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Pääkirjoitus
Inkerin historia on Suomen ja
suomalaisuuden historiaa
Toivo Flink

Tämän todistavat lukuiset tutkimukset,
joiden avulla pystymme hahmottamaan
Inkerin ja Suomen yhteenkuuluvuuden.
Tämä yhteenkuuluvuus on rakentunut ja
voimistunut Suomen ja Inkerin suomalaisten yhteisissä henkisissä tavoitteissa.
Sellaisiksi miellän hengellisen, siis luterilaiseen uskontoon perustuvan, kielellisen ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden.
Otan tässä esimerkiksi kaksi yleisteosta,
kaksi kokoelmaa, joissa oli mukana niin
kantasuomalaisia kuin inkerinsuomalaisia kirjoittajia.
Vanhemmista mainittakoon Inkerin
suomalaisten historia vuodelta 1969 inkeriläissyntyisen tohtori Sulo Haltsosen toimittamana. Sen julkaisi Inkerin sivistyssäätiö. Uudemmalla, SKS:n julkaisemalla
yleisesityksellä, alkaa silläkin olla ikää.
Se ilmestyi vuonna 1991. Sen toimittivat
tohtori Pekka Nevalainen ja professori
Hannes Sihvo. Heidän kokoamassaan ja
kirjoittamassaan teoksessa Inkeri Historia
Kansa Kulttuuri oli mukana kummankin
suomalaisuuden osan edustajia.
Kumpikin Inkerin yleisesitys todistaa
vakuuttavasti tuhansien henkilöiden henkisen uurastuksen kautta, että suomalaisuus on yhdistänyt heitä valtiollisista rajoista huolimatta. Kehotan teitä, hyvät
lukijat, lämpimästi selailemaan uudelleen kumpaakin teosta. Uskon, että jaksatte ihmetellä tuttuja, vaan jo unohtuneita tapahtumia ja niihin vaikuttaneita
henkilöitä.

Vuonna 1990 alkanut inkerinsuomalaisten paluumuutto Suomeen ja sitä
seuranneet tapahtumat ovat tarjonneet
mahdollisuuden tutkia ja julkaista tutkimustuloksia monella tapaa uudessa poliittisessa ja henkisessä ilmapiirissä.
Vuonna 2000 valmistunut väitöstutkimukseni osoitti minulle vakuuttavasti, että ainakin autonomian aikaista Inkerin ja Pietarin suomalaisten historiaa
voidaan pitää elimellisenä osana Suomen
historiaa. Entä vuoden 1917 tapahtu
mien ja sotien välinen aika? Omakohtainen selvittelyni tältä ajanjaksolta osoittaa
selkeästi, että pakolaiselämän vaikeuksista huolimatta 1920–1930 -luvut olivat
arvokasta ja hedelmällistäkin heimotoiminnan aikaa Suomessa.
Jatkosodan aika ja väestönsiirrot Suomeen 1943–1944 kertovat, kuinka paljon Suomen valtiojohto ja kymmenet tuhannet heimoaktivistit olivat edistäneet
sodanaikaisten väestönsiirtojen onnistumista. Tämä selviää mm. Kotiin karkotettavaksi maaliskuussa 2010 ilmestyneestä tutkimuksestani.
Sodanjälkeisestä inkerinsuomalaisten
toiminnan vaiheista tiedetään vähän. Yhtä
vähän tunnetaan 1920 ja 1930 -lukujen tapahtumia. Silti se, mitä tiedetään, riittää
kuitenkin perustavaa laatua olevan kannanoton esittämiseen: inkerinsuomalaisten historia on osa suomalaisuuden historiaa. Miksi sitä kuitenkaan ei esitellä
suomalaisissa historian oppikirjoissa?
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Inkeri-näyttelyn avajaiset
Riikka Mahlamäki–Kaistinen

Inkeri-näyttely avattiin perjantaina
12.2. Kansallisarkiston pääjohtaja
Jussi Nuorteva toivotti monipäisen
kutsuvierasjoukon tervetulleeksi ja
valotti näyttelyn syntyhistoriaa seuraavin sanoin.
”Vuosina 2004–2009 Kansallisarkisto toteutti valtioneuvoston kanslian rahoituksella mittavan tutkimushankkeen Suomi,
sotavangit ja ihmisluovutukset 1939–
1955. Hanke sai alkunsa keskustelusta,
joka koski toimittaja Elina Sanan suurta
huomiota herättänyttä kirjaa ”Luovutetut,
Suomen ihmisluovutukset Gestapolle”.
Toisen maailmansodan ajan sotarikoksia ja holokaustia selvittävä Simon Wiesenthal-keskus vetosi vuonna 2003 tasa-
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vallan presidentti Tarja Haloseen, jotta
Suomi selvittäisi virallisesti sota-ajan
juutalaisluovutuksensa. Presidentti Halosen aloitteesta valtioneuvoston kanslia pyysi professori Heikki Ylikangasta
laatimaan selvityksen paitsi juutalaisten
luovutuksista myös muista sellaisista sota-ajan erityisilmiöistä, joita tulisi tutkia.
Heikki Ylikangas nosti tutkimuksessaan esiin useitakin tutkimusteemoja.
Neuvostosotavankien kuolemat rintamal-
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la ja Suomen sotavankileireillä, siviilivankien kuolemat ja kohtelu Suomen miehittämässä Itä-Karjalassa, sotavankien siirrot
suomalaisten ja saksalaisten välillä – tähän ryhmään kuului myös kymmeniä juutalaisia neuvostosotavankeja – sekä muut
Suomen siviili- ja sotilasviranomaisten
sodan aikana ja välittömästi sen jälkeen
tekemät ihmisluovutukset. Suurin ryhmä
olivat inkeriläiset, jotka saksalaisten joukkojen edetessä olivat siirtyneet Suomeen.
Ryhmä oli suuri, yli 60 000 henkeä. Heistä suurin osa palasi Neuvostoliittoon välirauhan sopimuksen tultua solmituksi syksyllä 1944. He eivät kuitenkaan päässeet
palaamaan takaisin Inkerinmaalle ennen
kuin 1970-luvulla.
Valtioneuvoston kanslia rahoitti muut
Heikki Ylikankaan esittämät tutkimuskohteet, mutta inkeriläisten aseman selvittämiseksi esitettiin haettavaksi Suomen Akatemian tutkimusrahoitusta.
Vaikka teema oli kiinnostava, kesti kilpaillun tutkimusrahoituksen saaminen
pitkään, joten hanke saattoi aloittaa toimintansa vasta muuta hanketta pari vuotta
myöhemmin. Kotiin karkotettavaksi – Inkeriläisten siirtolaisten paluu ja palauttaminen Neuvostoliittoon 1944–55 päättyi
sen vuoksi vasta viime vuoden lopussa ja
sen tutkimustyöhön perustuva filosofian
tohtori, tutkija Toivo Flinkin tutkimus ilmestyy runsaan parin viikon kuluttua.
Kansallisarkistossa hanke on voinut
hyödyntää sekä Kansallisarkiston omia
kokoelmia että entisen Sota-arkiston kokoelmia. Sota-arkisto liitettiin Kansallisarkiston yhteyteen vuoden 2008 alusta
lukien. Keskeisin kokoelma, jonka haluan tuoda esiin, on niin sanottu Inkerin arkisto, joka kattaa pääasiassa vuodet
1917–1944. Siihen sisältyy inkeriläisten
yhdistysten ja niin sanotun Inkerin vapausliikkeen asiakirjoja, lehtileikkeitä ja
valokuvia. Uudemmista arkistoista tärkeä

on Inkerin liiton arkisto sekä monet tätä
aihetta valaisevat yksityisarkistot.
Olemme iloisia siitä, että tutkimushanke on voitu saattaa eräiltä osin päätökseen, kun tohtori Flinkin tutkimus valmistuu. Olemme iloisia myös siitä, että
Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt Toivo Flinkille rahoitusta, joka
mahdollistaa inkeriläisiin kohdistuvan
tutkimuksen jatkamisen Turun yliopiston
Siirtolaisuusinstituutin suojissa. Kansallisarkisto tukee myös tätä jatkohanketta.
Erityisesti pyrimme auttamaan tutkimusaineistojen kartuttamisessa. Inkeriläisyys
on vähitellen häviämässä sekä Venäjällä
että Suomessa. Inkeriläisille myönnettiin 1990-luvun alussa oikeus tulla Suomeen paluumuuttajina ja tuhannet, jopa
kymmenet tuhannet ovat käyttäneet tätä
mahdollisuutta. Se on ymmärrettävästi aiheuttanut merkittävän suoneniskun inkeriläiselle kulttuurille Venäjällä. Suomessa
puolestaan inkeriläiset ovat sulautumassa
valtaväestöön, vaikka Inkeri-keskus ja Inkerin Liitto ovatkin omalta osaltaan tehneet tärkeää työtä inkeriläisen identiteetin
säilyttämisessä ja siirtämisessä nuoremmille sukupolville. Tietämys Inkeristä ja
inkeriläisistä perustuu kuitenkin hyvin
suuressa määrin sille aineistolle, joka kertoo inkeriläisten vaiheista Suomessa, Venäjällä ja Neuvostoliitossa. Henkilöiden
hallussa olevien asiakirjojen luovuttaminen Kansallisarkistoon Inkerin arkistoon
on paras tapa turvata se, että tutkimus voi
tulevina vuosina ja vuosikymmeninä saada oikean ja riittävän kuvan Inkerin historiasta ja inkeriläisten vaiheista.”
Puheenvuoronsa lopuksi Nuorteva kiitti kaikkia näyttelyn valmisteluun osallistuneita ja luovutti puheenvuoron näyttelystä vastanneelle tohtori Toivo Flinkille.
Toivo Flink sanoi puheenvuorossaan olevansa suuresti ilahtunut huomatessaan,
ettei ole yksin inkeriläisten asian kanssa.
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”On hienoa ja arvokasta, että niin monet
ovat kiinnostuneita inkeriläisten kohtalosta” hän totesi. Tämä kiinnostus näkyi
Kansallisarkistoon kokoontuneen kuulijakunnan suuruudesta. Joukkoon lukeutui myös lauantaisen Ajankohtaisseminaarin päätössanat pitänyt valtioneuvos
Riitta Uosukainen.
Ennen siirtymistä luentosalista itse
näyttely alueelle, Kansallisarkiston kryptaan, Flink kertoi kuulijoille pääpiirteet
näyttelyn rakenteesta ja kukitti näyttelyn syntyä edesauttaneet henkilöt. Seikkaperäisempään selontekoon päästiin
varsinaisissa näyttelytiloissa. Flink esitteli kiinnostavasti esilläolevia vanhoja
dokumentteja, vaakunoita ja valokuvia.
Vaikka kryptassa oli suuresta joukosta
johtuen melko lämmin ja ajoittain ahdastakin, kuulijat jaksoivat valtioneuvoksen
johdolla kuunnella Flinkin mielenkiintoisen esittelyn loppuun asti. Moni olisi var-
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masti mielellään jäänyt kuuntelemaan lisääkin inkeriläisten historiasta.
Ohessa tiivistelmä Toivo Flinkin Inkeri-näyttelyn esittelystä. Näyttely jakautuu aikakausittain kuuteen osaan, joista
ensimmäinen on Ruotsin vallan ja autonomian aika. Toimitus ehdottaa lukijoita ottamaan Inkeriläisten viestin mukaan
näyttelyyn saadakseen ns. mahdollisimman paljon irti tästä upeasta näyttelystä,
joka on auki 30.4. asti.

Ruotsin vallan ja 			
autonomian aika
Inkerin vaakunat Tukholman linnan varuskamarista, koristivat kuningas Kustaa
II Adolfin hautauskulkueessa olleen ratsun satulahuopaa vuonna 1632.
Inkerinmaan suomalainen, luterilainen väestö oli muuttanut pääasiallisesti
Savosta ja Karjalan kannakselta aikana
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1617–1721. Vero- ym. asiakirjoihin perustuva tutkimustieto osoittaa kuka, mistä, milloin ja mihin oli Ruotsin vallan aikana muuttanut Inkerinmaalle. Inkerissä
voimassa ollut luterilaisille seurakunnille
annettu ohjesääntö on vuodelta 1638. Kun
Ruotsi menetti Inkerin Venäjälle Suuressa
Pohjansodassa, suomalaisille neuvoteltiin
oikeus luterilaiseen uskontoon. Papit tulivat Suomesta. Suomen ja Inkerinmaan
yhteenkuuluvuutta lisäsi Suomen liittäminen Venäjää 1809. Kirkkolaki ja yhteinen liturgia Venäjän luterilaiselle kirkolle valmistui 1832. Sen alullepanijana
ja valvojana toimi piispa Sakari Cygnaeus-nuorempi kuolemaansa asti vuonna
1830. Lain myötä muodostunut Inkerin
seurakuntajako oli voimassa, kunnes neuvostovalta lakkautti sen 1917. Puhuttaessa Inkerinmaasta tarkoitetaan juuri seurakuntajaon alaista aluetta
Ensimmäisen tieteellisen selvityksen Inkerissä asuvista suomalaisista esitti suomalainen Anders Johan Sjögren.
Tutkimus ilmestyi Pietarin Tiedeakatemian julkaisusarjassa vuonna 1834. Sjögren määritteli neljän suomalaiskansan,
savakkojen, äyrämöisten, vatjalaisten ja
inkeroisten kielelliset, kansatieteelliset
ja historialliset tuntomerkit. Ne tarjosivat jatkajille luotettavan pohjan kehittää
Suomen kieli- ja kulttuuri-identiteettiä.
Pietarissa akateemikoksi kohonnut Sjögren oli aikansa tunnetuin ja arvostetuin
suomalainen tiedemies.
Opettaja- ja lukkariseminaari, jonka
tärkeimmäksi tavoitteeksi tuli opettajien
kouluttaminen, perustettiin Inkerinmaalle Pienen Kolppanan kylään. Se liittyi Inkerinmaan suomalaisten pappien ajamaan
kouluhankkeeseen. Venäjän evankelis-luterilaisten seurakuntien keskinäiseltä apukassalta saatu avustus ja valtion myöntämä tontti mahdollistivat seminaarin
toiminnan aloittamisen syyskuussa 1863.

