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Pää kirjoitus
Sitoutumisen arvo
Toivo Flink

Sitoutumista on vanhastaan pidetty ar-
vokkaana monessa asiassa: työssä, har-
rastuksissa ja ihmissuhteissakin. Entä 
mihin sijoitetaan henkinen tila, joka lä-
päisee kaiken edellä mainitun, toisin sa-
noen koko elämän? Kyse on sitoutumises-
ta suomalaisuuteen. Suomen kokoiselle 
kansakunnalle sitoutuminen omaan kie-
leen ja kulttuuriin sekä omaan historiaan 
tulee ajan myötä entistä merkittäväm-
mäksi. Kuuluminen Euroopan Unioniin 
on vain lisännyt kansallisten arvojemme 
merkitystä. 

Ainakin työelämässä vallinneeseen si-
toutumiseen ovat viimeiset kaksi vuosi-
kymmentä tuoneet perusteellisia ja jopa 
peruuttamattomia muutoksia. Kaiken ta-
kana on lisääntynyt taloudellisen elämän 
epävarmuus. Pätkätöiden yleistyminen, 
lomautukset ja työttömyys ovat taivutta-
massa myös henkistä selkärankaamme. 
Tämä, jos mikä, saa meidät miettimään 
ja punnitsemaan elämämme aineellisia ar-
voja uudelleen ja peilaamaan niitä henki-
siin, itseään suurempiin ja kulumattomiin.

Sama uudelleen arviointi on meneil-
lään myös henkisten arvojen osalta. Niin 
akateemiset tutkimukset kuin omakoh-
tainen kokemuskin osoittaa itse kullekin, 
että taloudellisen epävarmuuden vallites-
sa henkiset arvot polarisoituvat. Tämä tar-
koittaa sitä, että harrasten kirjo ja ihmis-
suhteet vähenevät ja kärsivät sekä samalla 
yksilöityvät ja syvenevät. Alamme entistä 
herkemmin ymmärtämään, millä elämäs-
sä on oikeasti merkitystä. 

Suomessa asuville inkerinsuomalaisil-
le paluumuuttajille on henkisellä sitoutu-
misella oma ulottuvuutensa. On merki-
tystä sillä kuinka kauan ja missä he ovat 
ehtineet asua Suomessa, millainen on hei-
dän tuttava- ja ystäväpiirinsä sekä millai-
set ovat heidän henkiset harrastuksensa. 
Yksi asia on mielestäni selvä. Sen ovat 
osoittaneet meille paluumuuton 20 vuot-
ta. Meidän tulisi entistä vahvemmin si-
toutua suomalaisuuteen kaikkine sen il-
mentymismuotoineen. Sen peruspilarina 
on tietenkin kieli, suomen kieli. 

Inkerinsuomalaisella yhteisöllä enti-
sessä Neuvostoliitossa ja nyky-venäjäl-
lä, virossa, Ruotsissa ym. ei ole sotien 
jälkeen ollut mahdollisuutta eikä oikeutta 
säilyttää suomen kieltään elinvoimaisena. 
Onhan selvää, että ellei äidinkieltä ope-
teta äidinkielenä, se ennen pitkää surkas-
tuu. Suomalaisuutemme siemenet eivät 
ole kuitenkaan kuivuneet eivätkä kuol-
leet. Ne ovat nousseet oraina ja jopa kyp-
syttäneet tähkiään paluumuuton myötä. 

Sotien jälkeiseen suureen ikäluokkaan 
kuuluvana ja historiantutkijana olen va-
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kuuttunut, että ilman paluumuuttoa Suo-
meen ei inkerinsuomalaisille olisi tar-
joutunut historiallista tilaisuutta liittyä 
elimelliseksi osaksi kielellistä ja etnistä 
emämaata ja pelastaa kansallinen olemas-
saolonsa. Tämä puolestaan antaa meille 
mahdollisuuden kaikilla hallitsemillam-
me kielillä täydentää Suomen elämänku-
vaa 300 vuoden ajalta. Ne ovat muokan-
neet suomalaista Inkerinmaata ja samalla 

meitä omaleimaiseksi, hengellisesti ja kie-
lellisesti Suomeen tuhansin sitein yhdistä-
väksi alueeksi. Tätä suomalaisuutta ovat 
ylläpitäneet lukuisat henkilöt jo autono-
mian ajasta alkaen Inkerinmaalla ja Suo-
messa. valitettavasti me tunnemme heistä 
vain murto-osan. Yhteenkuuluvuus perus-
tuu tuntemukseen ja sitä ylläpitävään ar-
vostukseen. Meillä on nyt tilaisuus tuoda 
vauhtia toimintaan yhteiseksi hyväksi.  

Inkerin Liitto ry on Suomen vanhimpia 
suomalaisuutta edistäneitä kansalaisjär-
jestöjä. Liiton perustivat Inkerin pako-
laiset ja suomalaiset heimoaatteen kan-
nattajat Helsingissä syyskuussa vuonna 
1922. Inkerin pakolaisten aloitteesta syn-
tyi myös Inkeriläisten Yhdistys ry vuonna 
1934 pääasiallisesti Karjalan kannakselle 
asettuneiden heimolaisten kulttuurijärjes-
töksi. Inkerin Liitto lakkautettiin muiden 
heimojärjestöjen joukossa Liittoutuneiden 
(Neuvostoliiton) valvontakomission vaa-
timuksesta välirauhan ehtojen mukaises-
ti vuonna 1944. Suomeen jääneet Inkerin 
pakolaiset ja heitä tukeneet maan suoma-
laiset jatkoivat toimintaansa Inkeriläisten 
Yhdistyksenä. Se muutti nimensä Suo-
men Inkeri-liitoksi vuonna 1994. Järjes-
tötoiminta on ennen kaikkea henkilötoi-
mintaa ja samalla henkilöhistoriaa. Juuri 
tämän vuoksi Inkerin suomalaisuuden his-
toria on osa Suomen historiaa. 

