolta orvoiksi jääneistä lapsista niin pal-

jon kuin se sotaoloissa oli mahdollista. Tuhansia eri-ikäisiä lapsia kulkeu-

tui Viroon, missä turvaa vaille jääneitä otettiin mielellään kasvateiksi pää-

asiallisesti maalaisperheisiin. Kaikkien osa ei ollut yhtä onnekas. Kymme-

niä lapsia oli jäänyt lastenhuoltojärjestelmän, lastenkotien huostaan. In-

kerinmaalla toimineiden pastoreiden Juhani Jääskeläisen, Jussi Tenkun ja

Reino Ylösen selostuksissa ja tilannekatsauksissa kerrotaan, mitä he joutui-

vat näkemään. Raporttien lyhyt muoto antaa lukijan tunteelle tilaa eläy-

tyä sodan kurjuutta kokeneiden lasten elämään. Heimoaatteen miehinä

suomalaispastorien tunteita loukkasi se, että lastenkodeissa suomalaisia

ja venäläisiä lapsia hoidettiin yhdessä. Jääskeläinen huomautti tästä närkäs-

tyneenä käytyään Tuutarin lastenkodissa.500

Väestönsiirtojen päästyä vauhtiin Tuutarin lastenkoti lakkautettiin.

Tuntemattomista syistä lapset kuljetettiin lastenkodin lääkärin mukana

Latviaan. Hatsinan toimiston saatua tiedon, siellä katsottiin tarpeelliseksi

puuttua asiaan ja palauttaa lapset ”heidän saamisekseen Suomeen”501  Ta-

paus oli siinä määrin erikoislaatuinen, että pastori Reino Ylönen sai tehtä-

väkseen löytää ja hakea lapset käsiinsä sekä hoitaa heidän siirtämisensä

Viroon. Reino Ylösen matkakertomus on yksityiskohtainen ja värikäs. Hä-

nen lastenhakumatkansa ulottuivat kauas Inkerinmaalta Baltian maihin,

Valko-Venäjälle ja Puolaan. Hänen onnistui tuoda mukanaan lähes 50 las-

ta.502

Reino Ylönen lähti matkaan Tallinnasta 22. kesäkuuta 1943, kun Sak-

san hyökkäyksestä Neuvostoliittoon oli kulunut päivälleen kaksi vuotta.

Hän neuvotteli asiasta Tallinnan kenraalikomissariaatissa ja sai ohjeet jat-

kaa junalla yhdessä virolaisen sairaanhoitaja Salme Tulpinin seurassa Rii-

499 Rajavuori 2008, 12.

500 UM, FB 110 C 7b, Juhani Jääskeläisen selostus saksalaisten valtaaman Inkerin suomalaisen

väestön tilasta 19.9.1942.

501 KA, SM/JAV, Ylönen, Hatsinan toimiston toimintakertomus 18.–24.4.1943, kotelo 9.

502 UM, Fb 110 C 7b, Reino Ylösen matkakertomus 27.3.1944. Esko Jalkanen on käyttänyt tätä

kertomusta pohjana kertoessaan Reino Ylösen vetävää elämäntarinaa kirjassaan Reino Ylönen:

Heimo- ja diakoniapastori, 2004; Rajavuori 2008, 13–16. Mikko Rajavuoren esitys perustuu

myös hänen löytämiinsä Ylösen matkakertomuksiin väestönsiirtoasiain keskustoimiston

arkistossa.
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kaan. Siellä heidät ohjattiin Minskiin, josta matka jatkui määränpäähän

Novgorodiin. Novgorodin lastenkodista löytyi kolmisenkymmentä inkeri-

läislasta, jotka ”olivat erittäin iloisia, kun saivat jälleen kuulla äidinkieltään.

Kaikki he olivat valmiita lähtemään Suomeen. Lapset puhuivat suomea ja

lauloivat suomalaisia lauluja, joita he olivat kotonaan oppineet.” Valtaosa

lapsista oli kotoisin Tuutarista, muut olivat Hatsinasta ja sen ympäristös-

tä. Kaupungista löytyi lapsia myös lastenkodin ulkopuolelta. Kaikki lap-

set eivät olleet innostuneet lähtemään kodeistaan, joihin he olivat jo ehti-

neet kiintyä. Matkaselostuksensa mukaan Ylönen joutui siirtämään pa-

luumatkalle lähtöään partisaanien attentaattien vuoksi. Hän saapui lapsi-

neen Kloogalle vajaan viikon kuluttua, 15. heinäkuuta.

Ylösen toinen matka ei ollut yhtä onnekas. Se suuntautui Valko-Venä-

jälle Hansovitšiin, jonne Jamburgin lastenkoti siirrettiin toukokuussa 1943.

Lapset oli sijoitettu talonpoikaisperheisiin. Matka Valko-Venäjälle tapah-

tui Riian kautta, jossa Ylönen joutui odottelemaan avukseen määrättyä

sairaanhoitajaa toista viikkoa. Yhdessä he matkustivat Kaunasiin. Siellä

paikallinen huolto-osaston esimies lupautui hakemaan heille lapsia kah-

desta talonpoikaisperheestä. Yksi etsittävä inkeriläistyttö oli Vilnassa.

Sotilaspastori

Reino Ylönen,

Inkeri 1943.

Kuva Antti

Hämäläinen.

Museovirasto.
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Lopulta seurue pääsi Baranovitšin kautta Hansovitšiin. ”Kyläläiset ei-

vät olisi millään luovuttaneet lapsia meille, vaan selittivät kaikkien lasten

olevan ryssiä. Kyllä siinä itkettiin ja koetettiin kaikki, ennen kuin lapset

saivat jäädä rauhaan saattajiltaan. Kyläläiset uhkailivat ja kiroilivat meitä,

kun kreikkalaiskatolinen pappi oli viekkaudella tuonut lapset luoksem-

me. – Sairaanhoitaja käytti lapsia ulkona, jolloin venäläiset naiset viskasivat

häntä kivillä sanoen: ”Minne te viette meidän lapsiamme?”

Ylönen kiitteli onneaan, kun he pääsivät lähtemään matkaan jo seuraa-

vana päivänä. Sille, että paikalliset olivat huolehtineet inkeriläislapsista

vuoden päivät, ei Ylönen antanut arvoa, Mikko Rajavuori huomauttaa

oikeutetusti.

Lasten siirrot Suomeen

Inkerin siviiliväestön siirto Suomeen alkoi vajaan neljänsadan orpolapsen

kuljetuksilla marraskuussa 1942. Asialla katsottiin olevan ennakkotapa-

uksen luonne, koska Saksasta ei vain kuulunut lupaa väestönsiirtojen aloit-

tamiselle. Ulkoasiainministeriö oli lastensiirtoja aktiivisimmin ajanut taho.

Valtioneuvosto kannatti lastensiirtoa kokonaissiirron odottaessa ratkai-

sua.503  Kuvan tilanteesta Viron leireillä loppuvuodesta 1942 antaa Viron

pakolaishallinnon tilasto 5. tammikuuta 1943. Paldiskissa oli 347, Pöllkü-

lassa 320 ja Kloogassa 1 606 henkeä. Alle 15-vuotiaita lapsia oli Kloogassa

puolet. Lapsimäärästä 70 % oli inkerinsuomalaisia.504  Valtioneuvoston pää-

töksessä marraskuulta 1942 lastensiirtoa pidettiin välttämättömänä jo sen

vuoksi, että leireiltä vapautuisi tilaa Inkeristä tuleville.505  Ulkoasiainmi-

nisteriön muistiossa helmikuun puolivälissä 1943 lastensiirtoja pidettiin

mielekkäänä, mutta vaikeasti toteutettavana asiana.506

Valtioneuvoston keskeisinä näkemyksinä inkeriläissiirroissa olivat:

”1) väestöpoliittinen näkökohta, 2) heimonäkökanta ja 3) työkysymys.”507

Asioita saatettiin esittää myös eri järjestyksessä. ”Ensinnäkin ovat inkeri-

läiset, tunnetusti ahkerina, huomattava työvoimanlisä meille, sekä on hei-

dän Suomeen siirtymisensä väestöpoliittisesti edullinen, koska heidän jou-

kossaan on paljon lapsia.”508

503 Valtioneuvoston päätökset.

504 SILA, Leo Yllön raportti 11.1.1943, Leo Yllön arkisto.

505 KA, Juhani Jääskeläisen arkisto, Ote Valtioneuvoston marraskuussa 1942 tekemästä päätök-

sestä, kansio 1.

506 UM, Fb 110 C 7b, Pro Memoria Inkeriasiassa, 15.2.1943.

507 Rajavuori 2008, 22.

508 UM, Fb 110 C 7b, Pro memoria Inkerin suomalaisten väestönsiirto.
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Inkeriläisten väestöpoliittista merkitystä pidettiin tärkeänä. Se liitet-

tiin osaan sota-ajan sosiaalipoliittista ajattelua. Myös Inkerin Liiton johto-

kunta piti tärkeänä lasten sijoittamista huollettaviksi tai ottolapsiksi in-

keriläisten ja heimoasiaa harrastavien kansalaisten koteihin.509  Alustavas-

sa suunnitelmassa lasten sijoittamista ja huoltoa kaavailtiin niin, että heillä

olisi suurella todennäköisyydellä tilaisuus kehittyä luotettaviksi ja työte-

liäiksi maaseudun kansalaisiksi, joilla on suomalainen ajattelu ja tavat.

Kuitenkin pyrittiin välttämään ”väkivallan tekoa heidän inkeriläiserikoi-

suuksilleen.” Laitoshoitoa piti järjestää sairaille ja poikkeustapauksissa, vä-

liaikaisesti terveillekin.510

Suomalaisuuden merkitys korostui siinä, että lapsille haluttiin järjes-

tää suomen kielen opetusta myös Inkerinmaan sotaoloissa. Juhani Jääske-

läisen raporteissa, tiedotteissa ja kirjeissä tämä korostuu tavan takaa. Suo-

messa lapset sijoitettiin alkeisopetukseen niin pian kuin tämä oli mahdol-

lista. Lapsia pidettiin kansan arvokkaimpana osana, ja se haluttiin sulauttaa

Suomen kansan kiinteään yhteyteen.” Vilho Helasen mukaan lapset olivat

”se ainoa rikkaus, mitä meillä on jäljellä”.511  Lasten merkitys korostui. Van-

husten siirtämisestä eivät suomalaiset viranomaiset katsoneet kantavansa

yhtä suurta moraalista velvollisuutta. Heitä tuli ottaa mukaan tietty mää-

rä inhimillisyyssyistä.512

Orpolasten palauttaminen Neuvostoliittoon

Lähetystöneuvos Ossian Soravuo oli ulkoasiainministeriön edustajana

useissa LVK:n koolle kutsumissa neuvotteluissa. Omat muistionsa niistä

kokouksista saivat myös Suomeen sodan aikana sijoitetut orpo- ja hoitoa

vailla olleet lapset. Muistiossaan Soravuo esitti 15. tammikuuta 1945 lasten

palautusasian kehityksen vaiheita.513

Suomessa olleita neuvostoliittolaisia orpolapsia koskeva kysymys otet-

tiin esille ensimmäisen kerran inkeriläisten ja neuvostokansalaisten palau-

509 KA, IA, Inkerin liiton johtokunnan pöytäkirja 22.8.1942, kotelo 23.

510 KA, SM/JAV, Alustavia suunnitelmia inkeriläisten orpolasten sijoittamisesta Suomessa,

11.1.1943, kotelo 12.

511 Nevalainen 1990, 155–158, Roiko-Jokela 1997, 225–228; Juhani Jääskeläisen kirje kirkkoherra

A. Jokipiille 8.10.1942, kotelo 1, J. Jääskeläisen arkisto, KA; Inkeri-lehti n:o 1,11.1943; Muistio

”Inkeriläissiirron tavoitteista”, Fb 110 C 7b; Vilho Helasen päiväkirjamerkintä 15.7.1942. Hela-

sen päiväkirja, kotelo 28, AKS, KA; Rajavuori 2008, 26.

512 Juhani Jääskeläisen arkisto; UM, Fb 110 C 7b, Muistio inkeriläissiirron tavoitteista.

513 KA, Carl Enckellin henkilöarkisto k. 112, m. 3. E .O. Soravuon nimeämätön muistio 15.1.1945.
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tusten järjestelyjä koskevassa neuvottelussa 10. marraskuuta 1944. LVK:ta

edusti eversti Jegorov. Hän vastasi Johannes Virolaisen tiedusteluun siitä,

pitikö kaikki orpolapset lähettää muitten neuvostokansalaisten mukana

kotimaahansa.

Koska palautusosaston päällikkönä toimi eversti Filatov, otettiin asia

esille suomalaisten puolelta uudelleen seuraavana päivänä. Kumpikin

eversti vahvisti edellisenä päivänä esitetyn kannan pitävän paikkansa. Sil-

loin suomalaiset selostivat orpolapsikysymyksen luonnetta. Heitä oli hoi-

dettu kasvatti- ja ottolapsina suomalaisissa perheissä jo pitemmän aikaa.

Perheet olivat kiintyneet heihin kuin omiin lapsiinsa ja halusivat pitää

heidät.514  Eversti Filatovin mielestä asia oli senlaatuinen, että ”siitä lienee

erikseen keskusteltava.” Hän pysyi kannassaan lastenkodeissa ja huoltolai-

toksissa olleiden lasten suhteen. Heidät tuli yksiselitteisesti palauttaa.

Siirtoväenasiain osasto ryhtyi tämän jälkeen eversti Filatovin ilmoituk-

sen mukaisiin toimiin. Annettiin ohjeet ottaa selvää paljonko neuvostolap-

sia oli yksityisissä perheissä. Soravuon mukaan asia tuli uudelleen esiin

23. marraskuuta 1944. Johannes Virolaisen päiväkirjan mukaan neuvotte-

lu Filatovin kanssa pidettiin jo edellisenä päivänä. Keskustelun edetessä

orpolapsikysymys kirjattiin kolmanneksi asiaksi ilman kommentteja.515

Soravuon muistion mukaan Filatovin ilmoitti, että asia oli ratkaistavana

korkeammalla taholla. Soravuon mukaan Filatov lausui omana kantanaan,

että orpolapset oli palautettava. Hänen mielestään joistakin tapauksista

voitaisiin tehdä virallinen esitys kenraaliluutnantti Savonenkoville. Ulko-

asiainministeri Carl Enckell ohjeisti lähetysneuvos Soravuota odottamaan,

kunnes venäläiset ottaisivat asian uudelleen esiin.516

 Odottaminen ei kuitenkaan tarkoittanut toimettomuutta. Marraskuun

24. päivänä 1944 laaditussa muistiossa Soravuo viittasi sisäasiainministe-

riön siirtoväenasiain osaston ilmoitukseen. Sen mukaan suomalaisiin yksi-

tyiskoteihin, etupäässä maalaistaloihin, oli sijoitettu orpoja tai muuten

hoitoa vailla olleita inkeriläisiä, karjalaisia ja muita neuvostolapsia 841 hen-

keä.517  Lasten määrä oli Soravuon mukaan vähentynyt marraskuun lop-

puun mennessä tuntuvasti alle 700:n. Hän katsoi määrän laskun johtu-

514 On syytä huomauttaa, että Johannes Virolaisen päiväkirjamerkinnöistä mainitulta päivältä,

11.11.1945, kun eversti Filatov oli neuvottelussa mukana, ei orpolapsiasiaa mainita lainkaan.

KA, J. Virolaisen ha, päiväkirja 22.9.1944–31.12.48.

515 KA, J. Virolaisen ha, päiväkirja 22.9.1944–31.12.48.

516 KA, Carl Enckellin henkilöarkisto k. 112, m. 3. E. O. Soravuon nimeämätön muistio 15.1.1945,

2.

517 KA, Carl Enckellin henkilöarkisto k. 112, m. 2. E. O. Soravuo, P.M. Suomessa olevista neuvosto-

lapsista, Hki 24.11.1944.
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neen pääasiallisesti siitä, että lähiomaiset ja tuttavat ottivat lapsia luok-

seen oman asunto- ja taloustilanteen paranemisen myötä. Jäljelle jääneis-

tä sijoituslapsista 77 oli jo yli 16-vuotiaita. Soravuon mukaan viranomaisilla

ei ollut tarkkaa tietoa siitä, kuinka suuri osa lapsista oli oikeasti orpoja.518

Lasten huoltamisesta olivat viranomaiset yleensä vaatineet huoltaja-

perheiltä vuoden sitoumusta katsomatta siihen, oliko vastaanottava per-

he halunnut adoptoida lapsen vai ei. Sitoumusta jatkettiin vuosi kerral-

laan, ellei sitä kummaltakaan puolelta irtisanottu. Lasten oloja perheissä

pidettiin silmällä. ”Ainoatakaan lasta ei ole pakolla otettu eikä myöskään

estetty siirtymästä vanhempiensa taikka muitten omaistensa luokse,” So-

ravuo painotti muistonsa lopussa.519

Virolainen kirjasi muistiinpanoihinsa 25. marraskuuta, että Oitissa lap-

set olivat ilman vaatteita ja ilmeni muutakin epäjärjestystä. ”Heti korjat-

tava!”, huudahti hän mielessään. Seuraavalla sivulla lukee kohdassa Orpo-

lapset: a) syntyneet Neuvostoliitossa, b) avioliiton ulkopuolella. Neuvos-

toliitossa syntyneet, mutta vanhemmat kuolleet. Ne vaaditaan. Aviotto-

mia ei vaadita.”520

Eversti Filatov otti lapsikysymyksen uudelleen esiin 22. joulukuuta 1944.

Hän pyysi luettelon yksityisten huostassa olevista lapsista. Samalla hän

lisäsi, että mikäli lapsia haluttiin edelleen pitää, tuli kenraaliluutnantti Sa-

vonenkoville tehdä perusteltu virallinen anomus kustakin tapauksesta

erikseen. Eversti Filatovin pyytämä venäjänkielinen luettelo toimitettiin

hänelle sopimuksen mukaisesti viikon kuluttua.521  Se sisälsi 332 lapsen

nimet, syntymäajat, vanhempien nimet ja mitä heistä tiedettiin ja lasten

sijoituskoti. Viimeisenä tuli mainita siitä, haluaisivatko nämä edelleen pi-

tää lapset. Tästä oli alustavasti otettu selvää.522

Ei voi välttyä ajatukselta, että Valvontakomission veto oli nerokkaan

yksinkertainen. Pyytämällä kasvattivanhemmilta virallisia anomuksia LVK

sai samalla tietää orpolasten tarkat osoitteet, joita sisäasiainministeriö ja

sen siirtoväenasiain osastokaan eivät tunteneet. Tämä johtui siitä, että or-

polasten kuljetus Suomeen oli uskottu sosiaaliministeriölle. Samalla pal-

jastui, että anomukset tehneet kasvattivanhemmat halusivat pitää ottolap-

518 Ibidem.

519 KA, Carl Enckellin henkilöarkisto k. 112, m. 2. E. O. Soravuo, P.M. Suomessa olevista neuvosto-

lapsista. Hki, 24.11.1944.

520 KA, J. Virolaisen ha, päiväkirja 22.9.1944–31.12.48.

521 J. Virolaisen päiväkirjassa orpolapsia koskevan luettelon luovuttamispäiväksi on merkitty

29.12.1944.

522 Ibidem, 2.
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sensa omanaan. Vain yhdessä anomuksessa lukee, että on yhdentekevää,

jäisikö kasvattilapsi perheeseen vai ei.523

Ulkoasiainministeri Carl Enckellin muistion mukaan 3. tammikuuta

1945 pidetyssä kokouksessa Valvontakomission edustaja eversti Filatov il-

moitti, että orpolapset palautetaan Neuvostoliittoon.524  Kun Suomen ta-

holta viitattiin aikaisempaan sopimukseen, vastattiin siihen, että tällai-

nen esitys voitiin tehdä niistä lapsista, joilla ei ollut vanhempia elossa.

Muut tuli palauttaa. Tässä kokouksessa sovittiin myös, että kuljetus järjes-

tetään Helsingin kokoamiskeskuksen kautta ja että selvien tapausten läh-

tö hoidetaan 14. tammikuuta 1945. Sisäasianministeriö antoi tämän jäl-

keen lasten huoltajille ilmoituksen, että lapsia koskeva anomus oli pikim-

miten lähetettävä sisäasiainministeriön siirtoväenasiain osastolle.525

Muutamia päiviä myöhemmin, 8.tammikuuta 1945526  pidetyssä koko-

uksessa eversti Filatov ilmoitti, että ainoastaan muutamat poikkeukset las-

ten suhteen tulisivat kysymykseen. Tuolloin Suomen ulkoministerin tuli-

si tehdä niistä esitys kenraaliluutnantti Savonenkoville. Edelleen Filatov

lausui, että muut 1–16-vuotiaat tuli lähettää matkaan sovittuun aikaan.

Alle vuoden vanhat lapset saivat ilman muuta jäädä. Saman tiedon vahvis-

taa Johannes Virolaisen päiväkirjamerkintä 8. tammikuuta 1945. Sen mu-

kaan lapsijuna lähti 14. tammikuuta kello 17.00.527

Ulkoministeri Carl Enckell kertoi omassa muistiossaan käyneensä ken-

raali Savonenkovin luona 11. tammikuuta klo 13.00. Läsnä olivat myös

eversti Filatov ja Soravuo. Soravuon laatiman muistion mukaan Enckell

selosti Savonenkoville orpolapsikysymyksen taustoja ja jätti nootin. Siinä

kiinnitettiin huomiota tapauksiin, joissa tiettyjen lapsiryhmien Suomeen

jääminen näytti olevan puolustettavissa. Savonenkov vastasi tähän, että

hänellä oli kategoriset ohjeet toimittaa kaikki, paitsi alle yksivuotiaat, neu-

vostolapset kotimaahan. ”Kun vetosin erilaisiin yleisinhimillisiin näkökoh-

tiin, sekä siihen, että kenr. Savonenkov arvovallallaan kai kuitenkin voi

aikaansaada poikkeuksia sääntöön, vastasi hän, että hän täysin ymmärtää

523 KA, SM SAO, SAO:lle saapuneet Liittoutuneiden Valvontakomissiolle osoitetut neuvostoliit-

tolaisia orpolapsia koskevat anomukset, Ef 1.

524 KA, J. Virolaisen ha, päiväkirja 22.9.1944–31.12.48., päivämerkintä 3.1.45. Neuvottelussa eversti

Filatovin kanssa kolme ensimmäistä kohtaa olivat: 1. Luettelo palanneista 2. Luettelo aviolii-

toista 3. Orpolapset. 8. Filmaus. kok. keskuksessa. Ilmoitetaan myöhemmin.

525 KA Carl Enckellin henkilöarkisto k. 112, m. 2, 3, 17.1.1945, 2.

526 E.O. Soravuon muistiossa päivämäärä on  9.1.1945.

527 Ibidem, 2–3. KA, J. Virolaisen ha, päiväkirja 22.9.1944–31.12.48., päivämerkintä 8.1.45. Kohdas-

sa 5. lukee, että Filmauksesta Enckellin soitettava Savonenkoville. Päiväkirjamerkinnästä ei

ilmene kuka, missä ja kenen toimesta filmauksen tuli suorittaa.
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esittämäni näkökohdat, mutta että hänen neuvostokansalaisena ja komen-

tajana täytyy omaksua se kanta, että Neuvostoliiton ulkomailla olevien

lasten on palattava kotimaahan.”528

Hän lisäsi, että komissiolle on lapsensa kadottaneiden vanhempien ta-

holta tehty suuri joukko tiedusteluja. Savonenkov painotti, että oli sattu-

nut lukuisia tapauksia, jolloin neuvostokansalaiset olivat Suomesta pa-

lanneiden lasten joukosta löytäneet omansa. ”Tämän ilmoituksen johdosta

saatoimme sitten vain todeta, että lasten maahan jäämistä koskevan ano-

muksen enempi käsittely on tarkoitukseton”, Enckell totesi. 529  Käytössä

oleva arkistoaineisto ei tue Savonenkovin väitettä.

Savonenkov mainitsi myös, että hänen tietojensa mukaan Suomessa

oli noin 400 neuvostolasta, joiden nimiä ei ollut luetteloissa. Hänelle luvat-

tiin toimittaa heistä tarkempia tietoja. Mitä tuli sellaisiin lapsiin, joiden

vanhemmat olivat Suomessa, ilmoitti Savonenkov, että LVK tulee käänty-

mään suoraan näitten vanhempien puoleen.530

Helsingistä lähetettiin matkaan 14. tammikuuta 213 vanhempaa vailla

olevaa lasta sekä 40 lasta, jotka seurasivat perheittensä mukana. Luetteloi-

duista lapsista oli jäljellä 126. Heistä 36 oli alle vuoden tai yli 16 vuoden

vanhoja.531

E. O. Soravuo otti esiin muistionsa lopussa hyvin tärkeän ja periaatteel-

lisen kysymyksen. Viime kädessä juuri se ratkaisi ja määräsi Valvontako-

mission kannan ja toimet orpolapsiasiassa. Kyse oli Neuvostoliitossa voi-

massa olleesta järjestelmästä, jonka mukaan valtiolla oli vanhempien huol-

toa vailla oleviin lapsiin nähden suurempi valta kuin monissa muissa

maissa. Valtio toimi näiden lasten yliholhoojana.532

Täten anomme kunnioittaen...

Uudenmaan lääninhallitus ilmoitti ryhmäpuhelinsanomassaan Vihdin, Py-

häjärven, Nummen ja Karjaan nimismiehille, että huoltolaitoksissa olleet

orpolapset rinnastettiin muihin huoltolaitoksissa olleisiin neuvostakansa-

laisiin. Heidät määriteltiin ehdottomasti palautettaviin. Lasten kohdalla

sallittiin poikkeus, mikäli ”joku heidän muassa oleva läheinen omaisensa

528 Ibidem, 3.

529 KA Carl Enckellin henkilöarkisto k. 112, m. 2, 3, 17.1.1945, 2.

530 KA Carl Enckellin henkilöarkisto k. 112, m. 3, E. O. Soravuon laatima P.M. n:o 14, 1–2.

531 KA Carl Enckellin henkilöarkisto k. 112, m. 2, 3, 17.1.1945, 3–4.

532 KA Carl Enckellin henkilöarkisto k. 112, m. 3, 17.1.1945, E.O. Soravuon muistio 15.1.1945, 4.
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Kirjailija Viljo ja rouva Maj-Inkeri Kajavan Valvontakomissiolle 9.1.1945 jä-

tetty hakemus, jossa he anoivat lupaa pitää heidän inkeriläinen ottolapsensa.

KA.
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tai, mikäli on kysymys aikuisista, sanotun kansalaisen tahdon ilmaisun

antamiseen pystyvistä henkilöistä, he itse nimenomaan ilmoita heidän

jäävän Suomeen.” Näin siis virkakielellä todettiin, että oikeustoimikelpoi-

nen henkilö sai ilmoittaa huoltolaitoksessa olleen lapsen tahdon jäädä Suo-

meen.533  Sen sijaan yksityisissä kasvatuskodeissa olleet orpolapset, jotka

kasvattajat halusivat pitää luonaan, saivat odottaa ohjeita tietämättömyy-

dessä.534

Lääninhallitus kehotti poliisipäälliköitä 5. joulukuuta 1944 klo 13.00

mennessä ilmoittamaan kunnittain tiedot kaikista erillään omaisistaan

olevista Neuvostoliiton kansalaisten lapsista. Tiedoissa tuli maininta, oli-

ko lapsi oikeuden päätöksellä otettu ottolapseksi.535

Lohjan piirin nimismies K. J. Backström ilmoitti puhelinsanomassa 4.

joulukuuta 1944 kaikille Lohjan kokoamiskeskuksen alueen poliisipäälli-

köille yksityiskoteihin sijoitetuista neuvostolapsista, että tietoja heistä odo-

tettiin viimeistään kolmen päivän kuluttua.536

Kasvattivanhemmat panivat parastaan ottolapsensa pitämisen perus-

teluissa. He vakuuttivat, että olivat kiintyneet lapseen kuin omaansa riip-

pumatta siitä, oliko perheessä omia lapsia. Moni lapseton perhe oli jo ehti-

nyt saada kihlakuntansa oikeudesta päätöksen pitää lapsi omanaan ja ot-

taa hänet nimiinsä.537  Hakijat vakuuttivat, että heidän taloudellinen ase-

mansa antoi mahdollisuuden kouluttaa lapsi niin pitkälle kuin hänen ky-

kynsä sallivat. Ilmoituksensa he varmistivat virkatodistuksillaan.

Ottovanhemmat edustivat kaikkia yhteiskuntaluokkia eri puolilta Suo-

mea. Hyvin monessa tapauksessa ottovanhemmat ilmoittivat, että lapsi

jäisi heidän ainoaksi perillisekseen. Ei ollut harvinaista lukea anomuksesta

LVK:lle, että lapselle oltiin jättämässä suuria omaisuuksia. ”Aikomukseni

on adopteerata lapsi niin pian kuin mahdollista. Tämän toimenpiteen

kautta lapsi tulisi lailliseksi miljooniin nousevan omaisuuteni perijäksi”.538

533 Uudenmaan lääninhallituksen ryhmäpuhelinsanoma n:o 215, 14/11 1944. Tuhottavaksi
määrätystä Vihdin poliisilaitoksen aineistosta vuodelta 1944–1945 paikallinen poliisi pelasti
yhden kansion ja antoi projektin käyttöön vuonna 2008.

534 Ibidem.

535 Uudenmaan lääninhallituksen puolesta esittelijä N. Rein. Ryhmäpuhelinsanoma n:o 234 4/12
1944.

536 Samat ohjeet toimitettiin samana päivänä 4.12.44 myös Inkoon, Nummen, Karjaan, Siunti-
on, Kirkkonummen, Pohjan, Tenholan ja Someron nimismiehelle sekä Hangon poliisimes-
tarille ja Tammisaaren komisariolle. Puhelinsanomaan kuuluu myös merkintä vastaanottajasta
ja vastaanoton kellonajasta.

537 Vertaa Pekkarinen ja Pohjoinen 2005, 38; Leskinen, 2007, 72.

538 KA, SM SAO, Siirtoasiainosastolle saapuneet Liittoutuneiden Valvontakomissiolle osoitetut
neuvostoliittolaisia lapsia koskevat anomukset. Ef 1.
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Ottovanhemmat olivat hyvin tosissaan tilittäessä tunteitaan Valvonta-

komissiolle. On ollut liikuttava lukea heidän tunnustuksiaan siitä, kuinka

he olivat kiintyneet lapsiin ja nämä kasvattajiinsa. Varmimmaksi vakuudek-

si anomuksiin oli liitetty jopa muutama lasten itsensä kirjoittama ilmoi-

tus halusta jäädä perheeseen.

Kun anomukset saapuivat siirtoväenasiainosastolle, ja niitä oltiin toi-

mittamassa LVK:lle, se määräsi lapset palautettaviksi. ”Anomukset jäivät

aiheettomiksi”, muuttoasiain osaston osastosihteeri Kihlberg kuittasi hank-

keen tuloksen anomusmappiin liitetyssä päiväämättömässä saatekirjees-

sään.539

LVK:n ”anomusoperaatiota” miettiessä ei voi välttyä ajatukselta, että

perheiden anomuksilla Valvontakomissio varmisti, ettei lapsia viety tur-

vaan. Jos olisi yksiselitteisesti ilmoitettu, että kaikki palautetaan, lapsia

olisi piilotettu ja toimitettu Ruotsiin. Nyt lapset voitiin hakea kodeista

vaikka poliisivoimin. Näinkin tapahtui. Kaikki ottovanhemmat eivät jää-

neet odottamaan Valvontakomission määräyksiä, vaan toimivat, kuten par-

haaksi näkivät. Ja vieläpä ripeästi.

Yksi Valvontakomissiolle kirjoittaneesta perheestä oli kirjailija Viljo Ka-

javan perhe. Hekin anoivat kunnioittaen LVK:ta suostumaan jättämään

heidän luokseen tytön, joka oli ollut heidän hoidossaan heinäkuusta 1943

lähtien. Viljo Kajavan vaimo Maj-Inkeri oli lukenut Uudessa Suomessa hei-

näkuun alussa ilmestyneen Salama Simosen artikkelin Lohjan karantee-

nileirille sijoitetuista inkeriläisistä.540  ”Karanteenileirin lastensairaalan

vuoteesta tirkisteli maailman sinisin silmäpari. Se kuului vuoden vanhal-

le Rosa-tytölle”, kerrottiin kirjoituksen eräässä kappaleessa. Inkeri Kajava

koki kirjoituksen kautta, että hänen omaan nimeensä ja tätinsä Rosa-ni-

meen kytkeytyi jotain syvällistä ja merkittävää. Näin perheeseen tuli ty-

tär. Hänen kastettiin Ruusu-Maijaksi.

Kajavat kertoivat anomuksessaan lapsen isän todennäköisesti kuolleen

Inkerissä ja äidin menehtyneen Kloogalla. Lapsettoman perheen taloudel-

lisen aseman ottovanhemmat kertoivat olevan hyvä. Perusteluissa Viljo ja

Maj-Inkeri Kajava esittivät ajattelevansa lapsen parasta ja toivoivat, että

Valvontakomissio suhtautuu anomukseen myönteisesti. Anomus on päi-

vätty 8. tammikuuta 1945.541

539 KA, SM SAO, Siirtoasiainosastolle saapuneet Liittoutuneiden Valvontakomissiolle osoitetut
neuvostoliittolaisia lapsia koskevat anomukset. Ef 1.

540 Salama Simonen, US, 1.7.1943, Synnyinmaasta vanhaan isänmaahan – Inkerin kansa on tun-
tenut tulleensa kotiin.

541 KA, SM SAO, Siirtoasiainosastolle saapuneet Liittoutuneiden Valvontakomissiolle osoitetut
neuvostoliittolaisia lapsia koskevat anomukset. Ef 1.
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Toiveikkuus karisi pian. Ruusu-Maijan kertoman mukaan Kajavat läh-

tivät matkaan niin, että astioiden peseminen jäi kesken. Talonmiehen rouva

antoi heille vihiä, että lasta tultaisiin hakemaan. Matkalaiset saapuivat Haa-

parantaan ja sieltä yötä myöten siirtyivät rajan yli potkukelkalla. Vartiomie-

hen kerrotaan katsoneen silloin sivuun. Kiire oli sellainen, että tavaranyy-

teistä oli lastenpotta vierinyt hankeen.542  Kajavat asuivat Ruotsissa kolme

vuotta. Viljo palasi Suomeen marraskuussa 1948 ja Inkeri Ruusu-Maijan

kanssa saman vuoden joulukuussa.543

Uudenmaan lääninhallitus ryhmäpuhelinsanomassaan paikallisille po-

liisipäälliköille 12. tammikuuta 1945 kehotti heitä suhtautumaan neuvosto-

lasten kotimaahan palauttamiseen ”mitä suurimmalla vakavuudella ja

huolella” ja valvomaan tarkasti, että ehdottomasti kaikki palautettavaksi

tarkoitetut lapset lähetetään matkaan määräaikana.544

Ylimääräinen esittelijä tuomari Holger Boije osoitti lääninhallituksen

puolesta kaikille paikallisille poliisipäälliköille ryhmäpuhelinsanoman

19.tammikuuta 1945, kun palautukset olivat jo ohi. Siinä lääninhallitus

kehotti poliisiviranomaisia huolehtimaan siitä, että kasvatti- ja otto-

vanhempien hoidossa olleet lapset ”viipymättä ja viimeistään 21.1.1945 klo

17.00 mennessä toimitetaan asianmukaisine tavaroineen Oitin jälki-

kuljetuskeskukseen palautettavaksi 22.1.1945 klo 17.00 lähtevällä junalla

Neuvostoliittoon.” [alleviivaus alkuperäisessä tekstissä, T.F.] Lapset oli

saatettava jälkikuljetuskeskukseen poliisiviranomaisten toimesta, tiedot-

teessa todettiin. Näistä poliisiviranomaisten toimista on tietoja siinä määrin

vähän, että jokainen tapaus olisi tuntemisen arvoinen.

Molotoville ja Kosyginille osoitetussa salaisessa tilannekatsauksessa 15.

tammikuuta 1945 muuttoasiain valtuutettu kenraalieversti Golikov kertoi

Viipuriin saapuneen 331 sotaorpoa. Heistä 32 oli alle viiden vuoden ikäis-

tä, ja heidät ohjattiin Leningradin lastenhoitolaitoksiin. Lapsista 261 oli

5–16-ikäistä ja heidät määrättiin lastenhoitolaitoksiin muille alueille: Ja-

roslavliin ja Vologdaan 100 lasta ja Kalininin alueelle 51 lasta. Päähallinnon

ohjeessa määrättiin 38 yli 16-vuotiasta lasta ammattikoulutukseen Kalini-

nin alueelle. Golikov ilmoitti lasten oppimisvaikeuksista kouluissa, koska

monet heistä eivät osanneet venäjää.545

542 Maija Kajavan haastattelu 13.8.2009.

543 Kajava 1990, 296.

544 Uudenmaan lääninhallituksen ryhmäpuhelinsanoma n:o 8/12/1–45.

545 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 66–72.
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Poikkeus vahvistaa säännön

Suomeen tuotujen orpo- ja huoltoa vailla olleiden lasten myöhemmistä

vaiheista tiedetään yhä hyvin vähän. Kun muistaa, että siirrettyjen määrä

oli 841 ja palautettuja oli 331, jää pohtimaan jäljelle jääneiden kohtaloita.

Meillä on hyvin niukasti tietoa myös siitä, kuinka moni suomalaisista per-

heistä palautetuista lapsista on pyrkinyt ja onnistunut saamaan yhteyden

kasvattivanhempiinsa. Jos tällainen yhteys oli syntynyt, milloin tämä oli

tapahtunut? Onko jossakin perhearkistoissa tallessa mahdollisia ottolasten

kirjeitä kasvattivanhemmilleen, ja mitä ne nyt voisivat kertoa meille? Onko

kukaan palautetuista ottolapsista onnistunut palaamaan Suomeen ja mil-

loin tämä oli tapahtunut? Tiedossa on ainakin yksi varma tapaus. Siitä on

kertonut Seura-lehti. Kyseessä ovat sisarukset Elma ja Sylvi Susi. Sodan

syttyessä Elma oli kymmenvuotias ja Sylvi kuusivuotias. Heidän isänsä

kuoli Inkerissä ja äiti Kloogalla. Sieltä sisarukset tuotiin Suomeen marras-

kuun lopussa 1942.546

Heidän kasvattivanhempansa Alma ja Kalle Hakkola, jotka omistivat

tilan ja sahalaitoksen Tuurin Kallenmäessä, ottivat Elman ja Sylvin hoitoon-

sa Perttulan lastenkodista. Tyttöjä vaalittiin kuin omia, ja heitä odotti tur-

vallinen elämä sekä mahdollisuus kouluttautua. LVK:n ilmoituksen tul-

tua tietoon Hakkolat, monien muiden hyväuskoisten mukana, anoivat lail-

lista oikeutta pitää ottolapsensa. Elma Toivola muistaa poliisin tulleen il-

moittamaan heille lähdöstä ”kotiin”. Sen tuli tapahtua viikon sisällä. Sisa-

rukset palautettiin niin sanotussa orpolapsijunassa. Ensimmäinen pääte-

pysäkki oli Vologdan kaupunki. Matka jatkui maaseudulla sijaitsevaan

lastenkotiin. Elma Toivolan mukaan loppumatka oli arvoitus, koska kulje-

tus tapahtui aina pimeään aikaan.

Elämä lastenkodissa jatkui lokakuun loppuun 1946. Siitä muistuttavat

kirjeet, joita sisarukset kirjoittivat kasvattivanhemmilleen ja he puoles-

taan ottolapsilleen. Elma ja Sylvi Susi pääsivät muuttamaan takaisin Suo-

meen Alma ja Kalle Hakkolan luo. Heidän välinen kirjeenvaihtonsa löy-

tyy Töysän museosta. Elma Toivola on antanut tämän tutkimuksen käyt-

töön 15 kasvattivanhemmilleen kirjoittamaansa kirjeen kopiota. Yli puo-

let kirjeistä on päivätty, mikä on kokonaiskuvan muodostamisen kannal-

ta arvokasta. Ensimmäinen kirje on päivätty 20. tammikuuta 1945 ja vii-

meinen 25.4.1946.547

546 Elma Toivolan kirje tutkija Toivo Flinkille 19.3.2007, 1.

547 Töysän museo, Elma ja Sylvi Suden kirjeitä kasvattivanhemmilleen Vaasan läänin Kallen-
koskelle.
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Tyttöjen usko paluuseen oli vahva. Lasten puhuteltua paikallisia päät-

täjiä joku heistä, uskoisin leikillään, kehotti Elmaa kirjoittamaan itselleen

Stalinille. Tuumasta toimeen. Ja niin siinä sitten kävi, että noin kuukau-

den kuluttua lastenkodin johdolle tuli tiedustelu Moskovasta. Siinä halut-

tiin varmistua, että Suomessa on sellainen koti, joka ottaa tytöt vastaan.

He vakuuttivat näin olevan ja viittasivat Alma Halkolan kirjeisiin. Vakuut-

telut hyväksyttiin, ja elokuussa 1946 Elma ja Sylvi palasivat kaipaamaansa

kotiin.548

Töysän siirtoväen huoltojohtaja Kustaa Hakomäki totesi sisäasiainmi-

nisteriön siirtoasiainosastolle lähettämässään kirjeessä, että Valtiollinen

poliisi toi Elma ja Sylvi Suden Töysään elokuun lopussa 1946. Hän var-

misti myös sen, että lapset otettiin kasvateiksi liikemies Kalle Hakkolan

perheeseen. Hakomäki vakuutti, että lapset olivat ”täydellisesti luvalla pa-

lanneet, eivätkä ole mitään karkureita”, ja pyysi lähettämään heidän väes-

tönsiirtokorttinsa.549

Lilja Huttusen ikuisia kysymyksiä550

”Luultavasti jokaisen ihmisen elämässä koittaa sellainen aika, kun pyrkii

saamaan vastauksia kysymyksiin: kuka olen, mistä tulen ja mihin olen

menossa?” Lilja Huttuselle nämä kysymykset olivat hyvin konkreettisia

silloin, kun hän ei tietänyt omista vanhemmistaan juuri mitään. Liljaa 14

vuotta vanhempi sisar Lyyli on puolestaan puhunut pikkusiskolleen hei-

dän vanhemmistaan hyvin vähän.

”Isäni vietiin vuonna 1936. Sisareni kävi silloin suomalaista koulua Le-

ningradissa, joka pian pantiin kiinni. Se sijaitsi Ligovskin valtakadun var-

rella. Silloin hän lähti opiskelemaan myyjäksi. Veljeni Jalo oli isäni vangit-

semisen aikoihin 14-vuotias.” Lilja Huttunen muistelee menneitä hiljai-

sella, ikäihmisenäkin kirkkaalla äänellään vuosina 2008 ja 2009.

Isä sai neljän ja puolen vuoden ehdottoman vankeustuomion, ja hä-

net karkotettiin Kaukoitään Habarovskin alueelle. Hän kuoli vuoden ku-

luttua 45 vuoden ikäisenä. Lilja oli silloin kymmenen kuukauden ikäinen.

Äiti eli sodan alkuun asti. Lilja sanoo muistavansa sodan alkupäivän vie-

läkin:

548 Töysän museo, Kopio oikeaksi todistetusta Alma Halkolan kirjeestä maisteri Kalju
Brummerille, päiväämätön.

549 KA SM SAO, Ea 143, kirje n:o 2583, 11.3.1947.

550 Lilja Huttusen haastatteluja 2008, 2009.
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Oli kesä. Poimin kukkia kodin vierestä ja kuulin ukkosen jyrinää

muistuttavan äänen. Kun tulin sisään, äiti kertoi minulle, että sota

on alkanut. Sillä hetkellä en ymmärtänyt, mitä se tarkoitti. Pian

tajusin, ehkä liiankin hyvin, mitä sota toi tullessaan. Meitä ammut-

tiin tykeillä.

Meillä ei ollut omaa suojapoteroa. Me pääsimme naapureille. Katet-

tu potero oli suorakulmaisen muotoinen. Ovi oli sen vasemmassa

kulmassa. Se oli auki, ja siitä tuli valoa sisään. Oikealla siitä istui

naapurin emäntä ja kuori perunoita. Pieni poika ryömi perunoiden

luo ja otti yhden niistä kouraansa. Hän oli keskellä poteroa. Lapsen

äiti ja naapurin tytär istuivat poteron takana oikeassa nurkassa. Minä

äitini kanssa istuimme heidän vastapäätään.

Kaikki tapahtui silmänräpäyksessä. Tämä kuva on yhä silmissäni.

Emäntä keskeytti perunan kuorimisen, kääntyi oviaukkoa kohti ja

pudotti itsensä sen eteen. Pikkupoika kaatui selälleen ja veri peitti

hänen ruumiinsa. Hän nyki käsiään ja jalkojaan hetken ja hiljeni.

Ammuksen sirpale oli leikannut pois hänen päälakensa. Pojan äiti

ja naapurin tytär ponkaisivat pystyyn. He tarttuivat kiinni toisiinsa

ja poteron täytti korvat salvannut karjaisu. Naapurin emäntä oli

kaikesta päätellen suojannut meidät ammuksen sirpaleilta, joista

kuoli itse. Sama ammus oli tappanut hänen miehensä, joka oli het-

keksi poistunut poterosta. Hän sai sirpaleet vatsaansa ja kuoli pian

hirveissä tuskissa.

Muistan kuinka ryömimme poterosta ulos. Ohi juokseva sotilas

huusi meille ja käski pakenemaan, koska olimme rintamalinjalla.

Minne pakenemaan?

