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Kertomus Wiipurin Linnan Ritarien Inkerin matkasta
3. – 6.9.2018
Teksti ja kuvat Alina-Sinikka Salonen, ellei toisin mainita

1. pv. ma - Kymijoelta Rajajoelle ja Viipurin kautta Venäjälle  

Liki 60 innostunutta matkalaista lähti 3.9.2018 kohti Inkeriä kauimmaisena kohteena 
Novgorod. Ensin tehtiin koukkaus Viipuriin noutamaan opastamme Olga Kulikovaa. 
Siihen asti Martti Luukko opasti. Ohitimme mm. Säkkijärven, jossa on suomalaisten 
rakentama uusi ortodoksinen kirkko. Vuonna 1833 sinne oli rakennettu Engelin 
suunnittelema, luterilainen kirkko, johon oli mahtunut 4000 kuulijaa. Talvisodan 
aikana pommi oli tuhonnut kirkon puuosat. Kivikirkon rauniot purettiin vasta 1977. 
Vuonna 1939 oli asukkaita 8700. Säkkijärvi on vieläkin suuri kunta. Oikealle jäi 
kenttähautausmaa. Venäläiset ovat tuoneet sinne seudulta löytyneitä suomalaisten 
hautakiviä.

 Wikipedia
Säkkijärven uusi, suomalaisten rak. ortod.kirkko

Ohitimme Virolahden, joka on ollut tärkeä kivipaikka. Pietaria rakennettaessa 
Talvipalatsin monoliitti haettiin täältä. Inkerissä ja Karjalassa kivi on harvinainen. 
Suomi on näihin nähden kallioperäinen maa. Viipurin maalaiskuntaan oli 1930-luvulla 
rakennettu Suurmerijoen kartano ja lentokenttä. Kartanon suomalaisten arkkitehtien 
rakentama päärakennus vaurioitui sodassa. Sen paikalla on nyt kerrostaloalue ja 
lentokentän paikalla kasarmialue, jotka hylättiin 1990-luvulla.

Ennen Viipuria on vuonna 1798 perustettu Sorvalin hautausmaan. Nyt jo edesmennyt 
Reino Hukka kertoi aikaisempien matkojeni aikana, kuinka hän oli onnistunut 
selvittämään siellä olleen setänsä hautapaikan sijainnin Mikkelistä löytyneiden 
hautakarttojen avulla. Alue oli tuhottu ja useimmat hautakivet viety pois, mutta Reino
oli raivauttanut setänsä haudan kohdan ja pystyttänyt siihen uuden hautakiven. Sinne
poikkesimme aina, kun Reino Hukka oli matkalla mukana.
 
Näimme myös venäläisten 1700-luvulla rakentaman linnoituksen, Pyhän Annan 
kruunun, joka sijaitsee Viipurin linnan edustalla. Sinne on pystytetty myös 
sotapäällikkö Appraxin patsas, jota me emme nähneet. Sen sijaan havaitsimme, että 
Viipurin linnan muuri on saamassa uuden pinnan. Linnassa käynti ei ollut tämän 
matkan ohjelmassa.
Kun opas oli löytynyt, jatkoimme matkaa seuraavaan kohteeseen.



Kronstadt

Ohitimme Pietarin 2011 rakennettua 24 km pitkää tulvapatoa pitkin. Se
alkaa Siestarjoen Koronnenästä ja päätyy etelässä Lomonosovin kaupungin lähelle. 
Laivaliikenne Pietariin kulkee kahden padossa olevan aukon kautta. 

 Wikipedia

Pato kulkee Retusaaren kautta. Sen itäpäässä sijaitsee Kronstadtin kaupunki, joka on 
sotilaiden kunniakaupunki. Vuoden 2010 väestönlaskennassa sen asukasluku oli 
43 005.
 

   Pyhän Nikolauksen 
Laivastokatedraali

Kirkko sijaitsee ankkuritorilla, jonka kivilaatoista on koottu suuren suuri ankkuri. 
Nikolai II halusi tehdä, kirkosta laivaston henkisen keskuksen. Se valmistui 1918. 
Kirkon seiniä kiertävät mustat laatat, joille on kullatuilla kirjaimilla kirjoitettu 
kaatuneiden ja meren viemien merimiesten nimet vuodesta 1695 alkaen.