August Hagmanin toimittama Pietarin Sanomat näki päivänvalon 2. tammikuuta 1870. Hagmanin mielestä yhteisiä
asioita tuli harrastaa niin, että ”työllä ja
teolla niihin ottaa osaa ja niiden hyväksi
antaa oman itsensä, omat yksityiset etunsa alttiiksi, kas siinä sivistyksen korkein
kukkula”. Hagman katsoi tärkeäksi, että
silloiset 20 000 suomalaista Pietarissa ja
noin 90 000 Inkerinmaalla saivat oman
äänenkannattajan. Lehti tarjosi palstatilaa myös Pietarissa toimivalle ”Suomen
kauppailia- ja asioitsia-yleisölle”. Termi
inkeriläinen on peräisin Suomesta. Inkerissä asuneet luterilaiset suomalaiset sanoivat itseään suomalaisiksi. Pietari – Inkerinmaa – Suomi – kolmikanta kehittyi
ja kesti murtumatta 1917 vallankumousvuoteen asti.
Kirkkoherra Otto Louhelaisen laatima Luettelo vakinaisten seurakuntalaisten sukunimistä Inkerinmaan suomalaisissa seurakunnissa Venäjän vallan aikana
noin vv. 1721–1912 ilmestyi Inkeri-lehdessä ja erillisenä painoksena Viipurissa
1913. Selvityksen mukaan Inkerinmaalla
oli noin 2 500 sukua.
Kirkkoherra Felix Relanderin Kuvaus
Evankelis-luterilaisen kirkon vaiheista
Inkerinmaalla ilmestyi Inkeri-lehdessä v.
1913. Kuvaus esittelee Inkerinmaan oloja ennen vuotta 1617, seurakuntien maallista ja hengellistä hoitoa Ruotsin vallan
aikana sekä superintendentit.
Kolppanan seminaarin entiset opiskelijat toimittivat ja kustansivat 50-v täyttäneen opinahjonsa juhlajulkaisun, johon
kuului myös opettaja- ja oppilasmatrikkeli. Kirja ilmestyi Viipurissa 1913.
Inkerinmaalaiset opiskelijat Helsingin yliopistossa perustivat yhdistyksensä
1891. Tohtori Lauri Kettunen piti Inkeriläisten Yhdistyksen kokouksessa 1915
esitelmän Inkeristä kielten sekoituksen
luvattuna maana. Hän korosti inkeriläi-
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sen kansanrunouden merkitystä Kalevalan syntyvaiheissa. Tohtori A.M. Tallgren painotti esitelmässään Inkerinmaan
arkeologista rikkautta ja kehotti yhdistystä ryhtymään vakavasti keräämään
muinaisesineitä. Väinö Salminen piti
Vanhalla ylioppilastalolla esitelmän runonkeräyksestä ja runorikkauksista Inkerinmaalla. Hän kehotti inkeriläisiä toimimaan murresanaston aikaansaamiseksi.
Inkeriläistä museota ja Inkerin historiaa
koskevat ajatukset kuuluivat samaan laajaan suunnitelmaan.
Inkerin ensimmäinen lauluseura perustettiin 1865 rovasti A.J. Piispasen toimesta. Uusi vaihe alkoi, kun Mooses Putro
tuli lukkariksi ja kirkkokoulun opettajaksi Pietariin 1872 ja perusti samana vuonna kuoron. Hän valmistui keisarillisesta
Pietarin konservatoriosta 1879. Hänestä
tuli Inkerinmaan ensimmäinen vapaa taiteilija, säveltäjä, kuoronjohtaja ja urkuri.
Putro kuoroineen osallistui Suomen yleisiin laulu- ja soittojuhliin ja sai ensimmäisen palkinnon Viipurissa 1908. Putron
johtama Pietarin Suomalainen Lauluseura
vietti 40-vuotisjuhlansa 1912.
Mooses Putron aloitteesta järjestetyt
ensimmäiset laulujuhlat pidettiin Inkerinmaalla, Skuoritsassa 1899 ja viimeiset Tuutarissa 1918. Kolppanan juhlasta
1913 muodostui lauluperinteen kohokohta. Inkeri-lehden mukaan yleisön määrä
nousi 5 000 henkeen. Esiintyjiä oli yli 900
henkeä.
Yleisinkeriläinen kansalaiskokous pidettiin Pietarissa 23. huhtikuuta 1917.
Tärkeimmäksi kysymykseksi nousi kansakoululaitoksen ja Kolppanan seminaarin uudistaminen mies- ja naisseminaariksi. Lääninhallinnon myöntämän
rahoituksen turvin uudistunut seminaari avasi ovensa marraskuussa 1917 johtajanaan maisteri Kaapre Tynni, Helsingin yliopistosta.
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Pietarin läänin sivistystoimen vuoden
1918 lopussa laatimat tilastot osoittivat,
että Inkerinmaan 313 koulussa toimi 248
suomenkielistä opettajaa. Seminaari lopetti toimintansa 1920, kun se muutti Hatsinaan ja siitä tuli neuvostovallan valvoma Hatsinan suomalainen opettajaopisto.
Inkerin kirkollinen hallinto itsenäistyi
syksyllä 1918. Ensimmäiseksi piispaksi
valittiin Toksovan seurakunnan kirkkoherra Felix Relander.
Inkerin nuorisoliitto perustettiin alkukesällä 1918. Liittoon kuului 17 paikallisosastoa.
Heinäkuussa 1918 perustettuun osuuskuntaliike Aittaan liittyi vuoden loppuun
mennessä lähes 100 osuuskuntaa.
Kansalaistoiminnan tulokset jäivät terrorin, sotatoimien ja kansalaissodan jalkoihin. Niiden alkusoitoksi puhkesi Inkerinmaallakin kapinoita kesällä ja syksyllä
1918, ja pakolaisliike Suomeen alkoi.

1918–1920 Tarton 		
rauhansopimus
Suomessa laskettiin olleen pakolaisia
vuoden 1919 lopussa yli 8 000 henkeä.
Pakolaiset järjestivät ensimmäisen neuvottelukokouksensa Viipurissa marraskuussa 1918.
Kolmihenkinen valtuusto esitti Suomen hallitukselle toivomuksen, että koko
Inkeri saataisiin yhdistettyä Suomeen.
Mikäli tämä ei onnistuisi, Suomeen liitettäisiin Pohjois-Inkeri ja samalla Etelä-Inkerin suomalaiselle väestölle annettaisiin
sivistyksellinen autonomia. Jos yhdistyminen Suomeen ei onnistuisi, pyydettäisiin sivistyksellistä autonomiaa Inkerille.
Lähetystö tapasi Suomen valtionjohtajan
Mannerheimin, pääministeri Lauri Ingmannin ja ulkoministeri Carl Enckellin.
Kipein ongelma oli pakolaisten toimeentulon turvaaminen. Suomen halli-
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tuksen toivomuksesta inkeriläisten oli
saatava ”hallitus”, elin joka pysyvästi
huolehtisi pakolaisten asioista. Inkerin
Väliaikainen Hoitokunta muodostettiin
Helsingissä tammikuussa 1919. Sen johtajaksi valittiin yliopettaja Pietari Toikka. Perimmäisenä pyrkimyksenä oli koota joukkoja vapauttamaan Inkerinmaa
bolševikeista.
Ensimmäinen hyökkäys Inkeriin alkoi
heinäkuussa 1919 suomalaisen everstiluutnantti Yrjö Elfvegrenin johtamana.
Viittä päivää myöhemmin alkanut punaisten hyökkäys vyörytti inkeriläiset takaisin
Suomen puolelle. Presidentti Ståhlbergin johtama Suomi jättäytyi sotaretkien
ulkopuolelle. Elfvegren joutui eroamaan
tehtävästään. Inkerin Väliaikaiselle Hoitokunnalle langenneesta rasituksesta suurimmaksi muodostui suoranainen pakolaisvirta Suomeen. Suomen hallituksen
lisäksi Amerikan Punainen Risti auttoi
pakolaisia elintarvikepulassaan.
Kenraali Nikolai Judenitšin Pietarinretkeen osallistuneen Pohjois-Inkerin
rykmentin tavoite raukesi marraskuussa
1919, kun armeija riisuttiin aseista. Edessä olivat neuvottelut Neuvosto-Venäjän
kanssa ja Tarton rauha. Koska inkeriläisillä itsellään ei ollut mahdollisuuksia saada
ääntänsä kuuluviin neuvottelupöydässä,
he jaksoivat yhä luottaa, että Suomi asettuisi tukemaan heidän itsemääräämisoikeuksiaan.
Suomen ja Neuvosto-Venäjän rauhansopimus allekirjoitettiin Tartossa 14. lokakuuta 1920. Suomi luopui Repolasta ja Porajärvestä ja sai tilalle Petsamon.
Inkerin ja Itä-Karjalan itsemääräämisoikeudesta annettiin vain niitä koskevat
ilmoitukset. Sen mukaan Pietarin kuvernementin suomalainen väestö sai nauttia
täydessä määrässä kaikkia niitä oikeuksia
ja etuja, jotka Venäjän lait myönsivät vähemmistökansallisuuksille.

1920–1930-luku
Pakolaisten oman järjestön tarpeellisuus
korostui Tarton rauhan jälkeen, kun Neuvosto-Venäjän hallituksen armahduksen
myötä Inkeriin palasi vain osa yli 8 000
pakolaisesta. Inkerin Liiton valmistelevassa neuvottelukokouksessa Helsingissä kesäkuussa 1922 olivat läsnä professori Kaarle Krohn, eversti Erik Heinrichs,
esittelijäneuvos Esko Heilimo, johtaja Mikko Tirranen, taiteilija Iisakki Lattu, lehtori Juho Koivistoinen, maisteri Kaapre Tynni, toimittaja Suominen,
kapteeni Juho Tirranen ja toimittaja Antti Tiittanen. Samalla tehtiin esitys aikakauslehti Inkerin julkaisemisesta.
Inkerin Liiton yleinen kokous pidettiin Vanhalla ylioppilastalolla 4. joulukuuta 1922. Kapteeni Tirranen ehdotti Liiton toiminnan ulottamista Inkeriin
niin pian kuin mahdollista. Hän painotti
myös Inkerin Sivistysrahaston perustamisen tärkeyttä. Inkerin pakolaisten lisäksi Liittoon kuului koulutettuja ja merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa
olleita suomalaisia ja heimoaatteen innoittamaa nuorisoa, joka oli perustanut
Akateemisen Karjala- Seuran helmikuussa 1922.
Inkerin Arkisto tuli osaksi Liiton toimintaa 1925. Vuosien varrella arkistoon
hankittiin Inkerin vapaustaisteluja koskevia asiakirjoja niin yksityishenkilöiltä kuin järjestöiltäkin. Inkerin Arkiston
edistäjät ymmärsivät sekä Inkerin vanhan seurakuntatietouden että ajankohtaisen aineiston merkityksen Inkerin historialle.
Inkerin Liiton aktiivit ottivat itselleen
heimolaistensa sivistäjän ja puolestapuhujan roolin sekä vahvistivat inkerinsuomalaisten yhteenkuuluvuutta Suomeen.
Oli luonnollista, että AKS:n lisäksi Suomalaisuuden Liitto, Itsenäisyyden Liitto,
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Karjalan Liitto ja monet muut heimojärjestöt ottivat inkeriläiset mukaan toimintaansa.
Suomen kansalaisoikeuksien saaminen
oli tuhansille Tarton rauhan jälkeen maahan jääneille inkeriläispakolaisille heidän
asemansa kannalta yksi keskeisimmistä
asioista.