Liljan sisar Lyyli oli silloin työssä Leningradissa. Hän lähti sieltä etsimään

äitiään ja sisartaan. Paikallisliikenteen junat eivät enää kulkeneet, niinpä

Lyyli kulki jalan 15 kilometriä. Hänet pysäytettiin matkalla monta kertaa

ja kiellettiin menemästä rintamalinjan suuntaan. Hän vastasi joka kerta,

että kotona häntä odottavat sairas äiti ja pieni sisar. Lyyli sai jatkaa mat-

kaansa. Hän löysi lähimmäisensä, mutta joutui saksalaisten valtaamalle

alueelle.

Liljan muistelee, että he tulivat mummolaan Nikkarilaan luultavasti

syyskuussa. Hänen äitinsä kuoli 27. marraskuuta sairasteltuaan vain pari

viikkoa. Kohta hautajaisten jälkeen heidät häädettiin talosta. Saksalaiset

tarvitsivat hyvän ja ison talon itselleen. Tästä alkoivat heidän koettele-

muksensa, tai oikeammin ne jatkuivat.
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Lyyli jätti pikkusiskonsa Krasnoje Selon lastenkotiin. Hän sanoi Liljalle,

että tämä saa siellä opetusta:

Olin poissa tolaltani, enkä tajunnut tapahtuneesta mitään. Kun me

tulimme lastenkotiin, minut valtasi kauhu. Sisareni tehdessä läh-

töä, minä aloin riuhtoa itseäni irti minua pitelevistä käsistä, huu-

sin ja potkin, kunnes voimani loppuivat.

Muistan, kun istuin jäätyneen ikkunan luona ja hengittämällä

sulattelin lasiin pientä aukkoa, josta näkisin poistuvan sisareni. Kes-

kellä huonetta oli iso höyläämättömistä laudoista kasattu pöytä.

Kaikki kasvatit istuvat sen ympärillä. Oli ruoka-aika. Ruoaksi jaet-

tiin jotain litkua, pelkkää vettä. Epätoivossa, joka valtasi minut sii-

tä, että Lyyli lähti ja jätti minut, työnsin soppalautasen luotani. Sil-

lä siunatulla hetkellä siihen tarttui useita käsiä. Tämä oli ensi tutus-

tumiseni lastenkotiin.

Lilja vietti lastenkodissa kolme kuukautta. Hän ei muista siitä juuri mi-

tään sen kylmyyden, nälän ja lian keskellä. Hänen mieleensä on jäänyt

hetki. Lyyli tuli yhden ainoan kerran käymään lastenkodissa, kun siellä oli

karanteeni. Hänet päästettiin sisään pihan puolelta. Lyyli kertoi siskolleen

vuosien kuluttua, kuinka tämä ojensi langanlaihoja käsiään ja aneli otta-

maan mukaan.

Lilja ilahtuu muistellessaan kokeneensa todellisen onnen päästyään las-

tenkodista pois. Kertomansa mukaan päivä oli aurinkoinen ja hän oikein

inahteli vapaudesta nauttiessaan. ”Olen jälkikäteen monta kertaa ajatellut

kuinka Luoja on suojellut minua kaiken sen kauhun keskellä. En jäänyt

invalidiksi eikä minusta ole tullut ihmisvihaajaa”, Lilja tunnustaa.

Hän ei muista Suomen-matkasta mitään. Sen määränpää oli kuiten-

kin Vaskio lähellä Saloa. Kotona oli tuleva äiti Alli. Lyyli alkoi tehdä lähtöä

ja Liljalta pääsi itku. Se jatkui ja jatkui. Kohta Alli kiinnitti lapsen huo-

mion kissanpentuun. Tyttö alkoi leikkiä sen kanssa ja rauhoittui. Tulevaa

isää Lilja ei tulopäivänään muista, luultavasti tämä oli poissa kotoa.

Minusta tuntuu, että pääsin silloin ensimmäistä kertaa elämässäni

inhimillisiin oloihin. Muistojeni mukaan totuin uuteen kotiini no-

peasti. Vanhempani olivat arviolta 40-vuotiaita. Heillä ei ollut omia

lapsia. Heidän luonaan asui kyllä kasvattityttö, joka oli noin 16-

vuotias. Hän oli asunut perheessä vajaat kymmenen vuotta. Tyttö

opiskeli kutojaksi.
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Olin hyvin laiha. Tämän vuoksi vanhempani panivat parastaan

ruokkiessaan minua. Kohta ihoni peittyi näppylöistä. Muistan, että

vanhemmat soittivat lääkärille. Tämä selitti, että kyse oli allergisesta

reaktiosta. Se oli pitkäaikaisen nälkiintymisen seurausta. Selvisin no-

peasti, ja minulla alkoi tavanomainen elämä. Mikä onni oli elää per-

heessä ja tuntea, että sinusta pidetään huolta, sinua rakastetaan ja

suojellaan. Sain elää puolitoista vuotta täysin vapautunutta elämää.

Lilja tapasi kasvattiäitinsä uudelleen 30 vuotta myöhemmin. Lilja ei enää

juuri osannut suomea. Hänen sodan ajalta Suomessa asunut serkkunsa

Amalia toimi tulkkina. Ottoäiti kertoi, että Liljan lähdettyä ei ollut päivää,

ettei hänestä olisi puhuttu. Lilja sanoo jatkaneensa elämäänsä heissä, hei-

dän mielissään, ikuisena lapsena. Ja ottovanhemmat elivät jo ikäihmiseksi

tulleen Liljassa osana hänen elämäänsä.

Lilja muistelee kaiholla ottoisäänsä, jota hän kertoo ihailleensa. Kun

tämä tuli työstä, söi ja vapautui hetkeksi, Lilja sanoo kömpineensä tämän

polvelle. Lilja sanoo edistyneensä koulussa niin hyvin, että ensimmäisen

luokan päätettyään hänet siirrettiin suoraan kolmannelle luokalle.

Liljan onni sai surullisen käänteen. Hänen mieleensä jäi outoja keskus-

telujen pätkiä, joille hän heristi korviaan. Vanhemmat puhuivat siitä, että

tyttö voidaan määrätä palaamaan takaisin. Kerran aamulla hänet herätet-

tiin ja sanottiin, että täytyy lähteä matkaan. Matkatavarat olivat lähtökun-

nossa. Vanhemmat rauhoittelevat häntä, että päätös voidaan ehkä peruut-

taa. He toivoivat, että asia järjestyy. Oli sunnuntaipäivä. Matkaan tuli myös

Lyyli. Isä pyysi tätä jäämään seuraavaan päivään asti. Lyyli kieltäytyi pelä-

ten, että elleivät he palaa heti, myöhemmin heidät viedään väkisin. Ja sil-

loin passitetaan suoraan Siperiaan.

Liljalle lähtö tarkoitti uuden elämän ja uusien vanhempien menettä-

mistä. Mitä tämä kaikki tiesi hänen sisarelleen, joka tiedosti, mihin oli

palaamassa. Lyyli oli kansanvihollisena vangitun isän tytär. Hän tajusi ti-

lanteen selkeästi, mutta oli oppinut vaikenemaan.

Isä saattoi meidät rajalle asti. Tarkastuspisteessä isä joutui eroamaan

minusta. Luultavasti olin hänessä niin lujasti kiinni, että minut

revittiin irti. Siinä hyvästellessä isä huokasi tuskissaan, että he jou-

tuvat ottamaan tilalleni toisen tytön. Silloin minulta pääsi huuto:

”Älkää ottako ketään! Minä palaan! Minä varmasti palaan! Älkää

vain ottako ketään!!!” Olin aivan pois tolaltani. Olin hokenut sa-

maa niin kauan kuin näin häntä. Luultavasti lapsen sydän ei halun-

nut hyväksyä todeksi sitä, että me emme tapaa enää koskaan.
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Lilja sai vuosien kuluttua tietää, että hänen kasvatti-isänsä palattua kotiin

Liljan saattomatkalta, tämä valitti tytön kohtaloa ja kaatui lattialle saaden

ensimmäisen sydäninfarktin. ”Varmaan parkumiseni kaikui hänen kor-

vissaan niin, eivätkä äiti ja isä voineet tämän jälkeen enää ottaa muuta

lasta”, Lilja olettaa.

Varsin pidättyväiseksi sisarensa luonnehtima Lyyli puolestaan muiste-

li, kuinka Liljan luovuttaminen rajalla tapahtui. Suomalainen palautus-

viranomainen kysyi venäläiseltä, osoittaen tyttöä, voisiko tämä jäädä. Vas-

taus oli ei. Siihen kuului myös lisäys: Te ette jättäisi oman maanne lasta.

”Aivan kuin minua olisi palautettu satumaahan. Lämpimästä pesästä mi-

nut heitettiin kylmään ja nälkään nukkumaan oljille härkävaunussa. Oli

tammikuu 1945. Suomalaisten antama kamiina hävisi Viipurissa”, Lilja täs-

mentää.

Matka kesti kauan. Heidät tuotiin Kalininin kaupunkiin. Liljan vaiku-

telma valottomasta kaupungista jäi hänen mieleensä niin vahvana, ettei

hän koskaan oppinut pitämään siitä. Matkan pää oli kuitenkin kylä nimeltä

Sahorovo. Sahorovossa lapset pääsivät kouluun. Heitä, Suomesta tulleita

lapsia, oli koulussa kolme. Koska he evät osanneet venäjää, heidät sijoitet-

tiin samalle, kolmannelle luokalle. Liljan muistaa, että ensimmäisen vuo-

den aikana he eivät oppineet juuri mitään. Koulunkäyntiä ei edistänyt

sekään, että lapset istuivat päällystakit päällä ja muste jäätyi pulloihin.

Opettaja ei voinut aloittaa oppituntia, ennen kuin uunia oli lämmitetty.

Koululaisten onneksi naapurikylään muutti lastenkoti. Lyyli onnistui

sijoittamaan sinne kaikki kolme suomalaista lasta. Se pelasti heidät. Lilja

eli lastenkodissa kolme vuotta, syyskuusta 1945 elokuuhun 1948. Se sijaitsi

Arkanovo-nimisessä kylässä. Lyyli asui kahden kilometrin päässä. Las-

tenkotimme ensimmäinen johtajatar kävi kirjaimellisesti poimimassa lap-

sia lähellä olevan Kalininin kaupungin kaduilta. Lapsia oli 20 eri kansalli-

suutta. Valtaosa heistä oli täysin orpoja. Liljan mukaan he olivat kuiten-

kin onnellisia siitä, että heillä oli katto pään päällä, ruokaa ja heihin sydä-

mellisesti suhtautuvia kasvattajia.
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Palautetaan kaikki vaikka väkisin

Venäjän sosiaalihuollon historian mukaan sodan päätyttyä NL:ssa lasket-

tiin olleen 678 000 orpolasta, joista 400 000 oli sijoitettuna 3 500 lastenko-

tiin. Loput oli otettu kasvattilapsiksi ja perheisiin holhottaviksi.551  Tutkija

Zezinan mukaan sodan jälkeisinä vuosina huoltoa ja valvontaa vailla ol-

leiden alaikäisten luku maassa nousi kolmeen miljoonaan. Lapset pakeni-

vat lastenkotien, ammattikoulujen ja perheidenkin raskaita oloja. Vuo-

sien 1946 ja 1947 nälänhätä ja sitä seuranneet vuodet vain lisäsivät huoltoa

ja valvontaa vailla olleiden lasten kodittomuutta.552

Inkerinsuomalaisille oli varattu palautusoperaatiossa häviäjän osa. Se

liittyi Neuvostoliiton kansallisuuspolitiikkaan ja samalla siihen rangais-

tukseen, joka kuului vihollisvaltion kanssa yhteistyössä oleville. Inkerin-

suomalaisten aseelliset hyökkäykset Pietariin kansalaissodan aikana ja se-

paratistiset autonomiapyrkimykset Tarton rauhanneuvotteluissa olivat

Neuvostoliiton ylimmän johdon ja itsensä Stalinin muistissa. Tällä kertaa

kyse oli välittömästä yhteistyöstä vihollisvaltion kanssa ja vapaaehtoinen

muuttaminen sen suojaan. Siinä oli syitä kerraksi.

Jos lähtijät olivat menossa suureen tuntemattomaan, eivät Suomeen-

kaan jääneet olleet varmoja tulevaisuudestaan. He olivat neuvostokansa-

laisia. Heillä oli maassaolo- ja työlupa, jotka sisältyivät siirtoväenasiain

viranomaisten myöntämään todistukseen. Silti he pelkäsivät, että heidät

viedään väkisin Neuvostoliittoon. Yhtä lailla heidän mieltään askarrutti

pelko neuvostoviranomaisten ahdistelusta heidän palattuaan entiseen ko-

timaahan. Sekä lähteneet että jääneet olivat väsyneet loputtomaan epä-

varmuuteen, kurjuuteen, vajavaisiin oikeuksiinsa ja kodittomuuteen. Val-

taosa inkeriläissiirtoväestä oli naisia, joiden harteille lankesi myös perhei-

den henkisen jaksamisen taakka. He halusivat lopultakin saada perheensä

ja miehensä oman katon alle. Miesten olinpaikasta ei ollut varmaa tietoa,

551 Sirotstvo i besprizornost v Rossii, 2008, 125.

552 Zezina 1999, 128.



209Palautetaan kaikki vaikka väkisin

silti usko kerran koittavaan jälleennäkemiseen oli vahvempi kuin pelko

menettää entinen.

Inkeriläispalautusten pääasiallisesti päätyttyä 15. tammikuuta 1945

LVK:n toiminta ei kuitenkaan loppunut. Niinpä Turusta lähteneet LVK:

upseerit palasivat sinne runsaan viikon kuluttua. Heidän mukanaan oli

tulkki. Majuri Kuznetsovin toimiessa päällikkönä upseerit kutsuivat luok-

seen Seurahuoneelle Turun kaupungin poliisimestarin ja osastopäällikkö

Korpimaan. He esittivät vaatimuksen, jonka mukaan heille tuli seuraa-

vaksi päiväksi klo 14.00 mennessä varustaa luettelo Suomeen saapuneista

ja täällä pidätetyistä Neuvostoliiton kansalaisista. Luettelo vaadittiin ve-

näjänkielisenä. Kääntäjänä toiminut nimismies Kupiainen ryhtyi käännös-

työhön Valpon toimistossa. Kääntämistä oli siinä määrin paljon, että luet-

telo ehdittiin saada valmiiksi vasta seuraavaksi päiväksi.553

Inkeriläispalautuksiin liittyvässä ulkoasiainministeriön sisäisestä tie-

dotuksesta N:o 8, 15. maaliskuuta 1945 LVK:n nimettömän edustajan ker-

rotaan ilmoittaneen, että Moskovassa oltiin tyytyväisiä 56 000 neuvosto-

kansalaisen palautusten järjestelyyn. Samalla huomautettiin, että Suomessa

oli yhä 9 500 inkeriläistä, ja annettiin ymmärtää, että heitä ajatellen oli

olemassa suunnitelmia. Sivumennen mainittiin, että Ruotsista kaikki [al-

leviivattu alkuperäisessä, T.F.] Neuvostoliiton kansalaiset (mm. virolaiset,

latvialaiset ja liettualaiset) aiottiin viedä kotimaahan. Kerrottiin, että Ruot-

siin jo matkusti ryhmä upseereita järjestämään palautuksia. Viitaten sii-

hen, että Suomessa olleiden neuvostokansalaisten (lue inkeriläisten) ase-

ma oli hieman toinen kuin Ruotsiin paenneiden inkerinsuomalaisten, he

saivat valita, haluavatko lähteä vai jäädä.554

Vaasan lääninhallituksen toimintakertomus ulkoasiainministeriön so-

tilastoimistolle maaliskuulta 1945 vahvisti Suomeen jääneiden inkeriläisten

kartoitustyön jatkumisen täysimittaisena. II luokan kapteeni Svirsa pyysi

poliisimestaria toimittamaan hänelle luettelon kaikista läänin alueella sil-

lä hetkellä olleista neuvostokansalaisista. Tulkkina toiminut Merjas kir-

joitti 23.3.–25.3.1945 välisenä aikana noin 2 000 nimeä käsittävän luette-

lon.555

B-osastolle osoitetun raportin mukaan Porissa kävi 10. ja 11. päivänä

huhtikuuta 1945 kaksi NKVD:n upseeria. Toinen heistä, kapteeni Baranov,

osoittautui myöhemmin täydellisesti suomen kieltä taitavaksi. He etsis-

553 KA, Valpo II, XXV C2, Turun pistetulkin toimintakertomus SM:lle ajalta 21.1.–27.1.1945.

554 UM Fb 110 E 11 A. Yöntilän mappi, UM:n sisäisiä tiedotuksia n:o 8, 15.3.1945, 3–4.

555 UM Fb 110, kot. 140, kansio III/E.10/B-osasto. Vaasan lääninhallitus N:o 2026, toiminta-
kertomus ajalta 1.3.–28.3.1945, 3, 4.
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kelivät inkeriläisiä ja itäkarjalaisia pakolaisia. Hakemistaan henkilöistä he

tapasivat Nikkanen-nimisen inkeriläisen sotilaskarkurin. 556

Kansallisarkistoon mikrofilminä saatu osa Andrei ®danovin arkistoa

tarjoaa tilaisuuden nähdä, miten LVK:n puheenjohtaja muokkasi hänelle

toimitettua aineistoa Moskovaan. Tällä aineistolla on laajempaa merkitystä

LVK:n sisäisen toiminnan ymmärtämiseksi. Meitä se kiinnostaa lähinnä

sen vuoksi, että se liittyy kiinteästi inkerinsuomalaisia koskevaan päätök-

sentekoon.

Touko-kesäkuun taiteessa 1945 ®danov oli laatimassa tavanomaista

Vjatšeslav Molotoville osoitettua muistiota. ®danovin esikunta toimitti

hänelle siihen tarvittavia tietoja. Valvontakomission esikuntapäällikkö ken-

raalimajuri Vasiljev jätti esimiehelleen eri raporteista kootun muistion

luonnoksen. Se on päivätty 2. kesäkuuta 1945. ®danov muokkasi sitä tii-

vimmäksi kokonaisuudeksi. Tekstin luonnos sisälsi esityksiä välirauhanso-

pimuksen 10. artiklasta. Eräässä kohdassa hallinto-osaston päällikkö ken-

raalimajuri Styrov esitti Suomeen jääneiden ”entisten internoitujen ja vä-

kisin tuotujen neuvostokansalaisten” (s.o. inkeriläisen siviiliväen) palaut-

tamista pakkotoimenpiteenä.557

®danov kertasi Suomen velvoitteita. Hän totesi, että Neuvostoliiton

sotilasjohdolle luovutettiin ja palautettiin kesäkuun 1. päivään 1945 men-

nessä 42 479 neuvostovankia. Samalla Neuvostoliittoon palautettiin 58 127

internoitua ja väkisin Suomeen kuljetettua neuvostokansalaista. Kannat-

taa kiinnittää huomiota päivämäärään ja kotiutettujen siviilien lukuun.

Samalla on syytä palauttaa mieleen, että NL:n kotiuttamishallinnon esimie-

hen Golubevin esittämä tavoite oli 59 000. ®danovin antama tilannearvio

on näiden lukujen valossa varsin hyväksyttävä. Palautettavia koskenut ta-

voite oli melkein saavutettu. Siitä oli raportoitu ja se oli hyväksytty. Voi-

daan olettaa, että Suomeen jääneiden pakottamiseen käytettävät voimava-

rat eivät ®danovin mielestä enää olleet tuloksen väärti. ®danov laukaisi

tilanteen tekemällä luontevan yhteenvedon. Hän viittasi LVK:n tietoihin

siitä, että Suomeen oli jäänyt 708 henkeä entisiä sotavankeja ja noin 9 000

siviiliä. Eri syistä he välttivät palaamasta Neuvostoliittoon.

Ottaen huomioon, että neuvostokansalaiset, jotka eivät olleet pa-

lanneet Neuvostoliittoon, kuuluivat pääasiallisesti niiden henkilöi-

556 UM Fb 110, kot. 140, kansio III/E.10/B-osasto Yhteenveto LVK:n meriryhmä ja talous- ja
sotakorvausosaston edustajien oleskelusta ja toiminnasta Porissa ja sen ympäristössä 16.1.–
31.7.1945.

557 GARF, fond 77, opis 3, delo 40, list 39.
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den joukkoon, jotka olivat joutuneet neuvostoelinten pakkotoimien

kohteeksi tai olivat toimineet saksalaisten ja suomalaisten kätyreinä

väliaikaisesti vallatulla neuvostoalueella tai olivat varakasta ja kulak-

kiainesta, joka onnistui hankkimaan Suomessa tuhdin omaisuu-

den tai solmi avioliiton Suomen kansalaisten kanssa ts. kuuluivat

niihin henkilöihin, jotka suuremmalta osin tulisivat välttämään pa-

laamistaan Neuvostoliittoon, pitää Liittoutuneiden Valvontakomis-

sio mahdollisena, että

a) vaaditaan Suomen hallitukselta kaikkien maahan jääneiden

neuvostovankien etsimistä ja palauttamista Neuvostoliiton So-

tajohdolle lyhyessä ajassa;

b) luovutaan Suomeen jääneiden entisten internoitujen ja väkisin

tuotujen neuvostokansalaisten pakollisesta kotiuttamisesta.558

®danovin näkemys ei jäänyt viimeiseksi sanaksi inkeriläisten kohtaloista

käydyssä keskustelussa, vaikka hän olikin Valvontakomission ylin päättä-

jä. Samaan aikaan LVK:n hallinto-osaston päällikkö kenraalimajuri Styrov

lähetti Moskovaan oman kymmensivuisen tiedotteensa. Siinä hän esitteli

LVK:n toimintaa vastuualueestaan käsin. Tiedotteen vastaanottajana oli

Neuvostoliiton sisäasiainkansankomissaari Berija. Jakelulistaan kuuluivat

myös Stalin, Molotov ja Malenkov. Styrov omisti Suomeen väkisin viedyn

neuvostoväestön kotiuttamiselle muistiostaan runsaan sivun. Suomalais-

ten perusteluista huolimatta Syrov pysyi kannassaan siitä, että välirau-

hansopimuksen solmimishetkellä Suomessa oli lähes 66 000 Neuvostolii-

tosta väkipakolla poistettua siviilihenkilöä. Suomen valtaa pitävät pyrki-

vät Styrovin mukaan saamaan inkeriläisen väestön myötätunnon puolel-

leen ”paikallisten fasististen järjestöjen aatteellisen toiminnan avulla”.559

Styrov jatkoi, että Itä-Karjalan sotilashallinto koulutti tälle alueelle toi-

mihenkilöitä, järjestämällä ”opettajaseminaareja” Raumalla ja Sorvalissa

sekä ”opettajaleirin” Jämsässä. Opiskelijat niihin Styrovin mukaan valit-

tiin henkilöistä, joita suosittelivat vastavakoiluelimet ja Valtiollinen polii-

si. Toimintaan osoitetuista merkittävistä varoista huolimatta valtaosa neu-

vostoihmisistä ilmoittautui vapaaehtoisest palaamaan synnynmaahansa.560

Kenraalimajuri Styrov esitteli väestönsiirtoihin liittyvää samaa numero-

tietoa, jota hänen esimiehensäkin sai käyttöönsä, jossa mainittiin Suo-

558 GARF, fond 77, opis 3, delo 66, list 6–7. Arhiv A. A. ®danova.

559 GARF, fond R-9401, opis 2, delo 94, list 54.

560 GARF, fond R-9401, opis 2, delo 94, list 54.
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meen jääneiden määrä. Styrov luonnehtii heitä toistamalla esimiehensä

perustelut sanasta sanaan, mutta teki niistä erilaisen johtopäätöksen. Hä-

nen mielestään ”kysymys tästä neuvostokansalaisten ryhmästä jäi ratkaise-

matta, vaikka heidän oleskelunsa Suomessa vihamielisten ainesten toimin-

nan tukikohtana ei vastaa Neuvostoliiton etuja.” Mielestäni vaikka-kon-

junktion tilalle olisi pitänyt käyttää mutta-konjunktiota. Silloin kokonai-

suus soveltuisi luontevasti Styrovin ajatusmalliin, jota hän oli tuonut esiin

jo ennenkin.561

LVK:n esitti elokuussa 1945 päätöksensä, jonka mukaan myös ne neu-

vostokansalaiset, jotka eivät olleet palvelleet maansa sotavoimissa tai eivät

olleet joutuneet sotavangeiksi, kuten Er.P 6:n miehistö, oli pidätettävä ja

luovutettava Neuvostoliittoon.562

Venäläisten lähteiden mukaan vuoden 1946 maaliskuulta Neuvostoliit-

toon kuljetettiin jo siirrettyjen lisäksi 2 382 henkeä.563  LVK:n toimesta pa-

lautuskampanja jatkui syyskuuhun 1947. Valvontakomission poistuttua

maasta neuvostokansalaisten kaitseminen delegoitiin Neuvostoliiton lä-

hetystön toimihenkilöille. Tässä vaiheessa todettakoon, että Neuvostolii-

ton kotiuttamishallinnon esittämien tietojen mukaan vuoteen 1947 men-

nessä Neuvostoliittoon kuljetettiin yhteensä 58 412 maan kansalaista. Hei-

dän joukossaan oli miehiä 12 031, naisia 25 983 ja alle 16-vuotiaita lapsia

20 983.564

Venäjän Federaation kansankomissaarien neuvosto

Inkeriläistä syntyperää olevien kansalaisten työ- ja talousjärjestelyistä

Neuvostokansalaisten kotiuttaminen ulkomailta vuoden 1944 jälkeisinä

vuosina on noussut tutkimuskohteeksi vasta 1990-luvulla salaisten arkisto-

tietojen tultua julkisiksi. Venäjällä keskustelun avasi tutkija V. N. Zemskov

1990 laajassa artikkelissaan, jossa hän tarkasteli kotiuttamista Saksasta ja

muista Euroopan maista vuosina 1944–1951. Kotiuttamiselinten, vastaan-

otto- ja suodatuskeskusten toimintaa koskevien tietojen lisäksi erityisen

arvokkaana on Zemskovin kirjoituksessa pidettävä kotiutettujen oikeu-

dellisen aseman tarkastelua. Hänen mielestään kotiutettujen oikeusturva

561 Ibidem, list 54–55.

562 UM Fb 110, kot. 140, kansio III/E.10/B-osasto. Kääntäjä Pekka Inkisen yhteenveto LVK:n meri-,
talous- ja sotakorvausosaston edustajien toiminnasta Porissa 16.1.–31.7. 1945.

563 GARF fond 9526, opis 1, delo 1118, list 100. Musajev 2004, 314.

564 Ibidem.
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oli tarkastelluissa tapaukissa kärsinyt, koska sekä viranomaiset että paikal-

linen väestö olivat suhtautuneet siirtoväkeen epäilevästi. Zemskov on käyt-

tänyt laajasti Venäjän Federaation historiallisen arkiston aineistoa ja tul-

lut käsitykseen, että Neuvostohallitus piti kansalaistensa kotiuttamista pa-

kollisena.565

Samaan tulokseen on päätynyt tutkija Govorov lisensiaattityössään

vuodelta 1998. Hänen tarkastelunsa kohteena oli kahden Leningradin

alueella sijainneen tarkastus- ja suodatusleirin toiminta vuosina 1944–1949.

Govorov vahvistaa Zemskovin näkemyksen neuvostokansalaisten pak-

kokotiuttamisesta. Govorovin esittämä kanta tukee väittämää, että

kotiutettavien moniportaisesta tarkastusjärjestelmästä puuttui valtion la-

kisääteinen valvonta. Tästä johtuen palautettavat jäivät tarkastusviran-

omaisten armoille.566

Venäjän Federaation ylin päättävä elin otti kantaa inkeriläisten kotiut-

tamiseen kesäkuussa 1945. Salainen määräysluonnos oli tehty puheenjoh-

taja Kosyginin ja hallintojohtaja Boldyrevin nimissä.567 Kuten edellä on jo

mainittu, sen aikaisen hallitustason hallintomenettelyn mukaan asiakir-

jan luonnos pitkälle valmisteltuna tuli hyväksytyksi pääasiallisesti sellaise-

naan. Tämän perusteella näitä luonnoksia voidaan pitää luotettavina asia-

kirjalähteinä.

Viitaten jo monesti siteerattuun Valtion Puolustuskomitean määräys-

luonnokseen marraskuun 19. päivältä 1944 ”Velikolukin, Kalininin, Nov-

gorodin, Pihkovan ja Jaroslavlin alueiden toimeenpanevat komiteat otti-

vat vastaan 17 227 perhettä Suomesta siirrettyjä inkeriläistä syntyperää ole-

via kansalaisia ja tarjosivat heille tarpeellista taloudellista apua”.

Samalla heti perään todetaan, että tarkastus paljasti epätyydyttävän

tilanteen siirtoväen kotiuttamisessa. Alueiden työvoimapulasta huolimatta

4 000 henkeä inkeriläisestä siirtoväestä oli yhä 1945 vailla työtä. Heidän

joukossaan sanottiin olleen myös korkeasti koulutettuja asiantuntijoita.

Esimerkiksi Jaroslavlin alueen Nekrasovskin, Pervomaiskin ja Arefinskin

piireissä työtä vailla oli puolet työkykyisistä inkeriläisistä. Kalininin alueen

Kamenskin piirissä puolestaan työttömän siirtoväen määrä ylitti 80 % työ-

kykyisistä.568

565 Tolstyh 2005, 17–18; Zemskov Istorija SSSR, 1990, 26–41; Zemskov 1993, Rossija N:o 5; Zemskov
1995. Sotsiologitšeskije issledovanija N:o 5, str. 3–13, N:o 6, str. 3–13.

566 Tolstyh 2005, str. 20; Govorov 1998.

567 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 97– 99.

568 Ibidem.
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Inkeriläiset palautettiin Suomesta Neuvostoliittoon 5.12.1944–15.1.1945 ko-
koamiskeskuksista. Alempana sijoitusalueet Venäjällä. KA.

KOKOAMISKESKUKSET
1. Helsinki, 2. Lohja, 3. Hyvinkää, 4. Lahti, 5. Kouvola, 6. Turku, 7. Salo, 8.

Loimaa, 9. Rauma, 10. Eurajoki, 11. Pori, 12. Tampere, 13. Óitti, 14. Jyväskylä,
15. Seinäjoki, 16. Ylivieska, 17. Oulu, 18. Naarajärvi, 19. Mikkeli, 20. Savon-
linna, 21. Hämeenlinna.
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Alueiden kolhooseihin liittyi esityksen mukaan vain neljäsosa inkeri-

läisestä siirtoväestä. Alueellisissa tarkastuksissa tuli esiin suuria paikkakun-

takohtaisia eroja. Niinpä Velikolukin alueella kolhooseihin kuului vain

joka kymmenes inkeriläisperhe, Kalininin alueella kaksi kymmenestä, Nov-

gorodin alueella joka neljäs ja Jaroslavlin alueella joka kolmas sinne siirre-

tyistä inkeriläisperheistä.569

Tilanne ei ollut sen parempi kasvimaiden jakamisessa siirtoväelle. Asia-

kirjassa todettiin, että yli 7 000 perhettä 17 000:sta oli jäänyt ilman kasvi-

maata. Erityisen heikosti asiat olivat Velikolukin alueella, jossa kasvimaita

sai vain joka kymmenes perhe. Inkeriläisille ei tiedotettu muistakaan siirto-

väelle valtion myöntämistä eduista vuosiksi 1945–1946.570

Määräyksessä todettiin, että inkeriläistä siirtoväkeä vastaanottaneet vi-

ranomaistahot laiminlöivät inkeriläisille varatut avustukset. Ne oli tarkoi-

tettu omakotitalojen rakentamiseen, niiden ostamiseen tai korjaamiseen.

Asuntopulasta johtuen kesäkuussa 1945 vajaat puolet alueille kuljetetuista

inkeriläisistä asui paikkakuntalaisten omakotitaloissa alivuokralaisina,

asuntoloissa ja jopa maakorsuissa. Valtion myöntämistä lainoista inkeri-

läisten elinolojen parantamiseksi käytettiin vain 0,8 % . Epätyydyttävistä

elinoloista johtuen inkeriläisen siirtoväen kerrotaan omavaltaisesti muutta-

neen entisille asuinsijoilleen. Asiakirjassa mainitaan, että Novgorodin

alueelta muutti pois 42 perhettä ja Pihkovan alueelta 13 perhettä tammi-

kesäkuussa 1945. 571

Tilanteen parantamiseksi Venäjän Federaation Kansankomissaarien

Neuvosto jälleen kerran velvoitti paikalliset päättäjät hoitamaan heille osoi-

tetut asiat kuntoon niin, että vuoden 1945 aikana kaikki inkeriläisperheet

voisivat muuttaa omiin asuntoihinsa. Myös kouluikäisille ja orvoille lap-

sille tuli järjestää sopivaa yleissivistävää ja ammatillista koulutusta. Lisäk-

si paikallisia päättäjiä velvoitettiin kerran kuukaudessa raportoimaan

Moskovaan siirtoväen elinoloista.572

Venäjän Federaation Kansankomissaarien Neuvoston varapuheenjoh-

taja Gritsenko vahvisti inkeriläisen siirtoväen asioiden epätyydyttävän ti-

lan. Esimiehelleen Kosyginille heinäkuussa 1945 osoittamassaan muistiossa

Gritsenko totesi, että kelvottomasta taloudellisesta tilanteesta johtuen in-

keriläinen siirtoväki anoi paluulupia entisille asuinsijoilleen Leningradin

alueelle ja Karjalais-Suomalaiseen Neuvostotasavaltaan. Anojat viittasivat

569 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 99.

570 Ibidem.

571 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 98.

572 Ibidem, list 98, 97.
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siihen, että kotipaikkakunnillaan heillä oli käyttökelpoisia asuinrakennuk-

sia. Siellä löytyi myös heidän sukulaisiaan.573

Tilasto antaa kuvan inkeriläisen siirtoväen määrästä sijoitusalueilla tou-

kokuussa 1945.574

Alue Perhettä  Henkilöä  Miehiä Naisia Lapsia

1. Velokolukin 1796 5577 1218 2536 1823

2. Kalininin 4393 14158 2897 6274 4998

3. Novgorodin 3147 10513 2233 4919 3361

4. Pihkovan 1848 6335 1309 2833 2193

5. Jaroslavlin 6043 19359 3924 8726 6518

Yhteensä 17 227 55 942 11 581 25 688 18 893

Gritsenkon esittämät tilastot kertoivat myös inkeriläisten ammattitaidos-

ta ja työllisyystilanteesta. Esitettyjä tilastoja pidettiin kuitenkin puutteel-

lisina.575  Tämän vuoksi asiaa ei otettu käsiteltäväksi valtakunnallisella tasol-

la. Se poistettiin Venäjän Federaation Kansankomissaarien Neuvoston toi-

mikunnan asialistalta odottamaan tarkistettuja tietoja.576 Ne määrättiin toi-

mittamaan Moskovaan 20. heinäkuuta 1945 mennessä.577

Aluekohtaisen tilanteen tarkastelu antaa kokonaiskuvan inkeriläisen

siirtoväen taloudellisesta ja henkisestä tilasta kesällä 1945. Käytössämme

on Venäjän Federaation johdolle osoitetut selonteot ja muistio keskusjoh-

don suorittamasta tarkastuksesta. Alueille siirrettyjen inkeriläisten tunto-

ja kuvaavat heidän vastauksensa tutkimusprojektin haastattelulomakkeissa.

Velikolukin alue578

Meidät tuotiin Velikolukin alueelle Nelidovon asemalle. Meitä oli

vastassa kaksi sotilasta valkoisissa turkeissa aseet tanassa. Kaikki ko-

573 Ibidem, list 95.

574 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 92, 91.

575 Ibidem, list 87, 86.

576 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 85.

577 Ibidem, list 84.

578 Velikolukin alueen (oblastin)  rajat ja hallinto määrättiin Neuvostoliiton  Toimeenpanevan
komitean asetuksella 22. elokuuta1944 ja lakkautettiin 23. elokuuta 1957.  Alueen läntiset piirit
liitettiin Pihkovan alueeseen ja itäiset Kalininin alueeseen. Yandex, Wikipedia, Velikolukskaja
oblast.
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Velikolukin alueneuvoston salainen raportti, jossa selostetaan inkeriläisten

vastaanottoa, sijoitusta ja työllistämistä koskevia toimia 25.12.1944 ja 15.1.1945

välisenä aikana. GARF.
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mennettiin vaunusta ulos kovaan pakkaseen. Vaunun eteen tuli
amerikkalainen Studebacker-kuorma-auto. Siitä junaan nousseet
tarkastajat kävivät purkamaan meidän matkatavaroitamme. Kaik-
ki radiot, työkalut ym. arvokkaat tavarat ja vaatteet he veivät muka-
naan autoon. Kirjoista he laittoivat nuotion palamaan vaunun eteen.
Nappasin tulesta koulutodistukseni ja piilouduin naisten hameiden
ja äitini taakse.

Kaikki saapuneet pantiin kävelemään sotilaiden välissä toista ki-
lometriä isoon parakkiin, jossa ikkunat olivat rikki ja lunta satoi si-
sään. Lämpöä saatiin isoista peltitynnyreistä tehdyistä kamiinoista.
Niiden lämmössä päästiin vähän kuivattelemaan lasten vaatteita.
Parakista meitä tulivat hakemaan kolhooseihin niin sanotut ostajat.

Meidän perhe vietiin härän vetämällä reellä Bolšaja Kamenka -ky-
lään ja majoitettiin opettajien vanhaan taloon. Myöhemmin mei-
dät siirrettiin toiseen huoneeseen. Meidän täytyi joka päivä käydä
ilmoittautumassa kyläneuvostossa. Työssä ollut isä sai ruokakortin,
muut perheen jäsenet eivät. Äiti vaihtoi vaatteita leipään. Asuim-
me siellä noin puoli vuotta.

Eno, joka oli neuvostosotilas, hoiti hakemukset ja järjesti meidät
pois sieltä. Me pääsimme kotiseudulle Inkerinmaalle. Olimme siel-
lä muutaman päivän, kun miliisi antoi meille 24 tuntia aikaa pois-
tua. Pääsimme Viroon, Kohtla-Järven lähelle. Työurani alkoi 12-vuo-
tiaana.579

Alueen tietojen mukaan inkeriläisiä siirrettiin Suomesta Velikolukin alueel-
le joulu- tammikuussa 1945 yhteensä seitsemän junalastillista. Alueen piti
vastaanottaa 1 500 perhettä. Tosiasiallisesti heitä saapui 1 796 perhettä.580

Joukossa oli muitakin kuin suomalaisia.
Viranomaisten mukaan suurimman huolen aiheuttivat elinolot. Tyy-

pillisiä ongelmia olivat ahtaus, talvi-ikkunoiden puute, kelvottomat läm-

579 Vastauksia tutkimusprojektin esittämiin haastattelukysymyksiin, www. narc.fi/kotiinkarko-
tettavaksi -tutkimushanke/haastattelukysymykset. Paperille tulostettuja haastattelulomakkeita
on jaettu vuoden 2007 ja 2008 aikana eri tilaisuuksissa Suomessa, Virossa, Inkerinmaalla,
Venäjä Karjalassa ja Ruotsissa yhtensä noin 1 500 kpl. Vastauksia on saapunut: Venäjän Kar-
jalasta 16, Virosta 42, Ruotsista 15, Suomesta 10, yhteensä 83 kpl. Vastaukset ovat pääasiallisesti
nimeämättömiä ja päiväämättömiä. Olen numeroinut haastatteluvastaukset maittain niiden
saapumisen myötä. Oheinen Velikolukin aluetta koskeva haastattelulomake on saapunut Ve-
näjän Karjalasta. Sen numero on 5. Vastauksia kysymyksiin 69–87. Lisää Velikolukiin liittyvää
tietoa vastauksissa Virosta, n:o 8, 20, 25.

580 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 171.
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mitysuunit, asuntoloiden puutteelliset saniteettiolot, pöytien, tuolien ja
sänkyjen riittämättömyys.581  Puutelista antaa kuvan ankeudesta ja lohdut-
tomuudesta, johon inkeriläiset joutuivat. Talviolot tekivät elämästä entis-
tä synkemmän. Siirtoväen elinoloja eivät helpottaneet edes heille jaetut
avustukset. 582

Siirtoväen juurruttamiseksi heidän sijoituspaikkakunnilleen valtion
myöntämästä miljoonan ruplan lainasta vappuun mennessä 1945 oli käy-
tetty vasta 33 000 ruplaa.583  Luku osoittaa, että inkeriläisellä siirtoväellä ei
ollut pienintäkään aikomusta jäädä heille määrättyihin paikkoihin. Veliko-
lukin alueen Toropetskin piirin Pokenskin kyläneuvoston vastuulle sijoi-
tetut 50 inkeriläistä lähettivät oma-aloitteisesti Leningradin alueen Vozne-
senskin piirin viranomaisille yhteisanomuksen. Siinä he pyysivät entisen
kotiseutunsa johtoa anomaan heille sijoituspaikan päättäjiltä virallista
muuttolupaa. Kirjeessään Voznesenskin piirineuvoston puheenjohtaja
Tšistjakov pyysi hoitamaan muuttopaperit mainituille henkilöille oman
piirinsä työvoimapulaan viitaten.584

Velikolukin alueen toimeenpaneva komitea hyväksyi toimenpideoh-
jelman puutteiden poistamiseksi. Asioiden todellinen tila selvisi Mosko-
vaan esitetystä avunpyynnöstä. Velikolukin aluejohto pyysi Venäjän Fede-
raation johdolta siirtoväen elinolojen parantamiseksi keskitettyinä toimi-
tuksina kuukausittain leipää 50 tonnia, suolaa 10 tonnia, saippuaa 10 ton-
nia ja paloöljyä 10 tonnia. Lisäksi aluejohto toivoi saavansa nahkajalkineita
lapsille 1000 paria, aikuisille 1 500 paria; lasten päällysvaatteita 1000 kpl,
aikuisten 1500 kpl; alusvaatteita lapsille 1000 kpl, aikuisille 1500 kpl. Kerta-
luontoisten raha-avustusten myöntämiseksi siirtoväelle aluejohto pyysi
200 000 ruplaa.

Venäjän Federaation muuttoasiainviranomaisten suorittamassa tarkas-
tuksessa kirjattiin muistioon Moskovaan jo ennestään esitetyt puutteet.
Muistiossa ei sanallakaan mainita keskusjohdon valmiudesta tai halusta
täyttää paikallisten viranomaisten pyyntöjä.585  Sen sijaan paikallisia viran-
omaisia kehotettiin tehostamaan valtion päätöstä koskevaa tiedottamista
inkeriläisten keskuudessa. Muistiossa todettiin, että pois muuttamaan in-
nostuneet inkeriläiset eivät olleet tietoisia, että heidät oli sijoitettu Veliko-
lukin alueelle pysyvästi ”lisäasuttamistoimenpiteenä, eikä tilapäisasuk-

581 Ibidem, list 166.

582 Ibidem, list 166.

583 Ibidem, list 166.

584 Ibidem, list 193.

585 Ibidem, list 195–200.
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kaiksi” tekstin ilmaisua lainatakseni. Muistiossa kerrottiin, että siirtoväeltä
kuultiin jopa sellaisia lausuntoja, että Neuvostoliiton Komissio (lue Valvon-
takomissio) petti heidät. Inkeriläisten mukaan heidät luvattiin viedä syn-
nyinmaalle ja tuotiinkin vieraalle maalle. Muistiossa todettiin, että esitetys-
tä tilanteesta päätellen siirtoväki ei tuntenut valtion heille tarjoamia etu-
ja. Lopuksi huomautettiin, ettei näistä eduista tiedetty edes kotiuttamista
hoitaneissa toimikunnissa.586

Arvioidessaan syntynyttä tilannetta Gritsenko kääntyi esimiehensä Ko-
syginin puoleen ja halusi saada tarkan määrän muista kuin inkeriläisper-
heistä Velikolukin, Pihkovan, Novgorodin, Jaroslavlin ja Tverin alueilla.
Gritsenkon mielestä paikallisille viranomaisille pitäisi antaa oikeus myön-
tää muuttolupia kaikille muille, paitsi inkeriläisille.587

Kuukausi oli tuskin ehtinyt kulua, kun Gritsenko lähestyi Kosyginia
kirjeellä, joka tuli osoittaa Molotoville. Se oli päivätty 1. elokuuta 1945.
Kyseessä oli Valtion Puolustuskomitean nimissä tehdyn määräyksen luon-
nos. Se koski edellä mainittuja muuttolupia ja oli ehdotuksen mukainen.
Samassa kirjeessä viitattiin siihen, että Neuvostoliiton sisäasiainministeri
Tšernyšev kannatti Valtion Puolustuskomitean määräystä.588

Pihkovan alue589

Härkävaunussa, jossa matkustimme Kouvolasta Viipuriin asti, oli
saattajia. Matka kesti muutaman päivän. Neuvostoliiton puolella
meiltä otettiin perunat ja liha pois. Sanottiin, että ne tuovat sairauk-
sia Venäjälle. Tajusimme, ettemme pääse kotiseudulle, kun Viipuris-
sa härkävaunu suljettiin laudoilla ja nauloilla. Vettä annettiin äm-
päreissä, eikä juna pysähtynyt asemalla, kun ajoimme kotikaupun-
kimme Hatsinan ohi.

Juna kulki viikon ja pysähtyi Pihkovan alueella Pljussan asemalla.
Vastassa oli hevosmiehiä rekineen. Meille kerrottiin, että meidät
viedään kaukaiseen köyhään kylään. Perillä ei ollut yhtäkään mies-
tä, koska kaikki olivat kaatuneet sodassa. Meidän perhe sai asun-
noksi erillisen talon metsässä. Ympärillä hangessa oli paljon suden-
jälkiä. Kylään ja kouluun oli matkaa kuusi kilometriä.

586 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 195.

