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Pää kirjoitus

Inkerinsuomalaisten järjestöjen kieli

Toivo Iho

Kanavan tuoreessa numerossa professo-
ri Timo Vihavainen analysoi meillä ta-
pahtunutta kehitystä artikkelissaan Venä-
läiset Suomessa. Vihavainen toteaa, että 
venäläisiä oli Suomen suuriruhtinaskun-
nassa v. 1900 noin 6 000 henkeä, eli n. 2 
promillea koko 2.6 miljoonan väkiluvus-
ta. Vuonna 1980 venäläisiksi itsensä lu-
kevia Suomen kansalaisia oli vain 1 489 
henkeä. Professorin kommentti: ”Määrä 
oli sanalla sanoen käsittämättömän pie-
ni, ja sopivaksi vertailukohdaksi voi ot-
taa vaikkapa Baltian maat.” Vihavainen 
siirtyy vuoden 1990 jälkeiseen aikaan: 
”Kun Suomen ja Venäjän välillä tuohon 
aikaan vallitsi maailman syvin elintaso-
kuilu, alettiin toteuttaa erikoislaatuista 
politiikkaa ottamalla tänne inkeriläisiä 
niin sanottuja paluumuuttajia. Käytän-
nössä useimmat tulijat olivat venäläisiä 
tai ainakin venäjänkielisiä… Venäläis-
väestö kymmenkertaistui ja muodostaa 
nyt noin prosentin maamme väestöstä eli 
n. 50 000. On helppo huomata, että ve-
näläisiä on maassamme nyt sekä suhteel-
lisesti että absoluuttisesti monta kertaa 
enemmän kuin koskaan ennen.”

Luotettavia tilastoja Vihavaisen kuvaa-
masta venäläisväestön tai venäjää puhu-
van väestön kasvusta ei ole, mutta arvata 
sopii: kuvittelisin, että nykyisestä 50 000 
hengen venäläisvähemmistöstä paluu-

muuttajina tulleiden osuus olisi 35 000–
40 000 luokkaa.

Inkerinsuomalaista järjestökenttää 
ajatellen vuosi 1990 on selkeä rajapyyk-
ki. Paluumuuttajat joko perustivat omia 
järjestöjään tai menivät mukaan vanho-
jen järjestöjen toimintaan. Mikäli paluu-
muuttajat niin haluavat, heidän hallussaan 
on ennen pitkää koko inkeriläistaustainen 
järjestökenttä.

Ei, tämä ei ole taistelukuvaus. Toi-
von, että tästä tulisi jonkinmoinen vii-
sauden kuvaus. Me vanhat, ts. kahteen 
ensimmäiseen inkerinsuomalaisten saa-
pumisaaltoon tai heidän jälkikasvuunsa 
kuuluvat ajattelemme, että me ehkä olem-
me voineet ja voimme vastakin olla avuk-
si  uudemmille tulijoille. Voimme opastaa 
heitä nykyisessä Suomessa noudatettavil-
le tavoille; voimme kertoa jotain sellais-
ta, joka meille on itsestään selvää, mut-
ta heille jossain määrin outoa. Me taas 
odotamme ja toivomme, että tulijat avar-
tavat katsantoamme vanhasta Inkeristä ja 
sen kommunismin kynsissä kokemista 
murrosvaiheista. Tässä hienossa ajatus-
rakennelmassa on ainakin kahdenlaisia 
ongelmia: ”vanhat”, siis kahteen ensim-
mäiseen muuttoaaltoon kuuluvat, kuole-
vat eikä heidän jälkikasvuaan juurikaan 
kiinnosta tämä järjestökenttä. Tuorei-
ta paluumuuttajia varmaan tulee rasitta-
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maan sama ilmiö, mutta ennen kaikkea 
se, että venäjänkieliset, siis vain venäjää 
osaavat paluumuuttajat eivät ole tästä jär-
jestökentästä toden teolla kiinnostuneita, 
eivät tippaakaan.

Miten Suomessa käy?
Muistettaneen Ruotsissa tapahtunut kehi-
tys; siellähän ruotsinkieli on päässyt jär-
jestöissä siinä määrin niskan päälle, että 
inkeriläistaustainen lehtikin on vaihtanut 
kieltä suomesta ruotsiksi. Suomi ei ole 

Ruotsi, vaan täällä on syytä pyrkiä säi-
lyttämään maan tärkeimmän kielen, siis 
suomenkielen vahvat asemat myös sellai-
sessa järjestötyössä, jossa jäsenistön vah-
va taipumus vetäisi suuntaa kohti venä-
jän käytön lisäämistä. Tämä koituu ennen 
pitkää koko jäsenistön eduksi. Ne, jotka 
pyrkivät siihen, että venäjä tulisi maan 
kolmanneksi viralliseksi kieleksi, toimi-
vat hyvin selkeästi paluumuuttajien etua 
vastaan.

Jäsenmaksut

Tämän lehden välissä on Suomen Inkeri-liitto ry:n vuoden 2009 jäsen-
maksun tilillepanokortti niille henkilöille, jotka ovat olleet v. 2008 tai 
aiem min yhdistyksen jäseniä.

Pyydämme teitä kirjoittamaan tilillepanokortin tiedonantoja 
-osaan jäsenen nimen ja osoitteen. Varsinkin silloin, jos maksatte jäsen-
maksun jonkun toisen henkilön puolesta, on jäsenen osoite erittäin tär-
keä. Tällä tavalla saamme pidettyä yhdistyslain mukaisen jäsenluet-
telomme ajan tasalla. 

Ne henkilöt, joiden kotipaikkakunnalla ei ole omaa toimivaa jäsen-
järjestöä, sekä myös ne henkilöt, jotka oman jäsenjärjestönsä jäsenyyden 
lisäksi haluavat olla myös Suomen Inkeri-liitto ry:n suoria henkilöjäse-
niä, voivat liittyä jäseniksi.

Jäseneksi voivat liittyä ne, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt ja 
tarkoituksen.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Jäseneksi pyrkivää henkilöä pyydämme ottamaan yhteyttä etukäteen 

toimistonhoitaja Annikki Keloon puh. 045 2612 342.  
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Kesäjuhlat Lahdessa kirkastus-
sunnuntaina 26.7.2009

Katri Einamo, Toivo Iho

Kesäjuhlia viime vuosina hellinyt helle ei 
taaskaan pettänyt. Luontoäiti antoi kau-
niit puitteet kesäjuhlille ja Lahden kau-
punki kylpi auringonvalossa. Tämän ke-
sän juhlatilassa, Joutjärven kirkolla, oli 
sisällä mukavan vilpoista ja valoisaa. 

Jumalanpalvelus, tahi messu alkoi, ku-
ten nykyisin tapana on, esiintyjien mars-
silla sisään kirkkosaliin. Kaikki sujui 
vanhan, totutun kaavan mukaisesti, mer-
kittävimmän poikkeuksen teki saarnas-
tuoliin noustuaan Arvo Survo. Hän oli 

ottanut mukaansa kitaran, ja säestäen sillä 
itseään, aloitti saarnansa n. viisi minuut-
tia kestäneellä, kauniilla äänellä ja soin-
tuvasti esittämällään laululla. 

Survo on tottunut ja taitava saarnojen 
rakentelija. Kiinnitin huomioni muuta-
maan seikkaan: saarna ei tuntunut liian 
pitkältä; sen kesto laulu mukaan lukien 
oli 26 minuuttia. Keskeisen kerrottavan-
sa Survo oli sijoittanut heti lauluosuuden 
jälkeen, niin se jäi parhaiten seurakunnan 
mieleen. Ja mikä kuulijakunnan kannalta 

Joutjärven kirkko
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Kukkatervehdykset lähetettiin 
sankarihaudoille ja Karjalaan 
jääneiden muistomerkille, ku-
vassa (vas.) Arvo Survo, Toivo 
Puronen ja Inkeri Ojala.

Lahden seudun Inkerikerhon puheenjohtaja 
Marja Rämö avasi iltapäivän osuuden

oli tärkeintä: päivän sanoman kytkeminen 
inkerinsuomalaisten vaikeisiin vaiheisiin 
oli toteutettu rehdisti ja konstailematta. 

Petroskoin kuoro lauloi Suomalaisen 
rukouksen. En olisi ollut pahoillani, vaik-
ka kuoro olisi laulanut enemmänkin tut-
tuja, tilanteeseen sopivia lauluja. 

Iltapäivän osuus alkoi klo 14 lou-
naan ja kirkkokahvien jälkeen, kun tilai-
suuden juontaja Toivo Puronen toivotti 
Lahden seudun Inkerikerhon puheenjoh-
tajan Marja Rämön tervetulleeksi laval-
le. Rämö vertasi juhlaa näkötorniin kii-
peämiseen, josta näkee mitä tapahtuu ja 
missä olemme. Hän toivoi, että ihmisille 
kirkastuisi entistäkin tarkemmin se, ettei 
inkeriläisyyttä pidä unohtaa eikä hävittää. 
Tervehdyssanojensa lopuksi Marja Rämö 
siteerasi psalmia 100, jossa esitetään ylis-
tyslaulu Jumalalle ja jossa puhutaan pol-
vesta polveen pysyvästä uskollisuudesta. 
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Tämän jälkeen lavalle saatiin Seppo 
Hämäläinen, joka pohti miten Inkerin 
kristillinen kansa on voinut säilyä Stali-
nin vallan alla ja arveli, että tämä johtui 
siitä, että syvällä inkeriläisten sydämis-
sä on tietoisuus siitä keitä he ovat ja min-
ne he kuuluvat. Nykypäivän ohjeiksi Hä-
mäläinen totesi, että ihmisten on edelleen 
hyvä turvata uskoon ja sen voimaan. 

Seuraavaksi kuultiin lähes kolmikym-
menhenkisen Petroskoin kuoron esittä-
mät Karjalan kunnailla, Ikuinen kulkuri 
ja Oman kullan silmät, joista ainakin en-
simmäinen laulu on ennenkin kesäjuhlil-
la kuultu ja joka soi tälläkin kertaa var-
sin komeasti.

Kuoron jälkeen lavalle saapui Suo-
men Inkeri-liiton puheenjohtaja Toivo 
Iho, joka tervehdyspuheessaan käsitteli 
inkerinsuomalaisten kesäjuhlaperinnettä. 
Vaikuttaisi siltä, että perinne sai alkun-
sa Mooses Putron ideoimista vuoden 
1899 Skuoritsan juhlista. Juhlia järjes-
tettiin Inkerissä kaiken kaikkiaan seitse-
mät, minkä jälkeen perinne siirtyi Suo-
men puolelle jatkuakseen 1920-luvulla. 
Vuonna 1938 järjestettyjen Vuoksennis-
kan juhlien jälkeen otti tovi, ennen kuin 

Seppo Hämäläinen

Petroskoin kuoron väkeä

seuraavat juhlat sodan jälkeen järjestet-
tiin. Tämä tapahtui Järvenpäässä vuonna 
1956. Ihon mukaan ”Jos ennen sotia juh-
liamme leimasi jonkinlainen uhma, sotien 
jälkeisille juhlille tyypillistä taas oli alis-
tuminen välttämättömään, jo tapahtunee-
seen kehitykseen.” Juhlissa, nyt järjestyk-
seltään ilmeisesti 76:ssa, on perinteisesti 
laulettu isänmaalliset Maamme ja Nouse 
 Inkeri, joista jälkimmäistä nimitetään in-
keriläisten kansallishymniksi. Toivo Iho 
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esitti, että ”toisaalta se tuntuisi mitä il-
meisimmin kuuluvan samaan sarjaan suo-
malaisten maakuntalaulujen kanssa. Inke-
ri ei ole eikä ole milloinkaan ollut mikään 
kartalle sijoittuva Suomen maakunta, se 
on myöskin totta. Mutta samoin on tot-
ta se, että kulttuurinsa puolesta Inkeri on 
inkerinsuomalaisten asetuttua sinne kuu-
lunut Suomeen; ollut Suomen kulttuuri-
maakunta.” Nouse Inkeri, kuten muutkin 
maakuntalaulut ovat vuonna 1848 Floran-

päivänä Kumtähden kentällä kantaesite-
tyn Maamme-laulun hengessä ja paljolti 
sen vaikutuksesta syntyneet.

