Suuri inkeriläinen on poissa

Rudolf Pakki
1933–2015

Merkittävä inkeriläinen vaikuttaja Rudolf
Pakki poistui keskuudestamme 11.8.2015
Helsingissä. Rudolf Pakki syntyi 28.1.1933 Tärölän kylässä lähellä Pietaria. Suomalaisena
ja inkeriläisenä Rudolfin nuoruus oli karu.
Vuodet 1943–44 Rudolf Pakki vietti Suomessa kymmenien tuhansien muiden inkeriläisten kanssa. Paluu itärajan taakse katkaisi
yhteydet Suomeen vuosikymmeniksi. Presidentti Koiviston kuuluisa lausuma inkeriläisistä paluumuuttajina vaikutti voimakkaasti myös Rudolfin elämään, sillä hän pääsi
perheineen muuttamaan Suomeen vuonna
1990. Tässä yhteydessä on painotettava, että Rudolf Pakki oli jo ennen presidentti Koiviston inkeriläis-lausumaa yhteistyössä presidenttiin, pääministeriin ja ulkoministeriin
esittämällä inkeriläisten paluumahdollisuutta Suomeen.
Rudolf Pakki oli niitä harvoja, jotka sattuivat olemaan ja toimimaan oikeaan aikaan
oikeassa paikassa. Lähtölaukauksen inkerinsuomalaisten toiminnalle 1980-luvun Neuvostoliitossa tapahtui vuonna 1987, kun Venäjän Karjalassa ilmestynyt Punalippu-kulttuurilehti julkaisi Inkeri-teemanumeron.
Pääsihteeri Gorbatšovin aloittama liennytys
mahdollisti sen, että inkerinsuomalaiset perustivat Viroon vuonna 1988 oman Inkerin
liiton. Liiton aktiivit ryhtyivätkin puheenjohtajansa Rudolf Pakin johdolla rakentamaan
yhteyksiä Suomeen. Seuraavan kahden vuoden aikana vastaavat liitot perustettiin Inkerinmaalle, Leningradiin ja Venäjän Karjalaan.
Virossa ja erityisesti Tallinnassa Rudolfista
tuli inkerinsuomalaisen liikkeen eittämätön
keulahahmo. Hän toimikin Tallinnan Inkerin-

suomalaisten seuran puheenjohtajana vuosina 1988–1990, ja Viron Inkerinsuomalaisten liiton puheenjohtajana vuosina 1989–
1990.
Rudolf Pakki teki pitkän uran Tallinnassa
lähinnä ATK-alan opettajana ja Tallinnan tietokonekeskuksen johtajana vuoteen 1990
asti. Hän toimi myös Viron aikanaan freelancer-oppaana ja -kielenkääntäjänä. Näin hän
tuli tutuksi lukuisille suomalaisille. Samalla
Pakin Suomi-tietous säilyi ajan tasalla muuten suljetussa Neuvostoliitossa.
Siirryttyään Suomeen Rudolf Pakki toimi
mm. Paluumuuttajat ry:n puheenjohtajana
(1993–1996), Inkerikeskus ry:n varapuheenjohtajana (1995–1996) ja keskuksen hallituksen jäsenenä vuoteen 2002.
Vuosien aikana Suomeen on muuttanut
noin 50 000 inkerinsuomalaista perheineen.
Ilman Rudolf Pakkia ja hänen kaltaisiaan
suunnannäyttäjiä paluu ei olisi mahdollistunut nykymuodossaan.
Tapasin Rudolf Pakin viimeisen kerran
vuonna 2014, kun Siirtolaisuusinstituutissa avattiin Rudolfin veljen Nikolai Pakin taidenäyttely. Lämminhenkisessä tilaisuudessa veljekset kertoivat välillä karustakin elämästään Neuvostoliitossa. Toisaalta ilokin
osattiin ottaa irti – sirmakka soi nuoruudessa ja tulevaisuuteen jaksettiin uskoa. Toivoa
ei menetetty vaikeimpana aikoinakaan. Rudolf Pakin elämä inkerinsuomalaisten hyväksi olisi perusteellisen akateemisen selvityksen arvoinen. Sen hän ja inkeriläiset ovat
ansainneet.
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Kiitän Rudolf Pakin tytärtä Nelli Pakkia ja dosentti Toivo Flinkiä Rudolf Pakin elämään liittyvistä yksityiskohtaisista tiedoista.

