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Bertta Karonen 
in Memoriam

  Joulukuun 15. päivä sai iäisyyskutsun rakas 
ystävämme ja tulkkimme Bertta Karonen 
Pietarissa. Hän menehtyi sokeritaudista 
johtuviin komplikaatioihin.
   Vuodesta -93 alkaen Bertta oli ollut 
tulkkinamme Pietarissa vankiloissa ja 
matkoillamme. Nina Nesterovan tavoin hän 
aloitti suomalaisten tulkkina Reijo Loikkasen 
vankilatyössä vuodesta -92. Hän toimi, paitsi 
tulkkina, myös vaatteiden lajittelussa ja 
jakelussa Pietarin Pyhä Veljeys -keskuksessa, 
joka jakaa apua vapautuneille vangeille. 
Myöhemmin Bertta siirtyi kokonaan 
vastaaviin tehtäviin Kansan Raamattuseuran 
katulapsityöhön, sen Pietarissa ylläpitämän 
kodin varastonhoitajaksi ja toimi tässä työssä 
kuolemaansa asti. Samalla hän kävi eri 
ryhmien tulkkina vankiloissa.
   Bertta os. Harvonen oli syntynyt 27.05.1937 
Tuutarin pitäjän Kyllisin kylässä.
    Bertta asui Pietarhovissa ja kävi työssä 
eläkkeelle asti paikallisessa metallitehtaassa, 
jossa tehtiin armeijalle nappeja ja 
kunniamerkkejä. Lähellä oleva  inkeriläinen 
Tyrön kirkko, joka palautettiin seurakunnalle 
v. -93, tuli hänelle omaksi kotikirkoksi. Hän 
oli seurakunnan aktiivinen 
vapaaehtoistyöntekijä ja sai nähdä, kuinka 
tämä kirkko nousi alennustilastaan jälleen 
pyhään tehtäväänsä. Kirkko vihittiin 
uudelleen käyttöönsä helluntaina -96. 
Suomalaisista ystävyysseurakunnista, 
Malmilta ja Pitäjänmäeltä, hän sai myös 
monia henkilökohtaisia ystäviä ja vieraili 
useita kertoja Suomessa. 
  Berttaa jäi kaipaamaan Antti -poika, 37 v, 
sekä sisar perheineen.                  HJ     
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Toisenlainen joulukertomus

Tämä verollepano oli ensimmäinen laatuaan ja 
tapahtui Venäjän tullissa Herran vuonna 2003…

    Joulu on lähellä ja ajattelimme viedä 
evankeliumin lisäksi jonkin verran jouluiloa 
vähäosaisille. Tarinamme kääntyi kuitenkin 
tullissa surulliseksi. Useiden tuntien piinan 
jälkeen lähdimme jatkamaan matkaamme tullista 
suuren alakulon vallitessa. Emme voineet uskoa 
sitä, miten meitä oli kohdeltu ja kuinka useat 
tarvitsevat nyt jäisivät ilman vaatteita. Varsinkin 
lapset.

    Eeva Halme sairastui juuri ennen lähtöämme, ja 
joutui jäämään pois. Lähtijöitä oli lisäkseni Aarne 
ja Ludmila Haikonen Igor poikansa kanssa, meitä 
oli siis neljä. Venäjän tullikäytännön mukaan 
olisimme saaneet viedä 200 kg matkatavaroita, 
mutta lakikin tuntui muuttuvan tullimiehen 
mielialojen mukaan.

       Saavuimme tulliin ja tullinainen kysyi 
vakuutusta. Vastasin, että vakuutus on, olin sen 
itse ostanut puoleksi vuodeksi ja neljäs kuukausi 
oli vasta menossa. "Paperi!" Hän tarvitsee 
vakuutuspaperin, minulle selvisi. Kerroin, että 
paperi ei ollut mukana, vaan auton omistajalla. 
"Vakuutus!" nainen selitti ja viittoi minua 
vihaisesti menemään pois. "Tarvitsen numeron 
paperista!" Kysyin, eikö hän näe sitä 
tietokoneelta, kun se aiemmin on jo sinne 
merkitty. Tullivirkailija käski useaan otteeseen 
minun poistumaan jonosta, mutta itsepäisesti vain 
seisoin siinä. Lopulta virkailija keksi kysyä, 
näkyykö numero tuulilasissa olevasta tarrasta, ja 
Ludmila juoksi auton luokse katsomaan numeroa 
tuulilasissa olevasta tarrasta.

