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Pää kirjoitus

Tietopankki on valttia
Toivo Flink

Sinä ja minä
vuoden 2010 tapahtumien yhteenvetoa 
tehdessäni olen jälleen kerran ymmärtä-
nyt kuinka tärkeää tietolähteiden hallitse-
minen onkaan. Nostan tämän asian esiin, 
koska olen kuluneen vuoden ajan niin sa-
noakseni kampanjoinut Inkeri-arkiston 
järjestämisen ja täydentämisen puolesta. 
Tietoa kootessaan jokainen on joutunut 
joskus tilanteeseen, jossa tiedostaa, että 
tiedon oleellinen kartuttaminen ei enää 
onnistu, ellei tiedä, mistä sitä voi löytää. 
Tänä päivänä tietomäärä on lisääntynyt 
räjähdysmäisesti, ja sitä on helppo hakea 
Internetistä. 

Meidän tapauksessamme, tarkoitan 
tällä Inkeri-arkistoa, vaikuttaa siltä kuin 
eläisimme yhä kynän ja paperin varassa. 
Nykypäivään kuuluu sähköinen arkisto, 
jota voidaan jatkuvasti päivittää. Meiltä-
hän puuttuu perusvaatimuksia vastaava 
järjestetty Inkeri-arkisto. 

Seuraavaksi tietenkin herää kysymys 
kuka tämän tekee ja miten? vastaus on 
lyhyt: sinä ja minä. Sananlaskun väittää, 
että hätä keinot keksii. Ei meillä hätää ole, 
sen sijaan on tarve. Sisäinen tarve. Tämän 
käsityksen vahvistavat minussa lukuisat 
tapaamiset Suomessa, Ruotsissa ja viros-
sa tämän vuoden aikana. Mielestäni kyp-
sän iän saavuttaneiden ihmisten uteliai-
suus ja kiinnostus omia kansallisia juuria 
kohtaan on selvästi lisääntynyt edellisiin 

vuosiin verrattuna. Tämä lämmittää. Toi-
von, ettei kukaan jää yksin pakertamaan 
omien asioittensa kanssa. 

Mitä meillä on?
Meillä on tärkein, sillä meillä on oma jär-
jestö, Suomen Inkeri-liitto. Se täyttää vuo-
den kuluttua kunnioitettavat 90 vuotta. 

Meillä on myös tärkeitä tavoitteita: In-
kerin suomalaisuutta koskevan tiedon tal-
lentaminen, tutkiminen ja tiedottaminen. 
Se, että Inkeristä tiedetään vähän ja pin-
tapuolisesti ei vähennä tämän merkitys-
tä eikä arvoa. Inkerin suomalaisuus on 
omintamme ja lisäksi meillä on tukijoi-
ta suomalaisten keskuudessa. Kuitenkin 
meidän tulee ensisijaisesti toimia meitä 
koskevien tietoaukkojen täydentämisek-
si. Kyseessä on yhteinen nimittäjä – suo-
malaisuus. 

Mitä me tarvitsemme?
Yhteisen asiamme tärkeyden tiedostami-
sen ja innostuksen lisäksi me tarvitsem-
me tiedon liikkumista. Tämä asia ei hoidu 
käskemällä, eikä edisty väkisin. Tarvit-
semme tietopankin, johon voimme tal-
lentaa meitä koskevia tietoja. Se voidaan 
sijoittaa Suomen Inkeri-liiton kotisivuille. 

Tuokoon tuleva vuosi meille tiedon vä-
littämisen ja kokoamisen iloa!

Hyvää joulua kaikille! 
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Yksityisarkistot ja niiden  
luovuttaminen arkistolaitokseen
Yksikön johtaja Marja Pohjola 
Kansallisarkisto

Yksityisarkistot täydentävät merkittäväl-
lä tavalla viranomaisarkistojen antamaa 
kuvaa suomalaisesta yhteiskunnasta. Ar-
kistolaitoksen eli Kansallisarkiston ja 
maakunta-arkistojen tavoitteena on huo-
lehtia yhdessä yksityisarkistojen omis-
tajien kanssa siitä, että tutkimukseen 
tarvittavat tai muuten merkitykselliset yk-
sityisten henkilöiden ja yhteisöjen arkis-
tot saadaan säilymään ja käyttöön. 

Mikä on yksityisarkisto
Yksityisarkistoja ovat henkilö-, perhe- 
ja sukuarkistot eli yksityisille henkilöil-
le tulleiden, heidän toiminnassaan synty-
neiden ja haltuunsa jääneiden asiakirjojen 
kokonaisuus. Yksityisarkistoja ovat myös 
yhteisöjen kuten järjestöjen, yhdistysten 
ja yritysten arkistot. 

Kukin henkilö, perhe, suku tai yhtei-
sö on itsenäinen arkistonmuodostaja. Sa-
man arkistonmuodostajan koko aineisto 
säilytetään yhtenä kokonaisuutena. Ar-
kistoa ei siis pidä hajottaa esimerkiksi 
sen sisällön mukaan ja luovuttaa eri lai-
toksiin. 

Mihin yksityisarkiston  
voi luovuttaa?
Yksityisarkistoja ottavat vastaan Kansal-
lisarkisto ja kaikki seitsemän maakunta-
arkistoa. Kansallisarkistoon otetaan en-
sisijaisesti valtakunnallisesti merkittäviä 
yksityisarkistoja. Maakunta-arkistot puo-

lestaan keskittyvät oman alueensa yksi-
tyisarkistoihin. 

Arkiston luovuttaminen
Yksityisarkiston luovuttaminen alkaa yh-
teydenotolla siihen laitokseen, johon ar-
kisto halutaan luovuttaa. Tällöin neuvo-
tellaan, millä ehdoin luovutus tapahtuu. 
vaihtoehtoja on monia. Samalla sovitaan 
tarvittavista valmistelutoimenpiteistä. 
voidaan esimerkiksi sopia, että luovutta-
ja käy aineiston läpi ja poistaa siitä sellai-
sen aineiston, joka ei ole arkistoaineistoa 
ollenkaan tai jota ei katsota säilyttämisen 
arvoiseksi. Arkiston rakenteeseen ei kui-
tenkaan pidä puuttua, koska yksittäisten 
asiakirjojen keskinäinen asiayhteys sel-
viää monissa tapauksissa vain niiden si-
jainnista aineistossa.