Inkerin Liitto perusti Inkerin Arkis-
ton vuonna 1925. Sen kokoama aineis-
to luovutettiin Suomen valtionarkistoon 
1940-luvun lopussa. Siitä lähtien Inkerin 
Arkisto on ollut järjestämättä ja pääasial-
lisesti täydentämättä. Liiton aloitteesta 
vuonna 1929 syntynyt Inkerin Sivistysra-

hasto on jatkanut toimintaansa Inkeriläis-
ten Sivistyssäätiönä vuodesta 1965 läh-
tien. Arkiston ja Rahaston perustaminen 
oli sijoittamista tulevaan. Tule edistämään 
Suomen Inkeri-liiton ja Inkeriläisten Si-
vistyssäätiön toimintaa suomalaisuuden 
hyväksi.

Inkeriläisten Sivistyssäätiö julkai-
si Suomessa ensimmäisen Inkerin suo-
malaisten historian vuonna 1969. Toi-
nen kokonaisesitys ilmestyi Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran julkaisemana vuo-
nan 1991. Kummassakin teoksessa Inke-
rin suomalaisten kulttuuri- ja sivistyselä-
män esitys on jäänyt vähäiseksi. Erityisen 
niukkoja ovat olleet tiedot julkisuuden ul-
kopuolella toimineista tuhansista henki-
löistä. Tule täydentämään tietoutta heistä 
suomalaisuuden hyväksi.

Inkerin suomalaiset kirkot ovat nouse-
massa raunioista. Sen sijaan esi-isiemme 
kotitalot, kylät ja hautausmaat ovat val-
taosaltaan tuhottu. Inkerin maisemaku-
via löytyy kuitenkin vielä kotiarkistoista. 
Tule kokoamaan kuva-aineistoa entises-
tä ja nykyisestä Inkerinmaasta suomalai-
suuden hyväksi.

Sata vuotta sitten julkaistiin luette-
lo Inkerinmaan seurakuntien vakinaisis-

Monta syytä tulla mukaan 
suomen inkeri-liiton toimintaan
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ta sukunimistä vuosina 1721–1912. Sen 
mukaan Inkerissä oli ollut käytössä noin 2 
500 suomalaista sukunimeä. valtaosa In-
kerinmaan asukkaista oli muuttanut sinne 
Suomesta Ruotsin vallan aikana 1600-lu-
vulla. Tule kokoamaan tietoa Inkerin suo-
malaisista perheistä ja suvuista suomalai-
suuden hyväksi. 

Inkerin Liitto oli ollut keskusjärjestö 
sen henkilöjäsenille ja jäsenjärjestöille. 
Yksin henkilöjäseniä oli 1930-luvulla ja 
jatkosodan aikana noin 1 500. Sen jälkeen 
määrä on laskenut jäsenten ikääntymisen 
ja Inkerin suomalaisuutta koskevan vä-
häiset tietouden myötä. Tule keräämään 
tietoa Inkerin Liiton toiminnassa olleiden 
heimoaatteen aateloimista vaikuttajista.

Hyvä heimolainen ja hengenheimolainen! 
Tule mukaan Suomen Inkeri-liiton aktii-
vi- tai tukijäseneksi vaikuttamaan suoma-
laisuuden hyväksi.

Toivo Flink
Suomen Inkeri-liiton puheenjohtaja
FT, erikoistutkija
Siirtolaisuusinstituutti

Jäsenmaksu vuodeksi 10 €
Kannatusmaksu 50 €
Inkeriläisten viestin vuositilaus 30 €
Sampo 800012-306364

Inkeri-seminaari 2011:

15.00 Viron Inkeri-liitto
FT Toivo Kabanen, Viron inkerinsuomalais-
ten liiton puheenjohtaja. Näin meillä. Inkerin- 
suomalaisten asema ja tavoitteet Virossa.
15.15 Professori Jouko Sihvo, Inkeriläisten 
Sivistyssäätiön hallituksen puheenjohtaja. 
Sivistyssäätiön asema ja tehtävät.
15.45 FT, dosentti Lassi Saressalo, 
Kotiseutuliiton pääsihteeri. Muistot talteen. 
Inkeri-tietopankki.
16.00 Loppusanat: pääjohtaja 
Jussi Nuorteva, Kansallisarkisto.
16.20 Keskustelu (aihe ja puhuja täsmenty-
vät myöhemmin.)

Miten inkeriläisyys elää Suomessa
Aika: Lauantai 12.3.2011 klo 13–17 
Paikka: Balderin Sali, 
Aleksanterinkatu 12, Helsinki

Ilmoittautumiset: 
kahvitarjoiluja varten 8.3. mennessä os. toi-
misto@kotiseutuliitto.fi tai puh. (09) 612 6320
Lisätietoja: pääsihteeri Lassi Saressalo

Ohjelma
13.00 Avaus
Pääjohtaja Jussi Nuorteva, Kansallisarkisto.

Paluumuutosta siirtolaisuuteen
13.15 Pietarin näkökulma: 
konsuli Kristiina Häikiö.
13. 30 Helsingin näkökulma: FT, 
dosentti Arno Tanner, Maahanmuuttovirasto.
13.45 Työministeriön näkökulma.
14.00 Kahvitauko
14.45 Suomen Inkerin-liitto
FT, erikoistutkija Toivo Flink, Suomen Inkeri-
liiton puheenjohtaja. Suomen Inkeri-liiton 
tulevaisuuden haasteita. 

Järjestäjät: Suomen Inkeri-liitto & Suomen Kotiseutuliitto. 
Päivitetty ohjelma ja mahdolliset muutokset voi tarkistaa internet-sivuilta osoitteesta www.inkeriliitto.fi
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Maria Lahti

Lahden seudun Inkeri-seura teki joului-
sen matkan Nastolan kirkkoon. Kaunis 
kirkko, hieno jumalanpalvelus, hyvä ruo-
ka ja mukavat ihmiset tarjosivat ikimuis-
toisen kokemuksen.

Jumalanpalveluksessa saarnasi Juha 
Sahamies Lääninrovasti Matti Piispa-
sen toimiessa liturgina. Ehtoollisen ja-
koon osallistui Lahden Inkeri-liiton väis-
tyvä puheenjohtaja Marja Rämö, jonka 
kotiseurakunta Nastola on.  Päivän teks-
tin luki karjalan murteella Albin Rämö ja 
kanttorina toimi Sannamaria Salli.

