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Ella Ojala

Olen joutunut t i lanteeseen, joka on hyvin
laaja ja jiirkyttflv?i. Olen tiihiin mennessii
kirjoittanut sukuni vaiheista neljii kirjaa.
Mutta puhumassa olen kiiynyt eri tilai-
suuksissa aina ilman etukiiteen kirjoitet-
tua teksti i i ,  si l l i i  olen impulsi ivinen ihmi-
nen. Nyt kuitenkin ajateltuani tarkemmin
asiaa keskusteltuani seuranne sihteerin
kera, tulin siihen tulokseen, ettii yritiin
kir joi t taa mytis jonkinlaisen tekstin ai-
heesta.

Viittaan yl liimainitsemaan i sanaan j iirkyttii-

vii. Jiirkyttiivii siksi, ettii Inkerin kansan
kohtalo on ol lut si t i i .  Suomen suomalaiset
voivat ammentaa vapaasti  kirkonkir joista
sukujensa taustatietoa. Mutta Inkerin kirkot,
jotka ovat ol leet si ihen aikaan viel i i  olemas-
sa, kun minii olen syntynyt - ovat hiivitetyt.
Nyt laajaan Veniijiin maahan on perustettu jo

neljiikymmentii uutta evankelisluterilaista
seurakuntaa si l le pienel le kansan r ippeelle,
joka viel i i  kantaa sydi imessi i i in suomalaisia
sukujuuriaan.

Minun omat sukujuuri t ietoni perustuvat
i i i t ini  kertomuksi in. Ki i tos vi isaan i i i t ini ,  hi in
kertoi sukumme vaiheista. Onneksi myds i tse
ymmiirsin sodan myllytyksen keskell2i karata
seitsdmiin kilometrin piiiihiin pelastamaan
valokuva-albumimme, josta nyt mydhemmin
on kiteytynyt kir ja Pelastunut albumi. Tosin
tiihiin albumi-kirjaan ei ole mahdutettu kuin
neljiikymmentii valokuvaa. Ja niiden kuvien
henki ldtarina on Pelastuneesta albumista
luettavana. Minun ol i  hyvin helppo kir joi t taa
tiistii aiheesta, koska tunsin kuvien tarinan -

niin jiirkyttivil kuin ne useammat ovatkin.
Si l t i  olen luki joiden ja kir ja-arvostel i joiden

Inkeriliiiset

LYHYT HISTORIIKKI INKERILAISEN SUKUNI
INKERIN KANSAN VAIHEISTA
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mielestii onnistunut kirjoitamaan helposti
luettavan kirjan.

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 seurakunnan Hovinmiien 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 Susanna H?irktisen isiin ja iiidin
nimet - sitii minii en eniiii tiedii.

Mutta Varpu Kokkosen, os. Lieri, isiin
nimi on ollut Matti. Ja h[nen vanhin poikan-
sakin 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 varti joil la oli ky-
hiitty puuparakki. Karkoitetut joutuivat ma-
jailemaan jonkinlaisissa teltoissa. Mytt-
hemmin niimii ahkerat ja tunnolliset ihmiset
rakensivat Kuolan niemimaalla Hiipiniin
kaupungin, joka sai kommunisti Kirovin
kuoleman jiilkeen muistokseen t?im?in nimen
(tlimii samainen kommunisti Kirovkin joutui
systeeminsii uhriksi ja tapettiin). Hiinen tari-
nansa ei kuulu sukuumme vaiheisiin muutoin
kuin juuri tuon paikan nimen ansiosta.

Useammat sukuni muistakin jdsenist?i,
myris isiin puolelta, joutuivat karkoitetuksi
juuri Hiipinii i in, 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
kolmekymmentii luvun alkuvaiheessa isoisiini
Mikko Kokkonen - i i i t ini isi i - vangitt i in ja
passitetti in Siperiaan. Samoin hiinen poi-
kansa Matti perheineen. Heidiit vain tult i in
eriiiinii ycinii hakemaan ja he saivat ottaa
mukaansa sen verran tavaraa kuin jaksoivat
jiirkytykseltiiiin ymmiirtiie mukaansa ottaa.
Karkoitettujen joukossa oli Matti enoni
Maija-vaimo ja heidiin sil loinen pieni vau-
vansa, joka kaksiviikkoisella matkalla hiir-
kiivaunussa kovalla pakkasella kuoli. Myii-
hemmin Matti-enolleni ja hiinen vaimolleen
syntyi Siperiassa Paavo Johannes niminen
poika, joka nykyisin asuu Niznyi Novgoro-
dissa. Mutta hiinen suomalaisuutensa on
heneltA ri istetty. H?inen isiinsii ja i i i t insii
jiirkyttAviistii kohtalosta voi lukea kirjasta
Pelastunut albumi.

