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Pääkirjoitus
Arkisto on kansakunnan muisti
Toivo Flink

Suomen Kansallisarkiston kotisivuilta
voimme lukea, että arkistolaitoksen tehtävänä on viime kädessä toimia kansakunnan muistina. Yleistäen tämä tarkoittaa,
että Kansallisarkisto ja sen maakunta-arkistot vastaanottavat, säilyttävät, ylläpitävät ja antavat yleisön käytettäväksi viranomaisten ja yksityishenkilöiden tekemiä
asiakirjoja sekä niitä sisältäviä arkistoja.
Kansallisarkisto hankkii Suomen histo
rian kannalta arvokasta aineistoa niin kotimaassa kuin kopioina ulkomaisista arkistoista sekä edistää kaiken säilyttämänsä
materiaalin käyttöä tutkimuksessa.
Kansallisarkiston yksityisarkistoyksikkö huolehtii siitä, että yksityishenkilöiden
ja yhteisöjen toimintaan liittyvä aineisto
saadaan säilymään ja sitä voidaan käyttää tutkimuksissa. Tehtäviin kuuluu muun
muassa yksityisarkistorekisterin ylläpito,
yksityisarkistojen hankinta ja järjestäminen sekä niiden sisältämän aineiston esittely. Suomen arkistolaitoksen kokoelmat
ovat yhteensä yli 140 hyllykilometriä.

Inkeri-arkisto kaipaa järjestämistä ja täydentämistä
Suomen Inkerin Liitto päätti oman arkistonsa perustamisesta vuonna 1925,
kun liiton perustamisesta oli kulunut vajaat kolme vuotta. Ensimmäiset hankittavat asiakirjat liittyivät kansalaissodan ja
Tarton rauhan tapahtumiin. Arkistoasialla silloin liikkuneille miehille on tänään
syytä nostaa hattua. Ilman heidän kaukaa

viisasta työtään me emme tietäisi senaikaisista inkerinsuomalaisiin liittyneistä
tapahtumista kovinkaan paljon.
Kansallisarkistossa säilytettävään Inkeri-arkistoon kuuluu runsaat 40 mappia,
vajaat kymmenen metriä. Tämän päivän
kannalta aineistoa toivoisi olevan enemmän. Lisäksi Inkeri-arkisto on oikeastaan
kokoelma. Se kaipaa ennen kaikkea järjestämistä. Tämän toteuttamiseksi tarvitsemme rahaa, jolla palkata ammattilaisen.
Puolen vuoden työstämisen jälkeen voisimme kutsua aineistoamme arkistoksi.
Arkiston täydentämien taas on jo astetta vaikeampi ja pitkäaikaisempi prosessi.

Kotiarkistot esiin
Kotiarkistomme ovat oman muistimme
lisäksi myös yhteistä muistiamme. On
korkea aika virkistää sitä tarkastelemalla,
mitä kotiarkistoistamme löytyy yhteiseen
Inkeri-arkistoomme siirrettäväksi, ennen
kuin on jo myöhäistä. Hyvät lukijat, ellette itse osaa arvioida teillä olevien papereiden, valokuvien ja kirjeiden merkitystä, ei
niitä kannata kuitenkaan hävittää tai heittää menemään. Ottakaa yhteyttä Suomen
Inkeri-liiton toimistoon. Parhaiten onnistumme, jos teette luettelon hallussanne
olevasta aineistosta ja laitatte sen postitse
liiton osoitteeseen. Vielä kätevämpää olisi, jos voisitte lähettää tietonne sähköpostitse. Toki voitte myös soittaa. Silloin sovimme kuinka toimia. Yhteinen tietomme
on kartuttamisen arvoinen asia.
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Ajankohtaisseminaarin satoa
Palaamme tässä Inkeriläisten viestin
numerossa helmikuiseen ajankohtaisseminaariimme ja julkaisemme Matti Häikiön puheenvuoron. Häikiö käsittelee
esityksessään inkerinsuomalaisten henkistä pääomaa ja Suomi-Seuran osuutta
inkeriläisten kulttuuriapuun:
Inkerinsuomalaisten henkinen pääoma

Totesin välittömästi vetoomuksen luettuani, että ulkosuomalaisten yhteysjärjestö Suomi-Seura on juuri oikea taho
vastaamaan tuohon avunpyyntöön. Inkerinsuomalaiset ovat ulkosuomalaisia
– Suomesta muuttaneita ja heidän jälkeläisiään – siinä kuin Ruotsissa, Saksassa,
Australiassa tai Amerikassa asuvat suomalaisetkin.

