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Pää kirjoitus
Mitä sanat ja teot kertovat meistä, 
ja mitä vaitiolo pitää sisällään?

Mielestäni tulos voisi olla näyttäväm-
pi niin sanojen kuin tekojenkin osalta. 
Sanoilla tarkoitan tässä sekä ääneen lau-
suttuja että kirjoitettuja. Liitän ne ennen 
kaikkea mediaan: radioon, televisioon, 
sanomalehtiin, Internetiin. viime kädes-
sä kyse on meidän itsetunnostamme, siitä, 
mihin me tyydymme, haluamme tyytyä. 
Suomi on ottanut meidät vastaan suoma-
laisina. Mitä Suomessa tiedetään Inkerin 
suomalaisten elämänvaiheista? Muuta-
ma vuosi sitten minulle tuntematon mies 
kertoi tehneensä pientä gallupia kotipaik-
kansa Järvenpään pääkadulla. Hän kyse-
li kulkijoilta, mitä he tietävät Inkeristä ja 
inkeriläisistä? Tulos oli mykistyttävä: yh-
deksän kymmenestä ei osannut sanoa mi-
tään. Siihen mennessä inkerinsuomalaisis-
ta oli kirjoitettu Suomen sanomalehdissä 
jo 15 vuoden ajan hyvässä ja pahassa. 

viidessä vuodessa suomalaisten tietoi-
suus meistä ja myönteinen julkisuutem-
me on parantunut tuntuvasti. Tämä pi-
tää paikkansa. Tilanteen päivittämiseksi 
itse kukin voi tehdä samantapaista gal-
lupia myös omalla kotipaikkakunnal-
laan tänään. Tasapuolisuuden nimissä on 
kohtuullista myös inkerinsuomalaisten it-
sensä kysyä itseltään, mikä on hänen tie-
totasonsa omasta heimostaan, suomalai-
suuden taustalla tietenkin. Tänään ei enää 
voida valittaa, että tietoa on vähän ja vai-
keasti saatavissa, kuten 20 vuotta sitten. 

Toivo Flink

Kypsän iän viisaus ja kokeneisuus muis-
tuttaa meitä, ettei kukaan ole seppä syn-
tyessään, mutta silti jokainen on oman 
onnensa seppä. Mitä tämä tarkoittaa Suo-
messa asuvia inkerinsuomalaisia ajatel-
len? Minusta nämä sananlaskut voidaan 
käsittää elämänohjeeksi tai mietelauseik-
si, jotka todistavat entistä selvemmin, että 
käsillä oleva aika on suopeampi meille 
enemmän kuin heimomme yhdellekään 
edelliselle sukupolvelle. 

Miettikäämme kuinka monta kym-
mentä tuhatta inkerinsuomalaista perhei-
neen asuu tällä hetkellä Suomessa. Entä 
kuinka hyvin koulutettuja me olemme, ja 
mitä kaikkea me osaamme ja mihin ky-
kenemme. Samalla voimme kysyä itsel-
tämme kuinka hyvin me tunnemme toi-
semme ja kuinka hyvin meidät Suomessa 
tunnetaan. 

Paluumuuton alkamisen jälkeen Suo-
messa on varttunut sukupolvi, joka on 
omaksunut suomen kielen ja suomalai-
sen maailmankatsomuksen niin sano-
akseni äidinmadon mukana. Tällä su-
kupolvella on vanhempiinsa verrattuna 
suotuisammat mahdollisuudet menes-
tyä elämässään. Maailma on perin poh-
jin muuttunut kuluneen 20 vuoden aika-
na. Inkerinsuomalaisilla on nyt runsaasti 
mahdollisuuksia tuoda ja saada äänensä 
kuuluviin. Mikä on meille mahdollisuuk-
sien tarjoama tulos?
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Olisi mielenkiintoista tietää tuloksista ja 
lukea mietteitä, mitä me tästä opimme.

Olen vakaasti sitä mieltä, että meidän 
on itsemme huolehdittava siitä, että In-
kerinmaan suomalaisten elämänvaiheet 
tulisivat tunnetuiksi kaikille ja kaikkial-
la asuville suomalaisille. Tähän me tar-

vitsemme alati lisääntyvää tietoa itses-
tämme kunnes määrä muuttuu laaduksi. 
Tämä onnistuu vain toimimalla, muistut-
taa meitä Johann Wolfgang Goethe. Hän 
yhä kehottaa meitä täyttämään velvolli-
suutemme ja tämän kautta tiedostamaan 
ja oppimaan tuntemaan itsensä. 

Inkeriläisten 
kesäjuhlat 2010
Anne Tuohimäki

Juhlallisuudet alkoivat messulla ja eh-
toollisella Helsingin tuomiokirkossa. Pai-
kalle oli saapunut parisataa osallistujaa. 
Inkeriläissyntyinen seurakuntapastori 
Hannu varkki toimi liturgina ja käsitte-

Krysanteemit

Inkeriläiset ja heidän ystävänsä kokoon-
tuivat viettämään perinteistä kesäjuhlaa 
heinäkuun 10. päivänä helteisestä sääs-
tä huolimatta. Tänä vuonna järjestelyistä 
vastasi Helsingin seudun Inkeri-seura ry. 



5inkeriläisten viesti

Viola Pekkanen

Kesäjuhlat houkuttelivat Karjalatalolle taas sankan osallistujajoukon.

li saarnassaan aihetta: Miten vihasta voi 
vapautua. Toivo Tupin toimi tekstinluki-
jana ja Mariam Men ja Anitta Iline lau-
loivat kirkossa. Juhlapäivän kolehti kerät-
tiin Suomen Inkeri-liitto ry:n toiminnan 
tukemiseksi.

Pääjuhla alkoi Karjalatalon juhlasalis-
sa kahdelta, mutta sitä ennen juhlavieraat 
saivat nauttia ruuasta, kahvista, piirakois-
ta ja muista leivonnaisista ja virvokkeista. 
vieraita oli saapunut paikalle noin 300.

Ohjelma aloitettiin laulamalla yhtei-
sesti Mooses Putron Nouse Inkeri, jonka 
jälkeen Helsingin seudun Inkeri-seuran 
puheenjohtaja Toivo Tupin avasi juhlan.

Kuten kesäjuhlaperinteeseemme kuu-
luu, tälläkin kertaa lähetettiin kukka-
tervehdykset pastori Arvo Soitun siu-
naamina sankarihaudoille ja Karjalaan 
jääneiden muistomerkille Hietaniemeen 
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sekä Heimoveteraanien muistomerkille 
Töölöön. Heimoveteraanityössä ansioi-
tunut viktor Hyyrönen lähti suorittamaan 
tätä tehtävää.

Kaunisääninen turkulainen sopraano 
Irina Peltonen esitti lauluja äitinsä Gali-
na Peltosen säestämänä. Juhlaesitelmän 
piti Suomen Inkeri-liitto ry:n puheenjoh-
taja Toivo Flink. Puhe on luettavissa toi-
saalla tässä lehdessä.

Tuulistullaa -perinneryhmä oli saa-
nut houkuteltua joukkoonsa muutaman 
miehen. Ryhmä esitti kauniiden Tuuterin 
kansallispukujen helmat liehuen vauh-
dikkaita tansseja ja lauluja. Tuskin vio-
la Pekkanen oli saanut hengityksen ta-
saantumaan tanssin jälkeen kun hänen 
oli jo kiirehdittävä esittämään murreker-
tomusta.

Seuraavaksi juhlissa esiintyivät vera 
Habalainen ja Anitta Iline. He lauloivat 
sekä yhdessä että erikseen. Anitta on itse 
säveltänyt esittämänsä kappaleen, jon-
ka vanhan runotekstin hän on löytänyt. 
Sävellyksensä hän on halunnut omistaa 
äidilleen Ella Kukovalle, joka on aina-
kin helsinkiläisten keskuudessa tunnettu 
emäntä ja piirakantekijä. 

Inkeriläisten sivistyssäätiön hallituk-
sen puheenjohtaja Toivo Iho avustajineen 
luovutti säätiön myöntämät ansiomerkit 
turkulaiselle Marja-Liisa Salolle ja van-
taalaiselle Toivo Flinkille. Toinen turku-
lainen merkin saaja, Martti Hirvonen, oli 
estynyt saapumasta noutamaan huomion-
osoitustaan.

Seuraavaksi salolainen naiskuoro Kry-
santeemit esitti kuorolaulua.
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Juhlan juontajat Irma Kähäri ja Toivo Tupin.

Akateemikko 
Leonid Gildin teos 

Inkerinsuomalaisten kohtalo

on tilattavissa Inkeriläisten sivistyssäätiöltä.
Teoksen hinta on 20 € + toimituskulut.

Tilaukset toimistosta 
puh. 045 2612 342 Annikki Kelo  

Mutta, mitä tapahtui Karjalatalon toi-
sessa kerroksessa sillä aikaa, kun vart-
tuneempi juhlaväki nautti juhlasalissa 
esityksistä? Klovni Ljolik oli kerännyt 
lapset yhteen leikkimään. Lapsille oli jär-
jestetty muutamaa viikkoa aiemmin pii-
rustuskilpailu ja lapset ilmestyivät lopulta 
klovnin kanssa juhlasaliin palkintojenja-
koon. Piirustukset olivat näytillä juhlien 
ajan Karjalatalon ensimmäisessä kerrok-
sessa. Tuota riemastuttavaa piirustuskil-
pailun satoa voi vieläkin käydä ihaste-
lemassa Helsingin seudun Inkeri-seuran 
nettisivuilla osoitteessa www.inkeriseu-
ra.com.

viimeisenä esiintyi upeaääninen mez-
zosopraano Mariam Men Tampereelta. 
Häntä säesti Tatjana Lindellin. Päiväjuh-
la päätettiin laulamalla yhteisesti Maam-
me laulu. 

Kiireisimmät juhlijat lähtivät päiväjuh-
lan jälkeen kukin tahoilleen, mutta puo-
lensataa juhlijaa jäi vielä kuuntelemaan 
konserttia, jossa esiintyi petroskoilainen 
Sattuma -yhtye. Sattuma on perheyhtye, 
joka esittää perinnelauluja suomensukuis-

ten kansojen kulttuurista eri murteilla. 
Yhtyeen kuusi jäsentä hallitsee yhteensä 
viittätoista eri soitinta. Myös yleisö in-
nostui laulamaan yhtyeen mukana.

Kotiinlähdön aika koitti lopulta ja 
mukavan yhdessäolon muistot mielessä 
jäämme varmasti kukin tahollamme odot-
tamaan seuraavia kesäjuhlia. 
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Toivo Flink

Puhe Inkeriläisten kesäjuhlassa Karjalatalolla 10.7.2010.

Säätiön ansiomerkkien saajat 
Marja-Liisa Salo ja Toivo Flink.

Jos minä vain puolestani, 
mitä varten olenkaan?

Sijoittamista tulevaisuuteen
Tänä vuonna Inkerin Liiton kesäjuh-
lia isännöi Helsingin seudun Inkeri-seu-
ra. Pirteät ja ilmeikkäät kotisivut, juhlan 
logo, t-paidat, lasten piirustuskilpailu, 
piirustusten arviointi netissä ja Helsin-
gissä vaikuttavien yhteistyökumppanien 
saaminen mukaan taustavoimaksi kerto-
vat mielestäni siitä, että juhlan valmiste-
luissa mitään ei ollut jätetty sattuman va-
raan. Asiasta kiinnostuneet ovat päässeet 
seuraamaan järjestelyjen edistymistä seu-
ran kotisivuilta. 

Niin yleisilmeestä kuin yksityiskohdis-
takin saa huomata, että juhlaa oli valmis-
teltu ja siitä uutisoitu tämän päivän tie-
dotusmenettelyä luontevasti soveltaen. 
Puheenjohtajana Toivo Tupin ja sihteeri-
nä Anitta Illene, sekä Ella ja Artur Kukov 
ovat yhdessä tehneet vaikuttavaa tulosta. 
Pidän tärkeänä lastenohjelman ottamista 
mukaan kesäjuhliimme. Tämä on sijoitta-
mista tulevaisuuteen, mikä on eriomaista.