Alempana olevassa kuvassa sini-valkoiset liput ovat laivaston lippuja. Siinä näkyy 
myös mustia nimilaattoja, joissa nimet ovat kultakirjaimin.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Retusaari


 Sisäkuva kirkosta

   

Hatsinan palatsi

Ilta oli jo pitkällä klo 19 jälkeen, kun menimme katsomaan Hatsinan palatsia 
ulkopuolelta ja sen kaunista puistoa. Saimme kuulla palatsin historian, joka on tässä 
hyvin lyhyesti. Katariina Suuri lahjoitti suosikilleen kreivi Orloville maata. Tämä 
rakennutti sille italialaisen Antonio Rinaldin suunnitteleman palatsin, joka valmistui 
1781. Siinä on 600 huonetta ja englantilaistyylinen puisto.

 Hatsinan palatsi. Kuva: Pirkko Koso
 

Orlovin kuoleman jälkeen 1783 keisarinna osti alueen ja lahjoitti sen pojalleen, 
tulevalle keisari Paavalille. Paavali I muutti linnan paraati- ja edustuslinnaksi. Hänen 
kuolemansa jälkeen 1801 palatsi ei ollut keisarien suosiossa. Viimeinen keisari Nikolai 
II vietti nuoruutensa palatsissa. Tänne hänet myös vangittiin syrjäyttämisensä 
jälkeen. Toisen maailmansodan aikana vetäytyvät saksalaiset tuhosivat Hatsinan 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Katariina_Suuri
https://fi.wikipedia.org/wiki/Paavali_I
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuolema
https://fi.wikipedia.org/wiki/Palatsi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Katariina_Suuri
https://fi.wikipedia.org/wiki/Antonio_Rinaldi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Grigori_Grigorjevit%C5%A1_Orlov
https://fi.wikipedia.org/wiki/Grigori_Grigorjevit%C5%A1_Orlov


palatsin. Sitä on restauroitu vuodesta 1970 lähtien. Nykyään se on yksi Venäjän 
maailmanperintökohteista.

   

Palatsin nurkalla ilta-auringossa  Paavali I:n patsas v. 1851

 Palatsin puisto

2. pv. ti - Kiertoajelu Hatsinassa ja siirtyminen Novgorodiin

Päivän ohjelma oli varsin tiukka. Se alkoi kolmen tunnin kiertoajelulla Hatsinassa. 
Tähän olen koonnut oppaan selostuksista tekemiäni muistiinpanoja. Koska välillä 
poikkesin mm. ottamaan kuvia, tarkistin tätä kirjoittaessani joitakin asioita 
Wikipediasta.
Hatsinan kaupunki tunnetaan jo vuodesta 1499 nimellä Hotšino; silloin se oli vielä 
pieni kylä. Kaupungin statuksen Hatsina (venäjäksi Gattšina) oli saanut 1725. 
Nykyään se on alueensa suurin kaupunki, jossa asuu 100.000 asukasta.



Prioratsia-palatsi

 

Ennen kuin kerron tästä pienen ajomatkan päässä sijaitsevasta ”Prioratsia palatsista” 
(priory on suomennettuna munkkiluostari), on syytä kertoa hieman Keisari Paavali 
I:stä. Hänen äitinsä oli Katariina II eli Katariina Suuri. Hänellä oli äitinsä puolelta 
inkeriläisiä sukujuuria. Paavali (1754 – 1801) oli saanut keisarin statuksen 1796, 
mutta hänen valtakautensa jäi lyhyeksi. Hänet murhattiin 1801.
 
Paavali oli ollut ristiriitainen ja tunteita kuohuttava henkilö. Edellä nähty patsas oli 
pystytetty 50 vuotta hänen kuolemansa jälkeen.
Lyhyenä keisarikautenaan Paavali I oli rakennuttanut Prioratsia-palatsin 1799 
hospitalierit-veljeskunnalle, joka muodostui ritareista ja munkeista. Paavalista tuli 
veljeskunnan johtaja. Ritarit olivat kuin lääkäreitä ja siten suureksi avuksi kansalle.

  Prioratsia-palatsi



Jossakin vaiheessa matkaa näimme Hatsinan vanhimman kirkon, katolisen Pyhän 
Pietarin kirkon. Emme käyneet siellä. Valokuva on aikaisemmalta Hatsinan 
matkaltani.

 Pyhän Pietarin kirkko

 

Hatsinan suomalainen kirkko ja seurakunta

Hatsinan luterilainen seurakunta on perustettu 1789. Aluksi siinä oli vain saksalaisia 
jäseniä. Katariina Suuri rakennutti Hatsinaan puukirkon 1794. Vuonna 1828 valmistui 
nykyinen kivikirkko. Kirkon sihteerillä Alvina Minajevilla oli paljon kerrottavaa.