Tämän jälkeen kuulimme Arvo Sur-
voa, joka vertasi Inkerin kansaa pieniin 
lehteen puhkeaviin oksiin – pienet ja sit-
keät silmuthan tulevat parhaiten kaikkein 
pienimpiin oksiin. Survo esitti muutaman 
laulun ja säesti itseään kitaralla.

Juhlapuheen saapui pitämään Inke-
rin emerituspiispa Leino Hassinen, joka 
pohti inkerinsuomalaisten paluumuutta-
jien identiteettiä ja heihin kohdistuvaa 
epäluuloa, kun valtaväestö määrittää kei-
tä ovat ”me” ja ”he”. Hassisen mukaan 

Suomen Inkeri-liiton puheenjohtaja Toivo Iho pi-
tämässä tervehdyspuhettaan

Arvo Survo

Paavalikin käsittelee kirjoituksissaan eri 
kansallisuuksia ja kuvaa minkälaisen kär-
simyksen keskellä tämä eli ja toteutti us-
koaan. Kristillisyys on valinta, johon ei 
automaattisesti synnytä, toisin kuin vaik-
kapa kansallisuus. Jokainen meistä muo-
dostaa minäkuvansa monista aineksista ja 
jokaisella on oma ainutlaatuinen henki-
löhistoriansa. Tästä johtuen ihmisillä on 
monia erilaisia syitä tehdä omanlaisia rat-
kaisujaan, ja tämä meidän kaikkien tulisi 
ymmärtää. Hassisen mukaan kansakun-
nan identiteetti rakentuu rajoista ja nii-
den väliin jäävistä tiloista. Kansoille on 

Juhlapuheen piti emerituspiispa Leino Hassinen
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tarpeen tehdä löytöretkiä tulosuuntaansa 
ja iloita omasta perinnöstään; tästä perin-
nöstä voimme mekin omilla kesäjuhlil-
lamme iloita.

Puheen jälkeen oli jälleen kuorolaulun 
vuoro. Petroskoin kuoro esitti meille kol-
me laulua, joista kahdella ensimmäisellä 
oli sama nimi, Lähde, ja kolmas oli ni-
meltään Polska.

Laulannan jälkeen oli aika jakaa ansio-
merkit. Toivo Iho ja Inkeriläisten sivistys-
säätiön sihteeri Anne Tuohimäki kutsuivat 
lavalle inkerinsuomalaisessa järjestötyös-
sä eri tavoin ansioituneet henkilöt, joista 
sivistyssäätiön kunniamerkin saivat Saimi  
Hutri, Albert Kirjanen, Eva Kotiniit-
ty, Ella Kukova, Aili Mehiläinen, Toivo 
Puronen, Lyydia Ruusu -Salmi, Alina- 

Sinikka Salonen, Risto Toivonen ja Pek-
ka Wikberg. Ruotsiin myönnettiin sää-
tiön ansiomerkit Eric De Geerille, Veera 
Lifille ja Valter Rämölle. Suomen Inke-
ri-liiton viirit jaettiin hallituksen jäseninä 
neljä kautta (12 vuotta) toimineille Maria 
Lahdelle, Viljo Suomalaiselle ja Toivo 
Tupinille. Lopuksi kiitospuheen piti vii-
rin saanut Toivo Tupin.

Tervehdykset kuulimme Toivo Jääs-
keläiseltä Ruotsista ja Kasperi Rasa-
lalta Tartosta. Jääskeläisen omia, moni-
polvisia elämänvaiheita on kuvattu 
Helsingin  Sanomien 3.8.2009 numeron 
sivulla A 5 (ks. myös Muut lehdet). 

Tämän jälkeen kuulimme tilaisuuden 
loppusanat Lahden seudun Inkerikerhon 
varapuheenjohtajalta Inkeri Ojalalta, 
minkä jälkeen lavalle saapui vielä Lahden 
seudun kerhon Helmi Leppänen esittä-
mään oman runonsa Lintu pieni.

Loppuhartauden piti Leino Hassinen, 
joka tarinoi 40 vuotta sitten tapahtuneesta 
Kuun valloituksesta, astronauttien ja suu-
ren hankkeen yhtäkkisestä pelastumises-
ta pienen asian, tällä kertaa kuulakärki-
kynän avulla, jota hän vertasi Jeesuksen 
aasilla ratsastamiseen. Hassinen toivotti 
kuulijoille rohkeutta ja määrätietoisuutta 
tarttua uusiin tehtäviin.

Aivan lopuksi lauloimme yhdessä Maa 
on niin kaunis. Tämän jälkeen kukin lähti 
tahoilleen helteiseen iltaan – tavataan taas 
ensi kesänä! 

Tervehdyksen Ruotsista toi Toivo Jääskeläinen

Inkeri-liiton ja inkeriläisten sivistyssäätiön kunniamerkkien saajat vm. 2009
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Toimellisesti vaeltanut: 
Uljas Marttisen elämäntaival

Toivo Iho, kuva Anne Tuohimäki

Kaikki Suomen Inkeri-liiton viime maa-
liskuisen vuosikokouksen osanottajat 
tuskin kiinnittivät mitään huomiota huo-
litellusti pukeutuneeseen, jossain mää-
rin iäkkäältä vaikuttaneeseen gentleman-
niin tämän saapuessa kokoukseen; toki 
kokouk sen puheenjohtaja hoksasi mennä 
ovelle vastaan. Eipä tullut kysytyksi tuli-
jalta, milloin hän edellisen kerran oli lii-
ton vuosikokoukseen osallistunut. Vastaus 
olisi voinut yllättää, sillä tuo tulija, SOK:n 
suurvaraston johtaja evp, res. majuri Ul-
jas Marttinen saavutti sadan (100) vuo-
den iän 9.7.2009. Onnittelumme!

Keskustelimme merkkipäiväänsä odot-
televan Marttisen kanssa hänen kotonaan. 
Valokuvauksesta ja osasta kysymyksiä 
vastasi Anne Tuohimäki, suurimman osan 
kysymyksiä esitti ja keskustelun merkit-
si muistiin allekirjoittanut. Meille tilanne 
oli yllättävä: olimme varautuneet haastat-
teluun, jossa olisimme joutuneet tankutta-
maan edestakaisin samoja asioita ja autta-
maan haastateltavaa vaikeiden paikkojen 
yli. Ainakin kerran kävi juuri päinvastoin: 
sorruin itse keskustelun sisäiseen muisti-
virheeseen, ja Uljas Marttinen sai aut-
taa minut siitä allikosta. Tämän miehen 
muisti ja terävyys ovat laatuluokkaa!

Näin 100-vuotiaamme kertoo 
elämänsä vaiheista:
Isäni oli Kolppanan seminaarin käynyt, 
inkeriläinen kansakoulun opettaja. Äitini 
kuului ns. suomenmaakkoisiin eli passil-
la eläjiin, mutta solmittuaan avioliiton in-
keriläisen isäni kanssa hän menetti tämän 

statuksen. Isän työpaikka oli Hietamäen 
Jamalaisin koulu. Perheen kesäpaikaksi 
isä oli v.1910 hankkinut pientilan (pinta-
ala n. 30 ha, josta peltoa 5–6 ha) Antreas-
ta, Karjalan kannakselta.

”Elämäni suurin suru oli isän kuole-
ma v. 1915. Silloin äiti joutui neljän lap-
sensa kanssa totisen paikan eteen. Sedät 
tarjosivat omaa ratkaisumalliaan: yksi 
poika kullekin kolmesta sedästä ja tytär 
äidin huostaan. Äiti halusi kuitenkin eh-
dottomasti pitää perheen koossa, ja niin 
asia ratkaistiin muutolla kesäpaikkaan, 
Antreaan, siis Suomen puolelle v. 1916.”

Lapset kävivät koulunsa Viipurissa, 
Uljas suoritti Viipurissa keski-
koulun, ja perheen muutet-
tua v. 1930 Helsinkiin haki 
ja pääsi varmaan tuon 
ajan Suomen parhaa-
seen kauppaopistoon; 
Suomen Liikemiesten 
Kauppaopistoon, 
jonka hän sel-
vitti erittäin 
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hyvin paperein. ”Opiston loppuvaihees-
sa rehtori kutsui luokseen kansliaan (mie-
lessä vilahti ajatus ”Olenko tehnyt jo-
tain pahaa?”), mutta rehtori ilmoitti, että 
SOK:sta oli pyydetty suosittelemaan jota-
kuta hyvin kirjanpidon hallitsevaa henki-
löä, ja suositus kohdistui minuun.”

”Ensin palvelin viisi vuotta SOK:n kir-
janpito-osastolla, ja sitten tuli komennus 
uuden Vallilan keskusvaraston kirjan-
pitäjäksi. Jouduin kuitenkin upouudes-
sa varastossa vastaanottamaan ja sijoit-
telemaan tavaroita, ja varaston silloinen 
päällikkö ei missään tapauksessa halun-
nut enää päästää minua kirjanpito toimiin, 
vaan niihin tuli joku muu, ja minut ni-
mitettiin seuraavan vuoden alusta va-
raston apulaispäälliköksi. Tätä hommaa 
hoidin edeltäjäni kuolemaan saakka, ja 
sotavuosien jälkeen minut v. 1949, hei-
näkuun alusta lukien, nimitettiin varaston 
päälliköksi. Vuonna 1961 sain osastopääl-
likkönä SOK:n prokuristin arvon, ja lo-
pulta vuonna 1967 minusta tuli SOK:n 
uuden suurvaraston johtaja. Tässä tehtä-
vässä, jossa alaisten lukumäärä ylitti 400 
henkeä, olin v. 1971 tapahtuneeseen eläk-
keelle siirtymiseeni saakka.”

Elämänohjeet pitkän iän saavuttami-
seksi? Marttinen painottaa säännöllis-
ten elintapojen merkitystä: ”Alkoholi on 
minulle lähes tuntematon; tupakka ei ole 
maistunut, mutta olen päivittäin nautti-
nut vähän hunajaa. Liikuntaa olen aina 
harrastanut eri muodoissa paljon, myös 
työpaikallani. Jos joku alaisista kuvitteli 
johtoon tullessani saavansa olla kontrol-
lin ulottumattomissa, koska johtaja istuu 
huoneessaan pöydän takana, hän erehtyi. 
Liikuin jatkuvasti suurvaraston eri puo-
lilla ja pidin itseäni myös siten tapahtu-
mien tasalla.”

Uljas Marttisen sotareissu kesti yli nel-
jä vuotta. Hän palveli Helsingissä, Kan-
naksella ja vähän aikaa myös Päämajassa. 
Hänen sotilasuransa päättyi Itä-Karjalan 

ItPsto:n komentajana. Sotilasarvoltaan 
hän on majuri.