Matti Häikiö

Aion seuraavassa käsitellä inkerinsuomalaisten henkistä pääomaa tarkastelemalla
inkeriläiskysymystä omien henkilökohtaisten kokemuksieni valossa. Lopuksi
pohdin hiukan yleisemmällä tasolla inkeriläisyyden merkitystä suomalaisuuden kokonaisuudessa.
Aloitin Suomi-Seura ry:n toiminnanjohtajana kesällä 1988. Tuolloin vanha
maailmanjärjestys oli ennallaan: Seura,
sen paremmin kuin minäkään, ei tiennyt
mitään maan alle painetuista inkerinsuomalaisista, mutta jo samana syksynä tilanne muuttui nopeasti. Ilta-Sanomat julkaisi 3.10.1988 tarttolaisen Anatoli Schulzin
allekirjoittaman vetoomuksen presidentti Mauno Koivistolle ja Suomen hallitukselle. Toimittaja Sakari Nupposen tekemä Helmi Tüvin haastattelu täytti koko
sivun. Sen otsikko hätkähdytti: ”Virossa
asuvan inkeriläisen hätähuuto: Olen suomalainen!” Jutun yhteydessä oli kopio
Schulzin vetoomuksesta, jonka Nupponen toimitti perille. Siinä pyydettiin kulttuuriapua Virossa asuville suomalaisille:
”Perustamaisillaan on seura, joka liittäisi
kaikki suomalaiset, jotka asuvat Inkerissä ja Eestissä, joiden yhtenä tavoitteena
on yhteistyö muiden suomalaisten seurojen kanssa. Tärkeimpänä tehtävänä tulee
olemaan äidinkielen opetuksen järjestäminen sekä suomenkielisen kirjallisuuden
ja kulttuurin viljeleminen täällä asuvien
suomalaisten parissa.”
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1989: kirjoja ja kielikursseja
Kävin tammikuun 1989 alussa tapaamassa Virossa inkerinsuomalaisten seurojen
edustajia. Isäntänä oli Tallinnan seuran
puheenjohtaja Rudolf Pakki. Kirjoitin
Suomi-Seuralle matkaraportissani: ”Virossa arvioidaan asuvan 18 000 inkerinsuomalaista, joista nyt noin 2 000 on järjestäytynyt. Viron inkeriläisten osalta on
puolen vuoden aikana tapahtunut enemmän kuin 44 vuoden aikana sitä ennen.
Suomalaisuus on aiemmin jouduttu aktiivisesti peittämään. Nyt sanottiin: ’Tunnemme, että saamme olla ihmisiä’, ’kansa
oli unohdettu’, ’kokouksessa itkettiin ja
naurettiin’. Innostus on valtava, tilat eivät
riitä kokouksissa. Jokaisen omat ja perheen kohtalot ovat olleet kovia.”
Suomi-Seuran koko henkilökunta tapasi Leningradissa huhtikuussa Inkerin
Liiton 10-henkisen johtokunnan. Suomi-Seuran toimintakertomuksessa vuodelta 1989 todetaan: ”Nopeasti muuttunut inkerinsuomalaisen väestön tilanne
Neuvostoliitossa muutti kertakaikkisesti
Suomi-Seura ry:n toiminnan painopistettä kevään ja kesän aikana. Neuvostoliiton
luoteisosissa – Leningradin lisäksi Karjalassa ja Virossa – asuvat 70 000 inkerinsuomalaista ovat nyt saaneet keskeisen
osan Suomi-Seuran toiminnassa kaikkien
ulkosuomalaisten etujärjestönä.”
Suoranaisen avustustoiminnan lisäksi myös inkerinsuomalaisten tuen organi-
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soiminen perustui Suomi-Seurassa paljolti
vapaaehtoisten asiantuntijoiden ja vapaamuotoisen Inkeri-työryhmän suureen panokseen. Vapaaehtoinen Inkeri-työryhmä
organisoi yhteistyössä seuran toimiston
kanssa monipuolisen opintotoiminnan lisäksi mm. maanlaajuisen kirjakeräyksen
(25000 kirjaa ja lisäksi kustantamoilta
92000 oppikirjaa), varainkeruun (162000
markkaa eli nykyrahassa 37000 euroa),
Inkerin päivän konsertin, korttien (Liili Mõtuste) ja äänikasettien (Arvo Survo)
myynnin sekä kahden viikon mittaisen inkerinsuomalaisten yhdistysten puheenjohtajien Suomen ja Ruotsin vierailun. Suomi-Seura ry:n johtokunta kiitti erityisesti
opettaja Raija Karosta, joka organisoi pitkälti oppikirjakeräyksen ja opettajille tarkoitetut kurssit (viikon mittaisille intensiivikursseille Leningradissa, Tartossa ja
Tallinnassa osallistui yli 80 opettajaa).
Tammikuisen vierailuni yhteydessä oli
käynyt ilmi, että Pärnussa Saima Hirvosen johtamille suomen kielen kursseille
oli 300 halukasta, mutta oppilaspaikkoja oli vain kahdellekymmenelle. Kielenopetuksen tarve oli ilmeinen ja opettajista
oli huutava pula. Ensimmäisten kurssien
opettajina toimivat Tartossa Jukka Kuittinen ja Ville Korvenheimo, Tallinnassa Eira
Penttinen ja Hannele Jönsson-Korhola ja
Leningradissa Pirjo Mikkonen ja Kaija
Markus. Kuittinen ryhtyi vastaamaan inkeriläisten koulutusohjelman toteutuksesta yhdessä Suomi-Seuran opintopäällikkö
Jyrki Ijäksen ja opetusalan ja kouluviranomaisten edustajien asiantuntijaryhmän
kanssa. Inkeriläisopettajien koulutusta annettiin perus- ja jatkokursseina ja heitä ohjattiin opettajia oppimateriaalien käyttöön.
Suomi-Seura koulutti kolmen vuoden
aikana yli 300 opettajaa inkerinsuomalaisten kieliryhmien opettajiksi. Myös
Suomeen muuttaneiden koulutus alkoi.
Taloudellista tukea koulutustoimintaan
tuli opetusministeriön kautta nykyrahassa yli 40 000 euroa ja keräysten ja rahastojen kautta lisää.

