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Inkeriliiiset
LYHYT HISTORIIKKI INKERILAISEN SUKUNI JA
INKERIN KANSAN VAIHEISTA

Olen joutunut tilanteeseen, joka on hyvin
laaja ja jiirkyttflv?i. Olen tiihiin mennessii
kirjoittanut
sukuni vaiheista neljii kirjaa.
Mutta puhumassa olen kiiynyt eri tilaisuuksissa aina ilman etukiiteen kirjoitettua tekstiii, sillii olen impulsiivinen ihminen. Nyt kuitenkin ajateltuani tarkemmin
asiaa keskusteltuani seuranne sihteerin
kera, tulin siihen tulokseen, ettii yritiin
kirjoittaa mytis jonkinlaisen tekstin aiheesta.
Viittaan

yl liimainitsemaan i sanaan j iirkyttii-

vii. Jiirkyttiivii siksi, ettii Inkerin kansan
kohtalo on ollut sitii. Suomen suomalaiset
voivat ammentaa vapaasti kirkonkirjoista
sukujensa taustatietoa. Mutta Inkerin kirkot,
jotka ovat olleet siihen aikaan vielii olemassa, kun minii olen syntynyt - ovat hiivitetyt.
Nyt laajaan Veniijiin maahan on perustettu jo
neljiikymmentii
uutta evankelisluterilaista
seurakuntaa sille pienelle kansan rippeelle,
joka vielii kantaa sydiimessiiiin suomalaisia
sukujuuriaan.
Minun omat sukujuuritietoni perustuvat
iiitini kertomuksiin. Kiitos viisaan iiitini, hiin
kertoi sukumme vaiheista. Onneksi myds itse
ymmiirsin sodan myllytyksen keskell2i karata
piiiihiin pelastamaan
seitsdmiin kilometrin
valokuva-albumimme, josta nyt mydhemmin
on kiteytynyt kirja Pelastunut albumi. Tosin
tiihiin albumi-kirjaan ei ole mahdutettu kuin
neljiikymmentii valokuvaa. Ja niiden kuvien
henkildtarina on Pelastuneesta albumista
luettavana. Minun oli hyvin helppo kirjoittaa
tiistii aiheesta, koska tunsin kuvien tarinan niin jiirkyttivil
kuin ne useammat ovatkin.
Silti olen lukijoiden ja kirja-arvostelijoiden

mielestii onnistunut kirjoitamaan helposti
luettavankirjan.
Aitini on kertonut minulle edesmenneistii
vanhemmistaan.Joten tunnen iiitini puolelta
sukumme vaiheita aina neljiinteen polveen
saakka. Aitini Liisa ,Makaran iiiti - Varpu
Kokkonen omaa sukuaan Lieri, oli naitu
Lempaalan seurakunnanHovinmiien kyl?istii
Kieron kyliiiin Mikko Kokkoselle.
Aitini aidin Varpu 'Lierin eiti oli Anttilan
Susanna.Oma sukuaan Hiirkiinen. Inkerissii
taloja nimitettiin aina isiinniin mukaan.Mitkii
ovat olleet SusannaH?irktisenisiin ja iiidin
nimet - sitii minii en eniiii tiedii.
Mutta Varpu Kokkosen, os. Lieri, isiin
nimi on ollut Matti. Ja h[nen vanhin poikansakin on ollut Matti, tai sitten Juhana.Niiistii
nimist2i en ole varma ik?ijirjestyksessii.
Heidlin traagisen kohtalonsa vain tieddn:
Eriiiinii yrinii heidiit tultiin ja vangittiin. Koko
perhe passitettiin kulakkeina Hiipiniiiin
Kuolan niemimaalle,jossa siihen aikaan ei
ollut ihmisasutusta.Vain vartijoilla oli kyhiitty puuparakki. Karkoitetut joutuivat majailemaan jonkinlaisissa teltoissa. Mytthemmin niimii ahkerat ja tunnolliset ihmiset
rakensivat Kuolan niemimaalla Hiipiniin
kaupungin, joka sai kommunisti Kirovin
kuoleman jiilkeen muistokseen t?im?innimen
(tlimii samainenkommunisti Kirovkin joutui
systeeminsiiuhriksi ja tapettiin). Hiinen tarinansaei kuulu sukuummevaiheisiinmuutoin
kuin juuri tuon paikannimen ansiosta.
Useammat sukuni muistakin jdsenist?i,
myris isiin puolelta, joutuivat karkoitetuksi
juuri Hiipiniiiin, eli mydhemmin Kirovskiin.
Samaiseen Kirovskiin joutui karkoitetuksi
niin moni inkerinsuomalainen.
Pohjois-Inkerin tiiydellinen hiivitys alkoi v.
1936. Kerron tiistii kirjassani Pitke koti-