Karkoitukset olivat joskus miii ir i ivuotisia,
mutta entiseen Inkeriin ei ollut paluuta, sil l i i
ni i i l t i i  karkoitetuilta oli eviiAtty muutto sil loi-
sen Leningradin l i ihettyvil le. Sataa kilomet-
ri i i  i?ihemmiiksi ei saanut tulla. Pohjois-In-
keriin ei ollut mit, ien asiaa, sil l i i  Pohjois-
Inkerin kaikki rajapitiijdliiiset olivat jo kar-
koitettu pois joko Siperiaan, Aasiaan, Kuo-
lan niemimaalle, tai Sisii-Venii j i i l le, jonne
meidiit oli karkoitettu v. 1936.

Paavo Johannes Kokkonen kantaa nykyiiiin
nimeii Pavel Kokonen. HAneltA on ri istetty
paitsi vanhemmat, jotka on suurinpiirtein
tavalla tai toisella tapetut, niin mytis hiinen
toinen nimensii Johannes ja sukunimestii yksi
k. Paavosta on ollut helppo muodostaa Pavel,
joka on venii l i i inen versio Paavosta. Mutta
hanelt6 on viety myris kansall isuus. Kaikkien
Inkerinsuomalaisten passissa luki ennenvan-
haan fin tai f inka, ri ippuen oliko mies vai
nainen. Fin ja finka tarkoittavat kansall isuu-
deltaan suomalainen.

Paavon veli Aarne, joka on mycis kasvanut
orpokodissa kuten vanhempi veljensiikin, on
saanut kasteessa nimekseen Aarne Mikkeli
Kokkonen. H[n on saanut pitee koko nimen-
sii ja kansall isuutensakin. Passissa merkintZi
kansal l isuuden kohdal la  on suomala inen.
Tosin taltA suomalaiselta on on saanut pitAe
koko nimens?i ja kansall isuutensakin. Passis-
sa merkinti i ansall isuuden kohdalla on
suomalainen. Tosin tAltd suomalaiselta on
riistetty Aarnesta pois yksi a. Ja Mikkelisti i

on tehty ensimmiiinen nimi ja vii i innetty
venii l i i iseksi Mihail iksi.

Olen kirjeenvaihdossa tAmlin Mihail in
kanssa. Olen kertonut, ettii hiinellii palumuut-
tajana olisi 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 lastenko-
dissa venii l i i iseksi. Hiin ei osaa sanaakaan
suomea. Kuten ei osaa Paavo-veljensiikiiiin.

Aitini ainoan siskon Maria Lipii i isen tarina
on yhti i traaginen. Ellei traagisenpikin. Kir-
jassani Pitkii kotimatka kuvaan hiinen tari-
nansa. Samoin Pelastuneessa albumissa
kuvien kanssa.

Aitini pelasti sisarensa yhden pojan kar-
koituspaikalta. Aarne Mikkeli Lipii i isen, joka
on nykyisin edesmennyt. Mutta hiin ehti
Suomessa saada paljon aikaan. Hen kirjoitt i
hienoja runoja, maalasi kauniita tauluja ja
kirjoitt i  artikkeleita. Ja oli SOK:n Vaajakos-
ken piiZikonttorin piiiikustannus laskij a. Aarne
Lipiiiiseltd jlii j iilkeen tytiir.

Mutta Aarnen veljen Arvon kohtalo on niin
jiirkyttiivii, ettei se ole sopinut vielii yhteen-
kiiiin edellii mainittuun neljiiiin kirjaan, sillii
kirjojen tapahtuma-aikoina emme tieti ineet
hiinen kauheasta kohtalostaan miteen. Henet
iiitini oli pakko jiittiiii silloin, kun kiivi hau-
taamassa sisarensa Sisii-Venii j i i l l i i .  Vain
narraamalla iiitini sai pojan jiiiimiiiin vento-
vieraitten keskelle vierasta kielt i i  puhuvien
ihmisten joukkoon. Arvo Johannes Lipii i inen
kasvoi mycihempien tietojemme mukaan
aikuisikiiiin. Hiin on joko hukuttautunut - tai
pudonnut kaivoon. Hlinell?i oli lapsihalvaus
pienenii.

Missii on ti imii kaivokalmisto, joka on
Arvo Lipii i isen hauta, emme tiedii. Emmekii
t iedii lukemattomien omaistemme viimeisti i
leposijaa. Lempaalan seurakunta, joka oli
perustet tu jo  v  1611,  jo  ennen kuin Ruots in
kuningas Kustaa I I  o l i  v i ra l l isest i  v .  1615
juhlinut Inkerinmaan valloitusta. Lempaalan
seurakunnassa oli 86 suomalaista kyl?ii i .
Vuonna 1917 Lempaalan seurakuntaan
kuulu i  8.183 henke?i .  Miss i i  he nyt  ka ikk i
ovat. emme tiedii.

Tiediimme, etti i  Pohjois-Inkeri on aikoi-
naan kuulunut Ayriipiiiin kihlakuntaan. Siita
nimitys i iyri imriiset. Osa inkerilt i isisti i  on
savakoita. He ovat todenniiknisesti lzihtoisin
Savosta. O I ivathan Inkerin maat vil javia,
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joissa ei halla vierail lut. Tosin on Inkerissii
ollut suotakin. Jiiiinteenii suon muistosta on
keskella Pietaria virtaava Neva-joki. Perusti-
han Pietari-Suuri nimikkokaupunkinsa kes-
kelle inkerinmaata.