Yritin herätellä laajempaa mielenkiintoa inkerinsuomalaisten asiaan kirjoittamalla lehtiin: ”Inkeriläiset uskaltavat taas
olla ihmisiä” (Aamulehti), ”Viro ja Inkeri” (Uusi Suomi). Kokemusten karttuessa kirjoitin lisää inkeriläiskysymyksestä:
”Inkeriläisten toinen tulevaisuus” (Kanava 4/89), ”Suomi ja Inkeri – uusi kulttuurisilta” (Turun Sanomat ym. maakuntalehdet 26.6.1989).
1990–1991: paluumuutto ja heräävä
viranomaistoiminta
Vuonna 1990 tapahtui paljon. Suomen viranomaiset heräsivät inkerinsuomalaisten tarpeisiin. Näkyvin ja kauaskantoisin
oli presidentti Mauno Koiviston lupaus
10.4.1990 Neuvostoliiton suomalaisille paluumuuttajan asemasta Suomessa.
Kaksi päivää myöhemmin Suomi-Seura
laati valtioneuvostolle muistion inkeriläisten neuvonta- ja vastaanottokeskuksesta. Tein Juhana Aunesluoman kanssa työministeriölle arvion paluumuuton
määristä ja osallistuin kirkon selvitystyöhön. Loppukevään ja kesän aikana Suomi-Seuran toimisto vastasi yli tuhanteen
muuttomahdollisuuksia koskevaan tiedusteluun.
Suomi-Seuran toiminnan päätavoite oli
saada Suomen viranomaiset ottamaan inkerinsuomalaisten asia omakseen. Seura
välitti viranomaisille inkeriläisjärjestöjen
tekemiä aloitteita ja laati itse esityksiä mm.
inkeriläisten tiedotus-, koulutus- ja ohjauspalvelujen järjestämisestä. Lukuisten aloitteiden, kurssien, vierailujen, lahjoitusten,
neuvottelujen ja ehdotusten joukosta poimittakoon: 25.11.1990 esitys työministe
riölle Inkeri-keskuksen perustamisesta.
Vuoden 1991 aikana inkeriläishankkeisiin tuli mukaan uusia viranomaisia
ja järjestöjä. Tämä helpotti Suomi-Seuran työpainetta. Rovasti Leino Hassisen
aloitteesta Suomi-Seura kutsui vuoden
alussa koolle kaksi neuvottelua, joissa
käynnistyi inkerinsuomalaisten vanhusten auttamiseen tähtäävä toiminta. Pää-
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vastuu siirtyi myöhemmin sosiaali- ja terveysministeriölle.
Inkerinsuomalaiset saivat Suomessa
näkyvyyttä ja tulivat niin ihmisinä kuin
järjestöinäkin näyttävästi esille vuonna
1992. Välineenä toimi Suomen itsenäisyyden juhlavuoden suurtapahtuma ”Juuret Suomessa”. Jäähallin pääjuhlaan osallistui lähemmäs 1000 inkerinsuomalaista.
Juhlan jälkeen pidetyssä konsertissa ja
Esplanadin lavan ulkoilmakonserteissa
oli paljon inkerinsuomalaisia esiintyjiä.
Suomi-Seura järjesti heinäkuun lopussa laatuaan ensimmäisen ulkosuomalaisjärjestöjen maailmankongressin. Siinä
olivat edustettuina 62 järjestöä 16 maasta. Inkerinsuomalaiset olivat ensimmäistä kertaa virallisesti samalla foorumilla
muiden ulkosuomalaisjärjestöjen kanssa. Myöhemmin tästä kehittyi ulkosuomalaisparlamentti, jossa inkerinsuomalaisilla on näkyvä osa.
Ajatuksia toiminnasta
Entä mitä mietteitä tuolloinen toiminta inkerinsuomalaisten parissa herättää
näin jälkeenpäin? Pidän opettajien koulutustoimintaa ehkä tehokkaimpana inkerinsuomalaisten auttamisen muotona.
Jokainen annettu opetustunti on pysyvä
sijoitus ihmisen tulevaisuuteen. Se hyödyttää häntä ja hänen ympäristöään lopun
elämää, jopa seuraavia sukupolvia, asuipa hän missä hyvänsä.
Entisenä lehtimiehenä tiedotus on lähellä minua. Luen jatkuvasti Tartossa ilmestyvää elämänläheistä ja hyvin toimitettua Inkeri-lehteä. Muistelen lehden
alkaneen siitä, kun Suomi-Seura halusi tukea inkerinsuomalaisten lehteä niin
kuin muitakin ulkosuomalaislehtiä. Ja
kun lehteä ei ollut, sellainen tuli perustaa.
Tärkeintä ovat kuitenkin ihmiset. Kävin Suomi-Seuran kurssisihteeri Helinä
Pousin kanssa inkerinsuomalaisten Tuutarin kesäjuhlilla 1990. Tuutarin kirkonmäki on koko Inkerinmaan korkein vuori, 167 metriä, josta näkyvät Pietarin ja
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Hatsinan kaupungit. Tuutarin juhlat olivat toiset, edellisvuonna ne oli järjestetty
jo Keltossa. Kirjoitin matkaraportissani
Suomi-Seuralle: ”Elossa olevien inkeriläisten tapaaminen ja käynti vanhan Inkerinmaan hävitetyissä kylissä ja kirkkomailla osoitti, että inkeriläiskysymystä
ei voida käsitellä pelkästään ulkosuomalais-, siirtolais- tai työvoimakysymyksenä, vaan tässä liikutaan ihmisenä olemisen peruskysymysten tasolla. On pakko
puhua erittäin ankarasti vainotun kansanosan kunniavelan hoitamisesta sekä Suomessa että Neuvostoliitossa.”
Kun punnitsen tuon ajan ja myöhempien tapahtumien laajempaa merkitystä,
haluan nostaa esiin kolme näkökulmaa.
Ensinnäkin inkerinsuomalaisten oman
kulttuurin, kokemuksen ja historian. Mainitsen esimerkkinä Nikolai Pakin maalauksiin perustuvan historiateoksen, jossa
kuvin hahmottuu inkeriläisten historiallinen kaari. Lahjakkaat, työteliäät, mutta myös kaikin puolin inhimilliset ihmiset ovat rakentaneet omaa ja suomalaisten
elämää uusissa oloissa.
Toiseksi kasvanut tietoisuus inkeriläisten kohtalosta on muuttanut suomalaisten kuvaa omasta itsestään. Tunnemme suomenruotsalaisten kulttuurin, joka
on osa suomalaisuutta, ei ruotsalaisuutta. Tunnemme Suomen tataarien kulttuurin, joka on osa suomalaisuutta, ei vierasmaalaisuutta. Olemme vasta vähitellen
oppimassa tuntemaan Suomen romanien
kulttuuria, joka on osa suomalaisuutta.
Tuntemalla inkerinsuomalaista kulttuuria, käsityksemme suomalaisuudesta laajenee ja syvenee.
Kolmanneksi joudumme inkeriläisten
vaiheiden osalta perimmäisten inhimillisten kysymysten äärelle. Mikä on ihmisen
oikeus omaan nimeen ja kieleen, omaan
sukuun ja identiteettiin, omaan historiaan,
josta identiteetti koostuu. Perimmältään
kysymys on ihmisen oikeudesta omaan
elämäänsä, ihmisarvon loukkaamattomuudesta.
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Inkeriläisten kesäjuhlat
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Pieni lintu tuo kesän. Kesä tuo juhlan.
Tervetuloa inkerinsuomalaisten vuoden aurinkoisempaan juhlaan! Luvassa
on musiikkia, tanssia, esiintymisiä, tunnelmallisia hetkiä ja runsaasti muuta
kesäistä ohjelmaa. Juhlan pienimmille vieraille tarkoitetussa ohjelmassa
on piirileikkiä, hauskanpitoa, klovnitemppuja ja iloisia yllätyksiä. Voit myös
osallistua lasten piirustuskilpailuun ja voittaa jännittäviä palkintoja. Tutustu
ohjelmaan osoitteessa www.inkeriseura.com ja tule!
Aika ja paikka: 10.7.2010, Juhlakirkko klo 10:00, Kesäjuhlat klo 12:00-20:00, Karjalatalo (Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki), tiedustelut 040 578 3894, 050 565 9805
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Luterilaisuus
ja sen vaikutukset inkerinsuomalaisten identiteettiin
Aili Kukkonen