Yksityisarkiston luovuttajalta toivo-
taan lisäksi pienimuotoisen, kirjallisen 
selostuksen laatimista, josta käy ilmi ar-
kistonmuodostajan täydelliset nimet, 
henkilön elinvuodet tai yhteisön toimin-
ta-aika sekä elämässä tai toiminnassa ta-
pahtuneet tärkeimmät muutokset. Selos-
tus auttaa arkiston järjestäjää ja myös 
tulevaa käyttäjää hahmottamaan henki-
lön tai yhteisön toimintaa ja sen johdosta 
muodostuneen arkiston aineistoa. 

vastaanottavan arkiston kanssa sovi-
taan tarkka ajankohta, milloin aineisto 
toimitetaan sinne. Luovuttaja huolehtii 
itse aineiston kuljettamisesta, jos ei toi-
sin sovita. vastaanottotilanteessa allekir-
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joitetaan luovutustodistus ja usein myös 
jo varsinainen luovutussopimuskin, jossa 
määritellään luovutuksen ehdot ja mah-
dolliset käyttörajoitukset. Luovuttaja voi 
asettaa arkistolle käyttörajoituksen, jos 
katsoo sen tarpeelliseksi. 

Inkeriläisiä yksityisarkistoja 
toistaiseksi vähän
Tähän mennessä inkeriläisiä yksityisar-
kistoja on saatu valitettavan vähän ar-
kistolaitokseen tutkijoiden käyttöön. 
Kansallisarkistossa on Inkerin Liiton ja 
muutamien muiden inkeriläisten yhdis-
tysten arkistoja. Henkilöarkistojakin on 

vain jokunen. Niistä voi mainita rehto-
ri Kaapre Tynnin, kirjailija Juuso Mus-
tosen ja kirkkoherra Juhani Jääskeläisen 
pienet arkistot sekä opettaja Amalia Su-
den muistelmat. viimeksi mainittu arkisto 
sisältää lakanoille ja muille kankaankap-
paleille salaa kirjoitetut muistelmat, jotka 
Amalia Susi aloitti päästyään vankileiriltä 
1956. Tutkijoiden käytettävissä on laka-
noista puhtaaksikirjoitettu paperiversio.

Arkistolaitos kääntyy lehden lukijoi-
den puoleen toivoen saavansa täyden-
nystä inkeriläisiin yksityisarkistoihin. 
Kansallisarkiston ja maakunta-arkisto-
jen yhteystiedot löytyvät arkisto-laitok-
sen verkkosivuilta www.arkisto.fi. 

Vaietut ja vaientajat

Toiseksi olen lapsesta saakka kuullut 
ja kuunnellut tarinoita Inkeristä. Nuo tari-
nat painuivat syvälle mieleeni, koska nii-
tä toistettiin kotona kerta kerran jälkeen 
sukulaisten ja tuttujen kanssa. Tarinat oli-
vat joskus mukavia, sadunomaisia kerto-
muksia onnellisista ajoista kyläyhteisössä 
Inkerissä. Joskus ne olivat toimeentulon 
tuskaa, jota kolhoosi toi tullessaan. Paina-
jaismaisiksi tarinat muuttuivat, kun puhe 
kääntyi sukulaisten ja tuttujen kohtaloi-
hin Stalinin vainojen aikana. Sota ja sak-
salaisten tulo alueelle toivat kertomuksiin 
nälänhädän ja kärsimystä. 

Isäni tutki innokkaasti paitsi omaa 
myös äitini sukua. Hän haastatteli jou-
kon tapaamiaan inkeriläisiä, myös Ruot-
siin paenneita. Tutkielmista ja muistiin-
panoista muodostui vuosien mittaan laaja 
sukuarkisto, jonka sain haltuuni isäni jäl-
keen. Kun kävin aineistoa läpi, oivalsin, 
että kerätty tieto ei saa jäädä vain arkis-
toon pölyttymään. Kuitenkin tuo alussa 

Reijo Rautajoki

Kirjani vaietut kertoo äidistäni. Se on 
inkeriläistytön selviytymistarina tsaarin 
ajan venäjältä kollektivisoinnin, vaino-
jen ja saksalaismiehityksen jaloista Suo-
meen. valvontakomissio ja punainen val-
po houkuttelivat, uhkailivat ja vainosivat 
inkeriläisiä palauttaakseen heidät Neu-
vostoliittoon. Äitini vältti palautuksen, 
mutta vain oman neuvokkuutensa ansi-
osta. viranomaisilta apua ei tullut. Suu-
ri Puhumattomuus vallitsi sodan jälkeen. 
Se johti Kekkosen aikana unohdukseen ja 
tietämättömyyteen.

Miksi tämän kirjan kirjoitin? Ensinnä-
kin olen aina ollut kiinnostunut historias-
ta. Koulussa se oli lempiaineitani. Myö-
hemmin opiskelin historiaa Tampereen 
yliopistossa. Opettajaa minusta ei tullut. 
Työelämä vei ihan muihin puuhiin, mut-
ta en koskaan menettänyt kiinnostustani 
menneeseen. Muistelmat ja historiateok-
set ovat olleet sopivaa vastapainoa stres-
saavalle liike-elämälle. 
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mainittu yleinen tietämättömyys oli tär-
kein sysäys kirjan kirjoittamiseen.

Maailmanpolitiikka ulottui myös poh-
joiseen Suomeen. Elettiin kylmää sotaa 
ja pelättiin. Kekkosen aikaan ei elämöity 
kiusallisilla aiheilla. Sotasyyllisyysoikeu-
den-käynti tunnustettiin laajoissa piireis-
sä vääryydeksi, kun tuomiot oli annettu. 
virallinen Suomi kuitenkin vaikeni vuosi-
kymmeniksi. Myös inkeriläisten kohtalo 
kuuluu historiamme vaiettuihin aiheisiin. 
Neuvostoliitto petti Suomeen tulleet inke-
riläiset lupaamalla heille paluun Inkeriin. 
Sitä ennen Suomi petti inkeriläiset, sil-
lä se oli luvannut pitää huolen vainotusta 
kansanosastaan. Inkeriläiset tulivat teke-
mään työtä ja sotimaan. Osalle oli luvattu 
Suomen kansalaisuus, mm. heimopatal-
joonan ja ErP6:n sotilaille. Suomi taipui 
Neuvostoliiton painostukseen. Tuo teko 
oli ehkä realismia, mutta silti häpeällinen. 
virallinen Suomi vaikeni tästäkin asiasta. 