587 Ibidem, list 94, 93.

588 Ibidem, list 79.

589 Pihkovan alueen (oblastin) rajat ja hallinto määrättiin Neuvostoliiton Toimeenpanevan ko-
mitean asetuksella 23. elokuuta 1944. Yandex, Wikipedia, Pskovskaja oblast.
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Miliisi ilmoitti meille, että me olemme kansanvihollisia, koska olem-
me suomalaisia. Isä pantiin vankilaan, ja äiti joutui kasvattamaan
neljää lasta yksin.

Venäjää emme osanneet, mutta kouluun oli pakko mennä. Ruokaa
oli vähän. Saimme asua vain maaseudulla, kaupunkiin emme saa-
neet lähteä. Kun isä pääsi vapaaksi, hän työskenteli traktorinkuljet-
tajana ja sai palkkaa ruokatavarana: ruista, perunaa, kaalia. Asuim-
me siellä 1945–1947 ja aloimme pyrkiä pois.

Isä kirjoitti paikallisille viranomaisille. Vähän ajan päästä perhe-
emme pakeni Viroon, jossa asumme vieläkin.590

Virallisen kuvan inkeriläisen siirtoväen sijoittamisesta Pihkovan alueelle
saamme sen toimeenpanevan komitean puheenjohtajan Seminin selon-
teosta Venäjän Federaation kansankomissaarien neuvoston varapuheen-
johtaja Gritsenkolle. Se on päivätty 27.5.1945.591

Inkeriläinen siirtoväki majoitettiin pääasiallisesti alivuokralaisiksi. Al-
kuvuoden ja vapun välisenä aikana heille jaettiin avustuksena keskimää-
rin 25–30 kiloa leipää henkeä kohti. Tämän lisäksi avustettiin perunoiden
ja vihannesten saamisessa. Myös raha-avustusta myönnettiin keskimää-
rin 190 ruplaa henkeä kohti.592

Esitettyjen tietojen mukaisesti Pihkovan alueelle saapuneista perheis-
tä (1848) runsaat puolet (1 100) kävi työssä kolhooseissa. Teollisuuden pal-
velukseen ja virastoihin pääsi siirtoväkeä 422 perheestä, 71 perhettä toimi
neuvostotiloilla, kahdeksan löysi toimeentulonsa kalastuskolhooseista.
Kolhoosien mailla asuneista perheistä 244 ei käynyt työssä. Selonteossa
tätä selitettiin työkyvyttömien määrällä perheissä ja haluttomuudella käydä
ansiotöissä. Esityksen mukaan nämä perheet tulivat toimeen omillaan ja
saamillaan ruokakorttiavustuksilla.

Halukkaille jaettiin kasvimaata 0,15–0,35 hehtaaria. Maatalouspankin
myöntämä rakennuslaina, joka otettiin käyttöön toukokuussa, ei esityk-
sen mukaan kiinnostanut siirtoväkeä. Se pyrki palaamaan entisille asuin-
sijoilleen. Lukuisissa kirjeissä, joita Pihkovan alueen päättäjät saivat inke-

590 Vastauksia tutkimusprojektin esittämiin haastattelukysymyksiin, www. narc.fi/kotiinkarko-
tettavaksi -tutkimushanke/haastattelukysymykset. Anna M-n päiväämätön haastattelulomake
saapunut Virosta 2008. Haastattelulomake n:o 23.Vastauksia kysymyksiin 69–87. Lisäksi
Pihkovaan liittyvää tietoa haastattelulomakkeissa Virosta, n:o 3, 17, 34; Venäjän Karjalasta,
n:o 3, 11.

591 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 122–125.

592 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 124.
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riläisiltä, esitettiin yksi ainoa pyyntö. Siirtoväki halusi saada muuttoluvan
sinne, missä heillä oli heidän kotitalonsa.593

Osa inkeriläisperheistä muutti Leningradin alueelle virallista muutto-
lupaa odottamatta. Pihkovan aluejohto määräsikin piirien päättäjiä valvo-
maan, ettei siirtoväki poistuisi sijoituspaikkakunniltaan. Siirtoväen elin-
olojen kohentamiseksi aluejohto ryhtyi kartoittamaan inkeriläisten tilan-
netta.594

Novgorodin alue

Suomessa meillä ei ollut kokoamiskeskusta. Tiesimme, että lähdem-
me Pakaan asemalta (Orimattila). Meitä oli kaksi perhettä. Muka-
na meillä oli ruokaa, vaatteita ja kuivaa muonaa niin paljon kuin
meidän iso perhe jaksoi kantaa sekä lehmä. Matkustimme henki-
lövaunuissa. Saattajilla oli oma vaunu.

Suomen puolella rajaa annettiin joka perheelle mukaan kahden vii-
kon kuiva muona. NL:n puolella vaihdettiin saattajia ja junankul-
jettaja. Kaikki alkoi tapahtua venäjäksi. Viipurissa annettiin käsky
tulla vaunuista ulos. Asemalla seisoivat meitä varten härkävaunut,
joihin piti mennä. Emme saaneet mukaan mitään asiapapereita.
Silloin ymmärsimme, ettei meitä viedä kotiin, koska Leningradissa
juna ei ajanut Baltian asemalle, vaan tuli Ohtan asemalle. Sieltä kulki
rautatie Venäjän sisämaahan. Emme tietäneet tulevaisuudesta mi-
tään.

Meidät vietiin Novgorodin alueelle, Litvinovskin kyläneuvoston
alaiseen Boskovon kylään. Se sijaitsi 25 km rautatieasemalta. Vastassa
oli kolhoosin miehiä hevosrekineen. Niihin lastattiin tavarat ja lap-
set. Aikuiset kulkivat välillä kävellen, välillä ajoivat kuorman pääl-
lä. Talvi oli kylmä. Tavoitteemme oli pysyä hengissä, koska meillä ei
ollut mahdollisuutta muuttaa mitään.

Meidät, kaksi perhettä, majoitettiin tyhjään taloon. Siinä oli vain
yksi iso huone, jossa ei ollut venäläistä uunia [leivinuunia, T.F].
Kolhoosin johtaja ilmoitti meille, että meidän papereissa on merk-
ki, ja me olemme velvollisia elämään 101 km:n päässä suurista kau-
pungeista. Kohta toinen perhe majoitettiin omaan taloon.

593 Ibidem, list 123.

594 Ibidem, list 122, 123.
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Kun muona alkoi loppua, elämä muuttui raskaaksi. Aloimme vaih-
taa vaatteita ja muuta tavaraa ruokaan. Lähdimme sieltä Viroon
ilman lupaa vuonna 1945. Pääsimme Valgan maakuntaan Tagulan
kylään. Ensin olimme töissä isännällä, sitten kolhoosissa. Siellä
asuimme vuoteen 1951 asti. Silloin muutimme Kohtla-Järveen. Olin
siellä töissä betonitehtaalla, josta jäin eläkkeelle. En päässyt opiske-
lemaan. Työni edistyi kuitenkin oikein hyvin ja menin sinne aina
hyvin mielelläni.595

Igor Tolstyh julkaisi 2005 lisensiaattityönsä Novgorodin yliopistossa siir-
toväen kotiuttamisesta Novgorodin alueelle vuosina 1944–1948. Tutkimuk-
sessaan hän käsittelee myös alueelle sijoitettuja inkeriläisiä. Tolstyh on
tarkastellut kotiuttamiselimiä lainsäädännön valossa, alueelle saapunei-
den ihmisten väestöntilaa, vastaanottokeskusten toimintaa, siirtoväen työl-
listämistä, elinoloja ja heidän keskuudessaan suoritetun valistustoiminnan
ideologisia muotoja. Tutkijan käyttämä arkistoaineisto antaa laajan ku-
van sodanjälkeisistä tapahtumista kotialueellaan ja tekee mahdolliseksi
sijoittaa inkeriläisten vaiheita laajempaan viitekehykseen.596

Siirtoväen kansallisuuskuva kertoi, että venäläisiä oli joukossa 1 073,
vepsäläisiä 31, suomalaisia 8 962, inkeroisia 352, karjalaisia 41, virolaisia 68,
valkovenäläisiä 1 ja ukrainalaisia 5 henkeä.597  Suomesta kotiutettava inke-
riläisväestö määrättiin Novgorodin alueella sijoitettavaksi Valdaiskin,
Krestetskin, Molvotitskin, Demjanskin ja Polavskin piireihin. Vastaanotto
ja sijoittaminen jätettiin väestönsiirto-osastolle. Venäjän Federaation halli-
tus velvoitti päätöksellään 6. maaliskuuta 1945 maan 15 aluetta raportoi-
maan kuukausittain kotiuttamisen tilasta.598  Novgorodin alueella vastaa-
vat velvoitteet osoitettiin 17 piirille ja kahdelle kaupungille, Novgorodille
ja Staraja Russalle.599

Igor Tolstyhin tutkimuksen mukaan Novgorodin alueen 27 piiristä oli
16 saksalaisten miehittämiä vuodesta 1941 vuoteen 1944. Saksalaiset olivat
siirtäneet alueelta 166 167 henkeä venäläistä väestöä.600  Ensimmäiset pa-

595 Vastauksia tutkimusprojektin esittämiin haastattelukysymyksiin, www. narc.fi/kotiinkarko-
tettavaksi -tutkimushanke/haastattelukysymykset. Nimeämätön ja päiväämätön haastattelu-
lomake saapunut Virosta 2008. Haastattelulomake n:o 21.Vastauksia kysymyksiin 69–87. Li-
säksi Novgorodiin liittyvää tietoa haastattelulomakkeissa Virosta, n:o 9, 12, 34; 40. Venäjän
Karjalasta, n:o 3, 11.

596 Tolstyh 2005.

597 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 162.

598 Tolstyh 2005, str. 50–51.

599 Ibidem, str. 52.

600 Ibidem, str. 69.
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luumuuttajat saapuivat alueelle kesällä 1944. Kotiin palattuaan heitä koh-
tasi asuntojen, elintarvikkeiden ja ruoan puute. Paluumuuttajien piti aloit-
taa kaikki alusta. Venäläistä väestöä kohdeltiin näin ollen samalla tavalla
kuin muitakin.601

Eräs Tolstyhin esittämä tapaus liittyy tammikuuhun 1945. Grigorovon
asemalla lähellä Novgorodia 350 henkeä omaisuuksineen joutui odotta-
maan kuljetustaan sijoituspaikkoihin avotaivaan alla useita vuorokausia.
Vanhuksia ja lapsia (n. 40 % siirtoväestä) väestönsiirtoviranomaiset joutui-
vat majoittamaan korsuihin ja telttoihin rautatielaitureiden tuntumaan.
Näitäkään majoituspaikkoja ei riittänyt kaikille. Koska muuttoväen kulje-
tukset vastaanottokeskuksista sijoituspaikkakuntiin jätettiin paikallisten
viranomaisten vastuulle, muutto tapahtui pääasiallisesti hevos- ja härkä-
kyydillä. Se vei kohtuuttomasti aikaa, ja ihmiset jäivät risteysasemien ym-
päristöön oman onnensa nojaan useiksi viikoiksi ja jopa kuukausiksi.602

Tolstyh huomauttaa, että siirtoväestön mitä raskaimmista elinoloista huoli-
matta oli poliittinen tiedotus Staraja Russan vastaanottokeskuksessa hoi-
dettu mallikelpoisesti.603

Saavuttuaan sijoituspaikkakunnalle inkeriläisen siirtoväen tuli saada
kertaluontoinen raha-avustus ja pysyvää elintarviketukea. Novgorodin pii-
rin toimeenpaneva komitea määräsi elokuussa 1945 jaettavaksi alueensa
kolhoosien inkeriläiselle siirtoväelle yhdeksän tonnia ruista, vähintään kah-
deksan kiloa jauhoja perheenjäsentä kohti. Tolstyh huomauttaa tässä yhtey-
dessä, että on jäänyt epäselväksi, kuinka paljon siirtoväki todellisuudessa
sai elintarvikkeita. Mitään tositteita suorituksista hän ei löytänyt.604  Ihmiset
yrittivät kiinnittää huomiota hädänalaiseen elämäänsä.

Inkerin siirtoväen poliittista luotettavuutta mitattiin tarkastamalla, oli-
ko heidän hallussaan viranomaisten kieltämää omaisuutta. Niihin kuului-
vat radiovastaanottimet, äänilevyt ja kirjallisuus. Omaisuutta tarkastet-
tiin vastaanottokeskuksissa. Sen suorittivat NKVD: n työntekijät. Todis-
tetusti he käyttivät valtuuksiaan myös väärin. Tutkija Igor Tolstyh on var-
mistanut, että takavarikoimistilanteissa ei laadittu pöytäkirjoja eikä käy-
tetty todistajia. Tarkastajia kiinnostivat ennen kaikkea ne inkeriläiset, joilla
oli mukanaan arvokasta ja kysyttyä tavaraa, kuten ompelukoneita, polku-
pyöriä, jalkineita ja vaatteita.

601 Ibidem, str. 72.

602 Ibidem, str. 95, 96.

603 Ibidem, str. 102.

604 Ibidem, str. 130.
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Myös karjan omistajat olivat kiinnostuksen kohteena. Omaisuuden ta-
kavarikoimisen perusteluna käytettiin Valtion puolustuskomitean mää-
räystä tammikuun 16. päivältä 1942. Sen mukaan vihollisen jättämä omai-
suus oli sotasaalista ja samalla valtion omaisuutta. Siirtoväen valituksia
selvitellyt valtion keskushallinnon tarkastuslautakunta osoitti, että Stara-
ja Russan NKVD oli vienyt omaisuutta 16:lta ja karjaa 11:ltä ulkomailta
saapuneelta henkilöltä. Osa tavaroista palautettiin omistajilleen, osa oli jo
ehditty myydä. Menetetyn omaisuuden omistajat saivat korvauksen ra-
hassa.605  Samanlaisia laittomia takavarikkoja paljastettiin Batetskin vas-
taanottokeskuksessa.606

Valvontaviranomaisia kiinnosti omaisuuden lisäksi siirtoväen ”moraali-
nen ja poliittinen tila”. Kommunistisen puolueen alue- ja piirikomiteat
sekä paikalliset KGB: n osastot keräsivät tietoja ”vihamielisten ainesten”
neuvostovastaisesta toiminnasta. Sellaiseksi luokiteltiin myös asukkaiden
ääneen lausutut ajatukset, jotka poikkesivat neuvostohallituksen virallisista
näkemyksistä. Mielialatarkkailussa käytettiin myös postin lukemista.
KGB:n Novgorodin alueen päällikkö Retškalov ilmoitti alueen toimeenpa-
nevan komitean puheenjohtaja Jeremejeville marraskuussa 1944 siirto-
väen keskuudessa levinneistä kolhoosinvastaisista lausunnoista. Tiedot-
teessa viitattiin, että eräs kotikyläänsä palannut venäläinen mies kertoi
tuttavalleen, että vaikka hän oli Latviassa sodan aikana pakkotyössä, oli
heillä siellä leipää, lihaa ja paljon muutakin. Kotiin palattuaan perhe jou-
tui näkemään nälkää, koska kolhoosissa ei ansainnut mitään. Ja senkin,
minkä tienasi, mies väitti Neuvostovallan ottavan itselleen.607

Erityisen kriittisinä neuvostojärjestelmää ja kolhooseja kohtaan paikal-
liset viranomaiset pitivät ulkomailta kotiutuvia paluumuuttajiaan. Sodan
päätyttyä Euroopassa heitä palasi kotiin Baltian maiden lisäksi Saksasta,
Itävallasta, Ranskasta ja Puolasta. Suomesta saapunut inkeriläinen siirto-
väki oli oma lukunsa. Monet Neuvostoliittoon palanneista osoittivat avoi-
mesti tyytymättömyyttään neuvostojärjestelmää ja valtionjohtoista talou-
denhoitoa vastaan. Saksasta Volotovskin piiriin palanneen miehen väitet-
tiin kertoneen naapureilleen elämästään Saksassa kahden vuoden aikana.
Hän väitti talonpoikien eläneen siellä niin hyvin, että heillä oli 20 nautaa,
lampaita ja viljapelto hallussaan. Kertojan mukaan talonpojat olivat omai-
suutensa isäntiä. Siellä kun ei ollut kolhooseja eikä tulisi olemaan. Sen
sijaan kolhooseissa talonpojat olivat aina nähneet nälkää.608

605 Ibidem, str. 104.

606 Ibidem, str. 107.

607 Ibidem, str. 150–151.

608 Ibidem, str. 152, 153, 154.
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Huhut kolhoosien lakkauttamisesta levisivät siviilisiirtoväen lisäksi ko-
tiutettujen rintamamiesten kautta. Useat heistä olivat kulkeneet Euroo-
pan halki. Monenlaista nähneinä ja kokeneina he esittivät omia näkemyk-
siä elämästä ulkomailla sukulaistensa, naapureittensa ja tuttaviensa keskuu-
dessa sekä työpaikoillaan. Heidän puheensa yksityisomaisuuteen perustu-
van talousmuodon paremmuudesta ja kolhoosien pikaisesta kaatumista
päätyivät myös turvallisuuspalvelun tiedotteisiin. Novgorodin polttopuu-
laitoksen uittojoukon esimies masentui näkemästään ja kokemastaan niin,
että kehotti työtovereitaan keskeyttämään työnsä ja patisteli heitä puhu-
maan sekä toimimaan totuuden puolesta. Tällaiset tapaukset olivat kuiten-
kin harvinaisia. Turvallisuuselimet puuttuivat niihin välittömästi.609

Myös inkeriläiset kuuluivat hallituksen arvostelijoihin. Eniten he syytti-
vät viranomaisia siitä, että vastoin lupauksia ei inkeriläisten annettu pala-
ta entisille asuinsijoilleen. Mstinskin piirissä inkeriläisnainen kertoi naa-
purilleen, että hän oli elänyt Suomessa monin verroin paremmin kuin
sillä hetkellä Neuvostoliitossa. Hän väitti, ettei olisi missään tapauksessa
lähtenyt Suomesta, jos olisi tietänyt, että näin tulisi käymään. Hänen
mukaansa Venäjällä olisi hyvä elää, jos hallitus vaihtuisi ja maata hallin-
noisivat suomalaiset, eikä venäläiset. Toinen inkeriläisnainen ounasteli naa-
purilleen, että neuvostohallitus ei tule koskaan päästämään heitä kotiin,
koska heille oli langetettu viiden vuoden tuomio ja samalla kielletty pääsy
kotikonnuilleen. Monen inkeriläisen mielestä elämää sijoituspaikalla piti
lähteä pakoon, ellei kotiseudulle niin Viroon. Vuoden 1947 joulukuuhun
mennessä ilman viranomaisten muuttolupia Novgorodin alueelta poistui
10 065 inkeriläistä.610

Inkeriläiset reagoivat viranomaisten määräyksiin eri tavoin. Rohkeim-
mat ja uskaliaimmat poistuivat sijoituspaikkakunnilta vähin äänin. Moni
heistä suuntasi kulkunsa kotipaikkakunnalleen. Ne olivat uhkarohkeita
tekoja. He joutuivat elämään kotikylässään piilossa viranomaisten katseilta.
Tiedon heistä tultua julki, inkeriläiset saivat määräyksen poistua paikka-
kunnalta vuorokauden sisällä. Toinen kulkureitti vei Viroon ja kolmas Itä-
Karjalaan, Karjalais-Suomalaiseen Sosialistiseen neuvostotasavaltaan.

Sinisilmäisimmät ja neuvostovaltaan sekä sen oikeuteen uskoneet kir-
joittivat jopa puolueen Keskuskomitealle. Yksi sellainen kirje lähetettiin
15. heinäkuuta 1945 Novgorodin alueelta. Alkuperäinen, käsin kirjoitettu
valitus, jäljennettiin puolueen aluekomitean toimesta koneella ja se lähe-
tettiin virkailijan varmentamana Novgorodista Moskovaan.

609 Ibidem, str. 15–154.

610 Ibidem, 153, 154; Musajev 1999, str. 145.
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Suomesta kotimaahansa saapuneet ”suomalaiset, toisin sanoen inke-
riläiset”, kuten kirjeessä kerrotaan, monien nimissä pyytävät lupaa ja apua
saada palata koteihinsa. Heitä kun ei tuotu kotiin, vaan Novgorodin alueelle
kuolemaan. Kirjeessä viitataan paikallisen uittokonttorin johtoon, joka
ilmoitti inkeriläisille, ettei kukaan ole velvollinen ruokkimaan heitä.

Me tulimme tänne 19. tammikuuta 1945. Kaikki mukanamme ol-
leet vaatteet ja jalkineet olemme joutunet vaihtamaan ruokaan. Kuu-
kausipalkat 100–150 ruplaa eivät riitä viiden kuuden lapsen perhei-
den ylläpitämiseen. Huollettavien leipäannos on 150 grammaa päi-
vässä ja työssä käyvien puoli kiloa. Kun käymme kaupassa hake-
massa saataviamme, meitä sätitään ja vihataan, erityisesti Novgoro-
din alueella. Olemmeko me olleet ainoita saksalaisten miehittämällä
alueella, koska venäläinen kansa pitää meitä maansa pettureina?

Edelleen kirjeessä muistutetaan, että myös inkeriläiset miehet taistelivat
maansa puolesta. Kirjoittajien mielestä he joutuivat omassa maassaan rau-
han aikana kokemaan enemmän kuin sodan vuosina, mikä erotti suomalai-
set venäläisistä. Kirjeessä ihmetellään miksi inkeriläisillä ei ollut oikeutta
elää samoissa oloissa kuin venäläinen kansa eli, ja miksi siirtoväen per-
heet ja lapset joutuivat kuolemaan nälkään omalla maallaan. Kirje päättyi
lohduttomaan toteamukseen: ”Me olemme eläneet odottaen joka tunti
parempaa elämää sodan jälkeen, mutta meitä kaikkia odottaa raskas kuo-
lema.”611

Sivun yläkulmaan on käsin kirjoitettu: ”tov. Kosyginille. Pyydän kiinnit-
tämään huomiota. ®danov.” Kynällä tehdyistä merkinnöistä ilmenee, että
kirje saapui puolueen Keskuskomiteaan 10. elokuuta 1945.612

Vajaan kahden viikon kuluttua Venäjän Federaation Kansankomissaa-
rien Neuvoston varapuheenjohtaja, ennestään tuttu Gritsenko otti kan-
taa Keskuskomiteaan saapuneeseen kirjeeseen osoittamalla kirje Novgoro-
din alueneuvoston puheenjohtaja Jeremejeville. Kirjeessä on merkintä sa-
lainen.

Tekstissä viitattiin inkeriläisten valituksiin heidän raskaista elinoloista
Novgorodin alueella. Erityisen pahasti niiden kerrotaan heijastuneen suu-
riin lapsiperheisiin. Paikallisia viranomaisia patisteltiin parantamaan
inkeriläisten elämää. Yksityiskohtainen toimintaohjelma tuli osoittaa Mos-
kovaan viimeistään 1. lokakuuta 1945.

611 Ibidem, list 201, 201a, 202.

612 GARF, fond 327, opis 1, delo 8, list 202.
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Kirjeen alareunassa lukee käsin kirjoitettuna, että salasanasähke oli lä-
hetetty niiden alueiden toimeenpaneville komiteoille, jotka olivat hoita-
massa Ikerin siirtoväen kotiuttamista. Tällaiset käskyt johtivat harvoin
minkäänlaisiin tuloksiin.613

Jaroslavlin alue

Kokouksessa kokoamiskeskuksessa suomen kieltä puhunut Valvon-
takomission upseeri kehui, miten meistä tullaan pitämään huolta
ja rakennetaan uusi talo, jos entinen oli palanut. Kokouksessa yksi
nainen antoi upseerille suukon sanoen ivallisesti: ”Mehän pääsem-
me paratiisiin”.

Isälläni oli syy jäädä Suomeen. Hän toimi sota-aikana kotikylässään
Inkerissä sihteerinä, tulkkina ja agronomina. Mummo päätti kuiten-
kin, että me kaikki menemme kotiin. Me ilmoitimme itse isäntäväel-
le lähdöstämme. He eivät vastustaneet. Kaikilla oli omat huolensa.

Lähin kokoamiskeskus Suomessa oli Turussa. Kokoamiskeskukseen
lähdettiin Nousiaisten asemalta. Meillä oli mukana lehmä, jauhoja,
suurimoita, korppuja, henkilökohtaisia tavaroita ja kirjoja.

Matkustimme härkävaunussa. Matkalla vaunussa ei ollut saattajia.
Viipurissa kaikki vietiin asemarakennukseen, missä syötiin jotakin.
Tarkastajat penkoivat tavarat, veivät osan ja loput jättivät levälleen.
Kurja olo siirtyi lapsiin. Emme enää olleet turvassa.

Kun juna ajoi Leningradin ohi, tajusimme, ettei meitä viedä kotiin.
Vaunussa syntyi paniikkia: minne meitä viedään? Naiset itkivät ää-
neen. Luulen, että moni kiroili ja syytteli itseään.

Meidät tuotiin Rybinskin kaupunkiin. Sieltä kuljetettiin autoilla Vol-
gan jään yli Orefinoon. Mieleen jäivät hapankaali, kalapullat, huo-
no leipä ja perunamuusi. Siellä koristeltiin joulukuusi korteilla ja
paperilapuilla ja laulettiin Joulupuu on rakennettu.

Viikon kuluttua jatkoimme Kozlovon kylään. Siellä näin heinillä
sidottuja talojen seiniä. Määränpäämme oli kolhoosi Navolokin ky-
lässä, jossa oli kymmenkunta taloa. Meidät majoitettiin kahden
muun perheen kanssa isoon taloon. Äiti ja vanhemmat sisaret

613 Ibidem, list 204.
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neuloivat villapaitoja, huiveja ja kintaita. Ne myytiin tai vaihdet-
tiin siemenperunaan. Lehmä pelasti nälältä. Myös metsä ja joki aut-
toivat. Me, kaksi nuorinta, pääsimme kouluun. Asuimme siellä kaksi
vuotta joulukuusta 1944 lähtien. Koko ajan oli ajatus päästä pois
sieltä.

Isä vangittiin vuonna 1946. Äiti jäi yksin neljän tyttären kanssa. Mei-
dän ei tarvinnut pyydellä paikallisilta viranomaisilta muuttolupaa,
koska emme olleet töissä kolhoosissa. Pidimme muuttoaikeemme
salassa. Lähdimme junalla Viroon 1947. Matkalla kävimme
sukulaistemme luona Inkerinmaalla Linkkolan kylässä. Kolmante-
na päivänä tuli käsky poistua 24 tunnin sisällä.

Jatkoimme Viroon. Ehdimme olla siellä tammikuusta 1947 maalis-
kuuhun 1948. Sieltäkin tuli käsky poistua vuorokauden sisällä. Muu-
timme Pihkovan alueelle. Äiti ja isommat siskot saivat töitä kana-
lasta. Me, kaksi nuorinta, kävimme koulua. Sain passin vuonna 1950.
Siinä oli asumisaluetta rajoittava pykälä 38. Passia myönnettäessä
minua kuulusteltiin. Haluttiin tietää, missä isä on ja olimmeko
Suomesta. Valmistuin opettajaksi Pihkovan kasvatusopillisesta opis-
tosta 1956. Suurempiin kaupunkeihin ei päässyt opiskelemaan. Py-
kälä poistettiin, kun sai uuden passin.614

Kirjeitä kulki viranomaispyramidin huipulta alas ja takaisin. Ylhäältä patis-
teltiin kentällä olevia kantamaan vastuuta siirtoväen kotiuttamiseksi ja
paikkakunnalla pidättelemiseksi tarjoamalla heille elämisen edellytyksiä.
Kentältä raportoitiin Moskovaan, kuinka paikalliset toimikunnat ”olivat
suorittaneet suuren työn asuinrakennusten korjaamiseksi ja ruokavaran-
tojen kartuttamiseksi”615  siirtoväen vastaanottoa ajatellen. Samanaikaisesti
paikalliset tarkastajat paljastivat perusolemukseltaan yliolkaisen ja vastuut-
tomankin siirtoväen kohtelun. Jaroslavlin alueen Danilovskin ja Ljubims-
kin piireihin tarkastaja A. N. Vorobjevan tekemien matkojen raportti
10.5.1945 on karua luettavaa.

Sen mukaan mainitut piirineuvostot eivät olleet kertaakaan käsitelleet
siirtoväen kotiuttamista koskevia asioita, vaikka viranomaisohjeita tuli jat-

614 Vastauksia tutkimusprojektin esittämiin haastattelukysymyksiin, www. narc.fi/kotiinkarko-
tettavaksi -tutkimushanke/haastattelukysymykset. Nimeämätön ja päiväämätön haastatte-
lulomake saapunut Venäjän Karjalasta vuonna 2008. Haastattelulomake n:o 8. Vastauksia ky-
symyksiin 18–87. Lisäksi Jaroslavliin liittyvää tietoa haastattelulomakkeissa Karjalasta, n:o 1,
15, 16. Virosta, n:o 5, 23, 24, 25, 27, 29, 34, 39, 41.

615 Ibidem, list 121.
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kuvasti. Juoksevienkaan asioiden kirjaamista ei ollut hoidettu. Tarkastaja
kuitenkin huomautti, että samalla oli kertynyt ”arvokasta ja yksityiskohtais-
ta aineistoa kotiutettujen vastaanottamisesta.”616

Tarkastajan keskusteluista inkeriläisen siirtoväen kanssa ilmeni, että
he pitivät asumistaan paikkakunnalla tilapäisenä, eivätkä siksi halunneet
liittyä kolhooseihin. Työssä olleita inkeriläisiä pidettiin ahkerina työnteki-
jöinä. Siirtoväki pyrki muuttamaan vauraimpiin kolhooseihin, mutta piiri-
viranomaiset eivät myöntäneet heille muuttolupia.617  Inkeriläisen siirto-
väen kotiuttamista Nekouzskin piirissä selvitellyt tarkastaja Arefjeva ker-
toi inkeriläisille, ettei muuttolupia anneta nyt eikä myöhemminkään. Tä-
hän vedoten tarkastaja painotti, että viisainta oli liittyä kolhooseihin ja
siten päästä nauttimaan niiden jäsenten oikeuksista.618

Välinpitämättömyys siirtoväkeä kohtaan ja kykenemättömyys järjes-
tää työtä heille kertovat, että sijoituspaikkakunnilla inkeriläisiä ei odotet-
tu eikä sen paremmin kaivattu, vaikka työvoimapula oli kaikkialla yleise-
nä vitsauksena. Paikallisten päättäjien innostusta arvattavasti vähensi myös
yleinen tietoisuus siitä, että inkeriläiset pyrkivät pois ja lähtivät heti, kun
se oli mahdollista. Monet lapsiperheet alistuivat kuitenkin kohtaloonsa ja
ryhtyivät järjestämään elämäänsä. Tarkkoja tietoja inkeriläisen siirtoväen
kotiutumisesta heille osoitetuilla alueilla ei ole kartoitettu.

Kalininin alue

Tuli kutsu tulla Hauholle marraskuussa 1944. Mentiin itse. Perheessä
puhuttiin, että jos luvataan pääsemistä kotiin Alasaareen, niin läh-
detään. Jos ei luvata, jäädään Suomeen. Isä ei halunnut koko elä-
mäksi jäädä rengiksi, koska oli ollut ennen talon isäntä.

Isäntäväki ei puhunut lähdöstämme mitään. Kokoustakaan ei ol-
lut. Isäni tapasi vain venäläisen upseerin. Hän lupasi kunniasanalla,
että päästään kotipaikkakunnalle. Isä kirjoitti nimensä lähtö-
hakemukseen, lomakkeita ei ollut. Pelkäsimme, että jos emme läh-
de vapaaehtoisesti, meidät viedään väkisin Siperiaan. Se oli Suo-
men ja Venäjän virallinen inkeriläisten paluun sopimus.

616 Ibidem, list 110.

617 Ibidem, list 109.

618 Ibidem, list 112.
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Ostettiin lehmä. Isä kävi kolme kertaa Hauholla. Kokoamiskeskus
oli Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan asemalla oli lääkärintarkastus.
Myös ruokaa ja vaatteita jaettiin. Me emme ottaneet mitään. Isä
sanoi, ettei Suomi ole meille mitään velkaa.

Neuvostoliiton puolella ovet ja ikkunat suljettiin, emmekä nähneet
mitään. Viipurissa ovet avattiin. Upseeri onnitteli, että nyt saavuim-
me kotiin. Sitten tuli valokuvaaja. Upseeri sanoi jotakin lystikästä,
kaikki nauroivat ja siitä napsautettiin kuva. Sen jälkeen ovet ja ik-
kunat suljettiin ja sanottiin, että olemme matkalla vielä kaksi viik-
koa. Upseeri lisäsi: – Kukaan teistä ei pääse kotiin. Teidät viedään
paljon huonompaan paikkaan kuin Siperia, sillä olette kansan vi-
hollisia. Kaikki itkivät ja rukoilivat Jumalaa.

Matka kesti yli viikon. Meidät tuotiin Tveriin, jossa vastassa oli vi-
ranomaisia. He aukaisivat kaikki tavarat, ottivat pois valokuvat ja
kaiken, mitä heidän mielestä emme tarvinneet. He eivät puhuneet
meidän tulevaisuudesta mitään. Meidät vietiin härillä 20 km pää-
hän kolhoosiin, joka oli hirveän köyhä. Meidät majoitettiin erään
perheen asuntoon, jossa oli iso uuni. Ensimmäinen yö nukuttiin
kuusi henkeä uunin päällä, koska oli kova pakkanen. Möimme vaat-
teet ja ostimme perunaa ja kaalia. Muuta siellä ei ollutkaan. Kol-
hoosi ei antanut mitään. Liikkumista ei muuten rajoitettu, mutta
passiasetuksen § 38: n mukaan piti asua 101 km päässä alueen pää-
kaupungista. Olimme siellä kaksi vuotta. Paettiin salaa Viroon, missä
ollaan edelleen. Isä hommasi töitä. Menin 14-vuotiaana taloon töi-
hin. Sain pysyvän passin 16-vuotiaana. En muista leimoja. Rajoi-
tukset poistettiin 1956 kaikilta inkeriläisiltä. Olen avioliitossa eesti-
läisen kanssa ja Eestin kansalainen vuodesta 1990.619

Kalininin alue otti vastaan siirtoväkeä Suomesta huomattavasti enemmän
kuin sille oli ennen väestönsiirtoja kaavailtu. Venäjän Federaation Kan-
sankomissaarien Neuvoston varapuheenjohtajat A. V. Gritsenkolle ja A. P.
Starotor¾skille osoitetuissa erillisissä tiedotteissa annetaan perustiedot siir-

619 Vastauksia tutkimusprojektin esittämiin haastattelukysymyksiin, www. narc.fi/kotiinkarko-
tettavaksi -tutkimushanke/haastattelukysymykset. Nimeämätön ja päiväämätön haastatte-
lulomake saapunut Virosta vuonna 2008. Haastattelulomake n:o 40.Vastauksia kysymyksiin
18–87. Lisäksi Kalininin (Tverin) alueeseen liittyvää tietoa haastattelulomakkeissa n:o 1, 2, 7,
10, 18, 30, 32, 35, 33, 45, 52, 58. Venäjän Karjalasta n: o 13.

619 Ibidem, list 121.
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toväen määrästä, kansallisuudesta, sijoituksesta ja avustuksista. Tiedot-
teet on päivätty 21. toukokuuta 1945.620

Tiedotteessa kiiteltiin työllistetyn siirtoväen työintoa. Samalla todet-
tiin, että kolhooseihin liittyminen oli pidättyväistä. Liittyneitä oli arviolta
joka viides perhe.621  Vuoden 1945 huhtikuun tietojen mukaan seitsemästä
paikkakunnasta vain Be¾etskin piirissä oli siirtoväelle osoitettu kasvimaita
jo varhain keväällä. Muualla tähän oli tarkoitus ryhtyä vasta huhtikuun
lopussa.622

Raportin mukaan merkittävä määrä siirtoväen lapista ei osannut ve-
näjää. Lisäksi löytyi paljon niitä, jotka eivät olleet käyneet koulua moneen
vuoteen. Opetustoimella ei kuitenkaan ollut näkemystä näiden lasten ope-
tuksen suhteen.623

Suomesta saapuneelle siirtoväelle annettiin tietojen mukaan runsasta
aineellista apua. Saman lauseen loppuosassa todetaan, että ”paikalliset
piirijärjestöt eivät aina ajoissa anna siirtoväen käyttöön heille osoitettuja
varoja”.624  Raportin viimeinen kappale ei jätä tulkinnanvaraa. Siinä sano-
taan, että puolueen Kalininin aluekomitea antoi piirikomiteoittensa sih-
teereille määräyksen järjestää siirtoväen keskuudessa valistustyötä. Inkeri-
läisille tuli tehdä selväksi, että heidän oli välttämätöntä liittyä kolhooseihin.
Tuli myös vaikuttaa siihen, että inkeriläiset jäisivät asumaan heille osoite-
tuille paikkakunnille pysyvästi.625

620 Ibidem, list 191–192, 175, 173.

621 Ibidem, list 175

622 Ibidem, list 192.

623 Ibidem, 191.

624 Ibidem, list 191. Liitteessä 3 oli tilastoitu kerta-avustuksia. Kuudessa tapauksessa 15:sta ei ollut
tietoja piireistä siirtoväelle myönnetyistä avustusvaroista. Seuraavaksi niiden piirien nimet
ja heidän käyttöönsä osoitetut rahamäärät, joista ei ollut mitään näyttöä: Be¾etskin piiri 10 000

rpl, Maksatihinskin piiri 15 000 rpl, Kimrskin piiri 10 000 rpl, Udomelskin piiri 5 000 rpl,
Kaljazinskin piiri 20 500 rpl ja Lihoslavlskin piiri 27 500 rpl.

625 Ibidem, list 191. Tverin alueen Suomalainen kulttuurikeskus ry:n puheenjohtaja, äitinsä puo-
lesta inkerinsuomalainen Olga Vojakina on toimittanut seuran vuonna 2008 julkaiseman
kokoelman Synnyinmaaksi tullut maa. Kokoelmaan on koottu Tverin alueella asuvien inkerin-
suomalaisten haastatteluja.
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Kuprijanov, karjalaiset ja inkerinsuomalaiset

Karjalais-Suomalainen Sosialistinen Neuvostotasavalta perustettiin 1940.
Sen syntyyn vaikutti merkittävästi puolueen ensimmäinen sihteeri Gennadi
Kuprijanov. Hänen laajassa kirjallisessa jäämistössään ovat erityisen mie-
lenkiintoisia hänen huomionsa ja arvionsa Karjalan kansallisuusasioista.626

Kuprijanovin muistelmiin on syytä suhtautua varauksellisesti. Hänen
kirjoituksensa auttavat silti pienten yksityiskohtien avulla täydentämään
kuvaa sodanaikaisista ja sen jälkeisistä tapahtumista. Samoin muistelmien
kirjoittamisen ajankohdasta, 1960-luvun taitteesta, me tiedämme nyt ver-
rattomasti enemmän.627

Kenraalieversti Terenti Štykov määrättiin Leningradin rintamalta Karja-
lan rintaman sotaneuvoston jäseneksi sodan loppuvaiheessa, helmikuus-
sa 1944.628  Kuprijanovin muistelmien mukaan pian saapumisensa jälkeen
Štykov otti erityiseksi tehtäväkseen hakea ja koota syyteaineistoa karjalais-
ten epälojaalista käyttäytymisestä neuvostovaltaa kohtaan. Štykovin mu-
kaan karjalaiset toimivat sodan aikana petturimaisesti. Hänen mielestään
he ottivat huonosti vastaan miehitettyjä alueita vapauttamaan tulleita neu-
vostojoukkoja. Kuprijanov kertoi kuulleensa, kuinka Štykov ja hänen lä-
himmät avustajansa puhuivat kainostelematta, että karjalaiset ja inkerin-
suomalaiset ovat epäluotettavia ja samaa maata kaikki tyynni.629

626 KGANI, fond P-3435, opis 2, delo 244, glava 3, tshast III, list 2–59.

627 Gennadi Kuprijanov julkaisi kaksi sotaan liittyvää muistelmakirjaa. Barentsin mereltä Laa-

tokalle, 372 sivua, ilmestyi Leningradissa 1972. Karjalan rintamalinjan takana, 272 sivua, näki
päivänvalon Petroskoissa kolmena painoksena, 1975, 1979 ja 1982.

628 Štykov Terenti Fomitš (1907–1964). Syntynyt Vitebskin alueella maalaisperheessä. Valmistui
ammattikoulusta 1927. Liittyi kommunistiseen puolueeseen 1929. Kohosi Leningradin alueen
2. sihteeriksi vuonna 1938. Talvisodan aikana toimi myös 7. armeijan sotaneuvostossa. Jatko-
sodan aikana Leningradin (kesäkuusta 1942), Olhovan (huhtikuusta 1943) ja Karjalan rinta-
man (helmikuusta 1944) sotaneuvoston jäsen. Kenraalieversti (1944). Kaukoidän sotilaspii-
rin poliittisen päällikkö. Kiinan suurlähettiläänä 1948–1951. Stalinin kuoltua joutui sivuun
säilyttäen nomenklatuuriasemansa ja puolueen keskuskomitean jäsenyytensä 1956–1961. Toimi
1960-luvulla kuolemaansa asti Venäjän Federaation ministerineuvoston tarkastuskomitean
johdossa., www.yandex. kronos, Štykov.

629 KGANI, fond P-3435, opis 2, delo 244, glava 3, tshast III, list 39, 45.
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Niin Štykovilla kuin Kupriojanovilla oli valtakunnallisessa johdossa
omat suojelijansa. Kummallakin oli mahdollisuus toimittaa näkemyksiään
myös suoraan Stalinille. Näin teki Štykov kokoamalla Smeršin, rintaman
vastavakoiluelimen avulla, karjalaisia lähinnä kompromettoivaa aineistoa.
Yrityksistä huolimatta sellaisia tapauksia löytyi vain muutama. Tämä riitti
kuitenkin Štykoville karjalaisten karkotusesityksen laatimiseksi, mikä vaa-
ransi Kuprijanovin aseman. Štykovin toimia tuki vuoden 1942 alun kaik-
kia rintamalohkoja koskenut päätös. Sen perusteella piti poistaa epäluo-
tettaviksi leimatut kansallisuudet. Niihin kuuluivat myös suomalaiset.630

Hän toimitti syytekirjelmänsä Stalinille.
Saatuaan tietää Štykovin hankkeesta Kuprijanov esitti oman vastineen-

sa, joka sisälsi karjalaisista ja suomalaisista vain myönteistä.631  Hän osoitti
muistionsa Stalinin lisäksi keskuskomitean sihteereille Malenkoville, ®da-
noville, ja Štšerbakoville. Viimeksi mainittu toimi samalla asevoimien po-
liittisen hallinnon päällikkönä. Muistion muita vastaanottajia olivat Kar-
jalan rintaman päällikkö Meretskov ja rintamaneuvoston jäsen Štykov.
Kävi niin, että Štykovin ajama hanke karjalaisten karkottamiseksi muodos-
tui samalla Kuprijanovia vastaan suunnatuksi syyteaineistoksi. Stalinin
esityksestä se otettiin puolueen Keskuskomitean sihteeristön käsiteltäväksi.
Muistelmissaan Kuprijanov kertoi Stalinin sanoneen, että tästä tuli enem-
män karjalainen kuin karjalaiset itse. Stalinin mielestä Kuprijanov kehui
karjalaisia liikaa. Stalin ei kuitenkaan nähnyt yhtäläisyyttä karjalaisten ja
asuinsijoiltaan karkotettujen kalmykkien, kabardinien ja Krimin tataarien
asemassa.632

Kuprijanov lähestyi silloista suojelijaansa Georgi Malenkovia kirjeellä,
jossa toivoi hänen tukeaan. Kuprijanov tapasi tämän ennen kokouksen
alkua. Keskustelussa ilmeni, ettei Stalin kannattanut Štykovin karkotus-
esitystä. Näin ollen asian myönteinen ratkaisu oli taattu.633

Puolueen Keskuskomitean sihteeristön kokouksessa 30. elokuuta 1944

olivat mukana kaikki edellä mainitut henkilöt Meretskovia lukuun otta-
matta. Štykovin yritykset karjalaisten rinnastamiseksi kalmykkien, kabar-
dinien ja Krimin tataarien asemaan eivät tuottaneet tulosta. Ratkaisevak-
si muodostui Stalinin kanta, jonka Malenkov esitti kokouksen päätteek-

630 Ibidem, list 12–24.

631 Karjalais-suomalaisen kansan osallistumisesta Suureen isänmaalliseen sotaan, KGANI, fond
8, opis 14, gelo 376, lit  1–72; Hyytiä 1999, 94–95.

632 KGANI, fond P-3435, opis 2, delo 244, glava 3, tshast III, list 33, 36. Hyytiä 1999, 95–96.

633 KGANI, fond P-3435, opis 2, delo 244, glava 3, tshast III, list 34–36. Verigin 1993, 121; Verigin –
Suni 1993, Hyytiä 1999, 95–96.
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si.634  Näin karjalaiset saivat jäädä asuinsijoilleen ja sotarintamille. Tämä
ei koskenut suomalaisia eikä inkerinsuomalaisia.

Kuprijanov kertoi muistelmissaan inkerinsuomalaista I. M. Karhua kos-
kevan tapauksen. Jo mainitun Štšerbakovin käskystä divisioonan komis-
saariksi ylennetty Karhu joutui jättämään tehtävänsä suomalaisuutensa
vuoksi. Eikä hänestä enää sen koommin kuultu.635

NKVD:n työkolonnoja, jotka vastasivat pakkotyöleirejä, ruvettiin
muodostamaan alkuvuodesta 1942.636  Valtion puolustuskomitean asetuk-
sessa 14. lokakuuta 1942 määrättiin työkolonnoihin saksalaisten lisäksi suo-
malaisia, romanialaisia, unkarilaisia, italialaisia ja lukuisia muita kansall-
isuuksia olevia 17–50-vuotiaita miehiä. He edustivat ennen kaikkea maita,
jotka kävivät sotaa Neuvostoliittoa vastaan.