Suomen Inkeri-liitto järjesti helmikuussa Helsingin yliopistolla mielenkiintoisen tilaisuuden. Aiheena oli Inkerin kansan hengellinen perintö, inkeriläisyys ja
sen identiteetti. Nämä aiheet saivat minut miettimään tuota historiaan haihtunutta aikaa, jota ei voi enää takaisin
saada.
Esi-isämme eivät olleet muukalaisia
ja ulkopuolisia Nevan rannikolla. Satoja
vuosia sitten he muuttivat Suomesta Nevan suistolle, raivasivat maita ja rakensivat kyliä. Jo muuttaessaan uusille alueille väestö oli luterilainen. He perustivat
paikkakunnille luterilaiset seurakunnat ja pystyttivät kirkot. Yksi vanhimmista Inkerin seurakunnista oli vuonna 1629 perustettu Kelton seurakunta,
jonka 300-vuotisjuhlat pidettiin 1929.
Juhlatilaisuudessa todettiin, että kuluneiden satojen vuosien saatossa oli solmittu yksi ainoa venäläisen ja suomalaisen välinen avioliitto. Heräsi kysymys,
miksi seka-avioliittoja ei solmittu, vaikka elettiin lähekkäin ja keskinäisessä sovussa. Säätyluokkaa ei voinut pitää avioliittojen esteenä, sillä kaikki kuuluivat
samaan talonpoikaisluokkaan. Ilmiölle on olemassa selkeät syyt: Tsaarinvallan aikaisen Venäjän valtionuskonto oli
kreikkalaiskatolinen eli ortodoksinen uskonto. Muut uskonnot, luterilaisuus mukaan lukien, olivat ns. sallittuja uskonto-
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ja. Seka-avioliittoon astuvien puolisojen
tuli kuitenkin liittyä ortodoksiseen kirkkoon ja ottaa uusi kaste. ”Mennä vennään uskoon”, kuten Inkerissä sanottiin. Tämä koski kaikkia säätyluokkia.
Päästääkseen naimakaupan kautta tsaarin perheeseen tai muiden Venäjän jalosukuisten perheiden jäseniksi, myös
Euroopan prinsessojen tuli liittyä ortodoksiseen kirkkoon, ottaa kaste ja muuttaa nimensä. Näin esimerkiksi prinsessa
Sofia-Frederikka-Augustasta tuli Ekaterina Aleksejevna Romanova, myöhemmin kuuluisa tsaaritar Katariina II ja
Tanskan prinsessa Dagmarasta tuli tsaari Aleksanteri III:n puolisona Marta Fjodorovna Romanova.
Tämä oli Venäjän valtion laki. Esiisämme olivat uskollisia luterilaisuudelle
ja säilyttääkseen uskontonsa, nämä suomalaiset talonpojat eivät solmineet avioliittoja venäläisten kanssa. Kansa ei näin
sulautunut venäläisiin ja säilytti suomen
kielen ja luterilaisen uskontonsa. Voimmekin todeta, että luterilaisuuden ehkä arvokkainta antia inkeriläisille on juuri suomen kielen ja suomalaisuuden säilyminen
Inkerin kansan keskuudessa.
Venäjän tsaari, Pietari I, perusti Inkerin maalle Pietarin kaupungin. Tsaarin käskystä suomalaiset ja inkeriläiset talonpojat osallistuivat kaupungin
rakennustöihin. Myöhemmin Pietarin
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kaupungilla oli suuri kulttuurinen ja taloudellinen merkitys Inkerinmaan kehitykseen. Kaikki maataloustuotteet vietiin ”Linnaan, siel män’ kaik kaupaks”
ja kansa varttui ja kukoisti taloudellisesti. Samaan aikaan katovuodet köyhdyttivät Suomen kansaa. Tämä aiheutti
sen, että vauraaseen Inkeriin muutti jatkuvasti uusia siirtolaisia Suomesta. Uusi
muuttoaalto toi mukanaan omat käytöstapansa, kulttuurinsa, kieliominaisuudet sekä omaperäiset sananparret. Inkerin maalla, suuren Pietarin kaupungin
liepeillä, syntyi mielenkiintoinen Suomen murteiden ja paikallisten kielten ja
kulttuurien sekaantuminen. Syntyi uusi
ilmiö, inkeriläisyys ja Inkerin suomalainen yhteisö. Yhteys Suomeen pysyi
vilkkaana etenkin kirkon välityksellä.
Kirkko teki huomattavaa valistustyötä
kansan keskuudessa ja monissa sakaris-