Mitä tapahtuisi, jos Suomen hallitus 
tunnustaisi edeltäjiensä tekemät virheet? 
Sillä ei tietenkään korjattaisi tehtyjä vää-
ryyksiä, mutta virheiden tunnustaminen 
puhdistaisi ilmaa ja olisi osoitus suoma-
laisesta suoraselkäisyydestä ja moraalis-
ta. Tämä aika antaisi siihen mahdollisuu-
den. Silti virallinen Suomi vaikenee yhä.

Kerroin ystävilleni, että kirjoitan kirjaa 
inkeriläisistä. Olen aina tiennyt, että Inke-
rin asioista ei kovin paljon meillä tiedetä. 
Tiedon vähäisyys kuitenkin yllätti. Moni 
ystäväni ei edes tiennyt, missä Inkeri si-
jaitsee, puhumattakaan siitä, millaista in-
keriläisten elämä on ollut tai miksi he en-
sin tulivat tänne ja sitten menivät pois. On 
selvää, että suomettumisen aikana asioista 
vaiettiin ”yleisistä syistä”. Nyt tuo aika on 
jäänyt taakse. Kirjallani haluan murentaa 
vaikenemisen muuria ja siirtää tietoa tari-
nan muodossa sukulaisten ja tuttavien li-
säksi laajemmalle lukijakunnalle. 

Teos saatavilla: kts. viimeinen sivu

Vieläkö kukkivat omenapuut 
Kadonnutta Pohjois-Inkeriä etsimässä

Vieläkö kukkivat omenapuut on ensimmäinen 
Pohjois-Inkeriin keskittyvä kirja. Karjalankan-
naksella Suomen vanhan rajan ja Neva-joen 
väliin jäävä Pohjois-Inkeri tunnetaan huonom-
min kuin Pietarin etelänpuoleinen Inkeri, vaik-
ka siellä aikoinaan asui n. 1/3 Inkerinmaan 

suomalaisväestöstä. Pohjois-Inkerin katoami-
selle löytyy moniakin syitä.

Vieläkö kukkivat omenapuut kirja on yksi 
yritys paikata Inkeri-tiedon aukkoja ja löytää 
hahmoa entiselle ja nykyiselle Pohjois-Inke-
rille. Kudoksessa on käytetty loimina lähihis-
torian faktoja ja kuteina aikalaisten tarinoita. 
Kirjan runsas kuvitus on peräisin yksityisten 
ihmisten albumeista, arkistojen kätköistä ja 
kuvausmatkoilta. Kirjan on koonnut valtio-
tieteiden tohtori Helena Miettinen, jonka en-
simmäinen Inkeri-aiheinen kirja Maaton kan-
sa ilmestyi 1989.

Teos on saatavilla Inkerin kulttuuriseuralla 
hintaan 35 euroa.
p. 09-2733225, koivujatahti@inkeri.com 
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Martti Kupiainen

Perinteisten valokuvapaperille vedostet-
tujen mustavalkoisten ja värivaloku vien 
säilyvyyttä voidaan edesauttaa melko 
yksinkertaisilla ja helposti toteutettavil-
la keinoilla. Kun valitaan hyvälaatuiset 
albumit ja säilytysmateriaalit, ja kun va-
lokuvia säilytetään pimeässä ja suhteelli-
sen tasaisissa olosuhteissa, voidaan luot-
taa, että kuvat säilyvät vielä seuraavillekin 
sukupolville. Kun näistä perusasioista on 
huolehdittu, kuvien kohtalosta ei tarvitse 
jatkuvasti olla huolissaan. Albumit ja ir-
ralliset valokuvat saavat unohtua vaikka 
vuosiksi, tai jopa vuosikymmeniksi ko-
meroiden kätköön ilman muita toimenpi-
teitä. Jos albumien ja valokuvien mukaan 
on vielä liitetty tietoja kuvauspaikoista, 
tapahtumista ja niissä esiintyvistä hen-
kilöistä, meillä on uinumassa valokuvien 
prinsessaruususet, jotka vain odottavat tu-

Digitaalikuvien ruususenuni
levien sukulais- tai tutkijasukupolvien he-
rättävää suudelmaa.

Jos vanhojen valokuvien säilyttäminen 
vaatii vain muutaman perusasian kuntoon 
saattamista, digitaalisten valokuvien säi-
lyttäminen on hieman haasteellisempaa. 
viimeisen kymmenen vuoden kuluessa 
lähes kaikki harrastajakuvaajat ovat siir-
tyneet uuteen digitaalitekniikkaan. Filmi-
kameroita ei ole enää kuin muutama mal-
li kaupan hyllyllä, filmienkin saatavuus 
on supistunut lähinnä aktiiviharrastajien 
suosimiin laatuihin. Kuvia tuotetaan di-
gitaalikameroilla, matkapuhelimilla, net-
ti- ja videokameroilla. digitaalisia kuvia 
voi helposti kopioida, muokata ja lähet-
tää katseltavaksi. digitaalikuvia syn-
tyy valtavia määriä jatkuvasti kasvavalla 
vauhdilla, samalla tavoin kuin muutakin 
sähköistä informaatiota. Tässä tilantees-

Gustave Doré 1867: La Belle au bois dormant 1867
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sa tavallinen valo- tai videokuvaaja voi 
unohtaa, että kuvien säilyminen vaatii jat-
kuvia toimenpiteitä. Tulevat sukupolvet 
ovat varmasti kiinnostuneita näkemään, 
minkälaisessa arjessa me nyt elämme. 
Tästä syystä meidän pitäisi muistaa vaalia 
myös digitaalisia kuviamme. Tässä artik-
kelissa keskitytään asiaan tavallisen koti-
kuvaajan kannalta.