Uljas Marttisen perhesuhteissa toisin-
tuu luku neljä: Hänellä on neljä lasta, ai-
van kuten hänen vanhemmillaankin oli. 
Myös lapsia ja lastenlapsia sekä lasten-
lastenlapsia on neljä. Jälkikasvu nimit-
tää häntä vaariksi, kuitenkin nuorin, siis 
kaikista nuorin polvi tuntee hänet nimellä 
isoukki. Lapset ovat Marttisen ensimmäi-
sestä avioliitosta. Vaimon kuoltua hän eli 
leskenä 11 vuotta ja avioitui sitten toista-
miseen. Tämä liitto kesti 41 vuotta, ja toi-
senkin vaimon kuoltua Marttinen on elä-
nyt leskenä.

Kysymme tulevan päivänsankarin var-
haisimpia muistikuvia. ”Ensimmäinen 
muistikuva on laskiaisen 1913 jälkeisel-
tä ajalta, jolloin kylän miehiä odoteltiin 
kotiin Pietarista, jossa nämä olivat olleet 
ajeluttamassa pietarilaisia, siis tienestissä. 
Joku nainen huokaili: ”Voi voi ku se tulis 
ja tois jotain kottiin, ettei jäis juomaan!”

Toinen kuva on keinutuolin kyydistä: 
Keinutuoli vietiin luokkahuoneeseen ja 
pikku Uljas sai istua tuolissa, jota työn-
nettiin luokan päästä päähän. Seuraava: 
Vanhemmat sisarukset ovat leikkiessään 
jollain mustalla mönjällä tehneet nuo-
rimmasta afrikkalaisen. Äiti kutsui perä-
ti isän tapausta selvittämään, ja Toivo-veli 
taisi saada kurituksen.

Neljäs, edelleen Inkerissä tapahtunee-
seen liittyvä muistikuva: Isä opetti suo-
meksi. Tuli tarkastaja, joka kyseli ve-
näjäksi, eivätkä lapset osanneet vastata. 
Tarkastaja oli antanut lausunnon: erittäin 
heikko opettaja!” Isän kuoltua häntä seu-
rasi venäjänkielinen naisopettaja.

Marttisen terveiset lehtemme lukijoil-
le: ”Suren sitä, että inkerinsuomalaiset 
ovat joutuneet omatta syyttään niin paljon 
kärsimään. Olen myötäelänyt heidän kär-
simyksensä. Olen iloinen siitä, että niin 
monet heistä ovat vaikeissa oloissa jaksa-
neet säilyttää suomalaisuutensa.”
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Uljas Marttisen päällimmäisinä har-
rastuksina ovat olleet kirjoittelu, seu-
rakunnan toiminta ja sotaveteraanityö. 
Hän on osallistunut seurakunnan toimin-
taan viikoittain, pitäen siellä eri aiheis-
ta kolmisenkymmentä esitystä. Marttinen 
on myös viikoittain osallistunut Espoon 
sotaveteraanien tilaisuuksiin. Eläkkeel-
le päästyään hän on osallistunut myös 
SOK:n ikämiesten kokoontumisiin ker-
ran kuussa.

Lopuksi teen tälle, muutaman viikon 
kuluttua täydet sata vuotta täyttävälle 
miehelle oikean omantunnonkysymyk-
sen: ”Jos tilanne vaatisi sitä, ja kutsu kä-
visi, lähtisitkö heti uudestaan hoitamaan 
sitä tehtävää, josta jäit eläkkeelle?”

Uljas Marttinen miettii, ja esittää ensin 
muutaman varauman. Lopulta hänen sil-
missään välähtää: ”No, mikäs siinä; eivät-
hän johtamisen perusperiaatteet ole mik-
sikään muuttuneet!”

Matkan varrelta –  
 Inkerinsuomalaisen muistelmia

Sodanaikainen Inkeri

Reino Jaakkimainen

Jatkoa Inkeriläisten Viestissä 11/2007 
aloitetuille muistelmille.

Osa 15

Ronola, marraskuu 1941
Äijän (isoisän) talo Ronolassa oli kylä-
tien ensimmäinen oikealla länteen men-
nessä. Se ja sen viereinen talo oli liitetty 
yhteen yhteisellä etuhallilla. Erikattoiset 
kujat olivat myös yhdessä. 

Ronolaiset saivat jäädä koteihinsa. 
He jakoivat sovussa tilansa saksalaisten 
kanssa. Nämä eivät olleet rintamajoukko-
ja, vaan heidät oli sijoitettu sinne pysy-
västi. Matti-enomme toimi kylävanhem-
pana.

Isovanhempien talossa olivat korkea-
arvoiset upseerit ja heidän palvelijansa. 
He majoittuivat olo- ja makuhuoneissa; 

isovanhempamme, Matti-eno ja Anna-tä-
ti pysyttelivät keittiössä. Ämmä (isoäiti) 
ja äijä nukkuivat kiukaan päällä, setä ja 
täti keittiön lattialla. Nyt keittiön lattiasta 
tuli myös meidän perheemme nukkuma-
tila. Päästäkseen paikoilleen saksalaiset 
kulkivat keittiön läpi. Selvästi keittiössä 
oli tilanahtautta, ja muutenkin me toim-
me mukanamme paljon meteliä ja liiket-
tä, mikä ei lie ollut saksalaisille mieluista.

Marraskuussa maa oli jo jäätynyt ja 
pinnalla jonkun verran lunta. Kaksi ve-
näläistä kerjäläislasta, tyttö siinä kuuden 
iässä, poika kahdentoista, kulkivat talos-
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ta talolle pyytäen ruokaa. Saksalaiset py-
säyttivät heidät ja rupesivat kuulustele-
maan. Seuraavaksi lapset vietiin ulos, 
ammuttiin ja haudattiin puoliksi jäätynee-
seen maahan. Mitään selitystä tai syytä ei 
annettu enollemme. Se oli joko mieletön-
tä julmuutta, tai sitten saksalaiset löysi-
vät lasten laukusta jotain todisteita siitä, 
että lapset olivat vakoilutehtävissä. Ky-
län läheiselle rautatielle, nimittäin, olivat 
saksalaiset tuoneet erikoisen panssariju-
nan, minkä suuri tykki kävi kaksintaiste-
lua linnan tykistön kanssa. Venäläiset ha-
lusivat epätoivoisesti tuhota tämän tykin. 
(Myöhemmin he onnistuivatkin.) Olisi-
kohan lapsilla ollut mitään tekemistä tä-
män kanssa? Vai riittikö pelkkä epäily sii-
tä saksalaisille?

Eräänä päivänä huomioni kiinnittyi 
etuhallin pöydällä lojuviin värikkäisiin 
esineisiin. Ne olivat ovenkahvan munan 
muotoisia ja käsin käännettävä mutteri 
yhdessä päässä. Yritin vääntää mutteria, 
vaan en voinut. Olin juuri menossa hake-
maan hohtimia, kun Matti sattui paikal-
le. ”Hei, mitä sinä noilla teet? Et suinkaan 
aio kiertää mutteria? Etkö tiedä että ne 
ovat käsikranaatteja?” Herran enkeli tai-
si taas olla lähellä. Mitä olisinkaan voinut 
tehdä irrotettuani mutterin, kiskottuani 
narusta ja vasta sitten huomattuani mikä 
se oli? Ei olisi ollut mitään paikkaa mi-
hin olisin voinut heittää kranaatin turval-
lisesti vahingoittamatta itseäni ja muita. 

 
’Me olemme kaikki Herran käsissä’
Kurkelasta tuodut panssarivaunun pat-
terit, mitkä Matti oli ottanut, tulivat nyt 
hyvään käyttöön. Matin kanssa teimme 
niistä kotitekoisen taskulampun niin, että 
volttimäärä ylitti tuntuvasti lampun vaa-
timan määrän, joten lampusta tuli pal-
jon voimakkaampi kuin tehdastekoinen. 
(Lampun kestoaika tuli siten vastaavasti 
lyhyemmäksi.)

Kyläläisten elämänmeno omissa ko-
deissaan, vaikka jakoivatkin kotinsa sak-
salaisten kanssa, oli monessa suhteessa 
aika normaalia. Tavallinen saunakäynti 
oli osa tätä normaalielämää, ja saunas-
sahan käydään tavallisesti illalla. Mut-
ta saksalaiset, ampumisen uhalla, kielsi-
vät siviilien pimeässä liikkumisen. Tätä 
valvoi kahden sotilaan partio, mikä kul-
ki kylätietä edestakaisin. Me olimme 
järjestäneet niin, että varoittaaksemme 
saunalaisia valaisimme ulkohuoneen ik-
kunasta taskulampulla saunaa päin silloin 
kun partio oli lähellä. Tavallisesti miehet 
kävivät saunassa ensin kun oli vielä va-
loisaa siinä mielessä että, jos pahasti kävi, 
naisten liikkuminen pimeässä ei olisi yhtä 
paha kuin miesten.

Eräänä lauantai-iltana, kun naiset oli-
vat saunassa, oli minun vuoroni antaa 
valomerkki. Yhtäkkiä kuulin ulko-oven 
kovan kolahduksen ja raskaiden saapa-
saskeleiden lähestyvän nopeasti. Tus-
kin ehdin kiertää taskulamppuvalon pois 
päältä kun minua tartuttiin niskasta kiin-
ni ja kiskottiin talon sisään. Siellä soti-
laat heittivät minut syrjään pois tieltä ja 
tarttuivat Matti-enoon. Kun he olivat ul-
kona, kuului kiväärin pamaus ja sitten oli 
kaikki hiljaista.

Keittiössä syntyi täydellinen paniik-
ki. Anna-täti huusi hysteerisesti syyttäen 
minua ja Mattia, taskulampun keksijää. 
Koko keittiö oli täynnä itkua ja huutoa. 
Olin shokissa. Olin syyllinen Matti-enon 
kuolemaan. Kuinka voisin elää tällaises-
sa syyllisyydessä? Aivoni olivat lukossa, 
kaikki meni yli ymmärrykseni. Ei mitään 
näkymää, ei toivoa tulevaisuudesta. Tämä 
oli nyt kaiken loppua.

Sitten äijä kiukaan päältä otti asiat kä-
siinsä. Korkealla, mutta rauhallisella ää-
nellä hän sanoi: ”Kuulkaapas nyt kaik-
ki. Muistakaa, että me jokainen olemme 
Herran käsissä. Mitä tapahtuneekin, se 
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on aina Jumalan tahdosta. Meidän täy-
tyy hyväksyä se nöyrästi ja samalla ar-
vokkaasti. Ei enää syyttelyjä. Olkaamme 
kaikki nyt hiljaa ja rukoilkaamme yhdes-
sä.” Me teimme niin. Jokainen oli hiljaa 
ja me kaikki rukoilimme. Ja rukoilinpa 
minä sydämeni pohjasta, en koskaan en-
nen niin kovasti. Hiljalleen mieleni rau-
hoittui ja huoneestakin oli hysteria poissa. 
Kaikki olivat mietteissään, kuin yrittäen 
sulattaa sitä sulattamatonta mikä oli ta-
pahtunut. Kului jonkin aikaa. Sitten kuu-
limme lähestyviä askeleita, ovi aukeni ja 
...tapahtuikin suurin ihme. Matti-eno as-
tui talon sisään.