toissa oli kirjastoja, joita seurakuntalaiset käyttivät.
Vallankumouksen jälkeen Inkeri sai
sitten kokea suuret myllerrykset ja kirkko joutui vallanpitäjien vihan kohteeksi.
Vuonna 1937 Inkerin suomalaisten julkinen kirkollinen ja uskonnollinen toiminta päättyi. Vaikka yli 300 vuotta toiminut
vanha Inkerinkansan kirkko lakkautettiin,
Inkerin kansa ei lakannut olemasta. Kansalla oli yhä esi-isiltä perityt kristilliset
arvot, jotka se halusi siirtää lapsilleen ja
tuleville sukupolville.
Kommunistisen valtion pyrkimys oli
repiä Inkerin kansa juuriltaan ja sulattaa
se muuhun Venäjän väestöön. Inkerin
kansa häädettiin pois kotimaastaan ja hajotettiin pitkin laajaa Venäjää. Vaikka inkeriläiset olivat näin ajautuneen kauaksi
toisistaan, he tunsivat kuitenkin yhä olevansa yhtä suomalaista kokonaisuutta.

Kevätkokous 2010
Anne Tuohimäki

• Suomen Inkeri-liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 28. päivänä
maaliskuuta 2010.
• Kokouksen aluksi laulettiin yhteisesti
Arvon mekin ansaitsemme.
• Liiton puheenjohtaja Toivo Flink avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
• Liiton varapuheenjohtaja Keijo Korkka toivotti uuden puheenjohtajan Toivo
Flinkin lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaan ja kukitti hänet.
• Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Toivo Flink ja sihteeriksi Anne Tuohimäki.
• Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anitta Iline ja Aliisa Majava, jotka toimivat

tarvittaessa ääntenlaskijoina.
• Kokouksen laillisuuden toteamisen jälkeen
hyväksyttiin esityslista.
• Esiteltiin tilinpäätös,
joka koostuu toimintakertomuksesta ja
tilikertomuksesta tilintarkastajien
lausunnon kera.
Tilinpäätös hyväksyttiin ja tili ja vastuuvapaus myönnettiin
asianomaisille v. 2009.
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Edesmenneitä inkeriläisiä
Susanna Aurimaa kuollut
Toivo Iho