Jumalanpalveluksen jälkeen lääninro-
vasti Piispanen kertoi seuralaisille Nas-
tolan kirkon historiasta. Saimme kuulla, 
että kirkko sijaitsi aikaisemmin nykyisen 
sankarihauta-alueen kohdalla. 1600-lu-
vun alkupuolella rakennettu kirkko pu-
rettiin kun Mats Åkergren rakennutti ny-
kyisen kirkon 1802–1804. Alttariseinää 
koristaa tuntemattomaksi jääneen taitei-
lijan alttarimaalaus, Ristiinnaulittu. Kirk-
ko sai taulun 1820-luvulla, mutta sen van-
hasta kirkosta säästetyt barokkikehykset 
ovat 1600-luvulta. Erillinen tapuli on 
1760-luvulta ja se on siirretty nykyiselle 

paikalleen rakennustöiden aikana, 1803–
1804. Lyhtytorni ja kattoholvaukset kirk-
ko sai 1891 suoritettujen korjaustöiden 
yhteydessä.

Piispanen kertoi, että kirkossa on teh-
ty huomattavia kunnostustöitä lämmityk-
sen korjaamiseksi. Nyt penkkien alta tu-
lee lämmintä ilmaa, jolloin kirkkokansan 
ei tarvitse palella toimitusten aikana. Osa 
penkeistä on kuitenkin vähän toisia läm-
pimämpiä. Ahkerimmat kirkossakävijät 
ovat huomanneet tämän ja valinneet va-
kiopaikoikseen penkeistä lämpimimmät.

Jumalanpalveluksen jälkeen Inkeri-
seuramme siirtyi seurakunnan tiloihin 
nauttimaan runsasta jouluateriaa. Mait-
tavan aterian jälkeen Juhani Sillanmäki, 
kertoi Nastolassa sijainneesta Inkeriläis-
ten siirtoleirialueesta. Leiri toimi mar-
raskuusta 1943 heinäkuun 1944 loppuun 
asti. Leirin kautta kulki noin 2500 inke-
riläistä. Sillanmäen tarina oli minulle tut-
tua sillä retkeemme osallistuvan veljeni, 
Arvo Korkkisen, kanssa olimme mekin 
ko. ajankohtana Nastolan leirillä.

Kukitimme lopuksi väistyvän puheen-
johtajamme, Marja Rämön ja tuleva pu-
heenjohtaja, Toivo Puronen, piti hänelle 
kauniin kiitospuheen. Kuulijat liikuttui-
vat, sillä hetki oli kaunis, mutta kaihoisa. 
Kevensimme välillä tunnelmaa laulamal-
la joululauluja ja kuuntelemalla Juhani 
Sillanmäen runonlausuntaa. Tilaisuuden 
lopuksi Leila Rakkolainen lausui karja-
laisen Martti Käen vuonna 1911 kirjoitta-
man koskettavan runon pikkupojasta vah-
vialan Löytöjärveltä. 

Joulumatka Nastolan kirkkoon
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Nimeni on Natalia Bomova. Asun per-
heineni Pietarissa. Olen ammatiltani eng-
lannin kielen kääntäjä. Minulla on oma 
yritys, joka tarjoaa käännös- ja konsult-
tipalveluja venäläisille ja ulkomaalaisille 
asiakkaille, fyysisille ja juridisille henki-
löille.

Olen avioitunut Aleksanteri Ahmosen 
kanssa vuonna 1976, ja poikamme Anton 
syntyi kolmea vuotta myöhemmin. Se oli 
aikaa, kun maassamme tapahtui merkittä-
viä sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia. 
Asuimme tuolloin Pietarissa Aleksante-
rin vanhempien luona. Hänen isänsä Ant-
ti (Andrei) Ahmonen kertoi meille hänen 
inkerinsuomalaisesta äidistään Maria Ah-
mosesta, o.s. Pitkä, ja sisarensa tyttärestä 
Martasta. Kumpikin heistä oli Suomes-
sa vuosina 1943–1945. Antin sisar Olga 
hävisi sodan aikana. Toinen sukulainen, 
Maria Ahmosen veli Antti Pitkä ei palan-
nut Neuvostoliittoon. Luultavasti hän oli 
jäänyt jatkosodan jälkeen Suomeen yh-

dessä kolmen tyttärensä kanssa. Me pää-
timme lähteä etsimään sukulaisiamme ja 
aloitimme selvittelytyömme 1990-luvul-
la. venäjä oli tulossa osaksi maailman-
yhteisöä. Me emme enää halunneet elää 
suljetussa maassa. Meille avautui kaksi 
selvittelysuuntaa. Toinen liittyi mieheni 
tätiin Olga Ahmoseen. Häntä koskevat 
asiakirjat olivat venäjällä. Toinen kyt-
keytyi Pitkän perheeseen. Heitä koskevat 
asiakirjat olivat Suomessa.

Lähetettyjä ja saatuja kirjeitä
Lähetimme 1990-luvulla kirjeitä arkis-
toihin, valtion ja kirkon viranomaisil-
le venäjällä ja Suomessa. Olga Ahmos-
ta koskeva selvittely ei juuri edistynyt, 
kunnes Antti Ahmosen vaimo miehen-
sä kuoltua luovutti meille vuoden 1944 
asiakirjoja. Niistä ilmeni, että Olga oli te-
loitettu. Saimme myös 1993 vastauksen 
Suomen Kansallisarkistosta. Siitä ilme-

Lintujen pyhiinvaellus
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ni, että mieheni isoäidin äiti Anna Pitkä 
ja mieheni isoäiti Maria Ahmonen olivat 
Suomessa kesäkuusta 1943 tammikuu-
hun 1945. vuonna 1917 syntynyt Ma-
rian tytär Olga oli silloin Leningradis-
sa. Olgan tytär Martta, syntynyt vuonna 
1938, oli mummonsa kanssa Tampereel-
la. Anna Pitkä kuoli Suomessa 4. tammi-
kuuta 1945.

Toinen saamamme kirje saapui Tam-
pereen luterilaisesta seurakunnasta. Se 
on päivätty 30.5.1996. Siinä todetaan, 
että mainittuna sodan ajanjaksona Maria 
Ahmonen ja Martta olivat kirjoilla Tam-
pereen luterilaisessa seurakunnassa. Sen 
sijaan Antti Ahmosesta ei löytynyt mitään 
jälkiä. Ei kerrassaan mitään.