Inkerin arkisto kuntoon
Nämä puitteet tarjoavat meille tilaisuuden 
miettiä henkisiä tavoitteitamme laajem-
min. Kun me puhumme omien kansallis-
ten juuriemme etsimisestä, löytämisestä 
ja niiden tiedostamisesta on tällä matkalla 
puhuttava samalla toiminnasta. Nimittäin 
siitä, mitä me itse kukin ja kaikki yhdessä 
voimme tehdä asian hyväksi. 
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Mielestäni inkerinsuomalaisten mää-
rä Suomessa on yhteiskunnallisten olo-
jen ja asemamme vakiintuessa tuonut laa-
tua yhteiseen elämäämme. Tällä tarkoitan 
sitä, että meillä on oma historiamme, joka 
meidän on nostettava uuteen arvoon ko-
koamalla, järjestämällä, tutkimalla, tie-
dostamalla ja tiedottamalla siitä. Tässä 
meille on avautumassa uusia mahdolli-
suuksia. Nämä mahdollisuudet eivät ole 
tulleet itsestään. Me olemme kukin puo-
lestamme olleet mukana tekemässä tätä 
yhteistä historiaamme. 

Kansallisarkistossa on niin sanottu In-
kerin Arkisto. Miksi niin sanottu? Siksi, 
että se on vain tai vasta kokoelma. Se on 
järjestämättä. Sen käyttömahdollisuuk-
sien laajentaminen vaatii aineiston jär-
jestämistä. Siihen tarvitaan rahaa. Mei-
dän pitää miettiä, mistä me saamme sitä. 
Meillä on Inkeriläisten Sivistyssäätiö. 
Minusta me voisimme sijoittaa sen va-
roja nyt meille elintärkeään asiaan käyt-
tämällä säätiömme saatavia arkistomme 
järjestämiseen. 

Samalla on muistettava myös, että 
kansamme elämänvaiheita kuvaavas-
sa tiedossa on suuria tietoaukkoja. Nii-
tä tulisi täyttää. Mieltäni on lämmittänyt 
ymmärtämys, jonka olen saanut Kansal-
lisarkiston pääjohtajalta Jussi Nuorteval-
ta esitellessäni hänelle Inkerin arkiston 
kehittämistä koskevia tavoitteita. Tämä 
tarkoittaa, että meillä ei ole hallinnollisia 
eikä muitakaan viranomaisesteitä Inkerin 
arkistomme saattamisessa sille kuuluvaan 
kuntoon. On tärkeää muistaa, että Inkerin 
arkistoa on osa Kansallisarkistoa. 

Inkerin maisemakuvat talteen
Olen alkukesänä käynyt läpi papereitani 
ja valokuviani. Niitä järjestämällä sain 
elää uudelleen monia liikuttavia hetkiä. 

Henkilöitä, rakennuksia, maisemia… 
Mennyt elää muistissamme. Tämä on jo-
kaisen omaa ja samalla yhteistä histo-
riaamme. Mielestäni kotimaisema ja koti 
ovat elämämme tärkeimpiä asioita. Mitä 
jos valitsemme kotiarkistoista kotimaise-
mamme kuvia? Niistä voimme koota en-
tisestä ja nykyisestäkin Inkeristämme laa-
jan esittelyn. Osa kuvista voidaan esitellä 
näyttelynä. Niitä voi tulevaisuudessa si-
joittaa myös Internetiin. Ehdotankin, että 
Inkeriläisten viesti alkaisi julkaista mai-
semakuvia eri puolilta Inkeriä saatesa-
noilla varustettuna. 

Kohta 90-vuotias inkerin liito
Toinen asia liittyy kansalliseen oikeu-
tukseemme. Me itse olemme vastuus-
sa siitä, mitä meistä tiedetään Suomes-
sa, venäjällä, maailmalla, siis kaikkialla, 
missä meitä asuu. Tutkimusteni tulokse-
na olen tullut siihen käsitykseen, että In-
kerin ja inkerinsuomalaisten historia on 
osa Suomen ja suomalaisuuden historiaa. 
Olen saanut kannatusta tälle ajatukselle-
ni myös suomalaisten tukijakollegoitteni 
ja yhteiskunnallisten vaikuttajien keskuu-
dessa. Seuraava askel on Inkeriä koske-
va luku Suomen historian oppikirjoissa. 
Opetushallituksesta saamieni tietojen mu-
kaan mitään hallinnollisia esteitä sellai-
sen luvun toteuttamiseksi ei ole olemassa. 

Inkerin Liiton perustamisesta tulee ku-
luneeksi 90 vuotta vuonna 2012. Tämä on 
tärkeä merkkivuosi. Meidän tulisi kaik-
kialla maailmassa lisätä tuntuvasti tietoi-
suutta meistä ja suomalaisuudestamme. 

Noin vuonna 10 jKr. kuolleen juutalai-
sen oppineen Hillel vanhan ajatus kuuluu 
suunnilleen seuraavasti: Ellen minä puo-
lestani, niin kuka puolestani, mutta jos 
minä vain puolestani, mitä varten olen-
kaan?
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Martti Kupiainen

Meillä jokaisella on valokuvia, joista 
emme haluaisi luopua mistään hinnasta. 
Niihin on taltioitu tärkeitä muistoja hen-
kilöistä, tapahtumista ja paikoista. vaik-
ka emme ottaisikaan esille noita valoku-
via moneen vuoteen, vaikka ne olisivat 
haalistuneita tai nurkista kuluneita, nii-
den säilyttäminen on meille hyvin tär-
keää. valokuvat muistuttavat menneestä 
ja ne ovat todisteita tapahtuneesta. van-
hoja koulukuvia tutkiessa muistamme 
taas ne takapulpetin kaverit, vaikka kaik-
kien nimet eivät heti tulekaan mieleen. 
Kun tutkimme kuvia syntymäpäiväjuhlis-
ta, mietimme kenen tuttua näköä noissa 
kaukaisissa sukulaisissa onkaan. valoku-
vat ovat muistin apuvälineitä ja muisto-
jen herättäjiä. Joskus huomaamme ku-
vissa jotain, mitä emme ole ennen niissä 
nähneet. Ulkona nurmikolla otettuun ryh-
mäkuvaan on joku tullut sukkasillaan, ja 
toisella on jotain kädessään - haarukka!

Ranskalainen kirjallisuuden- ja kult-
tuurintutkija Roland Barthes pohti valo-
kuvien luonnetta teoksessaan Le Cham-

bre claire (suom. valoisa huone). Barthes 
lähestyi valokuvia tutkijana poikkeuk-
sellisen henkilökohtaisella tavalla. Hän 
pyrki löytämään tarkastelemiensa valo-
kuvien sisimmän olemuksen, sen miksi 
juuri tietyt valokuvat tuntuivat kiinnosta-
van ja vetävän häntä puoleensa. Tarkas-
teltavina oli hyvin erilaisia valokuvia: 
uutiskuvia ja valokuvataiteen klassik-
koja. Jopa historian ensimmäinen va-
lokuva, ranskalaisen Joseph Nicéphore 
Niépcen Päivällispöytä vuodelta 1822 
oli mukana. Erityisen koskettavasti Bart-
hes kirjoitti juuri kuolleen äitinsä valo-
kuvien tutkimisesta, siitä miten hän etsi 
sitä ”oikeaa” valokuvaa äidistään, sel-
laista jossa äiti heräisi eloon vielä edes 
hetkeksi. Lopulta hän löysi sen. Äiti on 
valokuvassa viisivuotias. 

Barthes kuvailee kaksi tapaa, joiden 
avulla valokuvia voidaan lähestyä. Bar-
tesin mukaan valokuvia voidaan tutkia 
ensinnäkin kulttuurisen kiinnostuksen 
vallassa. Kuvassa voidaan nähdä histo-
riallisia kohtauksia tai poliittisia todis-

Martti Kupiainen on paperikonservaattori ja valokuvaaja. Hän on työskennellyt 
Kansallisarkistossa digitoijana ja opiskelee tällä hetkellä Jyväskylän yliopistos-
sa arkistonhallinnan maisteriohjelmassa pääaineenaan taidehistoria. Kupiainen 
on mm. tutkinut 1800-luvun valokuvamenetelmiä, sekä erikoistunut visuaalisen 
informaation tallentamiseen digitaalisessa muodossa. Kirjoituksellaan Martti 
Kupiainen aloittaa valokuvan olemusta koskevan sarjan. Kotisivu: www.mart-
tikupiai.net

Valokuvien pienet tarinat
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teita. valokuvaa tutkitaan ulkopuolisen 
tarkkailijan tavoin. Kuvan välittämä in-
formaatio on tällöin yleisen inhimillisen 
kiinnostuksen, ”studiumin” kohteena. 
Toinen taso on henkilökohtaisempi. Jois-
sakin valokuvissa mielenkiinnon saattaa 
herättää jokin erityinen. Se voi olla jo-
kin pieni asia tai esine, joka jostain syystä 
vie huomiomme. Tämä valokuvan ”punc-
tum” on katsojaa tunteen tasolla kosketta-
va yksityiskohta. Se nousee kuvasta esiin 
ja ”pistää” katsojaa vaikeasti selitettäväl-
lä tavalla. Tällaisessa tilanteessa valoku-
va kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

Kuvan sanoma
Arkistoissa ja museoissa on välttämätön-
tä järjestää ja luetteloida valokuvat mah-
dollisimman helposti saavutettaviksi. 
Lukuisten valokuvien joukosta on löydet-
tävä helposti juuri se, jota kulloinkin tar-
vitaan. Arkistoissa valokuvien tiedot tal-
lennetaan tietokantoihin ja niiden sisältöä 
kuvaillaan ennalta sovituin sanoin ja ter-
mein. Harvemmin valokuvia kuvaillaan 
tuhannella sanalla, usein muutama riittää. 
valokuvissa on kuitenkin paljon sellaista 
informaatiota, joka jää kuvailematta. Tä-
hän on syynä valokuva-arkistoinnin työ-
läys ja tietysti ainainen resurssien puute. 
Mutta on muitakin syitä. Barthesin ku-
vailema lähestymistapa, studium, tuottaa 
tietoa, joka on helpommin kerrottavissa 
sanojen avulla. valokuvan aihe, tapahtu-
mapaikka ja -aika ovat monesti helpos-
ti kuvailtavissa: Mies kävelee talvisella 
kadulla. Barthesin punctumia, jokaiselle 

katsojalle henkilökohtaista, koskettavaa 
yksityiskohtaa on sen sijaan mahdotonta 
etukäteen tietää ja kuvailla. Ehkä kadul-
la kävelevä mies muistuttaa jonkun isää 
nuorena, tai toisen setää, koska hänellä oli 
samanlainen hattu. Tällaiset merkitykset 
tulevat ilmi vain kuvaa itse omin silmin 
katsomalla. 

Tampereen yliopiston professori, vi-
suaalisen kulttuurin tutkija Janne Sep-
pänen kuvailee teoksessaan visuaalinen 
kulttuuri näkemisen erityistä luonnetta: 
”visuaalinen kokemus ei täysin palaudu 
kielelliseen raportointiin: ihmiset ajatte-
levat ja tuntevat syvemmin kuin kyke-
nevät kielellisesti ilmaisemaan.” Tämä 
ajatus on sopusoinnussa Roland Barthe-
sin määrittelemän valokuvan punctumin 
kanssa. valokuvien merkitys ei ole pel-
kästään niiden studiumissa, yleisen kult-
tuurisen tason tarkastelussa, vaan myös 
– ja erityisesti – siinä mitä henkilökoh-
taisia tarinoita ne kertovat ja synnyttä-
vät meissä. Historia on osoittanut, että 
sen suuria kertomuksia joudutaan tarkis-
tamaan aina silloin tällöin. valokuvien 
pienet tarinat saattavat osoittautua niitä 
pysyvimmiksi ja todemmiksi.