matka. Mutta ennen tiiydellistii hiivitystii
kolmekymmentiiluvunalkuvaiheessaisoisiini
Mikko Kokkonen - iiitini isii - vangittiin ja
passitettiin Siperiaan. Samoin hiinen poikansa Matti perheineen.Heidiit vain tultiin
eriiiinii ycinii hakemaan ja he saivat ottaa
mukaansasen verran tavaraa kuin jaksoivat
jiirkytykseltiiiin ymmiirtiie mukaansa ottaa.
Karkoitettujen joukossa oli Matti enoni
Maija-vaimo ja heidiin silloinen pieni vauvansa,joka kaksiviikkoisella matkalla hiirkiivaunussakovalla pakkasellakuoli. Myiihemmin Matti-enollenija hiinen vaimolleen
syntyi SiperiassaPaavo Johannesniminen
poika, joka nykyisin asuu Niznyi Novgorodissa. Mutta hiinen suomalaisuutensaon
heneltA riistetty. H?inen isiinsii ja iiitinsii
jiirkyttAviistii kohtalosta voi lukea kirjasta
Pelastunutalbumi.
Karkoituksetolivat joskus miiiiriivuotisia,
mutta entiseenInkeriin ei ollut paluuta,sillii
niiiltii karkoitetuiltaoli eviiAttymuutto silloisen Leningradinliihettyville. Sataakilometriii i?ihemmiiksiei saanut tulla. Pohjois-Inkeriin ei ollut mit,ien asiaa, sillii PohjoisInkerin kaikki rajapitiijdliiiset olivat jo karkoitettu pois joko Siperiaan,Aasiaan, Kuolan niemimaalle, tai Sisii-Veniijiille,jonne
meidiitoli karkoitettuv. 1936.
Paavo JohannesKokkonen kantaa nykyiiiin
nimeii Pavel Kokonen. HAneltAon riistetty
paitsi vanhemmat,jotka on suurinpiirtein
tavalla tai toisella tapetut, niin mytis hiinen
toinen nimensiiJohannesja sukunimestiiyksi
k. Paavostaon ollut helppo muodostaaPavel,
joka on veniiliiinen versio Paavosta.Mutta
hanelt6on viety myris kansallisuus.Kaikkien
passissaluki ennenvanInkerinsuomalaisten
haan fin tai finka, riippuen oliko mies vai
nainen.Fin ja finka tarkoittavatkansallisuudeltaansuomalainen.
Paavonveli Aarne,joka on myciskasvanut
orpokodissakuten vanhempiveljensiikin,on
saanut kasteessanimekseenAarne Mikkeli
Kokkonen.H[n on saanutpitee koko nimenPassissamerkintZi
sii ja kansallisuutensakin.
k a n s a l l i s u u d e nk o h d a l l a o n s u o m a l a i n e n .
Tosin taltA suomalaiseltaon on saanutpitAe
ja kansallisuutensakin.
Passiskoko nimens?i
sa merkintii ansallisuuden kohdalla on
suomalainen.Tosin tAltd suomalaiseltaon
riistetty Aarnestapois yksi a. Ja Mikkelistii
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on tehty ensimmiiinen nimi ja viiiinnetty
veniiliiiseksiMihailiksi.
Olen kirjeenvaihdossa tAmlin Mihailin