Me käännyimme Olgaa koskevassa tie-
dustelussa venäjän sisäasiainministeriön 
Pietarin tiedotuskeskuksen puoleen vuon-
na 2009 ja saimme sieltä vastauksen. Sii-
nä ilmoitettiin Olga Troitskajan (hänen 
siloinen sukunimensä) osoitteensa Pie-
tarissa, hänen rikoksensa tunnusmerkit, 
saamansa tuomio ja sen täytäntöönpano 
viitaten rikoslain sodanaikaisiin pykäliin. 
Kohta saimme Pietarin syyttäjävirastosta 
kirjeen, jossa luki, että mainitun laitoksen 
asetuksella vuodelta 1993 Olga Pietarin-
tytär Troitskaja (Ahmonen) sai maineensa 
palautuksen. Tietoomme tuli, että sukulai-
sina meillä on oikeus tutustua Olgan syy-
tepapereihin FSB:n Pietarin toimistossa.

Olgan tarina
Olgan tarina on hyvin murheellinen. Hän 
ei evakuoitunut saarretusta Leningradista 
maaliskuussa 1942, koska hänen äitinsä ja 
nelivuotias tyttärensä olivat siihen aikaan 
saksalaisten miehittämässä Skuoritsan 
seurakunnan Petrovan kylässä. Olga oli 
etsinyt keinoja ja henkilöitä, jotka olisivat 
auttaneet häntä pääsemään äitinsä ja tyttä-
rensä luo. Hänet vangittiin ystävättärensä 

asunnossa kesäkuussa 1942. Häntä syy-
tettiin ”yhteyksistä Stenberg-nimiseen ul-
komaalaisen tiedustelupalvelun asiamie-
heen, joka toimi Leningradin alueella.” 
Mahdollisten yhteyksien hedelmänä oli 
Martta, koska tyttö oli syntynyt, kun Olga 
ei vielä ollut naimisissa. Alfred Stenberg 
oli Olgan läheisimpiä ystäviä. Heidän 
suhteensa katkesivat huhtikuussa 1936, 
minkä tiedämme vain Olgan itsensä väit-
tämänä. Olgan mukaan Martan isänä oli 
ollut Mihail Jatsenko niminen mies. Kah-
den kuukauden selvitys toi Olgalle syyt-
teen ryhmän kokoamisesta tarkoitukse-
na pakeneminen vihollisen miehittämälle 
alueelle. Olga teloitettiin ampumalla 9. 
elokuuta 1942. Hän oli 25-vuotias. Luul-
tavasti emme koskaan tule tietämään oliko 
Mihail Jatsenko Martan oikea isä, vai oli-
ko Olga käyttänyt miehen nimeä lähinnä 
pienen tyttärensä suojelemiseen.

Päivi tukian apu
Antti Ahmosen tarina oli siinä vaiheessa 
yhä selvittämättä. Tutustuin suomalaiseen 
Päivi Tukiaan Pietarin Inkerin liitossa ke-
sällä 2009. vaihtaessamme sähköposte-
ja olen kertonut Päiville tuntemani osiot 
perhehistoriastamme. Totta puhuen niitä 
ei ollut kovin paljon, vain nimet, mahdol-
liset ajankohdat ja paikannimet. Yllättä-
vän lyhyessä ajassa Päivi löysi arkistoista 
tiedot, joita olemme hakeneet useita vuo-
sia, ja lähetti ne meille.

Päivin avulla saimme varmistuksen, 
että vuonna 1839 syntynyt mieheni vaa-
rin isä Matti Pitkä oli naimisissa kahdes-
ti. Hänellä oli neljä lasta ensimmäisestä 
avioliitosta Anna vännin kanssa ja yksi 
tytär toisesta avioliitosta Anna Björklun-
din kanssa. He asuivat Skuoritsan seura-
kunnan Pitkälän kylässä. Uusi selvitys 
lisäsi tietojamme Anna Pitkästä (Björk-
lund), Maria Ahmosesta ja Martasta.



Matti Pitkä kuoli venäjällä, sen si-
jaan hänen vaimonsa Anna Pitkä saapui 
Kloogan kautta Tampereelle 1. kesäkuu-
ta 1943. Hänen mukanaan oli Maria Ah-
monen. Maria oli Pietari Ahmosen leski. 
Ahmosten perhe tunsi Tampereen, koska 
Pietari oli palvelut siellä suomalaisessa 
rykmentissä todennäköisesti 1907–1917 
välisenä aikana.

Uudessa selvityksessä tuli tietoja Mat-
ti Pitkän lapsista ensimmäisestä aviolii-
tosta. Kaksi tytärtä oli kuollut, sen si-
jaan kaksi poikaa, Antti ja Juho asuivat 
Suomessa. Juho Pitkä (s. 1875) oli saa-
punut Suomeen Oitin vastaanottoleirille 
tyttäriensä Marin ja Metin kanssa mar-
raskuussa 1943. He asuivat Heinolassa. 
Neuvostoliitoon heidät palautettiin Lah-
desta joulukuussa 1944. Näitä sukulaisia 
emme ole vielä löytäneet.

Hollywoodin veroinen juoni
Antti Pitkän kohtalo oli yhä selvittämät-
tä. Hän oli syntynyt 1873 ja toimi sep-
pänä ennen sotaa. Sodan syttyessä hän 
oli jo ikäihminen. Hän muutti perhei-
neen Suomeen 1943 ja kuoli kaksi vuotta 
myöhemmin. Antin leski Katri Pitkä asui 
Hangossa kuolemaansa asti vuonna 1951. 
Pariskunnan toinen tyttäristä Anna pake-
ni miehensä ja kolmen lapsensa kanssa 
Ruotsiin vuonna 1948. Toinen tytär Ma-
ria avioitui Suomessa ja jäi sinne. Hangon 
seurakunnasta saimme tietää, että Marian 

tytär Hilda ja hänen poikansa asuvat Hel-
singissä. Kirjeemme tavoitti heidät. An-
nan kolme lasta perheineen löytyivät Gö-
teborgista. Nuorin heistä oli vuonna 1935 
syntynyt Hilda.