Kirjallisuus:
• Barthes, Roland, 1985. valoisa huo-

ne. Kansankulttuuri / valokuvatai-
teen Museon Säätiö, Helsinki.

• Seppänen, Janne, 2005. visuaalinen 
kulttuuri. Teoriaa ja metodeja tulkit-
sijalle. vastapaino, Tampere.
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Helmikuisesta ajankohtaisseminaarista on käsittelemättä vielä kaksi puheenvuo-
roa. Toinen niistä on päätoimittajamme ja Suomen Inkeri-liitto ry:n puheenjoh-
tajan Toivo Flinkin puhe ja toinen Lahden kansanopiston rehtorin Ville Marjo-
mäen puhe. 

Ajankohtaisseminaarin satoa

Toivo Flink

Sisäasiainministeri v.J. Sukselaiselle mar-
raskuussa 1952 jätetyssä kirjelmässä In-
keriläisten Yhdistyksen johto totesi, että 
inkeriläisen siirtoväen oikeudellinen ase-
ma oli yhä monessa suhteessa järjestämät-
tä. Heidän oikeutensa omistaa kiinteistö-
jä, saada virkoja ja toimia sekä harjoittaa 
liiketoimintaa oli joko rajoitettu tai he oli-
vat kokonaan vailla sitä. Heidän oli vaikea 
päästä osalliseksi esimerkiksi avustuksis-
ta, joita kunnat ja valtio jakoivat ammat-
tioppilaitoksissa opiskeleville. Suomen 
kansalaisuuden puuttuminen merkitsi 
sitä, ettei siirtoväki voinut ottaa osaa pa-
pin, kanttorin ja kirkkoneuvoston jäsenten 
vaaleihin. Eräät papit kieltäytyivät otta-
masta heitä seurakunnissa pidettäviin ul-
komaalaisten jäsenluetteloihin. Siirtoväel-
tä puuttui tärkeä seikka – vapaus muuttaa 
Suomesta muualle kuin Neuvostoliittoon. 
Neuvostoviranomaiset eivät myöntäneet 
heille ulkomaanpasseja. Heidän antaman-
sa apu rajoittui vain siirtoväen saamiseen 
rajan yli. Siirtoväen oikeudellinen asema 
kävi entistä ongelmallisemmaksi, kun 
otetaan huomioon inkeriläisten ja Suo-
men kansalaisten väliset avioliitot ja per-
heisiin syntyneet lapset. He eivät saaneet 
Suomen kansalaisuutta, koska perheenpää 
oli Neuvostoliiton kansalainen. Inkeriläis-
naisten avioituessa suomalaisten miesten 
kanssa nämä saivat Suomen kansalaisuu-
den jo vuodesta 1945. 

Inkeriläisten Yhdistyksen mukaan epä-
selvyydet ja pulmat Inkerin siirto väen 
asiassa lisääntyivät vuosien kuluessa. Tä-
män vuoksi, kun vuonna 1953 tulisi kulu-

neeksi kymmenen vuotta siirtoväen saa-
pumisesta Suomeen ja täyttyi määräaika, 
jota useissa maissa on pidetty riittävänä 
ulkomaalaisten kansalaistamiseksi, oli 
täysi syy tehdä Neuvostoliitolle viivytte-
lemättä esitys vuonna 1944 Suomeen jää-
neen siirtoväen vapauttamisesta neuvos-
tokansalaisuudesta. 

Asian oikeudellinen tausta nousi esiin 
Suomen johdon pohtiessa neuvostokan-
salaisten kotiuttamisasiaa tammikuussa 
1953. J.K. Paasikiven päiväkirjojen mu-
kaan keskustelussa oli mukana hänen li-
säkseen ministerit Urho Kekkonen ja Ralf 
Törngren. Kekkosen mielestä Suomella 
ei ollut luovutusvelvollisuutta. Paasikivi 
piti tärkeänä selvittää oikeudellisen ase-
man vahvuus ja siihen perustuva halli-
tuksen lopullinen kanta. Paasikivi oli sitä 
mieltä, että ”parasta olisi, jos inkeriläiset 
hiljakseen poistuisivat maasta.” 

Suomessa inkerinsuomalaiset aktiivit 
yhdessä heitä tukeneiden jo ennen sotaa 
heimotoiminnassa olleiden vaikuttajien 
kanssa jatkoivat työtään kansalaisuuden 
saamiseksi maahan jääneelle inkeriläi-
selle siirtoväelle. Heille alettiin myöntää 
kansalaisuusoikeuksia vuodesta 1954 läh-
tien. Sinä vuonna kansalaisuuden sai 49 
henkeä. viimeiset siirtoväkeen kuuluneet 
henkilöt saivat Suomen kansalaisuuden 
vasta 1970-luvun alussa. 

Entä rajan itäisellä puolella? Kuinka 
Neuvostoliiton poliittinen johto kohte-
li inkerinsuomalaisia, niitä, jotka palau-
tettiin Suomesta ja niitä, jotka valtiovalta 
oli pakkoevakuoinut Leningradin saarto-
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renkaan sisäpuolelta ja karkottanut kauas 
maan itäisille alueille ilman muutto-oi-
keutta? viittaan kahteen sodanjälkeiseen 
asiakirjaan. 

Ensimmäisessä kyse on Leningradin 
alueen toimeenpanevan komitean pu-
heenjohtaja Nikolai Solovjevin esitykses-
tä venäjän Federaation Kansankomissaa-
rien puheenjohtaja Aleksei Kosyginille 
tämän ratkaistavaksi. Asiakirja on alku-
vuodelta 1947. 

Esityksessä todettiin, että Suomesta pa-
lautettu velikolukin, Pihkovan, Novgoro-
din, Jaroslavlin ja Kalininin alueille si-
joitettu Leningradin alueella ennen sotaa 
asunut inkerinsuomalainen väestö on omin 
luvin palaamassa entisille asuinsijoilleen. 
Sotaan osallistuneiden perheille luvattiin 
asumislupia. Näitä miehiä oli, sivumen-
nen huomauttaen, hyvin vähän. Suomalai-
set oli poistettu rintamalohkoilta pääasial-
lisesti jo vuoden 1942 aikana ja toimitettu 
pakkotyöleireille syvälle maan sisäosiin. 
Suomalaisten sota-ansiot ja kunniamerkit 
eivät aina antaneet turvaa. Myös heiltä ja 
heidän perheiltä evättiin asumislupia.

Solovjev jatkoi edelleen, että tuhan-
net inkerinsuomalaiset olivat pyrkineet 
kotisijoilleen viitaten siihen, että heidän 
kotitalonsa ja muut talousrakennuksensa 
olivat säilyneet tuholta. Solovjevin mu-
kaan näitä rakennuksia oli ehjänä arviol-
ta 1 500. 

voidakseen ratkaista kysymyksen 
ja estää lopullisesti inkerinsuomalais-
ten mahdollisuuden palata Leningradin 
alueelle Solovjen pyysi Kosyginia an-
tamaan määräyksen hinnoitella maini-
tut kiinteistöt ja myydä ne järjestöille ja 
yksityisille henkilöille, jotka olivat kär-
sineet saksalaisten miehityksestä. Hän 
tarkoitti kärsineellä väestöllä lähinnä 
venäläistä väestöä. Kauppasummat So-
lovjev ehdotti siirrettäviksi kiinteistöjen 
omistajien pankkitileille.

Näin siinä kävikin. Tämäkään ei estä-
nyt aukottomasti inkerinsuomalaisia pyr-
kimästä kotikonnuilleen. Asia tuli esiin 
valtakunnallisella tasolla 7. toukokuu-
ta 1947 Neuvostoliiton Ministerineuvos-
ton puheenjohtaja Josif Stalinin nimissä 
annetussa salaisessa asetuksessa. Siinä 
kiellettiin uudelleen inkerinsuomalaisten 
asuminen Leningradissa ja Leningradin 
alueella. Asetusta seurasi Neuvostoliiton 
NKvd:n johtaja kenraalieversti Sergei 
Kruglovin määräys. Se on päivätty 27. 
toukokuuta 1947. 

Sen mukaan sekä Suomesta palautetut 
että Siperiaan pakkoevakuoidut tuli passi-
asetukseen liittyvin hallinnollisin toimen-
pitein poistaa Leningradista ja Leningra-
din alueelta kahden kuukauden sisällä. 
Inkerinsuomalaisille vaihdettiin passit ja 
siihen lyötiin leima, joka sisälsi passiase-
tuksen § 38. Se tarkoitti, että ns. erityis-
valvontaan ja raja-alueisiin 1930-lvuulta 
kuuluneille pakkakunnille pääsi asumaan 
vain erityisluvilla. Inkerinsuomalaiset ra-
jattiin sellaisen luvan ulkopuolelle. 

Karjalais-Suomalainen Sosialistinen 
Neuvostotasavalta perustettiin vuonna 
1940. Sen syntyyn vaikutti merkittäväs-
ti puolueen ensimmäinen sihteeri Gen-
nadi Kuprijanov. Hänen laajassa kir-
jallisessa jäämistössään ovat erityisen 
mielenkiintoisia hänen huomionsa ja ar-
vionsa Karjalan kansallisuusasioista. Hä-
nen kaavailuihinsa kuului kerätä laajalle 
Neuvostoliiton alueille karkotettuja in-
kerinsuomalaisia. 250 000 inkerinsuo-
malaista olisivat Kuprijanovin mielestä 
lisänneet merkittävästi tasavallan sen-
hetkistä väkilukua. Inkerinsuomalaisia oli 
elossa vuonna 1944 arviolta kolmasosa 
tai enintään puolet Kuprijanovin mieltä-
mästä määrästä. Joka tapauksessa Kupri-
janov oli sijoittamassa inkerinsuomalaisia 
ensisijaisesti metsäteollisuuteen. Kupri-
janovia näytti kuitenkin lohduttaneen se, 
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että maaliskuussa 1946 hyväksytty neljäs 
viisivuotissuunnitelma edellytti metallur-
gisten tehtaiden rakentamista maan luo-
teisalueelle. Koska tehtaiden paikkaa ei 
ollut tarkemmin osoitettu, hän katsoi ti-
laisuutensa koittaneen. Kuprijanov kertoi 
palanneensa inkerinsuomalaisten muutto-
asiaan uudelleen 1948. Hänen aloittees-
taan laadittiin laaja muistio tasavallan 
talouden ja väestörakenteen kehittämi-
seksi. Se osoitettiin Stalinille. Kuprija-
novin mukaan Karjalan johto sai eri puo-
lilta Neuvostoliittoa inkerinsuomalaisilta 
lukuisia kirjeitä, joissa he anoivat muut-
tolupia Karjalaan. Stalinille osoitettua 
Kuprijanovin muistiota tarkasteltiin sisä-
asiainministeriössä. Stalinilta saatu peri-
aatteellinen suostumus inkerinsuomalais-
ten väestönsiirtoihin Karjalaan käynnisti 
muuttojen valmistelutyön.

Kuprijanov selosti käyneensä onnistu-
neita neuvotteluja päättäjäasemassa olleen 
Kosyginin kanssa 1,5 miljardin ruplan in-
vestoinneista Karjalaan. Sillä valmisteltiin 
100 000 hengen muuttoa. Kosygin muisti 
inkeriläiskysymyksen. Hänhän oli yhdes-
sä Ždanovin kanssa ollut päättämässä in-
keriläissiirroista Suomesta Neuvostoliit-
toon loka- marraskuussa 1944 ja heidän 
sijoittamisestaan venäjälle.

Asetusluonnoksen tultua sovituksi kai-
kissa instansseissa, se otettiin Neuvosto-
liiton Ministerineuvoston kokouksen kä-
siteltäväksi tammikuun lopussa 1949. 
Asetusluonnos hyväksyttiin ilman huo-
mautuksia. Ministerineuvoston määrä-
ys edellytti 250 000 inkerinsuomalaisen 
siirtämistä muualta Neuvostoliitosta Kar-
jalais-suomalaiseen neuvostotasavaltaan 
vuosina 1949, 1950 ja 1951. On epäsel-
vää, mistä nämä inkerinsuomalaiset oli 
tarkoitus saada.