Kuprijanovin muistelmien mukaan puolueen Keskuskomitean sihtee-
ristön kokouksen ja karjalaiskysymyksen onnellisen ratkaisun jälkeen
®danov ja Štykov tulivat tämän luokse rauhan merkeissä. ®danov kehotti
vastustajia unohtamaan erimielisyytensä. Nämä lähtivät lounastamaan yh-
dessä. Keskustelun lomassa Štykov sanoi, että hän sai valmisteltavaksi luon-
noksen Neuvostoliiton Korkeimman neuvoston asetuksesta inkerinsuo-
malaisten karkottamiseksi Leningradin alueelta. Itse asiassa aluksi piti tulla
asetus, johon olisi ensin kuulunut karjalaisten karkottaminen Karjalasta
ja seuraavaksi inkerinsuomalaisten karkottaminen Leningradin alueelta.
Nyt, kun kysymys karjalaisista poistui päiväjärjestyksestä, tulisi asetus kos-
kemaan vain inkerinsuomalaisia.637

Muistelmissaan Kuprijanov kertoi havahtuneensa Štykovin kanssa käy-
dystä keskustelusta tiedostamaan, että karjalaisten ja inkerinsuomalaisten
joukkokarkotukset oli niputettu yhteen, ja niiden toteuttaminen oli ka-
riutunut syyteaineiston vähyyteen. Näin ei kuitenkaan ollut. Kuprijanovin
oletettu tietämättömyys jääköön niin sanoakseni hänen omalletunnolleen.
Hänen mielestään inkerinsuomalaisten joukkosiirrot Leningradin alueel-
ta oli laskettava ®danovin ja Štykovin tilille, koska nämä muka painostivat
Stalinia hyväksymään heidän esityksensä.638

634 Sergei Veriginin mukaan Stalin hyväksyi Kuprijanovin perustelut vielä senkin vuoksi, että
hän oli nauttinut johtajansa luottamusta, kunnes tuli vangituksi 1950.

635 KGANI, fond P-3435, opis 2, delo 244, glava 3, tshast III, list 7–8.

636 Ks. Postanovlenije GOKO n:o 1123 cc ot 10.1.1942 g.; n:o 1281 cc ot 14.2.1942 g. Termi ”työ-
armeija” otettiin käyttöön kansalaissodan aikana ja se tarkoitti käytännössä ”vallankumouk-
sellista työarmeijaa”. Yleinen työvelvollisuus tuli voimaan 1920-luvun alussa. II maailmanso-
dan aikana ”työarmeijalaisiksi ” alkoivat sanoa itseään Neuvostoliitossa pakkotöihin tuomi-
tut. Silti yhdessäkään virallisessa asiakirjassa vuosilta 1941–1946 ei käytetä termiä ”työarmeija”,
vaan puhutaan työvelvollisista ja NKVD:n työkolonnoista. Gontšarov 2001, str. 154–162.

637 Ibidem, list 45.

638 Ibidem, list 45–46.
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Kuprijanov tiesi varmasti, että inkerinsuomalaisia oli pakkosiirretty
laajalti Neuvostoliiton alueelle. Hänen mukaansa lounastaessaan Štykovin
kanssa Kuprijanov pyysi tätä hoitamaan asian niin, että inkerinsuomalai-
sille myönnettäisiin mahdollisuus muuttaa Karjalaan. Štykov oli muka
ihmetellyt, mitä Kuprijanov oikein ryntäilee. Juuri kun karjalaiskysymys
poistui päiväjärjestyksestä, hän jo oli innostunut tärvelemään Karjalan
entistä epäluotettavammalla väellä. Štykov kieltäytyi tukemasta inkerin-
suomalaisten muuttoa niin puolueen Keskuskomiteassa kuin Korkeim-
massa neuvostossakin.639

Muistelmissaan Kuprijanovin antoi ymmärtää, ettei hän jättänyt inke-
riläisasiaa lepäämään, vaan haki ymmärtämystä keskuskomitean järjestö-
osaston johtajalta Schambergilta. Kuprijanov kertoi löytäneensä Scham-
bergissa viisaan keskustelijan, joka hyväksyi inkerinsuomalaisten muu-
ton perustelut. Karjala oli harvaan asuttua aluetta, ja 250 000640  inkerinsuo-
malaista olisivat Kuprijanovin mielestä lisänneet merkittävästi tasavallan
senhetkistä väkilukua. Inkerinsuomalaisia oli elossa vuonna 1944 arviolta
kolmasosa tai enintään puolet Kuprijanovin mieltämästä määrästä. Joka
tapauksessa Kuprijanov oli sijoittamassa inkerinsuomalaisia ensisijaisesti
metsäteollisuuteen.641

Mikäli Štykov olisi lämmennyt Kuprijanovin suunnitelmille inkerin-
suomalaisten suhteen, olisi Karjala saanut tuhansia ja tuhansia pohjois-
oloissa toimimaan tottuneita miehiä ja naisia. Štykovin myötävaikutuksella
inkerinsuomalaisia olisi päästy ohjaamaan Suomesta jo palautusten valmis-
teluvaiheessa Kuprijanovin johtamaan Karjalaan eikä Venäjälle. Karjala
olisi myöhemmin välttynyt hakemasta työvoimaa metsätöihin Valko-Venä-
jältä ja Ukrainasta.

Karjalassa kyse oli sekä asukasluvun nopeasta kasvattamisesta että työ-
voimasta. Hän mainitsi muistelmissaan O. W. Kuusisen jyrkästi kieltäyty-
neen elokuussa 1944 tukemasta Karjalan voimaperäistä teollistamista, vaik-
ka siihen oli edellytyksiä.642  Kuprijanovia näytti kuitenkin lohduttaneen se,
että maaliskuussa 1946 hyväksytty neljäs viisivuotissuunnitelma edellytti
metallurgisten tehtaiden rakentamista maan luoteisalueelle. Niiden paik-
kaa ei ollut tarkemmin osoitettu. Hän katsoi tilaisuutensa koittaneen.643

639 Ibidem, list 47.

640 Ibidem, list 48. Kuprijanov erehtyi. Tällaista määrää inkerinsuomalaisia ei Venäjällä eikä Neu-
vostoliitossa ole koskaan ollut parempinakaan aikoina. Yritys koota inkerinsuomalaiset Kar-
jalaan oli kuitenkin rohkea.

641 Ibidem, list 48.

642 Ibidem, list 48–49.

643 Ibidem, list 57.
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Stalinin ohjeiden mukaisesti tehtaiden sijoitusalueesta tuli keskustella
perusteellisesti, ja kolmesta paikkakunnasta oli valittava edullisin. Karjala
oli yksi niistä. Muut paikkakunnat olivat Leningrad ja Tšerepovetsk. Asiasta
äänestettiin ja Karjala sai vajaat puolet äänistä. Kuprijanovin mielestä ää-
nestyksen tulos oli siinä määrin vakuuttava, että hän pyrki Stalinin puheille
tarkoituksena saada tämä muuttamaan kantansa Karjalan hyväksi. Stalin
ei ottanut Kuprijanovia vastaan. Hänelle ilmoitettiin Karjalan vuoron tule-
van aikanaan, koska Tšerepovetskin tehtaille kaavailtiin jatkoa.644

Karjalan vuoroa ei tullut koskaan. Voi vain kuvitella, millaiseksi Karja-
lan taloudellinen potentiaali olisi kasvanut, jos metallurgiset tehtaat olisi-
vat nousseet Karjalan korpeen. Kun tarkastelee Gennadi Kuprijanovin toi-
mintaa laajalla taustalla, hänen pyrkimyksensä nostaa Karjala sen taloudel-
lisesta suosta ansaitsevat tunnustuksen.

Kuprijanov kertoi palanneensa inkerinsuomalaisten muuttoasiaan uu-
delleen 1948. Hänen aloitteestaan laadittiin laaja muistio tasavallan talou-
den ja väestörakenteen kehittämiseksi. Se osoitettiin Stalinille. Kuprija-
novin mukaan Karjalan johto sai eri puolilta Neuvostoliittoa lukuisia kir-
jeitä inkerinsuomalaisilta, joissa he anoivat muuttolupia Karjalaan.645

Tasavallan hallitus perusti vuoden 1945 alussa väestönsiirtotoimiston
ja palkkasi kymmeniä henkilöitä hoitamaan Karjalasta selustaan evakuoi-
dun väestön palautusta. Monet evakuoidut eivät olleet kiinnostuneet pala-
maan entisille kotisijoilleen. Tieto mahdollisuudesta tulla lähemmäs Inke-
rinmaata kantautui ”pihkovien ja novgorodien” lisäksi myös Arkangelin
ja Komin alueilla sekä Siperiassa ja Kasahstanissa asuneiden inkerinsuo-
malaisten korviin. Eikä yksin inkerinsuomalaisten. Myös punapakolaiset
sekä amerikan- ja kanadansuomalaiset tarttuivat tähän muuttomahdolli-
suuteen. Viranomaisten toimesta tapahtuneen muuton etuna oli se, että
kutsujataho hoiti muuttoluvat ja matkakulut. Suopean ilmapiirin vallitessa
satoja inkerinsuomalaisten perheitä saapui Karjalaan myös omin luvin.646

Kuprijanov kertoi käyneensä tämän johdosta kaksi hankalaa keskuste-
lua tasavallan sisäasiainministeri Serebrjakovin kanssa. Ensimmäinen ajoit-
tui vuoden 1947 loppuun. Siinä ministeri muistutti puoluejohtajaa siitä,
että hän rikkoi inkerinsuomalaisia koskevia valtakunnallisen sisäasianmi-
nisteriön ohjeita. Näiltä kun oli kielletty asuminen Karjalassa, ainakin pää-
kaupungissa ja sen piirikeskuksissa. Puolueen Karjalan aluekomitea oli
ottanut kielteisen kannan kulakeiksi leimattuihin inkerinsuomalaisiin, kun

644 Ibidem, list 58, 59, 61.

645 Ibidem, list 49.

646 Ibidem, list 50.
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karkotukset Leningradin alueelta olivat alkaneet vuonna 1931.647  Serebrja-
kovin mielestä Karjalaan saapunet inkerinsuomalaiset tuli passittaa ta-
kaisin heidän lähtöpaikkakunnilleen. Kuprijanov kehotti kuitenkin mi-
nisteriä sulkemaan silmänsä tapahtuvalle Karjalaan muutolle.648

Toinen keskustelu käytiin vuoden 1948 puolivälissä. Serebrjakov vaati
lopettamaan muuttolupien jakamisen inkerinsuomalaisille ja kieltämään
paikallisten yritysten johtajia palkkamaasta omavaltaisesti Karjalaan muut-
taneita inkerinsuomalaisia. Kyse oli vasta muutamasta sadasta perheestä.
Kuprijanov kertoi sanoneensa Serebrjakoville, että oli juuri kirjoittamas-
sa muistiota Stalinille, jossa hän perusteli koko maasta löytyvän 250 000

inkerinsuomalaisen siirtämistä Karjalaan. Mikäli Stalin kieltäisi muuton,
asia olisi sitä myötä selvä. Mikäli hän kannattaisi, ei olisi syytä ottaa muutto-
kieltoa esiin lainkaan.649

Siirtoväen tilanne oli sellainen, että työpaikan saaminen edellytti pääse-
mistä sisäasiainministeriön valvomaan väestörekisteriin. Käytännössä se
tarkoitti, että piti saada jonkinlainen asunto ja osoite. Ne saattoi saada
kunnalta tai yritykseltä, jotka kummatkin kuuluivat valtiolle. Yritykset
rakensivat myös työsuhdeasuntoja houkuttelemaan työntekijöitä. Asun-
noista oli huutava pula. Kun pääsi siviilirekisteriin ja sai merkinnän pas-
siinsa, niin sanotun propiskan, avautui myös pääsy työhön. Määräävässä
asemassa ollut puolue ja sen ylimmät päättäjät paikkakunnilla, kuten Kup-
rijanov Karjalassa, onnistuivat joustamaan väestönsiirtojen lupamenette-
lyssä alueensa kokonaisedun nimissä. Heidänkin mahdollisuutensa tuhan-
sien inkeriläisten vastaanottamiseen kilpistyi valtakunnan etuun. Keskeis-
ten päätösten täytäntöönpanoa valvoi Stalin.

Stalinille osoitettua Kuprijanovin muistiota tarkasteltiin sisäasiainmi-
nisteriössä. Sitä kesti kesästä syksyyn, lokakuuhun 1948 asti. Stalinilta saa-
tu periaatteellinen suostumus inkerinsuomalaisten väestönsiirtoihin Kar-
jalaan käynnisti muuttojen valmistelutyön, johon Kuprijanov pääsi mu-
kaan. Koska asia ei muita kiinnostanut, hän joutui hoitamaan sitä pitkälle
yksin. Kuprijanov kertoi käyneensä Moskovassa kahdesti vuoden 1948 ai-
kana. Kyseessä ei ollut yksin inkeriläisten siirtoesityksen laatiminen. Hä-
nen tasoiseltaan ja asiansa osaavalta päättäjältä luonnostekstin laatimi-
nen olisi vienyt aikaa vain muutaman tunnin. Toimenpiteiden sisältöön
kuului yksityiskohtien sovittaminen ja sopiminen lukuisissa ministeriöissä.

647 KGANI, fond 3, opis 2, delo 540, list 2–6.

648 Ibidem, list 51.

649 Ibidem, list 51.
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Tämä vei aikaa. Inkerinsuomalaisten muutto Karjalaan edellytti lupame-
nettelyn lisäksi laajaa taloudellista kannustusta.650

Kuprijanov selosti käyneensä onnistuneita neuvotteluja päättäjäase-
massa olleen Kosyginin kanssa 1,5 miljardin ruplan investoinneista Karja-
laan. Sillä valmisteltiin 100 000 hengen muuttoa. Kosygin muisti inkeri-
läiskysymyksen. Hänhän oli yhdessä ®danovin kanssa ollut päättämässä
inkeriläissiirroista Suomesta Neuvostoliittoon loka- marraskuussa 1944

ja heidän sijoittamisestaan Venäjälle.651

Asetusluonnoksen tultua sovituksi kaikissa instansseissa, se otettiin
Neuvostoliiton Ministerineuvoston kokouksen käsiteltäväksi tammikuun
lopussa 1949. Asetusluonnos hyväksyttiin ilman huomautuksia. Kokous-
ta johti Voznesenski. Kuprijanov mainitsi myös Berijan myönteisen kan-
nan.652

Ministerineuvoston määräys edellytti 250 000 inkerinsuomalaisen siir-
tämistä muualta Neuvostoliitosta Karjalais-suomalaiseen neuvostotasa-
valtaan vuosina 1949, 1950 ja 1951. On epäselvää, mistä nämä inkerinsuo-
malaiset oli tarkoitus saada.

Vuoden 1897 väestönlaskusta ilmenee, että Venäjällä inkerinsuomalaisia
oli suomalaisväestä ylivoimaisesti eniten. Venäjän luoteisalueella, Pieta-
rin, Novgorodin ja Pihkovan lääneissä vuoden 1920 väestönlaskennan mu-
kaan asui suomalaisia yhteensä 134 703 henkeä. Inkerinsuomalaisten mää-
rää ei siinä eritelty. Kun suomalaisiin laskettiin karjalaiset, inkeroiset, las-
kusta puuttuneet vatjalaiset, vepsäläiset ja virolaiset, nousi koko itämeren-
suomalaisen väestön määrä 261 428 henkeen.653  Kuprijanovilla saattoi olla
mielessään tämä luku hänen ajatellessaan inkerinsuomalaisia. Puolueen
Karjalais-Suomalaisen Neuvostotasavallan Keskuskomitea tarkasteli valta-
kunnallisen hallituksen määräystä helmikuussa 1949.654  Kuprijanovin mu-

650 Ibidem, list 52.

651 Ibidem, list 53.

652 Nikolai A. Voznesenski (1903–1950) oli johtava neuvostoliittolainen taloussuunnittelija, joka
johti valtion talouden suunnittelutoimistoa Gosplania sodan aikana. Voznesenski nimitet-
tiin varapääministeriksi 38-vuotiaana toukokuussa 1940. Hän osallistui teollisuustuotannon
siirtämiseen itään sodan alussa. Hänen teoksensa The Economy of the USSR during World

War on hänen muistelmansa niistä vuosista. Hän käynnisti valtakunnallisen keskustelun
markkinoiden vapautumisesta sodan päättymisen jälkeen. Tuki Leningradin talousraken-
teiden uusimista. Vangittiin ja teloitettiin Leningradin jutun oikeudenkäynnissä. www. yandex,
Wikipedia.fi.

653 Pietarin läänissä suomalaista maalaisväestöä oli laskettu asuneen 107 006 ja kaupunkilais-
väestöä 23 407 henkeä; Pihkovan läänissä vastaavasti maalla asui 3 483 ja kaupungeissa 162

henkeä; Novgorodin läänissä maalla 574 ja kaupungeissa 71 henkeä. Karjalaisia laskettiin ol-
leen kolmessa mainitussa läänissä 10 852, inkeroisia 1 372, vepsäläisiä 9 462 ja virolaisia 92 686

henkeä. Vyskotškov 1989.

654 KGANI, fond 3, opis 2, delo 540, list 54.
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kaan huhti- ja lokakuun välisenä aikana 1949 Karjalaan muutti noin 60 000

inkerinsuomalaista, heistä puolet alle 16-vuotiaita. Noin 3 000 henkeä pal-
kattiin Petroskoin kaupungin rakennustoimen käyttöön. Muistelmissaan
Kuprijanov kiitteli inkerinsuomalaisten työpanosta Petroskoin asuinkan-
nan nopeaan kasvuun. Valtaosa inkerinsuomalaisista sijoitettiin metsäteol-
lisuuteen.655

Muistelmien perusteella inkerinsuomalaiset muuttivat Karjalaan mie-
lellään. Taloudellisten etujen lisäksi he pääsivät käyttämään äidinkieltään
suomea. Karjala oli ainoa alue Neuvostoliitossa, jossa sitä sai käyttää julki-
sesti.656

Inkerinsuomalaisten muuttokaavailuissa esitettiin noin 140 000 hen-
gen kotiuttamista Karjalaan vuonna 1950 ja noin 50 000 henkeä muutto-
hankkeen päätteeksi vuonna 1951.657  Tilanne muuttui kuitenkin kriittiseksi
elokuussa 1949. Leningradissa ja Moskovassa vangittiin sen ylintä johtoa
ja niin sanottu Leningradin juttu sai alkunsa. Jutun selvittelyissä menetti
asemansa ja henkensäkin tuhansia päättäjiä ja heidän sukulaisiaan. Niko-
lai Kuprijanov oli yksi jutun uhreista.658

Karjalais-Suomalaisen Neuvostotasavallan puoluejärjestössä suoritet-
tiin Moskovan määräämä laaja tarkastus syyskuussa 1949. Selonteossa Kup-
rijanovia syytettiin puolueen Keskuskomitean ohjeiden laiminlyömisestä.
Syyteaineiston perusteella hän jätti huomioimatta maan talous- ja puolue-
toiminnassa ilmenneet virheet ja jatkoi Karjalan johtamista entiseen ta-
paansa. Hänelle esitettyjä syytteitä oli paljon. Kun häntä syytettiin inkerin-
suomalaisten asuttamisesta Suomelta saaduille rajaseuduille, ei auttanut
vetoaminen Stalinin myönteiseen kantaan asutustoimissa. Kuprijanovin
mukaan kuulustelijat väittivät hänen johtaneen Stalinin harhaan. Tarkas-
tuksen tulokset toimitettiin Georgi Malenkoville.

Gennadi Kuprijanov vapautettiin I:n sihteerin tehtävästä 10. tammi-
kuuta 1950 ja velvoitettiin pysymään puolueen Keskuskomitean käytettä-
vissä. Maaliskuun 15. päivänä hänet vietiin vangittuna Moskovaan ja sijoi-
tettiin kuuluun Lefortovon vankilaan, jossa muistelmiensa mukaan hän-
tä kuulusteltiin, pahoinpideltiin ja kidutettiin.659

Puolueen Karjalais-Suomalaisen Sosialistisen Neuvostotasavallan Kes-
kuskomitean toimikunta piti kokouksensa 20. huhtikuuta 1950. Läsnä olivat

655 Ibidem, list 55.

656 Ibidem, list 55.

657 Ibidem, list 56.

658 Ibidem, list 56;

659 KGANI, fond 3, opis 2, delo 540, list 56.
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Kuznetsov, Sykiäinen, Jegorov ja Andropov. He päättivät muuttaa edel-
lisen vuoden joulukuun 1. päivänä hyväksymänsä päätöksen. Sen mukaan
tasavallan metsäteollisuuteen tuli värvätä jo toimivien lisäksi 8 000 in-
keriläisperhettä. Inkeriläisten luvanvarainen muutto tasavaltaan tuli lo-
pettaa. Karjalan metsä- ja puunjalostusteollisuuden sekä maatalouden mi-
nisterit velvoitettiin välittömästi keskeyttämään inkeriläisten sijoittami-
nen töihin tasavallan raja-alueille. Kyseiset ministeriöt määrättiin kolmen
kuukauden aikana työvoiman sisäisen muuttotarpeen järjestelyn nimissä
poistamaan inkerinsuomalaiset raja-alueilta. Esitys toimista tuli osoittaa
Karjalan ministerineuvostolle ja turvallisuusministeriölle viimeistään 10.
toukokuuta 1950. Määräyksen allekirjoitti Karjalais-Suomalaisen Nevos-
totasavallan puolueen Keskuskomitean sihteeri Juri Andropov. Päätös lähe-
tettiin kirjallisena puolueen Petrovskin, Kurkijoen, Kiestingin, Rukajarven,
Pitkärannan, Uhtuan, Sortavalan ja Suojärven piirikomiteoihin, turvalli-
suusministeriöön Kuznetsoville ja ministerineuvostoon Prokkoselle. Pää-
tös palautettiin lähettäjälle ja tuhottiin aktin mukaan 15. lokakuuta 1951.660

Kuprijanovin tutkintatulokset valmistuivat lokakuussa 1950. Ma-
lenkovin esityksestä hänet tuomittiin teloitettavaksi. Stalin puututtua
asiaan Kuprijanov tuomittiin 25 vuodeksi pakkotöihin ja menettämään
omaisuutensa. Hänet määrättiin kärsimään tuomiotaan erikoisleirillä Ko-
missa. Vuoden 1952 heinäkuussa pakkotyöleirituomio korvattiin vankila-
tuomiolla. Syytöstensä uusintakäsittelyssä hänelle langetettiin 10 vuoden
vankilatuomio ilman omaisuuden menettämistä. Vankilasta hän kirjoitti
lukuisia valitus- ja selityskirjeitä entisille ystävilleen puolueen johtoelimissä
saamatta vastausta. 661

Puolueen entisen Karjalais-Suomalaisen Neuvostotasavallan entinen
I sihteeri Gennadi Kuprijanov vapautettiin vankeudesta maaliskuussa 1956.
Häneltä poistettiin entiset syytteet, ja hän sai luvan asua Leningradissa.
Hänet rehabilitoitiin heinäkuussa 1957. Loppuelämänsä hän vietti Puški-
non pikkukaupungissa lähellä Pietaria toimiessaan siellä palatsien ja puis-
tojen johtajana. Hän kuoli äkillisesti vuonna 1979.

660 Gildi 1996, 31–32.

661 www.Yandex. Wikipedia.ru. Êóïðèÿíîâ Ã.Í.; Ks. Kirjeitä vankilan johtajalle ja NKVD-MVD:n
vankilahallinnon johtajalle 1953–1955, fond 3435, opis 1, svjazka 7, delo 128; kirjeitä NL:n pää-
syyttäjä R. A. Rudenkolle, 1953–1965; svjazka 7, delo129; kirjeitä turvallisuuskomitean johta-
jille I. A. Seroville, Semitšastnyille, J. V. Andropoville ja sisäasiainministeri S .N. Krugloville,
1953–1977; svjzka 7, delo 130; kirjeitä L. P. Berijalle, K. J. Vorošiloville, O. W. Kuusiselle, 1952–
1965; svjazka 7, delo 131; kirjeitä puolueen keskuskomiteaan G. M. Malenkoville, N. S.
Hruštševille, A. N. Šelepinille, A. N. Kirilenkolle, D. V. Krupinille, 1952–1965; svjazka 7, delo
132; kirjeitä P. S. Prokkoselle, 1953–1955; svjazka 7, delo 133.
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Karjalan kannas ja Inkerinmaa

Neuvostoliitto asutti Karjalan kannaksen kahdesti, ensin talvisodan ja sit-
ten jatkosodan päätyttyä. Kannaksen asuttamista tutkineiden pietarilaisten
Boris Tikan, Jevgeni Balašovin ja Viktor Stepakovin vuonna 2002 ilmesty-
neessä kirjassa662  väitetään, että neuvostojoukkojen perääntyessä elokuussa
1941 ne tuhosivat paikallisia arkistoja. Tästä syystä yksityiskohtaisen koko-
naiskuvan luominen Karjalan kannaksen asuttamisesta on heidän mieles-
tään ongelmallista. Heidän käyttämänsä lähdeaineisto on peräisin lähin-
nä Pietarin valtion keskusarkistosta. Se tuo esiin virkavallan toimia inke-
riläisten saamiseksi Kannakselle ja niiden tuloksia vuosina 1944–1950. On
epätodennäköistä, että viranomaisaineisto olisi kadonnut kokonaan. On
syytä muistaa, että Moskovassa sijaitsevista keskusarkistoista löytyy run-
saasti tietoja Kannaksen asuttamisesta.

Jo heti talvisodan jälkeen suoritetuissa hallinnollisissa järjestelyissä
Karjalan kannas jaettiin Karjalais-Suomalaisen Neuvostotasavallan ja Le-
ningradin alueen eli oblastin kesken. Suomalaisista kunnista muodostet-
tiin rajonit eli piirit. Osa Karjalan tasavallalle osoitetuista alueista liitet-
tiin Leningradin alueeseen jo aluejärjestelyissä ennen vuotta 1941. Niinpä
Leningradin alueen toimeenpanevan komitean puheenjohtaja Nikolai So-
lovjevin esittämissä tiedoissa alueesta luki: ”Sotaa edeltävänä aikana
(1.1.1941) Karjalan kannaksen kahdeksassa piirissä, Viipurin, Käkisalmen,
Sortavalan, Kurkijoen Jääsken, Kanneljärven, Koiviston ja Raudun piiris-
sä oli 381 kolhoosia. Niissä oli 11 763 taloutta. Asukkaita oli yhteensä 55 717

henkeä, joista työkykyisiä (16-vuotiasta ja vanhempia) 26 575 henkeä ja
työkyvyttömiä 29 142 henkeä”.663  Solovjevin 1. marraskuuta 1944 esittä-
män asuttamissuunnitelman luonnoksen mukaan väestöä oli vain Koivis-
ton, Kanneljärven ja Raudun piireissä. Esityksessä todettiin, että Kannak-
sen piirit sijaitsevat 150–200 kilometrin etäisyydellä Leningradista. Nii-
den luonnonolosuhteet sallivat kehittää elintarviketuotantoa ja puunja-
lostusta. Ne oli tarkoitus alistaa palvelemaan Leningradin talousetuja.664

Käytössäni olevasta arkistoaineistosta voidaan päätellä, ettei Viipurilla
kaupunkina ollut venäläisille erityistä merkitystä, koska asuttamiskaavai-

662 Tikka, Balašov, Stepakov Karjalan kannas sotien jälkeen. 1940–1941, 1944–1950, 2002.

663 GARF, fond A-327, opis 1, delo 3, list 41. Vertaa Tikka, Balašov, Stepakov 2002, 37. Leningradin
alueen viranomaisten esittämien tietojen mukaan asui sille kuuluneella Karjalan kannaksella
vuoden 1941 alussa 144 300 henkilöä. Kaupunkiväestöä sen mukaan oli 70 900, siitä Viipuris-
sa 38 200. Maalaisväkeä oli 73 400, joista kolhooseissa asui 35 400 henkeä.

664 GARF, fond A-327, opis 1, delo 3, list 41.
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luissa ja -toimissa sitä ei ole asiakirjoissa mainittu erikseen. Arvioni mu-

kaan Karjalan kannaksen asuttamista hoitaneiden neuvostoviranomais-

ten tavoite oli kaksijakoinen.

Yhtäältä heidän tarkoituksenaan oli asuttaa laajasti Kannaksen eri

alueille lähinnä sisämaasta tulevia muuttajia. Kaupungit olivat tässä suun-

nitelmassa pikemminkin esteenä, koska ne keskittivät väestöä. Viipurin

suomalaisella kulttuuri- ja taloustaustalla ei neuvostopäättäjien kannalta

ollut merkitystä. Kannakselle haluttiin ensisijaisesti maalaisväestöä. Toi-

saalta alueen väestön liikkumista rajoitettiin. Karjalan kannas luokiteltiin

rajavyöhykkeeksi, eikä edes siellä kirjoilla olleet päässeet ilman asianmu-

kaista lupaa muuttamaan paikkakunnalta toiselle ja liikkumaan vapaasti.

Ulkopuolisilla, vaikkakin Neuvostoliiton kansalaisilla, ei sinne ollut asiaa

ilman hankalasti saatavia erikoislupia. Samanaikaisesti Leningradia lähellä

olevaa Terijokea ”työtätekevien keskeisenä kesänviettopaikkana” ulkoilu

ja kylpyläalueineen oli tarkoitus pitää yllä. Tähän viittaavat Leningradin

Puolueen Leningradin aluejohtaja Nikolai Solovjevin  Andrei ®danoville osoi-

tettu luonnos Karjalan kannaksen asuttamissuunnitelmasta. ®danov kirjoit-

tanut käsin: tov. Kosyginille A.N. Lähetän Teille aineistoa Karjalan kannak-

sen asuttamisesta, josta olemme puhuneet kanssanne. 20.11.1944. GARF.
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ja Terijoen välisen rataosuuden sähköistämistavoitteet jo vuoden 1946 ai-
kana.665

Karjalan kannaksen lopullista asuttamista alettiin suunnitella heti, kun
Neuvostoliitto otti alueen haltuunsa jatkosodan päätyttyä. Ensimmäisen
kirjallisen kokonaisvaltaisen näkemyksen kannaksen asuttamistoimista
esitti Leningradin alueen toimeenpanevan komitean puheenjohtaja, rin-
tamaneuvoston jäsen kenraaliluutnantti Nikolai Solovjev jo 1. marraskuuta
1944. Tämä tapahtui todennäköisesti Andrei ®danovin aloitteesta.

Neljä sivua tiiviisti kirjoitettua tekstiä sisältää arvion Karjalan kannak-
sen maatalouden tilasta jatkosotaa edeltävältä kaudelta. Ne esittävät Solov-
jevin näkemyksen Kannaksen asuttamisesta, siirtoväelle tarjottavista eduis-
ta ja ehdotuksia alueen kehittämiseksi. Suunnitelman laatijan mielestä Kar-
jalan kannaksen asuttaminen oli toteutettava tuomalla sinne asukkaita
Kalininin (Tverin), Vologdan, Arkangelin ja Jaroslavlin alueilta sekä Val-
ko-Venäjältä. Laajamittaisten töiden käynnistämiseksi tulisi hänen mieles-
tään vuosien 1944–1945 taitteessa saada sinne vähintään 55 000 henkeä,
yhtä paljon kuin siellä oli asunut sotien välisenä aikana.666

Solovjevin laatimasta luonnoksesta ehti kulua hieman yli kuukausi,
kun 27. joulukuuta 1944 päivätty asuttamissuunnitelman luonnos toimi-
tettiin ®danoville puolueen keskuskomiteaan ja sieltä 2. tammikuuta 1945

Molotoville Politbyroohon. Asuttamishankkeen taakse tulivat valtion puo-
lustuskomitea ja sen puheenjohtaja Stalin. Hänen nimikirjoituksensa an-
toi asuttamistoimille lain voiman.667

Käytännön toimien hoito annettiin valtakunnalliselle muuttoasiainhal-
linnolle. Muuttoväkeä haettiin koko valtakunnan alueelta. Väestönsiirtojen
määrät ja aikataulut asetettiin tiukoiksi. Kannakselle oli saatava vuoden
1944 loppuun mennessä 30 000 ja vuoden 1945 alussa 25 000 henkeä. Ky-
seessä oli kolme kohderyhmää: siviilimuuttoväki, puna-armeijasta kotiu-
tuvat miehet perheineen ja Kannakselta jatkosodan puhjettua lähteneet
ensimmäisen aallon asukkaat. Kannaksen asuttamisen valvonta jätettiin
Aleksei Kosyginille. 668

Asuttamisohjelman seuraava vaihe käynnistyi, kun Solovjevin ja Lenin-
gradin kaupungin puoluesihteeri Turkon nimissä laadittu asuttamisoh-
jelma tarjottiin Kosyginin välityksellä valtakunnallisen Kansankomissaa-
rien Neuvoston hyväksyttäväksi. Kyse oli Kannaksen tarpeiden osalta yk-

665 TsGA SPb, fond 7179, opis 53, delo 142, list 16.

666 GARF, fond A-327, opis 1, delo 3, list 42–44.

667 TsGA SPb, fond A-327, opis 1, delo 3, list 9, 19–24.

668 GARF, fond A-327, opis 1, delo 3, list 42.
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silöidystä luonnoksesta, johon kirjattiin myös toimien vastuuhenkilöiden
nimet.669

Ottaen huomioon, että sotatoimet olivat yhä täydessä vauhdissa ja ra-
halla oli käyttöä, olivat muuttajille tarjottavat edut merkittäviä. Tärkeim-
piin kuuluivat 2 500 ruplan kertaluontoinen perhekohtainen muuttoraha,
8 000 ruplan valtion rakennuslaina seitsemäksi vuodeksi niin, että takaisin-
maksu alkaisi vasta kahden vuoden kuluttua. Siirtoväelle osoitetut asuin-
talot ja pihatontit jätettiin heidän omistukseensa. Kolhoosit saivat niille
osoitetut maa-alueet jakamattomaan yhteisomistukseen. Kannakselle saa-
puneille korvattiin lähtöalueella luovutettu omaisuus ja elintarvikkeet. Li-
säksi siirtoväki sai verovapauden kolmeksi vuodeksi.670

Tuhat taloutta ja hieman ylikin saatiin Karjalan kannakselle vuoden
1945 maaliskuun puoleenväliin mennessä.671  Asuttamissuunnitelma ei jat-
kossa toteutunut aivan määräysten mukaisesti. 672  Päällimmäisiksi nousi-
vat laiminlyönnit elintarvikejakelussa ja elinolojen järjestelyssä. Sodanjäl-
keinen elintarvikesäännöstely oli ymmärrettävä ja hyväksyttävä. Kyse ei
ollut ruoan niukkuudesta, vaan tuotannosta ja jakelusta vastanneiden hen-
kilöiden vastuuttomuudesta.

Puolueen Leningradin aluekomitean järjestötoiminnan osastopäällik-
kö Grigorjevin ja saman osaston tiedotuspäällikkö Šakovskajan allekirjoit-
tama tiedotus kuvastaa eri väestöryhmien mielialoja Käkisalmen ja Hat-
sinan kaupungeissa sekä Jääsken, Koiviston ja Raudun piireissä helmi-
kuussa 1945. Sen mukaan Käkisalmen asukkaille toimitettiin neljäsosa heille
kuuluneesta leipämäärästä. Tiedotteessa kerrottiin, että rakennustyönte-
kijät ilmoittivat aloittavansa työn vasta sen jälkeen, kun saivat heille kuulu-
neet leipäannokset.673

Asuntotilanne Leningradin alueella oli yhtä hankala. Leningradin esi-
kaupunkialue tuhoutui sodassa täysin runsaan 40 kilometrin säteellä. Ma-
lenkovia pyydettiin hankkimaan kaupungille 500 suomalaista puuele-
menttitaloa.674  Kyse oli luultavasti Suomesta sotakorvauksena saatavista
taloista. Myöhemmistä asiakirjoista ei ole löytynyt viitteitä anottujen talo-

669 GARF, fond A-327, opis 1, delo 3, list 31–40. Luonnos oli päivätty 9. joulukuuta 1944.

670 Ibidem, list 21.

671 Ibidem, list 35–36. Solovjevin raportti on päivätty 27.3.1945. Sen mukaan Kirovskin, Vologdan
ja Jaroslavlin alueelta saapui yhteensä 1 035 taloutta kaavaillun 1 000 asemesta. Niissä oli 5 060

henkeä, joista työkykyisiä 2 727. Puoleen jäseniä oli 64 ja komsomolin jäseniä 89.

672 Ibidem, list 8. Kuljetusten piti jatkua 1.3.1945–15.4.1945 välisenä aikana. Alkamista lykättiin
kuukaudella.

673 TsGA SPb, fond 7179, opis 19, delo 17, list 125; Tikka, Balašov, Stepakov 2002, 88–89.

674 Tikka, Balašov, Stepakov 2002, 89.
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jen saamisesta. Määrä oli muutenkin pisara Leningradin alueen asuntotar-
peesta. Hallinnollisesti äärimmilleen keskitetty, byrokratisoitunut ja politi-
soitunut järjestelmä ei onnistunut käyttämään yhteiskunnan voimavaro-
ja kansan elinolojen parantamiseksi. Kansalaisten oma-aloitteisuus oli nu-
jerrettu jo 1930-luvulla, eikä mikään ollut muuttunut, vaikka neuvosto-
kansa olikin voittanut sodan. Maan johto tähyili sosialistisen valtapiirinsä
laajentamiseen. Jaetun maailman uudelleen jako oli tuomassa entistä jyr-
kemmän kansainvälisen vastakkainasettelun. Siinä ei jätetty tilaa jaksami-
sen äärirajoilla sinnitelleiden kansalaisten yksilöllisille tarpeille.

Valtakunnallinen muuttoasiainhallinto lähetti tiukkasanaisia kirjeitä
ja sähkeitä alayksiköilleen ympäri maata. Paikalliset viranomaiset eivät
olleet halukkaita etsimään venäjänkielisiä muuttajia Leningradin alueel-
le. Syykin oli selvä, sillä kaikkialla oli huutava työvoimapula. Jatkossa muut-
tajia Kannakselle haalittiin muutama perhe kerrallaan aina Etelä-Siperiasta
asti.

Vaikka pätevistä työntekijöistä oli pula, Neuvostoliiton ja Venäjän Fe-
deraation viranomaiset hyväksyivät 1940 luvulla useita inkerinsuomalaisiin
kohdistuneita salaisia kieltomääräyksiä. 675  Venäjän Federaation ministeri-
neuvoston varapuheenjohtaja A. Gritsenko tiedotti Neuvostoliiton sisä-
asiainministeri S. Krugloville salaisessa kirjeessään, että inkeriläisiä poistui
heidän sijoituspaikkakunniltaan ja saapui laittomasti Leningradin alueel-
le entisille asuinsijoilleen. Gritsenkon saamien tietojen perusteella Lenin-
gradin alueelta poistumaan määrätyt inkeriläiset eivät saapuneet karkotus-
paikkakunnilleen, vaan muuttivat Viroon ja Latviaan. Gritsenkon mukaan
he pääsivät siellä esteettömästi sisäasiainministeriön siviilirekistereihin.676

675 Neuvostoliiton NKVD:n päiväkäsky n:o 274 joulukuun 29. päivältä 1944 suomalaisten
ottamiseksi valvontaan NL:n ja Leningradin alueen NKVD:n erikoishallinnon toimesta.;
Neuvostoliiton Toimeenpanevan Komitean määräys n:o 13925 syyskuun 19.päivältä 1945. Kiel-
tää suomalaisia asuttamasta entisiä asuinpaikkojaan Leningradissa ja sen alueella.; Venäjän
Federaation ministerineuvoston muuttoasiainhallinnon salainen kirje n:o 39 maaliskuun 27.
päivältä 1946. Kieltää myöntämästä muuttolupia Leningradin alueelle siellä ennen asuneille
suomalaisille ja saksalaisille.; Neuvostoliiton Ministerineuvoston määräys n:o 5211 pc touko-
kuun 7. päivältä 1947. Passikieltoon perustuvasta hallinnollisesta karkotuksesta.; Neuvosto-
liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistön asetus 26.11.1948. Määrää karkotetut kansat
asumaan ainiaasti sijoituspaikoillaan.; Neuvostoliiton Sisäasiainministeriön erikoisosaston
päiväkäsky n:o 43/3–125818 syyskuun 29. päivältä 1949. Ssuomalaisten asettaminen julkiseen
valvontaan. Viitteet lainattu Pietarin Inkerin Liiton varapuheenjohtaja Aleksanteri Kirjasen
laatimasta luettelosta, joka sisltää 27 inkerinsuomalaisiin kohdistunutta viranomaismääräystä
vuosilta 1924–1949. Birin, Klementjev, Ko¾anov, Strogal¾t¾ikova 2006, 23–24.

676 Gildi 1996, str. 30, 31.
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Neuvostoliiton passijärjestelmä677

Neuvostoliiton passijärjestelmä oli peräisin vuodelta 1932. Maan Toimeen-
paneva komitea määräsi samana vuonna passin kotipaikkamerkinnästä.
Se tarkoitti sitä, että jokaisella 16 vuotta täyttäneellä maan kansalaisella
tuli olla passi. Passin tai kotipaikkamerkinnän puuttuessa viranomaiset
saivat pidättää henkilön. Tarkoituksena oli estää ihmisten vapaa liikku-
minen ja saada heidät OGPU:n678  valvontaan. Tämä koski erityisesti mil-
joonia kollektivisointia paenneita ja karkotettuja. Tutkija Valeri Popovin
mukaan passiasetuksen aika oli tarkkaan harkittu. Maa ja sen väestö jaet-
tiin kuitenkin kahteen epäsuhtaiseen osaan. Toisessa passi otettiin käyt-
töön ja toisessa jätettiin ottamatta.

Kansankomissaarien neuvoston määräyksessä passit tuli ottaa käyt-
töön ensimmäiseksi Moskovassa, Leningradissa ja niitä ympäröivällä 100

kilometrin alueella sekä Harkovissa ja sen 50 kilometrin lähialueella tam-
mikuussa 1933. Nämä kaupungit ja alueet määrättiin erityisvalvontaan
(re¾imnyje). Samana vuonna erityisvalvottavien joukkoon liitettiin 25

merkittävää kaupunkia eri puolilta maata sekä länsiosan 100 kilometrin
raja-alueella sijaitsevat asutuskeskukset. Niihin kuuluivat myös Leningra-
din alueen inkeriläisasutukset. Henkilöille, joita neuvostovalta piti itsel-
leen jollain tapaa vaarallisina, kiellettiin myöntämästä passeja ja asumasta
mainituilla paikkakunnilla.679

Passiasetuksesta tuli erityisen nöyryyttävä maalaisväestölle. Passeja
myönnettiin vain sovhoseissa, valtiontiloilla, toimineille ja erityisvalvon-
nan paikkakunnilla asuneille. Muu maalaisväestö sai elää ilman passeja.
Passin saaminen edellytti lukuisia todistuksia, joiden todenperänsyyttä
viranomaiset valvoivat kehittämällä 1930-luvulla entistä tarkempia tarkkai-
luasiakirjoja. Yli 20 000 asukkaan kaupunkeihin avattiin sisäasiainministe-
riön alaisia osoitetoimistoja. Passiin tuli valokuva vuodesta 1937 lähtien.
Tietoja ihmisten liikkumisesta hyödynsi myös valtion suunnittelukomitea.

Popovin mielestä karkotettu maalaisväestö joutui kärsimään NKVD: n
ahdistelusta eniten. Pakkosiirrettyjen saatua sijoituspaikoillaan kansalais-
oikeutensa, heidät määrättiin jäämään sinne epämääräiseksi ajaksi. Neu-
vostoliiton Toimeenpanevan komitean päätös vuodelta 1935 rajoitti pas-

677 Popov, V., Nvyi mir 1996, n:o 6. Esitys perustuu artikkeliin, jossa tekijä on käyttänyt runsaasti
GARF:n lähdeaineistoa. Arkistoviitteet kirjoituksen.

678 Objedinennoje Gosudarstvennoje Polititšeskoje Upravlenije (Yhdistetty Valtion Poliittinen
Hallinto), NKVD:n, salaisen poliisin edeltäjä.

679 GARF, fond 5446, opis 14a, delo 740, list 71–81.
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sien antamista näille henkilöille. Lisämerkintöjen vuoksi passi oli voimassa
vain työpaikkakunnalla. Muualta tavoitettuina tällaisen passin omistaja
tuli pidättää karkurina ja palauttaa sijoituspaikkakunnalleen.680

Neuvostoliiton ministerineuvoston toimikunta tarkasteli vuoden 1949

alussa uuden passiasetuksen perusteita ja uutta passimallia. Hankkeen tär-
keimpänä uudistuksena oli passien myöntäminen niin kaupunki- kuin
maalaisväestölle. Erikoisvalvonta-alueiden määrää ja passirajoituksia vä-
hennettiin. Asetus tuli voimaan Stalinin kuoleman jälkeen, toukokuussa
1953. Erikoisvalvonnan alaisiksi jäivät Moskova ympäristöineen, Lenin-
grad ja sen viisi piiriä Karjalan kannas mukaan luettuna.681

Oikeudellisesti Neuvostoliiton maalaisväestö pääsi samaan asemaan
muiden maansa kansalaisten kanssa vasta vuoden 1974 passiasetuksen myö-
tä. Uusia passeja myönnettiin vuosina 1976–1981. Kyse oli sisämaan passista.
Ulkomaanpassin hankkiminen oli jo ihan toinen asia.