Toisin kuin perinteisiä paperivaloku-
via, digitaalisia kuvia ei voi jättää uinu-
maan rauhaisaa unta, kun perusasiat ovat 
kunnossa. digikuvia pitää hoitaa aktii-
visemmin. valitettavasti tilanne on sel-
lainen, että digikuvien säilymisen ja tal-
lentamisen ohjeet sisältävät usein ”ehkä” 
ja ”toivottavasti” -sanoja. Emme voi olla 
varmoja, miten hyvin saamme digitaalisen 
tiedon säilymään. Sähköisen arkistoin-
nin asiantuntijatkin ovat usein varovaisia 
vastatessaan tiedon säilymiseen liittyviin 
kysymyksiin. He joutuvat tekemään joi-
denkin asioiden kohdalla kuten urheili-
jat, jotka haastatteluissa toteavat tekevän-
sä parhaansa ja katsovansa sitten, miten 
pitkälle se riittää. Jos nykyisessä tilan-
teessa on omat hankaluutensa, sisältää se 
myös paljon hyviä puolia entiseen verrat-
tuna. digitaalisen kuvaamisen suhteelli-
nen helppous, joustavuus ja kuvien helppo 
jakaminen ovat mm. tällaisia. Kuvien säi-
lymisen puolesta voimme tehdä kotiolois-
sa paljon, tilanne ei ole mahdoton, vaik-
ka hieman hyllyvällä pohjalla kävellään. 

digikuvien säilyttämisen tärkein muis-
tisääntö on se, että kuvat pitää taltioida 
kuvaamisen jälkeen aina kahdella erilli-
sellä tallennusvälineellä. Jos digikuvia 
säilytetään tietokoneen kovalevyllä tai 
ulkoisella kovalevyllä, toiset kopiot pi-
täisi säilyttää eri paikassa: toisella tieto-
koneen kovalevyllä tai toisella ulkoisella 
kovalevyllä. Kovalevyt ovat epäluotet-
tavia tallennuspaikkoja, ne voivat hajo-
ta yhtäkkiä ja varoittamatta. Tästä syys-
tä niitä tarvitaan aina varalle toinen. Joku 

voi myös vahingossa poistaa tallennetut 
kuvat. Näin voidaan hetkessä menettää 
suurikin määrä arvokkaita kuvia. Jos kah-
ta kovalevyä ei ole käytettävissä, toiset 
kappaleet kuvista voidaan säilyttää esi-
merkiksi teettämällä niistä paperikopiot 
valokuvaliikkeessä. Paperivalokuva on 
vieläkin varteenotettava tallennuskeino. 
Nykytekniikalla värivalokuvista saadaan 
hyvin säilyviä. valmistajat lupaavat pa-
perivalokuvien säilyvän hyvissä olosuh-
teissa jopa yli 100 vuotta. Yksi vaihtoehto 
on säilyttää digikuvia tietokoneen kova-
levyn lisäksi kameran muistikortilla. Kun 
muistikortti tulee täyteen, ostetaan uusi 
ja jatketaan kuvaamista sille. Tavallisel-
le kuluttajakäyttöön valmistetulle muis-
tikortille voidaan kuvia tallentaa ja pois-
taa n. 10 000 kertaa. Tieto säilyy niissä 
suhteellisen hyvin, varsinkin jos niitä ei 
käytetä jatkuvasti. Huonona puolena on 
muistikorttien pieni koko, ne voivat kado-
ta helposti. Tallennuskustannus yhtä valo-
kuvaa kohden on myös suurempi.

Monesti digikuvia säilytetään Cd-R- 
ja dvd-R -levyillä. Parhaimmat Cd-
levyt ovat sellaisia, joissa tallennus-
materiaali on päällystetty kullalla tai 
hopealla. Niiden fyysinen säilyvyys on 
melko hyvä. valitettavasti näiden arkisto-
laatuisten levyjen saatavuus on kuitenkin 
huono. Tavallisten kuluttajille markkinoi-
tujen Cd- ja dvd -levyjen laatu puoles-
taan vaihtelee niin paljon, että niitä ei voi 
turvallisin mielin suositella kuin väliai-
kaiseen käyttöön. Jos muita vaihtoehtoja 
ei kuitenkaan ole, pitäisi levyt kopioida 
uudelleen vuoden tai parin välein, jotta 
kuvien säilymisestä voitaisiin olla edes 
jotenkin varmoja. Omien Cd-levyjen kes-
tävyystestieni tuloksena sain selville, että 
huonoimmillaan Cd-levy säilyttää tietoa 
vain muutaman kuukauden verran. Säily-
tin testilevyä ikkunalla ilman mitään suo-
jaa. Levyyn paistoi aurinko ikkunalasin 
läpi iltapäivisin. Kokeilin levyä tietoko-
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neessa viikoittain ja vajaan neljän kuu-
kauden kuluttua levy oli muuttunut osin 
läpinäkyväksi, eikä sitä pystynyt enää lu-
kemaan. Testasin myös toista Cd-levyä, 
jonka ripustin roikkumaan erään raken-
nuksen ulkoseinään myös ilman suojaa. 
Tämän Cd-levyn tallennusaine oli pääl-
lystetty kullalla. Se yllättäen säilytti tietoa 
lukukelpoisena vielä neljän vuoden jäl-
keen. Olin ripustanut sen keskiöreiästään 
naulaan rakennuksen räystään alle. Se ei 
saanut suoraa auringonvaloa, eikä sen 
päälle satanut, mutta se oli muuten alt-
tiina kaikille sään vaihteluille ulkoilmas-
sa. Se oli siis ulkona keskeytymättä neljä 
kesää ja neljä talvea. Levy pyöri tuulessa 
sen verran, että ulkoreuna hioutui karke-
aa seinää vasten, mutta levyn keskialue 
säilyi naarmuuntumatta. Levyn keskellä 
säilynyt lukualue oli vielä luettavissa ta-
vallisella tietokoneen Cd-asemalla. Cd-
levy fyysisenä esineenä voi siis parhaim-
millaan säilyttää tietoa suhteellisen hyvin 
– tai pahimmillaan katastrofaalisen huo-
nosti. Cd- ja dvd -levyjen ongelmana 
on laatuvaihtelujen lisäksi myös lukulait-
teiden ongelmat ja lukuvirheet, joten niitä 
ei voi suositella pitkäaikaissäilytykseen.

digikuvien säilyttämisen toinen tärkeä 
muistisääntö on kuvien kopioiminen uu-
teen tallennusvälineeseen riittävän usein. 
Ammattilaiset tekevät sen omilla välineil-
lään vähintään joka viides vuosi. Samaa 
voisi suositella tavallisen käyttäjän ko-
valevyille ja muistikorteille tallennetuil-
le kuville. Jos joutuu käyttämään Cd- tai 
dvd- levyjä, kopioiminen kannattaa teh-
dä useammin, esimerkiksi vähintään joka 
toinen vuosi.

