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Pääkirjoitus
Menneen ja tulevan välillä
Toivo Flink

Vappu on ohi. Ohi ovat myös tunteita
herättäneet eduskuntavaalit. Ellei sulkenut itseään norsunluutorniin, ei voinut
olla panematta merkille muutoksia Suomen poliittisessa ilmastossa. Timo Soinin
johtamat Perussuomalaiset ovat nousseet
poliittisena tekijänä haastamaan maan
keskeisiä hallituspuolueita. Vaalien tuloksena joka kuudes uusi kansanedustaja
kuuluu perussuomalaisiin. Kaikkiaan uusia eduskunnan jäseniä on vajaat puolet.
Keitä ovat nämä uudet päättäjät?
Olen kuullut huomautuksia, että he eivät ole sen kummempia kuin edellisetkään. Kaikki ovat aikanaan aloittaneet
nousemalla tuntemattomasta. Itse olen
tullut ajatelleeksi, että on koittanut virkamieshallitusten aika. Joka tapauksessa
uusi eduskunta ja uusi hallitus on saanut
toimivaltuutensa tämän lehden ilmestyessä. Kohta näemme kuinka uudet päättäjät
lähtevät edistämään Suomeen työllistämistoimia, yhteiskunnan henkisen hyvinvoinnin ja suvaitsevaisuuden ilmapiiriä.
Esimakua siitä, mitä uutta perussuomalaiset tuovat päästyään hallitukseen, voidaan
nähdä tutustumalla heidän puolueohjelmaansa ja rinnastamalla sen keskeisiä tavoitteita muiden puolueiden ohjelmiin.
Vertailu virkistää.

Kuluvan vuoden heinäkuun 1. päivä
jää paluupaikaksi inkerinsuomalaisten
paluumuuttoprosessiin. Paluumuuttojono
Venäjällä sulkeutuu sinä päivänä. Koko
paluumuuttoa ei kuitenkaan katkaista kertaheitoilla. Paluumuuttosulkuun liittyy
viiden vuoden siirtymäaika. Lain muutosta valmistellut sisäasiainministeriön
ylitarkastaja Elina Setälä julkisti lain uuden sisällön Helsingissä 12. maaliskuuta
pidetyssä Suomen Inkeri-liiton ja Kotiseutuliiton järjestämässä seminaarissa.
Elina Setälän esitelmä julkaistaan tässä
lehdessä. Sitä on syytä lukea huolella.
Tallinnassa tehdään historiaa kuluvan vuoden kesäkuun 11. päivänä. Inkerin rykmentin muistolaatta kiinnitetään
juhlallisesti Pyhän Mikaelin kirkon salin
seinälle. Moni varmaan ihmettelee mikä
Inkerin rykmentti, miksi laatta paljastetaan Tallinnassa ja miksi juuri nyt? Juuri
nyt siksi, että aika on kypsä ilmaisemaan
kunnioituksemme inkeriläisten taistelulle
itsemääräämisoikeutemme puolesta vuosina 1918–1920. Se liittyi kiinteästi myös
Viron ja Suomen itsenäisyystaisteluihin.
On syytä tiedostaa, että ellei näitä taisteluja olisi käyty, myös nykyinen paluumuuttomme Suomeen olisi jäänyt toteutumatta.
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Inkeri puhutti Helsingissä
Inkeri-ajakohtaisseminaari veti paikalle paljon inkeriläisyydestä kiinnostuneita
puhujia ja kuuntelijoita.
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Vaikka välillä mietityttää, löytyykö enää
inkeriläisyydestä kiinnostuneita ihmisiä,
niin 12.3. järjestetty Inkeri ajankohtaisseminaari ainakin veti paikalle viimevuotiseen tapaan mukavasti yleisöä. Yleisössä
näkyi paljon harmaita päitä, mutta nuorempiakin edustajia oli kiitettävästi läsnä. Teemana oli ”Miten inkeriläisyys elää
Suomessa”.
Kansallisarkiston pääjohtaja, Jussi
Nuorteva avasi seminaarin puhumalla
Unescon suojelukohteista ja siitä mitä tällaiset kulttuuriperinteen kohteet voisivat
olla puhuttaessa inkeriläisyydestä. Nuorteva painotti myös kulttuurivaiheiden dokumentoinnin merkitystä.