Hilda sukulaisineen tulivat käymään 
Pietariin elokuussa 2010. Me tapasimme 
hotellissa. Siellä minä esittelin heille Pit-
kän suvun tarinan, jolle annoimme nimen 
Lintujen pyhiinvaellus. Se on sukua Hol-
lywoodin elokuvien tarinoille. Kävimme 
Hildan kotikylässä Uudessa Niskovitsas-
sa. Metsittyneestä maastosta löysimme 
myös kotitalon perustusten rauniot. Tun-
teet nousivat pintaan. Me saimme kutsun 
tulla Ruotsiin ja sukulaisemme lupasivat 
tulla Pietariin uudelleen ensi kesänä. Mei-
dän vuosia kestäneet etsintämme tulivat 
palkituiksi. Selvitys on tehnyt minusta 
expertin, asiantuntijan venäläisen arkisto-
aineiston hankkimisessa ja sen analysoi-
misessa. Olen käytettävissä, mikäli tarvit-
sette Pietarissa tukihenkilöä. 

Yhteystietoni:
Natalia Bomova/Alexander Ahmonen,
197348 St. Petersburg
Bogatyrsky pr. 4 kv. 164
tel/fax (812) 395 1307
mob. +7 921 740 5547
+7 921 441 8649
e-mail: nbomova@mail.ru

Suom. Toivo Flink
(tekstiin lisätyt väliotsikot toimituksen)

Toimitussihteerin toivomus
Hyvät Inkeriläisten viestin lukijat. Lehtemme 
kärsii ”vakavasta valokuvien puutostaudista”! 
Potilaan tilan parantamiseksi, olisi toivottavaa, 
että lähettäessänne lehteen juttuja, liittäisitte 
mukaan, jos mahdollista, myös valokuvia. In-
keriläisyydestä tavalla tai toisella viestiviä ku-
via niin nykypäivästä kuin menneisyydestäkin, 
voi lähettää lehteen myös ilman varsinaista 

juttua. Myös kaikki muut onnistuneet otokset 
ja esimerkiksi piirustukset, joita voisi käyttää 
vaikka lehden kansikuvina, ovat lämpimästi 
tervetulleita. 

Hyvää uutta vuotta lukijoille toivotteleva ja 
toista toimitussihteerikauttaan aloitteleva
Riikka Mahlamäki-Kaistinen 
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Inkeri-liiton  
Viron matka 10.–12.6.2011
viron inkerinsuomalaiset järjestävät lau-
lu- ja tanhujuhlat 11. ja 12.6. Pääjärjes-
täjänä on viron Inkerinsuomalaisten Tal-
linnan seura. Juhlallisuudet on tarkoitus 
aloittaa kulttuuripääkaupunki Tallinnasta.

vapauden aukio (vabaduse väljak) ja 
sen vieressä sijaitseva Inkerin bastioni 
on kunnostettu. Paikalle suunnitellaan 
muistolaattaa, jolla kunnioitetaan inke-
rinsuomalaisten osallistumista viron va-
paustaisteluun vv. 1919–1921. Laatan 
paljastuksella alkavien juhlien alustava 
ohjelma on seuraava:

Lauantaina 11.6.2011
• Aamupäivällä muistolaatan paljastus  

viron vapaussotaan osallistuneelle  
Inkerin rykmentille. Inkerin bastioni, 
Tallinna

• Iltapäivällä muistotilaisuudet Põllkülan 
ja Paldiskin joukkohautapaikoilla

• Iltapäivällä kansainvälinen seminaari  
inkerinsuomalaisten karkotuksista

• Pieni konsertti Paldiskissa
• Nuotioillanvietto

Sunnuntaina 12.6.2011
• Aamulla juhlajumalanpalvelus  

Keilan kirkossa
• Juhlakulkue Keilan kirkolta 

laululavalle
• Iltapäivällä XXI laulu- ja tanhujuhlien 

pääkonsertti Keilan laululavalla

Suomen Inkeri-liitto suunnittelee osallis-
tumista juhlaan. Matkalle lähdetään toden-
näköisesti perjantaina iltapäivällä ja pala-
taan sunnuntaiiltana. Aikataulu ja ohjelma 
täsmentyy, kun saadaan virosta lisää tie-
toa. Ilmoittautumalla alustavasti mahdol-
lisimman pian takaat itsellesi paikan ja 
ajan tasalla pysymisen. Matkan tarkka hin-
ta selviää, kun lopullinen ohjelma valmis-
tuu. Suuntaa-antava hinta on n. 210 €. Se 
sisältää laivamatkat Tallinkilla, kuljetukset 
vapauden aukion lähellä sijaitsevaan ho-
telliin ja sieltä juhlapaikoille ja pääjuhlan 
jälkeen satamaan, 2 yötä hotellissa 2 hh aa-
miaisineen, 3 ateriaa. Yhden hengen huo-
neen lisämaksu samoin kuin varavuode ja 
lapsimaksu selviävät myöhemmin.

Paldiskissa ja Keilassa inkerin-
suomalaisten laulu- ja tanhujuhlat

Kokouskutsu

Suomen Inkeri-liitto ry:n kevätkokous
pidetään maaliskuun 26. päivänä 2011 
klo 14.00, Karjalatalolla, Inkeri kodissa
Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki

Kokouksessa käsitellään säännöissä 
kevätkokoukselle määrätyt asiat.

Äänivaltuutettuja ovat jäsenmaksunsa 
maksaneiden jäsenjärjestöjen valtuuttamat 
henkilöt sekä ne hallituksen hyväksymät 
henkilöjäsenet, jotka ovat suorittaneet 
jäsenmaksunsa.

Hallitus

Alustavat ilmoittautumiset (nimi, osoite, nettiosoi-
te, ja puhelintiedot) matkanjohtajalle: Alina-Sinik-
ka Salonen, a-s.salonen@pp.inet.fi, Muinaislin-
nantie 1 B 12, 00950 Helsinki, p. 040 743 7042.
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Voi meijän hyviä maita…
Larin Paraske

— Ei kottii, ei vattii. Eikä näin suurt pah-
haa muailmas viel olt tehtykää, sano No-
vavestin Lilja.

Heikki, hoi, joks hevvois joi, voip kys-
syy asjamies nuapuriltaa, muka uotks val-
mis ja tunnets urakan; ja viel suap neu-
vookii, jot muka jos jo savuvaa, ni älä 
ämmäile.

Miul jo ”savuvaa” aikojaa–kiruttaa 
kotjkylästäin, suur ja potra, kaunis, se 
hävis viimeises isänmuallises sovas eikä 
noust uuvvestaa.

Kyllää kutsuttii Humalasaari, inkerin 
murrel se olj Humalasuar, eikä nimes mit-
tää epäilyttävää, nim läks suurest suost lik 
kyllää, suos kasvo paljon humalaa.