vanhat sananlaskut toimivat jossakin 
tilanteessa yhä mainiosti, samoin tässä: 
vanhassa vara parempi. Toistaiseksi var-
min keino säilyttää digikameran kuvia on 
valmistuttaa niistä paperivalokuvat valo-
kuvaliikkeessä. Tällöin tosin menetetään 
digikuvien helppo käytettävyys ja jaet-

tavuus. videokuvaa ei voi vedostaa pa-
perille, joten sähköinen säilyttäminen on 
sen kohdalla ainoa vaihtoehto. Kotikäyt-
töön tarkoitettujen mustesuihkutulos-
timien tuottamat paperikopiot eivät ole 
yleensä kovin hyvin säilyviä, joten ne 
eivät ole vaihtoehto valokuvaliikkeessä 
teetetyille kopioille. Lisäksi mustesuih-
kutulosteet tulevat usein valokuvaliik-
keessä teetettyjä kopioita kalliimmiksi. 

digikuvien helppo muunneltavuus 
on uuden tekniikan parhaita puolia. Ku-
via voidaan rajata, yhdistellä ja paran-
nella monella tavalla. Tähän helppoon 
muunneltavuuteen sisältyy kuitenkin su-
denkuoppa. Kaikki toimenpiteet, joita 
tehdään kuvankäsittelyohjelmilla, tosi-
asiassa hävittävät alkuperäistä kameran 
tallentamaa informaatiota. Niin ristiriitai-
selta kuin se kuulostaakin, kuvia paran-
nellessa niistä häviää aina jotain. Tästä 
syystä olisi tärkeää säilyttää kuvat sellai-
sena, kuin ne ovat tallentuneet kameraan, 
muuntelematta niitä mitenkään. valituis-
ta kuvista voidaan sitten helposti tehdä 
työkopiot parantelemista varten. Useim-
mat harrastelijakamerat tallentavat kuvat 
pakatussa JPEG -tiedostomuodossa. Aina 
kun tällaisen jpeg-kuvan avaa ja tallen-
taa uudelleen kuvankäsittelyohjelmas-
sa, se pakkautuu hieman lisää ja menet-
tää taas osan informaatiostaan. Tässäkin 
mielessä kameran tuottamat kuvat kan-
nattaa tallentaa sellaisenaan ja parannel-
la vain työkopioita. 

Kun säilyttää kuviaan vähintään kahte-
na kappaleena eri paikoissa, ja kun kopioi 
niitä säännöllisin väliajoin uusille, mah-
dollisimman luotettaville tallennusväli-
neille, tulee tehneeksi sen, mitä tavallinen 
harrastelijavalokuvaaja voi tehdä digitaa-
listen valokuvien säilyttämiseksi. valitet-
tavasti joudumme herättelemään digitaa-
listen valokuvien ruususet kesken unien, 
ehkä montakin kertaa, ennen kuin se rat-
kaiseva suudelma moiskahtaa. 
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Inkeri Peterson

Toivo Jääskeläinen in memoriam

le uuden kiinanshakkipelin, jonka parissa 
he yhdessä viettivät aikaa. Toivo nautti 
tässä pelissä, koska samalla hän kilpaili 
itsensä kanssa. Kotonaan hän aina viimei-
siin päiviinsä asti istui kokoamassa pa-
lapeliä tuhansista toisiaan muistuttavista 
paloista. Näin useiden tuntien ajan hän 
pystyi irrottamaan ajatuksensa sairaudes-
taan keskittymällä pelin tarjoamiin haas-
teisiin. Palapelit olivat jatkoa vanhalle 
harrastukselle. Sen ymmärsin, kun Toi-
vo avasi vaatekaappinsa ja näytti kuinka 
paljon erilaisia pelejä hän oli vuosien saa-
tossa hankkinut. Ellen muista väärin, oli 
hänellä yli 30 palapeliä.

Toivo oli vuosikymmeniä tunnettu ak-
tiivisena johtohahmona inkerinsuoma-
laisten yhdistystoiminnassa Ruotsissa. 
Alingsåsissa Toivo tapasi vaimonsa San-
nan, joka myös oli kotoisin Pietarista 
itään olevasta Keltosta. Alingsåsissa asui 
1940–1950- luvuilla hyvin monia inke-
rinsuomalaisia perheitä, jotka kokoontui-
vat yhteen viettämään perhejuhlia ja har-
taushetkiä. Myös suomalaisiin pappeihin 
pidettiin yhteyttä. He vierailivat perheis-
sä ja osallistuivat suomalaisiin jumalan-
palveluksiin. Lapsille järjestettiin pyhä-
kouluja. Kaiken tämän takana oli Toivon 
määrätietoinen huolenpito niin inkerin-
suomalaisten henkisestä kuin kulttuuri-
perinnöstäkin.

Muutettuaan Boråsiin inkerinsuoma-
laisten suureen joukkoon, Toivo osallistui 
Inkeri-kerhon ja kirkolliseen toimintaan, 
mm. isien kirkkokuoroon. Kun inkerin-
suomalaisten kattojärjestö Inkerinsuo-
malaisten Keskusliitto, IKS, perustettiin 
Mölndalissa kesäjuhlilla vuonna 1956, 
oli Toivo mukana johtoryhmässä. Kah-

Toivo palapeliensä ääressä syyskuussa 2010.

Eräs viimeisistä suurista inkerinsuoma-
laisista johtajapersoonistamme on pois-
sa. Toivo Jääskeläinen kuoli Boråsissa 
3.marraskuuta 2010 hieman yli 91-vuo-
tiaana. viimeisen vuoden hän taisteli lää-
kärien avulla luusyöpää vastaan periksi 
antamatta. Edellisenä vuonna hän vie-
lä jaksoi käydä rintamaveteraanina Suo-
messa nauttimassa kylpylähoidoista ja 
otti osaa inkerinsuomalaisten Helsingis-
sä vietettyyn kesäjuhlaan. Molemmissa 
paikoissa hänen seurassaan oli runsaasti 
hyviä ystäviä. Suureksi surukseen Toivo 
Jääskeläinen juuri tuolloin joutui pariksi 
viikoksi sairaalaan. Kestävänä ja maltil-
lisena henkilönä hän ei kuitenkaan osoit-
tanut pienintäkään katkeruutta.