Poistettava Virosta laillisin keinoin

Neuvostoliiton sisäasiainministeriö antoi 1947 salaiseen määräyksen,682

jossa suomalaiset ja inkeriläiset käskettiin poistamaan, käytännössä karkot-
tamaan Virosta. Karkotuspaikat viittaavat siihen, että kyse oli lähinnä in-
kerinsuomalaisista.683  Vuosina 1948 ja 1949 annettiin lisää useita salaisia
määräyksiä, jossa vaadittiin tiukentamaan pakkosiirrettyjen valvontaa ja
tehostamaan sijoituspaikkakunnilta paenneiden etsintää.684  Ministeriön
tammikuussa 1949 antamalla määräyksellä Virosta piti poistaa kaksi inke-
riläisryhmää. Ensimmäinen oli se, joka pakeni Siperiasta, minne heidät
pakkosiirrettiin Leningradin saartorenkaan sisäpuolelta maaliskuussa 1942.
Toinen ryhmä oli Suomesta palautetut, jotka pakenivat sijoituspaikkakun-
niltaan.685

680 GARF, fond 9401, opis 12, delo 137, list 236. V. Zeskovin mukaan NL:ssa oli vuoden 1953 alussa
kirjoilla 2 753 356 karkotettua. Vuosina 1954–1957 karkotuksesta palasi 2 554 639 henkeä.
Naselenije Rossii v 1920–1950 gg. Tšislennost, poteri, migratsii, 1994, M, 145–194.

681 GARF, fond 9401, opis 1, delo 4155, list 170–181.

682 Määräys n:o 00843.

683 ERAF, F 17 SM, nim.nr. 1, s.nr 36, lehe 8.

684 NL:n sisäasiainministerin päiväkäsky n:o 00246, 8.3.1948, SM:n tehtävistä pakkosiirrettyjen
keskuudessa; päiväkäsky n:o 0722, 26.11.1948, SM:n paikallisten elinten toiminnasta pakko-
siirrettyjen hallinnollisessa valvonnassa; päiväkäsky n:o 003, 5.1.1949, Tarkastustuloksia SM:n
paikallisten elinten toiminnasta pakkosiirrettyjen hallinnollisen valvonnan toimivuudesta;
päiväkäsky n:o 00592, 18.5.1949, Sijoituspaikoista paenneiden pakkosiirrettyjen etsinnän te-
hostamiseksi.

685 ERAF, F 17 SM, nim.nr. 1, s.nr 36, lehe 8.
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Palautustoimet kangertelivat. Viron sisäasianministerin, rautatiehal-
linnon ja turvallisuuspalvelun johtajien yhteisessä tiedotteessa kerrottiin,
että suurina ryhminä rautatieasemille kerääntyneet inkeriläiset eivät suos-
tuneet matkustamaan pois henkilöjunissa. He vaativat itselleen erillisiä
vaunuja ja odottivat jopa useita viikkoja vaatimustensa täyttämistä. Tiedot-
teessa ei mainita erillisten vaunujen vaatimisen syytä. Luultavasti kyse oli
inkeriläisten Virossa hankittujen eläinten ja muun omaisuuden siirtämises-
tä. Tiedotteessa viranomaiset myöntyivät erityistapauksissa osoittamaan
viljakuljetuksiin kelpaamattomia rahtivaunuja. Pääsääntöisesti inkeriläiset
tuli määrätä laillisin keinoin matkustamaan Virosta henkilövaunuissa ja
viivyttelemättä.686

Moni halusi kuitenkin jäädä Viroon. Sisäasiainministeriön tietoon tuli
lukuisia tapauksia, joissa henkilöt käyttivät väärennettyjä asiakirjoja. Uu-
sien passien saamiseksi he antoivat valeilmoituksia asiakirjojen katoami-
sesta, lahjoivat miliisejä ja muuttivat kansallisuuttaan. Näin he pääsivät
asettumaan Viroon ja sisäasiainministeriön mukaan jatkoivat rikollista
toimintaansa. Sijoituspaikkakunnilta paenneet tuli löytää, pidättää ja saat-
taa edesvastuuseen. 687  Apulaisministeri esitti kymmenen kohdan paran-
nusohjelman. Tämä koski erityisesti Neuvostoliiton itäosista Viroon saa-
puneita.

Neuvostoliiton sisäasiainministeriön päiväkäskyssä maaliskuussa 1948

vaadittiin sijoituspaikkakunnilta paenneiden pakkosiirrettyjen vangitse-
mista rikollisina ja asioiden käsittelyt osoittamaan ministeriön erikoiseli-
melle. Viron sisäasiainministeri A. Rezev muistutti alaisiaan joulukuun
alussa 1948, että valtakunnallisesta määräyksestä huolimatta Viron pai-
kallistason viranomaiset eivät pidättäneet eivätkä rankaisseet karkureita,
vaan ottivat heiltä pois lähtömääräykset. Edesvastuun ja jopa oikeusran-
gaistuksen uhalla Rezev vaati asenteiden muuttamista. Valtakunnallisesti
etsintäkuulutettuina karkurit tuli vangita688  ja heistä tiedottaa Viron sisä-
asiainministeriön tiedusteluosastoon. Sen päällikkö velvoitettiin 10 päi-
vän sisällä tarkistamaan ja korjaamaan tilanne.689

686 ERAF, F 17 SM, nim.nr. 1, s.nr 31, lehe 21, päiväämätön.

687 ERAF, F 17 SM, nim.nr. 1, s.nr 36, lehe 8.

688 Perusteluna esitettiin NL:n korkeimman neuvoston puhemiehistön asetus 26.11.1948.

689 ERAF, F 17 SM, nim.nr. 1, s.nr 31, lehe 56–57, lehe 10; Prikaz MVD n:o 00246 ot 8.3.1948 g.; st.
82 UK RSFSR (pakeneminen karkotuspaikasta, rangaistus 2 vuotta pakkotyöleirillä).
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Dura lex, sed lex est690

Suomi sai uuden ulkomaalaisasetuksen jatkosodan aikana Risto Rytin
presidenttikaudella 30. tammikuuta 1942.691  Saman vuoden huhtikuun
ensimmäisenä päivänä voimaan tullut säädös kumosi vuoden 1938 ul-
komaalaisasetuksen. Siihen sisältyi valtioneuvoston oikeus antaa poikkeuk-
sellisia määräyksiä ulkomaalaisten tulosta ja oleskelusta Suomessa. Kyse
oli 1. syyskuuta 1939 annetusta asetuksesta ja sen nojalla annetusta Valtio-
neuvoston päätöksestä. Tapio Kuosma muistuttaa tässä yhteydessä, että
sodan aikana, siis poikkeusoloissa, annettu ulkomaalaisasetus säilyi voi-
massa Urho Kekkosen presidenttikauteen saakka.692

Vuoden 1942 asetus perustui passi- ja viisumipakkoon sekä oleskelu-
ja työluvan hankkimisvelvoitteeseen. Säädös jätti passintarkastustehtävät
yksinomaan Valpolle, mikä kertoi poikkeusolojen käytännöstä. Valpolla
oli tätä tehtävää suorittaessaan oikeus saada virka-apua paikallisilta tulli-
ja poliisiviranomaisilta.693  Kuosma kiinnittää huomiota siihen, että tur-
vapaikka tunnustettiin käsitteenä ja oikeutena jatkosodan ja samalla toi-
sen maailmansodan aikaisessa ulkomaalaisasetuksessa.694

Syksyllä 1942 Valpo valtuutettiin Valtioneuvoston päätöksellä antamaan
1. lokakuuta 1942 lukien ”puolustusvoimien miehittämällä alueella asu-
valle, suomensukuisiin heimoihin kuuluvalle henkilölle valtakunnan
alueelle saapumiseen tarvittavan maahantuloluvan sekä luvan oleskella
maassa enintään kolme kuukautta”.695

Suomessa talvella 1943–1944 oleskelleiden pakolaisten ja siirtoväen lu-
kumäärän on arvioitu olleen noin 79 000 henkeä. Luku sisältää myös run-
saat 63 000 inkeriläistä, joiden Suomeen siirtämisestä oli tehty ”Saksan ja
Suomen hallituksen kesken” sopimus alkuvuodesta 1943.696

Jatkosodan syttyessä 1941 oli Suomessa oleskelevien ulkomaalaisten lu-
kumäärä 13 500 eli 600 vähemmän kuin vuonna 1938. Sodan kestäessä
pakolaisten määrä väheni vuoteen 1945 mennessä niin, että heitä oli jäljel-
lä 9 000 henkeä. Muukalaisten lukumäärä oli 1945 kaiken kaikkiaan vähän
alle 10 000. 697

690 Laki on ankara, silti se on laki. lat.

691 AsK 1942, n: o 97.

692 Kuosma 1992, 102. Se kumottiin 1. toukokuuta 1958 voimaan tulleella ulkomaalaisasetuksella.
AsK 1958, n: o 187.

693 Kuosma 1992, 102; AsK 1942 n:o 97, 13 § 3 mom.

694 AsK 1942, n: o 97, 16 § 1 mom.

695 AsK 1942 n:o 778; Kuosma 1992, 103.

696 Torvinen 1984, 230–231; Nevalainen 1990, 17.

697 Kuosma 1992, 104.
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Oleskelukirjan antaminen ”jatkuvaa oleskelua varten maassa” kuului

sisäasiainministeriön toimivaltaan.698  Se myönnettiin enimmillään yhdeksi

vuodeksi.699  Oleskelulupa voitiin peruuttaa, milloin siihen oli syytä.700

Tapio Kuosma toteaa, että asetuksen nojalla lääninhallitukset ja muut

viranomaiset oikeutettiin tekemään sisäasiainministeriölle ”ulkomaalai-

sen oleskelua maassa koskevia esityksiä”. Laaja viranomaispiiri saatiin näin

hoitamaan ulkomaalaisvalvontaa, mikä sodan oloissa puolusti paikkansa.

Kuosman mukaan vuoden 1942 ulkomaalaisasetus ei antanut valitus-

oikeutta.701  Kuosman mielestä maaliskuussa 1950 voimaan tullut hallinto-

valituslaki paransi muutoksenhakuoikeutta merkittävästi. Sen sijaan 1958

voimaan tullut ulkomaalaisasetus esti muutoksenhaun viranomaispää-

töksiin.702

Ossian Soravuon palautuksia koskevista muistioista selviää, että Valvon-

takomissio pyysi suomalaisten apua maahan jäävien rekisteröinnissä. Vi-

ranomaisten haluttiin selvittävän, millä perusteilla kukin neuvostokan-

Inkerin siirtoväen väliaikainen henkilöllisyystodistus. KA.

698 AsK 1942, n: o 97, 17 §.

699 Ibidem, 19 §.

700 Ibidem, 21 §.

701 Kuosma 1992, 103.

702 Ibidem, 104.
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salainen jäi maahan. Suomalaiset lupasivat auttaa luetteloinnissa, mutta

LVK saisi itse selvittää motiivit.703

Vapaaehtoisesti Neuvostoliittoon palanneiden siirron päätyttyä Suo-

meen jäi vielä neuvostokansalaisia. Sisäasiainministeriö määräsi 25. tam-

mikuuta 1945 yleiskirjeessään, että ne Neuvostoliiton kansalaiset, jotka eivät

oleskelleet Suomessa varsinaisella oleskelukirjalla ja joiden luettelointia

oli aiemmin lykätty, oli nyt koottava ulkomaalaisluetteloihin. Inkeriläiset

ja itäkarjalaiset tuli merkitä niihin erikseen.704

703 UM, 110 E 6, kotelo 124.

704 KA, SMA , kotelo 27. Ulkomaalaisten luettelot. Sisäasiainministeriön yleiskirje 25.1.1945.
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705 Mertala 2000, s. 25–26, 135–138.  Pro-garadu -tutkielmassaan Valtiollisen poliisin toimintaa

neuvostokansalaisten palauttamiseksi Neuvostoliittoon 1944–1948 Tomi Mertala on tullut

siihen käsitykseen, että ylikuljettajaksi ryhtymisen tärkeimpänä motiivina olivat siitä saata-

vat palkkiot. Tällä asialla toimivat lähinnä kalastajat ja salakuljettajat. Sen sijaan poliittisten

ja heimosympatioiden aateloima auttaminen oli pyyteetöntä. Lakkautettujen heimojärjestöjen

edustajilla ja toimineilla viranomaisilla oli sisäistä tarvetta vastustaa punaista Valpoa. Sisä-

maassa etappeja hoitivat usein maanviljelijät, kauppiaat ja opettajat.  Mertalan mukaan vi-

ranomaiset olivat harvoin mukana varsinaisessa etappitoiminnassa, silti heidän passiivinen

vastarintansa Valpoa ja Valvontakomissiota kohtaan oli yleistä.

706 KA, Valpo II, E 7a, amp. XXVII, H3, Matti Putan kuulustelupöytäkirja n:o 279/47, 2–9.

Palautusten päätyttyä Suomeen jääneen inkeriläisen siirtoväen elämä jat-

kui pelon ja epätietoisuuden vallassa. He yrittivät selvitä hengissä joko

pakenemalla Ruotsiin tai muuttamalla Suomessa pois heitä valvoneiden

viranomaisten katseilta. Oli niitäkin, jotka onnistuivat saamaan uuden

identiteetin ja katoamaan jäljettömiin. Kun Valvontakomissio poistui

maasta syksyllä 1947, Ruotsiin oli paennut arviolta joka toinen Suomeen

jäänyt inkerinsuomalainen. Inkeriläisten onneksi suomalaisia tukijoita löy-

tyi. Tomi Mertalan mukaan yksityisten ihmisten lisäksi inkeriläisiä Ruot-

siin välittävään etappitoimintaan osallistuivat monet yhdistykset ja yrityk-

set. Hänen mukaansa suurimmista julkisista yhteisöistä mukana oli Hel-

singin yliopiston Viipurilainen osakunta, lakkautettu, mutta toiminnalli-

sesti vireä Inkerin Liitto ja Turussa paikallinen Aseveliliitto. Mertala osoit-

taa, että yhteisöt ja korkeassa asemassa olleet virkamiehet toimivat lähin-

nä heimoaatteen innoittamina ja auttamisen halusta.705  Kesti kuitenkin

useita vuosia, ennen kuin inkerinsuomalaiset alkoivat saada Suomen kan-

salaisoikeuksia. Vasta silloin he uskoivat, ettei heitä enää luovuteta Neu-

vostoliittoon.

Matti Putan totuus706

Toimistopäällikkö, reservin kapteeni Matti Putta, s. 1915, toimi sodan pää-

tyttyä Turun Sanomissa. Putan mukaan hänen ollessaan Aseveliliiton pal-

veluksessa syksyllä 1944, Turussa asuneet inkeriläiset pyysivät liitosta avus-
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Tärkeimmät Valtiollisen poliisin selvittämät etappireitit inkeriläisen siirto-

väen toimittamiseksi Ruotsiin vuosina 1944–1948. Tomi Mertalan pro gradu

-tutkielma 2000. Lähdeaineisto KA.
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tusta heikon taloudellisen asemansa parantamiseksi. Putta esitti inkeri-

läisten avustuspyynnön Aseveliliiton piiritarkastaja kapteeni Veikko Re-

mekselle. Helsingissä käydessään Remes neuvotteli asiasta professori Pentti

Kaiteran kanssa. Myös Putta tapasi Kaiteran hänen kotonaan Munkkinie-

messä. He keskustelivat Turussa asuvien inkeriläisten avustamisesta Inke-

rin Liiton varoilla. Kaitera soitti kotoaan Inkeriläisten yhdistyksen rahas-

tonhoitajalle pankkivirkailija Juho Tirraselle Suomen Pankin konttoriin

ja sopi siitä, että Tirranen ja Putta, jotka sitä ennen eivät tunteneet toi-

siaan, tapaavat jo samana päivänä Helsingissä Lasipalatsin kulmalla. Tirra-

nen otti Putan yhteystiedot ja lupasi lähettää Turkuun rahaa inkeriläisten

avustamiseksi. Avustusten piti tulla tietyille perheille ja henkilöille. Saa-

tuaan rahalähetyksen, 25 000 markkaa, Putta jakoi rahat ja saamansa kui-

tit hän lähetti Tirraselle Helsinkiin. Tirranen lähetti rahaa toisenkin ker-

ran, noin 20 000 markkaa, kuitteja vastaan.

Keskustelussa Putan kanssa Tirranen mainitsi paikan Eurajoella, josta

inkeriläisiä toimitettiin Ruotsiin. Hän mainitsi siinä yhteydessä kansakou-

lunopettaja Hurmeen. Putta tapasi seuraavan kerran Tirrasen Helsingissä

Lasipalatsissa keväällä 1945. Tirranen pyysi ilmoittamaan hänelle, mikäli

Turusta löytyisi mahdollisuuksia inkeriläisten toimittamiseksi Ruotsiin.

Tirrasen mukaan tätä varten oli olemassa moottorivene. Asia jäi silloin

kesken.

Touko–kesäkuussa 1945 kuljetusmahdollisuuksia alkoi avautua. Putta

otti yhteyttä Tirraseen ja kertoi ensimmäisen matkan onnistumisesta. Tir-

ranen soitti kohta ja ilmoitti, että hänen lähettämänsä henkilöt tuovat ”ter-

veisiä Piiroselta”. Tällä tunnussanalla perheet lähetettiin Uuteenkaupunkiin

Hamara-nimisen henkilön luo. Kyse oli kahdesta veljeksestä, Erkki ja Ei-

nari Hamarasta. Putta otti matkalaisilta maksun, josta Tirranen antoi osan.

Näin Putan kautta kulkeutui Ruotsiin noin 45 henkilöä, kymmenkunta

miestä, loput naisia ja lapsia. Yleensä matkan hinnaksi oli sovittu 5 000

markkaa hengeltä.

Syyskuussa 1945 Tirranen lähetti Ruotsiin matkanneet suoraan Einari

Hamaralle Uuteenkaupunkiin. Tämä tuli tapaamaan Puttaa Turun Sano-

mien konttoriin ja pyysi järjestämään matkan 17 hengelle. Putta tuli kerto-

neeksi vanhalle tuttavalleen Olavi Pihalle Hamaran veljesten salaisista puu-

hista. Piha otti yhteyttä Hamaraan ja järjesti useita salakuljetuksia Rau-

malta. Kerran Putta oli puhelinkeskustelussa esitellyt Tirraselle Armas Vis-

manen -nimisen miehen. Vismanenkin alkoi pitää yhteyttä suoraan Tir-

raseen, ja järjesti ylikuljetuksia Hamaran avulla.
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Pankkivirkailija Juho Tirrasen totuus707

Juho Tirrasen mukaan hänen luokseen Suomen Pankkiin tuli vuoden 1945

alkupuolella Vismaseksi itsensä esitellyt turkulaismies. Tirranen kertoi

heidän tulleen tutuiksi hänen liikkuessaan maakunnissa työvoimapäälli-

köiden luona inkeriläisasioissa vuosina 1943–1944. Vismanen tiesi, että

Tirranen oli hyvin tunnettu inkeriläisen siirtoväen keskuudessa. Heidän

joukossaan oli henkilöitä, jotka olivat tyytymättömiä Suomen oloihin. Oli

myös niitä, jotka pelkäsivät joutuvansa Neuvostoliittoon. Molemmat ryh-

mät olivat halukkaita siirtymään Ruotsiin. Vismanen kääntyi Tirrasen

puoleen, koska oli kiinnostunut näistä henkilöistä. Hän näet oli valmis

kuljettamaan heidät salateitse Uudestakaupungista Pohjanlahden yli mak-

sua vastaan.

Vismanen antoi muutamia puhelinnumeroita, joista sai tarkempia tie-

toja lähdöistä. Näin Tirranen kertoi saaneensa Vallin, Hamaran ja Putan

nimet. Tirranen antoi yhteystiedot niille, jotka kävivät häneltä kyselemäs-

sä Ruotsiin siirtymisen mahdollisuuksista. Eräs tällainen henkilö oli Hel-

singistä kotoisin ollut yliopiston opiskelija Maria Virolainen. Hän sai tie-

tää, että Tirranen voisi antaa hänelle neuvoja. Virolainen lupasi auttaa

tuttavaperhettään pääsemään Ruotsiin. Hän sai Tirraselta Vallin ja Ha-

maran yhteystiedot. Virolainen ilmoitti myöhemmin saattaneensa per-

heen Uuteenkaupunkiin.

Aina nämä kuljetukset eivät onnistuneet heti. Tämän vuoksi lähtijät

olivat huollon tarpeessa. Putta pyysi lähettämään näille raha-avustusta.

Tirranen lähetti kerran rahaa erään miehen mukana ja pari kertaa pankin

välityksellä yhteensä noin 50 000 markkaa. Rahat Putta jakoi tarvitseville

ja lähetti kuitit Tirraselle. Tirranen kertoi ottaneensa rahat niistä varoista,

joita hänelle oli jäänyt Inkerin keskustoimikunnan rahoista. Tirrasen

mukaan hän käytti koko hänellä olleen summan, mutta ei muistanut ra-

haa saaneiden henkilöiden nimiä.

Kuljetukset Ruotsiin tapahtuivat pääasiallisesti vuoden 1945 kesällä.

Tirrasen mukaan hän lähetti Turkuun näinä kuukausina noin kaksikym-

mentä henkilöä. He ehkä kutsuivat matkaan muitakin. Tämän vuoksi sa-

lakuljetettujen määrä saattoi olla oletettua suurempi.

Valpon arvioiden mukaan raja oli vuotanut kuin seula. Kuulusteluissa

paljastui yhä uusia kuljetusreittejä. Paljastukset osoittivat, että salakuljetta-

707 KA, VALPO II, E 7a, amp XXVII, Juho Tirrasen jatkokuulustelujen pöytäkirja n:o 279/47;

10.1.1947, 15.1.1947, 23.1.1947. 25.1.1947. 11–22.
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jat eivät välttämättä olleet tekemisissä toistensa kanssa. He saattoivat tun-

tea toisensa, mutta viranomaisille siitä ei ollut sen suurempaa iloa. Val-

pon keinot estää inkerinsuomalaisten salakuljetukset Ruotsiin olivat vähis-

sä. Henkilökuntaa ei ollut riittävästi, salakuljetukset oli vaikea näyttää to-

teen, ja uhka joutua oikeuteen oli mitätön. Uusien nimien kirjaaminen

kuulustelupöytäkirjoihin ei tuottanut viranomaisille muuta kuin pahaa

mieltä.708

Sodanaikaisen Tampereen siirtoväen leirin päällikkö Antti Kekki järjesti

Tampereelta Ruotsiin haluavien matkoja lähettäen heidät ensin Eurajoen

leirille ja sieltä edelleen rannikolle. Pääasiallinen matkojen järjestäjä Uu-

destakaupungista oli Vismanen, joka saatuaan lastin täyteen itse kuljetti

pakolaiset lahden yli. Matkasta perittiin 4 000 markasta 8 000 markkaan

maksukyvystä riippuen. Matkalle pyrki myös sellaisia, jotka itse eivät pys-

tyneet maksamaan matkaansa. Tällaisissa tapauksissa Tirranen maksoi

matkakustannukset.

Kertomansa mukaan Tirranen ei kehottanut ketään matkustamaan pois

maasta. Hän ilmoitti ainoastaan kenen puoleen asiassa voi kääntyä ja mitä

matka tulisi maksamaan. Luultavasti useat käyttivät hyväkseen häneltä

saatuja tietoja ja jakoivat niitä tuttavilleenkin. Tämän vuoksi lähtijöitä

saattoi olla hyvinkin paljon, Tirranen arveli. Hänen tietämänsä mukaan

Turkuun meni vuoden 1945 aikana inkeriläisiä kolmesti yhteensä noin 15

henkeä ja rahaa siirtyi 80 000–85 000 markkaa.

Veikko Remeksen totuus709

Tilastosihteeri, reservin kapteeni Veikko Remes, suoritti asevelvollisuutensa

Vuoksen Jääkäripataljoonassa vuosina 1932–1933, minkä jälkeen hän aloitti

opinnot Helsingin yliopistossa. Hän luki kansantaloustiedettä ja finassi-

oppia. Remes ei kuitenkaan valmistunut, vaan siirtyi puolustusministe-

riön palvelukseen 1938 ja toimi järjestelyosaston toimistosihteerinä vuo-

teen 1940 asti. Sen jälkeen hän toimi Suomen Aseveljien Liitto ry:n mat-

ka-asiamiehenä. Jatkosodan aikana hän haavoittui Karhumäen valtauk-

sessa joulukuussa 1941. Päästyään sairaalasta hän toimi Päämajan kirjaa-

708 Kause 2006, s. 69–70. Timo Kause lähetti projektin käyttöön kirjoittamansa kirjan Sahurit.

Se sisältää luvun Venepakolaiset, jossa kerrotaan Kausen yrittäjäperheen miesten hoitaneen

Eurajoelta Ruotsiin useita inkeriläisiä loka-marraskuussa 1944.

709 KA, VALPO II, E 7a, amp XXVII, Veikko Remeksen kuulustelupöytäkirja n:o 279/47; 25.1.1947,

21–22.



258 Totuus ja vain totuus

mossa ja järjestelyosastossa toimistoupseerina kotiutumiseensa saakka.

Hän teki tilapäistöitä Aseveliliitossa ja Suurtalkoot ry:ssä, kunnes sai ti-

lastosihteerin toimen Puutalo Oy:ssä vuonna 1946.

Remeksen mukaan hän ei millään tavalla osallistunut inkeriläisten kul-

jetukseen Ruotsiin. Matti Putan, samoin kuin professori Pentti Kaiteran,

hän myönsi tunteneensa, mutta kielsi, että olisi keväällä 1945 pyytänyt

Puttaa kääntymään inkeriläisasiassa Kaiteran puoleen. Remes kielsi tavan-

neensa heitä.

Professori Pentti Kaiteran totuus710

Professori Pentti Kaitera kertoi, että sodanaikaisista tehtävistään vapaudut-

tuaan syyskuussa 1944, hän matkusti omistamalleen maatilalle Mäntyhar-

julle perheensä luokse. Siellä hän oleskeli tammikuuhun asti. Hän sanoi

käyneensä Helsingissä kymmenkunta kertaa.

Tammikuussa 1945, ja mahdollisesti myöhemminkin, hänen luonaan

kävi useita inkeriläisiä ja suomalaisia, jotka tiedustelivat inkeriläisten ase-

maan liittyviä asioita. Olihan hän aikoinaan toiminut inkeriläissiirtojen

johtajana. Kaitera ei muistanut Putta-nimisen henkilön käyneen hänen

luonaan, eikä muistanut varmasti sitäkään, oliko tämä henkilö inkeriläinen

vai suomalainen. Juho Tirrasen Kaitera myönsi tunteneensa, mutta sitä

hän ei jaksanut muistaa, että olisi sopinut Tirrasen kanssa Putan tapaami-

sesta. Kaiteran mukaan hän ei keskustellut kenenkään kanssa inkeriläisten

salakuljetusten järjestämisestä Ruotsiin. Kaitera painotti, että hän vetäy-

tyi syksyllä 1944 syrjään kaikesta entisestä ja otti osaa vain ammatti- ja

talousasioihin.

Opettaja Toivo Hurmeen totuus711

Turussa vuonna 1912 syntynyt kansakoulunopettaja Toivo Hurme kävi kan-

sakoulun ja neljä luokkaa Turun suomalaista lyseota, minkä jälkeen hän

suoritti kansakoulunopettajan tutkinnon Jyväskylän seminaarissa vuon-

na 1936. Hän ei palvellut vakinaisessa väessä eikä osallistunut käytyihin

710 KA, VALPO II, E 7a, amp XXVII, Pentti Kaiteran kuulustelupöytäkirja. n:o 279/47; 28.1.1947,

23–24.

711 KA, VALPO II, E 7a, amp XXVII, Toivo Hurmeen kuulustelupöytäkirja n:o 279/47; 4.2.1947,

24.
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sotiin. Hurme kuului Eurajoen suojeluskuntaan vuodesta 1939 sen lak-

kauttamiseen saakka ja toimi Eurajoen opettajayhdistyksen puheenjoh-

tajana vuodesta 1945 alkaen.

Itse asiasta kuultuna Hurme kertoi, että vuosina 1941–1944 hän toimi

aluksi Eurajoen pitäjän siirtoväen huollon johtajana ja toukokuusta 1943

Euran väestönsiirtoleirin päällikkönä. Leiri toimi marraskuun 15. päivään

1944, jolloin se muutettiin Neuvostoliittoon palaavien inkeriläisten kokoa-

miskeskukseksi. Hurme toimi silloinkin sen päällikkönä. Väestönsiirto-

leirin apulaispäällikön tehtäviä hoiti Lappjoen kansakoulun opettaja in-

keriläissyntyinen Reino Vesikko. Hän oli samalla kokoamiskeskuksen tulk-

kina.

Leiripäällikkönä toimiessaan Hurme tutustui sisäasiainministeriön

siirtoväenasiain osaston tarkastusmatkoja tehneeseen Juho Tirraseen. Hän

kävi Eurajoen leirillä kahdesti. Hurme kielsi, että Tirranen olisi puhunut

hänen kanssaan inkeriläisten salakuljetuksista tai niiden järjestämisestä

Ruotsiin. Hurmeen mukaan hän ei ollut myöskään tietoinen, että Tirra-

nen olisi avustanut inkeriläisten salakuljetuksia kokoamiskeskuksen kautta.

Hurme kiisti myös sen, että olisi ottanut rahaa vastaan Tirraselta Ruot-

sin-matkojen järjestelyyn.

Hurme myönsi, että syksyllä 1944 leirillä olleita virolaisia matkusti suu-

rin joukoin salatein Ruotsiin. Heidän mukanaan saattoi mennä myös joi-

takin inkeriläisiä. Nämä matkat tapahtuivat kuitenkin virolaisten toimes-

ta ja aloitteesta heidän omistamillaan veneillä. Hurmeen tiedossa ei ollut,

että kukaan leirin henkilökunnasta olisi avustanut matkojen järjestelyssä.

Hurme kielsi tuntevansa Veikko Remeksen.

Karkuri Aatami Puikkonen712

Inkeriläisen Aatami Puikkonen pidätettiin välirauhasopimuksen 10. artik-

lan nojalla oleskelupaikkakunnallaan Rantasalmella elokuun lopulla 1946

Neuvostoliittoon luovuttamista varten. Hän karkasi poliisin hallusta

4. syyskuuta, eikä häntä sen jälkeen löydetty.

Puikkonen ja hänen vaimonsa Hilda sekä heidän viisivuotias poikansa

piileskelivät tämän jälkeen eri paikoissa. Hilda lähetti tuttavalleen Maria

Virolaiselle kirjeen, jossa pyysi tätä auttamaan heitä pakenemaan Ruot-

siin. Vastauksessaan Virolainen ilmoitti suostuvansa avunpyyntöön.

712 KA, VALPO II, amp. XXV E.7.a ptk. n:o 736/46.
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Aatami ja Hilda Puikkonen saapuivat 5. lokakuuta 1946 Virolaisen pyyn-

nöstä hänen asuntoonsa Helsingissä. Tämän jälkeen Puikkoset majoittuivat

helsinkiläisen tuttavansa lääkäri Katri Malmivaaran luokse. Seuraavana

päivänä Maria Virolainen matkusti Jyväskylään. Hän otti siellä yhteyttä

Aapo Björn -nimiseen inkeriläiseen, joka kehotti Virolaista toimittamaan

Puikkoset Raumalle. Kalastaja Aarne Virtasen piti toimittaa heidät Ruot-

siin. Puikkoset matkustivat Virolaisen saattamana Raumalle 13. lokakuuta

yöpyen välillä Lielahdessa asemapäällikkö Lemmetyisen ja tämän vaimon

Elsan luona. He saapuivat Raumalle seuraavana päivänä. Kalastaja Virta-

nen ei kuitenkaan voinut heti toimittaa Puikkosia Ruotsiin, minkä vuoksi

he jäivät toistaiseksi Virtasen luokse. Virolainen palasi Helsinkiin.

Valtiollisen poliisin Turun osasto pidätti Virtasen 16. lokakuuta 1946.

Aatami ja Hilda Puikkonen poistuivat Raumalta ja joutuivat palaamaan

viikon kuluttua takaisin Lielahteen. Virolainen sai ilmoituksen ja tuli Lie-

lahteen 24. lokakuuta sopimaan Lemmetyisen kanssa vieraiden jäämises-

tä toistaiseksi asemapäällikön kotiin. Virolainen toimitti Aatami Puikko-

sen maatyömies Arvo Savolaisen asuntoon Pirkkalaan ja palasi itse Helsin-

kiin.

Valtiollinen poliisi pidätti Maria Virolaisen Helsingissä 6. marraskuun

1946. Tämän tultua Katri Malmivaaran tietoon hän pyysi veljeään teknii-

kan ylioppilas Ahti Korhosta käymään Lielahdessa Lemmetyisten luona.

Korhonen kävi siellä 11. marraskuuta ja kehotti Aatami ja Hilda Puikkosta

piiloutumaan. Tämän jälkeen Puikkoset poistuivat Lielahdesta, eikä hei-

dän olinpaikastaan enää saatu tietoa.

Auttamalla Aatami Puikkosta karkaamaan opiskelija Maria Virolainen,

lääkäri Katri Malmivaara, työmies Aapo Björn, kalastaja Aarne Virtanen

ja asemapäällikkö Kaarlo Lemmetyinen olivat syyllistyneet rikoslain 16 lu-

vun 10 §:ssä mainittuun rikokseen. Tämä johdosta asiasta toimitettiin tut-

kinta.

Maria Virolaisen totuus713

Maria Virolainen syntyi vuonna 1917 Miikkulaisten kylässä Inkerinmaalla.

Hänen vanhempansa, isä Matti Virolaisen ja äiti Maria o.s. Läärä, pakeni-

vat Miikkulaisista Ensoon kansalaissodan ja kapinan jaloista vuoden 1918

jälkeen. Samalle paikkakunnalle muutti myös Virolaisten laajan suvun

713 KA, VALPO II, amp. XXV E.7.a; Maria Virolaisen kuulustelupöytäkirja n:o 171/46; 6–23.11.1946.
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muita jäseniä. Helsingissä asuva Marian kummipoika Aarno Virolainen

kertoi, että Maria oli jo lapsena tarmokas ja ulospäin suuntautunut. Hän

perusti 12-vuotiaana Partiosiskot- nimisen partiolippukunnan. Se kirjat-

tiin aikuisen henkilön nimiin, mutta Maria oli järjestön liikkeelle panevana

voimana. Virolaisten miehet olivat mukana Suojeluskunnassa, rintamilla

ja kätkivät aseita jatkosodan päätyttyä.

Maria Virolainen, samoin kuin serkkunsakin, kävivät Imatran yhteis-

koulua. Maria kirjoitti ylioppilaaksi 1938. Hän oli erittäin aktiivinen, ja

siinä muistutti isäänsä Mattia, joka tunnettiin Miikkulaisissa myös hei-

mopäällikön nimellä.714  Maria Virolainen jatkoi opintojaan Helsingin yli-

opiston historialliskielitieteellisessä tiedekunnassa ja asui vakituisesti Hel-

singissä, vaikka oli kirjoilla Jääsken pitäjän seurakunnassa. Virolainen

kuului Helsingin Lotta Svärd -yhdistykseen vuodesta 1939 ja Akateemis-

ten Naisten Karjala -Seuraan vuodesta 1938 järjestöjen lakkauttamiseen

asti. Uusi jäsenyys löytyi Viipurilaisesta osakunnasta ja Ylioppilaiden Kris-

tillisestä Yhdistyksestä.

Kuulustelujensa alkuvaiheessa Maria Virolainen torjui hänelle esitetyt

syytteet. Hänelle huomautettiin vakavasti, ettei hänelle ollut eduksi ”kiel-

tää kategoorisesti asiaa, johon viranomaisilla jo sitä kysyttäessä oli sitovat

näytteet”. Kuulustelijan kehotuksesta Virolainen kirjoitti omakätisen se-

lostuksen tapahtumien kulusta.

714 Aarno Virolaisen haastattelu 11.5.2009.

Maria Virolainen.

Kuva Tirrasen perikunta.
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”Jos olen koko ajan pelännyt ja vavissut ja katunut, niin nyt vasta täy-

sin tajuan, ettei koskaan pitäisi tarkoin harkitsematta tehdä mitään, ettei

tarvitsisi sitten katua. Ajattelemattomuudessani aloin rikkoa esivaltaa vas-

taan, sellainen ei sovi kenellekään, ei ainakaan sinunlaisellesi. Jos saisin

takaisin lokakuun nyt, ei tätä olisi tapahtuva. Kielsin kaiken ensin, koska

pelkäsin niin mahdottomasti ja ajattelin, että elämäni on nyt mennyttä

joka tapauksessa, kun olin joutunut paljon puhutun ja panetellun Valpon

kanssa tekemisiin, mutta kun nyt kerran huomaan, ettei tämä ole mikään

mielivaltainen inkvisiittorilaitos, vaan tutkimukset ovat asialliset, kerroin

kaiken minkä tiedän asiasta”, vakuutti Maria Virolainen vajaat kymme-

nen sivua pitkän tunnustuksensa lopuksi Turussa 9. marraskuuta 1946.

Kuulustelijat eivät tyytyneet Virolaisen tunnustuksiin. Pitkien selvitte-

lyjen tuloksena aikaisempaa kertomustaan monesti muuttaen hän myön-

si avustaneensa erään Juho Savolainen -nimisen inkeriläisen matkan Ruot-

siin marraskuussa 1945. Sen toteuttamiseksi Virolainen kääntyi Suomen

pankissa palvelleen Juho Tirrasen puoleen. He tunsivat toisensa toimies-

saan samanaikaisesti sisäasiainministeriön siirtoväenasiain osastossa.

Asemapäällikkö Heikki Lemmetyisen totuus715

Sortavalassa 1891 syntynyt asemapäällikkö Heikki Lemmetyinen tuli yliop-

pilaaksi Sortavalan reaalilyseosta 1912. Hän liittyi suojeluskuntaan ja kuu-

lui siihen sen lakkauttamiseen saakka. Talvisodassa Lemmetyinen toimi rau-

tatieupseerina. Hänestä tuli Lielahden asemapäällikkö maaliskuussa 1941.

Lemmetyinen katsoi tavallaan kuuluvansa siirtoväkeen. Myös hänen

toimensa vuoksi hän joutui paljon tekemisiin inkeriläisten kanssa. Hän

piti velvollisuutenaan tukea avun tarpeessa olleita ja heidän perheitään.

Hänen hyväntahtoisuutensa tuli vähitellen yleiseen tietoon. Näin apua pyy-

täneiden henkilöiden luku kasvoi vuosien myötä.

Kertomansa mukaan Lemmetyinen ei varmistanut koskaan siirtoväen

henkilöllisyyttä. Viimeksi hänen luonaan yöpyi kolmihenkinen perhe. Mies

selitti heidän olevan rahaston inkeriläisiä, jotka halusivat ostaa maata lähi-

seudulta. Mies poistuikin seuraavana päivänä, mutta palasi muutaman

päivän kuluttua. Tämän jälkeen perhe lähti junalla Tampereelle. Lemme-

tyinen ei ottanut maksua majoituksesta, koska hänellä ei ollut tapana ra-

hastaa siirtoväkeä.

715 715 KA, VALPO II, amp. XXV E.7.a; Heikki Lemmetyisen kuulustelupöytäkirja n:o 171/46;

16.11.1946.
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Lemmetyinen kielsi, että olisi tietoisesti avustanut tai majoittanut ke-

tään inkeriläistä. Jatkokuulustelussa hän muutti aikaisempaa kertomus-

taan ja selosti, että hänen tyttärensä läheinen, jo lapsuudenaikainen ystä-

vä, Inkerissä syntynyt opiskelija Maria Virolainen, saapui Lemmetyisen

luokse lokakuun lopulla yhdessä inkeriläisperheen kanssa. Virolainen pyysi

yösijaa itselleen ja mukana olleille henkilöille selittäen, että olivat matkal-

la Raumalle. Siellä hän auttoi seuralaisiaan Ruotsiin. Lemmetyisen paris-

kunnalle neiti Virolainen kertoi, että hän tutustui perheeseen Inkerissä,

kun hän oli järjestämässä inkeriläisten joukkosiirtoa Suomeen. Nyt hän

halusi auttaa heitä pakenemaan Suomesta.

Noin viikon kuluttua inkeriläismies perheineen palasi selittäen, että

heidän pakomatkansa epäonnistui. He pyysivät jälleen päästä asumaan

Lemmetyisen luokse. Hän soitti Helsinkiin ja pyysi Virolaista tulemaan

Lielahteen.

Noin viikon kuluttua Virolaisen toisesta käynnistä Lemmetyisen luokse

tuli nuori mies, joka kertoi olevansa Korhonen, Marian opiskelukaveri

Helsingissä. Hän ilmoitti, että Virolainen pidätettiin. Korhonen antoi

ymmärtää, että inkeriläisperheen olisi paras lähteä Lemmetyisiltä. Pidä-

tyksen pelossa perhe poistuikin samana päivänä.

Kalastaja Aarne Virtasen totuus716

Turussa 1912 syntynyt Aarne Virtanen kävi kansa- ja rippikoulun. Kalasta-

jana hän ansaitsi mielestään kohtuullisesti, voidakseen elättää perheensä,

johon kuului vaimo ja kaksi lasta.

Virtanen oli pidätettynä 17.10.–20.11. 1946 välisen ajan. Häntä kuulus-

teltiin viidesti, silti laihoin tuloksin. Vähin erin valkeni kuitenkin, että hä-

nen luonaan kävi Ruotsiin pyrkinyt inkeriläisperhe. Erehdyksessä he saa-

puivat sovittua päivää myöhemmin. He tulivat Virolainen-nimisen nais-

henkilön seurassa. Tämän perusteella ei voitu esittää mitään näyttöä Vir-

tasen rikollisesta toiminnasta. Hän vahvisti kuulleensa Virolaiselta, että

Ruotsiin pyrkinyt mies kuului Neuvostoliittoon luovutettavien joukkoon,

hänet pidätettiin, ja hän onnistui karkaamaan. Virtasen mukaan hän ei

ollut nähnyt koko miestä. Virtanen väitti, ettei hän luvannut salakuljettaa

ketään Ruotsiin. Hän olisi voinut korkeintaan välittää matkalaiset eteen-

päin.

716 KA, VALPO II, amp. XXV E.7.a; Aarne Virtasen kuulustelupöytäkirja n:o 171/46; 17.10.1946,

29.10.1946, 4.11.1946, 13.11.1946, 20.11.1946.
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Työmies Arvo Savolaisen totuus717

Neuvostoliiton kansalainen Arvo Savolainen ilmoitti syntyneensä 1919 In-

kerissä, Spankkovan seurakunnassa Beresnevan kylässä maanviljelijä Ju-

hani Savolaisen ja hänen o.s. Dubbelman olevan vaimonsa Marian perhee-

seen. Arvo Savolainen oli Pirkkalan pitäjän Tyrkkölän kylässä maatyö-

miehenä. Savolainen kertoi käyneensä kansa- ja rippikoulun sekä karjata-

louskurssin Inkerissä. Ilmoituksensa mukaan hän ei ollut suorittanut ase-

velvollisuuttaan Neuvostoliitossa eikä Suomessa.

Saksalaiset saapuivat kylään ilman taisteluja elokuussa 1941. Arvo oli

saksalaisten töissä siihen saakka, kunnes tuli tieto, että inkerinsuomalaiset

pääsevät Suomeen. Suomessa Arvo siirtyi kotiväkensä kanssa Iitin pitä-

jään. Hänen isänsä Juhani Savolainen tuli Suomeen syksyllä 1943 ja pake-

ni Ruotsiin Maria Virolaisen avustamana vuona 1945.

Savolaisen luona käydessään Puikkonen kertoi palvelustaan Er.P. 6:ssa,

tulostaan Suomeen ja sijoittumisestaan maataloon lähellä Mikkeliä. Sa-

volaiselta lähtiessään Puikkonen ilmoitti menevänsä vaimonsa luokse.

Savolainen kielsi tietäneensä Puikkosen ja Virolaisen tuttavuudesta tai

inkeriläisten salakuljetusorganisaatiosta.

Lääkäri Katri Malmivaaran totuus718

Helsingissä 1916 syntynyt Katri Malmivaara, o.s. Korhonen, oli avioliitos-

sa ekonomi Arvi Malmivaaran kanssa. Perheessä ei ollut lapsia. Katri

Malmivaara tuli ylioppilaaksi Tyttönormaalilyseosta ja valmistui lääkä-

riksi. Hän kuului Lotta Svärdin Helsingin osastoon vuodesta 1940 sen lak-

kauttamiseen saakka.

Malmivaara kävi lokakuussa 1942 kahden viikon komennuksella Vi-

rossa, jossa tarkasti Suomeen siirrettäviä orpolapsia. Maaliskuussa 1943

hän sai uuden komennuksen Viroon ja Inkeriin. Hän suoritti lääkärintar-

kastuksia Kloogan siirtoleirillä ja Hatsinassa ja palasi Suomeen lokakuus-

sa 1943.

Aatami Puikkosen ja hänen vaimonsa Malmivaara tapasi jo Inkerissä.

Hilda Puikkonen toimi Inkerissä siirtoretkikunnan apulaisena. Sen sijaan

hänen miehensä oli saksalaisten pataljoonassa. Aatamin käydessä lomalla

717 KA, VALPO II, amp. XXV E.7.a; Arvo Savolaisen kuulustelupöytäkirja n:o 34/46; 19.11.1946,

20.11.1946, 22.11.1946.

718 KA, VALPO II, amp. XXV E.7.a; Katri Malmivaaran kuulustelupöytäkirja n:o 34/46; 20.11.1946.



265Lääkäri Katri Malmivaaran totuus

Malmivaara tutustui häneen. Kun Puikkoset siirrettiin Suomeen, Malmi-

vaara otti selvää heidän olinpaikastaan ja pyysi heitä kotitaloonsa töihin.