Ikävät kylän päivät alkoit jo peräst val-
lankumouksen, ”vieräht ohjas onnest” 
(”skatilasj so stšastja vožža” — runoilija 
S. Jesenin). Eistäin — kansalaissota, sit 
— väkisen — kolhoosa, kirkko — kiinj, 
paremmalt isännält omaisuus pois — ku-
lakka, a itsijää — Hipinää, Hipinän vuor-
ta kaivamaa.

Koltkymmentseitsämänteen — kaikki-
nee… ”Musta varis” yöl, ja ihminen — 
tuntemattomii.

Saksan sota 1941—45 pyyhkäis kylän 
pois, vua ois kylä noust; viimeisen iskun 
anto oma ”rakas neuvostovalta”: ihmistä 
ei lasettu peräst sovan kotjmual, inkerläi-
sen passii olj leimattu ”statja”. Petrosa-
votskan kaul sai kuulla merkittävän puh-
heen:

— Onks siul passi?
— On.
— Onks se statjan kans?
— On.
— Miul ja.

Kaks inkerläistä vaihteliit uutisii, mo-
lempii ei lasettu kotjmual.

Silmä näk ja korva kuulj, mie elin ky-
lässäin ensimäiset kaheksantoist vuottain, 
koltkymmentyheksänteen kutsuttii sota-
palveluksee (ja se kest seitsemän vuotta 
kahen sovan kans). Ko tulin takaisin — 
kyllää ei olt.

Nyt kylän paikal seisoot toiset talot 
ja elläät toiset ihmiset, ja ko suomee ei-
vät tiije, ihmettellööt — mikä kummalli-
nen nim on hein asutuksel: jäi kylän nim, 
se on muotostettu vennäiks ko Gummo-
losarei. Sellain se olj kirutettu ennenkii, 
vennäiks, levjää lautaa patsaan piäs ky-
län alus.

Kaikist näist kylän historian pyörteist 
täs onkii aikomus kiruttaa, ja ko Huma-
lasuar olj tavallinen Inkerin kylä, ni tai-
taa tiä kertomus valaista koko Inkerinkii 
kohtaloo.

Hynnisi
Kaik olliit sukulaisii
Mein Humalasuarta usjempaa sanottii 
Hynnisiks, ko kyläläisil olliit yhellaiset 
sukunimet — Hynninen. Taisiit kaik olla 
sukulaisii, ennenvanhaist sukkuu muis-
tettii vähemmän, myöhempää vua. Ko-
kokaimoil pitj antaa nomerot (niinku ku-
ninkail), miun issäin olj Matveipetrova I 
— kaikkiin vanhin; viel olliit (nuorem-
mat) II ja III. Antreipetrovoikii olj kolt, 
kaks Atampetrovaa, kaks Steppanpetro-
vaa… Miulkii olj kokokaima.

Kylä seiso kahen pienen linnan, kau-
punkin, välil, Pauluskoin, Pavlovsk, ja 
Suarin, Suar — entinen Tsarskoje Selo, 
nykyinen Puškin. Molemmat lik Pieta-
rii, etelää päin, ja kuuluisii: niis seisoot 
vennäin tsaariloin palatsat, Pauluskois — 

Niitä näitä inkeriksi  
Eetu Hynninen Muistii Humalasuarest
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Puavelj I, Suaril — Katin ja Sakun, Je-
katerininskoi ja Aleksantrovskoi palatsat. 
Niin ympäril — suuret parkat, puistot, 
tsaarin suavut, niinku ennenvanhaa sa-
nottii, veistoksiin ja muistopatsain kans. 
Sekä on siel muutakii lystii, ihmettä.

Kuuluisuutta linnoil lisäjää ensimäinen 
vennäin rautatie Pietar—Suar—Paulus-
koi, se tulj sataseitsämänkymment vuotta 
sitten Pietarist Suaril ja sit Pauluskoihen. 
Pauluskoin asema olj silloin sijoitettu 
parkkaa, myöhempää — Pavlovsk I.

Täl asemal on metka historia.
Jotta välleimpää peittää kulut, rautatie tek 
suuren konserttasaalan tien piähän Paulus-
koihen — manikoittelj ihmisii usjempaa 
ajelemmaa. Uus rakennus olj nimitetty 
— Musikaljnoi voksal, soittovoksaala, sil 
ajal englannin rouva voks pitj konsertta-
huonetta, sitä kutsuttii vauxhall, meikäläi-
set matkiit. Mein saala olj liitetty aseman 
rakennuksee, yhteistä rakennusta käy-
tii kutsumaa voksaalaks, a myöhempää 
— samallain kaikkiin vennäin rautatein 
asemiin rakennuksii. voksaalat ovat vua 
vennäil, a sit ilmestyit jo avto–, aero–, jo-
kvoksaalat. Myöhempää Pauluskoin Soit-
tovoksaala tulj kuuluisaks*, siel esittelliit 
muailman kuuluisatkii soittajat ja laulajat, 
esimerkiks — J. Straus. voksaala toim vii-
meisee sottaa ast, sovan aikaa palo, eikä 
uo jälleetehty, vaik puhheit on pietty pal-
jon. viimeisil ajoil sitä kutsuttii Kursaa-
laks venäläisest (saksalaisest) sanast ku-
rort. Kurortloilkii soitettii.

Rautatietä ko käytii pitentämmää, se 
läks Pauluskoin ja mein kylän välist. Teh-
tii uus asema, Pavlovsk II, kylän vieree, ja 
ennen sottaa toimiit molemmat.

Mein kyläl olj kolt huaraa, kaks veivät 
Pauluskoihen, kylän ala muistutti puus-
taavii Y, ”jalka” näytti Suaril päin. Mua-
ta painoit kuuskymmentkuus talloo, kaks-

kymmentkahes, omissaa taloissa, elliit 
venäläiset. Hein talot seisoit yhes kylän 
kasas, yhes riävys, rivis, vasemmas Pau-
luskoin huaras oikijal puolel tietä, se riäty 
alko rautatielt ja mänj keskkyllää ast. Kolt 
venäläistä talloo seisoit eriksee. vasem-
mal puolel tietä täs huaras eistäin — rau-
tatielt — taloloi ei olt, siin sijaits (ennen 
vanhaa) se suur suo, nyt olj paimenmua. 
vähän matkan peräst talot alkoit olla mo-
lemmin puolin tietä, ja täst kohast kylän 
tie alko noussa matalaa mäkkee, tätä ky-
län ossaa kutsuttii alamiäjeks. Ajallaa 
tsaarin kenjerala Saharsevskoi ei antant 
muata Suaril päin, kylä alko kasvaa ala-
mäkkee, ja sitävart kuivattii suo.

venäläisil muata ei olt, olliit vua tar-
hat ja suavut, kaik ruatoit Pauluskois ja 
Suaril; taikka Pietaris, rautatie olj rinnal.