Lehtemme numerossa 7–8/2004 oli Susanna Aurimaan 90 -vuotishaastattelu,
jossa kuvattiin lyhyesti hänen elämänvaiheensa. Nyt on Susannan, Susanna
Aurimaan tahi Stockin, niin kuin hänen
tyttönimensä kuului, elämä päättynyt.
Susanna sai viettää viimeiset vuotensa
tyttärensä Sinikka Uutun ja tämän puolison Keijo Uutun turvissa Espoossa, jossa
hän kuoli 10. päivä tammikuuta 95 -vuotiaana.
Kuten aiemmin kerroimme, Susanna
Aurimaa kuului suomenmaakkoisiin eli
passilla eläjiin. Näin ollen hän, samoin
kuin valtaosa hänen perheestään, pääsi Tarton rauhansopimuksen perusteella
Suomeen, pois Stalinin kynsistä, niinkin
myöhään kuin 1935. Vaikka Tarton sopimus oikeutti palaajan tuomaan omaisuuden mukanaan, se jäi teoriaksi: systeemi
salli tuoda vain päällä olevat vaatteet.
Näiden rivien kirjoittaja tuntee sukutaustansa vuoksi lukkarinrakkautta suomenmaakkoisiin: äitini äidin isä
oli Kuhmon Ravelineja ja hänen puolisonsa Hämäläisiä, ilmeisesti Hartolasta
lähteneitä. Näitä taustoja olen viime aikoina selvitellyt, ja sukulaisiakin on löytynyt. Arvokasta on myös se, että Kuhmon hautausmaalla on säilynyt v. 1863
kuolleen äidinäidin isoisän hauta. Mahtaako inkeriläistaustaisissa olla paljonkin niitä, joilla on passilla eläjiä esivanhemmissaan?
Susanna Stock sai elää Suomessa miltei 75 vuotta, jakaa muiden suomalaisten
kohtalot sotavuosina ja rauhan aikana
sekä viettää elämänsä ehtoon sukulaistensa luona. Rauha hänen muistolleen.
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Vuonna 1989 Susanna Aurimaa vietti 75-vuotispäiviään vielä aviomiehensä Juhon rinnalla.

Kuolinilmoitus
Matti Jaakkimainen
s. 1926 Inkerin Kurkelassa
k. 2010 Ottawassa, Kanadassa
Raskain mielin ilmoitan, että veljeni Matti, lujassa uskossa Vapahtajaansa, poistui luotamme 9. maaliskuuta. Matti oli 1942 Inkeristä
lähteneestä perheestämme toiseksi viimeinen jäljellejäänyt.
Oman perheensä lisäksi häntä jäävät suremaan sukulaisemme ja tuttavamme Kanadassa, Ruotsissa, Inkerissä ja Suomessa.
Nuku rauhassa rakas veljeni matkasi päässä. Onhan tässä vieraan maan mullassa myös
kotoista Kurkelan multaa.
Veljesi Reino
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Inkeriläinen maitokauppias, ohtjankka
Hannu Ahokas

Vanhassa Inkerissä suomalaiset ja inkeroiset tuottivat merkittävän osan Pietarin
kaupungin ravinnosta. Ennen rautateitä
lähiruoka teki mahdolliseksi suurkaupungin kehittymisen. Tämä taloudellinen toimeliaisuus kääntyi kuitenkin riippuvuudeksi ja lopulta inkeriläisiä vastaan.
Vuonna 1827 brittiläinen A. B. Granville kuvasi matkallaan inkeriläisen ”maito-naisen”, joka kiersi myymässä maitoa.
Granville arveli maidon kuuluvan kaupungin kalleimpiin elintarvikkeisiin. Hän
kirjoitti maidon tulleen pääosin Viipurin
puoleiselta Nevan rannalta Okhta-nimisestä kylästä, jonka inkeriläinen vastine
on von Köppenillä (1867) ja Nevalaisella
(1991) Ohajoki ja Kurosella (2002) Ohtajoki Lempaalan pitäjässä. Aira Kurosen
toimittamasta kirjasta ”Inkerin keittiö”
(2002) käy selville, että maitoa myyvää
inkeriläistä naista kutsuttiin ohtjanka-nimellä. Nimi johtui seudusta, jossa valtaosa torimaidosta tuotettiin.
Von Köppen luetteloi Ohajoen kylän
asukkaat äyrämöisiksi. Toisaalla hän kuitenkin määritti asukkaat savakoiksi suomalaisten ohella. (von Köppen 1867: 51,
116.) Nevalaisen (1991) mukaan Ohajoella asui suomalaisia ennen neuvostoaikaa.
Kurosen teoksessa esiintyy Granvillen
kuvan kanssa samankaltaista pukeutumistyyliä, joskin Kurosen kuvassa pääliina
on enemmän kaulalle ja hartioille kiedot-