kanssa.Olen kertonut, ettii hiinellii palumuuttajanaolisi oikeus tulla Suomeen.Mutta hiin
on vastannut, ette hiin tyytyy eliimiiiinsii
Ven?ijiillii.Kunpa olisi aina katto piiiin piiiillii
ja pala leipiia. Hiinet on kasvatettu lastenkodissa veniiliiiseksi.Hiin ei osaa sanaakaan
suomea.Kuten ei osaaPaavo-veljensiikiiiin.
Aitini ainoansiskonMaria Lipiiiisentarina
on yhtii traaginen.Ellei traagisenpikin.Kirjassani Pitkii kotimatka kuvaan hiinen tarinansa. Samoin Pelastuneessa albumissa
kuvien kanssa.
Aitini pelasti sisarensayhden pojan karkoituspaikalta.Aarne Mikkeli Lipiiiisen,joka
on nykyisin edesmennyt. Mutta hiin ehti
Suomessasaadapaljon aikaan. Hen kirjoitti
hienoja runoja, maalasi kauniita tauluja ja
kirjoitti artikkeleita.Ja oli SOK:n Vaajakosken piiZikonttorinpiiiikustannuslaskija. Aarne
Lipiiiiseltd jlii j iilkeen tytiir.
Mutta Aarnenveljen Arvon kohtaloon niin
jiirkyttiivii, ettei se ole sopinut vielii yhteenkiiiin edellii mainittuun neljiiiin kirjaan, sillii
kirjojen tapahtuma-aikoinaemme tietiineet
hiinen kauheastakohtalostaan miteen. Henet
iiitini oli pakko jiittiiii silloin, kun kiivi hautaamassa sisarensa Sisii-Veniijiillii. Vain
narraamalla iiitini sai pojan jiiiimiiiin ventovieraitten keskelle vierasta kieltii puhuvien
ihmistenjoukkoon. Arvo JohannesLipiiiinen
kasvoi mycihempien tietojemme mukaan
aikuisikiiiin. Hiin on joko hukuttautunut - tai
pudonnut kaivoon. Hlinell?ioli lapsihalvaus
pienenii.
Missii on tiimii kaivokalmisto, joka on
Arvo Lipiiiisen hauta, emme tiedii. Emmekii
tiedii lukemattomienomaistemmeviimeistii
leposijaa. Lempaalan seurakunta,joka oli
j o v 1 6 1 1 ,j o e n n e nk u i n R u o t s i n
perustettu
k u n i n g a sK u s t a a I I o l i v i r a l l i s e s t i v . 1 6 1 5
juhlinut Inkerinmaanvalloitusta.Lempaalan
seurakunnassaoli 86 suomalaista kyl?iii.
Vuonna 1917 Lempaalan seurakuntaan
k u u l u i 8 . 1 8 3 h e n k e ? iM
. issii he nyt kaikki
ovat. emmetiedii.
Tiediimme, ettii Pohjois-Inkeri on aikoinaan kuulunut Ayriipiiiin kihlakuntaan. Siita
nimitys iiyriimriiset. Osa inkeriltiisistii on
savakoita.He ovat todenniiknisestilzihtoisin
Savosta. O I ivathan Inkerin maat viljavia,
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joissa ei halla vieraillut. Tosin on Inkerissii
ollut suotakin. Jiiiinteenii suon muistosta on
keskellaPietariavirtaavaNeva-joki. Perustihan Pietari-Suuri nimikkokaupunkinsakeskelle inkerinmaata.