Kansallisten piirien ja kyläneuvostojen lakkauttaminen
Neuvostoliiton puolueen keskuskomitean
politbyroo esitti määräyksen, joka sai lain
voiman 1.12.1937. Sen mukaan kaikki
kansalliset koulut tuli laskea vahingollisiksi koko Neuvostoliiton alueella. Venäjän Federaation opetus- ja kulttuurialan
viranomaisille annettiin tehtäväksi laatia
esitys kansallisten keskiasteen oppilaitosten, valistustalojen ja muiden kulttuurisekä sivistyslaitosten lakkauttamiseksi.
Inkerinmaan osalta kyseessä oli Toksovan piirin 41 kansallisen kyläneuvoston
lakkauttaminen ja niiden aluerajojen uudelleen järjestely niin, että niissä käytettäisiin vain sitä kieltä, jota valtaosa väestöstä käytti eli venäjää.

Väestönsiirrot Inkeristä
Suomeen 1943–1944
Inkerin Liitto oli toimintansa aikana onnistunut luomaan toimivat suhteet suomalaisiin vaikuttajiin. Tästä syystä Liiton johto saattoi lähestyä kirjeillään ja
muistioillaan hallituksen ja puolustusvoimien ylintä johtoa. Jatkosodan alkaessa
Inkerin Liitto keskittyi inkerinsuomalaisten hädänalaisen aseman helpottamiseen.
Tähän tarkoitukseen perustettiin Inkerin
Asiain Hoitokunnan.
Ensimmäinen virallinen esitys inkeriläissiirroista ajoittuu joulukuuhun 1941.
Suomen ulkoministeri Rolf Witting sai
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Saksan Helsingin-lähettiläs Wippert von
Blüherilta tiedon saksalaisten valmiudesta siirtää Suomeen 50 000 inkeriläistä.
Syynä olivat siviilien kärsimykset sotatoimialueella ja puuttuvan elintarvikehuollon takia koetellut nälkä. Inkeriläiset tuli
toimittaa Suomeen kävellen Suomenlahden yli. Suomi luopui hankkeesta maan
elintarvikesäännöstelyn ja Suomenlahden
jäätilanteen vuoksi.
Suomesta Inkeriin lähetettiin komissio
arvioimaan tilannetta tammikuussa 1942.
Muistion mukaan Inkerin suomalaisesta väestöstä oli jäljellä alle puolet sotaa
edeltävästä määrästä. Kahdeksan kymmenestä oli naisia ja alle 15-vuotiaita. Suomalaisen väestön toivomuksesta Inkeriin
saatiin Suomesta pappeja. Ensimmäisenä
lähti Inkerissä syntynyt Juhani Jääskeläinen ja hänen avukseen tulivat myöhemmin Jussi Tenkku ja Reino Ylönen. Pietarin saartorenkaan sisällä arveltiin olleen
25 000 henkeä. Valtioneuvoston toimesta
asetettiin väestönsiirtovaltuuskunta joulukuussa 1942. Väestönsiirtojen johtajaksi
kutsuttiin professori Pentti Kaitera.
Kaitera oli siirtoasian kokonaisratkaisun kannalla. Väestönsiirrot Suomeen
alkoivat Virosta maaliskuussa 1943. Kesän loppuun mennessä siirrettiin noin
20 000 henkeä. Myös Saksasta siirrettiin
Suomeen yli 2 000 henkeä kesään 1943
mennessä. Näitä siirtoja toteuttamassa
oli varatuomari Harry Brotherus. Väestönsiirrot Inkeristä Suomeen jatkuivat
kesäkuuhun 1944, jolloin Suomeen tuli
väestönsiirroissa yli 63 000 Inkerin pakolaista.

Kotiin karkotettavaksi
Palautukset Suomesta Neuvostoliittoon
1944–1955
Tammikuun 15. päivänä 2010 tuli kuluneeksi 65 vuotta siitä, kun Liittoutunei-
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den Valvontakomission toteuttaman inkeriläisen siirtoväen palautusoperaation
viimeinen juna ylitti Suomen rajan. Neuvostohallitus kiitti Valvontakomission
nimissä Suomen valtiojohtoa onnistuneista toimista. Palautukset toteutettiin
5.12.1944–15.1.1945. Neuvostoliittoon
palautettiin noin 55 000 henkeä. Kaikki eivät kuitenkaan palanneet. Noin joka
seitsemäs Suomeen siirretyistä jäi maahan. Arviolta puolet heistä poistui salaa
Ruotsiin. Yksittäisiä henkilöitä palautettiin vielä kymmenen vuoden ajan.
Liittoutuneiden Valvontakomission
ja sen johtajan kenraalieversti Andrei
Ždanovin saavuttua Suomeen ei Neuvostoliitolla vielä ollut suunnitelmaa inkeriläisen siirtoväen palauttamiseksi. Ratkaisu syntyi Andrei Ždanovin ja Aleksei
Kosyginin laatiman suunnitelman mukaisesti loka- marraskuun aikana 1944.
Palautetut sijoitettiin Velikolukin, Pihkovan, Novgorodin, Jaroslavlin ja Kalininin alueille ilman muutto-oikeutta entisille asuinsijoilleen.
Yksi keskeisimmistä kysymyksistä on,
miksi Suomen valtiojohto halusi sisällyttää Välirauhasopimuksen 10. artiklaan
näkemyksensä siitä, että vapaaehtoisesti
Suomeen saapunut siirtoväki sai vapaaehtoisesti valita jääkö Suomeen vai palaako
Neuvostoliittoon?
Suomeen jääneen inkeriläisen siirtoväen oikeudellinen asema oli kymmenen
vuoden aikana monessa suhteessa vielä
järjestämättä. Heidän oikeutensa omistaa
kiinteistöjä, saada virkoja ja toimia sekä
harjoittaa liiketoimintaa oli joko rajoitettu
tai he olivat kokonaan vailla sitä. Heidän
oli vaikea päästä osalliseksi avustuksista,
joita kunnat ja valtio jakoivat ammattioppilaitoksissa opiskeleville. Siirtoväeltä
puuttui vapaus muuttaa Suomesta muualle

kuin Neuvostoliittoon. Siirtoväen oikeudellinen asema kävi entistä ongelmallisemmaksi, kun otetaan huomioon inkeriläisten ja Suomen kansalaisten väliset
avioliitot. Perheisiin syntyneet lapset eivät saaneet Suomen kansalaisuutta, koska
perheenpää oli Neuvostoliiton kansalainen. Inkeriläisnaisten avioituessa suomalaisten miesten kanssa nämä saivat Suomen kansalaisuuden jo vuodesta 1945.
Epäselvyydet Inkerin siirtoväen asiassa lisääntyivät vuosien kuluessa. Inkerin
Liiton aktiivit esittivät 1950-luvun alussa Suomen hallitukselle toivomuksen,
että se tekisi Neuvostoliitolle esityksen
1944 Suomeen jääneen siirtoväen vapauttamisesta neuvostokansalaisuudesta. Asian oikeudellinen tausta nousi esiin
Suomen johdon pohtiessa neuvostokansalaisten kotiuttamisasiaa tammikuussa
1953. Urho Kekkosen mielestä Suomella
ei ollut luovutusvelvollisuutta. Paasikivi
piti tärkeänä selvittää Suomen oikeudellisen aseman vahvuus. Paasikivi oli sitä
mieltä, että ”parasta olisi, jos inkeriläiset hiljakseen poistuisivat maasta.” Inkeriläisen siirtoväen palautusten jälkeen v.
1954 mennessä Suomen kansalaisiksi hyväksyttiin 49 henkeä. Viimeiset Suomeen
sodan aikana siirretyt inkerinsuomalaiset
saivat kansalaisoikeudet vasta 1970-luvun alussa.
Pietarin Sanomat, 1870–1873. Pietarin Sunnuntailehti, 1871–1873. Pietarin
Lehti, 1874–1879. Pietarin Wiikko-Sanomat, 1879–1883. Inkeri, 1884–1905.
Uusi Inkeri, 1906. Newa, 1907–1918.
Inkeri, 1908–1917. Inkeri, 1925–1927.
Suomalainen Kansan-Kalenteri Wenäjällä. Toim. Paavo Räikkönen. Pietari 1879–
1917. Kansalais-Kalenteri Inkerinmaalla
ja Pietarissa. Toim. Aapo Vesikko. Pietari 1909–1918.
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Inkeri 1860-luvulta nykypäivään
Inkerinsuomalaisten kohtalosta kertova näyttely on
avoinna Helsingin kansallisarkistonnäyttelysalissa (Rauhankatu 17)
16. 2.–30.4.2010 asti ti–pe klo 11–16.00.
Opastukset ja ryhmät sopimuksen mukaan p. (09) 228 521
Vapaa pääsy!

Hyvät Inkeriläisten viestin tilaajat
Tämän lehden välissä on perinteen mukaisesti tilillepanokortti lehtemme vuoden 2010 tilausmaksun suorittamista varten.
Tilaushinta on Suomeen ja Ruotsiin meneville lehdille 30€, muihin maihin 36€.
Lähetämme alkuvuoden kaksi ensimmäistä numeroa kaikille niille, jotka ovat
olleet lehden tilaajina v. 2009, eivätkä ole
ilmaisseet haluaan lopettaa tilaustaan.

Muistattehan kirjoittaa viestikenttään
lehden saajan nimen ja osoitteen.
Tämä on erittäin tärkeää varsinkin siinä tapauksessa, jos maksatte jollekin toiselle henkilölle tilaamanne lehden.
Mikäli ette halua tilauksenne jatkuvan,
pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan siitä joko kirjeitse tai puhelimitse
toimistoomme. Tällä toimenpiteellä helpotatte tilaajarekisterimme ylläpitoa.
Kiitos etukäteen.

Suomen Inkeri-liitto ry
Käpylänkuja 1
00610 Helsinki
puh. 045 2612 342 / Annikki Kelo
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AJANKOHTAISSEMINAARI
HELSINGIN YLIOPISTOLLA
13.2.2010
Riikka Mahlamäki–Kaistinen

Helsingin yliopistolla pidetty ajankohtaisseminaari keräsi kiinnostuneen ja aktiivisen kuulijakunnan, joka käytti myös
puheenvuoroaan ja esitti puhujille mielenkiintoisia kysymyksiä ja ajatuksia. Inkeriläisten viesti julkaisee numeroissaan
seminaarinesitykset, jotta nekin, jotka eivät päässeet osallistumaan tilaisuuteen,
saisivat osansa esittelijöiden ajankohtaisista ja perehtyneistä puheista. Käsillä
olevassa lehdessä on kolme ensimmäistä

puheenvuoroa ja loput esitykset julkaistaan tulevissa lehdissä.
Ajankohtaisseminaarin avasi kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva, joka
puhui Jakob Langista. Nuortevaa seurasi professori Jouko Sihvo, joka puhui inkerinsuomalaisten kirkollisesta elämästä.
Dosentti Lassi Saressalo puolestaan pureutui inkerinsuomalaisten kohtaloon toisen maailmansodan jaloissa.

Jussi Nuorteva: Suurvaltakauden
kirkonmies Jakob Lang (1648–1716)

Jakob Lang ja Inkerinmaa

• Jakob Langin alkuvaiheet
• Määristä pakolaisena tullut suku asettui Ruotsiin
• Jakob Lang syntyi Gävlessä 1.5.1648
• Perhe muutti Ouluun 1650 isän tultua
tuomiokirkon urkuriksi
• Kävi Oulun koulua ja opiskeli sen
jälkeen Turun akatemiassa ja Uppsalan
yliopistossa 1660-luvulla
• Opiskeli eksegetiikkaa ja itämaisia
kieliä Oxfordissa ja Pariisissa 1670-luvulla
• Pariisissa Ruotsin lähetystösihteerinä
1678–1681
• Toimi Ruotsiin palattuaan 		
Tukholmassa

• Nevanlinnan (Nyenskans) kirkkoherraksi 1683
• Johannes Gezelius jr. kirjoitti puollossaan: ”Äidinkieleltään suomalainen ja
ruotsia hyvin taitava Lang on sopivampi kuin virkaan alustavasti valittu ruotsinkielinen pappismies”.
• Piispa Gezelius vihki papiksi Narvassa
4.7.1683
• Narvan superintendentti 1688
• Teologian tohtori Turun akatemiassa
1688
• Inkerinmaan kirkollisten olojen järjestäjä
• Jyrkän yhtenäistämispolitiikan kannattaja Inkerissä, luterilainen opetus ulotettava myös ortodokseihin
• Ehdolla Viipurin piispaksi 1696 (Petrus
Bång valittiin)
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Myöhemmät vaiheet
• Liivinmaan ylisuperintendentti Riiassa
1700–1701
• Tarton yliopiston (Pärnussa) sijaiskansleri
• Tallinnan piispa 1710–1711
• Pakeni venäläisten hyökkäystä Ruotsiin 1710 Linköpingin piispa
1711–1716
• Pappissäädyn johtomiehiä vuosien
1713–14 ns. rauhanoppositiovaltiopäivillä, taustalla pettymys hallitsijan sotapolitiikkaan, jonka johdosta Ruotsi
oli menettänyt suurvalta-asemansa
Carla Seger–Skiöld 1714
Swårt Synd-straf kriget är, som Städer, Folck och Länder Med Pilar, Krut
och Lod, med faslig eld och brand Förstör och bränner up, samt härjar siö och
strand. Ther alt är fylt med skri, ther brakar alt i sänder.