Te ks t is s ti ma ini tut ky lat kar tt a kuvan yl tios ass a

Isiini Juhana Makara syntyi myris Lempaa-
lassa Varsalan kyll issii, joka on minunkin
syntymiipaikkani. Siell i i  oli kotitaloni, joka
oli myrihemmin saanut isi ini etunimen vii i in-
nriksen mycitii nimen Junttila.

Isiini isi in nimi oli Samuli. Samuli Makara
oli mennyt avioon Aune Veijalaisen kanssa
Saaren kyli iste. Aune Veijalaisen vanhem-
mista en sen enempiii i  t iedii.

Mutta Isflni isiin Samuli Makaran isiin nimi
on ollut Taavetti ja taloa on kutsuttu Vars-
Taavetiksi. Vars-Taavetti on nainut Eeva

Sappisen Sakkolasta. Hiin on ollut niin kut-
suttu Suomen alamainen. Eevalla, inkeri-
laisittain Ievalla on ollut yksi sukulaistalo
Kuivaisil la, joka muodostui Neuvostovallan
aikana Lempaalan seurakunnan keskuspai-
kaksi. Koska Lempaalan kirkko suljetti in v
1932 ja myiis kirkonkirjat ovat kadonneet
seurakuntalais ilta tietiimiittcim i in.

Samuli ja Aune Makaralla on ollut seitse-
miin lasta. Isi ini on perheensii kanssa monen
mutkan ji i lkeen pii i issyt Suomeen v. 1943,
jolloin 63 tuhatta inkerinsuomalaista tuoti in
sota-aikana Suomeen. Niimii inkeriliiiset ovat
Etelii-Inkeristii kuin myds Viron rajalta
Liinsi-Inkeristi i . Niimii seudut ovat saksalais-
ten vallan alle joutunutta Inkerii i  v. 1941.
Saksalaisten rintaman alettua murenemaan,
suomalaiset saivat saksalaisten luvalla tuoda
inkeril i i iset Suomeen.

Sodan pliiityttye 55 tuhatta inkeriliiistii
vieti in tai lehti vapaehtoisesti Neuvostoli i t-
toon. Nii isti i  tapahtumista kerron Suomi
niikyy kirjassani. Kahdeksantuhatta inkeri-
leistA j i i i  Suomeen , joista noin puolet pakeni
valittdmasti Ruotsiin.

Nii l le inkeril i i isi l le, jotka sota-aikana ji i i-
vi it Neuvostoli i ttoon Inkerin puolelle kiivi
kuten meille kiivi jo v. 1936 - heidiit karkoi-
tetti in joko Siperiaan, Aasiaan tai mualle
laajaa Ven?ijiili.

Nyt suuressa Venii j i in-maassa asuu inkeri-
l i i isi i i  siell i i  teelle kaikkialla. Sil l i i  Viron
tultua l i i tetyksi Neuvostoli i ttoon nelj i ikym-
mentiituhatta inkeriliiistii pakeni karkoitus-
paikoiltaan Viroon. Asian tultua i lmi, Neu-
vostoli i ton viranomaiset miii ir l isivi it valittd-
miisti nii iden ihmisten karkoituksen Virosta
takaisin karkoituspaikoil leen. Kaksikynmen-
tlituhatta inkeriliiistii palasi. Osa heistii piiiisi
Itiikarj alaan mets?itti ihin.

Tii l laisia Petroskoista nyt Suomeen tulleita
paluumuuttajia, joita on ti i l l i i  hetkell i i  Suo-
messa noin viisitoistatuhatta, on mycis isi ini
kaksi nuorinta sisarta Lyyti Paavilainen ja
Aino Lamberg tytti ir ineen. Inkeril i i iset ovat
levittiiytyneita nykyiiiin eniten synnyinseu-
dulleen Inkeriin Ven?ij i i l l i i ,  sikii l i  kun ovat
kyenneet . Mikali eiviit ole pii i isseet paluu-
muuttajina Suomeen.

Inkeril i i isi i i  asuu myiis Amerikassa, Kana-
dassa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettu-
assa ja Jumala tieti i i i  missii. Ennen sotaa v.
l9 l7 val lankumouksen a ikoina inker insuo-
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malaisia oli 160 tuhatta. Ja inkerikkoja kak-

sikymmentiituhatta. Inkerikot ovat Inkerin-

maan alkuperiiisiii asukkaita. Heidiin mur-

teensa on karjalais-suomalais-venii l i i issekoi-
tusta. He ovat uskonnoltaan ortodokseja.
Inkerikot ovat asuneet Suomenlahden etel2i-
rannikolla jo 1200- luvulla. Nykyisin heiti i

on jeljella vajaa tuhat.

Vatjalaisia tiedetii?in asuneen Inkerin-
maalla jo v. 1000. Heit6 on j i i l jel l?i vajaat
kymmenen henkiliiii.

Tiillainen on lyhykiiisyydessiiiin sukuni- ja

inkeril i i isten historia. Mutta aiheet ja toivot-
tavasti mytis kirjojen teko eiviit lopu tflhiin.E
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