Kuprijanovin muistelmien perusteella 
inkerinsuomalaiset muuttivat Karjalaan 
mielellään. Taloudellisten etujen lisäksi he 

pääsivät käyttämään äidinkieltään suomea. 
Karjala oli nimittäin ainoa alue Neuvos-
toliitossa, jossa sitä sai käyttää julkisesti. 

Tilanne muuttui kuitenkin kriittiseksi 
elokuussa 1949. Leningradissa ja Mosko-
vassa vangittiin sen ylintä johtoa ja niin 
sanottu Leningradin juttu sai alkunsa. Ni-
kolai Kuprijanov oli yksi jutun uhreista. 
Hänet vapautettiin I:n sihteerin tehtävästä 
10. tammikuuta 1950, hänet vietiin van-
gittuna Moskovaan ja sijoitettiin kuuluun 
Lefortovon vankilaan, jossa muistelmien-
sa mukaan häntä kuulusteltiin, pahoinpi-
deltiin ja kidutettiin.

Puolueen Karjalais-Suomalaisen So-
sialistisen Neuvostotasavallan Keskusko-
mitean toimikunta piti kokouksensa 20. 
huhtikuuta 1950. Läsnä olivat Kuznetsov, 
Sykiäinen, Jegorov ja Andropov. He päät-
tivät muuttaa edellisen vuoden joulukuun 
1. päivänä hyväksymänsä päätöksen. Sen 
mukaan tasavallan metsäteollisuuteen tuli 
värvätä jo toimivien lisäksi 8 000 inkeri-
läisperhettä. Inkeriläisten luvanvarainen 
muutto tasavaltaan tuli lopettaa ja se lope-
tettiin toukokuussa 1950. Määräyksen al-
lekirjoitti Karjalais-Suomalaisen Neuvos-
totasavallan puolueen Keskuskomi tean 
sihteeri Juri Andropov. Päätös lähetet-
tiin kirjallisena puolueen piirijärjestöille, 
palautettiin lähettäjälle ja tuhottiin aktin 
mukaan 15. lokakuuta 1951.

Suomessa Inkerin ja inkerinsuomalais-
ten henkisten pyrkimysten tarina sai jat-
koa, kun perustettiin Sivistyssäätiö ja sen 
turvin julkaistiin inkeriläissyntyisen toh-
tori Sulo Haltsosen toimittama ensimmäi-
nen Inkerin Suomalaisten historia vuonna 
1969. Seuraava laaja Inkeriä käsittelevä 
yleisteos ilmestyi 1991. Inkerinsuoma-
laisten paluumuutto vauhditti laajan kir-
jon Inkeriä ja inkerinsuomalaisia koske-
van kirjallisuuden julkaisemista. Myös 
sanomalehdissä ja muussa tiedotusväli-
neissä on ollut paljon tietoa Inkeristä. In-
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kerinsuomalaisten tuntemusta suomalais-
ten keskuudessa voidaan kuitenkaan pitää 
korkeintaan tyydyttävänä. 

Käytössä olevan laajan tutkimustie-
don perusteella olen tullut siihen käsi-
tykseen, että Inkerin historia on osa Suo-
men ja suomalaisuuden historiaa. Tästä 
johtuen myös Inkerin historian vaihei-

ta tulisi esitellä koulujemme oppikirjois-
sa. Lisäksi tulisi perustaa sellainen tut-
kimuslaitos tai tutkimusyksikkö, johon 
voitaisiin keskittää Inkerin laaja-alainen 
tutkimus-, tiedotus- ja opetustoiminta. 
Myös sodanaikaisen Inkeri-päivän kat-
kennut perinne olisi mielestäni palautet-
tava oikeuksiinsa.

Ville Marjomäki: 

Mitä sotien jälkeisessä  
Suomessa on tiedetty 
ja tiedetään Inkerin suomalaisuudesta?

Elin varhaisen lapsuuteni 1950-luvulla. Sen ajan merkittäviin muistoihin kuulu-
vat äitini kertomukset Inkeristä, siellä vietetystä lapsuudesta ja nuoruusvuosista. 
Minulle äidin tarinat olivat merkitseviä ja erityisiä monessakin mielessä. Ensin-
näkin ne olivat kertomuksina sadun kaltaisia, samanaikaisesti kauniin salaperäi-
siä ja kaihoisia, mutta merkillisellä tavalla myös jännittäviä ja pelottavia. Niihin 
sisältyi viittauksia käsittämättömiin ja julmiin ihmiskohtaloihin, jotka koskivat 
yhtälailla äidin perhettä ja läheisiä kuin myös tuttuja ja naapureita.

Puhumattomuuden aika
Äitini oli tullut Inkeristä Hankoon ke-
sällä 1943. Samoissa kuljetuksissa tuli-
vat myös eno ja mummo. Äiti löysi isän 
ja jäi syntyvän perheen myötä Suomeen. 
Eno ja mummo matkustivat Ruotsiin. 
Heidän joka kesäiset vierailunsa 1950-lu-
vulla kotonamme Toholammilla ylläpiti-
vät kuitenkin tiiviin yhteyden, jota kirjeet 
ja joulupaketit täydensivät. Aina tavates-
sa ja kirjeissäkin oli Inkeri läsnä. vähitel-
len havaitsin oudon ristiriidan kotona äi-
din kertomien ja tapaamisten yhteydessä 
enolta kuulemani välillä. Enon kertomuk-
set olivat synkkiä, niistä puuttui lähes ko-
konaan äidin tarinoiden ikävöivä lämpö. 
Miksi, olivatko äidin kertomukset enon 

kertomuksia todempia, vai päinvastoin, 
miksi ne selvästikin erosivat toisistaan? 

Myöhemmin olemme, minä ja sisaruk-
seni, ymmärtäneet, että ero selittyi äidin 
ja enon asuinympäristöstä. Äiti teki työ-
tä opettajana. Hänen näkökulmansa oli 
Suomessa vallinnut inkeriläisyydestä pu-
humattomuus. Omissa muistoissa ja per-
heen sisällä nousivat esiin lapsuuden ja 
opiskeluajan valoisat puolet, hallitsevaa 
sijaa eivät saaneet perheen hajoaminen, 
isän häviäminen, kodin menetys ja sota-
ajan tuleminen. Niistäkin äiti kyllä ker-
toi, mutta sävy oli pidättyvä. Eikä Inke-
ristä kukaan kylällä mitään tiennyt. Sen 
me lapset tajusimme, kun joskus jostain 
syystä tulimme näistä asioista puhuneek-
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si. Kyläläisten, lasten ja vanhempien, suh-
tautuminen oli aito hämmästys; mitä ne 
Inkeri ja inkeriläiset ovat, eikö venäjäl-
lä ole venäläisiä, monille ryssiä. Äiti ei 
halunnut selitellä, Suomessa oli hyvä olla 
näin. Anonyymiys oli myös suoja mahdol-
lisia ympäristön ennakkoluuloja vastaan. 

Eno sen sijaan muodosti muistikuvansa 
monissa keskusteluissa muiden emigrant-
tien kanssa. Boråsissa ei tarvittu sordinoa, 
keskustelu oli avointa ja kantaa ottavaa, 
kylmän sodan maailma ohjasi mielipitei-
tä. Mahdollisen onnellisen lapsuuden ase-
mesta keskusteluissa korostuivat ne sei-
kat, joiden vuoksi keskustelijat olivat nyt 
Ruotsissa, eivätkä Inkerin maalla.

Uusi aikakausi alkaa avautua
Suomessa asiat alkoivat muuttua hiljal-
leen 1960-luvuin lopulta alkaen. Kekko-
sen ajan politiikka vaimensi sodan jälkei-
siä pelkoja ja kontaktit Neuvostoliittoon 
tulivat tutuiksi niin politiikan, kaupan, 
kuin kansalaisille avautuneiden turisti-
matkojenkin kautta. Toholammille perus-
tettiin lukio ja neuvostoliittolaiset junat 
toivat ja veivät tavaraa. Äitiä haettiin nyt 
tulkiksi kauppavaltuuskuntiin ja rehtori 
kysyi venäjän opettajaksi lukioon. Mer-
kittävää äidin suostumiselle kumpaankin 
näistä tehtävistä oli se kun rehtori kertoi 
lukioon tulevien vanhemmille, että venä-
jän kieli ja Stalinin teot ovat eri mitalli-
sia asioita ja sai näin opetuksen käynnis-
tämisen hyötyperustelut ymmärretyiksi. 
Nykyisin samassa koulussa opettaa venä-
jää yksi äitini ensimmäisistä oppilaista.

vaikka inkeriläisyyttä koskeva tietoi-
suus ei lisääntynytkään tuolloin ratkai-
sevasti, tie asiasta puhumiselle oli nyt 
aiem paa avoimempi. Äitini kokemuksen 
mukaan henkinen vapautuminen kasvoi 
ja henkilökohtaista inkerinsuomalaista 

identiteettiä suomalaisuuden ulottuvuu-
tena ei enää tarvinnut epäillä samalla ta-
voin. Suomalaisuus ja inkerinsuoma-
laisuus kasvoivat omassakin mielessä 
yhteen. Ikävää vähensivät ja rohkeutta 
lisäsivät myös ensimmäiset matkat Hat-
sinaan, vanhemman veljen ja hänen las-
tensa tapaaminen.

Miksi emme tienneet?
Monet seikat auttavat ymmärtämään 
koetun Inkerin suomalaisten unohduk-
sen ajan syitä. Keskeinen yhteen sitova 
tekijä on tietenkin kylmän sodan maail-
ma. Suomen uusi asema ja sen perustal-
ta hahmotettu ulkopolitiikka eivät salli-
neet niitä lähihistorian korostuksia, jotka 
olivat Neuvostoliitolle tabuja. Tämä päti 
yhtälailla suhtautumisessa niin Inkeriin, 
kuin Balttiaankin. Molemmat olivat osa 
suurpolitiikkaa. Toivo Flinkin uunituo-
reessa tutkimuksessaan vahvasti doku-
mentoima sotien jälkeinen inkeriläisten 
palauttaminen Neuvostoliittoon oli yhtä-
lailla osa kylmän sodan vyyhteä. Se selit-
tää myös sotaa edeltäneiden vuosien ”hei-
moromantiikan ajan” unohtamisen. Myös 
maantieteellisenä alueena Inkeri leikkau-
tui uudella tavalla irti Suomi-yhteydes-
tään. Siitä tuli supervallan sotilaallisen 
voiman kannalta keskeisen metropolin 
Leningradin suojavyöhyke, mihin ei ol-
lut menemistä ja mistä ei puhuttu.

Palautusten jälkeen Suomeen jäänei-
den inkeriläisten määrä oli pieni, se jäi 
”suuremman heimon”, karjalaisten ja hei-
dän evakkoliikkeensä synnyttämän tietoi-
suuden jalkoihin. Karjalaisten kohtalo ei 
ollut unohdettavissa tai piilotettavissa 
oleva asia. Se oli kipeä kohta sekä poliit-
tisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti että 
maantieteellisesti. vaikka inkeriläisten 
tuskalliset kokemukset olivat laadultaan 
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yhtä kovia tai kovempiakin, jäivät ne hei-
dän oman kokemuksensa piirissä käsitel-
täviksi. Suomi saattoi ne unohtaa.

Äitini esimerkkitapauksen tapaan koti-
Suomeen jääneet inkeriläiset eivät myös-
kään ole pitäneet meteliä itsestään. Järjes-
tötoimintaa on ollut, mutta se on hoidettu 
poliittisia vaatimuksia. Yhdessä oleminen 
ja perinteen vaaliminen ovat olleet etu-
alalla. Toimintatapaa voi kutsua myös si-
säänpäin kääntyneeksi.