Jouko Sihvo: Inkerinsuomalaisten
kirkolliset olot
1600-luku
Inkerinsuomalaisten kansanryhmä muodostui 1600-luvun alkupuolella, kun
Ruotsi valloitti Laatokan Karjalan, Inkerinmaan ja osan Baltiaa. Alueen väestö oli valtaosaltaan ortodoksista suomensukuista kansaa. Uskonnon takia ihmiset
tunsivat olevansa lähempänä entisiä vallanpitäjiä kuin luterilaisia uusia isäntiään.
Jo Stolbovan rauhan solmimisen jälkeen
1617 osa väestöstä siirtyi Venäjän puolelle. Heidän tilalleen tuli Karjalan kannakselta ja Etelä-Savosta luterilaisia suomalaisia, sillä Ruotsi houkutteli heitä sinne
tietyillä eduilla. 1600-luvun puoliväliin
mennessä oli olemassa jo kattava suo-
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Thet har wårt Swea-Land en lång tid
måst erfara, Wår synd har thet förtient,
ty kriget synd-straff är: På synden följer
krig, som skriften wittnet bär.
Jakob Lang
Kongar, Förstar, Herrans Smorde, I som
styren Flock och Land, Råden öfwer Siö
och Strand, Uthaf Herren der til giorde.
Sij här är en Book för Eder, Then med
ISOGAEI Flijt, Skrifwen är i helig nijtm
Och för Ehr nu lägges neder.
The, som uthaf ijfrigt mode, Många tusend offra opp, Endast för en Sockertopp,
Och sig twätta uthi blode:
Slijka kallar man Tyranner, Slijke draa
för ingen skyy, Bränna up båd Stad och
Byy, Hata både Gud och Grannar.
Men Then store Himla-Hielte, Kongars
Kong wår Herre Christ, Skal them döma,
när han sidst, Sätter Domsens Swärd wid
bälte.
Johan Linder
menkielisten luterilaisten seurakuntien
verkosto kirkkoineen ja pappeineen.
Vuosien 1656–58 sota, jolloin Venäjä
yritti valloittaa takaisin Ruotsille menettämänsä alueet, oli kohtalokas luterilaisille seurakunnille. Kirkot ja pappilat poltettiin, papit pakenivat tai vietiin vankina
Venäjälle. Paikallinen väestö kärsi suunnattomasti sodan jaloissa ja paljon luterilaista väestöä vietiin myös Venäjälle.
Venäläisten puolella taistelleet ortodoksit pakenivat Venäjälle pelätessään ruotsalaisten kostoa. Syntyi Tverin karjalaisten yhteisö. Ruotsin ja Venäjän raja jäi
ennalleen. Uusia suomalaisia siirtyi Inkerinmaalle tyhjäksi jääneille alueille,
mutta vielä 1661 seurakunnissa oli vain
noin kolmannes sotaa edeltävästä väkimäärästä.
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Alueelle syntyneiden seurakuntien jäsenet ja papit olivat luterilaisia ja suomalaisia. Hallinnollisesti ne liitettiin aluksi Viipurin hiippakuntaan. Vuonna 1641
niistä muodostettiin oma hiippakunta. Sen johtoon perustettiin saksalaisen
mallin mukaan superintendentin virka ja
konsistori, joita Suomessa vastaavat piispa ja tuomiokapituli. Ne sijoitettiin Narvaan. Tunnetuin superintendentti oli Juhana Gezelius nuorempi, josta tuli Turun
piispa. Hän johti ja hoiti tarmokkaasti
1680-luvulla Inkerinmaan seurakuntia.
Erityisesti hän yritti käännyttää ortodoksisia inkerikkoja luterilaisiksi, mutta menestys oli heikko. Hänen aikanaan kiinnitettiin suurta huomiota seurakuntalaisten
lukutaidon ja kristillisen tietämyksen kohentamiseen. Elettiinhän puhdasoppisuuden aikaa. Opettamisesta ja opitun kuulustelemisesta kehittyivät kylänlukuset.
Suomalaiskansallinen identiteetti kytkeytyi erottamattomasti luterilaiseen uskoon
ja kirkkoon. Sotien lisäksi suuret nälkävuodet 1695–97 merkitsivät nälkää ja
kuolemaa inkerinsuomalaisille. Esimerkiksi Lempaalan seurakunnan jäsenistö
väheni tuolloin puoleen entisestä.
1700-luku
Suuri pohjan sota mullisti Inkerin kirkon
elämän 1700-luvun alussa. Seurakunnat
menettivät pappinsa ja kirkollinen elämä
lamaantui. Kun Pietari Suuri alkoi rakentaa uutta pääkaupunkia inkeriläisten asuma-alueen keskelle vuona 1703, paikalle
virtasi paljon venäläisiä. Eri kansallisuuksia ei kuitenkaan haluttu sekoittaa, vaan
kullekin määrättiin oma asuinalue. Näin
inkeriläisten keskinäinen yhteys säilyi.
Jo Pietarin perustamisvuonna tsaari antoi luvan perustaa suomalais-ruotsalaisen
luterilaisen seurakunnan, joka vuonna
1745 jaettiin suomalaiseksi ja ruotsalaiseksi seurakunnaksi. Myötämielinen suh-

tautuminen luterilaisiin ilmeni Uudenkaupungin rauhanteossa 1721 siten, että
luterilaisen kirkon annettiin jatkaa toimintaansa entiseen tapaan ja noudattaa
voimassa olevaa Ruotsin 1686 kirkkolakia. Saksalaisilla luterilaisilla oli vahva
asema maan hallinnossa. Näin suomalainen luterilaisuus sai jatkua saksalaisen
rinnalla. Mutta kirkon tila oli vaikea suuren pohjansodan aikana ja jälkeen. Seurakuntien kirkot ja pappilat olivat raunioina,
papit paossa tai vangittuina, seurakuntalaiset hajalla. Entisistä vapaista talonpojista tuli maaorjia. Luterilainen seurakunta ja sen pappi olivat näiden ihmisten
tukijoita ja auttajia. Pappi oli ainut koulutettu ihminen, joka ymmärsi rahvaan
kieltä ja ongelmia ja pystyi ajamaan sen
asioita isäntiin ja viranomaisiin päin.
Venäjän Ruotsilta valloittamien
alueiden hallinto keskitettiin sitä varten
perustetulle oikeuskollegiolle, joka hallinnoi myös Inkerin kirkkoa. Kirkon elämä oli vuosikausia lamassa. Oikeuskollegiolla ja siihen vuonna 1727 perustetulla
konsistoriosastolla ei ollut edellytyksiä
nostaa kirkkoa surkeasta tilastaan. Vasta kun kirkollisten asiain hoito uskottiin
Pietarin luterilaiselle superintendentille,
tilanne alkoi korjaantua. Vuonna 1740
kaikissa seurakunnissa oli pappi. Kirkkoja rakennettiin. Vuonna 1760 jokaisessa seurakunnassa oli oma kirkko. Papit
kiinnittivät erityistä huomiota seurakuntalaisten lukutaidon edistämiseen. Sitä
opetettiin ja kuulusteltiin kylänlukusilla.
Vanhan Tuutarin seurakunnan kertomuksessa mainitaan, että sen pappi kohtasi
lukusilla vaimon, joka ei osannut yhtään
sanaa Isä meidän rukouksesta. ”Pappi kysyi: Kuinka sinä vaimo parka olet päässyt
Herran ehtoolliselle ja sen jälkeen aviosäätyyn, kun et osaa yhtäkään sanaa lukea? Vaimo vastasi: Niinpä siihen aikaan
olivat paremmat papit.”
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1800-luku ja 1900-luvun alku
Inkerin kirkon yhteys Suomen kirkkoon
helpottui ja vahvistui, kun koko Suomi
liitettiin suuriruhtinaskuntana Venäjään
vuonna 1809. Yhtenä konkreettisena
osoituksena siitä oli, että keisari Aleksanteri I kutsui vuonna 1820 Porvoon piispan
Zacharias Cygnaeuksen Pietariin Inkerin
kirkon piispaksi ja koko Venäjän luterilaisen kirkon kenraalisuperintendentiksi. Korkeassa tehtävässään piispa keskittyi Inkerin kirkon elämän kehittämiseen.
Hän kutsui pappeja Suomesta ja vihki
vaaditun tutkinnon suorittaneita papeiksi
seurakuntiin ja erotti kelvottomia pappeja virastaan. Itse kaunopuheisena saarnamiehenä hän rohkaisi onnettomia suomalaisia. Hän jakoi Inkerin kirkon kolmeksi
rovastikunnaksi, joiden lääninrovastit valvoivat pappien ja seurakuntien elämää tiiviimmin kuin mihin piispan aika riitti.
1800-luvun loppupuolella suomalaisten siirtolaisten tuomana tuli Inkerinmaalle sekä lestadiolaista että evankelista herätystä. Pietariin syntyi varakas ja
suuri lestadiolaisseurakunta. Sen vaikutus ulottui maaseurakuntiin. Narvan seudulle muodostui lestadiolaisherätyksen
keskuspaikka. Evankelinen liike toimi inkerinsuomalaisten keskuudessa, mutta se
ei muodostanut omia seurakuntiaan vaan
vaikutti olemassa olevien seurakuntien
elämään. Erityisesti evankelisen liikkeen
ansiosta maallikkojen toiminta seurakunnissa aktivoitui. Perinteisesti Inkerin
seurakunnissa lukkarit saattoivat toimittaa pappien tehtäviä, jos pappia ei ollut
saatavilla.
Vuonna 1863 Inkerin kirkossa aloitti
toimintansa Kolppanan suomenkielinen
opettaja- ja lukkariseminaari. Sen rahoituksesta päävastuun otti Venäjän luterilaisen kirkon vuonna 1859 perustama
apukassa. Myös seurakuntien edellytettiin osallistuvan rahoitukseen. Seminaari
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joutui kuitenkin jatkuvasti toimimaan rahapulassa, sillä kummankin tahon tuki oli
kovin vaatimatonta. Vaikeudet lisääntyivät, kun kansansivistystyö eriytyi kirkon
toiminnasta omaksi alueekseen. Seminaarilla oli suuri merkitys inkerinsuomalaisten sivistyksellisen tason ja kansallisen tietoisuuden kohottamisessa, koska se
tuotti suomenkielisiä opettajia opetustoimeen ja lukkareita seurakuntiin.
Inkerin kirkon papisto tuli pääosin
Suomesta. Seurakuntien kirkkoherrojen tehtävä oli vaativa. Heidän piti kyetä
käyttämään ainakin suomea, saksaa, venäjää ja mahdollisesti ruotsia ja viroakin.
Pappien merkitys vähemmistönä ja usein
vaatimattomassa taloudellisessa asemassa eläville suomalaisille oli todella suuri.
Siitä on hyvänä osoituksena seuraava lainaus Inkeri-lehdestä vuodelta 1894: ”Arvaamattoman suuri on papin merkitys
kansan keskuudessa. Hänestä ja melkein
yksinomaan hänestä riippuu – niin paljon kuin ihmisestä riippua voi – ei ainoastaan nimenomainen hengellinen, vaan
ylipäänsä kaikki henkinen, siveellinen,
ja milteipä kansallinen ja yhteiskunnallinenkin elämä maaseurakunnissamme.
Sillä pappihan on meillä, suomalaisten
kesken, melkein ainoa henkilö, joka on
saanut perusteellisemman, korkeamman
sivistyksen. Ja juuri tämän korkeamman
sivistyksensä nojalla on hänellä jo ammoisista ajoista todella arvokas, vaikuttava asema keskellämme.”
Hyvään alkuun päässyt kirkollisen elämän kehittyminen jatkui Inkerin kirkossa
1800-luvulla. Rippikoulu vakiintui kaksiviikkoiseksi ja heikoille oppilaille kolmeviikkoiseksi kouluksi, jossa lukutaito varmistettiin ja jossa kristillisen tietämyksen
perusasiat opetettiin. Näitä samoja taitoja opetettiin ja valvottiin kylänlukusilla. Pyhäkoulutyö käynnistyi Inkerin kirkossa 1870-luvulla. Se kehittyi erittäin
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suosituksi toiminnaksi inkeriläiskylissä.
Pyhäkouluihin tulivat mukaan muutkin
kyläläiset kuin vain lapset. Opettajina toimivat paikkakunnan valistuneet isännät.
Toiminnan laajuudesta antavat vakuuttavan kuvan vuoden 1902 tilastotiedot: pyhäkouluja 482, opettajia 1809, pyhäkoululaisia 11936.
Neuvostoliiton aika
Jo tammikuussa 1918 kaikki kirkot menettivät julkisoikeudellisen asemansa ja
koululaitos erotettiin kirkoista. Uskonnon opetus kouluista poistettiin eikä uskonnon opetusta lapsille saanut harjoittaa
seurakunnissakaan. Alle 18-vuotiaat eivät
voineet liittyä kirkkoon eivätkä osallistua
sen elämään. Kirkkojen omaisuus takavarikoitiin valtiolle eli kuten asia kauniisti
sanottiin, otettiin kansan haltuun. Seurakunnat saivat anomalla kirkkoja ja jumalanpalveluksissa tarvittavaa esineistöä
käyttöönsä aluksi maksutta, mutta myöhemmin tästä valtion omaisuuden käytöstä piti maksaa.
Pappilat otettiin yhteiskunnan haltuun.
Pappien oli muutettava niistä pois. Käytännössä tämä merkitsi pappien pakenemista Suomeen. Niin sanotun sotakommunismin aikana 1919–1920 suurin osa
seurakunnista jäi ilman pappia. Vuonna
1921 Inkerin kirkossa oli jäljellä vain viisi
pappia.
Uusi uskontoa koskeva laki ei tuntenut lainkaan sanaa seurakunta. Sana korvasi termipari uskonnollinen yhteisö.
Siihen tuli kuulua vähintään 20 henkeä,
jotka muodostivat yhteisönsä päättävän
hallintoelimen. Heidän tuli rekisteröidä yhteisönsä ja itsensä siitä vastaaviksi hallintoelimen Dvadsatkan jäseniksi.
Rekisteröintejä saatettiin vaatia useita kertoja vuodessa. Dvadsatkan jäsenet
vastasivat henkilökohtaisesti yhteisönsä
käyttämän valtion omaisuuden vuokras-