Toivon sairaalassaoloa piristivät en-
nen kaikkea hänen lastenlastensa käyn-
nit. Tyttärentyttäret olivat ostaneet hänel-
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Lassi Saressalo
folkloristiikan dosentti Turun yliopisto

Turun yliopistossa Historian, kulttuurin 
ja taiteen tutkimuksen laitoksessa, fyy-
sisesti Fennicum -rakennuksessa osoit-
teessa Henrikinkatu 3 sijaitsee perin-
netieteellinen äänitearkisto. Yhtenä sen 
laajimmista yhtenäisistä kokonaisuuksis-
ta on ns. Inkeri-arkisto. Se sisältää Ruot-
sissa ja Suomessa äänitettyjä kertomus-
kokonaisuuksia vuosilta 1957, 1958 ja 
1964–1969. Aineisto on kerätty Suomen 
Akatemian rahoituksen turvin. Keruuhan-
ketta oli aloittamassa professori, sittem-
min akateemikko Martti Haavio, jonka 
aikana koottiin yhteen vanhempaa inke-
riläisaineista eri arkistoista. Työtä keruu-
hankkeen johdossa jatkoi professori Lauri 
Honko, jonka aikana toteutettiin 1960-lu-

TKU – tuntematon
inkeriläisarkisto

vun suurkeruut ja perustettiin kyseinen 
Inkerin henkisen kansanperinteen tutki-
musarkisto.

Tuohon aikaan inkeriläisasiat eivät 
juurikaan olleet esillä, Neuvostoliittoon 
palautetut ja palanneet etsiskelivät sijaan-
sa maailmassa ja sydän kylmänä noutaji-
aan vielä viisikymmenluvulla odotelleet 
Suomeen jääneet eivät juuri itsestään ään-
tä pitäneet. Siksipä olikin haastateltaviksi 
helpoiten saavutettavissa Ruotsiin siirty-
neitä inkerinsuomalaisia, jokunen vatja-
lainen ja inkerikkokin. Kaikkiaan keruu 
tavoitti 141 henkilöä, joilta saatiin talteen 
230 nauhoitetta, reilu kaksisataa tuntia 
kerrottua muistitietoa. Eniten haastatelta-
via oli tavoitettu entisten Hietamäen, Tuu-

den vuoden kuluttua hänet valittiin liiton 
puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja-aika-
naan hän teki aloitteen muistokiven pys-
tyttämiseksi niille inkerinsuomalaisil-
le, joiden viimeistä leposijaa ei tunneta. 
Gävlessä asuva inkerinsuomalainen tai-
teilija Juho Suni suunnitteli muistokiven, 
ja Toivo paljasti muistomerkin kesäjuh-
lassa vuonna 1966. Joka vuosi hän yritti 
osallistua pyhäinpäivän juhlaan Örebros-
sa Pyhän Mikaelin kirkossa, jonka edessä 
muistokivi sijaitsee. Toivon kunniatehtä-
vänä oli joka vuosi laskea seppele muis-
tomerkille.

Sain tiedon Toivo Jääskeläisen kuole-
masta päivää ennen pyhäinpäivää ja saa-
toin muistokiven vieressä kertoa hänen 

aikaansaannoksistaan ja hänestä ihmise-
nä. Monet olivat liikuttuneita siitä, että 
jälleen yksi vanhimmista inkerinsuoma-
laisista oli poistunut joukostamme. ”Eräs 
inkerinsuomalainen valo on jälleen sam-
munut,” lausui Toivon hyvän ystävän, 
inkerinsuomalaisen merkkihenkilön ty-
tär. Lausujan isä, Antti Juvonen oli kuol-
lut aikaisemmin tänä vuonna. Pyhän Mi-
kaelin kirkossa suomalainen pastori piti 
muistojumalanpalveluksen ja muisti mo-
lempien ”patriarkkojen” nimet. Kummal-
lekin sytytetyt kynttilät valaisivat tunnel-
mallisen hetken.

Suom. Juhani Jääskeläinen
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tarin, Skuoritsan ja venjoen seurakuntien 
alueilla asuneista, yli kymmenen kerto-
jaa oli kotoisin Narvusin-Kosemkinan ja 
Soikkolan seuduilta, kolme kallivieriläis-
tä ja pari Novasolkasta, mutta löytyy ker-
tojia myös Kolppanasta ja Koprinastakin. 
Kuusi kertojaa on Pietarin kaakkoispuo-
len Järvisaaresta, pari Keltosta ja reilu 
kaksikymmentä valkeasaaresta, vuoleel-
ta, Lempalasta ja Miikkulaisista.

Kerääjiä oli noina vuosina kentällä 
yhteensä kaksikymmentä, joillakin vain 
yksi haastattelu, joillekin haastattelutun-
teja kertyi kymmeniä. Kustakin äänittees-
tä on laadittu litteraatio – teksti on siis 
uloskirjoitettu sellaisenaan. Tämän li-
säksi materiaalista on laadittu nauhakoh-
tainen nauhapöytäkirja, johon on kerto-
musten ydinaiheet (motiivit) referoitu 
motiivikortistoksi. Näistä taas laadittiin 
AIHEHAKEMISTO (toim. Lassi Sares-
salo, Turku 1981), jossa on eritelty kun-
kin nauhan sisältöaines kooditettuna ja 
vastaavasti kunkin aineksen esiintyminen 
koko nauhoitekokonaisuudessa. Tämä työ 
tehtiin siis ennen tietokoneaikaa ja hake-
misto vaikuttaakin kömpelöltä nykytek-
niikkaan verrattuna. Mutta tuolloin se oli 
ainut mahdollisuus hallita noinkin laajaa 
aineskokonaisuutta. 

Mitä sitten oikein kerättiin? Ensim-
mäinen asiakokonaisuus sisältää ihmis-
elämän kulun raskaudesta ja syntymästä 
kuolemaan ja hautajaisiin. Itkuvirsipe-
rinne on luokiteltu omaksi ryhmäkseen. 
Toinen kokonaisuus valaisee sosiaalisia 
suhteita, kolmas kalendaarisen perinteen. 
Henkilöperinne ja historialliset tapahtu-
mat kuten myös elinkeinoihin liittyvä 
muistitieto, uskontoon, koululaitokseen, 
kansanlääkintään ja perinteen spesialis-
teihin liittyvää tietoa on niin ikään mu-
kana. Kansanusko ja erityisesti haltijape-
rinne on noussut esiin, ei vähiten Haavion 

ja Hongon omien kiinnostuskohteiden 
vuoksi. Myös enteisiin ja merkkeihin liit-
tyvä uskomuksellinen ajattelu ja tapakult-
tuuri ovat mukana.