Puikkoset olivat työssä siellä syksyyn 1945, jolloin Puikkonen pidätettiin.

Hänen vaimonsa jäi Rantasalmelle ja oli siellä noin kaksi viikkoa miehen-

sä pidätyksen jälkeen. Hilda kertoi lähtevänsä Oittiin tapaamaan sukulai-

siaan, eikä enää palannut Rantasalmelle. Malmivaaran mukaan hän ei tietä-

nyt Hilda Puikkonen olinpaikkaa.

Katri Malmivaara sanoi tunteneensa Maria Virolaisen vuodesta 1942,

kun he olivat samanaikaisesti Inkerissä. Malmivaara kertoi tavanneensa

Virolaisen viimeksi lokakuussa 1946 Helsingissä. Uudelleen kuultuna lää-

käri Katri Malmivaara kertoi, että hän tiesi pitkään inkeriläisen Aatami

Puikkosen vankilakarkuruudesta. Hän tiesi myös sen, että Aatami Puik-

kosen auttaminen oli rikos. Koska hän oli tutustunut Puikkosiin jo Inke-

rissä, hän ei voinut jättää tekemättä sitä, mistä hän nyt halusi kertoa to-

tuudenmukaisesti.

Hilda Puikkonen soitti hänelle lauantaina, 5. lokakuuta 1946. Hän il-

moitti olevansa miehensä Aatami Puikkosen ja poikansa kanssa Helsin-

gin asemalla ja tiedusteli voisivatko he tulla Malmivaaralle asumaan joksi-

kin aikaa. Malmivaara ajatteli aluksi kieltäytyä, koska pelkäsi joutuvansa

ikävyyksiin. Hän suostui kuitenkin siihen, että Hilda ja poika saivat tulla

asumaan hänen luokseen. Aatami sijoittui yömajaan.

Hilda Puikkonen kertoi, että hänellä oli tarkoitus lähteä Ruotsiin ja

että matkan lupasi järjestää Maria Virolainen. Ruotsin-matkaan liittyi epä-

Lääketieteen lisensiaatti

Katri Korhonen, aviossa

Malmivaara, toimi

inkeriläisen siirtoväen

lääkärinä Inkerissä 1943.

Kuva Antti Hämäläinen.

Museovirasto.
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selvyyksiä. Viikon kuluttua Virolainen ilmoitti Malmivaaralle, että Puik-

kosten Ruotsin-matka epäonnistui.

Katri Malmivaaran mukaan hän ei saanut Puikkosista muuta tietoa

kuin 23. marraskuuta 1946 saapuneen Katrin päivän kortin. Se oli posti-

tettu Tampereelta, ja siinä oli terveisiä pikku Antilta perheineen. Tällä tar-

koitettiin Puikkosten poikaa.

Puikkosten asuessa Malmivaaran luona hän ei perinyt heiltä vuokraa,

vaan antoi rouva Puikkoselle tämän lähtiessä rahaa 2 000 markkaa.

Kuulustelupöytäkirjoista ei ilmene, annettiinko asianomaisille min-

käänlaisia rangaistuksia.
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Pelon jälkiä

Parkkisten pitkä tie Ruotsiin

Juhani Jääskeläinen tapasi Itä-Karjalassa Kolatselässä entiset koulutoverinsa

kelttolaiset opettajat Aleksanteri Parkkisen ja hänen vaimonsa Annan, jotka

pakenivat Itä-Karjalan syrjäkylään Inkerissä puhjenneita vainoja. Pitämän-

sä hengellisen tilaisuuden jälkeen Jääskeläinen sai kuulla Parkkisilta pal-

jon uutta Inkerin ja Karjalan elämänmenosta. Jääskeläisen päiväkirjan mu-

kaan tapaamispäivä oli sunnuntai, 29. heinäkuuta 1941. Seuraavana aa-

muna hän kävi kastamassa ystäviensä yksivuotiaan lapsen Aira Inkerin.719

Anna Telkkinen ja Aleksanteri Parkkinen tutustuivat opiskeluaikanaan

Hatsinan opettajaseminaarissa ja avioituivat 1924. He saivat kolme lasta:

Toini Hymmin,720  Nelly Selman ja Aira Inkerin. Pariskunta toimi aluksi

kansakoulunopettajina Luukkasin kylässä lähellä Annan Kaskisaaren koti-

kylää Venjoen seurakunnassa. Toinin ollessa nelivuotias perhe muutti

Autiolle, lähelle isän kotikylää Kolpinaa Kelton seurakunnassa. Aleksanteri

toimi siellä matematiikan ja veiston opettajana, Anna opetti suomea ja

venäjää.

Parkkiset tekivät yhdessä Teppo Telkkisen sukulaisperheen kanssa epä-

onnistuneen pakoyrityksen Suomeen loppukesästä 1932.721  Viisi aikuista

käveli ja neljä lasta liikkui hevoskyydillä kohti raja-aluetta, missä he odotti-

vat turhaan opastaan. Keskiyöllä matkalaiset pääsivät lähimpään kylään,

jossa saivat yösijan tuttaviltaan. Seuraavana päivänä perheiden tiet erka-

nivat. Sukulaisperhe lähti Murmannin suuntaan, ja Parkkiset palasivat In-

kerinmaalle, Käivärän kylään. Sukulaiset tapasivat toisensa Tampereella

11 vuoden kuluttua.

719 Jääskeläinen 2007, 99. Inkeri Peterson (o.s. Parkkinen) on syntynyt kesällä 1940. Hän kertoo

omistavansa harvinaisen asiakirjan. Kyseessä on hänen syntymätodistuksensa, joka on kir-

joitettu karjalaksi kyrillisin kirjaimin.

720 Parkkisten perheen tarina perustuu Toinin ja Inkerin kirjoituksiin. Toinin ruotsinkielinen

Parkkisten ja Telkkisten sukutarina on painamaton. Sen lähetti tutkimushankkeen käyttöön

Inkeri Peterson . Hänen kirjoituksensa Parkkisten tie Ruotsiin on ilmestynyt Carelia-kulttuuri-

lehdessä 2003.

721 Teppo Telkkinen kulkeutui vaimonsa ja kolmen tyttärensä kanssa Murmanskiin, josta hän

suurin vaikeuksin kulki jalkaisin kaksi viikkoa metsien läpi Suomeen. Telkkinen julkaisi tästä

paosta kirjan Elämän tuntemattomia polkuja. Se ilmestyi Suomessa 1934.



268 Pelon jälkiä

Parkkiset muuttivat Itä Karjalaan, Vieljärven piiriin Kolatselkään 14

kilometrin päähän Suomen rajalta syksyllä 1933. Perheen vanhin tytär Toini

oli silloin kahdeksanvuotias. Hänen kertomansa mukaan Leningradin

lähettyviltä joutuminen harmaaseen takapajulaan otti voimille. Talot oli-

vat maalamattomia, kylätie oli sateella savivelliä, joen vesi oli ruskeaa. Mai-

seman ankeutta täydensi autioitunut rautaruukki. Toini muistelee, että

heidän oli vaikea ymmärtää paikallista karjalan kieltä. Koulussa, jossa Park-

kiset toimivat opettajina, opetuskielenä oli suomi vuoteen 1937, jolloin se

vaihtui venäjäksi. Suomenkieliset kirjat poistettiin kirjastosta. Parkkiset

piilottelivat niitä kotonaan.

Toini muistaa, kuinka Kolatselän ohi kulkeneella tiellä oli syksyllä 1939

kovaa liikennettä. Sota-ajoneuvoja ja panssarivaunuja sijoitettiin metsään

lähelle Suomen rajaa. Sotilaat rakensivat teitä. Sota puhkesi marraskuun

Opettajat Anna ja Aleksanteri Parkkinen lastensa kans-

sa. Vasemmalla Toini, oikealla Nelly. Kuva Inkeri Peter-

sonin kokoelma.
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viimeisenä päivänä. Koulu suljettiin sota-ajaksi, ja se muutettiin sotasai-

raalaksi. Parkkisten perhe, silloin neljä henkeä, asui makuuhuoneessa.

Toiseen huoneeseen muutti neljä kirurgia Leningradista. Sairaala siirret-

tiin muutaman viikon kuluttua Suomen puolelle.

Toini jatkoi koulunkäyntiään Petroskoissa syksyllä 1940. Hän asui van-

hempiensa tuttavan luona. Toinin mieleen on jäänyt, kuinka koulussa udel-

tiin, mistä asioista vanhemmat puhuivat kotona. Lapsia, jotka kertoivat

kuulumisiaan, palkittiin. Tämän seurauksena perheitä vangittiin ja karko-

tettiin.

Toinin mukaan suomalaiset joukot saapuivat Kolatselkään heinäkuun

alussa 1941. Perhe oli täysin tietämätön maailman menosta alkukesästä

lähtien. Heille ei tullut sanomalehtiä, eikä heillä ollut radiota. Miliisi vei

sen. He odottivat evakuoimismääräystä, kun kuulivat jyrähdyksiä yöllä 11.

heinäkuuta. Aamun tullen he pelkäsivät näkevänsä saksalaisia, mutta huo-

kaisivat helpotuksesta, kun kuulivat ohi kulkeneen sotilaan sanoneen:

”Antti, odota!” Talo täyttyi suomalaisista, jotka ilahtuivat, että isäntäväki

puhui suomea. Toini muistaa heillä käyneen sotilaspappi Juhani Jääskeläi-

sen. Hän kastoi Toinin pikkusiskon.

Jääskeläinen lähetti rintamalta 3. elokuuta 1941 Aunuksessa kirjoitetun

artikkelin Sisä-Suomi-lehteen. Siinä hän tilitti tuntojaan kokemastaan, nä-

kemästään ja kuulemastaan Aunuksen Karjalan kylissä. Näin myös ta-

paamansa Parkkisen perheen kohtalo sai lisävalaistusta.

Jotain kertoo Neuvostolan kulttuurityöstä myös opettaja Parkki-

sen kohtelu. Hän toimi opettajana kotipitäjässään Keltossa Inkerin-

maalla. Tulivat kerran GPU:n miehet ja vaativat, että hänen on ru-

vettava tekemään säännöllisiä ilmiantoja kyläläisten vastavallanku-

mouksellisuudesta välittämättä, oliko kysymyksessä sukulainen tai

ystävä. Parkkinen kieltäytyi, ja hänet erotettiin toimesta. Tällöin

v. 1934 hän haki toimeen tänne kaukaiseen kolkkaan.722

Toini muistaa, kuinka venäläiset pommittivat aluetta sen jälkeen, kun suo-

malaiset olivat valloittaneet sen. Kylän asukkaat piileskelivät aluksi metsässä

ja palailivat vähin erin taloihinsa, joissa pommitusten ajaksi piiloutuivat

kellareihin. Koulu muuttui sotasairaalaksi, sillä kertaa suomalaisten. 723

722 Jääskeläinen 2007, 100.

723 Koulu oli ennen sotaa suuri keskikoulu koko Vieljärven alueen lapsia varten. Koulu toimi

myös koulukotina. Oppilaita oli silloin noin 350. Nelly ja Inkeri kävivät Kolatselässä vuonna

2003. Heidän kertomansa mukaan entisen kodin paikkaa oli vaikea tunnistaa muutaman

peruskiven perusteella, koska koulukin oli purettu.
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Kolatselässä sijaitsi esikunta ja suomalaisia upseereita ja lottia kävi usein

Parkkisten kotona. Myös virkamatkoillaan ohi kulkeneet upseerit poikke-

sivat suomea puhuvien Parkkisten luona. Niinpä Vilho Helasen päiväkirjas-

ta löytyy maininta tapaamisesta Aleksanteri Parkkisen kanssa.724  Parkki-

sen perheen siskosten kannalta tutustuminen everstiluutnantti Ragnar

Nordströmiin oli ratkaiseva. Hän perusti ja ylläpiti Loviisassa sodan ajan

itäkarjalaisille lapsille tarkoitettua koulua. Parkkisten vanhemmat sisaret

olivat sopivasti kouluiässä ja pääsivät sinne. Ryhmässä oli 30 oppilasta (20

poikaa ja 10 tyttöä), joista Toinin ja Nellyn lisäksi muut olivat karjalaisia.

Opetuskielenä oli suomi.725

Juhannuksen kynnyksellä 1944 Aleksanteri Parkkiselle kerrottiin, että

mikäli hän halusi muuttaa Suomeen perheineen, oli aika lähteä liikkeelle.

Oli tiedossa Neuvostoliiton suurhyökkäys. Parkkista neuvottiin lähtemään

Sortavalaan, jossa oli evakuointipiste. Perheen naisväki laitettiin junaan

Impilahdessa. Isäntä valjasti tammansa ja lastasi vaunut täyteen kirjoja,

valokuvia ja dokumentteja.726  Perheen jäsenet tapasivat toisensa sukulai-

sen Teppo Telkkisen luona Tampereella. Parkkiset asettuivat asumaan sin-

ne, koska Aleksanteri sai hevosmiehenä töitä.

Valvontakomission saavuttua Suomeen ja neuvostokansalaisten palau-

tusten tultua julkisuuteen Ragnar Nordström otti yhteyttä Aleksanteri

Parkkiseen ja tarjosi lähtöä Ruotsiin. Saattajan opastamana he saapuivat

Kokkolaan, jossa heille oli varattu Nordströmin vieraskoti. Siellä heidän

piti odottaa lähtöä. Oli marraskuu 1944.

Muutaman päivän odottelun jälkeen kävi ilmi, että laiva tai vene, jolla

Parkkisten piti lähteä matkaan, oli yhä huollossa. Aleksanteri alkoi her-

mostua matkan viivästymisestä. Hän kävi satamassa puhumassa kalasta-

jille, joiden tiesi vieneen inkeriläisiä salaa Ruotsiin. Parkkisella oli markkoja

myydystä hevosestaan. Niillä hän maksoi perheen matkan. Samalla ve-

neellä lähti kolme sukulaista.

Vene oli ollut lähtövalmiina jo viikon, mutta huonon sään takia lähtöä

jouduttiin lykkäämään. Lähtöpäivänäkin merenkäynti oli kovaa, ja vene

724 KA, AKS:n arkisto, Vilho Helasen kokoelma , Vilho Helanen Päiväkirja n: 5, 26.7.1941–11.9.1941¸

30.8.41, 56–57.

725 Toinin mukaan Nordström on järjestänyt Loviisassa koulutapaamisia joka 5. vuosi. Hänen

toivomuksestaan Toini piti puheen koulun 50-vuotisjuhlassa.

726 Inkeri sanoo hänen hallussaan olevan pinon venäjänkielisiä, käsin kirjoitettuja matka- ja

lupa-asiakirjoja leimoineen peräti 1920-luvulta. Muistona vanhemmistaan on kirjahyllynsä

myös 15-osainen isän Kolatselästä kuljettama Iso Tietosanakirja, painettu vuosina 1931–1939.

Inkerin kertoman mukaan hänen vanhempansa hakivat kirjallisen aineistonsa Suomesta Sta-

linin kuoleman jälkeen.
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joutui rantautumaan saareen alkumatkan jälkeen. Siellä matkalaiset yö-

pyivät mökissä. Matka jatkui seuraavana päivänä. Sää oli salamatkalle otol-

linen, mutta merellä liikkujat jäivät entistä enemmän meren armoille. Lo-

pulta kävi niin, että toinen moottoreista sammui, koska pumppu lakkasi

toimimasta ja vettä alkoi kerääntyä veneeseen. Kalastajat huusivat toisil-

leen kiihdyksissään, sillä myrskyssä oli leikki kaukana. Rahalla oli kuiten-

kin voimansa. Salakuljettajat saivat joka matkasta niin hyvän korvauksen,

että kannatti ottaa riski. Matka kesti 20 tuntia.

Vene saapui Uumajan majakkasaarelle 17. marraskuuta 1944. Matkalai-

set vietiin Björkuddenin rannikkovartioasemalle. Toini ja Nelly Parkki-

nen ovat myöhemmin monesti muistelleet heille ensimmäiseksi tarjottua

kahvia ja voileipiä. Seuraavana päivänä heidät vietiin Uumajan karanteeni-

leiriin. Pakolaiskeskus sijaitsi koulussa. Joka päivä sinne saapui lisää inke-

riläisiä pakolaisia.

Toini ja Nelly olivat jo siinä iässä, että pääsivät työhön sairaalaan ja

muuttivat Ruotsin länsirannikolle. Joulun lähestyessä he saivat ensimmäi-

sen tilinsä ja lähettivät vanhemmille oikeata kahvia. Aleksanteri Parkki-

selle järjestyi työtä Etelä-Ruotsissa keväällä 1945 ja perhe, vaimonsa Anna

ja tyttärensä Inkeri, muuttivat isoon kartanoon. Aleksanteri toimi renkinä

ja Anna avusti talon emäntää. Välillä heistä tuntui ihmeelliseltä, että ren-

ginperheellä oli kolmen huoneen asunto, jossa oli keskuslämmitys ja muita

mukavuuksia.

Parkkiset olivat ainoat inkeriläiset alueella. He ikävöivät omaisia ja mui-

ta inkeriläisiä, ja parin vuoden kuluttua Aleksanteri sai itselleen ja vaimol-

leen työpaikat ompelutehtaalta Boråsissa. Siitä muodostui muutamassa

vuodessa inkeriläisten ”pääkaupunki” Ruotsissa. Sinne muutettuaan Park-

kiset, opettajia kun olivat, solmivat nopeasti yhteyksiä muihin inkeriläisiin

ja alkoivat toimia heidän hyväkseen. Aleksanteri perusti kirkkokuoron ja

Anna opetti lapsia pyhäkoulussa. Inkeriläisten parissa he saivat tuntea

kunnioitusta. Aleksanteri toimi Inkerin-Suomalaisten Keskusliiton (ny-

kyisen Ruotsin Inkeri-liiton) ensimmäisenä puheenjohtaja vuosina 1956–

1959.727

727 Aleksanteri Parkkisen nuorin tytär Inkeri Peterson on jatkanut vanhempiensa työtä. Hän on

toiminut Ruotsin Inkeri-liiton puheenjohtajana vuodesta 1997.
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Inkeriläisten oikeudellinen asema

On esitetty useita syitä siitä, miksi inkerinsuomalaista siirtoväkeä jäi Suo-

meen. Kyse on siitä, mikä oli heidän oikeudellinen asemansa toisaalta Suo-

messa ja toisaalta Neuvostoliitossa, jonka kansalaisia he olivat. Suomessa

heille oli annettu niin laajat yksilönoikeudet kuin se sodan aikana oli mah-

dollista. Samalla he tiesivät, että se maa, jonka kansalaisia he olivat ja jo-

hon he olivat palaamassa, ei ollut koskaan antanut arvoa yksilönoikeuksille.

Tästä johtuen ihmiset elivät viranomaisten armoilla, ja ylin kaikista oli

kommunistinen puolue. Pelolle oli pohjaa. Sen ymmärtämiseksi on syytä

palauttaa mieleen, mitä Neuvosto-Venäjällä ja Neuvostoliitossa tapahtui

proletariaatin diktatuurin varjolla.

Saatuaan vallan käsiinsä Venäjällä lokakuussa 1917 bolševikit toivat

proletariaatin diktatuurin tilalle puolueen diktatuurin. Sen turvin he on-

nistuivat anastamaan itselleen maan lukuisia kansoja yhdistävän ja niitä

ohjaavan aseman.728  Politiikassa tämä johti yhteiskunnan komento- ja no-

menklatuurijärjestelmän syntymiseen. Puoluediktatuuriksi muuntunut

luokkadiktatuuri johti käytännössä suppean ylimmän piirin rajattomaan

valtaan. Puolueen huipulla vaikuttanut Politbyroo (poliittinen toimikunta)

ja keskuskomitea määräsivät puolueen politiikasta, päättivät kaikista maata

koskevista asioista ja toimittivat päätöksensä maakuntien puoluekomi-

teoihin. Näiden esitykset päätyivät toimeksiantoina paikallistason valtioeli-

mille.

Proletariaatin diktatuurin käsitteeltä puuttui selkeä määritelmä ja pe-

rustelu. Tästä syystä neuvostoyhteiskunnasta kehittyi valtiorakenteiltaan

erikoinen valta- ja oikeusjärjestelmä. Neuvosto-oikeus juridisena ilmiönä

oli järjestelmä, jonka määräävänä lähtökohtana oli vallan ja johtoportaissa

vahvemman oikeus. Valtio alistui oikeudenkäytössään johtajiensa mielival-

taan ja niiden tarkoitusperiin.729

Poliittisen vallan keskittyminen harvojen puolue- ja valtiovirkamiesten

(nomenklatuurin) käsiin kavensi valtaväestön oikeudet olemattomiin. Si-

728 Neuvostoliiton suuren tietosanakirja vuoden 1975 laitoksen mukaan Venäjällä vuonna 1913

proletariaattia edusti noin 3 miljoonaa työläistä, mikä oli noin 2 % väestömäärästä. Kansa-

laissodan aikana määrä väheni puoleen. Vuonna 1925 työläisiä oli alle 2 miljoonaa henkeä.

Kymmentä vuotta myöhemmin työläisten määrä oli kymmenkertaistunut ja oli noin 17, 5

miljoonaa henkeä. BSE, M, 1975, T. 21, 315–318.

729 Kudrjavtsev ja Trusov 2000. 43, 45, 49. Polititseskaja justitsija v SSSR (Poliittinen lainsäädän-

tö Neuvostoliitossa); Jermolajeva 2006., 126. Irina Jermolajeva tarkastelemalla lisensiaatti-

työssään Neuvostovaltion hallinnollisen ja oikeudellisen järjestelmän muotoutumisen taustoja

vuosina 1917–1937 tuo lisävalaistusta Venäjän yhteiskunnan muotoutumisen kuvaan maini-

tulla ajanjaksolla.
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viili-, työ-, kolhoosi- ja rikosoikeudessa tämä oli nähtävissä erityisen sel-

keästi. Rikosoikeus sai yliotteen siviilioikeudesta ja nousi maan määrääväksi

laiksi. Passi- ja siviilirekisterijärjestelmä vahvistivat virkavallan otetta maan

kansalaisista. Maalaisväestö alistettiin maaorjan asemaan estämällä hei-

dän vapaa liikkumisensa ja sitomalla heidät asuinpaikkaansa rangaistuk-

sen uhalla.

 Tutkija Irina Jermolajevan mukaan neuvostovaltion olemukseen ja sen

oikeudelliseen kuvaan nivoutui kolme toisiinsa liittynyttä prosessia: kol-

lektivisointi, teollistaminen ja valmistautuminen suureen sotaan. Tähän

kehitykseen liittyi nopea kaupunkilaistuminen, joka muutti ratkaisevasti

ihmisten elintapoja. Tuloksena oli kasarmisosialismin nimen saanut il-

miö. On syytä yhtyä Jermolajevan näkemykseen, että Neuvostoliiton senai-

kaiset oikeudelliset normit voidaan käsittää ja tiedostaa yksinomaan näi-

den realiteettien kontekstissa. Ihmisoikeuksien ja humanismin oikeuskä-

sitteet toimivat kasarmissa eri tavalla kuin menestyvässä kodissa, Jermo-

lajeva huomauttaa. Täten kaikki oikeudelliset muutokset oli valjastettu

vallalla olleen järjestelmän lujittamiseen, joista ensisijaisena oli maan so-

tilasmahdin vahvistaminen.730

Venäjän Federaation rikoslaki teki eron tavallisista ja valtionvastaisista

rikoksista jo vuonna 1922. Valtionvastaisista rikoksista vaarallisimmaksi

nostettiin vallankumouksen vastaiset toimet. Termin sisältöä tulkittiin vuo-

sien varrella entistä laveammin. Neuvostoliiton Toimeenpaneva Komitea

hyväksyi lokakuussa 1924 rikosoikeudellisen lainsäädännön pääperiaat-

teet. Niissä termi ”rangaistus” korvattiin termillä ”sosiaalisen puolustau-

tumisen keinot”. Tämä tarkoitti sitä, että henkilökohtaisen syyllisyyden

sijaan voitiin langettaa tuomio toimista yhteiskuntaa vastaan.

Oikeusministeriön ensimmäinen normatiivinen asiakirja määräsi va-

pauden menettämisestä, rangaistuksen määrästä ja lakien soveltamisesta

vuonna 1924. Perusperiaatteeksi otettiin määritelmä siitä, että vapauden

menettämiseen liittyi aina pakkotyö, vaikka pakkotyötuomioita sovellet-

tiin myös ilman vapauden menettämistä. Samana vuonna otettiin käyt-

töön myös takautuvan lain periaate. Käytännössä se tarkoitti mahdolli-

suutta rangaista keisarivallan aikana korkeissa valtioviroissa olevia henki-

löitä heidän toimistaan työväenluokkaa ja vallankumousta vastaan.731

Vallankumouksen vastaisten rikosten käsite siirtyi asetuksina uusit-

tuihin rikoslakikokoelmiin. Sellainen löytyy myös suomeksi Rikoslakien

kokoelmana muutoksineen ja lisäyksineen 10. helmikuuta 1928. Kokoel-

730 Jermolajeva 2006, 52–53.

731 Ibidem, 102–104, 105–106.
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ma on julkaistu Leningradissa 1929. Sen erityisen osan ensimmäisessä lu-

vussa, 58 § 1. momentissa vallankumouksen vastaisiksi luokiteltiin toi-

met, joilla pyrittiin vahingoittamaan, heikentämään tai kumoamaan Neu-

vostoliiton perustuslain mukaisesti valittujen valtakunnallisten, liitto- ja

autonomisten tasavaltojen työläisten ja talonpoikien neuvostojen ja nii-

den valitsemien edustajien valta, tai vahingoittamaan ja horjuttamaan Neu-

vostoliiton ulkoista turvallisuutta ja proletaarisen vallankumouksen pe-

russaavutuksia taloudessa, politiikassa ja kansallisuusalalla. Kaikkien työ-

tätekevien kansainvälisen solidaarisuuden eduista johtuen mainitut toi-

met laskettiin vallankumouksen vastaisiksi myös silloin, kun ne kohdistui-

vat muihin työtätekevien valtioihin, vaikka ne eivät kuuluneet Neuvosto-

Venäjän ensimmäinen Perustuslaki vuodelta 1918. Sen

keskeistä sisältöä on selitetty kysymysten ja vastausten

muodossa julkaistussa kirjassa.
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liittoon.732  Kyse oli täten tulevaisuuteen ulottuva, uusien neuvostovaltioi-

den syntymisen varalta laadittu teksti.

Saman lain 58 § 4. momentissa todettiin, että henkilö, joka avusti kan-

sainvälistä porvaristoa, erityisesti sellaista, joka ei tunnustanut kapitalisti-

sen järjestelmän tilalle tullutta kommunistista järjestelmää tasa-arvoisek-

si, vaan pyrki kukistamaan sen; henkilö, joka oli tämän porvariston neu-

vostovastaisten järjestöjen ja ryhmien vaikutuksen alainen ja toimi viha-

mielisesti neuvostovaltiota vastaan, tuomittiin menettämään vapaus pak-

kolaitokseen eristettäväksi vähintään kolmeksi vuodeksi; siihen sisältyi

omaisuuden valtiolle menettäminen osittain tai kokonaan. Erityisen ras-

kauttavien asianhaarain vallitessa henkilö tuomittiin kuolemaan ampu-

malla tai hänet julistettiin työtätekevien viholliseksi ja samalla menettä-

mään omaisuus valtiolle, tai tuomittiin menettämään liittotasavallan (esim.

Venäjän Federatiivisen Neuvostasavallan) kansalaisuus ja tämän kautta

myös Neuvostoliiton kansalaisuus ja karkotettiin maasta ainiaaksi.733

Saman lain 82 § määräsi, että jos vangittu karkasi sieltä, missä hänet oli

määrätty asumaan ja palasi häneltä asuttavaksi kielletylle asuinpaikalle

tai hänet tavoitettiin matkalta sinne, hänet tuomittiin menettämään va-

paus yhdeksi vuodeksi.734

Saman lain 84 § määräsi, että matkustamisesta Neuvostoliitosta ulko-

maille ja ulkomailta Neuvostoliittoon ilman lain määräämää passia tai

vastaavien viranomaisten lupaa tuomittiin eristettäväksi pakkolaitokseen

enintään yhdeksi vuodeksi tai sakkoa enintään 500 ruplaa.735

Vuonna 1934 rikoslakiin lisättiin maanpetosta koskeva kohta § 58 mo-

mentti1a. Maanpetoksen tunnusmerkistöön sisällytettiin toimet, joilla

Neuvostoliiton kansalaiset vahingoittivat maansa sotilasmahtia, sen riippu-

mattomuutta tai sen alueellista koskemattomuutta, suorittamalla vakoi-

lua, luovuttamalla viholliselle maansa sotilas- ja valtiosalaisuuksia, siirty-

mällä vihollisen puolelle, pakenemalla ulkomaille, mistä seurasi kuole-

manrangaistus ampumalla. Lieventävien asianhaarain vallitessa kuoleman-

rangaistus muutettiin pakkolaitokseen eristämiseksi kymmeneksi vuodek-

si, omaisuus tuomittiin menetetyksi.736

732 Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan Rikoslakien kokoelma muutoksineen

ja lisäyksineen 10: een p:ään helmikuuta 1928. Kustannusosuuskunta Kirja, Leningrad 1929,

29.

733 Ibidem, 30.

734 Ibidem. 48.

735 Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan Rikoslakien kokoelma muutoksineen

ja lisäyksineen 10: een p: ään helmikuuta 1928, 49.

736 Postanovlenije Tsik ja SNK SSSR 20.7.1934 g.
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Saman lain § 58 momentti 3:n mukaan henkilö, joka piti yhteyttä ulko-

valtoihin tai sen edustajiin ja tavasta riippumatta avusti Neuvostoliiton

kanssa sotatilassa olevaa valtiota tämän sekaantuessa Neuvostoliiton asioi-

hin, tuomittiin ”sosiaalisen puolustautumisen” ylimpään keinoon turvau-

tuen, kuolemaan ampumalla tai julistettiin työtätekevien viholliseksi ja

tuomittiin menettämään omaisuus valtiolle, menettämään kyseisen liitto-

tasavallan kansalaisuus ja tämän kautta myös Neuvostoliiton kansalaisuus,

josta seurasi maasta karkottaminen ainiaaksi. Lieventävien asianhaarain

vallitessa tuomittiin pakkolaitokseen eristäminen vähintään kolmeksi vuo-

deksi. Lisäksi tuomittiin omaisuus valtiolle menetetyksi osittain tai koko-

naan.737  Venäjän Federaation rikoslaki, sen virallinen teksti muutoksineen

1. elokuuta 1948, jota liitteenä seurasi pykäläkohtainen aineisto selityksi-

neen, ei ollut saanut lievennystä rangaistuksiin. Pikemminkin päinvas-

toin. Neuvostoliiton Toimeenpaneva Komitea kiristi rikosvastuuta erityi-

sen vaarallisista rikoksista, kuten vakoilu ja tihutyö, korottamalla rangais-

tusta 10:stä 25: een vuoteen.

Kollektivisoinnin alkuvaihe johti vakaviin seurauksiin. Työosuuskun-

tien lainsäädännöllä maatalousväki sidottiin rikosvastuun uhalla suoritta-

maan ensisijaisesti valtion määräämiä tuotevelvoitteita. Tämä johti maata-

loustuotannon rajuun alenemiseen ja maaseudun köyhtymiseen. Tätä lain-

säädäntöä korjattiin vuosien varrella heikoin tuloksin. Samanaikaisesti

maan kaupungistuminen, patriarkaalisten elintapojen luhistuminen, kar-

kotukset ja väestönsiirrot johtivat valtavan ihmismäärän katkeroitumi-

seen ja kriminaalirikosten jyrkkään kasvuun. Tähän puututtiin hallinnol-

lisin keinoin mm. passivalvonnalla ja tavallista rikosvastuuta kiristämällä.

Tämä ei kuitenkaan johtanut tuloksiin ja valtio turvautui oikeuden ulko-

puolella oleviin keinoihin. Miliisilaitoksen aluehallintoihin perustettiin

omat ”troikat” järjestyneen rikollisuuden nujertamiseksi. Siinä onnistut-

tiin, mutta tuloksilla oli hintansa. Neuvostohallitus piti aina tärkeänä yksin-

oikeuttaan fyysiseen ja sen kautta henkiseen väkivaltaan. Kehitetty lainsää-

dännöllinen perusta johti 1930-luvun loppuun mennessä siihen, että to-

talitaarinen järjestelmä sai täysin vapaat kädet sortotoimilleen.738

Kun sota yllätti Inkerinmaalla jäljellä olleet suomalaiset, he tunsivat

kokemuksestaan, mitä ”hyvää” neuvostovalta oli tarjonnut heille vallan-

kumouksen ja saksalaisten miehityksen välisinä vuosikymmeninä. Neu-

vostoajan turvattomuuden ja läheisten menetysten pelon tilalle tuli so-

737 Ibidem.

738 Jermolajeva 2006, 54–60.
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dan, nälän ja kuoleman pelko. Tältä pelolta ei voinut paeta. Neuvostolii-

tossa 1920- ja 1930-luvulla syntynyt sukupolvi oli syntynyt pelon varjossa.

Tämä henkinen ilmapiiri niin sanotun rauhan ja myöhemmin sodan ai-

kana ei voinut olla vaikuttamatta ihmisiin ja heidän perheittensä henki-

seen tilaan.

Inkeriläisten väestönsiirrot Suomeen pelastivat kymmenien tuhansien

hengen. Ne eivät kuitenkaan voineet pelastaa heitä syvään juurtuneelta

pelolta. Välirauhan solmimisen jälkeen inkeriläisen siirtoväen pelot tuli-

vat selvästi esiin. Tämän näkee siitä, että yli puolet Suomeen saapuneista

ilmoittautui heti palaamaan Neuvostoliittoon. Tähän tutkimukseen haas-

tatteluista lähes kaikki ilmoittivat yhdeksi lähdön syyksi pelon. Pelättiin

siitä, että ellei palaa vapaaehtoisesti, tullaan viemään väkisin. Myös Suo-

meen jääneiden inkerinsuomalaisten motiiviksi voidaan perustellusti esit-

tää pelkoa. Se teki heistä hiljaisia ja nöyriä. Sama pelko ajoi joka toisen

Suomeen jääneen inkerinsuomalaisen pakoon Ruotsiin ja vieläkin kauem-

mas.

Tähän tutkimukseen vastanneet olivat 65 vuotta sitten, kun palautuk-

set tapahtuivat, pääasiallisesti pieniä lapsia tai keskenkasvuisia. Sodanai-

kaisia aikuisia, jotka tekivät päätökset silloin, me emme enää tavoita. He

ovat vieneet tietonsa ja kokemuksensa mennessään.

Sotavangin tarina739

Isäni Mikko oli syntyessäni jo muutaman vuoden aviossa onnellisesti elä-

nyt ikääntyvä mies. Ikänsä puolesta hän oli talvi- ja jatkosotien kovia ko-

kenut veteraani. Sukulaisia Mikolla ei ollut ja hän kertoi olevansa sukunsa

viimeinen elossa oleva jäsen. Näin minä pikku poikana tulkitsin vähäsa-

naisesti kerrotut asiat.  Vuosia vieri ja olin kahdenkymmenen ikävuoden

tienoilla, kun toisenlainen isä ilmestyi yllättäen sekoittamaan ennestään

hämmentävän isä-käsitykseni.

Eräänä päivänä isä kutsui jännittyneenä ja hiljaisesti puhuen perheen-

sä koolle. Puhuminen oli hänelle vaikea, ja valikoidusti hän availi ovia

menneisyyteensä. Vuosia tarkkaan salattu inkeriläisyys, perhe Leningra-

dissa ja puna-armeijan sotavankikarkurin keksitty henkilöllisyys tulvivat

tietoisuuteeni. Isän puheissa korostui erityinen kaiho, lämpö ja hellyys,

kun hän kertoi Leningradiin jääneestä perheestään.

739 Mikon poika tarjosi selvittelynsä tutkimushankkeen käyttöön vuonna 2008. Olen muokan-

nut sitä kirjoittajan luvalla. Kirjoittajan nimeä ei mainita hänen pyynnöstään.
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Aavistuksen isän persoonaan salattuun todellisuuteen koin jo lapsena,

kun isä suomensi sujuvasti uutisten venäjänkieliset haastattelut ennen kuin

teksti ilmaantui ruutuun. Muistan isän sättineen toimittajia heidän huo-

nosta venäjänkielen taidostaan. Uimahallissa isä autteli kassaa selviämään

saksalaisten asiakkaiden kanssa, ja kotona kaapista löytyi englannin kie-

len opetuskasetteja. Perin oudolta tuntui pienestä pojasta, kuinka lapio-

työllä elantonsa ansaitseva osaa ja rohkenee käyttää vieraita kieliä. Puhu-

mattakaan siitä, kuinka helposti isältä sujuivat laskut, eikä hänen pianon-

soittotaidoissaan ollut moittimista.

Päivästä, jolloin isän vaiettu menneisyys nostettiin esiin, alkoi minun

yritykseni etsiä askel askeleelta hänen jälkiään Inkerinmaalta puna-armei-

jan, sotavankeuden ja salatun toisen elämän kautta aina hänen hautakum-

mulleen saakka.

Isä päätyi Suomeen jatkosodan tiimellyksessä puna-armeijan sota-

vankina. Sotilasoppinsa isä sai Kronstadin sotilastukikohdassa. Kesällä 1941

Neuvostoliittoon liitetyssä Viipurissa isä osallistui vakoojakurssiin ja har-

joitteli taitojaan partioretkillä Suomessa.

Sotavangiksi isä jättäytyi syyskuun alkupäivinä 1941. Venäläinen par-

tio isä mukanaan liikkui Perkjärven aseman tienoilla, kunnes joutui suoma-

laisten joukkojen yllättämäksi. Isä heittäytyi maahan muiden vetäytyessä.

Pidätystilanteessa isä oli tulla ammutuksi, mutta suomen kielen taito pe-

lasti hänet.  Tästä alkoi isän kolmivuotinen sotavankitaival.

Kesään 1942 saakka isä oli sijoitettuna Viipuriin sotavankileirille. Siellä

hän sairastui malariaan ja sotavankisairaala tuli tutuksi vuosien 1942–1943

aikana ensin potilaana ja myöhemmin sairaalan puusepänverstaassa tul-

kin tehtävissä.

Joulukuun lopulla 1943 isä siirrettiin Naarajärvelle sotavankien järjes-

telyleirille ja sieltä hänet määrättiin työhön maatilalle. Lokakuussa 1944

aloitettiin sotavankien kokoaminen ja siirtäminen luovutuskuljetuksiin.

Aikalaisten kertoman mukaan hän oli päättänyt, ettei palaa Neuvostoliittoon.

Sotavankien kuljetusjuna Neuvostoliittoon lähti Naarajärveltä marras-

kuun alussa 1944, eikä isää Vaalimaan rajanylityspaikalla löydetty. Kulje-

tuksessa oli reilut 900 sotavankia, joista karkasi kymmenen, Mikko mu-

kaan luettuna. Vuoteen 1951 mennessä kahdeksan karkulaista saatiin kiin-

ni, mutta Mikkoa katosi etsijöiltä. Hänen karkaamisaikaansa ja -paikkaansa

ei saatu selvitettyä. Pako junavaunusta onnistui irrottamalla vaunun ikku-

na-aukon kalterit, kiinnittämällä vyö ikkunarakenteisiin ja heijaamalla

itsensä ratavallille, kun juna kulki verkkaisesti ylämäessä. Karkurin etsimis-

tä hankaloitti syksyn 1944 leuto sää. Pysyvä lumipeite satoi vasta marras-

kuun lopulla.
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Karkumatkallaan Mikko päätyi tutulle sotavankiajan maatilalle. Talon

isäntä oli palannut sotareissuiltaan, eikä Mikko uskaltautunut isäntäväen

juttusille. Hän piileskeli navetan ylisillä. Nälkä pakotti Mikon emännän

juttusille kahden yön odottelun jälkeen. Neuvokas emäntä otti yhteyttä

uskottuun maanviljelijäystäväänsä ja toimitti karkurin yön pimeydessä

tämän maatilalle. Tilan isäntä otti Mikon työmieheksi, mutta pieni paik-

kakunta osoittautui kohtalokkaaksi. Tavaran kuljetusmatkalla juna-ase-

malle paikkakuntalainen mies tunsi sotavankina työskennelleen Mikon.

Emäntä viestitti paljastumisesta ystävälleen ja Mikko toimitettiin pois

paikkakunnalta.

Maanviljelijäystävä ja paikkakunnan nimismies olivat toistensa luotto-

miehiä. Nimismiehen avustuksella Mikolle keksittiin uusi nimi ja kotipaik-

ka ja annettiin aidon tuntuiset henkilöpaperit. Väärennetyt asiakirjat mu-

kanaan hänet lähetettiin eteenpäin, kunnes hän päätyi pienelle paikkakun-

nalle suojeluskunnassa aktiivisesti toimineen maanviljelijän tilalle.

Isä maksoi uudesta elämästään kovat lunnaat. Ammatti vaihtui kirjan-

pitäjästä maatilan rengiksi, ja työtä hän teki ruokapalkalla. Työaikoja ei

ollut ja töihin piti lähteä tarvittaessa kesken ruokailun. Isän äänestä kuul-

si katkeruus, kun hän kertoi ensivaiheistaan Suomessa.

Isän elinpiirin laajentuminen ajoittui Neuvostoliitolle vuokratun Pork-

kalan palauttamisvuoden 1956 tienoille. Mikolle keskeinen elämäntoivon

ylläpitäjä oli sotavankeusaikana alkanut innokas Raamatun luku. Usko

auttoi häntä jaksamaan päivän kerrallaan. Hän olikin tuttu näky luterilai-

sen jyhkeän kivikirkon jumalanpalveluksessa. Ahkera kirkossa kävijä huo-

mattiin, ja 1940-lopulta Mikko toimi suntion apulaisena ja lomittajana. Pai-

kallisen luterilaisen seurakunnan kirkkoherra otti isän palkkatyöhön. Isän

työura pappilan talonmiehenä, kirkon suntiona ja haudankaivajana kesti

aina eläkevuosiin saakka. Työ toi mukanaan asunnon pappilan viereisestä

pirtistä ja myöhemmin pappilan yhteydessä olleesta pikkuhuoneistosta.

Isä vältteli solmimasta läheisiä ihmissuhteita. Evakkona Salmista paik-

kakunnalle tullut karjalaismies ja seurakunnan poikatyöntekijä kuului-

vat isän tuttavapiiriin. Hänen väärennetyissä henkilöpapereissa kotipai-

kaksi oli kirjattu Uukuniemi, ja kahta karjalamiestä yhdisti yhteinen koh-

talo kotiseudun menettämisestä.

Uusi työ ja asunto toivat Mikolle ulkoisesti vapaammat olot. Henki-

sesti hän eli tiukasti menneisyytensä ja sotavankikarkurin kiinnijäämisen

pelon leimaamaa ahdistavaa yksinäisyyttä. Lapsiperheen arkeen ja Lenin-

gradin vilkkaassa kaupunkiympäristössä elämään tottuneelle Mikolle ajau-

tuminen pieneen maalaispitäjään vailla vaihtoehtoja tulevaisuudesta oli

elämistä häkkilinnun tavoin.
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Mikko ymmärsi vuosien kuluessa, ettei paluu rajan takaisille kotiseu-

duille onnistu, ja hän alistui hiljaisesti hyväksymään kaksoiselämänsä. Vä-

hitellen Mikon mielessä alkoi herätä haave elämänkumppanista ja perhe-

elämästä.

Sotavankikarkurin yksineloa oli kestänyt liki kaksikymmentä vuotta.

Seurakunnan nuorisotyöntekijän vierailuista hänen luonaan kehittyi vähi-

tellen ystävyyssuhde. Ystävyys syveni ja johti avioliittoon, joka kesti Mi-

kon kuolemaan saakka.

Perheen lapset syntyivät viiden ensimmäisen avioliittovuoden aikana.

Elämä soljui ripeästi työn ja lapsiperheen arjen tahdittamana. Raskas ruu-

miillinen työ johti vähitellen selkävaivaisen isän työkyvyttömyyteen ja siir-

tymiseen sairauseläkkeelle. Eläkepäivien viettoon Mikko perheineen muut-

ti ensimmäiseen omaan kerrostaloasuntoon. Työhön tottunut ja todelli-

suudessa kolme vuotta nuorempi isä ei malttanut jäädä viettämään eläke-

päiviään. Työ asuintalonsa osa-aikaisena talonmiehenä kesti yli kymme-

nen vuotta.

Mikko oli vuonna 1941 sotaan lähtiessään joutunut eroon kahdesta pie-

nestä lapsestaan. Uusi perhe toi hänelle kaivattua lapsiperheen elämää.

Isä viihtyi erinomaisesti omien ja vieraiden pienten lasten parissa. Toisaalta

hän pelkäsi, että kertoisi vahingossa lapsilleen menneisyydestään. Lasten

kasvaessa isän pelko voimistui, ja hänen aktiivinen yhdessäolo lasten kanssa

hiipui. Perhe-elämä toi mukanaan uusia perhetuttuja ja vaimon sukulai-

set. Mikko tahtoi ehdottomasti salata menneisyytensä. Ilmeisesti vaimon

äiti oli ainoa, joka tiesi Mikon elämästä.

Suomessa vietettyjen vuosien ajan Mikkoa piinasi epätietoisuus per-

heestään Pietarissa ja sukulaistensa kohtalosta. Isän kaipaus ja ikävä Pie-

tarin vuosien läheisiin syveni kahdeksankymmenen ikävuoden lähentyessä.

Hän tahtoi saada selvyyttä suvustaan rajan takana.   Neuvostoliiton hajot-

tua vuonna 1991 Mikon poika onnistui työläiden etsintöjen tuloksena jäl-

jittämään Mikon vaimon ja lapset Pietarista sekä sukulaisia Tallinnasta.