ta ja kunnosta. Taloudelliset vaatimukset
saattoivat nousta niin suuriksi, että yhteisön oli luovuttava kirkon käytöstä, jolloin
yhteisön julkinen kokoontuminen päättyi.
Venäjän luterilaisen kirkon hallinto oli
lamaantunut sotakommunismin ajan. Inkerin kirkossa järjestettiin oma hallinto.
Se koostui seurakuntien yhteisestä kirkolliskokouksesta ja konsistorista. Kirkolliskokous kokoontui kerran vuodessa. Se
valitsi muun muassa konsistorin jäsenet
ja esimiehen eli piispan. Konsistorin tehtäviin kuului seurakuntien toiminnan ohjaaminen, valvonta ja pappispulan aikana
sopivien miesten valmentaminen papillisten tehtävien hoitajiksi. Näistä pikakoulutetuista työntekijöistä käytettiin nimitystä seurakunnan hoitaja. Konsistori piti
yhteyttä valtion viranomaisiin ja Venäjän
luterilaiseen kirkkoon, kun se sai hallintonsa järjestetyksi. Ensimmäiseksi konsistorin esimieheksi ja piispaksi synodi
valitsi joulukuussa 1921 Felix Relanderin. Sairastuttuaan hän siirtyi Suomeen jo
vuonna 1923. Hänen seuraajakseen valittiin vuonna 1924 S.J. Laurikkala, joka halusi käyttää vain rovastin arvonimeä.
Seurakuntien toimintaa vaikeuttivat
bolshevikkihallinnon määräykset, jotka
kielsivät muun muassa uskonnon opettamisen lapsille. Määräysten johdosta seurakuntien rippikoulu ja pyhäkoulu joutuivat vaikeuksiin. Toimintaa yritettiin
jatkaa, muuttamalla työmuotojen nimet.
Rippikoulusta tuli konfirmaatiovalmistus
ja pyhäkoulusta lasten jumalanpalvelus.
Näin yritettiin työtä jatkaa, mutta pyhäkoulun opettajia vainottiin niin, että heidän oli pakko lopettaa pyhäkoulujen pito.
Hengellisesti ja kirkollisesta kirjallisuudesta oli pula, sillä sitä ei saanut painaa
eikä tuoda ulkomailta.
Seurakuntien ja kirkon talous vaikeutui heti lokakuun vallankumouksen jälkeen, kun kirkollisvero ja toimitusmaksut
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kiellettiin. Seurakuntien oli tultava toimeen vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Ratkaiseva käänne vielä huonompaan
suuntaan tuli, kun 1930-luvulla maatilat
kollektivisoitiin. Seurakuntalaisilla ei yksinkertaisesti ollut varoja seurakuntien ylläpitoon. Vähitellen seurakuntien elämä
hiipui, kun seurakuntien hoitajat vangittiin ja monet teloitettiin. Kirkot suljettiin
ja otettiin muuhun käyttöön. Konsisto-

rin toiminta loppui elokuussa 1937, kun
enää kaksi sen jäsentä oli vapaalla jalalla. Viimeinen suomalainen pappi palasi
Suomeen 1938. Sen jälkeen kaikki seurakuntien virallinen toiminta oli loppunut.
Yksittäiset seurakuntalaiset saattoivat pitää seuroja kodeissa tai kirkossa, mikäli
sitä ei ollut suljettu. Alkoi näkymättömän
kirkon aika.

Lassi Saressalo: Inkerinsuomalaiset
toisessa maailmansodassa

Asutus ennen II maailmansotaa
Inkerinmaalle syntyi kylien verkosto,
joissa kussakin oli selkeästi oma etninen koostumuksensa. Oli inkeroiskylät.
Useimmissa kylissä oli vielä ”venäläispää”. Maaorjuus oli käytössä vuoteen
1861, jonka jälkeen talonpojilla oli mahdollisuus toimia vuokraviljelijöinä ja sittemmin myös lunastaa tilat itselleen.
Suomalaisperäinen väestö oli luterilaista, mikä myös merkitsi kirkollisen sivistyksen ulottumista koko väestöön toisin
kuin ortodoksista uskoa tunnustavilla in-

Inkerinsuomalaisten historiaa
Inkerinmaan suomalainen asutus sai alkunsa 1600-luvulla, kun Ruotsin suurvalta aikana osa siellä perinteisesti asunutta
inkerois- ja vatjalaisväestöä sekä venäläistä asujaimistoa siirtyi nykyisen Tverin
Karjalan alueelle. Siirtymisen syynä oli
toisaalta Suurvalta-Ruotsin työntö, mutta samalla lailla sodissa tyhjentyneen Venäjänmaan veto.
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kerois-, vatjalais- ja venäläisväestöllä.
1900-luvulle tultaessa oli inkerinsuomalaisen väestön lukutaito hyvä, seurakunnat toimivat Suomesta saadun papiston
avulla ja Kolppanaan oli perustettu oma
seminaari kouluttamaan opettajakuntaa.
Kaikki tuntui olevan hyvin.
Vallankumous, kollektivisointi
ja diasporan alku
Vallankumous Venäjällä ja neuvostovaltion synty mullistivat olosuhteet. Osa inkerinsuomalaisista, erityisesti Pietarissa teollisuustyössä olevat, liittyivät punaisiin,
ja osa, erityisesti talonpoikaisväestö, oli
valkoisten puolella. Kun kollektivisointi
alkoi 1920–1931, karkotettiin kaikkiaan
noin 18 000 inkerinsuomalaista asuinsijoiltaan kulakkeina. Matka suuntautui
Hiipinään Kuolan niemimaalle, Kazakstaniin ja kauas Keski- ja Itä-Siperiaan.
Neuvostoliiton toimenpiteet
Neuvostoliitto tyhjensi valmistautuessaan sodan uhkaan vuonna 1935 Suomen ja Viron vastaiset raja-alueensa sekä
Suomenlahden etelärannikon inkeriläiskylät. Noin 27 000 inkerinsuomalaista
joutui tässä yhteydessä jättämään kotiseutunsa ja matkaamaan Keski-Venäjälle ja Siperiaan.
Talvisodan aikana vuonna 1940 mobilisoitiin tuntematon määrä inkerinsuomalaisia puna-armeijaan. Tämän miehistöaineksen kohtalo on vielä jossain määrin
epäselvä. Tiedossa kuitenkin on, että inkerinsuomalaisia tavattiin neuvostojoukoissa suomalaisia vastassa. Vuonna 1942
kuitenkin kaikki suomalaiset poistettiin
rintamalta ja siirrettiin Uralin takaisille
työleireille ns. työarmeijaan, käytännössä keskitysleireille.
Saksalaisten hyökkäyksen alta evakuoitiin Leningradin alueelle noin 30 000
inkerinsuomalaista, jotka sitten talvella
1942 siirrettiin piiritetystä kaupungista

Uralin taakse. Kyse oli selvästä etnisestä valinnasta.
Inkerinmaa Saksan miehitysmaana
Saksalaisten hyökkäys Leningradin porteille eteni niin nopeasti, ettei edellä mainittujen lisäksi Inkerinmaan väestöä ehditty evakuoida. Saksalaiset käyttivät
siviiliväestöä työvelvollisina erilaisissa
avustavissa tehtävissä. Miehityksen aikana noin 5000 inkerinsuomalaista, pääasiassa nuoria siirtyi parempien elinmahdollisuuksien toivossa vapaaehtoisesti
Saksaan ja se miehittämille alueille työpalveluun. Heistä noin 2000 palautettiin myöhempien väestönsiirtojen myötä
muun inkerinsuomalaisen väestön yhteyteen Suomeen.
Erityisesti neuvostoliittolaisessa ja nyttemmin myös venäläisten tutkijoiden näkemyksen mukaan saksalaiset halusivat
tyhjentää Inkerinmaan siviiliväestöstä
voidakseen siirtää sinne omia ”germaanitalonpoikaissotilaitaan” kunhan sotilaallinen voitto Neuvostoliitosta olisi
saavutettu. Tarkoitus oli jo talvella 1942
marssittaa inkeriläisväestö Suomenlahden yli pohjoiseen. Aikeesta kuitenkin
luovuttiin. Tähän vaiheeseen liittyy Suomessa herännyt ajatus käyttää Inkerin
väestöä valloitetun ja venäläisväestöstä
puhdistetun Itä-Karjalan uusina asukkaina. Sodan pitkittyessä ja kääntyessä Neuvostoliitolle suosiolliseksi asiasta kuitenkin pian vaiettiin.
Siviilien siirto Suomeen
Ajatus Inkerin väestön siirtämisestä Suomeen jäi kuitenkin elämään. Saksalaiset
eivät tätä väkeä tarvinneet ja suomalaisten kiinnostus saada heistä lisätyövoimaa
heräsi. Samalla myös ajattelu muuttui ja
inkeriläisväestön siirrosta kehkeytyi humanitaarinen operaatio, kun oletettiin,
että muutoin siviiliväestö tulisi jäämään
taistelualueella sodan jalkoihin. 		
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Kaikki eivät kuitenkaan lähteneet; suuri
osa ortodoksiväestöä ja venäläinen siviiliväestö jäivät paikoilleen ja siirtyivät taistelujen alkaessa etelän suuntaan.
Vuodesta 1942 vuoteen 1944 siirrettiin
Suomeen kaikkiaan 61 160 henkilöä, lisäksi mainitut 2050 Saksasta työpalvelusta palautettua. Väestä sijoitettiin pääasiassa maaseudulle ja rekrytoitiin lähinnä
maatalouden työvoimaksi.
Inkerin miehet sotatiellä
Kuten jo todettiin, rekrytoi Neuvostoliitto puna-armeijaan tuntemattoman määrän
inkeriläismiehiä. Saksalaiset puolestaan
perustivat vapaaehtoisista inkeriläismiehistä erillisen vartiopataljoonan, tunnukseltaan Ost-Bataillon 664. Samanlaisia
vartiopataljoonia saksalaisilla oli kaikissa miehitetyissä maissa yli tuhat, puolisen miljoonaa miestä. Pataljoona, jonka
vahvuus oli 644 miestä toimi Leningradiin johtavan rautatien varressa ja joutui
jonkin verran myös taistelukosketuksiin
partisaanien kanssa. Kun siviilien palautus alkoi, siirrettiin myös tämä joukkoosasto Suomeen. Se sai koulutusta talvel-

Karkotusten ja siirtojen kohteeksi
joutuneet inkerinsuomalaiset
• Karkotetut vuosina 1929–1931, 18000
• Rajan läheisten alueiden karkotukset
1935, 20000
• Pietarin ympäristön karkotukset 1935,
7 000
• Rekrytoitu puna-armeijaan, ei tietoa
• Pietarin piirityksestä
pakkoevakuointi 1942, 30000
• Suomalaispataljoona ErP6, 644
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la 1944 ja taisteli Kannaksella torjumassa
puna-armeijan suurhyökkäystä. Välirauhan tultua joukko-osasto lakkautettiin ja
miehet kotiutettiin Suomessa. Osa heistä
palasi Neuvostoliittoon inkerinsuomalaisten palautuksen yhteydessä, osa taas painui maan alle tai pakeni Ruotsiin.
Inkerin miehiä muissa joukko-osastoissa
Hyökkäysvaiheen aikana vuonna 1941
koottiin entisistä heimosotureista prikaati
K, joka osallistui Porajärven valtaukseen.
Asemasodan aikana prikaati hajotettiin ja
osa siitä siirrettiin rannikkopuolustustehtäviin Sungunniemelle Äänisjärven pohjoisrannalle. Tähän prikaatiin komennettiin myös inkerinsuomalaisia.
Sodan lopulla koottiin vangiksi saaduista suomensukuisista puna-armeijalaisista vapaaehtoinen Heimopataljoona 3, joka osallistui torjuntataisteluihin
Kannaksella. Mukana oli myös inkerinsuomalaisia puna-armeijassa taistelleita
sotavankeja. Joitakin inkerinsuomalaisia palveli myös muissa joukko-osastoissa mm. Päämajan tiedustelupataljoonassa ErP 4:ssä.