Paluumuuton aika 
Historialliset olosuhteet muuttuivat yl-
lättäen ja nopeasti 1990-luvun alussa. 
Kylmäsota päättyi ja Neuvostoliiton his-
toria sen mukana. Presidentti Koivisto 
ilmoitti, että inkeriläiset ovat suomalai-

sia ja heillä on sen vuoksi oikeus tul-
la kotimaahansa paluumuuttajina. Esiin 
nousi myös ajatus kunniavelan maksa-
misesta pitkään vaietulle kansanosal-
le. Keskustelu inkeriläisistä tuli julki-
sen huomion kohteeksi ja paluumuutto 
alkoi. Muuttoliike on jatkunut runsaan 
viidentoista vuoden ajan ja sitä on tuet-
tu myös uusiin oloihin kotoutumista tu-
kevalla koulutuksella. Yleinen tietoisuus 
inkeriläisistä osana Suomen kansaa on 
kehityksen tuloksena vahvistunut ratkai-
sevasti. Seuraava merkittävä askel tällä 
tiellä on inkeriläisten historiaa koskevan 
tiedon liittäminen oppikirjoihin. Tämän 
tiedon luonnollinen yhteys on kansallis-
ten vähemmistöjen, ulkosuomalaisuuden 
ja suomalaisten muuttoliikkeiden yhtey-
dessä.

Kansallisarkiston Inkeri-näyttely 
on siirtynyt Hangon Rintamamuseoon. 

Näyttely siirtynee myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana 
Turun Siirtolaisinstituuttiin.

Näyttely on Hangossa 15.9. asti

mutta aivan viimeisen viikon näyttelyaikoja 
kannattaa varmuudenvuoksi tarkistaa 

puhelimitse joko numerosta 019-244 3068 tai 019-231 301.

Hangon Rintamamuseo sijaitsee osoitteessa Lappohja, 10900 Hanko. 

• Näyttely on avoinna ma-su 11.30–18.30 
• Ryhmät myös sovitusti aukioloajan ulkopuolella
• Pääsymaksu 4/3/0 e
• Opastus tilauksesta 20 e/45 min tai 30 e/75min
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Tuuli Inkeri nukkui pois

nopeasti maksaan ja muualle, että kesä-
kuun toinen päivä hän poistui ajasta ikui-
suuteen jättäen meidät kaikki, jotka Tuu-
lin tunsivat, suuren surun valtaan. Tuuli 
oli elämää ja tarmoa täynnä oleva hymy-
huuli, joka ehti kaikkialle.

Ella kertoo kirjeessään, kuinka Tuu-
li ”osasi lohduttaa aina kun oli vaikeaa. 
Kun saatoimme äitiäni maan multiin ja 
minä vanhimpana lapsena kuljin äidin ar-
kun perässä, Tuuli astui viereen ja otti kä-
destä. Se loi suuri lohtu.”

Ella lopettaa kirjeensä sydäntäsärke-
västi: ”Tuuli, minun on Sinua niin ikä-
vä, niin ikävä. Ei kaipaukseni laannu kos-
kaan. Kesän kauniimpana hetkenä sinä 
siirryit ajasta ikuisuuteen Jumalan luo. 
Sinä olet täällä nyt jokaisessa kesän puh-
keavassa kukassa, sireenien tuoksussa, 
samoin omenapuiden, ruusujen, liljojen, 
orvokkien ja puidenlehtien tuulen väri-
nässä, perhosten lennossa, lintujen laulus-
sa puiden oksilla. Kaikkialla missä tuuli 
tuulee, sinä elät. Sinun nimesi ei kuole 
koskaan täällä maanpäälläkään. Toivon 
Sinulle silti rauhallista unta ja että pää-
sen pian vierellesi nukkumaan.”

Äiti Ella Ojala

Inkeriläisten viesti ottaa osaa Ellan suu-
reen suruun ja toivottaa hänelle voimia.

Tuuli kulki Ellan kanssa inkeriläis-
ten tapahtumissa ja oli viimeksi 
mukana kevään ajankohtaissemi-
naarissa helmikuussa. Kuvassa 
Ella ja Tuuli Karjalatalon seminaa-
rissa lokakuussa 2009.

Inkerinviestin pitkäaikainen avusta ja 
aktiivisesti inkeriläisten asiaa eteen-
päin vienyt Ella Ojala kirjoittaa surun-
murtamana tyttärensä Tuulin Inkerin 
poismenosta. 

Rakkaan lapseni Tuuli Inkerin muistolle

Enkeleistä kauneimman
Jumala antoi lapsekseni maailmaan
Mutta ei antanutkaan hänen
Kanssamme loppuun saakka kulkea:
Vaan kutsui Tuulin taivaaseen,
Suojelusenkeliksi rakkailleen.

Ella kertoo antaneensa 1951 syntyneelle 
esikoiselleen nimeksi Tuuli, vaikka kas-
tepappi oli nimeä vastaan. Ella kirjoittaa 
kirjeessään ”pidin kiinni Tuuli – nimestä, 
koska se oli jo itsessään kuin runo. Kau-
neinta suomen kieltä. Toiseksi nimeksi 
hänelle lankesi kuin luonnostaan Inkeri, 
koska olin syntynyt Inkerissä”.

Tuuli opiskeli ylioppilaaksi tulon jäl-
keen sairaanhoitajaopistossa ja erikoistui 
sisätautien- ja vanhustenhuollon erikois-
sairaanhoitajaksi ja toimi Kullaan van-
hainkodin johtajattarena, kunnes siirtyi 
Helsinkiin uuden, juuri perustetun sai-
raalan osastonhoitajaksi. Tuuli oli töissä 
vielä maaliskuun 4. päivänä, kun hän sai 
tietää vaikeasta syövästä, joka levisi niin 
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Uutisia inkeristä
Uutiskolumnistin kannanotto

Inkerinsuomalaiset ja ulkosuomalaisparlamentti

on kai ulkosuomalaisparlamentille liian 
vaikea purtavaksi.

Eroavaisuudet pistivät silmään. Olem-
me erikoisia siinä mielessä, että meidän 
esi-isät eivät ole koskaan olleet Suomen 
kansalaisia. Kun he 1600-luvulla muutti-
vat Suomesta Inkeriin, sellaista käsitettä 
kuin Suomen kansalaisuus ei ollutkaan. 
Näin kaksoiskansalaiskysymys, joka in-
nosti ulkosuomalaisparlamenttia sen syn-
tyvaiheessa, ei ollut meille alkujaan niin 
tärkeä. Tärkeäksi se muodostui vasta nii-
hin aikoihin kun osallistuimme allekirjoi-
tusten keräämiseen kaksoiskansalaisuus-
vetoomuksen alle. vasta nyt käy ilmi, että 
meidänkin lobbaama laki on todella tär-
keä Suomessa asuville inkeriläispaluu-
muuttajille. Saadessaan Suomen kansa-
laisuuden he voivat nykyisin pitää myös 
venäjän tai viron passin.  

Usp:n 13 vuoden historiassa kaikki in-
keriläisliittojen esittämät aloitteet meni-
vät ulkosuomalaisparlamentin istunnois-
sa läpi. Tämä tarkoittaa sitä, että meitä 
ymmärretään ulkosuomalaisten joukossa 
ja asemamme usp:ssa on vakiintunut. ”In-
keriläispähkinä” ei enää pelota siinä ke-
tään. Kannattaa katsoa tulevaisuuteen ja 
käyttää parhaiten niitä mahdollisuuksia, 
jotka tämä ainutlaatuinen ulkosuomalais-
foorumi tarjoaa.

Ajatus ulkosuomalaisparlamentin perus-
tamisesta syntyi Suomi-Seurasta. Järjestö 
on huolehtinut vuodesta 1927 huolehtinut 
Suomen ulkopuolella asuvista suomalai-
sista ylläpitämällä heihin lähinnä kulttuu-
risuhteita. Mallia parlamenttiin otettiin 
Unkarista ja Italiasta, joissa oli jo jonkin 
aikaa toiminut tämänkaltaisia sellaiset ul-
komailla asuvien maamiesten elimiä.

Juhlavuotena 1997 Helsingissä pidet-
tiin järjestelykokous. On tärkeää, että sii-
hen kutsuttiin inkerinsuomalaisten edus-
tajia. Inkeriläisliittojen toiminta oli tuttua 
Suomi-Seuralle alusta alkaen. Seuran toi-
mitusjohtaja, Martti Häikiö, tutustui Jo 
80-luvun lopulla inkerinsuomalaisten toi-
mintaan Inkerissä ja virossa. Hänen an-
siostaan saimme Suomesta tukea suomen 
kielen opiskeluun jo liikkeemme alkuvai-
heessa. Hän on opettanut meille myös pe-
rustietoja siitä, miten pitää suhteita yllä 
Suomen valtioon.

Alku ei ollut helppo. Muistan, että 
90-luvun lopussa minun piti joka kokouk-
sessa tavalla tai toisella todeta uudestaan 
ja uudestaan ettemme ole ”ryssänmaan” 
edustajia vaan yhtä hyviä ulkosuomalai-
sia kuin muut, että meillä on samat huo-
let suomalaisuuden säilyttämisestä ja hei-
motyön kokemusta ehkä enemmän kuin 
monilla muilla. Muistan erään varapuhe-
miehen sanoneen, että inkeriläispähkinä 



inkeriläisten viesti20

Suomen sisäasiainministeriön kanslia-
päällikkö Ritva viljasen johtama delegaa-
tio vieraili 19.–20. Toukokuuta. vierailun 
päätavoitteena oli tutustuminen inkerin-
suomalaisten nykypäivään. 

Kansliapäällikkö työkavereineen kävi 
torstaina 20.5. Inkerin Liiton toimistos-
sa. Pidettiin tunnin pituiset neuvottelut, 
jotka koskivat inkeriläispaluumuuton tu-
levaisuutta. Iltapäivällä delegaatio kävi 
Keltossa, jossa se tutustui vanhusten pal-
velutalon ja Inkerin kirkon koulutuskes-
kuksen toimintaan sekä tapasi piispa Aar-
re Kuukaupin, joka kertoi paljon kirkon 
ja Kelton seurakunnan elämästä. 

Inkerin vierailu oli kansliapäällikkö 
Ritva viljanen ensimmäinen laatuaan ja 
hän kertoi vaikuttuneensa nähtyään näin 
elävän suomalaisyhteisön venäjällä.

Kelton vanhusten palvelutalolla käydessään kans-
liapäällikkö Ritva Viljanen jutteli mielellään inke-
riläismummojen kanssa.
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Sisäasiainministeriön delegaatio Inkerinmaalla

Muinaissoittimet tulevat taas soimaan

tutustuttiin puhallusinstrumentteihin, kie-
lisoittimiin ja jopa savipilleihin. Korpe-
laiset pystyivät kertomaan muille paljon 
vanhassa Inkerissä käytössä olleista pai-
mentorvista ja kanteleista. Kouluttajina 
seminaarissa olivat mm. Sattuman dmit-
ri djomin sekä Karjalassa tunnettu kan-
teleen rakentaja Anatoli Meshko.

Olga Konkovan mielestä seminaari 
on antanut hyvää ajatteluevästä Korpi-
yhtyeelle. ”Aiomme nyt kehittää myös 
instrumentaalista musiikkia”, lauluyh-
tyeen johtaja totesi.

Sofja Kutsher

Osallistuen suomalais-ugrilaisten kanso-
jen yhteistyöhön Inkerin Liiton Korven  
nuoret kävivät 18.-20. toukokuuta Pet-
roskoissa. Karjalan pääkaupungissa isoh-
kon Suomalais-ugrilaisten nuorison tule-
vaisuuspaja–hankkeen puitteissa pidettiin 
venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen 
perinnesoittimet–seminaari. 