 Kuva: Pirkko Koso

Suomalaiset liitettiin seurakuntaan 1846. Neuvostoliiton alueella olevien seurakuntien 
toiminta päättyi vuonna 1938, niin myös Hatsinan. Kirkkoa käytettiin muun muassa 
urheilusalina, kunnes 1992 uudelleen perustettu luterilainen seurakunta sai sen 
käyttöönsä. Inkerin kirkko sai 1990-luvulta alkaen Suomesta avustusta monelta 
taholta, ja näin voitiin korjata myös Hatsinan luterilainen kirkko 1994. Nykyään

seurakunnassa on sekä venäläisiä että virolaisia ja inkerinsuomalaisia jäseniä.   

Seurakunnan tilaisuudet suoritetaan erikseen venäjäksi ja suomeksi.



  Khra Viktor Vorontsov ja sihteeri 
Alvina Minajeva

Tämän matkan ulkopuolelta kerron Hatsinan alueella olevasta muistomerkistä, jonka 
nimi on KADONNEEN INKERIN MUISTOLLE. Se on vähän tunnettu uutuutensa tähden 
sekä siksi, että se sijaitsee aika kaukana kaupungista. Viktor Hyyrönen suunnitteli 
ja pystytti sen omasta aloitteestaan Pienten kankaiden hautausmaalle 
suomenkielisen opettajakoulutuksen 150-vuotisjuhlan yhteydessä.    Pienissä rasioissa
on multaa joistakin inkeriläisseurakunnista. Rasiat haudattiin muistomerkin juurelle. 
Yhdessä rasiassa oli Liissilän, minun kotiseurakuntani, multaa.

                           

Kadonneen Inkerin muistomerkki



Nyt takaisin tähän Wiipurin Linnan Ritarien matkaan. Puolelta päivin lähdimme 
ajamaan Hatsinan kirkosta kohti Novgorodia, jonne oli ajomatkaa noin 2,5 tuntia. 
Hienosti ehdimme klo 14.30 Novgorodissa odottavalle lounaalle. Novgorod on Pietari-
Moskova –päätien tuntumassa. Etäisyyttä Pietariin on 180 km, Moskovaan 560.

Novgorodissa

Ilmen ravintolassa nautitun lounaan jälkeen olimme klo 16.15 Novgorodin vanhan 
kaupungin laidalla. Poistuimme autosta ja tulimme erikoiselle alueelle, ”Jaroslavin 
pihaan ja torille”, vanhan ja uuden kaupungin erottavan vallin sisälle. Pienellä alueella 
oli 7 kirkkoa (Pyhän Nikolauksen kirkko on yksi näistä) ja useita ihmeellisiä 
rakennuksia. Näköpiirissä oli myös toinen valli, paremminkin muuri eli Venäjän vanhin
900–1100 -luvuilla syntynyt kreml. Novgorodissa siitä käytetään nimitystä Detinets. 
Koko alue kuuluu Unescon     maailmanperintöluetteloon  .

Novgorod on suomeksi uusi kaupunki. Vuonna 2009 tämä ”uusi” kaupunki täytti 1150 
vuotta. Laskin, että kaupunki on syntynyt v. 859. Vertailun vuoksi mietin, että 
Suomen vanhin kaupunki Turku on yli 700 vuotta vanha ja se on syntynyt 1200 -1300
luvuilla. Ikäero on melko suuri.

Novgorod kuului Kiovan suurruhtinaskuntaan. Jaroslav Viisas on valittu vuosina 1015 
ja 1019 sen suurruhtinaaksi. Hänen valtakautensa aikana kristinuskon asema 
Venäjällä lujittui, mikä näkyi niin, että perustettiin ensimmäiset luostarit, rakennettiin 
lukuisat temppelit, käännettiin kreikan kielestä kirkolliset kirjat venäjäksi, samalla 
kirjakielen käyttö laajeni. Kaupungissa on nykyään Jaroslav Viisaalle nimetty yliopisto.
Velikij Novgorodia on sanottu Venäjän luku- ja kirjoitustaidon alkulähteeksi. 
Muinaisajoilta lähtien se on ollut kronikkojen ja kirjojen kirjoittamisen keskus. Siellä ei
kirjoitettu ainoastaan virallisia asiakirjoja, vaan jopa talonpojat kirjoittivat kirjeitä. 
Arkeologit ovat löytäneet noin 1000 tuohikirjettä, joista suurin osa on Novgorodin 
valtiollisen museon kokoelmassa.

Kaupunki on kirkkojen kaupunki, erityisesti tämä vanha osa. Ostin mukaani 

suomenkielisen kirjasen, jossa on kooste kaupungin historiasta. Siinä olevasta vanhan

kaupungin kartasta löysin 32 kirkkoa, kaksi luostaria sekä yhdet luostarin rauniot. 