tu (2002: 60). Granville kiitteli maidonmyyjän hohtavanvalkoisin hihoin kruunattua pukua tyylikkääksi ja siistiksi. Hän
kirjoitti myyjän varusteisiin kuuluvan
kaksi ruukkua, joilla on tuohesta punotut
kannet. Kurosen mukaan ruukuissa tarjottiin myyntiin myös viiliä, jota kutsuttiin Inkerissä jamakaksi (Nirvi 1971, Kuronen 2002). Karjalassa jamakka saattoi
tarkoittaa myös viilistä edelleen kuumentamalla saatua maitorahkaa. Kummassakin tapauksessa maidon juoksevuus on
jämähtänyt. Maitoa säilytettiin ns. maitopadoissa (Kuronen 2002: 77). Nämä
olivat kuitenkin kannettaviksi liian painavia, joten myyjä kuljetti maitoa kuvan
kaltaisissa kevyemmissä astioissa.
Viitteet:
Granville, A. B. 1828: St. Petersburgh. A journal of travels to and from that capital. Osa
2: 1-743. H. Colburn: London.
Kuronen, A. 2002: Inkerin keittiö. SKS (toim.)
862: 1-175.
Köppen, P. 1867: Erklärender Text zu der ethnographischen Karte des St.petersburger Gouvernements. Kaiserliche Akademie der Wissenschaften: Pietari. 150 s.
Nevalainen, P. 1991: Liitteet. – Nevalainen, P.
& Sihvo, H. Inkeri, historia, kansa, kulttuuri. SKS (toim.) 547: 401–411.
Nirvi, R. E. (toim.) 1971: Inkeroismurteiden sanakirja. Lex. Soc. Fenno-ugricae 18: 1-730.

Kirjoittaja on MTT:n erikoistutkija

Testamentin tekijä

Inkeriläisten sivistyssäätiö tukee mahdollisuuksiensa mukaan mm. inkeriläisten nuorten opiskelua.
Jos haluat jälkisäädökselläsi tukea inkeriläisten asiaa, ottaa säätiö vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

Yhteydenotot säätiön hallituksen osoitteella
Inkeriläisten sivistyssäätiö
Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki
tai puheenjohtaja Toivo Iho
puh. 050 505 2335
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Uutisia inkeristä
Wladimir Kokko

In memoriam 			
Viola Malmi
Yksi Venäjän suomalaisen ja karjalaisen
kulttuurin tukipylväistä, koreografi ja kotimaansa perinnekulttuurin tutkija Viola
Malmi, kaatui. 15. maaliskuuta Petroskoissa. Viola Malmi kierteli perinnekulttuurin tutkijana eri puolilla Karjalaa ja
kävi myös Inkerissä. 1970-luvulla, jolloin
Inkeri-sana ei olut virallisessa käytössä, hän auttoi Röntyskä-yhtyettä Toksovan Rappulasta löytämään oman sijansa Neuvostoliiton suomalaiskulttuurissa.
Viola Malmi johti 15 vuoden ajan Karjalan tasavallan Kantele-yhtyettä ja perusti oman tanhuteatterin Karjalan gornitsa.
Violan työtä arvostettiin Suomessa, missä hän pääsi toteuttamaan muutaman perinnekulttuurihankkeen.
Viola Malmi kirjoitti kymmenisen arvokasta kirjaa Karjalan perinnekulttuurista ja on ansainnut monta korkeata arvonimeä ja kunniamerkkiä. Muisto hänen
verrattomasta panoksestaan maan suomalaiseen kulttuuriin säilyy inkerinsuomalaisten sydämissä.

Näyttely inkerin-			
suomalaisten karkottajista
Maaliskuun lopussa 1942, Leningradin
piirityksen aikaan, inkerinsuomalaiset
karkotettiin epäluotettavana kansana Siperiaan. Keitä olivat nuo, jotka karkotuksen toimeenpanivat? Millaisista ihmisistä koostuivat NKVD:n joukot, jotka eivät
taistelleet rintamilla, eivätkä evakuoineet
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nälänhädässä olleita leningradilaisia,
vaan työnsivät inkeriläisnaisia ja lapsia
härkävaunuihin.
Pietarin kaupungin historian museossa avattiin maaliskuussa väliaikaisnäyttely NKVD:n ja ”smershin” joukkojen
toiminnasta Leningradin piirityksen aikana. Näyttelyn on tarkoitus toimia kunnianosoituksena ”uhrautuvaisen työn”
tehneille. Esillä on aseita, vakoilun lopettamisesta annettuja kunniamerkkejä ja kymmeniä toiminnasta kertovia
asiapapereita. Eräässä asiapaperissa lukee, että lokakuuhun 1942 mennessä
NKVD:n joukot olivat karkottaneet piirityksestä yli 128000 kansanvihollista,
joista 58210 oli suomalaisia ja saksalaisia. Asiapaperissa puhutaan nimenomaan ”karkottamisesta” ”evakuoinnin”
sijaan, vaikka Venäjän rehabilitointitodistuksissa on ollut tapana puhua diplomaattisesti ”erikoisevakuoinnista”.
Näyttely on avoinna Pietarin kaupungin
historian museossa osoitteessa Gorohovajakatu 2.

Tohtori Flink 			
luennoi Pietarissa
Viime vuonna aloitettu Suomen Pietarin
pääkonsulaatin luentosarja sai huhtikuussa esiintyjäksi Toivo Flinkin. Flink luennoi otsikolla ”Onko Inkerinmaan historia
osana Suomen historiaa?” Sali täyttyi niin
asiantuntijoista ja historian harrastajista
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kuin tavallisista inkerinsuomalaisistakin.
Mielenkiintoisen luento poiki vilkkaan
keskustelun, joka jatkui myös epävirallisessa muodossa tarjoilun aikana.