Se, että hän oli kylänvanhin, varmasti 
pelasti Matti-enon hengen. Kylän komen-
dantti, jonka luo Matti-eno vietiin, tietys-
ti tunsi Matti-enon hyvin. Kuultuaan mitä 
oli tapahtunut alkoi komendantti nauraa. 
”Parasta että tästä lähin löydät turvalli-
semman tavan saunoa. En halua kylän-
vanhimman ampumisen tulevan tarpeelli-
seksi.” Voimakkaan taskulampun valaisu 
vain muutaman kilometrin päässä oleval-
le rintamalle päin ei tosiaan ollut hyvä 
idea. Lisäksi kotitekoinen lamppumme 
oli tosiaankin liian voimakas. Tarkastim-
me kerran tämän Matin kanssa. Ilmian-
tava, voimakas valo tuli läpi monien ra-
kojen sekä kujan seinissä että portissa ja 
sen alla. 

Olimme vielä silloinkin siinä uskossa, 
että linna voisi kukistua milloin tahansa, 
ja että me pääsisimme pian takaisin ko-
tiin ja että sitten asiat tulisivat taas nor-
maaleiksi, mitä se sitten olisikaan.  Olin 
kuullut jonkun sanoneen, että ihminen 
voi elää kaksi kuukautta ilman ruokaa. 
Joka kerran kun söin vatsani täyteen pe-
runapuuroa, laskin sen perusteella mil-
loin saksalaisten piti olla linnassa, jotta 
me olisimme vielä hengissä. Päähäni ei 
koskaan pälkähtänyt ihmetellä mistä ruo-
ka sen jälkeen tulisi. Ruokaa mitä tarvit-

taisiin ei ainoastaan meille, vaan miljoo-
nille Leningradin asukkaille.

Ennen ensimmäistä evakuoimista Kur-
kelasta isä ja me pojat kiireessä kaivoim-
me kuopan paikkaan missä saunamme oli 
ollut ja täytimme sen vehnälyhteillä lähei-
sestä kolhoosin pellosta. Pian saksalaisten 
tulon jälkeen, kun ilmeni että he ottaisivat 
meiltä mitä haluaisivat, isä päätti tehdä 
samoin perunoiden kanssa. Kun sotilaat 
olivat matkalla rintamalle tai sieltä takai-
sin ja kylä oli heistä tyhjä kaivomme kak-
si kuoppaa: yksi lähelle kylätietä meidän 
talon viereiselle tonttirajalle ja toinen ai-
van meidän tonttimme takarajalle. Talon 
läheisen kuopan perunat söimme jo vielä 
talossa asuessamme.

Isovanhempien luona ollessamme lä-
hes tyhjensimme heidän ruokavaraston-
sa, myös lehmän ruoat. Tilat olivat myös 
aivan liian ahtaat kaikille, vaikkei ku-
kaan siitä meille valittanutkaan, eivät su-
kulaisemme eivätkä saksalaiset. Korkeilla 
upseereilla oli paljon vieraita, saappaiden 
kantapäät kolisivat, selontekoja tultiin te-
kemään. Täytyy oikein ihmetellä upsee-
rien kärsivällisyyttä keittiön ahtaudessa 
ja meidän melussamme. Matti-enon ta-
pauksen aikanakaan he eivät hiiskahta-
neet, vaikka tietenkin kuulivat koko mel-
lakan. Meidän oli korkea aika löytää 
paikka muualta ja löysimmekin sen sit-
ten läheisestä Lyysmäen kylästä. 

Sitä ennen isä sai lainattua hevosen ja 
ajoi Jussin kanssa peltojen poikki Kur-
kelaan hakemaan vehnälyhteitä. Sotilaat 
ryntäsivät meidän talostamme heti paikal-
le, mutta perääntyivät nähdessään vehnä-
lyhteet. Saimme lyhteet puitua Ronolassa 
ja niistä tuli meille kolme säkkiä viljaa ja 
olkia lehmälle. 

Muistelmat jatkuvat seuraavassa nume-
rossa.
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Laukaa, Toholampi, Inkeroinen … 

Inkeriläisiä paikannimiä Suomessa

Heikki Tervonen

Kielitieteilijä A.E. Tunkelon mukaan 
inkeriläisperäisiä paikannimiä on 
Suomessa luultavasti Keski-Suomea, 
Hämettä ja jopa Pohjanmaata myö-
ten. Kymenlaaksossa on ollut ainakin 
kolme sellaista paikannimeä, joista 
Inkeroinen ja Inkerilä ovat yhä käy-
tössä. Tunkelo käsitteli tätä kiintoisaa 
aihetta Kalevalaseuran vuosikirjassa 
vuonna 1951 (WSOY). Paikannimet 
kertovat, että myös inkeriläisväestöä 
on siirtynyt joko väliaikaisesti tai 
pysyvästi Suomeen asumaan jo hyvin 
varhaisina aikoina.

Professori Jalmari Jaakkolan mukaan 
nykyisin Kotkan kaupunkiin kuuluvas-
sa Kymin pitäjässä oli kylä, jonka nimi 
vuonna 1565 kirjoitettiin Kariala. A.E. 
Tunkelon mukaan Karialan alkujuuria ei 
tarvitse ryhtyä etsimään Karjalasta. Suo-
menlahden eteläpuolella oli itämerensuo-
malaista väestöä, jota nimitettiin karjalai-
siksi. Sittemmin heidät on tunnettu ennen 
muuta inkerikkoina eli inkeroisina. Vuo-
den 1911 Tietosanakirjan mukaan venä-
läiset aikakirjat eivät tunne 1000-luvulta 
inkeroisten kansaa, mutta kylläkin karja-
laiset, joilla silloin on tarkoitettu myös 
inkeroisia. Niinpä vatjalaiset nimittivät 
vielä 1900-luvun alkupuolella inkeroisia 
karjalaisiksi. Näin kirjoittivat inkeriläiset 
Kaarle Soikkeli ja Pekka Toikka Tieto-
sanakirjassa.

Suursaaren poika, Inkerin suomalais-
murteiden tuntija Volmari Porkka totesi 

vuonna 1885 ilmestyneessä väitöskirjas-
saan, että nimitys karjalaiset oli tavalli-
sempi kuvaamaan Inkerinmaan alkupe-
räisiä asukkaita. Inkeroisilla tarkoitettiin 
etupäässä Hevaan joen varrella asuvia itä-
merensuomalaisia. Tunkelon mukaan in-
keroisten tärkeimmät asuinpaikat olivat 
Soikkolan niemi ja Kaprio, Hevaan seu-
tu sekä Ala-Laukaan jokivarsi. Näin inke-
roiset olivat tietyllä alueella asuvia kar-
jalaisia. Porkan mukaan venäjänkielinen 
nimitys izhorit oli yhteinen kaikelle Inke-
rinmaan itämerensuomalaiselle väestölle, 
joka kuului kreikkalais-katoliseen eli or-
todoksiseen kirkkoon. 

Ruotsin vallattua 1600-luvulla Käki-
salmen läänin ja Inkerinmaan, Suomeen 
jääneisiin, ortodoksiseen kirkkoon kuu-
luneisiin karjalaisiin pappeihin ja seura-
kuntalaisiin kohdistettiin kovia paineita 
heidän käännyttämisekseen luterilaiseen 
uskoon. Monet heistä kuitenkin mieluum-
min pakenivat Venäjälle. Sama painostus 
kohdistui inkeroisiin ja vatjalaisiin, mut-
ta se ei tuottanut ainakaan pysyvää tulos-
ta. Historiakirjoista tiedämme, että jopa 
Itä-Suomeen siirtynyttä luterilaista väes-
töä ja inkerinsuomalaisia kääntyi jonkin 
verran ortodoksiseen uskoon, kunnes sitä 
ryhdyttiin tarmokkaasti estämään.

Karjalaiset Inkerinmaalta 

Tunkelo piti siis todennäköisempänä, että 
Karialan kylän asukkaat ovat tulleet pi-
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Inkerin lähetyspappi Arvo Survon esivanhemmat 
tulivat aikoinaan Keski-Suomesta Inkerinmaalle, 
mutta jo esihistoriallisena aikana inkeroisia ja 
vatjalaisia on voinut muuttaa eränkävijöinä ny-
kyiseen Keski-Suomeen saakka. Arvo Survo on 
edistänyt vatjan ja inkeroisten kielen elpymistä. 
Kuvassa hän on lähetyssaarnaaja Martti Rauta-
sen kotitalon edustalla entisessä Novasolkan Ti-
kanpesän kylässä. Rautanen oli luomassa pohjaa 
kirkolle ja kirjakielelle Ambomaalla.  

kemmin Suomenlahden toiselta puolel-
ta kuin Karjalan kannakselta tai Laato-
kan Karjalasta. Inkerinmaalle voisi viitata 
se, että Karialan kylä kuuluu Kymijoen 
vesistöalueeseen, jolla on ollut yhteyk-
siä etelään päin. Vatjalaiset ja inkeroiset 
ovat olleet todennäköisesti ikiajoista läh-
tien meren tuttuja, joita myös Kymijoen 
lohiapajat ovat vetäneet puoleensa.

Entisessä Sippolan pitäjässä, nykyises-
sä Anjalankosken kaupungissa on Kymi-
joen rannalla tehdasseutu, jonka nimenä 
on Inkeroinen. Tunkelon mukaan taaja-
man paikalla ollut kylä on tuskin voinut 
syntyä muuten kuin siten, että Hevaan 
seudun inkeroisväestöä on joskus men-
neisyydessä siirtynyt suurempi tai pie-
nempi ryhmä asumaan Kymen jokivesien 
vierelle. Inkeriin viittaa myös Valkealan 
pitäjän, joka on nykyisin liitetty Kouvo-
laan, kylän nimi Inkerilä Kymijoen ylä-
juoksun vesistöalueella. Tunkelo arveli, 
että tarkemmalla tutkimisella Kymen-
laaksosta löytyisi muitakin paikannimiä, 
jotka viittaavat myöhemmän Inkerinmaan 
alueelle.

Jopa Keski-Suomessa sijaitsevan Lau-
kaan nimi voi olla inkeriläisperäinen. 
Sama nimi on entisen Kuopion pitäjän 
Laukaanjärvessä. Ruotsiksi Laukaa on 
Laukas. Nimi saattaa juontua Inkerin-
maalla virtaavasta Laukaanjoesta. Suur-
saarelaisen Porkan mukaan Lavansaaren 
nimi on johtunut Lavassaaresta tai vie-

lä vanhemmasta muodosta Lavvassaa-
resta, jota nimeä käytettiin Inkerinmaan 
pohjoisrannikolla Soikkolassa ja sen itä-
puolella. Porkan mukaan saaren nimi oli 
aiheutunut siitä, että se oli vastapäätä 
 Lavvasjoen suistoa ja Soikkolan nientä, 
jota nimitettiin Laukaan puoleksi. 

Erämiehiä lähti Keski-Suomeen 
saakka
Tunkelon mukaan Laukaanjoki on pitkä-
nä, sisämaahan johtavana vesikulkureitti-
nä ollut jo historiallista aikaa edeltävinä 
vuosisatoina tärkeä väylä Suomenlahdel-
ta Novgorodiin päin turkis- ynnä muuna 
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kauppatienä. Mikäli näin on, ei tuntuisi 
ollenkaan ihmeelliseltä, jos erämiehiä ja 
myöhemmin siirtolaisia olisi siirtynyt vil-
kasliikenteisen Laukaanjoen varsilta tur-
kisten pyyntiin Keski-Suomeen saakka, 
jonne muinoin riistasta rikkaat metsät ja 
antoisat kalavedet houkuttelivat pyydys-
täjiä. Siksi Tunkelo uskoikin, että Lau-
kaan pitäjän muinaisen asutuksen al-
kuunpanijoista eräät ovat olleet kotoisin 
Inkerin Laukaanjoen varrelta. 