Mikon vaimo ei ollut mennyt uudelleen naimisiin, ja hänelle miehensä

yllättävä löytyminen oli vuosikymmenien odottelun täyttymys.

Mikko ei itse uskaltautunut Pietariin. Hänen ja tyttärensä tapaaminen

toteutui Suomessa. Varovaisesta tunnustelusta kutoutui lämmin ja herk-

kä muutaman päivän tarinointi yhteisistä muistoista. Yhteydenpito tyttä-

reen säilyi tiiviinä Mikon kuolemaan saakka.

Mikko ja Pietarin vaimo eivät tavanneet toisiaan, mutta yhteydenpito

oli säännöllistä. Venäjän kieli soljui iloisesti pitkissä puhelinkeskusteluissa,

ja kirjeenvaihto vei ja toi kuulumisia. Leivonnaisiakin saapui Pietarista.

Pietarin perheeltä saadut tiedot sisälsivät myös mieltä järkyttäviä ja
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vaikeasti hyväksyttäviä uutisia. Ikääntyneelle Mikolle tiedot pikku-veljen

kuolemasta Leningradin piirityksessä ja Siperiaan karkotetun isän selvit-

tämättömäksi jäänyt kohtalo olivat raskaita. Hänen mieltään painoi myös,

ettei Pietarissa asuva poika halunnut olla yhteydessä isäänsä. Lohdutusta

toi tyttären ymmärrys. Isä otti usein ihmissuhdemenetykset esille kah-

denkeskisissä keskusteluissa.

Alituinen pelko kiinnijäämisestä seurasi isää kuolemaan saakka. Mi-

kon hautapaikka sijaitseekin syrjäisellä hautausmaalla kotipaikkakunnan

ulkopuolella. Hautakiveen on veistetty keksitty, vailla sukuyhteyttä oleva,

nimi ja syntymäaika.

Satunnaiselle hautausmaan kävijälle Mikon hautakumpu viestittää iäk-

kään miehen elämän päättymisestä. Hänen kaksoiselämänsä tunteville se

on muistutuksena ihmiselämän ennustamattomuudesta, sodan julmuu-

desta ja yksinvaltaisen valtiojohdon mahdista repiä juuriltaan ja sulauttaa

inkeriläiskansa tunnistamattomaksi osaksi muuta väestöä.

Alamaisesta kansalaiseksi

Keisarivallan Venäjällä ei ollut käytössä käsitettä kansalaisuus, vaan ala-

maisuus. Venäjän keisarikunnassa alamaiset kuuluivat kolmeen oikeudel-

liseen säätyyn: syntyperäiset alamaiset, (aateliset, pappissääty, kaupunki-

laiset ja maalaiset), ulkomaalaiset ja Suomen asukkaat. Tämän lisäksi synty-

peräiset alamaiset erotettiin kahteen ryhmään: verotettaviin ja verovapai-

siin. Verovapaa sääty (aateliset ja kunniakansalaiset) saivat elinikäiset passit

ja oikeuden liikkua vapaasti keisarikunnan alueella. Sen sijaan porvareilla

ja talonpojilla ei ollut näitä oikeuksia.

Neuvostovallan ensimmäinen laki 11. (24.) marraskuuta 1917 mitätöi

säätyjaon. Venäjän kansalaisoikeuksia koskeva laki hyväksyttiin Neuvosto-

Venäjällä 1. huhtikuuta 1918. Venäjän Federaation kunnalliset viranomai-

set oikeutettiin ottamaan ulkomaalaisia Venäjän kansalaisiksi. Sisäasiain-

viranomaiset määrättiin kirjaamaan kansalaisiksi hyväksytyt ja julkaise-

maan luetteloita yleiseksi tiedoksi.

Pitäen lähtökohtanaan kaikkien kansojen työtätekevien solidaari-

suutta Venäjän Sosialistinen Federatiivinen Neuvosto-Tasavalta an-

taa kaikki Venäjän kansalaisten valtiolliset oikeudet ulkomaalaisil-

le, jotka asuvat Venäjän Tasavallan alueella työtä tehden ja kuulu-

vat työväenluokkaan tai vierasta työtä käyttämättömään talonpoi-

kaistoon, ja antaa paikallisille Neuvostoille oikeuden myöntää täl-
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laisille ulkomaalaisille ilman minkäänlaisia vaikeuttavia muodolli-

suuksia Venäjän kansalaisoikeudet. 740

Neuvostoliiton perustamisen yhteydessä vuoden 1924 Perustuslain § 7

vahvisti valtakunnallisen ja sen liittotasavaltojen yhteisen kansalaisuu-

den.741  Neuvostokansalaisuuden menettivät ne henkilöt, jotka eivät palan-

neet ulkomailta ja henkilöt, jotka olivat menettäneet kansalaisuutensa tuo-

mioistuimen päätöksellä ennen vuoden 1924 Perustuslain voimaantuloa.

Vuoden 1936 Perustuslaki vahvisti valtakunnallisen kansalaisuusperi-

aatteen. Uutena piirteenä siinä oli, että Neuvostoliiton kansalaisiksi hy-

väksyttiin ne henkilöt, jotka olivat Venäjän keisarikunnan alamaisia en-

nen lokakuun vallankumousta, jotka eivät olleet menettäneet keisarikun-

nan alamaisuutta tai saivat sen lain säätämässä järjestyksessä. Laki muutti

myös menettelyä kansalaisiksi hyväksymisestä, kansalaisuudesta luopumi-

sesta ja sen menettämisestä. Nämä kysymykset jätettiin yksinomaan Neu-

vostoliiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistön toimivaltaan.

Neuvostoliiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistön asetuksella 10.

marraskuuta 1945 määrättiin neuvostokansalaisuuden menettämisestä ja

siihen hyväksymisestä puolalaisten ja juutalaisten muuttaessa Neuvosto-

liitosta Puolaan ja vastaavasti venäläisten, ukrainalaisten, valkovenäläisten

ja liettualaisten muuttaessa Puolasta Neuvostoliittoon. Samantyyppisen

sopimuksen Neuvostoliitto solmi myös Tšekkoslovakian kanssa 29. kesä-

kuuta 1945. 742

Inkerinsuomalaiset eivät kuuluneet Suomessa tällaisen neuvostokan-

salaisuuden menettämisen menettelyn piiriin. Suomen Valtioneuvoston

ulkoasiainvaliokunta käsitteli Suomeen siirrettyjen Neuvostoliiton kan-

salaisten ottamista Suomen kansalaisiksi 5. maaliskuuta 1949. Sisäasiain-

ministeriön hallitusneuvos Eero Koskimiehen muistion mukaan esteenä

oli kansainvälinen näkökohta. Oli otettava huomioon rauhansopimuk-

sen 9. artiklan b-kohta, joka sisälsi teoreettisen mahdollisuuden luovut-

taa maan kansalaisia Neuvostoliiton viranomaisille. Lisäksi Neuvostolii-

ton kansalainen ei vapautunut samalla maansa kansalaisuudesta, kun hä-

net hyväksyttiin toisen maan kansalaiseksi. Jos Suomen kansalaiseksi hy-

väksyminen tapahtuisi ehdoitta, jäisi henkilölle Neuvostoliiton kansalai-

740 P. Struthahn 1920, II osa, 5. luku, kohta 20.

741 Kansalaisuuslaki vahvistettiin 29.10.1924.

742 www.pravoteka.ru/Glava IV, Prekra¾t¾enije rossiskogo gra¾danstva § 1, Otkaz ot gra¾danstva,

tšast 5.
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suus, mikä ei antaisi Suomen viranomaisille oikeutta laajentaa inkeriläisen

siirtoväen oikeusturvaa.

Kun Valtioneuvoston ulkoasianvaliokunta käsitteli samaa kysymystä

uuden muistion pohjalta 12. marraskuuta 1949, sitä ei esitelty Tasavallan

Presidentille, vaikka Koskimiehen mukaan Inkerin siirtoväen sekä sodan

aikana Suomeen siirtyneiden itäkarjalaisten, virolaisten ynnä muiden ul-

komaalaisten kohdalla olisi voitu katsoa, että heidän kansalaistamiselleen

oli olemassa lain edellyttämiä syitä ehdon pois jäämiselle.743

Inkeriläisten kansalaisuusasia otettiin esiin uudelleen vasta tammikuus-

sa 1954. Sisäasiainministeriön ulkomaalaistoimiston laatimassa muistossa

pyöriteltiin jo ennestään tuttuja Neuvostoliiton kansalaisuudesta vapau-

tumisen ehtoja, jotka Koskimies oli esitellyt viisi vuotta aikaisemmin. Uu-

tena piirteenä oli viittaus kansainväliseen oikeuteen, jonka mukaan val-

tiolla ei ollut oikeutta estää kansalaistaan tulemasta toisen valtion kansa-

laiseksi. Oikeastaan kyse ei ollutkaan siitä, että Neuvostoliitto olisi aktiivi-

sesti estänyt inkerinsuomalaisia luopumasta neuvostokansalaisuudestaan.

Kyse oli pikemminkin siitä, että valtaosa entisestä Inkerin siirtoväestä kat-

soi, että neuvostokansalaisuudesta luopuminen edellytti heiltä valtavaa

paperisotaa, eikä kukaan tietänyt kuinka paljon siihen olisi kulunut ai-

kaa. Lisäksi se maksoi. Heillä ei ollut tähän voimavaroja, ennen kaikkea

henkisiä. He jättäytyivät, kuten monesti ennenkin, nöyrästi odottamaan,

mitä tuleman pitää.

Valtioneuvoston ulkoasiainvaliokunta päätti 1. helmikuuta 1954 sisä-

asiainministeriön ulkomaalaistoimiston salaiseen muistoon nojaten, että

inkeriläisiä ja heihin verrattavia ulkomaalaisia tulisi kohdella maan kan-

salaisia vastaavalla tavalla. Tulisi helpottaa sellaisten henkilöiden pääsyä

Suomen kansalaisiksi, jotka olivat aikaisemmin olleet Suomen kansalai-

sia, jotka olivat solmineet avioliittoja Suomen kansalaisten kanssa ja joi-

den ammatin harjoittamiselle ja toimeentulolle Suomen kansalaisuuden

puuttuminen tuotti erityistä haittaa. Ulkoasiainvaliokunnan päätös ei täl-

läkään kertaa ollut sitova. Asia otettiin uudelleen esille lokakuussa 1954.

Sen pöytäkirjan konditionaalimuodot tarjosivat kansalaispäätöksenteolle

lisää vapautta, mutta laajamittaisia hyväksymisiä onnistuttiin välttä-

mään.744  Inkeriläisten palautusten jälkeen vuoteen 1954 mennessä, siis kym-

743 UM Cb Valtioneuvoston ulkoasiainvaliokunnan pöytäkirjat 1946–1949. Valtioneuvoston ul-

koasiainvaliokunnan kokous 12.11.1949.

744 UM Cb, Valtioneuvoston pöytäkirjat 1950–1955. Valtioneuvoston ulkoasiainvaliokunnan is-

tunto 1.2.1954; Ibidem, 27.10.1954.
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menen vuoden aikana, Suomen kansalaiseksi hyväksyttiin yhteensä 49

inkerinsuomalaista.745

Suojelupoliisin etsivien tiedotteiden perusteella Neuvostoliiton lähetys-

tö jatkoi inkeriläisten aktiivista lähestymistä ainakin vuoteen 1958 asti.746

Ongelmana Neuvostoliiton kansalaisuus

Suomen ulkoasiainministeriö lähetti Valvontakomissiolle luettelot niistä

evakuoiduista Neuvostoliiton kansalaisista, jotka eivät olleet vielä palan-

neet Neuvostoliittoon 21. lokakuuta 1946.747  Sisäasiainministeriön siirto-

väenasiainosasto laati luettelon 22. kesäkuuta 1941 jälkeen Suomeen siirre-

tyistä neuvostokansalaisista.748  Se sisälsi runsaat 3 000 nimeä. Luettelo oli

laadittu aakkosjärjestyksessä ja siihen sisältyivät henkilötiedot ja senhetki-

sen oleskelupaikkakunnan poliisipiiri. Oikeassa laidassa oli kohta huomau-

tuksia varten, kuten viittaus, että vaimo on Suomen kansalainen.749  Luet-

telo oli suomenkielinen. Paikka paikoin luki käsin kirjoitettuna venäjän-

kielisiä käännöksiä.750

Ulkoasianministeriö esitti sisäasiainministeriölle 23. lokakuuta 1947

päivätyssä kirjelmässään, että Suomessa olevien Neuvostoliiton kansalais-

ten, jotka halusivat palata kotimaahansa, tuli tavallisessa järjestyksessä

kääntyä Neuvostoliiton lähetystön tai konsulivirastojen puoleen. Ulko-

asiainministeriö ilmoitti myös, että Suomen valtio ei ollut enää velvolli-

nen kustantamaan heidän matkakulujaan.751

Osastopäällikkö Johannes Virolaisen nimissä sisäasiainministeriön siir-

toväenasiain osasto teki 10. kesäkuuta 1948 päivätyn aloitteen Valtiollisen

Poliisin passitoimistolle. Tämän nojalla osasto määräsi Vainikkalassa ol-

leen neuvostokansalaisten palauttamistoimiston lakkauttamisesta 1. mar-

raskuuta 1947 lukien. Tästä johtuen sisäasiainministeriön siirtoväenasiain

745 Roiko-Jokela 1999, 153.

746 Ks. mm. Suojelupoliisin arkisto, etsivä Tasasen raportti 22.2.1957, Kotka.

747 UM, Fb 110 E 6, kotelo 43 (1941–1950).

748 Niihin kuului 57 A 3:n kokoista sivua, jotka laskelmieni mukaan sisälsivät 3 250 nimeä.

749 Näitä oli vuoteen 1946 mennessä 99 henkeä ja perheisiin syntyneitä lapsia 51.

750 UM, Fb 110 E 6, kotelo 125 (1941–1950) Vertaa: UM, Fb 110 E 6, kotelo 43 (1941–1950), 20.1.1955

Soini Palasto: P.M. Neuvostoliiton suurlähetystön pyytämästä neuvostokansalaisten luette-

losta. ”Suomeen jääneitä koskeva vuoden 1946 luettelo sisälsi yhteensä 6 899 nimeä. Suuri osa

näistä oli inkeriläisiä, lisäksi joukko itäkarjalaisia sekä virolaisia, ukrainalaisia, venäläisiä ym.”

751 KA, SM, SAO, VP 3726, KD 45, saapunut 14.6.1948, 1.
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osastolla ei ollut enää mahdollisuuksia saada käyttöönsä tietoja Neuvosto-

liittoon palanneista neuvostokansalaisista. Siirtoväenasiain osasto pyysi

Valtiollisen poliisin ”Passitoimistoa ryhtymään tarpeellisiin toimenpitei-

siin tietojen hankkimiseksi siitä, ketkä Suomessa asuneista NL:n kansalai-

sista on NL:n täkäläisten viranomaisten myötävaikutuksin palannut koti-

maahansa ja milloin siirtyminen on tapahtunut.”752  (asiakirjassa allevii-

vattu lyijykynällä, T.F.)

Sisäasiainministeriön siirtoväenasiain osasto, jonka tehtäviin kuului

luettelojen pitäminen Suomessa oleskelleista neuvostokansalaisista, erik-

seen Suomessa asuneista ja erikseen maasta palanneista, katsoi välttämät-

tömäksi saada esitettävät tiedot jatkuvasti, voidakseen pitää luettelot ajan

tasalla.753 Tässä tapauksessa kyse oli lähinnä Suomeen jääneestä inkeri-

läisestä siirtoväestä. Käytännössä ulkomaalaisvalvonta sekä heitä koskeva

tiedon hankinta ja jakaminen oli määrätty poliisi- ja valvontaviranomaisten

yhteiseksi tehtäväksi. Tämä koski yhtä lailla siviilejä kuin palautettavaksi

etsittäviä inkeriläisiä heimosotureita, joista oli laadittu Haku-luettelo.754

Ohjeiden mukaan poliisiviranomaisten oli suoritettava tehokkaita et-

sintöjä luettelossa esitettyjen henkilöiden löytämiseksi. Koska monet heistä

saattoivat käyttää valenimiä, tuli kiinnittää huomiota jokaiseen, jota voi-

tiin epäillä. Jos kävi ilmi, että etsittävä oli vaihtanut oleskelupaikkakuntaa

tai poistunut maasta, tuli hankkia selvitys hänen olinpaikastaan.755

Sisäasianministeriön poliisiasiain osaston 23. joulukuuta 1948 antamalla

asetuksella (N 919/48) perustettiin poliisiasiain osaston hallinnolliseen

jaostoon ulkomaalaistoimisto. Sen tehtäväksi tuli käsitellä asiat, jotka kos-

kivat ulkomaalaisten yleisvalvonnan johtoa, ulkomaalaisten oleskelu- ja

työlupia sekä niihin liittyviä asioita, muukalaispassien antamista, ul-

komaalaisyhdistyksiä sekä passintarkastustoiminnan johtoa. Valtiollisen

Poliisin lakkauttaminen jälkeen ulkomaalaisten erikoisvalvonta siirtyi

Suojelupoliisille.756

Sisäasiainministeriön siirtoväenasiain osaston ylläpitämä Inkerin ja Itä-

Karjalan siirtoväen kortisto siirrettiin ulkomaalaistoimistolle vuonna 1949.

752 22. joulukuuta 1938 annettu ja 17. päivänä heinäkuuta 1945 muutetun asetuksen 13 §:n nojalla.

753 Ibidem.

754 KA, Valpo II, amp. XXV A.6. Sisäasiainministeriön yleiskirje 28.2.1950.

755 Ibidem. Jakelulistaan kuuluivat ulkoasiainministeriö, rajavartiostojen esikunta, rikostutkin-

takeskus ja vankeinhoitovirasto. Ohjeita jaettiin yhteensä 215 kpl. Ohjeen takasivulla luki:

Lähetetään edelleen Suojelupoliisin tarkastajille ja edustajille tiedoksi ja tarkoin noudatetta-

vaksi. Helsingissä Suojelupoliisin valvontatoimistossa maaliskuun 6 päivänä 1950.

756 KA, SM, amp. XXII E 11, Sisäasianministeriön yleiskirje, Ulkomaalaistoimisto, 12.5.1950.
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Valtiollisen poliisin näille inkeriläisille ja itäkarjalaisille aikanaan antamat

”väliaikaiset henkilöllisyystodistukset” olivat voimassa jatkuvasti ilman uu-

simista.

Tällainen todistus oikeutti sen haltijan asumaan ja liikkumaan maas-

sa. Poliisipäälliköiden ei enää tarvinnut antaa heille matkustuslupia eikä

tehdä heistä ilmoituksia sisäasiainministeriön ulkomaalaistoimistolle. Sen

sijaan väestösiirron yhteydessä Suomeen tulleilla ei-suomalaisilla, siis ve-

näläisiltä, ukrainalaisilta, puolalaisilta ja virolaisilta edellytettiin tavallista

ulkomaalaisille annettavaa oleskelukirjaa, johon määräajaksi oli merkitty

oleskelu- ja työlupa.

Neuvostoliiton varaulkoministeri Andrei Gromyko jätti Suomen hal-

litukselle nootin uuden vuoden aattona 1949. Siinä Suomen hallituksen

väitettiin rikkoneen YYA-sopimusta, koska Suomi ei luovuttanut Neuvos-

toliittoon sen 300 rikolliseksi katsomaa neuvostohenkilöä.757  Gromykon

nootti ja maitten välinen suhteiden viileneminen herätti levottomuutta ja

pelkoa Suomessa asuneissa inkerinsuomalaisissa. He kääntyivät Suojelupo-

liisin puoleen tiedustellen, mistä Neuvostohallituksen nootissa oikein oli

kysymys? Samalla he tiedustelivat, mihin toimenpiteisiin Suojelupoliisi

oli ryhtynyt palautusten suhteen? Lisäksi paikallinen suomalainen väestö

sekä paikalliset poliisitkin olivat kiinnostuneita mahdollisista palautuksista

ja siitä, keitä ne tulisivat koskemaan. Huhut pääsivät jälleen kerran liikkeel-

le. Helsingissä kerrottiin pääkaupungissa asuneen inkeriläisnaisen tehneen

itsemurhan siksi, että Suojelupoliisin etsivät olivat käyneet ilmoittamassa

hänelle hänen palauttamisestaan Neuvostoliittoon.758  Jyväskylän Sotatek-

nillisellä varikolla havaittiin, että työssä olleet inkeriläiset hermostuivat

joutuessaan tekemisiin viranomaisten kanssa. Varikkoalueella asuneet

inkeriläiset eivät uskaltaneet nukkua öitä omissa asunnoissaan.759

Sisäasiainministeriön ulkomaalaistoimiston tietojen mukaan Suomessa

asui vuonna 1950 yhteensä vähän alle 5 000 neuvostokansalaista. Aikuisia

laskettiin olleen noin 3 500 ja loput olivat alle 15-vuotiaita.760  Neuvostodip-

lomaatit osoittivat toimillaan, että Neuvostoliiton lähetystö oli perinyt

Suomesta poistuneen Valvontakomission tehtävät inkerinsuomalaisten ja

muiden neuvostokansalaisten palauttamiseksi. Käytössä olevan aineiston

valossa vaikuttaa siltä, että inkerinsuomalaisten palaamisella oli lähinnä

757 Laajasti ja selkeästi Gromykon noottia sekä sen sisä- ja ulkopoliittisia seurauksia esitellään

Heikki Roiko-Jokelan tutkimuksessa Oikeutta moraalin kustannuksella 1999, s. 119–139.

758 Suojelupoliisin arkisto, amp. XXV A6, Suojelupoliisin raportti Kotkasta 20.1.1950.

759 Suojelupoliisin arkisto, amp XXX A, Suojelupoliisin raportti Jyväskylästä 1.4.1950.

760 Roiko-Jokela 1999, 142.
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propaganda-arvoa. Ainoa, mihin heitä voitiin käyttää, oli poliittinen jul-

kisuus ja sekin vain siinä tapauksessa, että he suostuisivat moittimaan

Suomen oloja ja ylistämään neuvostojärjestelmää.

Suomessa toimineista neuvostodiplomaateista erityisen aktiivisena tuli

tunnetuksi 1951 maahan saapunut Vladimir Puzanov.761  Yksin ja yhdessä

virkaveljiensä kanssa hän kiersi Suomen maakuntia, varmisti poliisi-

laitosten osoitetoimistoista inkeriläisten ja muiden neuvostokansalaisten

osoitteita ja kävi tapaamassa heitä. Lähestyessään tapaamiaan henkilöitä

Neuvostoliiton Suomen lähetystön attasea Vladimir Puzanov lähetteli maa-

han jääneille inkerinsuomalaisille kirjeitä, joissa tarjosi heille tilaisuuden

palata entiseen kotimaahansa lähetystön kustannuksella. KA.

761 Ibidem, 141.
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hän korosti Neuvostoliitossa tapahtuneita myönteisiä muutoksia ja tarjo-

si lähtijöille tilaisuutta palata entiseen kotimaahan lähetystön kustannuk-

sella. Puzanov lähetti tapaamilleen henkilöille kirjeitä, kutsuja elokuva-

näytöksiin ja venäjänkielisiä sanoma- ja aikakauslehtiä. Hän ei varsinai-

sesti pakottanut tapaamiaan lähtemään. Hän vain muistutti heitä heidän

neuvostokansalaisuudestaan. Hän muistutti heitä siitä, mistä Suomeen

jääneet halusivat luopua ja minkä he halusivat unohtaa.

Suojelupoliisin etsivien tuoreeltaan saamien tietojen mukaan neuvosto-

diplomaattien vierailut paikkakunnilla aiheuttivat yleistä levottomuutta

ja pelkoa mahdollisista pakkosiirroista. Etsivät kirjasivat myös lukuisia

inkeriläisperheiden pakomatkoja Ruotsiin. Tämä lisäsi myös suomalai-

sen väestön paheksuntaa neuvostodiplomaattien toimintaa kohtaan.762

Suomen ja Neuvostoliiton välinen rauhansopimus ei sisältänyt välirau-

hansopimuksen 10. artiklan kaltaista velvoitetta neuvostokansalaisten

kotiuttamisesta. Tästä johtuen Suomella ei myöskään ollut velvollisuutta

antaa tietoja maassa asuneista henkilöistä. Viranomaiset avustivat perintei-

sesti lähinnä yksityishenkilöitä koskevissa tapauksissa.763  Sen sijaan

Puzanov pyrki tavoittamaan mahdollisismman monta eri puolilla Suo-

mea asunutta neuvostokansalaista ja toivoi saavansa apua suomalaisilta

viranomaisilta.764

Valtioneuvoston ulkoasiainvaliokunnassa keskusteltiin Puzanovin toi-

mista helmikuun lopussa 1952 toteamalla, että Neuvostoliiton lähetystö

oli ryhtynyt aktiivisiin toimiin kansalaistensa saamiseksi entiseen koti-

maahansa. Asiasta ei tehty päätöstä, vaan jäätiin odottavalle kannalle.765

Neuvostoliiton lähetystö pyysi Suomen ulkoasiainministeriöltä ver-

baalinootillaan 8.8.1952 tarkistettua luetteloa Suomessa asuneista Neuvos-

toliiton kansalaisista. Nootissa viitattiin ulkoasiainministeriön 21. loka-

kuuta 1946 Valvontakomissiolle osoitettuun luetteloon neuvostokansa-

laisista, jotka eivät silloin vielä olleet palanneet Neuvostoliittoon. Lähe-

tystö pyysi myös luetteloa vuosina 1946–1952 Suomesta muuttaneista neu-

vostokansalaisista maininnoin, minne nämä olivat siirtyneet.

762 Suojelupoliisin arkisto, amp XV U/b, ilmoitus 662, 7.4.1952, Tampere; amp XV U/b, ilmoitus

1518, 26.8.1952; amp XV U/b, ilmoitus 1573, 12.9.1952; amp XV U/b ilmoitus 1633, 23.9.1952,

Mikkeli; amp XV U/b ilmoitus 1674, 2.10.1952, Kuopio; amp XV U/b ilmoitus 1737, 13.10.1952,

Turku; amp XV U/b ilmoitus 1933, 7.11.1952, Helsinki;.amp XXV E 7a, ilmoitus 15.12.1952, Rau-

ma.

763 Roiko-Jokela 1999, s. 142.

764 Ibidem, s. 140.

765 Ibidem, s. 141.
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Ulkoasiainministeriö luovutti Valvontakomissiolle sen pyynnöstä suomen-

kielisen luettelon jatkosodan jälkeen Suomeen jääneestä inkeriläisestä siirto-

väestä. UM.
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Neuvostoliiton lähetystö pyysi ulkoasiainministeriötä päivittämään 1946 saa-

mansa luettelon Suomeen jääneestä siirtoväestä. Tiettävästi tätä venäjänkie-

listä asiakirjaa ei koskaan luovutettu Neuvostoliiton lähetystölle. UM.
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Ulkoasiainministeriön poliittisen osaston virkaa tekevä päällikkö Nii-

lo Orasmaa laati Neuvostohallituksen nootin johdosta muistion. Hän tar-

kasteli siinä myös Puzanovin ja muiden neuvostodiplomaattien toimia.766

Orasmaa pohti muistiossa pyydetyn luettelon antamisen ja pyynnöstä

kieltäytymisen mahdollisuuksia. Hänen mielestään kieltäytymiseen ei ol-

lut perusteluja, koska vastaava luettelo oli aikanaan toimitettu Valvontako-

missiolle. Ei voinut kieltää sitäkään, etteikö ulkomaalaisista olisi ollut rekis-

teriä. Sellainen oli joka maassa kaikkialla maailmassa. Jyrkkä kieltäytymi-

nen olisi aiheuttanut Suomelle vain vahinkoa ja syytöksiä epäystävällisyy-

destä. Orasmaa päätyi käsitykseen, että luettelo tuli valmistaa. Ulko-

asiainministeriö ilmoitti 19. elokuuta 1952 Neuvostoliiton lähetystölle an-

tamassaan vastauksessa toimittaneensa luetteloa koskevan pyynnön asian-

omaisten viranomaisten tutkittavaksi.767

Puzanovin toimien synnyttämä levottomuus inkerinsuomalaisten kes-

kuudessa sai kokeneet inkeriläisaktivistit liikkeelle. Sisäasiainministeri V. J.

Sukselaiselle jätettiin 2. marraskuuta 1952 päivätty kirjelmä, jossa jälleen

kerran palattiin Suomen kansalaisuutta koskevaan asiaan. Kirjelmässä

muistutettiin, että jatkosodan aikana Suomeen saapunut inkeriläinen siir-

toväki on kotiutunut maahan. Kirjelmän mukaan se oli täyttänyt edellytyk-

set tulla hyväksytyksi Suomen kansalaisiksi, mutta heidän oikeudellinen

asemansa oli jäänyt monessa suhteessa järjestämättä.

Kirjelmässä todettiin, että heidän oikeutensa omistaa kiinteistöjä, saa-

da virkoja ja toimia sekä harjoittaa liiketoimintaa oli joko rajoitettu tai he

olivat kokonaan vailla näitä oikeuksia. Heidän oli vaikea päästä osalliseksi

niistä avustuksista, joita kunnat ja valtio jakoivat ammattioppilaitoksissa

opiskeleville. Siirtoväelle ei ollut sallittua osallistua seurakuntatoimintaan.

Eräät papit kieltäytyivät ottamasta heitä seurakunnissa pidettäviin ulko-

maalaisten jäsenluetteloihin. Siirtoväeltä puuttui tärkeä seikka – vapaus

muuttaa maasta muualle kuin Neuvostoliittoon. Neuvostoviranomaiset

eivät myöntäneet heille ulkomaanpasseja. Heidän antamansa apu rajoit-

tui vain siirtoväen saamiseen itärajan yli. Siirtoväen oikeudellinen asema

Suomessa kävi entistä ongelmallisemmaksi, kun otettiin huomioon hei-

dän ja maan kansalaisten väliset avioliitot ja perheisiin syntyneet lapset,

jotka eivät saaneet Suomen kansalaisuutta.

Tirrasen mukaan epäselvyydet ja ongelmat Inkerin siirtoväenasemassa

lisääntyivät vuosien kuluessa. Tämän vuoksi, kun vuonna 1953 tulisi ku-

766 Muistio on päivätty 13. elokuuta 1952.

767 UM 110 E 6, kotelo 43. Ulkoasiainministeriön vastaus SNL-Liiton lähetystölle 19.8.1952.



292 Pelon jälkiä

luneeksi kymmenen vuotta siirtoväen saapumisesta Suomeen ja täyttyisi

määräaika, jota useimmissa maissa on pidetty riittävänä ulkomaalaisten

kansalaistamiseksi, oli Tirrasen mielestä täysi syy tehdä Neuvostoliitolle

viivyttelemättä esitys vuonna 1944 Suomeen jääneen siirtoväen vapautta-

misesta neuvostokansalaisuudesta.

Asian oikeudellinen tausta nousi esiin Suomen johdon pohtiessa neu-

vostokansalaisten kotiuttamisasiaa tammikuussa 1953. J. K. Paasikiven päi-

väkirjojen perusteella keskustelussa oli mukana hänen lisäkseen ministe-

rit Urho Kekkonen ja Ralf Törngren. Kekkosen mukaan Suomella ei ollut

luovutusvelvollisuutta. Paasikivi piti tärkeänä selvittää oikeudellisen ase-

man vahvuus ja siihen perustuva hallituksen lopullinen kanta. Paasikivi

oli sitä mieltä, että ”parasta olisi, jos inkeriläiset hiljakseen poistuisivat

maasta.”768

Ulkoasiainministeriön tietojen mukaan vuoden 1953 lopulle tultaessa

Neuvostoliiton lähetystö sai palaamaan arviolta 30 henkeä, lähinnä naisia

ja lapsia. Neuvostoliiton lähetystön kansalaisistaan 8. elokuussa 1952 pyy-

tämää luetteloa ei sille ollut vielä toimitettu.769  Se oli kylläkin laadittu ve-

näjänkielisenä lääneittäin ja kunnittain sekä aakkosjärjestyksessä. Lakel-

mieni mukaan luettelo sisälsi 6 518 nimeä, joista 389 oli samalla Suomen

kansalaisia.770

Neuvostoliiton lähetystö uusi luettelopyyntönsä tammikuussa 1955.771

Siihen palattiin Valtioneuvoston ulkoasiainvaliokunnassa alkuvuoden ai-

kana vielä kolmesti. Luettelon antamista lykättiin jälleen kerran, kunnes

Neuvostoliiton suurlähetystö ei ehkä uudistaisi pyyntöänsä.772

Inkerinsuomalaiselta siirtoväeltä puuttuva Suomen tai Ruotsin kansa-

laisuus tuli 1950-luvulla entistä kiusallisemmaksi. Heidän vaurastumisensa

ja ikääntymisensä myötä rajan eri puolella asuneet sukulaiset ja ystävät

halusivat tavata toisensa useammin. Eron alkuvuosien kirjeenvaihto ei enää

riittänyt. Ruotsin inkeriläiset saivat kyllä Suomen konsulaatista matkustus-

luvan lahden yli, mutta ruotsalaisten viranomaisten mukaan inkeriläiset

768 Paasikivi 1986, 324.

769 UM, Fb 110 E 6, kotelo 43 (1941–1950), Neuvostoliiton kansalaisten kotiuttaminen Suomesta.
23.11.1953, Paavo Pulkkinen.

770 UM, Fb 110 E 6.

771 UM, Fb 110 E 6, kotelo 43. Suomennos SNT-Liiton suurlähetystön nootista ulkoasiainminis-
teriölle 18.1.1955; P.M. Neuvostoliiton suurlähetystön pyytämästä neuvostokansalaisten luet-
telosta 24.1.1955. Laatinut Soini Pallasto.

772 UM Cb Valtioneuvoston ulkoaisaianvaliokunnan päiväkirjat 1950–1955. Neuvostoliiton suurlä-
hetystön pyytämä luettelo Suomessa olevista Neuvostoliiton kansalaisista. 3.5.1955. R. R. Sep-
pälä.
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lähtivät matkaan omalla vastuullaan.773  Suomessa asuneilla inkeriläisillä

ei ollut käytössään edes tätä mahdollisuutta. Kirjeessään Juhani Jääskeläi-

selle helmikuussa 1954 Tirranen kertoi sisä- ja ulkoasiainministeriöön jäte-

tyistä kansalaistamista koskevista muistioista. Hän epäili kuitenkin mah-

dollisuuksien olevan vähäisiä. Hänen mielestään oli lähdettävä ajamaan

sitä, että inkerinsuomalaiset saisivat lailliset paperit Ruotsissa käynneille.

”Nyt kylläkin pääsee kuka tahansa laittomasti Ruotsiin, mutta periaatteessa

pitäisi asian järjestyä laillisesti”, hän muistutti.774

Juho Tirrasen henkilöpapereista löytyi kysely- ja hakemuskaavake Neu-

vostoliiton kansalaisuudesta vapautumisesta. Se antaa kuvan lupamenette-

lystä, johon tuskin kukaan Suomessa asunut inkeriläiseen siirtoväkeen kuu-

lunut halusi ryhtyä. Varsinaista hakemusta edelsivät vastaukset lukuisiin

kysymyksiin.

HAKEMUS

Ilmoittaen itsestäni yllä olevat tiedot anon Neuvostoliiton Korkeim-

man Neuvoston Puhemiehistöä vapauttamaan minut Neuvostolii-

ton kansalaisuudesta.

Samalla pyydän vapauttamaan Neuvostoliiton kansalaisuudesta seu-

raavat kanssani asuvat alaikäiset henkilöt.

Henkilötiedot

Liitteenä todistukset

Aika ja paikka

Allekirjoitus

Osoite

1. Sukunimi

2. Etunimi

3. Isännimi

4. Syntymäaika

5. Syntymäpaikka

6. Kansallisuus

7. Yhteiskunnallinen asema

8. Koulutus (yleinen ja erikoisala)

9. Ammatti

773 Ibidem, Antti Juvosen kirje Örebrosta Juho Tirraselle 19.11.1953.

774 Ibidem, Juhi Tirrasen kirje Juhani Jääskeläiselle 7.2.1954.
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10. Toimi

11. Asema toimessa

12. Työpaikka

13. Palkka

14. Rangaistukset, antaja, syy ja päivämäärä

15. Sotilasarvo

16. Kuuluminen reserviin

17. Mistä, milloin, millaisissa olosuhteissa ja millä todistuksella

poistuitte Neuvostoliitosta (Venäjältä)? Viimeinen postiosoite

Neuvostoliitossa tai Venäjällä.

18. Omaisuus, rahatalletuksia Neuvostoliitossa, ulkomailla, omai-

suuden laatu ja tarkkasijainti.

19. Minkä maan kansalaisuutta anotte

20. Neuvostoliiton kansalaisuudesta vapautumisen syyt?

21. Omaisia Neuvostoliitossa (ilmoitettava sukulaisuus, nimet, ajat,

paikat, toimet, osoitteet)?

22. Omaisia ulkomailla (tarkat tiedot)
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Toiminta laajenee ja tarkentuu

Oikeuksia ja elinmahdollisuuksia Suomessa

Kansalaiskysymyksen vaikeudesta johtuen on todennäköistä, että Inkeri-

läisten Yhdistyksen johto pohti asiaa tavatessaan suomalaisia hengenhei-

molaisiaan. Pentti Kaitera kutsui entisiä työtovereitaan viettämään yhdessä

iltaa, kun Siirtoväenasiain osaston toiminnan aloittamisesta tuli kuluneeksi

kymmenen vuotta. Ilmoittautumiset hän pyysi osoittamaan maisteri Topi

Nurmelle Suomalaisuuden Liittoon.775

Inkeriläisten Yhdistyksen henkiin herättäminen käynnisti järjestelmäl-

lisen toiminnan Suomessa asuneiden inkerinsuomalaisten hyväksi. Tam-

mikuussa 1954 vietettiin Helsingissä hengellinen juhla. Siihen saapui lä-

hes 300 inkeriläistä. Kutsu lähetettiin kiertokirjeenä. Kyseessä oli luvultaan

toinen kiertokirje. Ensimmäisessä varoitettiin lähetystön värvääjistä. Tir-

ranen laati alkuvuodesta uusia ohjeita, joissa selostettiin siirtoväen oikeuk-

sia ja elinmahdollisuuksia Suomessa. Kansalaisuuden saamisesta ei vielä

ollut tietoa.

Suunnitteilla oli kesäjuhla, joka oli tarkoitus pitää Lohjalla heinä–elo-

kuussa 1954. Siellä toimi kirkkoherrana entinen Inkerin pappi rovasti Ak-

seli Kajanti. Paikkakunnalla asui myös kaksi inkeriläistä – maisteri Kähäri

ja majuri Pönniö sekä heimomies maisteri Loimu. Pastori Ylösen odotet-

tiin saapuvan Kanadasta kertomaan matkastaan. Yhdysvalloissa opiskel-

leen entisen pastori Jussi Tenkun tiedettiin käyneen tapaamassa inkeriläisiä

Kanadassa.

Tirrasen mukaan kansalaiskysymyksen ratkaisemisen pahimpana es-

teenä oli se, että Suomessa hallitukset vaihtuivat ja lykkäsivät vähemmän

miellyttävät asiat seuraajilleen. Hänen mielestään monet Ruotsiin muut-

taneet olisivat palanneet Suomeen, jos kansalaisuusasia järjestyisi. Kyse

oli periaatteesta.

Antti Haliselle helmikuussa lähetetyssä kirjeessään Juho Tirranen il-

moitti tyytyväisyytensä luvasta hoitaa yhteyksiä inkeriläisiin Suomalai-

suuden Liiton kautta. Tämä tarkoitti, että Liitto kustansi postituskulut.

775 Ibidem, Tilaisuus järjestettiin Laulumiehen kerholla Hietaniemenkatu 2:ssa 27.3.1953.
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”Tämä on suuri voitto. Tähän mennessä olen saanut maksaa ne itse. Jos

sattuisit tapaamaan muitakin meikäläisiä siellä, koeta lähettää minulle ku-

via heidän elämästään arkistoamme varten. Aikomuksemme on koota ku-

via entisyydestä ja nykyisyydestä.” Koetan vastaisuudessa useammin an-

taa Sinulle ”raportteja”. Voi hyvin ja kirjoittele tiheämmin, Tirranen evästi.

Huhtikuussa 1954 pidettyyn kokoukseen laadittu esityslista antaa ku-

van siitä, mitä oli siihen mennessä saatu aikaiseksi. Tuomari Harry Brot-

heruksen laatima muistio Inkerin siirtoväen kansalaistamisen joudutta-

miseksi oli jätetty sisäasiainministeri Sukselaiselle vuonna 1952. Sen teki-

vät Brotherus ja Tirranen. He jättivät seuraavana vuonna saman, päivitetyn

muistion Suomalaisuuden Liitolle, sisäasiainministeriön ulkomaalaistoi-

miston päällikölle ja ulkoasiainministeriön esittelijälle, lähetystöneuvos

Pylkkäselle. Professori Kaitera ja Tirranen kävivät samana vuonna jättä-

mässä muistion uudelle sisäasiainministeri Kannistolle. Muistio monis-

tettiin tulevan tarpeen varalle.

Juho Tirrasen laatiessa uutta kiertokirjettä, hän kääntyi kirkkoherra

Juhani Jääskeläisen puoleen ja pyysi häntä tekemään kansalais- ja seura-

kuntalaisoikeuksia koskevan osuuden. Jääskeläinen muotoili käsityksen-

sä asioista toimipaikassaan Luumäellä helmikuussa 1954. Jääskeläisen

mukaan Inkerin siirtoväellä oli

1. Oikeus työhön yksityisten henkilöitten, liikkeitten, yhteisöjen pal-

veluksessa sekä kunnan ja valtion toimiin, milloin ne eivät olleet

virkoja tai niihin verrattavia toimia.

2. Oikeus kaupan ja liikkeen harjoittamiseen erityisehdoin.

3. Oikeus kuulua yhdistyksiin, mikäli niitten säännöt tai yhdistys-

laki eivät asettaneet rajoituksia.

4. Oikeus opiskella kaikissa oppilaitoksissa.

5. Oikeus omistaa kiinteistöjä Valtioneuvoston luvalla.

6. Oikeus ottaa osaa seurakunnalliseen toimintaan eräin rajoituksin

(ks. kirkkoherra Jääskeläisen kirjoitusta alempana).

7. Oikeus saada sosiaalista huoltoa, kuten

a) kunnan sosiaalilautakunnan antamaa avustusta (valtio kor-

vasi kunnille siirtoväen saamat avustukset)

b) lapsilisäavustusta

c) kansaneläkettä

d) vanhuuseläkeavustusta

e) työtapaturmakorvausta.

8. Mahdollisuus päästä osalliseksi

f) seurakuntien, pelastusarmeijan ja yksityisten järjestöjen har-

joittamasta hyväntekeväisyydestä.
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Siirtoväki ei päässyt osallisiksi:

a) kodinperustamislainoista (vaadittiin maan kansalaisuutta)

b) äitiysavustuksista (saajan tuli olla joko maan kansalainen tai

nauttia turvapaikkaoikeutta)

c) suurperheisten avustuksista (lasten tuli olla maan kansalaisia)

d) työinvalidiraha-avustuksesta (annettiin vain maan kansalai-

sille).776

Suomessa jokaisen oli oltava seurakunnan kirjoissa. (Kirkon vastustajat

kuuluivat siviilirekisteriin.) Inkerin suomalaiset kuuluivat luonnollisesti

Suomessakin luterilaisten seurakuntien kirjoihin. Ennen Suomen kansa-

laisuuden saamista heidän kohdalleen oli merkitty ”Ei Suomen kansalai-

nen” tai ”Ent. Neuvosto-Venäjän kansalainen”, ”Inkerin suomalainen, ei

Suomen kansalainen” tai muuta sellaista.

Suomen kansalaisuuden puuttuminen merkitsi sitä, ettei henkilö voi-

nut ottaa osaa papin, kanttorin ja kirkkoneuvoston jäsenten (= kirkko-

mies) vaaleihin. Kaikkiin muihin seurakunnallisiin toimituksiin he saivat

osallistua ja olivat niihin tervetulleita. Inkerin suomalaisia oli jo vuosina

1943–1944 kehotettu ilmoittautumaan paikkakuntiensa seurakuntien jä-

seniksi. Inkerin suomalaiset maksoivat kirkollisveroa, kuten muutkin seu-

rakuntalaiset.

Jääskeläisen mukaan Neuvostoliiton Korkein Neuvosto kumosi vuo-

den 1953 lopulla virallisesti ukaasin, jolla se kielsi neuvostokansalaisten ja

ulkomaalaisten väliset avioliitot. Tuomiokapitulit antoivat papeille tiedon

tästä, niinpä he eivät enää arkailleet Inkerin suomalaisten vihkimistä avio-

liittoon.

Katse Ruotsin suuntaan

Inkerinsuomalaisten toiminnasta Suomessa ensimmäisinä sodanjälkeisi-

nä vuosina löytyy niukasti tietoja. Pääasiallisesti kyse on Suojelupoliisin

tiedotteista, joissa kerrottiin kuinka inkerinsuomalaiset auttoivat heimo-

laisiaan pakenemaan Ruotsiin. Käytössä olevan tutkimusaineiston perus-

teella ei kuitenkaan voida puhua järjestäytyneestä toiminnasta. Inkerin

Liittohan oli lakkautettu muiden heimojärjestöjen joukossa välirauhan-

sopimuksen mukaisesti. Inkeriläisten Yhdistys ja Inkerin Ystävät -järjestöil-

776 Ibidem, Juhani Jääskeläisen laatima asiakirja 12.2.1954.
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lä ei ollut toimintaa, vaikka niitä ei ollut lakkautettu. Nämä vaikeudet

eivät lamaannuttaneet inkeriläisaktiiveja, jotka olivat toimineet heimo-

laistensa hyväksi jo Venäjän vallankumouksesta asti. Tämä näkyy käyt-

töön saaduista henkilökohtaisista kirjeistä. Jukka Tirrasen777  ja Juhani Jääs-

keläisen778  laaja kirjeenvaihto sodanjälkeisiltä vuosikymmeniltä osoittaa,

kuinka inkerinsuomalaiset nousivat jälleen kerran jaloilleen.