Ajallisesti ja kulttuurikuvansa kannal-
ta koottu aineisto edustaa sitä inkeriläi-
syyttä, jonka tapaamme viime vuosisa-
dan alkupuolella, osittain ajalta ennen 
vallankumousta, osittain sen jälkeen. 
Kansanelämä ja uskomusperinne eivät 
muuttuneet radikaalisti vallankumouk-
sen myötä ja kun muistamme, että ihmi-
sen maailmankuva sata vuotta sitten oli 
konservatiivisempi, paikallisuus ja pai-
kallinen yhteisöllisyys tiiviimpää, tie-
tomaailma verrattomasti rajatumpi kuin 
nykyään, voidaan koottua aineistoa tut-
kimuspainotuksestaan huolimatta pitää 
hyvänä. Se kertoo sata vuotta sitten val-
linneen inkeriläiskulttuurin maailmanku-
vasta ja on mitä suurimassa määrin kerto-
jiensa näköinen – taikka kuuloinen.

TKU:n Inkeriaineisto on digitoitu ja 
siihen voi tietyin edellytyksin päästä tu-
tustumaan myös Internetin kautta. Tämä 
edellyttää kuitenkin kirjautumista järjes-
telmiin, mikä taas sekä arkistoteknisistä 
että tekijänoikeudellisista syistä ja ker-
tojien lähdesuojan vuoksi edellyttää kir-
jautumista arkiston käyttäjäksi. Tämä taas 
edellyttää perusteltua hakemusta osoittee-
seen aki.luotonen@utu.fi

 Inkerin henkisen kansanperinteenke-
ruuprojektin aineistoista on tehty lukuisa 
määrä eritasoisia opinnäytteitä, jotka ovat 
löydettävissä TKU-arkiston opinnäyte- ja 
julkaisuluetteloista ja jotka fyysisesti si-
jaitsevat Fennicum -rakennuksen opin-
näytekokoelmissa. Uskoisin, että laitok-
sen arkistonhoitaja varmaan mielellään 
esittelisi aineistoja ja tutkimustuloksia, 
jos joku huomaisi sitä häneltä pyytää. 
Olisiko tässä yksi syy lähteä käymään 
Turussa! 
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Kirkko Sydämessä
Uskonnon muokkautuminen  
ja individuaatio inkerinsuomalaisten  
elämänvaiheissa 1900-luvulla.

Sinikka Haapaniemen 
inkeriläisyyttä ja uskonnon 

asemaa individuaatiossa 
käsittelevä väitöskirja 
tarkastettiin Helsingin 
yliopistossa 13.11.2010. 

Julkaisemme ohessa 
väittelijän tiivistelmän 

tutkimuksesta. 

väitöstutkimukseni kuuluu uskonnollis-
ten katsomusten ja elämänkulun proble-
matiikan aihepiiriin. Sen kohderyhmänä 
on historiallisella Inkerinmaalla elänyt ja 
1900-luvun vaihtelevissa olosuhteissa ha-
jaannukseen joutunut suomenkielinen (in-
kerinsuomalainen, inkeriläinen) väestö. 

Muuttuneiden ulkoisten olemisehtojen 
vallitessa vakaumukselliset tekijät saavat 
uutta merkitystä ja muotoa. Tarkastelu 
kohdistuu henkilökohtaisen uskon yllä-
pitoon vaikeissa elämäntilanteissa ja sii-
hen, miten kriisit vaikuttavat uskonnol-
lisiin katsomuksiin. Toinen tarkastelun 
taso muodostuu individuaation pohjal-
ta C.G. Jungin analyyttisen psykologian 
terminologiaa hyödyntäen. Individuaa-
tion eli yksilöitymisen katsotaan tapah-
tuvan elämänvaiheiden myötä etenevänä 
prosessina.

Tutkimuksen perusaineiston muodos-
taa kahdenkymmenen syntyperäisen in-
keriläisen haastattelut ja niistä johdetut 
elämänkertomukset. Sekundaariaineisto-
na toimivat useat elämäkerrat ja muistel-
mateokset. Haastateltavat ovat kertoneet 
elämästään ilman ennalta laadittua kysy-
mys-vastaus formulointia. Tutkimus liit-
tyy uskontotieteen alalle ja noudattaa laa-
dullisen tutkimuskäytännön perusteita ja 
tapaustutkimuksen menetelmää. Jokai-
nen haastateltava pyritään tuntemaan sii-
nä tilassa, mitä hänen kertomuksensa tuo 
esille. Tavoitteena on kiinnittää huomio-
ta kertojien erilaisille kokemuksilla an-
tamiin tulkintoihin ja ymmärtää niiden 
merkitys henkilökohtaisella tasolla. In-

keriläisten hajaannus-, vaellus- ja paluu-
vuodet nostavat esiin selviytymisen on-
gelmat. Omatoiminen yritteliäisyys saa 
yksilöllisiä muotoja ja korostuksia.

Uskonto on liittynyt kertojien elämään 
yhtenä elämänlaadun tekijänä. Uskonnol-
liseen ajatteluun on vaikuttanut sekä koti-
kasvatus että kirkon opetus. Rippikoulun 
tiedollisen aineksen omaksumiseen suh-
tauduttiin vakavasti. Kun kirkkoa ei enää 
ollut, sanotaan, että kirkko kulki mukana. 
Muuttuneet olosuhteet testasivat opetuk-
sen pätevyyttä. Kirkkoinstituution sano-
ma säilyi ja auttoi ylläpitämään perinteitä. 
Pyrkimys yhteyteen ja yhteisön läsnäolon 
kokemiseen tuli esille sekä riittikäyttäy-
tymisen muodoissa että erilaisena proso-
siaalisuutena. 

Paluumuuton myötä Inkerin luteri-
laisen kirkon toiminta alkoi elpyä. vuo-
situhannen vaihteeseen tultaessa seu-
rakuntaverkosto on laaja-alainen ja 
kulttuuritoimintaa harjoitetaan kaikkial-
la siellä, mihin inkeriläistä asutusta on 
sodan jälkeisinä vuosikymmeninä muo-
dostunut.