Kiintoisaa on panna merkille, että 
vuosi satoja myöhemmin Ruotsin val-
lan alle joutunutta Inkerinmaata asutet-
tiin jopa Keski-Suomesta saakka. Muun 
 muassa Survon tilan joutopoikia lähti et-
simään sieltä parempaa toimeentuloa. 

Myös aikoinaan Laukaassa sijainnut 
rautatiepysäkki ja talonnimi Vatia, ky-
lännimi Haapavatia sekä Vatiajärvi viit-
taavat Tunkelon mukaan todennäköisesti 
vatjalaisiin. Jos Laukaan pitäjä on saa-
nut nimensä Inkerinmaan laukaalaisis-
ta, miksi ei Vatia-nimi olisi tullut Lau-
kaan pitäjään Inkeristä vatjalaisperheen 
tuomana? Kangas alan Vatiala saattaa se-
kin viitata vatjalaisiin, joskaan Tunke-
lo ei pitänyt tätä selitystä varmana. Sitä 
saattaisi tosin tukea se, että samassa pi-
täjässä on Riunvaivan kylässä talonnimi 
Lempoinen. Tämä saattaisi juontua vat-
jalaisalueella olevasta Lempolan kylästä. 
Kangasalan talonnimi Lempoinen on to-
dennäköisesti peräisin Lempäälän pitäjän 
Lempoisista. Lempäälä on äännesukulai-
nen Pohjois-Inkerin Lempaalalle. Vesi-
lahtelainen kylännimi Narva tai Naarva 
on äännesukulainen Länsi-Inkerin pitä-
jännimelle Narvusille.

Kansassamme inkerois- ja  
vatjalaisverta  
Jopa Keski-Pohjanmaalta saakka Tunkelo 
löysi yhteyksiä Inkeriin. Haapavedellä on 

Vatjuskylä ja Vatjusjärvi, jotka todennä-
köisesti kertovat varhaisesta vatjalaisasu-
tuksesta. Myös Toholammin pitäjä sekä 
Rautalammin Toholahden kylä voivat vii-
tata inkeriläisiin juuriin. Toholahden var-
haiset asukkaat ovat ehkä siirtyneet Suo-
nenjoelta, jossa on samanniminen kylä. 
Tunkelo arveli, että toho voi juontua vat-
jan sanasta toho, joka merkitsee tuohta.

Nämä A.E. Tunkelon näkemykset 
avaavat eteemme kiintoisia näkymiä. Ne 
osoittavat, kuinka vilkasta turkis- ja muu-
ta kauppaa on käyty yli Suomenlahden. 
Ne osoittavat myös, kuinka inkeroiset ja 
vatjalaiset ovat osallistuneet Suomen var-
haisen elinkeinoelämän kehittämiseen ja 
myös Suomen vesireittien varsien asut-
tamiseen. Heidän merkityksensä on ollut 
niin suuri, että monet paikat on nimetty-
kin heidän mukaansa.

Mikäli Tunkelon johtopäätökset ovat 
oikeita, Suomen kansassa on hyvin to-
dennäköisesti virrannut inkeroisten ja 
vatjalaisten verta, Kymenlaaksossa jopa 
huomattavassa määrin. Kun nykyisin ky-
sytään, kuolevatko inkeroiset ja vatjalai-
set kansoina sukupuuttoon, niin on huo-
mattava, että heidän verenperintöään on 
toki sekä Venäjän ja Suomen kansoissa. 
Ja ehkä heidän nykyinen kansallinen, kie-
lellinen, kulttuurinen ja miksei uskonnol-
linenkin heräämisensä, joka on tapahtu-
massa yhdennellätoista hetkellä, auttaa 
heitä pelastamaan kansojensa kulttuurin 
rippeet. 

Kirjoittaja on karjalaissyntyinen pappi, toimittaja 
ja kirjailija, joka on kirjoittanut mm. kirjan Arvo 
Survon matkassa Viipurista Volgan mutkaan (Kir-
japaja 2007)
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Vatjalaisten praasnikassa 
Luužitsan kylässä

Marjukka Patrakka

Lähellä Viron rajaa Ust-Lugan sataman 
tuntumassa asuvat viimeiset vatjalaiset. 
Vatjalaiset ovat ortodokseja ja heillä pyhi-
mysten muistoksi vietetään juhlat, praas-
nikat. Ne ovat Luužitsassa ja viereisessä 
Liivakylässä Pedro 12.7. ja Talvi-Miikku-
la 19.12.; toisissa kylissä on omat praas-
nikkapäivät.  Luužitsan kylässä juhlape-
rinnettä on elvytetty kymmenisen vuotta, 
suuriakin Pedronpäiviä satoine vieraineen 
on vietetty.Nyt juhla pidettiin museonjoh-
tajan äidin kuoleman johdosta pienimuo-

toisena lauantaina 11. heinäkuuta. Juhla-
väkeä oli puolitoista sataa aurinkoisessa 
ulkoilmatilaisuudessa. Puiden keskellä 
lähellä maantietä on avoin kenttä, jossa 
väki kokoontuu. Sivuitse menee tie muu-
taman talon luo. Oli tehty pitkä katos, 
jonka alla oli pöytä täynnä ruokia ja juo-
mia. Piirakat ja vatruskat kuuluvat juhliin.

Väkeä tuli koko ajan juhlapaikalle. 
Vatjan lippu nostettiin harmaantuneen 
salkoon.  Venäjäksi ja vatjaksi toivotettiin 
tervetulleeksi. Kerrottiin kylän kohtalos-
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ta, sota poltti miltei kaikki sata taloa. Ni-
meltä mainiten kiitettiin niitä, pääasiassa 
naisia, jotka nostivat kylän sodan jälkeen.

Tyttö-trio Lintuset lauloi vatjaksi. He 
ovat ommelleet itselleen valkeat muinais-
malliset vatjalaistytön puvut päähinei-
neen. Toinen tyttökuoro esiintyi fereseis-
sä. Pari pikkutyttöä lauloi. Notkea neito 
esitti taitovoimistelua. Nuoret ja vanhat 
kilpailivat: piti juosta täyttämään vodkala-
si, seuraava kilpailija kiirehti juomaan sen. 
Sitten jo nurmikko täyttyikin tanssijoista.

Kävin välillä tuttavani kanssa vierei-
sellä vanhalla hautausmaalla. Petäjän kyl-
keen oli kiinnitetty uusi lintulauta, lin-
nutkin muistelevat vainajia. Uhripetäjän 
kolossa oli muutama ryyni kaikkien vai-
najien muistoksi. Tekokukkaseppeleet 
loistivat haudoilla. Vanhaan aikaan ky-
läjuhlat aloitettiin kirkossa ja haudoilla 
käynnillä.

Sitten ystävät jo kutsui-
vat juhlapöytään. Oli ilo 
tavata niin monia tutta-
via vuosien takaa, vä-
hän väliä joku ky-
syi, muistanko hänet. 
Nyökkäsi nuori mies 
tervehdyksen. Vasta 
linja-autossa välähti: 
sehän oli aikuiseksi eh-
tinyt Pikku-Vova, joka 
olisi halunnut muuttaa 
mukanani Suomeen!

Ennen juhlaa me 
Inkerin Kulttuuriseu-
ran matkalaiset olimme 
ajaneet läpi läheisen 
Joenperän vatjalais-
kylän, Lužitsasta Va-
lentina Judina läh-
ti oppaaksemme. 
Joenperällä on 
vielä vanhoja-
kin rakennuk-

sia. Kalmiston hongikon yli loisti uuden 
kirkon kultaiset ristit. Nousimme mäelle 
uljaan punatiilikirkon luokse. Yhtä uljaan 
kirkon näimme Soikkolassa rauniokirk-
kona. Lähelle oli tuotu kuormittain hiek-
kaa. Sydämessä ailahti toive, josko sitten-
kin tämä kirkko kunnostetaan. Vistinon 
kylässä koko seurue kävi erään inkerikko-
naisen vanhassa kodissa. Luužitsassa kä-
vimme vatjalaiskodissa. Inkerikko-emän-
tä huomautti, että Pedro on myös heidän 
kylänsä praasnikka. Vanhat ihmiset muis-
tivat juhlapäivät silloinkin, kun niitä ei 
saanut viettää.

Vatjalaiset ja inkerikot ovat Inkerin-
maan alkuperäiskansoja. Vatjaa puhuu 
seitsemän ihmistä, inkerikkoa pari sataa.



inkeriläisten viesti20

Hieman historiaa

Etelä-Ossetian itsenäisyys ei saanut tukea 
muilta mailta, ei edes Kiinalta. Tällaista 
reaktiota tuskin voisi odottaa, kun super-
valta tekee merkittävän siirron.”

Vuodesta 1940 vuoteen 2008 on aikaa 
kulunut 68 vuotta: runsaat kaksi miespol-
vea. Muu maailma tuntuu oppineen jo-
tain; entäpä Venäjä?

… ja nykyaikaa

Mitä se on, kun metsuri ajaa hevosta, jol-
la on raskas tukkikuorma? Tukkien ve-
dätystä.

Entä mitä se on, kun poliitikko erilaisin 
mediatempuin pitää omaa kiinnostavuut-
taan yllä valheellisesti? Ihmisten, äänes-
täjien vedätystä.

Ainakaan v. 1962 painettu Nykysuo-
men Sanakirja ei tunne tuota jälkimmäis-
tä vedätyksen lajia lainkaan; sanakirja on 
tukevasti kiinni agraarisessa kielessä. Jäl-
kimmäinen vedätyksen laji on kuitenkin 
nykyaikaa ja siihen törmää kaikkialla.

Heikon kilpailun takia vahvat kauppa-
ketjut ovat luoneet oikean vedätysmaa-
ilman: kun hintataso on vaikkapa 5–10 
prosenttia turhan korkealla, se antaa mah-
dollisuuden järjestää ostavalle väelle eri-
laisia viihdykkeitä; on keskittämisetuja, 
plussapisteitä, on päivätarjouksia, on jopa 
yhdestä ostokerrasta 10 %:n alennuksiin 
nousevia asiakasryhmätarjouksia. Pankit 
ovat kauppoja tiukemmassa valvonnas-
sa, mutta sielläkin rakennellaan tarjouk-
sia, joissa paketin hyvät puolet kerrotaan, 
mutta huonoista vaietaan visusti. Pank-
kien ajatusmallina taitaa olla, että mah-
dollisen kätketyn vedätyksen hoksaami-
nen kuuluu asiakkaalle. 

Näillä kahdella vedättäjäryhmällä on 
myös positiivinen puolensa: päivittäis-

Toivo Iho

Professori Seppo Zetterberg lausuu esi-
puheessaan Mika Waltarin teokseen 
Totuus Virosta, Latviasta ja Liettuasta: 
”Baltian tilanteesta tietävät puhuivat kui-
tenkin yksityisesti asioista niiden oikeil-
la nimillä. Kuvaava ja paljon siteerattu 
on J.K.Paasikiven toteamus ulkominis-
teri Rolf Wittingille heinäkuun lopulla 
1940: ”Tapaukset Baltian maissa, Viros-
sa, Latviassa ja Liettuassa ovat hirvittä-
vät. Baltian maiden kohtalo ja tapa, jolla 
Viron, Latvian ja Liettuan sovjettivalti-
oiksi muuttaminen ja niiden alistaminen 
Venäjän sovjettivaltakuntaan on tapahtu-
nut, on saanut minut yötä päivää ajattele-
maan tätä vakavaa asiaa.” Baltian maiden 
murhenäytelmää ei voinut hetkeksikään 
unohtaa ”harkitessamme tapauksia omas-
sa maassamme”, Paasikivi sanoo toises-
sa yhteydessä.”