• Muut joukko-osastot, kymmeniä
• Työpalveluun Saksaan, 5000 (joista palautettu Suomeen v. 1944 2000)
• Vuosina 1942–43 siirto
Suomeen, 63000
(joista palautettu NL:oon 56000)
Karkotettuja ja siirrettyjä
yhteensä, 143644
Terroritoimenpiteet
Rangaistukset ja teloitukset
Levahsovon haudatut
Yhteensä

inkeriläisten viesti

4000
13000
17 000

Suomeen siirretyt inkeriläiset vuosina
1943–1944
Ryhmä
Lukumäärä (n)
Venäjältä Viron
kautta 29.3.-43–17.6.-44
61 163
Saksasta 17.7.-43–12.5.-44
2042
Yhteensä
63 205

Näistä palautetuista oli 55 000 inkerinsuomalaisia ja loput pääasiallisesti suomensukuisia ortodoksiuskoisia vatjalaisia ja inkeroisia.

Neuvostoliittoon palautetut inkeriläiset siirtolaiset ja muut siviili henkilöt
1944–45
Ryhmä
Lukumäärä (n)
Kuljetukset
5.12.-44–15.1.-45
56 030
Jatkokuljetukset vuosina
1945–47
839
Yhteensä
56 869

Toimitussihteerin tervehdys
Tänä talvena on usein tuntunut siltä, että
hampaat jäätyvät suuhun ja silmämunia
peittää jo hitaasti jäätyvä kalvo. Kaikkien
vetisten ja vähälumisten talvien jälkeen
eletään pakkaseen jämähtäneistä autoista,
paleltuneista varpaista ja vuotavasta nenästä huolimatta mainiota aikaa.
Asun Keski-Suomessa, missä lunta on
reilusti, mutta ei ilmeisesti läheskään niin
paljon kuin pääkaupunkiseudulla. Olen
käynyt alkuvuodesta muutamaan otteeseen Helsingissä ja lumen keskelle saarrettu kaupunki on melkein naurattanut.
Valtavat lumikasat, joista pilkottaa vain
aavistus auton sivupeilistä, ovat jollain tapaa surrealistisia. Kaupunki näyttää siltä
kuin se olisi yllätetty täysin. Aivan kuin
kenelläkään ei olisi tullut edes mieleen,
että taivaalta voi tulla lunta…ja paljon.

Toisaalta pakkasen jäykistämät junakiskot ja seitsemän tuntia kestänyt paluu Jyvässeudulle ei enää tuntunut niin kovin
huvittavalta!
Kun oikein paleltaa on hyvä muistaa,
että talvi on lopulta kuitenkin melko lyhyt vuodenaika. Ja toisaalta, harvoin on
näin nautinnollisia tilaisuuksia käpertyä
sohvan nurkkaan viltin alle. Lämmin mehukin, rommitotista puhumattakaan, kaipaa jotenkin seurakseen kunnon paukkupakkaset maistuakseen juuri niin hyvältä
kuin vain voi.
Nyt, kun ankarin osa talvea tuntuu jo
vähän väistyvän, haluan toivottaa lukijoillemme aurinkoisia päiviä ja hohtavia
keväthankia.
Riikka Mahlamäki–Kaistinen
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”Kotiin karkotettavaksi”
Inkeriläisten palautukset Suomesta Neuvostoliittoon vuosina 1944–1955.
Anne Tuohimäki

Maaliskuun 3. päivänä kokoontui Helsingin Mariankadulla sijaitsevan SKS:n
Kirjatalon kabinettiin kutsuvieraista, asiantuntijoista, tiedotusvälineiden edustajista, ystävistä ja inkeriläisyydestä kiinnostuneista koostunut yleisö juhlistamaan
fil. tri Toivo Flinkin kirjan ”Kotiin karkotettavaksi” julkistamista. Istumapaikat
loppuivat kesken, niin runsaslukuinen oli
osallistujien joukko.

Tämä kirja on ensimmäinen tutkimus,
jossa käsitellään inkeriläisväestön siirtojen ja palautusten keskinäisiä syy- ja seurausyhteyksiä. Kustannuspäällikkö Rauno Endénin haastattelussa Flink toi esiin
peruskysymyksen inkerinsuomalaisuuden ja suomalaisuuden suhteen käsitteellisestä yhteenkuuluvuudesta.

Toivo Flinkin teos on myytävänä SKS:n kirjamyymälässä
(SKS, Kirjatalo, Mariankatu 3, 00170 Helsinki.
P. 0201 131 222, 0201 131 215, kirjamyynti@finlit.fi)
Teosta voi tilata myös verkkokaupasta http://www.finlit.fi/kirjat
ja se on satavilla myös Akateemisesta kirjakaupasta ja muista kirjakaupoista
tilaamalla. Teoksen suositushinta on 32 euroa.
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VAIETTU KANSANMURHA
Markus Koivisto

Tammikuun 26. päivänä tuli kuluneeksi 65 vuotta siitä, kun Auschwitzin keskitysleirin vangit vapautettiin. Israelin
presidentti Shimon Peres vieraili tuona päivänä Saksassa. Saksan parlamentissa pitämässään puheessa Peres ilmaisi
surunsa juutalaisten tragedian johdosta.
Hän korosti, että miljoonien juutalaisten
murhaa ei voi milloinkaan unohtaa.
”Holokausti” ei ole vain Saksan ja Israelin välinen asia. Kansanmurhat koskevat koko ihmiskuntaa. ”Holokaustia”
tutkitaan yhä. Suomalaiset tutkijat ovat
yrittäneet selvittää Suomen osuutta eli
käytännössä sitä, kuinka monta juutalaista luovutettiin Hitlerille. Tieto siitä,
että täältä oli lähetetty kuolemaan paljon
enemmän kuin aluksi kerrotut kahdeksan
juutalaista, on herättänyt meissä suomalaisissa häpeää.
Koska juutalaiset ovat pysyneet keskipisteessä, vähälle huomiolle on jäänyt
suomalaisiin kohdistunut vaino. Pietaria
ympäröivällä Inkerinmaalla asui suomalaisia, jotka joutuivat sen toisen verisen
diktaattorin, Josif Stalinen uhreiksi.
Inkeriläiset eli inkerinsuomalaiset olivat Ruotsin vallan aikana 1600-luvulla
Inkerinmaalle siirtyneiden karjalaisten ja
savolaisten jälkeläisiä. Vuoden 1926 väestönlaskennan mukaan heitä oli 115000.
Stalinin vainojen jälkeen oli jäljellä runsaat 60 000. Toisin sanoen: Noin 50 000
inkerinsuomalaista oli murhattu. Heidät
oli surmattu joko niskaan ampumalla Stalinin salaisen poliisin tiloissa Leningradissa tai hengiltä näännyttämällä Siperian
puuvillapelloille. Joukossa oli vanhuksia,
naisia ja lapsia.
Inkeristä ja inkeriläisistä tuli sodanjälkeisessä Suomessa luovutetut Karjalan

kaltainen tabu. Neuvostoliiton johtaman
valvontakomission vaatimuksesta kirjakaupoista ja kirjastoista poistettiin satoja Karjalaa ja Inkeriä käsitteleviä kirjoja.
1980-luvun lopulla venäläinen Memorial-järjestö paljasti Pietarista noin 20 kilometriä pohjoiseen sijaitsevan Levashovon joukkohaudan. Sinne oli 1930-luvulla
viety tuhatmäärin Leningradissa teloitettuja suomalaisia. Samaan paikkaan oli
toimitettu virolaisia ja puolalaisia. Arviot
suomalaisten määrästä vaihtelevat muutamasta tuhannesta 15 tuhanteen.
Suomi on pysynyt hiljaa suomalaisvainoista. Yksikään valtionpäämies
tai ministeri ei ole käynyt Levashovon
joukkohaudalla osoittamassa kunniaa teloitettujen muistolle. Näin siitäkin huolimatta, että Levashovoon on pystytetty
ihan oikea hautausmaa muistomerkkeineen.
Kun ulkoministeriön ihmisoikeussuurlähettiläs Sauli Feodorow ”holokaustin”
ja vainojen muistopäivänä 26.1. kirjoitti
Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla
kansanmurhista, hän mainitsi natsi-Saksan ohella Kambodzhan, Ruandan, Sudanin ja Balkanin, mutta ”unohti” Stalinin
Neuvostoliiton.
Tämä herättää vääjäämättä kysymyksiä, joista se keskeisin lienee: kuinka
kauan virallinen Suomi aikoo vaieta viime vuosisadan räikeimmästä suomalaisiin kohdistuneesta ihmisoikeusrikoksesta?
Kirjoittaja on Porvoossa asuva valtiotieteen maisteri ja entinen ulkoministeriön
lähetystöneuvos.
Kolumni julkaistu Uusimaa-lehdessä
6.2.2010
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Matti Rönkä ja inkeriläinen
Viktor Kärppä
Elise Saarikko

Hyvinkään Inkeri-kerhon vieraaksi 7.2.
kutsuttua kirjailija Matti Rönkää jännitti ennen tilaisuuden alkua.
– Minä kun en ole tehnyt kirjojeni Viktor Kärpästä mitään inkeriläistä mallipoikaa, hän mietti.
Satapäinen yleisö otti kuitenkin kirjailijan hyvin vastaan ja erityiskiitokset hän
sai lukijalta, jonka mielestä Viktor Kärppä on kirjallisena hahmona veijarimainen.
– Niin, veijari hän taitaa ollakin. Jos
kirjan sankari on liian puhtoinen tai liian
paha, hän ei ole kiinnostava. Moraalin pitää olla sopivasti tasapainossa, ja ensiesittelyn jälkeen sankarista pitää selvitä jotain yllättävää, Rönkä mietti.
Ylen tv-uutisten uutispäällikkönä ja
uutistenlukijana toimiva Matti Rönkä
kertoi Hyvinkään seurakuntasaliin kokoontuneelle yleisölle taustastaan. Outokummussa syntynyt Rönkä oli koulussa
tasaisen hyvä, muttei haaveillut erityisesti mistään ammatista. Hän valmistui valtiotieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta ja pääsi kesätöihin Lehtikuvaan.
Myöhemmin hän kävi Sanomien toimittajakoulun, työskenteli Helsingin Sanomissa urheilutoimittajana, paikallisradiossa
ja talousalan lehdessä ja päätyi lopulta
tv-uutisiin.
Rönkä toteaa, ettei ollut koskaan ns.
pöytälaatikkokirjoittaja, vaikka teki päi-
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vätyökseen ”puoliksi luovaa työtä”. Dekkarikirjoittamista hän kokeili vasta kouluttautumislomalla, kun oli luvannut
hakemuksessaan opiskella dokumenttielokuvan tekemistä tai pitkän jutun kirjoittamista. Pitkästä jutusta muovautui Röngän
esikoisdekkari, vuonna 2002 ilmestynyt
”Tappajan näköinen mies”. Sitä ovat seuranneet dekkarit ”Hyvä veli, paha veli”
(2003), ”Ystävät kaukana” (2005), ”Isä,
poika ja paha henki” (2007) ja viimeisimpänä ”Tuliaiset Moskovasta” (2009).
– En ajatellut kirjoittavani sarjaa, halusin vain käteeni ensimmäisen kirjani. Nyt
olen juuri jäänyt puolen vuoden vuorotteluvapaalle. Voi olla, että kirjoitan kuudennen Viktor Kärppä-kirjan, mutta voi myös
olla, että kirjoitan jotain muuta.
Rönkä sanoo luoneensa kuvitellun
hahmon ja sille sattuneet tapaukset sen
faktatiedon päälle, jonka hän oli vuosien mittaan kerännyt entisestä Neuvostoliitosta, Baltian maista ja sukukansoista.
Kun hän alkoi kirjoittaa ”Tappajan näköistä miestä”, Suomessa käytiin vilkasta keskustelua maahanmuuttajista ja kotouttamisongelmista.
– Käyn vieläkin säännöllisesti Venäjällä, mutta en tee muistiinpanoja, enkä
dokumentteja. Kiertelen ja näen asioita,
jotka ovat joskus niin kummallisia, ettei
niitä voi edes romaaniin kirjoittaa.
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Matti Rönkä ja Irja Pelkonen Hyvinkään Inkerikerhon tilaisuudessa.