Seminaarin ohjelma oli varsin moni-
puolinen. Luentoja seurasivat työpajat, 
joissa valmistettiin muinaissoittimia ja 
opiskeltiin niiden soittamista. Erikseen 
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Ulkosuomalaisparlamentin 6. istunto

lan presidentti Tarja Halonen. President-
ti totesi muun muassa, että ”Suomalaiset 
maailmalla ovat Suomen ja suomalai-
suuden malleja. Olette todellisia Suomi-
brändin tekijöitä”. Hän piti tärkeänä ulko-
suomalaisparlamentin roolia ja sanoi sen 
aseman vaikuttavana ulkosuomalaisfoo-
rumina vakiintuneen. Presidentti osoitti 
myös huolensa suomi-koulujen heikosta 
taloudellisesta asemasta.

Ulkosuomalaisparlamentin 6. varsinainen istunto 24. toukokuuta. 

Inkerinsuomalaisten edustusto oli moni-
päinen ulkosuomalaisparlamentin 6. var-
sinaisessa istunnossa Helsingissä 24.–25. 
toukokuuta. Suomalaistyön veteraanien 
joukossa oli muutama aivan nuorikin 
edustaja. Inkeriläisdelegaatiosta kaik kien 
pisimmän matkan Helsinkiin on tehnyt 
Anna Kambarova Novosibirskista. 

Ulkosuomalaisparlamentin avajaispäi-
vänä puheen yliopiston salissa piti tasaval-

Kauniit juhlat Keltossa

Monet muistavat ensimmäiset Inkerin 
Liiton pitämät kesäjuhlat Keltossa ju-
hannuspäivänä 1989. Ensimmäiset inke-
rinsuomalaisten kesäjuhlat tässä luonnon-
kauniissa pitäjässä järjestettiin kuitenkin 
jo vuonna 1910 eli tasan 100 vuotta sitten.

Tämänvuotisten juhlien ohjelma oli 
laaja ja monipuolinen. 19. kesäkuuta kel-
lo 11.00 koulun urheilukentällä alkoivat 
saappaanheitto ja kyykkäpelit. Samaan 
aikaan Kelton kirkkokellot soivat juma-
lanpalveluksen alkua. Liturgina toimi 
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Ivan Hutter ja saarnasi Hannu Heikkilä. 
Jumalanpalvelusta seurasi urkukonsert-
ti, jossa loistavasti esiintyi seurakunnan 
kanttori Marina väisä trumpetin soittaja 
Andrei Medvedevin kanssa.

Ostos- ja viihdekeskuksen salissa pi-
dettiin kahdelta juhlapuheenvuorot. Mu-
kana olivat mm. inkeriläisliittojen pu-
heenjohtajat virosta (Toivo Kabanen) ja 
Ruotsista (Inkeri Peterson). Kelton seura-
kunnan kuoro lauloi taitavasti Nouse In-
keri. Musiikkiyhtyeet esittelivät itsensä 
lyhyesti ja IL:n puheenjohtaja Aleksan-
teri Kirjanen myönsi kunniakirjat ansiok-
kaasta heimotyöstä. Tänä vuonna yhdis-
tyksemme kunniakirjan saivat Juha-Matti 
Aronen (Tartto), Lilja Bolshakova (Pieta-
ri), Irina Golysheva (Pietari), dmitri Gui-

tor (Pietari), dmitri Poljakov (Taaitsa) ja 
Marina väisä (Keltto).

Tämän jälkeen juhlaväki siirtyi kou-
lulle, jonka luona olevalla lavalla viideltä 
iso konsertti. Kolme lauluyhtyeistä (Pie-
tarin kuoro, Korpi ja Talomerkit) edusti 
Pietaria ja virosta tuli niin ikään kolme 
(Tarton Röntyskä sekä Kataja ja Kaner-
va Tallinnasta). Lapsiyhtyeitäkin oli saa-
punut samaiset kolme kappaletta (Svetl-
jatshki Systärpekistä, Linnud Joenperältä 
ja Kalastajatar vistinästä). Juhliin osallis-
tui myös yhtye Sosnovy Borista ja yleisöä 
tanssitti kaksi pietarilaista tanhuyhtyettä. 
valoisassa illansuussa taivaalle nousi-
vat ison nuotion liekit. Ihana ilma ja juh-
lien kunnon järjestely tähdensivät juhlien 
myönteisen vaikutelman.

Vähän kulttuurieroista

6. heinäkuuta pitkän käännyttämiskiistan 
jälkeen, venäläisvanhus Irina Antonova 
(82) tuli Kikkerin vanhainkotiin. Osallis-
tuin muutama viikko aikaisemmin eräällä 
Moskovan kavalla näytettyyn tv-keskus-
teluun, jossa käsiteltiin juuri tätä kiistaa. 
Ajattelin kertoa keskustelussa suoma-
laisten ja venäläisten välisistä kulttuuri-
eroista. Siitä, että Suomessa työikäisil-
lä lapsilla ei ole tapana huolehtia omista 
ikävanhemmistaan, eivätkä suomalaiset 
vanhukset koskaan suostu lapsiensa tu-
keen. Siitä, että edes laupeus ymmärre-
tään eri maissa eri tavoin. Esimerkiksi 
venäjällä se ymmärretään niin, että täy-
tyy antaa majapaikka orvolle ja ojentaa 
leipää nälkäiselle. Taas Suomessa yrite-
tään järjestää yhteiskunta niin, jotta or-
poja ja nälkäisiä ei olisi. Halusin kertoa 

siitä, miten vanhustenhuolto on järjestetty 
Suomessa ja miksi kunnan-viranomaisilla 
on siinä keskeinen rooli. valitettavasti en 
onnistunut tavoitteessani. Ohjelman juon-
taja keskeytti haastatteluni, kun sanoin, 
etten voi epäillä Suomen oikeuden päte-
vyyttä ja jatkoin, että Suomessa oikeu-
den päätökset ja maan lainsäädäntö ovat 
tiukasti noudattavissa. Sääli, sillä salissa 
olisi ollut paljon juristeja ja olisin halun-
nut tietää heidän mielipiteen siitä, ovatko 
oikeuden päätökset ja lainsäädäntö nou-
dattavissa? Sääli, etten niin kuin kaik-
ki muut, minulle ei esitetty kysymyksiä. 
vastatakseni siihen mitä on tehtävä, oli-
si ollut kolmiosainen. 1) Meidän venäjän 
kansalaisten pitää huolehtia siitä, että Iri-
na Antonova otettaisiin kunnolla vastaan 
ja seniorihenkilö saisi tasokkaan hoidon. 

Uutiskolumnistin heinäkuinen kannanotto
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2) Niiden salissa olleiden suomalaisten, 
jotka eivät pidä maansa sosiaalilaista, pi-
tää taistella lainmuutoksen puolesta. 3) 
Ja Irina Antonovan tyttären pitää valittaa 
eteenpäin Euroopan oikeuteen ja järjestää 
mielenosoituksia Helsingissä. Näin tilan-
ne kehittyisi normaalilla tavalla. 

Onhan symbolista, että vanhus on nyt 
hoidossa palvelutalolla, joka on rakennet-
tu suomalaisilla varoilla ja on suomalai-
sen kansalaisjärjestön omistuksessa. villa 
Inkeri ry:n rakentama ja ylläpitämä Kik-
kerin vanhainkoti luotiin RAY:n myöntä-
mällä rahoituksella. Elämä on näyttänyt 
parhaiten mitä tarkoittaa suomalainen hy-
väntekeväisyys ja mikä on laupeus suo-
malaisittain. Olen myös ylpeä siitä, että 

Inkerin Liitto ja minä itse olin muka-
na yhteishankkeessa, kun mm. Kikke-
rin vanhusten palvelutalon henkilökun-
ta sai täydennyskoulutusta. Pääministeri 
Putinin asiaan puuttumiseen jälkeen An-
tonovan tyttärellä oli mahdollisuus vali-
ta hoitolaitos, mutta Kikkeriä parempaa 
Leningradin alueelta ei löytynyt!

Onhan niitä usein mainittavia kult-
tuurieroja olemassa. Minun on helppoa 
katsoa venäläisiä suomalaisen silmin ja 
suomalaisia venäläisen silmin. Erot ovat 
mm. siinä, ettei suomalainen tv-keskus-
telun juontaja voi ikinä olla yksinomaan 
toisen keskustelu osapuolen kannalla ja 
siinä, että Suomessa saa sanottavan sa-
notuksi.

Matkan varrelta –      
inkerinsuomalaisen muistelmia
Reino Jaakkimainen

Ryhmä uusia ihmisiä saapui kyläämme 
hevosrattailla: venäläinen perhe kahden 
lapsen kanssa ja venäläissyntyinen van-
hahko saksalainen isä aikuisen, kauniin 
tyttärensä kanssa. Leningradin lähettyvil-
lä oli suurenpuoleinen saksalainen kylä, 
missä saattoi elää eri ammattialojen jäl-
keläisiä, joiden esivanhemmat tsaari ai-
koinaan oli tuonut palvelemaan hovinsa 
tehtävissä. Oletin, että uusilla tulokkailla 
ja kylällämme oli jotain yhteyttä, vaikka 
saksalaiset eivät olleetkaan vielä valloit-
taneet kylää.

vanhan miehen käytöstavoista kävi 
ilmi, että hän oli sivistynyt, oppinut mies 
ja tytärkin samaa luokkaa. Heidän aset-

tumisensa rintamavyöhykekylään viittasi 
saksalaisten järjestelyihin. Mielikuvituk-
seni lähti laukkaamaan ja oletin heidän 
auttavan saksalaisia toimittamalla tietoa 
esim. tärkeiden tukikohtien sijainnista ja 
rintamatoiminnasta. (Kurkelassa he olivat 
lähellä ja kohtalaisen turvassa.)

Toukokuussa saksalaiset ilmatorjun-
tatykit lähetettiin miehistöineen Kes-

Jatkoa Inkeriläisten Viestissä 11/2007 aloitetuille 
muistelmille. 
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jos joku meistä saisi surmansa. Jälkeen-
päin vasta oivalsin, että haavoittuminen 
olisi ollut pahempaa. Eihän meillä ollut 
mitään lääkkeitä eikä ensiaputavaroita. 
Mistä olisimme saaneet apua? Saksalai-
silta? Kuka muu välittäisi kuin oma per-
he? Mielentilaamme kuvaa se, että vain 
harvoin nauroimme tai laskimme leikkiä.

Kaikki poikani    
ovat nyt kuolleet 
Eräänä myöhäiskevään päivänä käveli 
saksalainen sotilas meille ja komensi po-
jat valmistamaan polttopuita saksalaisille 
Pekkolan talossa. Me kolme veljestä teim-
me työtä talon kujassa, mistä seinälankut 
oli jo purettu talon lämmittämiseksi. Jus-
si keräsi lähiympäristöön heiteltyjä pui-
ta, Matti ja minä sahasimme sahapukin 
päällä. Muistan olleeni vähän käärmeis-
säni siitä, että Jussi valitsi itselleen hel-
poimman työn, mutta sitten rauhoituin: 
”Jussi pitää minua nyt isona poikana mitä 
olenkin, eikä enää vauvana”. Äkkiä kuului 
korvia repäisevä räjähdys ja oli aivan kuin 
koko maailma olisi mennyt ylösalaisin.

Äiti, joka oli ollut Takatuvan ulkopuo-
lella, oli kuullut tykinammuksen lähesty-
vän äänen. (Jokainen meistä oli oppinut 
arvioimaan ammusten äänestä kuinka lä-
helle se iskisi. Mitä vähemmän kuulit, sitä 
lähemmäksi se lyö.) ”Tämä tulee lähel-
le,” ajatteli äiti. Hän katsahti ylös ja näki 
Pekkolan talon savun ja pölypilven peit-
tämänä. ”Hyvä Jumala, kaikki poikani 
ovat kuolleet!” Kun savupilvi alkoi häl-
vetä, äiti näki kolme paria jalkoja juokse-
massa savun alla. ”Luojan kiitos, he ovat 
vielä elossa!”, hän ajatteli. 

ki-venäjälle osallistumaan Kharkkovin 
taisteluihin. Miehet toimivat Bofors-
tykkeineen toimivat niin hyvin, että 
heidän yksikkönsä ylennettiin tavalli-
sesta Wehrmacht-kenttäarmeijasta Waf-
fen SS-valiojoukoksi. Olimme tutustu-
neet yhteen talomme lähellä olevan tykin 
miehistön jäseneen, Justukseen. Justus 
puhui kohtalaisen hyvää venäjää. Hän 
oli aina ystävällinen ja avulias. Kulki-
essaan talomme ohi hän pysähtyi usein 
juttelemaan kanssamme. Hän löysi uu-
sien tulokkaiden joukosta itselleen tyt-
töystävän ja käveli usein käsikkäin tä-
män kanssa. Tuon näyn arkipäiväisyys ja 
tavallisuus oli kuin toonikka sodan hul-
luuden keskellä.