Waltarin kommentit Baltian maiden 
vuoden 1940 vaaleista, joissa kommu-
nistit virallisten tilastojen mukaan saivat 
reippaasti yli 90 % äänistä, ovat murskaa-
vat: ”Mitä arvoa näillä numeroilla on, sen 
käsittää jokainen järkevä ihminen. Mutta 
ulkomailla niiden julkaiseminen teki voi-
makkaan vaikutuksen.”

Seppo Zetterberg jatkaa tähän: ”Tot-
ta onkin, että yrittämällä esittää Baltian 
tasavaltojen liittämisen Neuvostoliittoon 
laillisena – sitähän se ei ollut – Stalin sai 
läntisetkin liittolaisensa taipumaan tah-
toonsa ja suostumaan Viron, Latvian ja 
Liettuan anneksioon.”

Analysoidessaan Venäjän nykyistä ti-
lannetta Arkadi Moses, Ulkopoliittisen 
instituutin Venäjän tutkimusohjelman 
johtaja, kirjoittaa Helsingin Sanomis-
sa 8.7.2009: ”Jopa Venäjän ja Georgian 
konfliktin vaikutukset ovat ristiriitaiset: 
Moskovan päätös tunnustaa Abhasian ja 
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tavarakauppa ottaa nykyisin mukisemat-
ta ostetun tavaran takaisin, kunhan kuitti 
on tallella. Pankit puolestaan jakavat au-
liisti lainoja kohtuuhintaan nyt, kun ko-
rot ovat alhaiset.

TV-viihde on tietenkin viihteenä otetta-
va, mutta siinä maailmassa vedätystä vas-
ta onkin. Voiko edes rentoutuksen tarpeel-
la perustella sitä, että ajatteleva ihminen 
viikosta viikkoon jaksaa olla kiinnostunut 
ilmeisestikin päättymättömäksi rakenne-
tun sarjatuotteen ihmiskohtaloista?

Entäpä politiikan pojat ja tyttäret? Kun 
äänestäjien kiinnostus tuntuu hiipuvan, 

kiireesti temppuosastolle! Uusi ihmis-
suhde on lanseerattava julkisuuteen, ku-
kapa julkimo haluaisi uuden rakkautensa 
pysyvän salassa? Ja sitten pyöritys jatkuu: 
lapsi syntyy, hänet kastetaan, entäs sen 
jälkeen? Ehkäpä uusi ihmissuhde? Myös 
pukeutumisessa harrastetaan poliittista 
vedätystä: jos pappiskaavun käyttö kiel-
letään, huippuluokan suunnittelija luo oi-
tis uuden, vähemmän pyhän kaavun.

Vanhat, kyyniset kaiken nähneet eivät 
juuri vedätyksiä säiky. Nuoremmilta saat-
taa ottaa aikansa, ennen kuin he huomaa-
vat, ettei keisarilla olekaan vaatteita. 

Viktor Terehov, nykyisin Suomes-
sa asuva Karjalan inkerinsuomalainen, 
on lähettänyt meille tekstin, jossa hän 
kertoo Leniniläinen Totuus -nimiseen leh-
teen v. 1987 lähettämästään, tuossa leh-
dessä osittain julkaistusta suomenkielis-
ten ongelmista kertoneesta artikkelista. 

Terehov kirjoitti tuolloin mm. näin: 
”Luen Petroskoissa suomenkielisiä kylt-
tejä, katselen ”Kipinä” -lastenlehden 
myymättömiä pinoja, kuuntelen suo-
menkielisiä radiolähetyksiä ja surullises-
ti ajattelen, että suomalaisten sodanjäl-
keinen sukupolvi ei pääsääntöisesti taida 
äidinkieltään… Ei ole vielä kirjoitettu in-
kerinsuomalaisten traagisesta kohtalosta, 
joista monet joutuivat työarmeijaan, jossa 
olosuhteet eivät oleellisesti eronneet po-
liittisille vangeille tarkoitetuista stalinis-
tisista vankileireistä. Mutta silloinkaan 
eivät vanhempamme unohtaneet äidin-
kieltään eivätkä hävenneet omaa kansal-
lisuuttaan, mikä oli luonnollista: onhan 
jokaisella kansalla paikkansa auringon 
alla. Me lapset puhuimme äidinkielenä 
suomea ja olimme jopa ylpeitä siitä, että 
venäjän lisäksi taidamme suomea, karja-
laa ja eräät jopa viroa.”

Lehti vastasi artikkelilla ”Sekä venä-
jä… että suomi.” Joku Molokanov julkai-
si alkuosan artikkelistani ja lisäksi kertoi 

lukijoille inkerinsuomalaisista. Karjalan 
asukkaat eivät olleet kuulleetkaan sellai-
sesta kansasta. Kommunistikomento oli 
vuosikymmenet vaiennut meistä. Molo-
kanov syytti minua parjauksesta: suo-
malaiset eivät olleet äidinkieltään unoh-
taneet, karjalan kielen osalta tilanne oli 
lohdullisempi, koska jopa 5 % Venäjän 
väestöstä piti sitä äidinkielenään.

Odottamatta lehdessä ilmestyikin Kar-
jalan tiedemiesten artikkeli, jossa he to-
distivat tilastojen pohjalta, etteivät Mo-
lokanovin väitteet kielioloista pitäneet 
paikkaansa. Siitä se alkoi. Ihmiset kirjoit-
tivat kipeistä aiheista ja vaativat lapsilleen 
oikeutta opiskella koulussa äidinkieltään. 
Näin kirjoittivat vepsäläiset, karjalaiset, 
suomalaiset. Nyt jo radiossakin kerrottiin 
kansani historiasta. Aikakauslehdet Sever 
(Pohjola) ja Punalippu vastasivat, vaan ei-
vätpä auttaneet minua silloin, kun minä 
odotin apua…

Sain muuttoluvan Suomeen siihen ai-
kaan kun Jeltsin valittiin toiselle kaudel-
leen. Uskoin tuolloin vielä muutoksiin 
enkä lähtenyt, mutta hyvä oli, että hok-
sasin hakeutua uudelleen jonoon, ja tam-
mikuussa 2008 palasin historialliseen 
kotimaahani täysin pettyneenä ohjattuun 
demokratiaan.”

Näin siis Viktor Terehov.
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Kelton laulu
1. Kuulkaa sitte siellä, ken Keltossa on 

vielä, 
laulu tämä joskus laulakaa. 
Kahvia kun saatte niin meitä muista-
kaatte, 
vapaana olles juokaa, nauttikaa.

2. Hyvästi nyt Kalle, mä läksin maail-
malle, 
jätin kotiseudut sekä maat. 
Jääkää tervehiksi, maille kelpoisiksi, 
Rakentakaa uusi Keltonmaa.

3. Moni poika pääsi niinko Luoja sääsi, 
kauvaks täältä kotipolulta. 
Kauvaks erämaahan, Keski-Aasiahan, 
pojat täällä lauleskella saa.

4. Hyvästi Kurenmäki ja Aron metsän 
käki, 
Hyvästi Havakka ja Tukkanen. 
Jääkää tervehiksi, maille kelpoisiksi, 
rakentakaa uusi Keltonmaa.

5. Miks’ se sulla Antti, tallella ol’ pantti, 
peitit saunan, luhdin rummeniin ja 
kaheksan sait vuotta, sä elit niiko suotta, 
kärsiä ja murehtii sait siint.

6. Miks’ sä ahkerasti, teit työtä yöhön asti, 
panit kuntoon seudut sekä maan  
ja jouvuit kulakiksi ja kärsiä sait siksi, 
kenkkumoisen ansioiseks sait.

7. Tääl on poikii monta, niin monta onne-
tonta, 
joilta nuoret vuuvet katosiit. 
Surut kaikki haihtuut, murheet maail-
man 
vaihtuut, murheet maailma meille tar-
josi.

8. Hyvästi nyt Keltto, kolhoosi ja Kalle, 
hyvästi Havakka ja Tukkanen! 
Surua en tunne, kuljen vaikka kunne, 
nöyrtyä en milloinkaan mä voi.

9. Odotamme yhä, että tulloo pyhä, 
että kerran tilit tehhä saa. 
Sit ei ole pelkoo, terveisii oo Keltto 
hyvästi jätän silloin Sirdarjan.

10. Älkää surko veikot, vaik’ on päivät  
heikot, 
tyhjentäkää kuppi kahveeta. 
Jääkää tervehiksi, maille kelpoisiksi, 
rakentakaa uusi Keltonmaa!

Aira Kuronen

Kelton laulun on sepittänyt Kuren Mat-
ti, kun hänet ja lukemattomat muut Inke-
rin suomalaiset talonpojat ”tehtiin kula-
kiksi” ja karkotettiin kodeistaan. Keltosta 
ensimmäiset karkotukset Keski-Aasian 
aroille Syr-Darjaan ja Amur-Darjaan ta-
pahtuivat vuonna 1931. Laulussa mainitut 
Havakka ja Tukkanen olivat ns. ”laitta-
jia”, joille oli määrätty karkotuksien toi-
meenpano.

Viljam Huopanen lauloi karkotettu-
jen laulun v. 1994 Kelton Jaanilan kyläs-
sä. Kipeä muisto kosketti henkilökohtai-
sesti Viljamia, jonka isoisä ja isä oli tehty 
kulakiksi. Hän kertoi esittäneensä Kelton 
laulun ”isoisän muistoksi” ensimmäis-
tä kertaa julkisuudessa juhannusjuhlil-

la puolenkymmentä vuotta aikaisemmin. 
Laulu tiedettiin inkerinsuomalaisten kes-
kuudessa laajalti, mutta sanoja oli hanka-
la saada. Laulun sanat olivat kulkeutuneet 
Viroon, jonne inkeriläisiä tuli Keski-Aa-
siasta. Virossa heitä etsittiin, kun oleske-
lulupaa ei ollut. Syksyllä ja talvella oli 
salaa kokoonnuttu saunoissa ja opeteltu 
laulua. Pikkupojat vahtivat ulkona, ettei-
vät ilmiantajat päässeet yllättämään.

Kelton laulu oli säilynyt kirjoittamatto-
mana ihmisten muistissa, sanat ja säkeis-
töt ovat voineet vaihdella. Viljam Huo-
panen oli saanut laulun sanat puolisonsa 
Hildan serkulta Toivo Jääskeläiseltä. Ke-
sällä 1993 joku vanha mies oli toimittanut 
vielä kolme lisäsäkeistöä laulun keskelle.
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Miksi kukaan ei vastannut? Kansal-
lisarkistosta saadun selvityksen mukaan 
anomus arkistoitiin vuonna 1944. Siihen 
on tehty merkintä a.a. Se tarkoittaa, että 
anomus on liitetty arkistoon ilman pää-
töstä. Kannessa lukee ”sotavanki”. Presi-
dentin kansliasta ei löydy vastausta.

”Näinkin vanhasta anomuksesta ei ole 
arkistotietoja”, perustelee lehdistöavustaja 
Heli Sariola. Presidentti ei ole käsitellyt 
kansalaisuusanomuksia ainakaan vuoden 
1968 jälkeen. Ilman neuvokkuutta, onnea 
ja silmistä loistavaa karismaa Jääskeläi-
nen tuskin olisi selvinnyt koettelemuksis-
taan. ”Oli miulla poikana Inkerissä kova 
hätä, että miten pärjätään ilman isää. Äiti 
oli raskaana, ja kaikki omaisuus vietiin.”