   Viimein saimme leiman "pikkulappuun" ja 
olimme valmiita tullitarkastukseen. Tullimies 
vilkaisi kuormaamme ja kysyi, minne olimme 
menossa. Kuulin sanan humanitäärinen, mitä 
tullissa ei saa lausua koskaan ääneen ja 
matkamme johti seuraavaksi punnitukseen. 
Ajattelin, että äskeinen välikohtaus oli ollut jo 
tarpeeksi, mutta painajaisemme oli vasta alussa.

        Aloimme purkaa tavaroita ulos autosta, 
jonotettuamme ensin aikamme punnitukseen. 
Näytti siltä, että lähes joka auto, jossa oli 
vähänkin tavaraa, joutui sinne. Kun kaikki 
matkatavarat oli punnittu, pyykkikonetta, 
kymmenen kilon paperilaatikkoa ja paria 
pesuallasta lukuunottamatta, painoa oli kertynyt 
147 kg. Meillä oli myös vettä ja ruokaa, joita 
tullimiehen mukaan ei ensin tarvinnut punnita. 
Tullimies näytti pettyneeltä, ja sanoi:" Koska 
teillä on suuria määriä ruokaa, on nekin 
punnittava. Jos teillä olisi yksi ketsuppi, mutta 
kun teillä on niitä useampia." Yritin vedota siihen, 
ettei viime kerrallakaan ruokia punnittu, mutta 
hän oli nyt se joka käski. Hän sanoi 314 kg, ja 
yritin väittää vastaan, mutta hän sanoi 
arvioineensa loput tavarat. Kysyin, kuuluuko 
siihen pesukonekin. "Kaikki," sanoi hän. 
"Maksatte 400 € tullia, niin voitte jatkaa matkaa!"

      Vaihtoehtoja ei ollut monia. Meillä ei ollut 
aiettakaan maksaa mielivaltaisesti keksittyä 
summaa. Voisimme tietysti palata Suomeen, ja 
yrittää uudelleen pienemmällä kuormalla, tai 
vaikka kahdesti rajan yli. Mutta Aarne Haikonen 
ei voisi enää palata takaisin, koska hänellä oli 
kertaviisumi. Ajattelin, että voisin yrittää saada 
osan tavaroista jonkun Suomeen palaavan mukana 
takaisin Suomeen. Menin siis katselemaan, olisiko 
tullialueella kotiin palaavia suomalaisia, jolle 
voisi ylimääräiset tavarat antaa. Mutta en löytänyt, 
kuin töykeän tullimiehen. "Mene pois!" kuulin 
miehen huutavan ja kun en heti lähtenyt, hän otti 
minua kovakouraisesti käsivarresta ja talutti pois. 
Sanoin hänelle "Kiitos!" ja hän sanoi "Ole hyvä!"

     Palasin kuitenkin uudelleen etsiskelemään 
Suomeen menijöitä, mutta vieläkään en löytänyt. 
Ainoastaan se töykeä tullimies käveli jälleen 
minua kohti. Palasin punnituspaikalle, mies tuli 
perässäni, hän huusi vieläkin vihaisesti minulle ja 
Ludmila tulkkasi hänen sanovan, ettei tullialueella 
saa kävellä vapaasti miten sattuu. Pettyneenä ajoin 
autoni pois punnituspaikalta.



       Rukoilimme, koska olimme aivan 
neuvottomia. Ludmila oli jäänyt neuvottelemaan 
tullimiehen kanssa, mitä voimme tehdä. Olin 
pyytänyt häntä kysymään roskakoria, mihin 
voisimme jättää ylimääräiset tavarat, jos muu ei 
auta. Silloin juuri havaitsin suomalaisen auton, ja 
kuljettaja lupasikin ottaa osan tavaroistamme, 
mutta tullimies ilmoitti, ettei mitään sellaista voi 
enää tehdä. Ludmila tuli sanomaan, tulli oli tehnyt 
päätöksensä. Voimme heittää tavaraa pois, ja 
jatkaa sitten matkaa. Menimme roskalaatikon luo 
pettyneinä. Keräsimme vaaditut kahdeksan 
pakettia, joissa oli vaatteita ja juustoa. Aarne 
sanoi, ettei siinä ole vielä tarpeeksi, mutta 
ajattelin, jos te tunnottomat viette vähäosaisilta 
lapsilta, annan lisää vain vaadittaessa. Tullimies 
nyökkäsi tyytyväisenä. Tunsin kuinka viha kiehui 
sisälläni, koska roskiin jäi hyvää tavaraa, jolle 
olisi ollut iloisia vastaanottajia Pietarissa. 

  Tämä on viimeinen kerta, kun ylitän tämän 
rajan!

    Saimme siis viimein leiman paperiimme ja 
jatkoimme matkaa epäuskoisina, voiko tällaista 
edes tapahtua!