Oikijas Pauluskoin huaras talot al-
koit vähän matkan peräst rautatielt, eis-
täin männiit pellot. Täs kylän piäs seiso 
neljluokkainen kylän koulu, mein koulus 
käivät nuapurinkii kylän — Koussulan — 
pojat ja tytöt.

Suaril päin — kyläst — pienen joen 
toisel puolel seiso vennäinkylä, Novos-
jolkka, sit olj Sohvei—Suarin osa, ja itse 
Suar.

Mein kylä seiso hyväs paikas, kylän 
vieres olj rautatie, a Pauluskoi ja Suar an-
toit työtä talvelkii, hevosmiehet vettiit siel 
tavaroi ja joka talv puhastelliit Pauluskoin 
parkan lammikkoi, jiän möivät puoil ja 
ravintoloil, a mutan vettiit pelloillee.

Toin asja — kylä joka kesä olj täynä 
tuatšniekkoi, kesävierait, ne vuokrasiit 
asuntoi ja ostiit kylän tuotteit, a ko aijoit 
syksyl pois, kylän emännät veivät heil mai-
too: tuatšniekat joka kesä olliit samat, joka 
talol — omat, kaik — hyyvvii tuttavii. Pie-
tarii joka uamu mänj ”maitopojestukkii” 
juna, ja piletitkii siihen olliit huotavampii.

Mein kylä olj suur ja potra, kaunis, äi-
jäin kiittelj—luettelj: talot spravnat, hy-
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väs kunnos, kivisiin huntamenttilöin 
piäl, joka talol — suur kuja katon al, tal-
li ja liävä. Talon ies — suatu sirenjapeh-
koloin kans, pitkin aitaa — palkopehot, 
sekä suavus kaikellaist puuta. Tuvan tuan 
— suur tarha ja monil taloloil — suatu 
omena–, visnja–, sliivapuin ja marjapeh-
koloin kans. Sekä kaivo ja sauna. Kaik 
mitä pittää!

Joka talol olj lehmä, hevosii miun ai-
kanain olj neljtoist, ennen — joka talol. 
Piettii sikkoi, lampait, kannoi.

Kaik kylän talot olliit hirsiset päre-
kattoloin al, venäläisiin taloloil olliit 
läkkikatot, nelj venäläisiin talloo olliit 

kakskerroksissii, sekä äijäin talo olj kaks-
kerroksinen ja läkkikaton al.

vanhoil ajoil kylän läp mänj ”tsaarin 
tie”, Suarilt Pauluskoihen, molemmin 
puolin kylän tietä olliit kaivettu kanavat 
ja kasvoit suuret puut, keskkyläs ne säi-
lyit mein aikoihin ast. vanhat ihmiset lu-
atiit, jot tsaarin karjetta ko ajo, ni siint vi-
sottii litentsoi, karameljloi, ja kopekkoi, 
ja kylän pienet pojat juoksiit karjetan jä-
les ja korjasiit.

Julkaistu aikaisemmin Carelia-lehdessä 6/2010

Kirjoittaja on syntynyt Inkerin venjoella, Humal-

saaren kylässä.

Wladimir Kokko

Inkeriläisten nuorisoseminaari
Ulko-suomalaisparlamentin varapuhe-
mies Wladimir Kokko järjesti Pietaris-
sa 4.–5. joulukuuta nuorisoseminaarin. 
Em. parlamentin tukeman seminaarin ta-
voitteena oli ottaa selvää onko eri maissa 
syntyneillä inkeriläisnuorilla halua toimia 
yhteistyössä keskenään. Kutsu seminaa-
riin lähetettiin kaikille Suomen ulkopuo-
lella toimiville inkeriläisliitoille. Tilai-
suuteen saapui 8 nuorta, jotka edustivat 
viron inkerin-suomalaisten liittoa, Ruot-
sin Inkeri-liittoa, Inkerin Liittoa ja sen 
Pietarin osastoa sekä Inkerin kirkkoa. 

Seminaarin avauspuheessa Wladimir 
Kokko toi esiin sen, että nykyinen tiivis 
yhteistyö inkeriläisliittojen välillä perus-
tuu ennen kaikkea puheenjohtajien keski-
näiseen ystävyyteen ja syvään kiintymyk-
seen inkeriläiskyliä kohtaan. 

Eri maissa asuvat inkerinsuomalaiset 
tapaavat harvoin toisiaan ja monille heis-

tä Inkeri on vain ns. virtuaalinen käsite. 
Edes yhteisen kielen löytäminen ei ole it-
sestään selvä. Tämän takia seminaarissa 
käytettiin montaa kieltä. Puheenjohtaja-
na toiminut Kokko käytti kolmea kieltä 
ja pietarilainen Mailis Hudilainen täy-
densi vielä neljännellä, jolloin seminaa-
rin kieliksi nousivat englanti, venäjä, viro 
ja suomi. Kommunikointi ei tuottanut vai-
keuksia kielitaitoisille nuorille. Eniten se-
minaarissa käytettiin kuitenkin englantia 
sillä Tukholmasta saapunut Kristin Kähä-
ri osasi äidinkielensä, ruotsin, jota kukaan 
muu ei ymmärtänyt, lisäksi vain englantia. 

vilkas keskustelu synnytti yllättävän 
paljon hyviä yhteistyöideoita. Ehdotettiin 
esim. viron ja Ruotsin inkeriläisnuorten 
tutustumismatkoja Inkerinmaalle, nuori-
soleirejä eri maissa, kokemusten vaihtoa 
suomen etäopiskelusta ja jopa Pietarin ja 
Tarton perinneyhtyeiden yhteistä koulu-
tusmatkaa Ruotsiin tavoitteena röntys-
köjen opettaminen. Kokko oli sitä miel-
tä, että käyttäen inkeriläisliittojen omia 

Uutisia inkeristä
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resursseja, usp:n ja Suomi-seuran tukea 
sekä kansainvälisten hankkeiden varoja, 
nämä ajatukset ovat toteuttavissa.