Pelko on yksityinen, henkilökohtai-
nen tunne. Elimme sota-alueella jatku-
van, ajoittaisesti toistuvan, tykkitulen ja 
harvemmin toistuvien lentopommituk-
sien alla. Pommituksissa pelko oli pinnal-
la kunnes vaara meni ohi. Tykkiammus 
taas tuli varoituksetta milloin tahansa ja 
mihin tahansa. Sen aiheuttaman hengen-
menon pelko oli aina läsnä, mutta aino-
astaan pinnalla räjähdyksien aikana. Rä-
jähdysten välisinä aikoina pelko taas kyti 
pinnan alla. Kun elää kuukausikaupalla 
äkkinäisen hengenmenon uhan alla, pel-
koon alkaa tottua ns. ulkopuolisesti. Pin-
nallinen pelko piiloutuu ihmisen sisim-
pään ja elää siellä. Näin ainakin kävi 
minulle. Luulen, että tämänlainen pelko 
on läsnä kaikissa ihmisissä, jotka elävät 
vastaavissa oloissa. 

Emme puhuneet koskaan pelosta, mut-
ta tiesimme että kukin meistä voisi laka-
ta elämästä milloin tahansa. Aivoni kiel-
täytyivät ajattelemasta mitä tapahtuisi, 
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Me pysähdyimme pian. Turha juosta 
enää. Menetimme kuulon vähäksi aikaa, 
mutta kukaan meistä ei ollut edes haa-
voittunut, ei naarmuakaan. Ammus oli 
räjähtänyt 7–10 metrin päässä meistä, lä-
himpänä Jussia. Olimme pölyn ja roskan 
peitossa. Yksi sotilas haavoittui lievästi 
talon sisällä, mutta sotavanki, joka oli ol-
lut korjaamassa valtatietä noin 50 metrin 
päässä, sai surmansa. 

Kevät oli jo edennyt melko pitkälle, 
maa oli vihreän ruohon peitossa. Oli ruo-
hon syöntimahdollisuuksien aika. Pää-
tin pistäytyä Partasissa tapaamassa Rei-
no-kaimaani kun näin erään talon edessä 
joukon miehiä. Lähestyessäni huoma-
sin venäläisen lentäjän istumassa ruo-
hon päällä ja yhdyin ryhmään, sillä halu-
sin kuulla uutisia Leningradista. Mies ei 
näyttänyt vielä sulattaneen sitä, että hän 
nyt oli sotavanki. Hän puhui kuin olisi 
puhunut ystävilleen Leningradissa kut-
suen meitä tovereikseen. Kysyimme ruo-
katilanteesta siellä. Hän sanoi useiden 
siviilien kuolleen nälkään, mutta kertoi 
että sotilaat saivat riittävästi ruokaa py-
syäkseen hengissä. Hän ei näyttänyt näl-
käiseltä, mutta kai lentäjä sai enemmän 
ruokaa kuin monet muut. Miehessä oli 
jotakin pöyhkeyttä, ehkä myös ylpeyttä. 
Jos hän oli tyypillinen esimerkki, mo-
raali Leningradissa ei liene ollut kovin-
kaan alhainen.

Olen seurannut ilmataisteluja useam-
man kerran. venäläisille kävi aina huo-
nommin. Muistan yhden tapauksen, mis-
sä yksinäinen Messerschmitt taisteli 
kolmea venäläistä konetta vastaan. Oike-
astaan se oli kilpailua; venäläiset koneet 
yrittivät paeta ja saksalainen jahtasi niitä. 

Kaksi putosi, yksi pääsi karkuun. Tässä 
täytyy selostaa eräs seikka: Jotkut venä-
läiset hävittäjäkoneet oli rakennettu osit-
tain vanerista. Saksalaiset käyttivät eri-
koisia ammuksia jotka sytyttivät vanerin 
palamaan. Kuka haluaisi osallistua ilma-
taisteluun tällaisessa koneessa?

Ihmettelen vieläkin kuinka me selvi-
simme ne pitkät kuukaudet ennen kuin 
maatuotteet kypsyivät. Äidin kekseliäi-
syys oli uskomatonta. Hän valmisti ruo-
kaa vaikka tyhjästä. voikukat, nokkoset, 
suolaheinä ynnä muut kelpasivat hyvin 
tällaisessa tilanteessa. Kaikki istutukset 
ja kylvöt kasvoivat ja kypsyivät hyvin. 
Ryhdyimme keräämään satoa liian var-
hain, kun se oli vähänkin mahdollista. 
Kasvu oli ihanaa ja nälkä alkoi unohtua.

Ihmettelin myös näin jälkeenpäin sitä, 
miten selvisi se perhe, joka muutti sa-
maan taloon kanssamme. Mistä he sai-
vat tai keräsivät ruokansa? Heidän oli täy-
tynyt pystyä jollain tavalla piilottamaan 
edellisen syksyn satoa saksalaisilta. Se 
olisi kai ollut helpompaa Piutusissa, eril-
lään muusta Kurkelasta, koska heidän ta-
loissaan ei ollut saksalaisia.

Sieben     
und Zwanzig
Jo parin viikon kuluttua saapumisestaan 
keräsivät saksalaiset kaikki työkykyiset 
ihmiset, miehet ja naiset Partasille, jär-
jestäytymään työryhmiksi. Poisjääminen 
tai minkäänlainen palkka ei tullut kysy-
mykseenkään. Seisoimme kaikki rivissä 
ja jokainen sai vuorollaan oman henkilö-
numeronsa. Olin muutamaa viikkoa vail-
la neljätoista. Ei kysytty, mutta ilmeisesti 
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heidän puolestaan kelpasin jo työpalve-
luun. Numeroni oli 27, ”sieben und zwan-
zig”. Ennen Kurkelasta muuttoja ehdin 
olla töissä vain pari kertaa ja Kurkelaan 
palaamisen jälkeen kesti jonkun aikaa en-
nen kuin meidät ”löydettiin”. Jokaisella 
saksalaisella näytti olevan valta määräil-
lä meitä milloin ja miten vain halusivat. 
Talvella muistan lapioineeni lunta, kesä-
työstä taas jäi lähtemättömästi muistiini 
edellisen kesän venäläisten kaatuneiden 
hautaaminen.

Olin neljän miehen ryhmässä (Matti oli 
siinä myös). Myötämielinen saksalainen 
ryhmänjohtaja kysyi minulta pystyisinkö 
tämänlaiseen työhön. En halunnut näyttää 
pelkurilta; sanoin kykeneväni. Jälkeen-
päin olisin valinnut pelkurin osan, sillä 
työstä tuli paljon kaameampaa kuin mitä 
osasin kuvitellakaan. 

Alue, minkä kävimme läpi, oli mi-
nulle tuttua. Se oli Kurkelan, Nuijalan 
ja Kuittilan välistä peltoa. Kaatuneiden 
lojuttua melkein vuoden teki ruumii-
den näkeminen pahaa. Ne kaksi sotilas-
ta, jotka ammuttiin puolikypsiä peru-
noita syödessään pienen nuotion edessä, 
oli helppo löytää. Olin nähnyt heidät jo 
edellisenä syksynä. Kaivoimme matalan 
haudan ja työnsimme heidän jäämistön-
sä siihen. Teimme samoin niille kahdel-
le jotka olivat kaatuneet perunamaassa 
Kuittilan lähellä.

Palaneen kumipyöräisen panssarivau-
nun miehistön hautaaminen Leningradiin 
vievän valtatien vieressä, pellolle hauda-
tun panssarin lähettyvillä, missä Matin 
kanssa olin aikaisemmin seikkaillut, oli-

kin täysin toisenlaista. Pahinta oli palan-
neen ihmiskehon leijaileva, melkein vuo-
denkin jälkeinen haju. Kolme miehistön 
jäsentä oli palanut suhteessa siihen kuin-
ka lähellä vaunua olivat olleet: yksi, vielä 
vaunun päällä ja toinen, noin viiden met-
rin päässä, olivat kääpiön kokoisia; kol-
mas oli yleisesti palanut, mutta edelleen 
täysikokoinen. Näky oli kaamea, mutta 
haju sai minut voimaan pahoin. Kesti ai-
nakin viikon ennen kuin pystyin kunnol-
la syömään.

viimeisenä hautasimme Punaisen Ris-
tin sisaren, josta oli enää jäljellä vain luut 
ja pitkät punaisen hiukset. Oli ikävää jät-
tää haudat merkitsemättä, mutta tämä ei 
näyttänyt huolestuttavan saksalaista. Oli-
sin pannut haudoille jonkun merkin, mut-
ten löytänyt mitään sopivaa lähiympäris-
töstä sitä varten. Ajattelin, että palaan 
myöhemmin.

Elämä Kurkelassa elokuun 1942 lo-
pulla näytti lupaavalta. Nälkä ja vii-
me kuukausien kärsimykset olivat ohi. 
Meillä oli nyt perunoita, kaalia, porkka-
noita, lanttuja ja enemmän maitoa leh-
mältämme vaapukalta. Kunhan vain Le-
ningradin tilanne selviäisi, asiat varmaan 
asettuisivat säännöllisemmiksi, elämä 
normaalimmaksi.

Emme olleet vuoteen lukeneet lehtiä 
tai kuunnelleet radiota. Saksalaiset näyt-
tivät selvinneen vaikeasta talvesta, mutta 
meillä ei ollut mitään käsitystä siitä mi-
ten sotatoimet etenivät. Ainoa asia, mikä 
mahtoi kelvata osviitaksi, oli että saksa-
laiset eivät mielestäni herrastelleet aivan 
samoin kuin ennen. 

Jatkuu...
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Toimitussihteerin tervehdys
Suureksi harmikseni en päässyt osallistumaan jokavuotisiin inkeriläisten kesä-
juhliin. Suomen lyhyt kesä on aina täynnä päällekkäisiä tapahtumia ja tälle kesä-
juhlien kanssa samanaikaiselle riennolle olin sitoutunut jo pitkälti viime vuoden 
puolella. Joudun siis vain lukemaan siitä, mitä te pääsitte kokemaan.

Olen toimitussihteerikautenani, eli ku-
luneiden seitsemän kuukauden aikana, 
saanut useita yhteydenottoja lehtemme 
lukijoilta ja liittomme jäseniltä. Näiden 
kirjeiden ja keskustelujen pohjalta olen 
miettinyt paljon inkeriläisten ja inke-
riläisyyden asemaa Suomessa samoin 
kuin inkeriläisyyden merkitystä meille 
itsellemme. Sitä mistä inkeriläisyydessä 
pohjimmiltaan on kyse ja mitä se meille 
tänä päivänä merkitsee.