Toinen tiukka paikka oli, kun lääkä-
ri sanoi Kazakstanissa, ettei malaria pa-
rane, jollei nuorukainen pääse pakoon. 
”Äiti sanoi, että koita sie pelastaa itsesi. 
Oli isän puku ja kello ja kengurunnah-
kainen verkatakki. Myytiin ne, ja saatiin 
matkarahat.”

Säämäjärven rintamalla syksyllä 1941 
Jääskeläinen halusi jäädä kiinni. ”Ensi 
kerran kuulin, että puna-armeija perään-
tyy. Jäimme viisi miestä piiloon juoksu-
hautaan.” Suomalaiselle sotilaspartiolle 
Jääskeläinen huikkasi suomeksi, ettei an-
tautujilla ole aseita. ”Täällä on porukka 
ryssiä. Ja perkele, puhdasta suomea pu-
hutaan.”

Koska Jääskeläisellä oli serkku suoma-
laisena sotilaspastorina, hänet kelpuutet-
tiin tulkiksi ja sitten rintamalle. Sodan 
jälkeen Jääskeläinen teki sekalaisia töi-
tä, kun kuuli olevansa etsintäkuulutettu. 
Silloin Jääskeläinen hyppäsi Helsingissä 
Rovaniemen-junaan ja suuntasi Tornion-
joelle. Oli yritettävä Ruotsiin.

Katri Einamo

Helsingin Sanomat julkaisi 3.8.2009 
 Katja Kuokkasen kattavan jutun Toivo 
Jääskeläisestä. Julkaisemme kirjoituk-
sen sellaisenaan. 

Elokuussa 1946 Neuvostoliiton kansa-
lainen Toivo Jääskeläinen antautui Ruot-
sissa Haaparannan poliisille. Hän oli ylit-
tänyt rajan laittomasti, joten hänet otettiin 
kuulusteluun ja lähetettiin putkasta van-
kileirille.

Vankileireihin Jääskeläinen oli tot-
tunut. Hän oli 11-vuotiaana seurannut 
isän vientiä Inkeristä vangiksi Siperiaan. 
 Stalinin vainoissa hänet, äiti ja sisar oli 
karkotettu puuvillasovhoosiin Kazaksta-
niin. Paettuaan sovhoosista hän oli jou-
tunut puna-armeijaan ja antautunut sitten 
Suomen jalkaväkirykmentti 50:lle.

Heinäkuussa 2009 Jääskeläinen siris-
tää silmiään ilta-auringossa Karjalohjan 
kuntoutuskeskuksen pihalla. Hän on tul-
lut vuosittaiseen sotaveteraanien kuntou-
tukseen. Jääskeläinen on yksi viimeisistä 
elossa olevista suomensukuisista heimo-
veteraaneista, jotka rekrytoitiin jatkoso-
dassa Suomen armeijaan. Heille luvattiin 
kansalaisuus ja se, ettei heitä palautettaisi 
Neuvostoliittoon.

Toisin kävi. Vain muutama heimo-
sotilaista vältti karkotuksen. Jääskeläi-
nen anoi syksyllä 1944 ”Tasavallan Her-
ra Presidentiltä” Suomen kansalaisuutta. 
Hän pelkäsi joutuvansa tuhon omaksi, 
jollei saisi sitä.

Kansliasta ei ikinä tullut vastausta, 
vaikka Jääskeläinen pyysi kiirehtimään 
anomuksen käsittelyä vuonna 2006. Hil-
jaisuus mietityttää yhä lähes 90-vuotias-
ta miestä. ”Aikanaan olisi presidentin pi-
tänyt vastata.”

Muut lehdet
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Wladimir Kokko

Ajankohtaista inkeriläistä
Uutiskolumnistin kannanotto

Ystävän ääni ei vaikene

Inkerin kulttuuriseuran avulla olen saanut 
Arvi Kempin CD-levyn Inkerin-suoma-
laisia lauluja. Onpa tämä digitaalinen ny-
kymaailma kummaa, lauluja saa levylle 
laulajan kuoltua ja laulajan ääni liikuttaa 
jopa enemmän, kun tietää, että se kuuluu 
melkein ”tuolta päin”...

Oli hyvää tuuria, että Arvi tapasi Suo-
messa Antero Prihan kavereineen. Hei-
dän ansiostaan Kempin laulut äänitettiin 
ammattitaitoisesti ja ne saivat taustalleen 
säestyksen. Säestys on minusta erittäin 
sopiva, kansanlaulut soivat parhaiten juu-
ri pienen orkesterin tukemina. Ison orkes-
terin sävelmiin ne voisivat helposti upota, 
ja yhden kitaran tai hanurin säestyksel-
lä kuulostaisivat liian vaatimattomilta. 
Instru menttien elävä soitto lisää tunnel-
maa joka kappaleeseen.

Tiedän, että kymmenen vuotta sitten 
äänitettynä Arvi Kempin ääni olisi soi-
nut paremmin, mutta tälläkin levyllä se on 
tarpeeksi raikas. Kaikki pitivät Kempin 
laulamisesta Inkerinmaalla, hänen esityk-
sensä juhannusjuhlilla usein muuttuivat 
konserttiohjelman kohokohdaksi. Yleisö 
vain huusi hänelle, Laula lisää!

Levyllä on 17 Inkerissä laulettua kan-
sanlaulua, jotka ovat keskenään hyvin eri-
laisia. Ehkä syntyperältään vanhin on El´ 
se ennen miun emoni, joka seuraa kaleva-
lamittaista säveltä ja kertoo pakana-ajois-
ta vakiintuneesta tavasta, kun uuden mi-
niän täytyi saunoa talon emäntä. Vanhoja 

Uutisia inkeristä
ovat laulut, jotka selvästi tanssittavat kuu-
lijaa (esim. Ero oli yöl´, ero päivällä, Läk-
sin suolle sotkemaan), ja ennen vanhaan 
Inkerissä monet kansanlaulut laulettiin 
juuri tanssiessa. Toisissa käytetään pal-
jon murresanoja, kuten laulussa Oi riiu, 
riiu, toiset taas lauletaan melko puhtaalla 
kirjakielellä. Koska inkerinsuomalaisten 
perinnekulttuuri kehittyi vuorovaikutuk-
sessa Suomen kulttuurin kanssa, meillä 
laulettiin yleisimpiä suomalaisia kansan-
lauluja. Niistä kuitenkin tehtiin omia ver-
sioita, mistä Arvi Kempin laulama Suo-
messa olen minä syntynyt on parhaimpia 
esimerkkejä. Venäläisenkin laulukulttuu-
rin vaikutus tuntuu ainakin laulussa Hil-
jaa virtaa Neva. Tämän surulaululaji on 
peräisin Venäjän kaupunkien köyhälistös-
tä, sävel muistuttaa venäläistä ”razluka 
ty, razluka...”. 

Olimme Arvi Kempin kanssa ystävät. 
Aina kun hän kävi asioimassa Pietarissa, 
hän pistäytyi Inkerin Liiton toimistoon. 
Keväällä 2008 hän kutsui minut toimis-
tomme keittiöön ja antoi mapin, jossa oli 
hänen laulujensa sanat. Hän sanoi, että 
Pietarin kuoro ja muut niistä kiinnostu-
neet voivat niitä vapaasti käyttää. Ehkä 
hän tunsi, että aika siirtää viestikapula 
nuoremmille on tulossa.

Arvin virtuoosilaulaminen ja sammu-
maton into kansanlauluihin jäivät ikui-
seksi sieluuni, ystävän ääni ei vaikene 
koskaan.

Arvi Kemppi. 
Inkerinsuomalaisia 
lauluja. Helmi Levyt 
2009.
Tiedustelut:  
www.helmilevyt.com
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Stalinismi ja natsismi samankaltaisia

Noin kymmenen vuotta sitten tulin johto-
päätökseen, että natsijärjestelmä Saksassa 
muistuttaa paljon Stalinin neuvostosys-
teemiä. Yritin väitellä tästä paikallisten 
kanssa, mutta vastaväittelijöillä oli lyö-
mätön valtti: natsismi on kansainvälises-
ti tuomittu Nürnbergin tuomioistuimel-
la, taas stalinismia syyttäviä päätöksiä ei 
kansainvälisesti ole tehty. 3. heinäkuuta 
2009 ETYJ-edustajisto teki sen hyväksyt-
tyään päätöslauselman, joka rinnastaa sta-
linismin natsismiin.

Mitä yhteistä näiden totalitaaristen 
systeemien välillä on? Molemmat piti-
vät tiettyjä kohderyhmiä sopimattomina. 
Natsien mukaan tietyt ihmisrodut ja kan-
sallisuudet oli tuhottava, Stalinin Neu-
vostoliitossa tuhottava oli tietyt ”luokat” 
(porvaristo, papisto, ”kulakit” jne). Mai-
den johdoille tämä ei ollut pelkkää teo-
riaa, vaan natsit käytännössä murhasivat 
6 miljoonaa juutalaista, mitä tarkoitusta 
varten keksittiin kaasukammiotkin. Stali-
nin johto taas murhasi saman verran omia 
kansalaisiaan teloittamalla ja tuhoamalla 
heitä GULAGissa. 

Omassa ideologiassaan molempien 
maiden johdot pitivät arvossa valtiota, 
yhteiskuntaa ja massaa, eikä yksityisih-
misen elämällä ollut paljon arvoa. Niin 
sanottuja yhteiskunnallisia intressejä vain 
noudatettiin. Elinkeinoelämä kummassa-
kin maassa oli täysin valtiovallasta riip-
puvainen. 

Molemmat järjestelmät tavoittelivat 
maailman herruutta, ne levittivät omaa 
ideologiaansa keinoista tinkimättä, hyök-
käsivät naapurimaihin, liittivät ne omaan 
valtakuntaansa muilla keinoilla ja asetti-
vat nukkehallituksia. Yhteiskunnat oli va-
kavasti militarisoitu. 

Molemmat järjestelmät vihasivat de-
mokratiaa. Koko valta oli yhden puolueen 

ja salapalveluiden käsissä. Natsi-Saksan 
ja Neuvostoliiton yhteiskunnissa opposi-
tiolle ei ollut toimitilaa ja poliittiset vas-
tustajat vangittiin ja teloitettiin. Poliitti-
sen propagandan merkitystä korostettiin, 
kummassakin maassa oli propagandaan 
erikoistuneet virastot. Natsien ja Stalinin 
propagandan mukaan maissa oli sosialis-
tinen johto, joka huolehti erikoisesti työ-
väestöstä. Viestien vapaata leviämistä es-
tettiin ja tiedot sensuroitiin.

Propagandatarpeisiin kummassakin 
maassa käytettiin aktiivisesti taidetta. 
Niin Natsi-Saksassa kuin Stalinin Neu-
vostoliitossa taiteen keinoilla yritettiin 
luoda ”uuden ihmiskunnan ihmistä”. Sen-
aikaiset saksalaiset ja neuvostoliittolaiset 
veistokset ja taulut muistuttavat toisiansa 
huomattavan paljon. 

Kumpikaan järjestelmä ei tarvinnut 
perinteistä uskontoa. Saksassa yritettiin 
palata muinaisgermaanien uskomuksiin, 
Neuvostoliitossa keksittiin NKP:n ja sen 
johtajien palvonta. 