Nuorten seminaariin sisältyi myös laa-
ja kulttuuriohjelma, johon kuuluivat mm. 
Pietarin kaupunginkierros, klassisen mu-
siikin konsertti filharmoniassa ja osallis-
tuminen urkujen käyttöönottojuhliin Py-
hän Marian kirkossa. Taitaa kuitenkin olla 
niin, että varsinaisen ohjelman ulkopuoli-
nen nuorten kanssakäyminen ja uudet tut-
tavuudet olivat kahden päivän seminaarin 
pääsisältöä.

Talvi-Miikkula 
Inkeroisilla on ollut tapana kunnioittaa 
Pyhää Nikolaosta, joka on pidetty ih-
meentekijänä ja merellä matkustavien 
pyhänä suojelija, jonka apua kaikki ka-
lastusta harrastavat tarvitsevat hyvän saa-
liin saamiseksi ja vesillä selviytymiseksi. 

vanhan ortodoksikalenterin mukaan 
19. joulukuuta on Talvi-Miikkula eli Py-
hän Nikolaoksen päivä. Tänä vuonna sitä 
laajasti juhlittiin vistinässä. Juhlat alkoi-
vat kulttuuritalolla inkeroisen Kalasta-
jatar –yhtyeen lapsiryhmän esityksestä. 
Olga Konkova lahjoitti inkeroiskansan-
museoon uuden näyttelyn ja kertoi vasta 
kynästään tulleesta koristekuviokirjasta. 
dmitri Harakka esitti inkeroisten seinä-
kalenterin, jonka hän on valmistanut yh-
teistyössä Kirill Ivantsovin ja Nikita djat-
shkovin kanssa. Kalastajattaren lisäksi 
(joht. Jelena Kostrova) konsertissa esiin-
tyivät pakallinen perinneyhtye Šoikulan 
laulud (joht. Olga Ivanova) sekä pietari-

laiset perinneyhtyeet Korpi (joht. Olga 
Konkova) ja Talomerkit (joht. Irina de-
midova). Juhlapäivä päättyi tarjontaan, 
jossa oli mahdollisuus maistaa inkerois-
emäntien laittamia kansanruokia.

Uudet urut käyttöön
Kauan odotettu päivä koitti vihdoinkin, 
kun toisena adventtisunnuntaina 5. jou-
lukuuta 2010 Pietarin Pyhän Marian kir-
kossa vihittiin käyttöön uudet ilmaurut. 
Huolimatta siitä, että kirkkoväen ja mo-
nen kutsuvieraan oli vaikea päästä kirk-
koon (Iso Tallikatu on perusremontissa), 
sali oli täysi. valitettavasti urkujen suun-
nittelija ja rakentaja Martti Porthania ei 
päässyt paikalle, sillä mestari sairastui 
muutama päivä ennen käyttöönottojuhlaa. 

Juhlallisen kaksikielisen jumalanpal-
veluksen liturgeina toimivat piispa Aarre 
Kuukauppi ja pastori Ivan Hutter. Piispa 
Jorma Laulaja Suomesta toimitti saarnan. 
Kirkkokansa ei malttanut olla kääntyile-
mättä taaksepäin ja ihailematta uusia ko-
meita urkuja. Tuntui kuin urut olisivat 
hengittäneet kirkon perällä ja täyttäneet 
näin voimakkaalla hengityksellään kirk-
koholvit. Seurakunnan kanttori Marina 
väisä täytti soitollaan kirkon kauniista 
musiikista.  

Piispa kiitti jumalanpalveluksessa 
kaikkia urkuhanketta tukeneita. Ehtool-
lisen jälkeen pidettiin onnittelupuheita ja 
juhlaväki siirtyi kryptaan kahville.

Illalla uusilla uruilla soitettiin ensim-
mäinen konsertti. Hienoja urkumusiikin 
kappaleita soittivat huippuammattilaiset 
suomalaiset professorit Kari Jussila ja 
Olli Porthan, musiikin tohtori Kati Hä-
mäläinen (kaikki Sibelius-Akatemiasta) 
sekä tietenkin Marina väisä. Yleisön läm-
pimät aplodit kertoivat siitä, että tällaisia 
konsertteja saisi järjestää vastakin Pyhän 
Marian kirkossa. 
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Tapahtumakalenteri
Ilmoittajille
Jotta tapahtumakalenteriin toivotut 
järjestöjen ilmoitukset ehtisivät pai-
noon, tulee ne lähettää toimitussihtee-
rille, postitusmuodosta riippumatta, 
siten, että ne ovat perillä viimeistään 
lehden kakkossivulla ilmoitettuna ai-
neiston 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

• 6.2. klo 14 seurakunnan 
aulakahviossa. vieraana 
radiotoimittaja Päivi Istala.

• 6.3. klo 14 seurakunnan 
aulakahviossa, kevätkokous 

• 3.4. klo 14 seurakuntakeskuksen 
kokoussalissa, inkerinsuomalainen 
Eino ja Merle Kajalainen kertovat 
menneistä taidenäyttelyistään. 

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

Lahden seudun  
Inkeri-seuran tapahtumia

Vuoden 2010 toiminta
Kerhoillat ja kokoukset Lutherin  
kirkolla, osoitteessa vuorikatu 37.

• 14.3. klo 15 Kevätkokous
• 11.4. klo 15 Kerhoilta
• 9.5. klo 12 Kerhopäivä Tuohirannassa. 

Kuljetus kimppakyydein.
• 10–12.6. Matka viron inkeriläisten 

kesäpäiville omalla linja-autolla.
• Heinäkuusssa matka Suomen inkeri-

läisten kesäpäiville (aika vielä avoin)
• 8.8. klo 12 Kerhopäivä Immiläs-

sä Marja ja Albin Rämöllä. Kuljetus 
kimppakyydein.

• 12.9. klo 15 Kerhoilta
• 10.10. klo 15 Syyskokous
• 14.11. klo 15 Kerhoilta
• 4.12. Joulumatka Hyvinkäälle paikal-

listen inkeriläisten vieraaksi omalla 
linja-autolla.

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