SappisenSakkolasta.Hiin on ollut niin kutsuttu Suomen alamainen. Eevalla, inkerilaisittain Ievalla on ollut yksi sukulaistalo
Kuivaisilla, joka muodostui Neuvostovallan
aikana Lempaalan seurakunnankeskuspaikaksi. Koska Lempaalankirkko suljettiin v
1932 ja myiis kirkonkirjat ovat kadonneet
ilta tietiimiittcimi in.
seurakuntalais
Samuli ja Aune Makaralla on ollut seitsemiin lasta. Isiini on perheensiikanssamonen
mutkan jiilkeen piiiissyt Suomeen v. 1943,
jolloin 63 tuhatta inkerinsuomalaistatuotiin
sota-aikanaSuomeen.Niimii inkeriliiiset ovat
Etelii-Inkeristii kuin myds Viron rajalta
Liinsi-Inkeristii.Niimii seudutovat saksalaisten vallan alle joutunutta Inkeriii v. 1941.
Saksalaistenrintaman alettua murenemaan,
suomalaisetsaivat saksalaistenluvalla tuoda
inkeriliiisetSuomeen.
Sodan pliiityttye 55 tuhatta inkeriliiistii
vietiin tai lehti vapaehtoisestiNeuvostoliittoon. Niiistii tapahtumista kerron Suomi
niikyy kirjassani. KahdeksantuhattainkerileistAjiii Suomeen, joista noin puolet pakeni
valittdmastiRuotsiin.
Niille inkeriliiisille,jotka sota-aikanajiiiviit Neuvostoliittoon Inkerin puolelle kiivi
kuten meille kiivi jo v. 1936 - heidiit karkoitettiin joko Siperiaan, Aasiaan tai mualle
laajaaVen?ijiili.
Nyt suuressaVeniijiin-maassa
asuu inkeriliiisiii siellii teelle kaikkialla. Sillii Viron
tultua liitetyksi Neuvostoliittoon neljiikymmentiituhatta inkeriliiistii pakeni karkoituspaikoiltaanViroon. Asian tultua ilmi, Neuvostoliiton viranomaisetmiiiirlisiviit valittdmiisti niiiden ihmisten karkoituksenVirosta
takaisin karkoituspaikoilleen.Kaksikynmentlituhatta inkeriliiistii palasi. Osa heistii piiiisi
Itiikarj alaan mets?itti
ihin.
Tiillaisia Petroskoistanyt Suomeentulleita
paluumuuttajia,joita on tiillii hetkellii Suomessanoin viisitoistatuhatta,on mycis isiini
kaksi nuorinta sisarta Lyyti Paavilainenja
Aino Lamberg tyttiirineen. Inkeriliiiset ovat
levittiiytyneita nykyiiiin eniten synnyinseudulleen Inkeriin Ven?ijiillii,sikiili kun ovat
kyenneet. Mikali eiviit ole piiiisseetpaluumuuttajinaSuomeen.
Inkeriliiisiii asuu myiis Amerikassa,Kanadassa,Ruotsissa,Virossa, Latviassa,Liettuassaja Jumala tietiiii missii. Ennen sotaa v.
l9l7 vallankumouksen
aikoina inkerinsuo-
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Isiini JuhanaMakara syntyi myris Lempaalassa Varsalan kyllissii, joka on minunkin
syntymiipaikkani.Siellii oli kotitaloni, joka
oli myrihemminsaanutisiini etunimenviiiinnriksenmycitiinimen Junttila.
Isiini isiin nimi oli Samuli. Samuli Makara
oli mennyt avioon Aune Veijalaisen kanssa
Saarenkyliiste. Aune Veijalaisen vanhemmistaen senenempiiiitiedii.
Mutta Isflni isiin Samuli Makaran isiin nimi
on ollut Taavettija taloa on kutsuttu VarsTaavetiksi. Vars-Taavetti on nainut Eeva
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Vatjalaisia tiedetii?in asuneen Inkerinmaalla jo v. 1000. Heit6 on jiiljell?i vajaat
kymmenenhenkiliiii.
Tiillainen on lyhykiiisyydessiiiinsukuni- ja
inkeriliiistenhistoria. Mutta aiheetja toivottavasti mytis kirjojen teko eiviit lopu tflhiin.E

malaisiaoli 160 tuhatta.Ja inkerikkoja kaksikymmentiituhatta. Inkerikot ovat Inkerinmaan alkuperiiisiii asukkaita. Heidiin murteensaon karjalais-suomalais-veniiliiissekoitusta. He ovat uskonnoltaan ortodokseja.
Inkerikot ovat asuneetSuomenlahdenetel2irannikolla jo 1200- luvulla. Nykyisin heitii
on jeljella vajaa tuhat.
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