Molemmat systeemit aiheuttivat omil-
le kansalaisilleen lukemattomia kärsi-
myksiä ja johtivat maat romahdukseen. 
Raunioituneessa Saksassa se ymmärret-
tiin oikein ja natsi-ideologia poistettiin ih-
misten mielestä kaikin keinoin. Venäjäl-
lä stalinismia voitettiin vähitellen, muttei 
valitettavasti vieläkään lopullisesti. Tääl-
lä nykyäänkin joskus ylistetään Stalinia, 
joka ”voitti natsismin”, ”sai aatravaltion 
ja jätti sen ydinpommilla varustettuna”... 
Nykynuoret Venäjällä tietävät hyvin vä-
hän GULAGista ja jotkut pitivät Stalinia 
”tehokkaana valtionpäämiehenä kriisiti-
lanteissa”. 

Se, mikä on eurooppalaisille selvää, ei 
ole vielä kaikille selvää Venäjällä. Taiste-
lu stalinismia vastaan jatkuu. 
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Tapahtumakalenteri
Ilmoittajille

Niitä järjestöjä, jotka ilmoittavat tulevista tilaisuuksistaan lehdessämme, 
ja jotka lähettävät aineiston lehdelle sähköpostina, kehotetaan vaatimaan 
lukukuittaus. Näin vältetään kiistat siitä, onko aineisto toimitettu ajois-
sa vai ei.

12.10.2009 kokous Lutherinkirkossa 
klo 15.00

9.11.2009 kokous Lutherinkirkossa klo 
15.00

13.12.2009 joulumatka Orimattilaan, 
Rakokivi klo 8.30 ja Marian pysäkki klo 
9.00 

Kerhoilloista ja kokouksista tiedus-
teluihin vastaa Maria Lahti, puh. 0400 
841 741.

Inkerikuoron harjoitukset  
jatkuvat 
keskiviikkoisin klo 16.45 – 18.30

Inkerikoti
Karjalatalo
Käpylänkuja 1
00610 Helsinki

Kuoroa johtaa Evelin Ojalo.
Uusia laulajia toivotaan kuoron riveihin 
kaikkiin ääniin.

Seukot

Tiedustelut: Pirkko Huurto
Puh. (09) 783 391 tai 0400 748 318

Inkerikoti
Karjalatalo
Käpylänkuja 1
00610 Helsinki

Turun seudun Inkeri-seuran 
tapahtumia

Besseda-hetket jatkuvat Palvelupistees-
sä joka kuukauden 1. ja 3. perjantai kello 
13.00 Irma Kapasen vetäminä. Tervetu-
loa viettämään teehetkeä vapaan keskus-
telun merkeissä.

Hallitus kokoontuu joka kuukauden 
ensimmäisenä maanantaina kello 16.30 
Palvelupisteessä, Uudenmaankatu 1. Jos 
teillä on asioita, joita haluaisitte hallituk-
sen käsittelevän, ottakaa yhteyttä halli-
tuksen jäseniin tai Palvelupisteeseen.

Hyvinkään Inkeri-kerhon  
tapahtumia 
Hyvinkään Inkeri-kerho ry. kokoontuu 
seurakunnan aulakahviossa Hämeenkatu 
16 kuukauden 1. sunnuntai kello 14.00. 

Tiedustelut Irja Pelkonen, inkeriker-
ho@gmail.com tai puh. 040 550 5712.

Lahden seudun Inkeri-kerhon 
tapahtumia
Kokoontumiset joka kuukauden toise-
na maanantaina Lutherinkirkossa, kirkon 
kahviossa.

14.9.2009 syyskokous Lutherinkirkos-
sa, henkilövalinnat ja vuoden 2010 toi-
minta
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Helsingin seudun Inkeri-seuran 
tapahtumia

Tiedustelut Toivo Tupin puh. 
040 578 3894

Inkerikoti 
Karjalatalo
Käpylänkuja 1
00610 Helsinki

Inkerikeskuksen tapahtumia

www.inkerikeskus.fi

Inkerikeskus ry
Hämeentie 103 A
00550 Helsinki

Inkerin kulttuuriseuran  
tapahtumia
3.9.2009 Tupaantuliaiset ja avointen 
ovien päivä uudessa Koivussa ja tähdes-
sä klo 14.00–17.00, osoite Wallininkatu 
7, 00530 Helsinki. 

10.9.2009 Kulttuurikahvila klo 16.00–
18.00. Sukututkimus tutuksi. Miten pää-
sen inkeriläisen sukuni juurille. Pekka 
Wikberg ja Risto Toivonen opastavat aloit-
televaa sukututkijaa Koivussa ja tähdes-
sä osoite Wallininkatu 7, 00530 Helsinki.

3.10.2009 90 vuotta Pohjois-Inke-
rin kapinasta. Karjalatalossa klo 14.00–
16.00. Luvassa uutta tietoa ja mielen-
kiintoisia näkökohtia. Puhujana mm. 
professori Pekka Nevalainen. 

10.10.2009 klo 18.00. Stalinin vaino-
jen muistojuhla Tuomiokirkossa. Kyntti-

löiden sytyttäminen vainoissa menehty-
neille omaisille. 

10.–11.10.2009. Kuulutko sukuuni -ta-
pahtuma on Vantaan ammattiopiston Ten-
nistien toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 
Vantaa, lauantaina 11.10. klo 10.00–17.00 
ja sunnuntaina 12.10. klo 10.00–16.00. In-
kerin kulttuuriseura on mukana tapahtu-
massa.

29.10.2009 klo 16.00–18.00. Kult-
tuurikahvila. Miten Viktor Kärppä syn-
tyi. Dekkarikirjailija ja uutisankkuri 
Matti Rönkä kertoo jännityskirjoistaan. 
 Koivussa ja tähdessä. Osoite Wallininka-
tu 7, 00530 Helsinki.

13.–15.11.2009 Konserttimatka Pieta-
riin. (Matkasta lisää tietoja lähiaikoina.)

24.11.2009 Kulttuurikahvila. Mooses 
Putro katosi 90 vuotta sitten jäljettömiin. 
Mooses Putron elämäntyötä muistellaan 
sanoin, kuvin ja sävelin. Musiikista vas-
taa Espoon musiikkiopiston kanteleensoi-
ton opettajan Annikki Smolander-Hauvo-
sen yhtye. Paikka: Karjalatalon yläsali. 
Klo 18.00–20.00. 

13.12.2009 Kulttuurikahvila. Pohjois-
Inkeri klubi 16.00–18.00. Joulupuuroa ja 
juurten tutkimista. osoite Wallininkatu 7, 
00530 Helsinki.

Ompeluseura kokoontuu Koivus-
sa ja tähdessä joka toinen torstai alkaen 
27.8.2009 klo 14.00–16.00 osoite Walli-
ninkatu 7, 00530 Helsinki.

Keravan paluumuuttajat: Kuukausi-
tapaamiset 15.9., 13.10., 17.11 ja 
15.12.2009 klo 15.00–17.00 

Talkoorenkaan tiloissa osoitteessa 
Aleksis Kiventie 19, 00420 Kerava.

Tapahtumakalenteri



Jouko Sihvo  
Inkerin kansan 60 kohtalon-
vuotta, 24 €

Albert Pettinen  
Lauluja koululaisille, 4 €

Albert Pettinen  
Lauluja sekakuorolle, 6 €

Lauri Santtu  
Murrejuttuja, 2,50 €

Lilja Kuivanen Toim. 
Inkerin vuotuisjuhlat 2003,  
20 € 

Tapani Nokkala  
Paavo Räikkönen Inkerin 
mies, 25 €

Jouko Sihvo toim.  
Inkerinsuomalaisten  
kohtalo 20 €

•	 Äänilevyjä
Inkerikuoron uusi  
Minä tyttö -CD 10 €

Inkerikuoro  
Nouse Inkeri ym, 2,50 €

•	 Kasetteja
Arvo Survo  
Omall maall, 9 €

•	 Karttoja
Inkerin kartta  
vuodelta 1933, 12 €

Inkerin uusi kartta  
vuodelta 1992, 10 €

Kylä- ja tiekartta  
Keski-Inkeri, vuodelta 1993, 
10 € 

Inkerin pöytälippu  
(satiinia) + salko marmori-
jalustalla 18,50 €

Inkerin pöytälippu  
(polyesteria) + salko marmori-
alustalla 15 €

Inkerin pöytälippu  
(polyesteriä), 8 €

Inkerin pöytälippu  
(satiinia), 10 €

levitä inkeri-tietoa

•	 Kirjallisuutta
Arvo Survo  
Itku Inkerille, 17 €

Hellin Suominen  
Mooses Putron elämäkerta, 
2,50 €

Ella Ojala  
Pitkä kotimatka, 14 €

Pelastunut albumi, 22 €

Ensimmäinen kevät, 16 €

Ella Ojala  
Sananlaskuja ja tarinoita, 8 €

Aleksander Störgren 
Mutkainen tie vapauteen, 10 €

Pekka Nevalainen  
Inkeriläinen siirtoväki 
1940-luvulla, 25 €

Pekka Nevalainen – Hannes 
Sihvo (toim.)  
Inkeri – historia, kansa,  
kulttuuri, 50,50 €

Heikki Seppänen  
Etelän tien kulkija –  
Vilho Helanen, 25 €

Maria Ripatti  
Elämä yhden kortin varassa, 
16,50 €

Saimi Tuukkanen  
Elämäni helminauha 5 €

Kalevalaseuran vsk 69–70 
Inkerin teillä, 11,50 € 
Maria Luukan laulut ja  
loitsut, 6,50 €

E. Pärnänen  
Antti Kivekäs I–II, 9 €

Mikko Savolainen  
Inkerinmaa, 33,50 €

Aatu Savolainen  
Suomalainen sissisodassa,  
15 €

Lars Krifors  
Oli onnistuttava, 15 €

Juho Häkkinen  
Siihen maahan, jonka minä 
sinulle osoitan, I–II 15 €

Sverigesingermanländarnas 
historia 24 €

Lassi Saressalo  
Inkeri, 3,5 €

•	 Adressi   
surunvalitteluun, 7 €

Tilaukset Inkerikoti

Saatavana Inkerin kulttuuri-
seurasta puh. 09 - 2733 225  

Inkerin satulipas   
(Miettinen, Uusma) 17 €

Flink, Toivo &   
Mäkilä, Eeva.   
Inkerin lasten oppikirja. 5 €

Kalevala. Suomeksi ja  
venäjäksi. Käännös A. Hiiri & 
E. Kiuru. 20 €

Miettinen, Helena.   
Kohtalontie. Kertomus inkeri-
läisen opettajan elämäntaipa-
leesta Inkerinmaalta Ruotsiin ja 
paluusta Neuvostoliittoon. 5 € 

Miettinen & Joganson.  
Petettyjen toiveiden maa. 
Arator. 15 €

Monahof, Ania.   
Kärsimyksen pyhät  kyyneleet. 
13 €.

E. Pärnänen.   
Antti Kivekäs I–II 5 €

Sava, Inkeri & Miettinen, 
Helena.    
Liljan kuva kutsuu. 15 €

•	 Inkeriläistä kansan-
musiikkia

Röntyskät. Piirileikkilauluja 

Inkerinmaalta 7,5 €

Voutilainen Paavo:  
Runoja 12 €

Vainikka & Miettinen:  
Iloinen Inkeri 15 €

SUUR-SYNTY KIESUS  
Korpikansan Survon Arvon 
kertomana 28 €