Rönkä siteeraa kirjailija Matti Pulkkista puhuessaan kirjoittajan työstään. Pulkkinen on sanonut romaania siaksi, joka
syö kaiken. Kaikki elämän aikana vastaan
tullut käy kirjan materiaaliksi.
– Jos kirjoitan tunteista, en voi kirjoittaa kuin omistani, koska muitten tunteita
en voi kuvata. Voin esimerkiksi kasvattaa
äärettömiin mittoihin oman pienen mustasukkaisuuden tunteeni. En siis kuvaa itseäni, vaan tunnetta, joka voisi löytyä itsestänikin.
Toimittajan ammatista on Matti Rön
gälle ollut apua kirjailijana, koska se on
antanut näköalaa yhteiskunnan muutoksiin. Kirjailijan täytyy kuitenkin sei
soa ns. etukenossa tapahtumien suhteen
eli nähdä ennalta, mihin suuntaan ollaan
menossa.
Matti Rönkä on saanut dekkareistaan useita palkintoja: Vuoden johtolan-

ka 2006, Lasiavain 2007, Kultapokkari
2008 ja Kalle Päätalo-palkinto 2009. Hänen kirjojaan on käännetty mm. saksaksi
ja ”Tappajan näköinen mies” on palkittu kahdessa saksalaisessa kisassa. Inkerikerhon tilaisuuteenkin Rönkä tuli suoraan
saksalaisen filmiryhmän luota. Hän kertoi
kierrelleensä toimittajien kanssa pari päivää Kärpän jäljillä.
Teoksiensa käännöksistä Rönkä totesi, että huumori kääntyy vaikeimmin vieraalle kielelle. Ilman huumoria ei Viktor
Kärppää voi kuitenkaan ymmärtää. Hänen elämänasenteensa on samanlainen
kuin itäsuomalaisilla miehillä monesti:
Hätäkö tässä on näin matalassa kaivossa.

Juttu julkaistu aiemmin
Aamuposti-lehdessä

inkeriläisten viesti
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Uutisia inkeristä
Wladimir Kokko

Uutiskolumnistin kannanotto
Tammikuisessa uutiskolumnistin kannanotossa puututtiin Suomen sisäasiainministeriö joulukuiseen tiedotteeseen,
jossa ilmoitettiin hallituksessa suunniteltavan inkerinsuomalaisten paluumuuton
lopettamista. Ministeriön lehdistötiedotteessa lukee, että tarkoituksena on ”muuttaa ulkomaalaislain säännökset sellaisiksi, että paluumuuttojono voidaan sulkea
ja nykyinen järjestelmä lopettaa mahdollisen siirtymäkauden jälkeen”. Eduskunnan toivotaan käsittelevän asia syyskaudella, jotta jono suljettaisin 1.1.2011 ja
1.1.2015. Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman mukaan maahanmuutto Suomeen on oltava pääosin työperäistä. Kolumnissa kysyttiinkin sitä, eivätkö
inkerinsuomalaiset juuri ole omiaan sijoittumaan Suomen työmarkkinoille yhtenäisen kielen ja kulttuuriperimän takia.
Suurin osa muuttavista on työikäisiä ja
he työllistyvät muihin maahanmuuttajiin
verrattuna hyvin. Inkeriläispaluumuuttajien keskuudessa työttömyysaste on n.
25 %, eli 75 % heistä maksaa veroja ja
täyttää usein suomensuomalaisille sopimattomia työpaikkoja.
Kolumnistin mukaa syy siihen, miksi
inkerinsuomalaisten paluumuuton lopettamista suunnitellaan, on jonotussysteemin
romahtamisessa. Venäjällä paluumuuttojonossa on edelleen 5-6 tuhatta ihmistä ja jotkut ovat jonottaneet yli 10 vuotta.
”En tiedä missä on vika, joko järjestelmä
oli keksitty liian monimutkaiseksi, tai viranomaisilla ei riittänyt voimavaraa”, kolumnisti toteaa. Vika ei kuitenkaan ole
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inkerinsuomalaisissa, joten miksi heiltä
otetaan taas yksi oikeus pois? Eikö heitä
taas rangaista syyttöminä?
Helmikuussa uutiskolumnisti ehdottaa, että ilman jonotusta paluumuuttajiksi pääsisivät vuosina 1943–44 Suomessa
olleet ja suomalaisuutensa takia Neuvostoliittossa 1930–1953 vainotut. Muiden
Suomeen kaipaavien inkerinsuomalaisten pitäisi hakea työ- tai opiskelupaikka
ja suomenkieli olisi opittava omatoimisesti, jolloin raha, joka nykyään varataan
inkerinsuomalaisten pakolliseen kieliopetukseen, voitaisiin suunnata kielitaitoisten Suomeen aikovien ammattitäydennyskoulutukseen. Inkerin Liitolla ja
suomalaisilla työnantajilla on hyviä kokemuksia siitä, miten Pietarissa alkanut
koulutus on jatkunut oppisopimuksen ehdoilla Suomessa. Kolumnisti toteaa lopuksi, että ”Olen varma, että tätä kautta orientoidut, koulutetut ja kielitaitoiset
inkerinsuomalaiset, löytävät niin halutessaan polkunsa Suomeen ilman turhaa jonottamista.”

Konkovalta kaksi Vatja kirjaa
Leningradin alueen kantakansojen sarjassa ilmestyi joulukuussa 2009 kolmas kirja nimeltä Vatja (ven. Vod’). Tässä Olga
Konkovan kuvitetusta teoksesta saa runsaasti tietoa kansanpuvuista, juhlimistavoista, rakennustaidosta, kansanmusiikista ja jopa kansanruokien valmistamisesta
reseptien muodossa. Kun kauan syrjitty ja
lähes unohduksiin painettu vatja sai syksyllä 2008 alkuperäisvähemmistökansan
statuksen, alkoi Venäjällä varsinainen
”vatjabuumi”, jonka ansiosta vatjalaiset
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ovat usein näkyvillä tiedotusvälineissä.
Joulukuussa julkaistiin Konkovan toimittama kaksikielinen vatjalaissatujen ja
juttujen kirja ”Vad’d’aa rahvaa jutud ja
kaazkad”, jossa tekstit ovat venäjäksi ja
vatjaksi.

Liteinin palvelupisteen 		
toiminta siirtyy kirkon tiloihin
Liteinillä sijainnut Pietarin Inkerin Liiton
tukema vanhusten palvelupiste, joka on
yli 10 vuotta toiminut mm. inkerinsuomalaisia palvelevana päiväkeskuksena, siirsi
tammikuussa toimintansa Pyhän Marian
kirkon tiloihin. Muuttoa anoi henkilökunta. Johtaja Nina Nizovan mukaan pieni
henkilöstö oli kyllästynyt raportointiin
Venäjän sosiaalilaitosten standardin mukaan sekä turhiin saivarteluihin. Heitä oli
jopa piirikunnan sosiaalitoimen virkailijan toimesta kehotettu jopa unohtamaan
suomalaiset! Henkilökunnasta kolme liittyi seurakunnan diakoniaan ja samalla n.
30 asiakasta ilmoitti halunsa siirtyä kirkon tiloihin. Saman verran suomalaisvanhuksia nauttii hoitajien kotikäynneistä eri
puolilla Pietaria. Pyhän Marian seurakunnan diakonia on ottanut mielellään vastaan päteviä työntekijöitä ja huomattavan
asiakaskunnan. Tarkoitus on, että toiminta tapahtuu kirkkotiloissa kahtena päivänä viikossa ja kahtena päivänä työntekijät käyvät vanhusten kodeissa. Tärkeintä
on, etteivät inkeriläisvanhukset kärsi uusista järjestelyistä. Henkilökunta menetti
kuitenkin palkkansa ja tulee jatkossa toimeen eläkkeellään ja Pietarin Inkerin Liiton tuella.

Laskiaisen muinaisia 		
taikatapoja

ajan tapojen sävyä. Juhlittiin niin kuin
PIL:lla on tapana Toksovassa. Juhlat alkoivat Toksovan kirkon takana sijaitsevassa seurakuntatalossa. Pääjuontajat Andrei
Kuznetsov ja Ksenia Kanevskaja kertoivat juhlaväelle Inkerinmaan muinaisista
laskiaistavoista. Korpi yhtye lauloi vanhoja inkeroisia ja inkerinsuomalaisia kansanlauluja. Kahvittelun jälkeen satapäinen väki siirtyi lähimetsän rinteeseen.
Nuotion luomassa tunnelmassa järjestettiin leikkejä ja mäenlaskua. Ihmiset lauloivat ja söivät maistuvaisia lettuja. Vanhojen tapojen mukaan moni nuori oli
pukeutunut naamiaisasuun. Juhlien lopuksi poltettiin oljesta tehty talviakka.

Kalevalanpäivä 			
Pushkinskajalla
Kalevalanpäivää juhlittiin Inkerin Liitossa tänä vuonna virallista päivämäärää aikaisemmin, 24. helmikuuta. Kaikki
paikalle tulleet eivät mahtuneet Pushkinskajan kadun toimiston luokkaan, jossa
Wladimir Kokko kertoi Kalevalasta ja sen
merkityksestä. Hänen mukaansa maailmasta tuskin löytyy toista kaunokirjallista luomusta, joka olisi vaikuttanut jonkin
kansan kehitykseen enemmän kuin Kalevala suomalaisiin. Kokon jälkeen Olga
Konkova kertoi Inkerinmaalta kerätystä
kalevalaisesta kansan-runoudesta. Hän
korosti inkeroisten olevan todella laulava kansa. Kansanrunouden kerääjät ovat
kirjanneet tässä vähälukuisessa kansassa
olleen noin puolitoista tuhatta runonlaulajaa, joista valtaosa oli ns. naisten runoja laulavia naisia. Konkova totesi, että jos
tehtäisiin Inkerin Kalevala, sillä olisi naisen kasvot.

Pietarin Inkerin Liiton järjestämissä laskiaisjuhlissa 14. helmikuuta oli muinais-
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Tapahtuma
sen käsittelevän, ottakaa yhteyttä hallituksen jäseniin tai Palvelupisteeseen.

Ilmoittajille
Jotta tapahtumakalenteriin toivotut järjestöjen ilmoitukset ehtisivät
painoon, tulee ne lähettää toimitussihteerille, postitusmuodosta riippumatta, siten, että ne ovat perillä
viimeistään lehden kakkossivulla ilmoitettuna aineiston vastaanottopäivänä.

Hyvinkään Inkeri-kerho ry. kokoontuu
seurakunnan aulakahviossa Hämeenkatu
16 keväällä kuukauden 1. sunnuntai klo
14.00 seuraavasti:

11.4.2010 kello14 kerho 2.5.2010 kello 14 kerho

Kokouskutsu
Suomen Inkeri-liitto ry:n
kevätkokous
pidetään maaliskuun 28. päivänä
2010 klo 14.00
Inkerikodissa
Käpylänkuja 1
Helsinki
Käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Hallitus

Elokuussa järjestetään päiväretki seurakunnan leirikeskukseen. Retken tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Tiedustelut Irja Pelkonen, inkerikerho@gmail.com tai p. 040 550 5712

Lahden seudun Inkeri-seuran
tapahtumia
Vuoden 2010 toiminta

Turun seudun Inkeri-seuran
tapahtumia
Bessede-hetket jatkuvat Palvelupisteessä joka kuukauden 1. ja 3. perjantai klo
13.00 Irma Kapasen vetäminä. Tervetuloa viettämään teehetkeä vapaan keskustelun merkeissä.
Hallitus kokoontuu joka kuukauden
ensimmäisenä maanantaina klo 16.30
Palvelupisteessä, Uudenmaankatu 1. Jos
teillä on asioita, joita haluaisitte hallituk-
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Hyvinkään Inkeri-kerhon 		
tapahtumia

Kerhoillat joka kuukauden toinen maanantai alkaen klo 15.00 Lutherin kirkko,
Vuorikatu 37
• 12.4.2010 kerhoilta
• 10.5.2010 kokoonnumme 		
Kahvisaaressa
• 28.6.–2.7.2010 matka Haapsaluun
• Heinäkuussa 2010 Inkeriläisten
kesäjuhla
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akalenteri
• 1.–31.8.20010 Inkeri-näyttely kirjastossa, Kirkkokatu 31, Lahti

Helsingin seudun Inkeri-seuran
tapahtumia

• 9.8.2010 inkeriläispäivä Tuohirannassa
”kimppakyydein”