Yksi lukijoistamme kritisoi puhelimit-
se kovasti sitä, että lehdessämme käsitel-
lään menneitä, koettuja vääryyksiä, mutta 
ei kerrota paljoakaan nykypäivän inkeri-
läisyydestä. Hän piti tällaista ”historias-
sa rypemistä” turhana. Ymmärrän osal-
taan hänen näkökantansa, mutta näen 
kuitenkin asian niin, että historiantutki-
minen, tiedon kerääminen ja raportoin-
ti on olennaisen tärkeää, sillä muistot ja 
kokemukset häviävät kantajiensa myötä. 
Kohta havahdumme siihen, että ihmisiä 
jotka ovat kokeneet inkeriläisten historian 
menneitä vaiheita, ei enää ole, eikä arvo-
kas suullinen perintö ole kokonaisuudes-
saan siirtynyt nuoremmalle sukupolvelle. 
Uskon, että historiantutkiminen palvelee 
nimenomaan nuorempaa lukijakuntaam-
me ja juuri tuota nuorta jäsenistöähän me 
kaipaamme pysyäksemme niin sanotusti 
elossa eli elävänä liittona ja lehtenä. Näin 
ollen vaikka inkeriläiset muistavat ”lii-
ankin hyvin heitä kohdanneet vääryydet, 
eivätkä halua niitä siksi enää muistella”, 
heidän lapsenlapsensa tarvitsevat tätä tie-
toa ymmärtääkseen inkeriläisyyden.

Menneiden muisteleminen ja historian 
tapahtumien kaivelu ei kuitenkaan sellai-
senaan riitä säilyttämään kulttuuria, ei ai-
nakaan inkeriläisyyden kaltaista, kuitenkin 
melko pientä ja hajalleen siroteltua kult-
tuuria. Jotta inkeriläisyys ja sen kulttuu-
riperintö säilyisivät sukupolven vaihtues-
sa, olisi inkeriläisten itsensä pidettävä se 
elossa. Sen sijaan, että keskitytään mietti-
mään sitä, kuka on ”alkuperäinen” ja ”oi-
kea” inkeriläinen, mikä hänen ensisijainen 
äidinkielensä on ja mikä erottaa itsensä in-
keriläisiksi tuntevat ihmiset toisistaan, pi-
täisi mielestäni keskittyä katsomaan mei-
tä yhdistäviä asioita. Totta kai me olemme 
keskenämme erilaisia. Niinhän me kaikki 
olemme. Eroja olennaisimpia ovat yhtä-
läisyydet eli yhteinen kulttuuri- ja kansan-
tuntomme; eräänlainen sisäinen ymmärrys 
omasta inkeriläisyydestä.

Inkeriläisten viesti on pieni lehti, jol-
la ei ole yhtään kokopäiväistä palkattua 
työntekijää. Päätoimittajan ja toimitussih-
teerin ohella toimittajina toimivat lehden 
tilaajakunta ja muut asiastamme kiinnos-
tuneet. Näin ollen, jos koette jonkun asi-
an kirjoittamisen arvoiseksi tai muutoin 
tärkeäksi, lähettäkää juttuehdotuksenne, 
tekstinne tms. lehteen. Kertokaa ja ku-
vailkaa meille inkeriläistä kulttuurianne, 
tapahtumia, kokemuksia, retkiä, muisto-
ja jne. Tehkää lehdestämme sekä inkeri-
läisten menneisyyttä että nykypäivää kä-
sittelevä julkaisu. 

Inkeriläisten viesti on viesti inkeriläi-
siltä. Lehti on siis sellainen kuin me sen 
siitä yhdessä teemme!!

Kesäisin terveisin 
Riikka Mahlamäki-Kaistinen
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Hietamäen seurakunta muodosti myös si-
viilihallinnollisen kunta-alueen, volostin, 
jonka pienempiä osia olivat kyläryhmät 
eli obsestvat. Kunnan päämies oli stars-
sina ja kyläryhmän päällikkö staarosta. 
Näiden virkamiesten lisäksi joka kylässä 
oli oma kymmenniekkansa. Minun koti-
kyläni kuului Sunkuran obsestvaan. Täl-
lainen oli tsaarinaikainen maaseutuhal-
linto-organisaatio. volostia laajempi oli 
Semstvo-niminen keskus ja siitä ylös-
päin gubernija, ts. lääni. Sunkuran vi-
ranomaiset olivat vuokranneet keisaril-
liselle metsästysseurueelle metsäalueen 
pitkähköksi aikaa ja sitoutuneet toimitta-
maan metsästyksessä tarvittava ajomie-
histö kunnan alueelta. Käytäntö oli sel-
lainen, että saatuaan tiedon jahdista ja 
tarvittavien ajomiesten määrästä, stars-
sina antoi määräyksen staarostoille ja 
nämä taas alaisilleen kymmenniekoille. 
vaikka elettiin aivan pääkaupungin tun-
tumassa, niin postin kulku maaseudul-
le oli aivan retuperällä. Niinpä nämäkin 
määräykset, poveskat, toimitettiin peril-
le nyrkkipostissa. Saatuaan määräyksen 
kymmenniekka tutki senvuotisen pirkan 
merkintöjä ja toimitti jahtikäskyn. Pirkka 
oli noin puolen metrin mittainen, kuusi-
kanttinen sauva, johon oli kullekin talol-
le merkitty oma paikkansa ja työvelvoit-

teet ja suoritukset. Merkinnät oli tehty 
pirkkaan mies- ja viivamerkinnöin. Sau-
vasta kävi ilmi keille ajomiesvuoro kul-
loinkin lankesi. 

Tuollainen määräys tuli eräänä syysaa-
muna meillekin: kaksi miestä asialle! Ja 
niin me saimme velimiehen kanssa ottaa 
jahtiin määrätty kyytihevonen mukaan ja 
lähteä tuohon koiran virkaan. Lähdimme 
aamuvarhain ja saimme mukaan kolme 
kaveria. Kokoonnuimme Poveskassa il-
moitettuun paikkaan jo aamuhämärissä ja 
ajomiehet jaettiin ryhmiin. virkapukuiset 
riistanvartijat johtivat meidät ajon lähtö-
paikalle. Huomasimme mennessämme 
ampumalinjat, joihin oli sopivin välein 
asetettu numeroituja keppejä, joille met-
sästäjät asettuivat ampumavalmiuteen. 
Me, ajokoirat, saimme edetä harvahkossa 
ketjussa tiheän näreikön läpi kohti ampu-
malinjoja. Tavoitteena oli fasaanien jouk-
komurha… Kauan ei tarvinnut odottaa, 
kun alkoi jo kuulua pauketta. Etenimme 
verkkaisesti ja lihaviksi ruokittuja lintuja 
pyrähteli jaloistamme kohti kuolemaansa. 
Aseenkantajat huomauttelivat ampujille, 
jos kana oli vaarassa, sillä tarkoitus oli 
saalistaa yksinomaan kukkoja…

Lähestyimme hiljakseen ampujia. 
Metsän harvemmista paikoista saattoi 
jo nähdä haulikoitaan ylös sojottelevia 

Keisarillisena ajokoirana
Muistikuva vuoden 1910 tienoilta,  
Aapo Ihon muistelmista
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metsämiehiä. Pian oltiin aivan linjan lä-
hellä ja nähtiin, kuinka lintuja tipahteli. 
Tiesimme itsensä Hänen Majesteettinsa 
Nikolai II:n, olevan asialla. Kuinka olla-
kaan lähestyessäni linjaa, huomasin osu-
vani juuri hänen kohdalleen. Olin usein 
nähnyt hänen ajavan ohi, milloin kesäi-
sillä manöövereillä milloin huviajelul-
la, mutta en ollut koskaan nähnyt häntä 
seisoskelemassa haulikko kädessä. Hän 
ei kiinnittänyt mitään huomiota meihin 
ajokoiran tehtäviä suorittaviin. Hän kes-
kittyi pudottelemaan fasaaneja valmiiksi 
ladatulla aseellaan. Hivuttauduin vaivih-
kaa niin lähelle häntä, että sain noukittua 

taskuuni muutaman haulikon hylsyn sii-
tä merkkipaalun vierestä. Hänen Majes-
teettinsa sai linnut alas. Ei se näyttänyt 
sen kummemmalta! Hieman loitommal-
la huomasin ”Pitkäksi Mikoksi” kutsu-
tun miehen. Jotain läheistä sukua tämä 
oli keisarille ja teki historiaakin keisari-
vallan loppuvaiheissa, Puolan rintamal-
la. Hetken päästä komennettiin uuteen 
hyökkäykseen ja kuolema niitti saalis-
ta seuraavallakin ampumalinjalla. Ilta-
päivällä, puoli kolmen maissa leikki lo-
petettiin ja meidät ”maksettiin ulos”. 
Saimme ruplan palkkaa miestä kohden 
ja ajoimme takaisin kotiin.

Suomen siirtolaiset saavat oman parlamentin keväällä 2011

Tarkoitus ei ole luoda rinnakkaista 
mallia Suomen eduskunnalle, vaan par-
lamentti pyrkii vahvistamaan siirtolaisten 
sopeutumista suomalaiseen yhteiskun-
taan, Kouros toteaa siirtolaisten olevan 
usein turhautuneita. Parlamentti purkaa 
tätä turhautuneisuutta antamalla keinon 
vaikuttaa omaan asemaan. 

HS 18.06.2010

Ulkosuomalaisten parlamentti on toimi-
nut jo 1990-luvun lopulta alkaen ja in-
keriläisillä on siinä vahva jalansijansa, 
kuten Wladimir Kokko kertoo Uutisia 
Inkeristä -artikkelissaan.

Muut lehdet
Siirtolaiset saavat ensi keväänä äänestää 
omaan parlamenttiin 50 edustajaa. Ääni-
oikeutettuja ovat vähintään kaksi vuotta 
Suomessa asuneet yli 18-vuotiaat ensim-
mäisen tai toisen sukupolven siirtolaiset 
eli ulkomaalaiset, ulkomailla syntyneet 
Suomen kansalaiset ja maahanmuutta-
jien täysi-ikäiset lapset. Äänioikeutettuja 
on noin 200 000. Samoilla ehdoilla pää-
see myös ehdokkaaksi.

Idean isä, Alexis Kouros, halusi perus-
taa poliittisesti ja uskonnollisesti sitou-
tumattoman elimen, jonka mielipidettä 
on vaikeampi sivuuttaa kuin yksittäisen 
maahanmuuttajan.
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Tapahtumakalenteri
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 
Palvelupisteessä joka kuukauden 1. ja 3. 
perjantai klo 13.00 Irma Kapasen vetä-
minä. Tervetuloa viettämään teehetkeä 
vapaan keskustelun merkeissä.
Hallitus kokoontuu joka kuukauden 
ensimmäisenä maanantaina klo 16.30 
Palvelupisteessä, Uudenmaankatu 
1. Jos teillä on asioita, joita haluai-
sitte hallituksen käsittelevän, otta-
kaa yhteyttä hallituksen jäseniin tai 
Palvelupisteeseen.

Hyvinkään    
Inkeri-kerhon tapahtumia

Tiedustelut Irja Pelkonen,   
inkerikerho@gmail.com tai   
puh. 040 550 5712

Lahden seudun   
Inkeri-seuran tapahtumia

Vuoden 2010 toiminta
Kerhoillat joka kuukauden toinen maa-
nantai alkaen klo 15.00 Lutherin kirkko, 
Vuorikatu 37

• 1.–31.8.20010 Inkeri-näyttely  
kirjastossa, Kirkkokatu 31, Lahti

• 13.9.2010 kerhoilta
• 11.10.2010 syyskokous
• 8.11.2010 kerhoilta
• 5.12.2010 joulumatka Kangasalalle

Kerhoilloista ja kokouksista tiedustelui-
hin vastaa Maria Lahti, p. 0400 841 741

Seukot

Tiedustelut: Pirkko Huurto
puh. (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

Syksy/Talvi
• Su 26.9. klo 14.00 

Kuukausikokous
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Testamentin tekijä 
Inkeriläisten sivistyssäätiö tukee mah-
dollisuuksiensa mukaan mm. inkeriläis-
ten nuorten opiskelua. 

Jos haluat jälkisäädökselläsi tukea in-
keriläisten asiaa, ottaa säätiö vastaan tes-
tamentteja ja lahjoituksia.

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

Tapahtumakalenteri
• 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 



levitä inkeri-tietoa

•	 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 He-
lanen, 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 inkeri-
läisen opettajan elämäntaipa-
leesta 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 €

SAATAVANA
INKERILÄISTEN 
SIVISTYSSÄÄTIÖSTÄ
Annikki Kelo 
p. 045 2612 342 