Vallin ulkopuolellakin on kirkkoja näköetäisyydellä.

Ryhmämme oli aika myöhään liikkeellä, mutta kun kuljimme kauppatorin läpi, emme 

nähneet montaakaan kauppiasta kojussaan. Ehkä tähän vaikutti myös vesisade 

(ainoan kerran matkan aikana). Kremlin kupeessa Olhavan joen varrella on 

uimaranta. Uimareitakaan ei näkynyt, olihan jo syyskuu.

Toisen maailmansodan aikana 1941 – 44 Novgorod oli saksalaisten miehittämä ja 
pahoin tuhoutunut. Sodan jälkeen kaupunki rakennettiin uudelleen.  
Neuvostoaikana Novgorodista muodostui huomattava teollisuuskeskus.  Kaupungin 
suurimmat yritykset ovat kemian tehdas, pakkausvalmistaja, purukumitehdas ja 
metallitehdas. Suuri taloudellinen merkitys on myös matkailulla. Vuonna 2007 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Neuvostoliitto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Natsi-Saksa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Toinen_maailmansota
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailmanperint%C3%B6
https://fi.wikipedia.org/wiki/Unesco


kaupungin majoituslaitoksissa yöpyi 163 400 asiakasta, kaksi kertaa enemmän kuin 
vuonna 2000.

 Tyhjiä myyntikojuja  

 

 Vesisade virkistää luontoa

 Hääparien avaimia sillan kupeessa



Kremlin puolella näyttää kiinnostavalta

Koskiset ovat jo vastarannalla Kremlissä. He ovat lähellä yläpuolella olevassa kuvassa 
näkyvää Sofian kellotapulia 1400 – 1800 luvuilta.

Pietari Jääskeläinen ja Pentti Rikkinen ovat torin puolelta löytäneet itseään 
suuremman Maatuskan.  



Kremlin keskellä on Venäjän vuosituhat –muistomerkki vuodelta 1862.

Pyhän Sofian katedraali pohjoisosassa kremliä on Novgorodin pääkirkko ja sen 
itsenäisyyden symboli. Ingegärd on rakennuttanut sen vuosina 1045–1050.  .

Velikij Novgorod on koko Venäjän alkulähde samoin valtiojärjestelmän, 
ortodoksisuuden, luku- ja kirjoitustaidon, sekä demokratian.



Se on museokaupunki ja hansaliiton kaupunki, ja keskiaikaisen kaupankäynnin 
keskus.
Se on kansanrunoelmien synnyinmaa.
Velikij Novgorod on venäläisten lahjakkuuksien synnyinmaa.

Jo tämän lyhyen käynnin perusteella uskon ymmärtäväni, mitä Toivo Flink kirjoitti 
minulle ennen matkaa: ”Levollista ja kiinnostavaa matkaa Novgorodiin. Venäjäksi sen 
koko nimi on Velikij Novgorod, suuri Novgorod. Suomen suuri-adjektiivi ei vastaa 
venäjän sanaa velikij ------ vanha keskusta on näkemisen arvoinen, ja historiansa 
syventymisen arvoinen sitäkin enemmän.” En ihmettele, että Velikij Novgorod on 
ollut kaupungin virallinen nimi vuodesta 1999 alkaen. 

3. pv. ke – Terijoen kautta Viipuriin

Matka Terijoelle oli rauhallista maisemien katselemista. Sen aikana Pietari 
Jääskeläinen kertoi isästään, kuuluisasta pastori Juhani Jääskeläisestä. Ajoimme halki 
Inkerinmaan. Oli kiintoisaa tunnistaa sellaisia paikkakuntia, joilla olen itse monien 
matkojen aikana käynyt. 

Terijoen kirkon piha-alueella on tilaisuus jaloitella ja ihailla suomalaisten varoilla ja 
työvoimalla kunnostettua kirkkoa ja sen aina yhtä kaunista ja hyvin hoidettua puistoa.
Matti Lepistö näyttää olevan kuvassa samaa mieltä.



Muistomerkin tekstissä kunnioitetaan sotaan jääneitä terijokelaisia sotilaita.