Tiedustelut Toivo Tupin
p. 040 578 3894

• 13.9.2010 kerhoilta

Kuukausikokoukset vuodelle 2010

• 11.10.2010 syyskokous

Kevät
Su 25.04. klo 14.00 Kuukausikokous
Su 30.05. klo 14.00 Kuukausikokous

• 8.11.2010 kerhoilta
• 5.12.2010 joulumatka Kangasalalle
Kirjaston Inkeri-näyttelyyn pyydämme
vinkkejä, esineitä, valokuvia Inkeristä.
Erityisen tärkeää olisi löytää kuvia inkeriläisten palautuksesta Neuvostoliittoon.
Näyttelyn yhteyshenkilö
Arvo Korkkinen p. 044 581 7681
Sihteeri Maria Lahti p. 0400 841 741
Kerhoilloista ja kokouksista tiedusteluihin vastaa Maria Lahti, p. 0400 841 741

Seukot
Tiedustelut: Pirkko Huurto
p. (09) 783 391 tai 0400 748 318
Inkerikoti
Karjalatalo
Käpylänkuja 1
00610 Helsinki

Syksy/Talvi
Su 26.09 klo 14.00 Kuukausikokous
Su 31.10 klo 14.00 Kuukausikokous
Su 28.11. klo 14.00 Joulujuhla Karjalatalolla, Juhlasali, 2. Krs.
Kuukausikokoukset pidetään osoitteessa:
Inkerikoti
Karjalatalo
Käpylänkuja 1
00610 Helsinki

Inkerikeskuksen tapahtumia
www.inkerikeskus.fi
Inkerikeskus ry.
Hämeentie 103 A
00550 Helsinki

Inkerin kulttuuriseuran 		
tapahtumia
Yhteystiedot ja tiedustelut:
Inkerin Kulttuuriseura ry.
Wallininkatu 7, 00530 Helsinki
p. (09)2733 225 klo 10–16.00
Sähköposti:
posti@inkeri.com/toimisto@inkeri.com
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Tapahtuma
25.3. klo 16–18.00 Maaliskuun kulttuurikahvila. Inkerikot. Pietarilainen tutkija
Olga Konkova valottaa inkerikkojen omaperäistä kulttuuria. Wallininkatu 7, 00530
Helsinki.

25.4 klo 15–17.00 Huhtikuun kulttuurikahvila. Kahvikonsertti. Suomi-poika
Ottneel Jürissaar esittää keväistä musiikkia ja kertoo elämästään. Wallininkatu 7, 00530 Helsinki.
26.4. Ottneel Jürisaar esittää keväistä
musiikkia ja kertoo elämästään. Keravan
seurakuntakeskus. Papintie 1, 04200 Kerava.

Kädentaidot keväälle 2010
Ompeluseura kokoontuu Koivussa ja
tähdessä, joka toinen torstai 14.00–16.00
Sopii myös ompelutaidottomille juttuseuraa kaipaaville. Tehdään mm. tyynynpäällisiä tai nukenvaatteita myyjäisiin tai
muuta itselle tärkeää. Kevään kokoontumiset 18.3, 15.4 ja 29.4
20.4. ja 27.4. klo 10–14.00
Paperimassa nukke.
Muotoilemme ja maalaamme oman paperimassakasvoisen nuken. Nukelle tehdään kankainen täytetty vartalo ja hiukset
oman toiveen mukaan. Tee itselle tai lahjoita myyjäistuotteeksi. Materiaalimaksu
3–5€. Ilmoittautuminen 13.4. mennessä
materiaalihankintojen takia.
Keravan paluumuuttajien kerho kokoontuu tiistaisin 13.4, ja 11.5. klo 14.30–
17.00 Talkoorenkaan tiloissa, Aleksis Kiventie 18, 04200 Kerava
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MATKAT

9.–12.7.2010 Ihanan Inkerin prameat
palatsit ja puutarhat
Pietarin lähistöllä on lukuisia alkuperäiseen loistoonsa entisöityjä tsaarien palatseja upeine puutarhoineen. Ne sijaitsevat
pienen matkan päässä keskustasta ja jäävät siksi helposti näkemättä, onhan Pietarin kaupunkialueellakin paljon katseltavaa. Siksi on päätetty järjestää matka,
jonka kohteena ovat juuri nämä palatsit.
Paluumatkalla on halukkaiden mahdollista käydä Viipurin linnassa.
1. päivä, pe, matka Vaalimaan ja Viipurin
kautta Kupanitsan Kikkeriin.
2. päivä, la, opastettu käynti Pushkinin
kaupungin Katariinan palatsissa ja Venjoen rannalla Pauluskoin (Pavlovskin) palatsissa. Yksi Katariinan palatsin erikoisuuksista on meripihkahuone, Pauluskoin
merkittävimpiä nähtävyyksiä on Ystävyyden Temppeli. Kierros kestää n. 6 tuntia.
3. päivä, su, vierailu Suomenlahden
rannalla sijaitsevassa Pietarhovissa, jonka pinta-ala on tuhat hehtaaria. Suuren
Palatsin etupuolen pituus on 300 metriä.
Suihkukaivo ”Suuri Kaskadi” on yksi
maailman suurimmista. Se koostuu 64
suihkukaivosta, 255 pronssiveistoksesta
ja muista koristeosista. Kierros kestää n. 5
tuntia. Molempien päivien kierrosten aikana on mahdollisuus omakustanteiseen
lounaaseen.
4. päivä, ma, paluu samaa reittiä takaisin Helsinkiin. Viipurissa ostostauko,
jonka aikana mahdollisuus opastettuun
käyntiin Viipurin linnassa. Tämä käynti
sisältyy Kulttuuriseuran jäsenillä matkan
hintaan. Muille se maksaa erikseen 25 €.
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akalenteri
Matka tapahtuu suomalaisella Tapani
Pitkäsen liikennöimällä bussilla, joka on
koko ajan käytössämme. Majoitus tapahtuu Kupanitsan Kikkerissä sijaitsevassa
Villa Inkerin Paroni-vierasmajassa. Hintaan sisältyy aamu- ja ilta-ateria viereisessä palvelutalossa.
Palatsikierrosten ja Viipurin linnassa
käynnin käytännön järjestelyistä vastaa
suomalainen Venäjän matkoihin erikoistunut matkatoimisto Lähialuematkat.
Matkan hinta on 420 €. Hintaan sisältyvät bussikuljetukset, majoitus Paronivierasmajassa puolihoidolla, matkanjohtajan ja liikennöitsijän palvelut, kohteissa
suomenkielinen opastus ja sisäänpääsyt. Ryhmäviisumi, 43 €, ei sisälly hintaan. Matkan toteutuminen edellyttää 12
matkustajaa. Mukaan pääsee 16–18 ensin ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset
huhtikuun loppuun mennessä sähköpostitse koivujatahti@inkeri.com tai Inkerin
Kulttuuriseuran toimistoon, Wallininkatu
7, 00530 Helsinki, p. (09) 273 3225 (ark.
10–16.00). Matkan johtajana toimii Alina-Sinikka Salonen a-s.salonen@pp.inet.
fi, p. 040 743 7042.

28.–30.8.2010 Peipsijärven
sipulimarkkinat ja Petserin luostari

Peipsijärven ympärillä Virossa on paljon
nähtävää. Alueella asuvat karjalaistaustaiset setukaiset. Vanhauskoisten kylissä
on oma tunnelmansa. Kesämatkan kohteena on Lüübnitsa, jossa vietetään sipulimarkkinoita. Tutustumme myös setujen
ulkoilmamuseoon.
Ensimmäinen yö vietetään Värskan
kylpylässä Seutumaalla.Toisena päivänä ylitämme Venäjän rajan ja tutustumme vanhaan Petserin luostariin, joka on
toiminut yhtäjaksoisesti yli 500 vuotta.
Luostarilta matka jatkuu 50km päähän
Pihkovaan, jossa tutustutaan Kremliin.
Yöpyminen tapahtuu paikallisessa hotellissa. Kolmantena päivänä lähdemme paluumatkalle Tallinnaan.
Matkan hinta 370 €, sisältää laivamatkat Tallinnaan, bussikuljetuksen, suomenkielisen opastuksen koko matkan aikana,
majoittumisen kahden hengen huoneisiin,
aamiaiset ja kolme lounasta. Pakollisen
ryhmäviisumin hinta on 43 €.
Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Tiit Reisid ja matkanjohtajana Inkerin kulttuuriseuran puh.joht. Helena Miettinen
Ilmoittautumiset sähköpostitse koivujatahti@inkeri.com tai Inkerin kulttuuriseuraan p.(09) 2733 225 (ark. 10–16.00)
tai Eeva Kotiniitty, p. 358 405 373 243.
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levitä inkeri-tietoa
SAATAVANA
INKERILÄISTEN
SIVISTYSSÄÄTIÖSTÄ
Annikki Kelo
p. 045 2612 342
• Kirjallisuutta
Häkkinen, Juho
Siihen maahan, jonka minä
sinulle osoitan, I-II, 15 €
Kalevalaseuran vsk. 69–70
Inkerin teillä, 11,50 €
Maria Luukan laulut ja loitsut,
6,50 €
Krifors, Lars
Oli onnistuttava, 15 €
Kuivanen, Lilja (toim.)
Inkerin vuotuisjuhlat 2003, 20 €
Nevalainen, Pekka
Inkeriläinen siirtoväki
1940-luvulla, 25 €
Nevalainen, Pekka & Sihvo,
Hannes (toim.)
Inkeri – historia, kansa,
kulttuuri, 50,50 €
Nokkala, Tapani
Paavo Räikkönen Inkerin mies,
25 €
Ojala, Ella
Pitkä kotimatka, 14 €
Pelastunut albumi, 22 €
Ensimmäinen kevät, 16 €
Sananlaskuja ja tarinoita, 8 €
Pelkonen, Hannu
Voihan Venäjä, 25 €
Pettinen, Albert
Lauluja koululaisille, 4 €
Lauluja sekakuorolle, 6 €
Pärnänen, E.
Antti Kivekäs I-II, 9 €
Ripatti, Maria
Elämä yhden kortin varassa,
16,50 €
Santtu, Lauri
Murrejuttuja, 2,50 €
Saressalo, Lassi
Inkeri, 3,5 €

Savolainen, Aatu
Suomalainen sissisodassa, 15 €
Savolainen, Mikko
Inkerinmaa, 33,50 €
Seppänen, Heikki
Etelän tien kulkija – Vilho Helanen, 25 €
Sihvo, Jouko
Inkerin kansan 60
kohtalonvuotta, 24 €
Sihvo, Jouko (toim.)
Inkerinsuomalaisten kohtalo,
20 €
Störgren, Aleksander
Mutkainen tie vapauteen, 10 €
Suominen, Hellin
Mooses Putron elämäkerta,
2,50 €
Survo, Arvo
Itku Inkerille, 17 €
Sveriges ingermanländarnas
historia, 24 €
Tuukkanen, Saimi
Elämäni helminauha, 5 €
• Äänilevyjä
Inkerikuoro
Minä tyttö, CD 10 €
Nouse Inkeri, äänilevy 2,50 €
Survo, Arvo
kasetti Omall maall, 9 €
• Karttoja
Inkerin kartta
v. 1933, 12 €
Inkerin kartta
v. 1992, 10 €
Kylä- ja tiekartta, €
Keski-Inkeri v. 1993, 10 €
• Liput
Inkerin pöytälippu
(satiinia) +
salko marmorijalustalla 18,50 €
Inkerin pöytälippu
(polyesteria) +
salko marmorialustalla 15 €

Inkerin pöytälippu
(satiinia), 10 €
Inkerin pöytälippu
(polyesteria), 8 €
• Adressi
Surunvalitteluun, 7 €
SAATAVANA INKERIN
KULTTUURISEURASTA
Puh. 09-2733 225
Flink, Toivo & Mäkilä, Eeva
Inkerin lasten oppikirja, 5 €
Kalevala
Suomeksi ja venäjäksi.
Käännös Hiiri, A. & Kiuru, E.
20 €
Miettinen & Uusma
Inkerin satulipas, 17 €
Miettinen, Helena
Kohtalontie. Kertomus inkeriläisen opettajan elämäntaipaleesta Inkerinmaalta Ruotsiin ja
paluusta Neuvostoliittoon, 5 €
Miettinen & Joganson
Petettyjen toiveiden maa.
Arator. 15 €
Monahof, Ania
Kärsimyksen pyhät kyyneleet,
13 €
Pärnänen, E.
Antti Kivekäs I-II, 5 €
Sava, Inkeri & Miettinen,
Helena
Liljan kuva kutsuu, 15 €
• Inkeriläistä
kansanmusiikkia
Röntyskät
Piirileikkilauluja
Inkerinmaalta, 7,50 €
Vuotilainen, Paavo
Runoja, 12 €
Vainikka & Miettinen
Iloinen Inkeri, 15 €
Suur-synty kiesus
Korpikansan Survon Arvon
kertomana, 28 €