Uskonnolla on osansa yksilöitymispro-
sessissa. Uskonnon ja individuaation tar-
kastelu osoittaa, että uskonto on säilynyt 
yksilöllisenä katsomuksena, jonka fakti-
sen perutan on muodostanut kristillinen 
usko ja kirkollinen traditio. Kotikasvatus 
on ollut orientoivaa, ei sitovaa. Ikäänty-
misen myötä itsenäisen ajattelun merki-
tys korostuu esimerkiksi suhteessa tun-
nustuksellisuuteen; se ei ole ollut uhka 
yksilöllisyydelle. 
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Suomen Inkeri-liitto ry:n 

syyskokous 20.11.2010 
Inkerikodissa

Liiton puheenjohtaja Toivo Flink toivotti 
kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 

Puheenjohtajaksi valittiin kokouksen 
avaaja ja sihteeriksi kutsuttiin Anne Tuo-
himäki. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aliisa 
Majava ja Tytti Piironen, jotka tarvittaes-
sa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätettiin liittymis- ja jäsenmaksun suu-
ruudesta sekä lehden tilausmaksusta v. 
2011
• liittymismaksua ei kanneta
• jäsenyhdistyksen jäsenen   

maksu 2 € / jäsen
• henkilöjäsenen jäsenmaksu 10 €
• kannattavan jäsenen maksu 50 €
• Inkeriläisten viestin tilausmaksu

– Suomi ja Ruotsi 30 €
– muut maat 36 €

Hallituksen laatima esitys toimintasuunni-
telmaksi ja talousarvioksi v. 2011 hyväk-
syttiin.
• ehdotuksen mukaan Inkeriläisten viestiä 

julkaistaisiin 6 lehteä, joista kaksi on ns. 
kaksoisnumeroa.

• toimintasuunnitelman tärkein asia on In-
keri-arkiston perustaminen Kansallisar-
kistoon, jossa tällä hetkellä on 43 mapil-
lista aineistoa ja joka on vain kokoelma. 
Pyrkimyksenä on saada rahoitusta ja ke-
rättyä kotiarkistoista kaikki arvokas tie-
to yhteen paikkaan ja järjestettyä se kun-
nolliseksi arkistoksi. 

Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille mak-
seta kokouspalkkioita ja tilintarkastajien 
palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Liiton puheenjohtajaksi v. 2011 valittiin 
yksimielisesti Toivo Flink.

Hallituksen erovuorossa olleet jäsenet vik-
tor Hyyrönen, Keijo Korkka ja Irja Pelko-
nen sekä varajäsen Annikki Kelo valittiin 
uudelleen vv. 2011–2013. varsinaisiksi ti-
lintarkastajiksi valittiin Maire Rehnfors ja 
Lilja Kurppa, varatilintarkastajiksi Anna-
kaisa Mörttinen ja Kerttu Susi.

Päätettiin, että kevät- ja syyskokoukset 
v. 2011 pidetään Inkerikodissa ja kutsut 
niihin julkaistaan Inkeriläisten viestissä 
sääntöjen mukaisesti, hallituksen määrää-
mänä ajankohtana. 
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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 Palvelupistees-
sä joka kuukauden 1. ja 3. perjantai klo 
13.00 Irma Kapasen vetäminä. Tervetu-
loa viettämään teehetkeä vapaan keskus-
telun merkeissä.

Hallitus kokoontuu joka kuukauden en-
simmäisenä maanantaina klo 16.30 Pal-
velupisteessä, Uudenmaankatu 1. Jos teil-
lä on asioita, joita haluaisitte hallituksen 
käsittelevän, ottakaa yhteyttä hallituksen 
jäseniin tai Palvelupisteeseen.

Hyvinkään     
Inkeri-kerhon tapahtumia

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

Lahden seudun    
Inkeri-seuran tapahtumia

vuoden 2010 toiminta
Kerhoilloista ja kokouksista tiedustelui-
hin vastaa Maria Lahti p. 0400 841 741

Helsingin seudun   
Inkeri-seuran tapahtumia

Tiedustelut Toivo Tupin
p. 040 578 3894

Kuukausikokoukset pidetään 
osoitteessa:
Inkerikoti
Karjalatalo
Käpylänkuja 1
00610 Helsinki
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levitä inkeri-tietoa
Saatavana Inkeriläisten Sivistyssäätiöstä: Annikki Kelo p. 045 2612 342 

Kirjallisuus

Flink Toivo: Kotiin karkotettavaksi, 30,-

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

Kalevalaseuran vsk. 69-70: 
Maria Luukan laulut ja loitsut, 6,50,-

Kuivanen Lilja (toim.): 
Inkerin vuotuisjuhlat, 20,-

Krifors Lars: Oli onnistuttava, 15,-

Nokkala Tapani: 
Paavo Räikkönen Inkerin mies, 25,-

Ojala Ella: Ensimmäinen kevät, 16,-
Pelastunut albumi, 22,-
Pitkä kotimatka, 14,-

Pelkonen Hannu: Voihan Venäjä, 25,-

Pärnänen E.: Antti Kivekäs I – II, 9,-

Ripatti Maria: Elämä yhden 
kortin varassa, 16,50

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 ingermanländska riksförbund: 
Sverigeingermanländarnas historia, 24,-

Tuukkanen Saimi 
Elämäni helminauha, 5,-

Äänitykset
Inkerikuoro (CD): Minä tyttö, 10,- 

Santtu Lauri (äänilevy single): 
Murrejuttuja, 2,50

Survo Arvo (C-kasetti): 
Omal maall’, 2,-

Kartat
Mustonen: 
Inkerin kartta v. 1933, 12,-

Randefeldt: 
Inkerin uusi kartta v. 1992, 10,-

Randefeldt: 
Keski-Inkeri Kylä ja tiekartta  
v. 1993, 10,-

Muut
Inkerin pöytälippu (polyesteriä) +  
salko marmorijalustalla: 15,-

Inkerin pöytälippu (polyesteriä): 8,-

Adressi surunvalitteluun: 7,-

Pakki Nikolai:  
Inkerin kylän lähihistoria taiteessa, 15,-
Inkeri-keskuksesta ja numerosta 09-3499626

Rautajoki Reijo: Vaietut
s-postitse: reijo.rautajoki@gmail.com 
ja hyvin varustetuista kirjakaupoista