Inkeriläisyys mediassa
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Inkeriläisyys, inkeriläisten palautukset
ja paluumuutto ovat herättäneet kuluneiden kuukausien aikana vilkasta keskustelua Internetissä. Toivo Flinkin teoksen
innoittamana Helsingin Sanomien Internet keskustelupalstalla on pohdittu inkeriläisyyttä ja inkeriläisten kohtaloa aina-

kin 42:n kommentin verran. (www.hs.fi/
kotimaa/artikkeli/Palautetut+inkerläiset)
Myös Savon sanomien Internet sivuille
on muodostunut pitkä keskustelu inkeriläisyydestä otsakkeella ”Inkerinsuomalaisten oikeus paluumuuttoon loppuu”.
(www.savonsanomat.fi) (Palstat ovat löydettävissä myös hakusanaparilla ”inkeriläiset 2010”)
Inkeriläinen paluumuuttaja, Viola
Heistonen, puolestaan pureutui huhtikuun 17. päivätyssä blogissaan inkeriläisyyteen otsakkeella ”Onko Suomi maksanut kunniavelkaansa Inkerin kansalle”.
Blogi löytyy osoitteesta http://viovio.blogit.uusisuomi.fi.

Akateemikko Leonid Gildin teos

Inkerinsuomalaisten kohtalo
on tilattavissa Inkeriläisten sivistyssäätiöltä.
Teoksen hinta on 20 € + toimituskulut.
Tilaukset toimistosta
puh. 045 2612 342 Annikki Kelo

Hyvät lehtemme lukijat ja Suomen Inkeri-liitto ry:n henkilöjäsenet
Tämän lehden välissä on Suomen Inkeriliitto ry:n vuoden 2010 jäsenmaksun tilillepanokortti niille henkilöille, jotka haluavat olla yhdistyksemme henkilöjäseniä.
Henkilöjäsenen maksu on 10 €.
Pyydämme teitä kirjoittamaan tilillepanokortin tiedonantoja osaan jäsenen nimen ja osoitteen. Varsinkin silloin, jos
maksatte jonkun toisen henkilön puolesta
jäsenmaksun, ovat jäsenen nimi ja osoite
erittäin tärkeitä, jotta yhdistyslain mukainen jäsenluettelomme pysyy ajan tasalla. Yhdistyslaki määrää, että jäsenistöstä
täytyy pitää jäsenluetteloa, josta näkyvät
jäsenten nimet ja kotipaikat.

Ne henkilöt, joiden kotipaikkakunnalla ei ole omaa toimivaa jäsenjärjestöä,
ja henkilöt, jotka oman jäsenjärjestönsä jäsenyyden lisäksi haluavat olla myös
Suomen Inkeri-liitto ry:n suoria henkilöjäseniä ja täten tukea yhdistyksemme
toimintaa, voivat liittyä jäseniksi.
Jäsenellä on äänioikeus liiton kokouksissa ja täten mahdollisuus vaikuttaa liiton toimintaan.
Jäseneksi voivat liittyä ne, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen
hallitus. Jäseneksi pyrkivää henkilöä pyydämme ottamaan yhteyttä toimistonhoitaja Annikki Keloon puh. 045 2612 342.
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Tapahtuma
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.

Turun seudun Inkeri-seuran
tapahtumia
Bessede-hetket jatkuvat Palvelupis
teessä 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 hallituksen
käsittelevän, ottakaa yhteyttä hallituksen
jäseniin tai Palvelupisteeseen.

Hyvinkään Inkeri-kerhon 		
tapahtumia
Ke 9.6. Kesäpäivät Vaiveron Myllytilalla, Myllytilantie 34. Linja-auto lähtee
klo 11.30 kirkonmäeltä ja palaa noin klo
15.00. Bussimatka on maksullinen. Paikanpäällä mm. inkerinsuomalaisia leivonnaisia.

reitistä ja ohjelmasta ilmoitetaan myöhemmin.
Tiedustelut Irja Pelkonen
inkerikerho@gmail.com tai
p. 040 550 5712

Lahden seudun Inkeri-seuran
tapahtumia
Vuoden 2010 toiminta
• Kerhoillat joka kuukauden toinen
maanantai alkaen klo 15.00 Lutherin
kirkko, Vuorikatu 37
• 28.6.–2.7.2010 matka Haapsaluun
• Heinäkuussa 2010 Inkeriläisten
kesäjuhla
• 1.–31.8.20010 Inkeri-näyttely 		
kirjastossa, Kirkkokatu 31, Lahti
• 9.8.2010 inkeriläispäivä
Tuohirannassa ”kimppakyydein”
• 13.9.2010 kerhoilta
• 11.10.2010 syyskokous
• 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

Su 22.8. Retkipäivä Hyvinkään seurakunnan leirikeskukseen. Tiedot linja-auton
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akalenteri
Seukot

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

Helsingin seudun Inkeri-seuran
tapahtumia
Tiedustelut Toivo Tupin
p. 040 578 3894
Kuukausikokoukset vuodelle 2010
Kevät
• Su 30.05. klo 14.00 Kuukausikokous
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
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 toi
mii 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
Gild, Leonid
Inkerinsuomalaisten
kohtalo 20 €
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 €