Kaapre Tynnin täyttäessä 70 vuotta Kolppanan seminaarin entiset opet-

tajat ja oppilaat, Inkerin sivistystyöntekijät ja seminaarin suomalaiset ystä-

vät kokoontuivat 8. marraskuuta Helsingin osuuskaupan kerhohuoneella

osoitteessa Mannerheimintie 58, Messuhallin kohdalla, kuten kutsu-

kirjeessä tarkennettiin. Aihetta juhlaan oli kuitenkin vähän. Puuttuva kan-

salaisuus ja kiinteistöjen omistusoikeus sekä pelko tulla luovutetuksi oli-

vat niitä murheita, joitten vuoksi Suomeen jääneet kääntyivät kirjeissään

Tirrasen ja Jääskeläisen puoleen.779

Tirranen luonnehti Suomen senhetkistä kehitystä Ruotsiin lähetetyssä

kirjeessään helmikuun puolivälissä 1949. Hänen mielestään sisäpoliitti-

nen tilanne oli kehittynyt parempaan suuntaan, silti hän piti tulevaisuu-

den tapahtumien ennustamista vaikeana: ”Jollakin tavalla elämme aivan

kuin tulivuoren juurella, joka saattaa purkautua.” Hän kertoi, että muuta-

mat inkeriläiset onnistuivat ostamaan maata, joskin kaupat oli yhä vah-

vistamatta. Tirranen oletti, että maanomistus järjestyisi kansalaisuuden

saamisen kautta.780  Hänen mukaansa Valtioneuvosto hyväksyi ensimmäi-

set Inkerin siirtoväen maakaupat Valkeakoskella heinäkuussa 1949.781

Inkeriläisten yksilönoikeuksien kannalta tämä oli merkittävä ennak-

kotapaus. Juho Tirrasella oli syytä tyytyväisyyteen. Hän oli ajamassa inkeri-

läisten maanomistusoikeutta jo 1920-luvulta lähtien. Yhtä tärkeinä hän

piti heimolaisyhteisönsä oikeuksia. Käytyään Boråsissa kesällä 1949 hän

tilitti tuntojaan sikäläiselle opettaja Aleksanteri Parkkiselle kirjeessään sa-

man vuoden elokuulta. Tirranen muisteli myös keskustelujaan opettaja

Reino Vesikon luona Storforsissa Ruotsin inkeriläisten järjestäytymisestä.

He olivat yhtä mieltä siitä, että ensin olisi luotava paikallisia kerhoja, jotka

myöhemmin muodostaisivat yhteisen keskusjärjestön.

777 Suomen Inkerin Liiton arkisto, Jukka Tirrasen kirjeitä 1947–1955.

778 Juhani Jääskeläinen 2007.

779 Suomen Inkerin Liiton arkisto, Jukka Tirrasen kirjeitä 15.10.1947, 11.2.1948, 23.2.1948, 4.9.1948,
14.9.1948, 30.9.1948, 9.12.1948.

780 Ibidem, 15.2.1949.

781 Ibidem, 1.7.1949.
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Kirjeessään Parkkiselle Tirranen sanoi, että hänen tarkoituksenaan oli

ryhtyä alkusyksystä etsimään mahdollisuuksia Suomessa asuneen siirto-

väenoikeuksien parantamiseksi. Senhetkinen tärkeä perusoikeus oli liik-

kumisen vapaus.782

Ruotsissa kesällä 1949 käyneet Juho Tirranen ja Juhani Jääskeläinen

vaihtoivat syyskuussa ajatuksiaan siitä, mihin inkeriläisten toimintaa tu-

lisi suunnata. ”Matkani antoi minulle uutta rohkeutta ja intoa toimintaan

siirtolaistemme hyväksi. Tämä toiminta olosuhteiden pakosta siirtyy Ruot-

siin. Sinne olisi toimitettava suomenkielistä kirjallisuutta, sekä hengellis-

tä että muuta. Siellä ehkä voitaisiin julkaista teoksia, jotka eivät ehtineet

täällä aikanaan valmiiksi (kuvateos Inkerin kirkoista ja seurakunnista) ja

joita mahdollisesti syntyisi, jos tiedettäisiin olevan julkaisumahdollisuuk-

sia.”

Toinen heidän pohtimansa ongelma oli inkeriläisten avioliittoasia. Kuu-

lutusasetukset olivat ankarat: ”jos pappi kuuluttaa tai vihkii [inkerinsuo-

malaisia] vastoin parempaa tietoaan, niin menettäköön virkansa”, Jääske-

läinen siteerasi määräystä vastauskirjeessään.783  Keskusteltuaan Tampe-

reen tuomiokapitulin sihteerin tuomari Vahermon kanssa Jääskeläinen

tuli siihen käsitykseen, että ”oikeusministeriö mielellään näkee, että papisto

kuuluttaa ja vihkii sanotunlaisia henkilöitä”, vaikka toiminta onkin kirjal-

listen ohjeiden vastaista. Jääskeläisen mielestä oli paikallaan rohkaista kirk-

koherroja kuuluttamaan ja vihkimään inkerinsuomalaisia ylemmiltä ins-

tansseilta sen enempää kyselemättä. Näin siitä huolimatta, että kaikki mikä

koski inkeriläistä siirtoväkeä oli edelleen arka asia. Tiiranen jaksoi pyytää

maan hallitukselta toimia siirtoväen oikeudellisen aseman selvittämiseksi

ja uskoi seuraavan vuoden alussa asian selviävän joltakin osin.784

Kirjoja Ruotsiin

Juho Tirranen tarttui tarmokkaasti kirjojen hankintaan. Hän kirjoitti lop-

puvuodesta 1949 julkisen kirjeen, jossa perusteli kirjakeräystä. Kirje oli

julkinen vain osittain. Tirrasen mielestä senaikaisissa sekavissa poliittisis-

sa oloissa se oli tarkoitettu lähinnä tuttava- ja ystäväpiirissä jaettavaksi.

782 Ibidem, 1.8.1949, 15.8.1949.

783 Suomen Inkerin Liiton arkisto, Jukka Tirrasen kirje Juhani Jääskeläiselle 22.9.1949. Juhani
Jääskeläisen kirje Juho Tirraselle 29.9.1949.

784 Tirrasen kirje Jääskeläiselle 14.101949, Jääskeläisen kirje Tirraselle 30.11.1949, Tirrasen kirje
Jääskeläiselle 20.12.1949.
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Tästä syystä hän kehottikin lähettämään kirjoja Ruotsiin henkilökohtaisi-

na postituksina. Kirjeessään Aleksanteri Parkkiselle Boråsiin Tirranen il-

moitti neuvotelleensa asiasta Suomi-Seuran toiminnanjohtajan tohtori

Engelbergin kanssa. Engelberg ehdotti hankittavaksi rahaa, jolla ostettaisiin

kustannusliikkeiden alennusmyynneistä uusia kirjoja. Hänen mielestään

keräykseen päätyi usein niin sisällöltään kuin ulkoasultaankin huonoja

kirjoja.785  Tirranen sai Ruotsista vastauksen, jossa vahvistettiin, että Inke-

ri-kerhojen kirjastoihin toivottiin Inkeri-aiheisia teoksia ja kaunokirjalli-

suutta.786

Juho Tirranen lähestyi Suomalaisuuden Liiton johtokuntaa maalis-

kuussa 1950. Hän viittasi siihen, että sodan seurauksena Ruotsiin siirtyi

lähes 4 000 Inkerin suomalaista, jotka olivat vuosien varrella keskittyneet

Boråsin, Gävlen ja Örebron kaupunkeihin ja niiden ympäristöihin. Näillä

paikkakunnilla toimivat Inkeri-kerhot, jotka tarjosivat erilaisia harrastus-

mahdollisuuksia vanhemmalle ja keski-ikäiselle väelle. Tämä ei ollut pois-

tanut monitahoista ongelmaa. Kieltä taitamaton vanhempi polvi ei pysty-

nyt hyötymään ruotsinkielisestä kirjallisuudesta. Lasten vanhemmilla oli

suuria vaikeuksia opettaa näille lukemista ja kirjoittamista äidinkielellään,

koska lapset oppivat helposti ruotsin koulussa. Kun kotona ei ollut suo-

menkielistä kirjallisuutta, eikä lapsille aapisia tai muita lukukirjoja, hei-

dän äidinkielensä jäi vajavaiseksi. Tästä syystä kerhoissa toivottiin Suo-

mesta lapsille lukukirjoja ja vanhemmille kirjastoja. Tirranen kertoi lähet-

täneensä Boråsiin 300 yksityishenkilön lahjoittamaa kirjaa edellisenä vuon-

na. Hän sanoi myös saaneensa rahaa Ruotsista kirjojen hankkimiseen, sil-

ti varat eivät riittäneet kattamaan kuluja. Tirranen anoi Suomalaisuuden

Liitolta 10 000 markkaa kirjojen hankkimiseen ja postitukseen.787  Tirra-

nen kertoi Jääskeläiselle kirjeessään lokakuulta 1950, että kuluneen vuo-

den aikana Ruotsiin toimitettiin 1 300 kirjaa ja 200 oli lähdössä postissa.

Ruotsista saamiensa kiitosten lisäksi tuli tieto, että kirjat lisäsivät lukuhar-

rastusta.788

Aleksanteri Parkkiselle lokakuun lopussa 1950 lähettämässään kirjees-

sä Juho Tirranen vahvisti, että Suomessa oltiin valmiita avustamaan Ruot-

785 Juho Tirrasen kirje Aleksanteri Parkkiselle 8.11.1949.

786 Erikseen mainittiin seuraavat teokset: Juuso Mustonen: Inkerin suomalaiset seurakunnat; Jaak-
ko Raski: Inkerin kirkko; Aapo Iho: Inkeri-aiheisia runoja; Eetu Pärnänen: Antti Kivekäs; Väi-
nö Salmisen ja Antti Tiittasen Inkeriä koskevat teokset. Ellei mainittuja ollut saatavissa, toi-
vottiin, että voitaisiin julkaista lyhyitä tietokirjoja Inkeristä.

787 Suomen Inkerin Liiton arkisto, Juho Tirrasen kirje Suomalaisuuden Liiton johtokunnalle
10.3.1950.

788 Ibidem, Juho Tirrasen kirje Juhani Jääskeläiselle 23.10.1950.



301Kirjoja Ruotsiin

siin muuttaneita heimolaisia heidän kaipaamansa pienen Inkeri-kirjan ai-

kaansaamiseksi. Käsikirjoitusta kaavailtiin kolmen painoarkin kokoisek-

si, ja siihen ajateltiin liittää parikymmentä kuvaa. Tirranen tiedusteli pai-

notyön hintaa Boråsissa. Kustannusten vähentämiseksi hän ehdotti, että

kirjasta tulisi nidottu. Lisäksi Tirranen kyseli, mitä kuului hankkeelle saa-

da sikäläisiin kouluihin suomenkielistä uskonnon- ja äidinkielen opetus-

ta ylimääräisenä oppiaineena.789  Juho Tirraselle Tapanilaan Örebrosta kir-

joittanut Aleksanteri Halttunen vahvisti Suomesta saatavan avun tärkey-

den. ”Kirjalähetykset ym. apunne merkitsee meille enemmän, mitä siellä

osataan aavistaa. Lupaamanne käsikirjoitus Inkerin historiasta ja maantie-

teestä tulee olemaan meille korvaamaton lahja. Olkoon se sitten vaikka

kuinka puutteellinen. Me inkerinsuomalaiset täällä Ruotsissa edustamme

etupäässä nuorempaa polvea. Sitä paitsi mukanamme ei ollut mitään his-

toriallisia dokumentteja Inkeriä käsittävästä aiheesta. Siksi harras toivo-

mukseni on, että Boråsin kerhojen yhteiselin tekisi voitavansa mahdolli-

sen käsikirjoituksen painattamiseksi ja sen levittämiseksi keskuuteem-

me.”790

Valmista Inkeri-kirjan käsikirjoitusta ei Suomessa ollut saatavana.

Opettaja Aappo Metiäinen, joka oli luvannut laatia tarvittavan tekstin, ei

vain saanut sitä aikaiseksi. Everstiluutnantti Yrjö Hämeen-Anttilan 1943

ilmestyneen Inkeri-kirjan painos oli Otavalta loppunut. Muiden kustan-

tajien heimokirjallisuus oli Tirrasen arvion mukaan tuhottu Valvontako-

mission vaatimuksesta. Tirranen kääntyi kirjeellä Hämeen-Anttilan puo-

leen helmikuun alussa 1950 ja pyysi häntä lyhentämään käsikirjoitustaan

tarvittavaan kokoon. Jatkosodan aikaisista Inkerin siirtoväen vaiheiden

esittelystä Tirranen oletti sopivansa professori Pentti Kaiteran tai tohtori

Vilho Helasen kanssa. Tirranen oli myös alustavasti sopinut valtiotieteen

kandidaatti Kati Tirrasen kanssa siitä, että hän toimittaa tulevan kirjan

käsikirjoituksen professori Väinö Salmisen, Antti Tiittasen, Yrjö Hämeen-

Anttilan ja muiden lähteiden pohjalta. Ruotsissa julkaistavaan kirjaan tar-

vittiin myös ruotsinkielinen johdanto, lyhyt selostus kirjan sisällöstä ja

tarkempi esittely historian osalta. Tähän työhön Tirranen anoi Suomalai-

suuden Liitolta 20 000 markkaa.791  Hämeen-Anttila vastasi Tirraselle run-

789 Ibidem, Juho Tirrasen kirje Aleksanteri Parkkiselle 28.10.1950.

790 Ibidem, Aleksanteri Halttusen kirje Juho Tirraselle 19.11.1950.

791 Suomen Inkerin Liiton arkisto, Juho Tirrasen kirje evl. Y. S. Hämeen-Anttilalle 9.2.1951. Juho
Tirrasen kirje Aleksanteri Parkkiselle Boråsiin, jossa tämä valittaa, ettei Metiäisen toimesta
kirja tule valmistumaan. Juho Tirrasen päiväämätön kirjekonsepti Suomalaisuuden Liiton
johtokunnalle.
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saan kuukauden kuluttua Niinivedeltä ja varmisti valmiutensa muokata

Inkeri-kirjaansa täydentämällä sitä uudella arkistoaineistolla. Hän lupasi

ottaa yhteyttä Tirraseen tultuaan Helsinkiin pääsiäiseksi.792

Ruotsi oli sinne muuttaneille inkerinsuomalaisille se ”pohja”, jolle Alek-

santeri Parkkisen mukaan he asettuivat. Hänen mielestään muualle muut-

toa ei kukaan heistä ajatellut, ellei tullut mahdollisuutta päästä Suomeen,

johon he olivat valmiit tulemaan. ”Ja monin verroin mieluimmin mentäisi

sinne rakkaaseen Inkeriin. Mutta sehän on vaan sellainen sydämen sisim-

mässä piilevä toivon hiukkanen, joka tuskin enää milloinkaan voi toteu-

tua,” Parkkinen totesi. Hän ilmoitti Tirraselle huhtikuun lopussa alusta-

vasta sopimuksesta boråsilaisen kirjapainon kanssa. Käsikirjoituksen piti

olla valmis kesä-heinäkuussa 1951.793

Y. S. Hämeen-Anttilan kirjoittama Inkeri-kirja

julkaistiin 1943.

792 Ibidem, Y. S. Hämeen-Anttilan kirje Juho Tirraselle 14.3.1951.

793 Ibidem, Aleksnateri Parkkisen kirje Juho Tirraselle 20.2.1951; 26.4.1951.
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Aika kului, mutta kolmen painoarkin kokoista Inkeri-kirjaa ei vain

saatu aikaan 1951 eikä vielä seuraavanakaan vuonna. Ruotsiin lähetettiin

lisää Juuso Mustosen kirjaa Inkerin seurakunnat, lahjoituksena saadut Eino

Kuussaaren kaksi suurta heimoteosta ja muuta kirjallisuutta.794  Mitään

ratkaisevaa tällä ”rintamalla” ei ollut tapahtunut.

Tirrasen kirjeestä Juho Jäppiselle Gävleen löytyi maininta kaitafilmistä,

joka kuvattiin Valkjärvellä vuonna 1939 vietetystä Inkeri-juhlasta. Tirra-

sen mukaan filmissä esitettiin varsinaisen juhlan lisäksi seppeleen lasku

Vapaussodan sankarien haudalle, Inkerin vuoden 1919 vapaustaistelujen

osanottajien paraati ja jumalanpalvelus kirkossa.795  Kirjeessään Tirraselle

lokakuussa 1952 Sulo Korpelainen vahvisti tiedon, että hän näki kaitafilmin

Boråsissa.796

Juho Tirranen sai marraskuun alkupuolella 1952 kirjeen Kuopiosta. Se

sisälsi käsikirjoituksen, jota hän ei enää osannut odottaa. Kyseessä oli In-

keri-kirjan teksti. Teresia Lindbergin laatimassa saatekirjeessä pyydettiin

ottamaan kantaa ohessa olleeseen tekstiin. Lisäksi todettiin, että kirjasta

puuttui ruotsinkielinen alkulause ja yksi sivu tekstiä, jotka Hämeen-Ant-

tila kirjoitettuaan puhtaaksi tulisi toimittamaan Tirraselle.797  Tirranen kiitti

käsikirjoituksesta. Samalla hän ilmoitti, että sai Suomalaisuuden Liitolta

anomansa 20 000 markkaa. Käsikirjoituksen hän toimitti Liitolle arvos-

teltavaksi.798

Inkeriläisten Yhdistys ry

Juho Tirrasen kutsusta pidettiin Helsingissä 13. marraskuuta 1952 kokous,

johon kutsujan lisäksi osallistui yhdeksän yhdistyksen jäsentä: Juho Savo-

lainen, Aappo Metiäinen, Toivo Marttinen, Paavo Lipiäinen, Toivo Sum-

manen, Väinö Kekki, Matti Virolainen ja Yrjö Kiijärvi.799  Yhdistyksen

johtokunnalle osoitetussa toimintaehdotuksessa todettiin, että oli lukui-

sia tehtäviä Suomessa ja Ruotsissa asuneiden inkeriläisten keskuudessa,

joita ei voitu toteuttaa ilman järjestötoimintaa. Samassa tilaisuudessa esi-

teltiin viranomaiskäyntien tuloksia ja saatuja tietoja Suomessa asuvien

794 Ibidem, Juho Tirrasen kirje Maria Virolaiselle 16.12.1951.

795 Ibidem, Juho Tirrasen kirje Juho Jäppiselle 12.2.1952.

796 Ibidem, Sulo Korpelaisen kirje Juho Tirraselle 2.10.1952.

797 Ibidem, Teresia Lindbergin kirje Juho Tirraselle 12.11.1952.

798 Ibidem, Juho Tirrasen kirje Teresia Linbergille 14.11.1952.

799 Suomen Inkerin Liiton arkisto, Juho Tirrasen kirje Juho Savolaiselle 19.11.1952 ja 28.11.1952.
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inkeriläisten oikeudellisesta asemasta sekä

mahdollisuuksista toimia heidän hyväk-

seen.800

Itsenäisyyspäivänä kokoontunut yhdis-

tyksen toimikunta tarkasteli jatkamisen

edellytyksiä. Haluttiin elvyttää jäsentilai-

suudet, jotka voisivat lisätä yhteisöllisyyden

tunnetta. Toimintaohjelmaan liitettiin kak-

si tärkeää asiaa.

Ensimmäinen liittyi siirtoväen oikeus-

turvaan. Inkeriläisille osoitetussa kierto-

kirjeessä heitä tuli rauhoitella Neuvostolii-

ton lähetystön toiminnasta huolimatta.

Kiertokirjeen lopullisen tekstin valmistu-

misen tarkka päivämäärä ei ole tiedossa. Se

saatiin painoon kuitenkin joulukuussa

1952. Toinen liittyi laajempaan tiedottami-

seen ja tämän kautta yhteydenpitoon in-

keriläisten kesken. Kirjeen allekirjoittaneet

vakuuttivat olevansa valmiit neuvomaan ja

opastamaan heidän puoleensa kääntyviä.

Paikallisyhdistysten toiminnan elvyttä-

minen ja uudelleen järjestäminen katsot-

tiin yhtä merkittäväksi osaksi yhdistystoi-

mintaa kuin kirjallisuuden lähettäminen Ruotsin inkeriläisille, kerhontoi-

minnan vetäjien kouluttaminen ja retkien järjestäminen Ruotsiin.801

Kiertokirje painettiin keltaiselle paperille, ja se tuli tunnetuksi keltaisena

kirjeenä. Tirranen piti tärkeänä, että kirjeen saaneet pitivät paikkakunnil-

la yhteyttä toisiinsa. Tirranen toivoi myös, että he kertoisivat tapahtumista

hänelle. ”Tulemme täällä edelleen seuraamaan tilannetta ja tarvittaessa

lähettämään uusia selvittäviä kirjeitä”, hän evästi.802  Tirranen sai helmi-

kuussa 1953 seitsemän kirjettä, jotka sisälsivät attasea Puzanovin nimissä

lähettyjä kehotuskirjeitä ja inkeriläisten ilmoituksia sellaisten saamisesta.803

Diplomi-insinööri Jukka Savo-

lainen Inkeri-juhlassa 1960-

luvulla. Kuva Inkerin Sivis-

tyssäätiö.

800 Ibidem, Juho Savolaisen laatima toimintaluonnos 21.11.1952.

801 Ibidem, Esitys kokouslistaksi 6.12.1952.

802 Ibidem, Juho Tirrasen kirje Pietari Seppäselle 7.2.1952; Juho Tirrasen kirje Helena Soikkoselle

7.2.1952.

803 Ibidem, Juho Tikan kirje Juho Tirraselle 10.1.1953; Jaakko Rantalaisen kirje Juho Tirraselle

10.1.1953; Irina Filimonovan kirje Juho Tirraselle 21.1.1953; Pietari Seppäsen kirje Juho Tirra-

selle 7.2.1953.
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Hän kehotti ilmoittajia säilyttämään lähetystön kehotuskirjeet ”historiaa
varten”. Vastauksessa riihimäkeläiselle Paavo Pulloselle vuoden 1953 alus-
sa Juho Tirranen valitti, että ”kovin vähän nyt voimme tehdä toistemme
auttamiseksi, mutta kun saamme pitää yhteyttä ja joskus tavata ja neuvo-
tella, antaa se uutta uskoa ja voimaa kestää vaikeuksia.”804  Silti Tirranen
kertoi harkinneensa uuden, entistä selvemmin ohjein varustetun kirjeen
laatimista. Samassa kirjeessä hän ilmoitti Kaapre Tynnin kuolemasta 3.
helmikuuta 1953.805  Pietari Leppänen Karjaalta lähetti Tirraselle kirjeen,
jossa pyysi kertomaan terveisensä pastori Jussi Tenkulle huomattuaan
Helsingin Sanomista hänen saapuneen kotimaahan ”valtameren takanta.
Onhan hän minulle hyvin tunnettu henkilö”, Leppänen vakuutti ja viitta-
si Inkerissä sodan aikana Tenkulta saamaansa henkiseen tukeen.806

Juho Tirrasen esitys johtokunnalle sisälsi tilannearvion ja keskeisim-
mät toimintatavoitteet lähivuosille. Sen mukaan vuosina 1944–1946 Ruot-
siin paenneet inkerinsuomalaiset olivat saaneet hyvän maineen työnteki-
jöinä ja päässeet tuottaviin ansiotöihin. Ruotsin kirkko otti hoiviinsa tu-
lokkaiden sielunhoidon. Saadun avun ja rovasti Selim Laurikkalan uh-
rautuvan työn ansiosta Inkerin pakolaisten kirkolliset asiat olivat kunnossa.
Tirranen esitteli Ruotsin Inkeri-kerhot, kirjastot, vuosittaiset hengelliset
kesäjuhlat ja urheilukilpailut. Hän antoi niille arvoa, koska tiesi, ettei mi-
tään vastaavaa voitu toteuttaa Suomessa.

Tirranen ei kuitenkaan ollut tyytyväinen kaikkeen, mitä Ruotsissa oli
saatu aikaan. Hänen mukaansa eri paikkakuntien kerhot olivat toimineet
irrallaan toisistaan. Vuonna 1947 Boråsissa vietetyn juhlan yhteydessä ker-
hojen edustajat päättivät perustaa keskuselimen ja valtuuttivat Boråsin
kerhon johtokunnan toistaiseksi edustamaan kaikkia Ruotsin Inkeri-ker-
hoja. Asia jäi kuitenkin päätöksen asteelle. Tämä lienee osaltaan vaikut-
tanut siihen, että kerhojen toiminta supistui vuosi vuodelta. Kun Ruot-
siin siirtymisestä oli kulunut kymmenen vuotta, nuoret ja keski-ikäiset
vaikuttivat kotiutuneilta uuteen kotimaahansa. Sen sijaan vanhempi pol-
vi ikävöi Suomeen. Valtaosa heistä ei osannut ruotsia, ja tunsi olonsa yk-
sinäiseksi.

Tirrasen mielestä inkeriläisiä kansallisesti kannustavia toimintamuo-
toja tuli kehittää. Hän esitti harkittavaksi toimenpiteitä lähinnä äidinkie-

804 Ibidem, Juho Tirrasen kirje Paavo Pulloselle 10.1.1953.

805 Ibidem, Juho Tirrasen kirje Maria Virolaiselle 10.2.1953; Juho Tirrasen kirje Matti Virolaiselle
9.2.1953.

806 Ibidem, Pietari Leppäsen kirje Juho Tirraselle 1.3.1953. Jussi ja LiisäTenkun päiväkirjat Inkeristä
vuosina 1943–1944 ilmestyivät SKS:n kustantamana vuonna 2008.
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len taidon säilyttämiseksi. Hänen esittämänsä kymmenen kohdan toimin-
taohjelma sisälsi sinänsä oikeita havaintoja. Ongelmana oli kuitenkin kuka,
missä ja millä varoilla toteuttaisi hänen ehdotuksensa. Myös hänen tar-
joamissaan opetusmenetelmissä oli ehkä parantamisen varaa.

Hänen mielestään pyhäkouluissa olisi pitänyt pyrkiä kehittämään las-
ten kielitaitoa virsiä, laulutekstejä sekä Raamatun kertomuksia kopioimalla
lasten kotivihkoihin. Mallikirjoitusvihkoja tuli hankkia Suomesta. Tirra-
sen mukaan äidinkielen opetus inkeriläislapsille olisi yleensä sovitettava
kerhotoimintaan, kesäleireihin ja retkeilyyn. Hän toivoi, että mikäli Ruot-
sissa asuville Suomen suomalaisten lapsille saataisiin järjestetyksi suomen-
kielistä opetusta, voisivat Inkerin suomalaistenkin päästä siitä osalliseksi.
Niille Ruotsin inkeriläisille, jotka halusivat täydentää suomen kielen tai-
toaan, hän suositteli Helsingissä olevaa Kansanvalistusseuran kirjeopistoa.

Tirrasen mukaan Inkeri-kerhojen olisi keskitettävä pyrkimyksensä
”kansallistunnon ja kansalliskunnon” kehittämiseen. Tähän kerhot tarvit-
sivat keskusjärjestön. Sen aikaansaamiseksi tuli pyytää apua Suomesta.
Lisäksi hän ehdotti Suomen ja Ruotsin inkeriläisten yhteisen kuukausijul-
kaisun perustamista ”hellimään kansanperinteitä ja toimimaan yhdyssi-
teenä.”

Suomalaisuuden liitto

Inkerin siirtoväen kansalaisuusasia ei ollut vielä 1955 mennessäkään edis-
tynyt. Viranomaisille jätettiin muistioita, niitä otettiin vastaan, arvattavasti
niitä myös luettiin. Lopullinen ratkaisu viipyi, koska vastuu siitä ei kuu-
lunut yksin viranomaisille. Kyse oli laajasta sisä- ja ulkopoliittisesta koko-
naisratkaisusta. Siinä ongelmavyyhdissä ulkopolitiikalla oli suurempi pai-
noarvo.

Suomalaisuuden Liitto lähestyi sisäasiainministeriötä kirjeellä tammi-
kuussa 1955. Siinä todettiin, että Liiton tietojen mukaan Inkerin siirtoväki
oli sodanjälkeisinä vuosina jättänyt ministeriölle kansalais- ynnä muissa
asioissa hakemuksia, joista huomattava osa oli ollut virheellisesti tai puut-
teellisesti laadittuja, ja osa oli jo vanhentuneita. Edelliseen viitaten Suo-
malaisuuden Liitto esitti sisäasiainministeriölle, että se ”mielihyvin” suos-
tuu hoitamaan inkeriläisten hakemukset. Liitto lupautui tiedottamaan
hakemuksista asianomaisille ilman korvausta. Tämä oli merkittävä kä-
denojennus inkeriläisille.

Suomalaisuuden Liitto oli jo 1920-luvulla osoittanut hyvää tahtoaan
Inkerin pakolaisille. Liiton tuella järjestettiin 1950-luvun alussa kaksi suurta
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inkeriläisjuhlaa. Toinen oli Helsingin keskikaupungin seurakuntasalissa
tammikuussa 1954. Toinen, kaksipäiväinen juhla, pidettiin Lohjalla Kan-
neljärven kansanopistolla ja Lohjan seurakuntasalissa heinäkuussa 1954.
Inkeriläisten Yhdistyksen opintokerho kokoontui Liiton huoneistossa.
Liiton toimistossa kirjoitettiin inkeriläisille osoitettuja kirjeitä ja kierto-
kirjeitä ja säilytettiin Yhdistyksen arkistoa. Inkeriläisten entisten toimihen-
kilöiden, kerhojen edustajien, opettajien ja valistustyöntekijöiden tapaami-
nen pidettiin Suomalaisuuden Liitossa 2. tammikuuta 1955. Liiton hallituk-
sen valtuuttamana tuomari Harry Brotherus ja kapteeni Juho Tirranen
kävivät maan keskusvirastoissa selostamassa inkeriläisten asemaa.807

Juhani Jääskeläinen kääntyi professori Martti Haavion puoleen hel-
mikuussa 1955 toivoen, että Suomalaisuuden Liitto tukisi inkeriläisten suo-
men kielen oppikirjahanketta Ruotsissa asuville inkeriläislapsille.808  Tirra-
nen selosti Jääskeläiselle, että hänen kirjeensä oli Suomalaisuuden Liitos-
sa käsiteltävänä. Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin viisi vuotta toi-
minnasta poissa ollut professori Veikko Heiskanen. Sihteeriksi kutsuttiin
valtiotieteiden kandidaatti Jaakko Iloniemi. Topi Nurmi jäi Liiton palve-
lukseen sen omistaman Kirjaliike-nimisen kirjakaupan johtajana. Tirra-
nen kertoi lähtevänsä Liittoon tutustumaan sen uuteen sihteeriin ja sopi-
maan yhteistyön jatkumisesta.809  Myöhemmästä kirjeestään Jääskeläisel-
le selviää, että Tirranen kävi kahdesti Suomalaisuuden Liitossa neuvotte-
lemassa oppikirja-asiasta. Liitto hyväksyi asian periaatteessa, mutta halu-
si saada tarkan selvityksen tilanteesta Ruotsissa.

Opettaja Elsa Helenius810  perheineen pyydettiin kiertämään Ruotsia
parin viikon ajan ja tutustumaan tilanteeseen. Samalla Liitto toivoi Tirra-
sen ja Jääskeläisen käyvän Örebron kesäjuhlilla. Siellä Tirranen halusi kes-
kustella sikäläisten toimivien ja toimintansa ”konservoituneitten” kerho-
jen edustajien kanssa.811  Jääskeläinen ei itse päässyt lähtemään Örebron
juhlaan. Viitaten rovasti Laurikkalalta saamaansa kirjeeseen juhlaselos-
tuksineen Jääskeläinen ilmoitti surullisena, että suomen kielen opiskelu
oli kohdannut Ruotsissa kovaa vastatuulta. Syyksi hän esitti sen, että ”puu-
haan oli ryhdytty liian myöhään, sillä lapset ovat täysin vieraantuneet suo-

807 Ibidem, Suomalaisuuden Liiton kirje sisäasiainministeriölle 31.1.1955; Juho Tirrsen ja Antti
Kekin kiitoskirje Suomalaisuuden Liiton Keskushallitukselle 31.1.1955.

808 Ibidem, Juhani Jääskeläisen kirje professori Martti Haaviolle, kopio professori Pentti Kaiteralle
ja Juho Tirraselle 15.2.1955.

809 Ibidem, Juho Tirrasen kirje Juhani Jääskeläiselle 14.3.1955.

810 O.s. Dubbelman, oli Hatsinassa jatkosodan aikana majuri Sperlingin tulkkina ja auttoi
inkeriläisiä heidän muuttaessaan Suomeen.

811 Ibidem, Juhani Jääskeläisen kirje Juho Tirraselle 25.5.1955.
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men kielestä ja suomalaisuudesta yleensä”. Jääskeläisen mukaan kesäaika
ei yleensä innoittanut opiskelemaan. Opiskelu tuli hänen mielestään aloit-
taa syksyllä.812

Vuoden 1948 huhtikuun jälkeen oli syyskuu 1955 herättänyt eniten häm-
mennystä ja levottomuutta Suomessa asuneen inkeriläisen siirtoväen kes-
kuudessa. Niin YYA-sopimuksen uudistaminen kuin Porkkalan palautta-
minenkin aiheuttivat inkeriläisten pakenemisia Ruotsiin. Heidän keskuu-
dessaan levisi huhu, joka vahvisti käsitystä siitä, että Suomen ja Neuvosto-
liiton johtajat olivat sopineet salaisessa lisäpöytäkirjassaan inkeriläisten
pakollisesta palauttamisesta Neuvostoliittoon. Huhu eli ihmisten mielis-
sä vahvana. Se tuli myös Suojelupoliisin tietoon. 813

Inkeriläisten epäilyillä oli myös pohjaa. Juhani Jääskeläinen sai Some-
rolta kirjeen, jossa kysyttiin hätääntyneenä luovutetaanko heidät Porkka-
lan sopimuksen johdosta Venäjälle. Kirjoittaja kertoi lukeneensa Helsin-

gin Sanomista, että Neuvostoliitto vaatii omansa pois joka maasta. Hän
muisti myös kuulleensa radiosta, että Suomen hallitus lupasi huolehtia,
että koko siirtoväellä olisi turvattu tulevaisuus omassa maassaan. Jääske-
läinen epäilikin, että mikäli Suomen radiossa on näin kerrottu, silloin nä-
kemyksessä piili vaara, että inkeriläiset lähetettäisiin pakolla pois Suomesta.
Kirjeen kirjoittaja halusi saada Tirraselta hänen näkemyksensä esitetyistä
epäilyistä.814

Inkeriläisten hengellinen juhla, joka pidettiin Turussa 23.–24. heinä-
kuuta 1955 lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta, mutta ei hälventänyt koko-
naan Suomeen asettuneiden inkeriläisten raskaita ajatuksia ja palautusepäi-
lyjä. Neuvostoliiton lähetystön työntekijät, ensisijaisesti Vladimir Puza-
nov, liikkuivat yhä pitkin Suomen niemeä tapaamassa ja säikyttelemässä
inkeriläisiä kehotuksillaan palata entiseen kotimaahansa.815

812 Ibidem, Juhani Jääskeläisen kirje Juho Tirraselle 7.7.1955.

813 Attasea Vladimir Puzanovin tilalle 1956 tullut Aleksandr Streltsov ei ollut yhtä virkaintoinen
kuin edeltäjänsä. Myös poliittinen tilanne Neuvostoliitossa oli muuttunut. Stalin oli kuollut
1953 ja kolmea vuotta myöhemmin pääsihteeri Nikita Hruštšov tuomitsi Stalinin yksilö-
palvonnan puolueen 20. kongressissa. Suojelupoliisin arkisto, amp XV U/b, ilm. 404, 10.2.1953,
Lohja; amp XV U/b, ilm. 588, 3.3.1953, Jyväskylä; amp XV U/b, ilm. 290, 8.2.1954, Vaasa; amp
XV U/b, ilm. 2131, 15.10.1954, Helsinki; amp XV U/b, ilm. 2351, 19.11.1954, Helsinki; amp XV U/
b, ilm. 2337, 17.12.1954, Helsinki; amp XV U/b, liite ilm. 2155/55, 8.11.1955, Mikkeli; amp XV U/
b, ilm. 2689, 29.12.1955, Turku; amp XV U/b, ilm. 1550, 11.8.1956, Tampere; amp XV U/b, ilm.
1827, 25.9.1956, Turku; attasea Michael Streljtsovin; amp XVU/b, ilm. 71, 14.1.1957, Lappeen-
ranta; amp XVU/b, ilm. 387, 13.2.1957, Kuopio; amp XV U/b, Liite 2 ilm. 71, 22.2.1957, Kotka.
Suojelupoliisin arkistonhoitajan ilmoituksen mukaan 16.4.2008 Suojelupoliisin arkiston
inkeriläisvalvontaa koskevat tiedot päättyvät vuoteen 1957.

814 Ibidem, Juhani Jääskeläisen kirje Juho Tirraselle 10.10.1955.

815 Juhani Jääskeläisen kirje Juho Tirrselle 7.7.1955; Juho Tirrasen kirje professori Pentti Kaiteralle
9.7.1955; Juho Tirrasen kirje vaatturimestari Matti Suomalaiselle 9.7.1955; Juho Tirrasen kirje
Juho Paakolle 13.7.1955.
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Maakansan julkaisema uutinen tuli kreivin aikaan. Sen mukaan Mos-
kovassa ilmestyvässä Izvestija-lehdessä referoitiin 31. elokuuta 1955 pää-
ministeri Urho Kekkosen Kokemäellä kolmea päivää aikaisemmin pitä-
mää puhetta. Kekkosen väitettiin sanoneen, että huhut Suomen hallituk-
sen aikeesta luovuttaa Neuvostoliitolle maassa olevat Inkerin suomalaiset
olivat täysin perusteettomia. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun inke-
riläiset saivat näin arvovaltaiselta taholta vakuutuksen, että voivat elää
Suomessa turvallisin mielin.

Kekkosen ilmoitus ei vakuuttanut kaikkia inkeriläisiä. He luottivat vain
maan kansalaisuuden saamiseen. Kirjeessään Juhani Jääskeläiselle loka-
kuussa 1955 Juho Tirranen kertoi valmistelleensa uutta kiertokirjettä, jos-
sa tuli rohkaista heimolaisia, varoittaa heitä luottamasta huhuihin ja pyy-
tää heitä kääntymään kaikissa vaikeuksissaan oman yhdistyksen puoleen.816

Jääskeläinen kiitteli Tirrasta Turun Inkeri-juhlien valmisteluista:

Ihailen Sinua,817 joka jaksat sanomattomista vastoinkäymisistä huo-
limatta yhteisen asian hyväksi ponnistella, kun monia vaivaa sellai-
nen väsähtäneisyys, joka Heikki Myllärin luona ilmaistiin ajatukse-
na: antaa Inkerin suomalaisten vain ruotsalaistua Ruotsissa, ovat-
han ruotsalaiset toista maata kuin venäläiset ja ovathan Ruotsissa
hyvät olot. Minun sydämeni tunsi sellaisen johdosta kipua. Paras
kai olisikin, että väsähtäneet pysyvät erossa Inkeri-asian käsittelys-
tä.818

Säikähtäneitä ja Ruotsiin paenneita inkeriläisiä kehotettiin palaamaan
Suomeen ja välttämään uusia pakolaisuuden vaivoja ja vastuksia. Samalla
vakuutettiin, että toista vuosikymmentä maassa asuneiden Inkerin suo-
malaisten kotimaa oli Suomi kansalaisuudesta riippumatta.

Vuoden 1955 loppupuolella Suomeen kantautui tietoja, että inkeriläisiä
alkoi palata kotikonnuilleen eri puolilta Neuvostoliittoa. Tirrasen mukaan
sillä ei ollut yleisempää merkitystä, vaikka palanneille itselleen tämä saat-
toi olla suuri henkilökohtainen elämys. Suomalaisten aikaisemmin asut-
tamat seudut olivat lähes kauttaaltaan laitosten ja kolhoosien miehittä-
mät. Tirrasen mielestä mitään uutta ”Nep-talouspolitiikkaa ei neuvosto-
lassa tule”. Silti jonkinlainen kansalaisoikeuksien renessanssi näytti ole-
van menossa. Hän viittasi siihen, että siellä kovasti koetettiin palauttaa

816 Juho Tirrasen kirje Juhani Jääskeläiselle 20.10.1955.

817 He käyttivät kohteliaisuusmuotoa kirjeenvaihdossaan vuosikymmenien ajan, T.F.

818 Juhani Jääskeläisen kirje Juho Tirraselle 20.9.1955.
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laillisuutta maahan. ”Ei enää puhuta vallankumouksellisesta oikeudesta,
vaan neuvostolaisesta oikeudesta, jonka edessä pitäisi kaikkien kansalais-
ten olla samassa asemassa.” Tirranen toivoikin, että edelleen sallittaisiin
tehdä ”kotipuoleen” vaikka joulumatkoja. Hän tiesi kertoa, että monet
inkeriläiset tulisivat käyttämään tilasuutta hyväkseen.819

Vaihtaessaan ajatuksiaan Paavo Kälviäisen kanssa Tirranen kertoi pan-
neensa merkille, kuinka siirtokarjalaiset puhuivat avoimesti rajan tarkis-
tamisesta. Hänen mielestään inkeriläisten pitäisi voida puhua Inkerin suo-
malaisten oikeudesta siirtyä Suomeen, koska sen omalla alueella ei ollut
suomenkielistä Tarton rauhassa luvattua kulttuuriautonomiaa tai sitä vas-
taavaa. Tirranen kehotti Kälviäistä tekemään asiasta esityksen.820

Suomessa asuneet inkerinsuomalaiset olivat jo kauan kaivanneet yh-
dyssidettä. Sellaiseksi ehdotettiin Ruotsin inkeriläisten keskuuteen levin-
nyttä Isien Usko -nimistä kuukausijulkaisua. Inkeriläisten Yhdistyksen joh-
don mielestä lehden leviäminen Suomeen lähentäisi Ruotsin ja Suomen
inkeriläisiä toisiinsa. Tätä ajatellen Isien Uskon toimituksen kanssa sovit-
tiin, että lehteen otetaan uutisia ja ilmoituksia inkeriläisten toiminnasta
Suomessa. Lehden koon ja sisällön laajentamista pidettiin mahdollisena,
mikäli Suomesta tuettaisiin lehteä kirjoituksilla ja tilausmaksuilla.

Vuosi 1956 avasi Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa uuden aikakau-
den, jossa inkerinsuomalaisilla oli oma osuutensa. Se on kuitenkin oma
tutkimuksensa.

819 Juho Tirrasen kirje Juhani Jääskeläiselle 20.10.1955.

820 Juho Tirrasen kirje Kälviäiselle 17.11.1955.
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Lähteet

Kansallisarkisto

Etsivän Keskuspoliisin – Valtiollisen poliisin arkisto (EK-Valpo)
Pääosaston katsauksia ja valvontaraportteja.
Alaosastojen raportteja.

Valtiollisen poliisin arkisto (1944–1948), (VALPO II)
Pääosaston ja alaosaston katsauksia.

Suojelupoliisin arkisto (1950–1957), (SUOPO)
Sisäasiainministeriön arkisto
Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (1942–1947). (JAV/SM)

Inkeriläisten väestönsiirtoihin liittyvää erilaista materiaalia.
Siirtoväenasiain osasto (SAO/SM)

Inkeriläisten väestönsiirtoihin, sijoittamiseen ja palauttamiseen liittyvää aineistoa.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön Väestönsiirtoasiain keskustoimiston arkisto (VK/KuM)

Kirjeiden toisteita ja kirjeasiakirjoja
Sörnäisten toimipiste

Lotta Svärd -arkisto (1942–1945).

Yksityiskokoelmat

Carl Enckellin kokoelma
Asiakirjoja, valokuvia.

Johannes Virolaisen kokoelma
Päiväkirjoja.

Akaateemisen Karjala-Seuran arkisto
Vilho Helasen kokoelma

Päiväkirjoja (1922–1944).
Nevostoliiton mikrofilmikokoelma
Andrei ®danovin fondi, kopioitu Rossijski Gosudarstennyi Arhiv Sankt-Peterburga (RGASPI)

Valvontakomissiota koskevaa aineistoa (1944–1945).
Oulun maakunta-arkisto
Pentti Kaiteran kokoelma

asiakirjoja, kirjeitä, elämäkertatietoja.
Aune, Helka ja Kyllikki Hiiskun arkisto

V.A. Koskenniemen arkisto, Cd Esitelmät, puheet ja sanomalehtikirjoitukset.

Inkerin arkisto

Vuosiin 1919–1945 liittyvää aineistoa.
Inkeriläisten väestönsiirtoihin liittyviä muistioita ja aisakirjoja.
Kaapre Tynnin kokoelma.

Kirjeitä ja muistioita.

Suomen Inkerin Liiton arkisto

Leo Yllön kokoelma.
Raportteja, kirjeitä (1942–1943).
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Juho Tirrasen kokoelma.
Kirjeitä, muistioita, valokuvia (1919–1955).

Juhani Jääskeläisen kokoelma.
Päiväkirjoja, kirjeitä, muistioita (1925–1955).

Ulkoasiainministeriön arkisto (UM)

Valvontakomission toimintaa koskevaa aineistoa (1944–1947).
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