Alla olevat kuvat olen ottanut 8.9.2009. Olimme paluumatkalla Petroskoin uuden 
suomalaisen kirkon vihkiäisistä. Terijoen kirkon ovet olivat auki, joten pistäydyimme 
sisään. Kuinka ollakaan, siellä tapasimme Inkerin kirkon piispan Aarre Kuukaupin 
(seisomassa). Kuvassa olevat kolme henkilöä matkaltamme eivät ole enää elossa. He 
ovat emeritus piispa Leino Hassinen vasemmalla, vieressään Reino Hukka, kirkon 
entisöinnin ahkera työntekijä. Helsingin seudun Inkeri-seuran emeritus puheenjohtaja
Yrjö Korkkinen on oikealla.   

Viipurissa

Terijoella syödyn lounaan jälkeen olimme viipurilaisyhdistystemme ”pääkaupungissa”. 
Majoituimme hotelli Viktoriaan ja saimme vapaata pariksi tunniksi.

Torkkeli Knuutinpoika, Viipurin kaupungin perustaja, Ville Vallgrenin veistämänä 
patsaana, joka pystytettiin 1908. Vuonna 1948 se oli purettu ja 1993 asennettu 
uudelleen.

Pyöreä torni –ravintola on aikoinaan kaupunginmuuriin kuulunut tykkitorni.
 



Illallinen oli tänään huippupaikassa, Torkkelinpuistossa sijaitsevassa Espilä-
ravintolassa, olihan kyseessä matkamme viimeinen ilta. Espilä on kunnostettu 
vanhojen kuvien pohjalta. Jo nimi tuo mieleen hyvin juhlavan paikan. – Meidän 
juhlimisemme oli arvokasta ja asiallista.

4. pv. to – Viipurissa, ja sitten kotiin

Aamupäivän jokainen sai viettää haluamallaan tavalla. Kiersin osin Valma Karlsson 
kanssa, osin yksinäni kuvaamassa kaupunkia. 



 

    
Agricolan patsas Ev.lut. Pietarin ja Paavalin kirkko

  

Tervetuloa Viipuriin Valma Karlsson löysi kissoja

KKKL   

 

Klo 12 söimme lounaan Pyöreässä tornissa, jossa sikäläinen laulaja viihdytti meitä 
venäläisellä musiikilla. Ruokailun jälkeen teimme kaupunkikierroksen, jossa opas 
esitteli bussista käsin tärkeitä rakennuksia ja niiden mahdollisia kytköksiä Suomeen. 



Olen ajanut lukuisia kertoja Viipurin kautta Inkeriin ja myös Karjalaan. Tämä oli 
ensimmäinen laaja kierros, joka lisäsi tietoa nykyisestä Viipurista. Näin, että se on 
verrattavissa suomalaisiin saman kokoisiin kaupunkeihin uusine asuinalueineen.

Luettelen muutamia kohteita siinä järjestyksessä kuin ne tulivat vastaan. Kauempana 
näkyi Papulan uusi asutusalue. Sitten ohitettiin Viipurinlinna, jonka ruotsalaiset olivat 
rakentaneet 1925.
Viipurissa käy yli miljoona matkalaista vuodessa.
Torkkelinkatu on pääkatu.
Kaupungista tuhoutui sodassa 75 %.
Radiotorni ja elokuvateatteri ovat uusia.
Eräällä aukeamalla kerrottiin, että säveltäjä Toivo Kuula oli ammuttu siellä.
Ohitettiin hovioikeuden talo. Mannerheimin isoisä oli ollut sen ensimmäinen 
puheenjohtaja.
Monrepos, Raatitornin museo, Kauppasatama, Taidemuseo-Eremitaasi. Juho Lallukan 
talossa oli Leninin museo.
Viipuri on julistettu museoiden kaupungiksi. Se on museoiden helmi.
AI Virtanen opiskeli klassisessa lyseossa. Sai keksimästään AIV-rehusta Nobelin 
kemian palkinnon 1945.
Karjalan yhteiskoulu siirtyi Helsinkiin. Viipurissa on noin 40 koulua.

Viipurissa hyvästelimme Olka-oppaan. Jossain vaiheessa hän oli kertonut jotakin 
Venäjän hintatasosta:
Pienin eläke on 7000 ruplaa (100 €), suurin (veterinäärit yms) 60.000 ja 
kansanedustajat 200.000 ruplaa.
Asunnon vuokra on uudessa talossa 3000 ruplaa/kk, lastentarha 1300 ruplaa.

Kiitos sinulle, Olka!

Kiitokset kaikille järjestäjille ja matkakumppaneille!

Kiitos matkatoimistolle ja bussin kuljettajalle!

Meillä oli matka, jonka anti ei ole rahalla arvioitavissa.

Illansuussa Helsingin Kiasma-pysäkille pysähtyneestä bussista lähti tyytyväisiä, mutta
väsyneitä matkalaisia eri puolille Helsinkiä ja Suomea.
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