Viranomaiset äänessä
Nuortevan jälkeen puhujanpönttöön nousivat niin sanotut viranomaisosuuden
edustajat. Pietarin pääkonsulaatin kon-

suli Kristiina Häikiö kertoi inkeriläisten
paluumuutosta ja sen muutoksesta. Venäjällä tehtiin viime vuonna miljoona viisumia Suomeen ja näistä 700 000 Pietarin pääkonsulaatissa.
Häikiö iloitsi siitä, että Suomen sisäasiainministeriö oli juuri päättänyt lähettää Esa Markkasen konsuliksi Pietariin.
Päätös oli aivan tuore ja Häikiötä ilahdutti
se, että Pietariin saatiin näin asiantuntija
hoitamaan inkeriläisten paluumuuttoasia
arvoiseensa päätökseen.
Sisäasiainministeriön maahanmuuttoosaston muuttoliikeyksikössä ylitarkastajana toimiva Elina Setälä perehdytti
kuulijat maahanmuuttolain muutoksiin.
(Puhe mukana tässä lehdessä) Tavoitteena on luoda mahdollisimman asiakasystävällinen paluumuutto systeemi,
jossa myös viranomaistason asiat hoituvat asiallisesti. Hän totesi toivovansa,
että seuraava hallitus on yhtä kiinnostunut paluumuutto asioista kuin nykyinen.
Kuten Toivo Flink pääkirjoituksessaan
totesi, tämä jää nähtäväksi.
Maahanmuuttoviraston tiedemieheksi
itseään tituleeraava dosentti Arno Tanner nosti mietittäväksi muun muassa sen
miten valtaväestö suhtautuu inkeriläisiin.
Hän korosti suomenkielen taidon merkitystä onnistuneesti integroidussa paluumuutossa.
Seminaariin oli saapunut mukavasti Inkeri-asiasta
kiinnostunutta joukkoa.
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Toivo Flink ja Lassi Saressalo toimivat Inkeri-seminaarin aktiivisina puuha- ja puhemiehinä.

Viranomaisosuuden jälkeen siirryttiin
kahville ja rupattelemaan vanhojen ja uusien tuttavuuksien kesken.

Puhetta johtivat puheenjohtajat
Suomen Inkeri-liiton puheenjohtaja Toivo Flink puhui tauon jälkeen liiton tulevaisuuden haasteista. Hän lanseerasi
kolmen T:n ohjelman, jonka osioita ovat
tallentaminen, tutkiminen ja tiedottaminen. Näihin alueisiin kuuluu kuhunkin
liuta oleellisia alakohtia, kuten Inkerin
historian sisällyttäminen peruskoulun
historian opetukseen.
Puheenjohtajaa seurasi toinen. Flinkin
jälkeen puhujanpönttöön kapusi Viron
inkerinsuomalaisten liiton puheenjohtaja Toivo Kabanen. Hän kertoi, että Viron
inkeriläisistä ja esimerkiksi heidän äidinkielestään on olemassa varsin heikot tilastotiedot. Vaikka Viron inkerinsuomalaiset ovat tästä huolimatta Viron parhaiten
organisoituja vähemmistöjä, Kabanen ei
usko heitä enää olevan jäljellä 20 vuoden
kuluttua. ”Nyt teemme työtä sen eteen,
että edes kulttuuriperinteemme säilyy”,
Kabanen totesi.
Kolmantena puheenjohtajana puhui
Inkeriläisten Sivistyssäätiön hallintoneu-

voston puheenjohtaja Jouko Sihvo. Sihvo
nostatti ensimmäisen, toisen ja kolmannen polven inkeriläisten käsiä pystyyn.
Ensimmäisen niin sanotun muuttoaallon
edustajia ei ollut kovin montaa paikalla,
mutta seuraavan sukupolven edustajia ja
enemmän.
Sihvo totesi, että säätiön ja liiton tavoitteet ovat lähes identtiset, jolloin myös yhteistyö tulisi olla tiukempaa. Hän peräänkuulutti säätiöltä taloudellista tukea liitolla
ja aktiivista osallistumista kulttuurin tutkimuksen tekemiseen ja tukemiseen.
Suomen kotiseutuliiton pääsihteeri,
dosentti Lassi Saressalo puhui seuraavaksi muistojen tallentamisesta ja Inkeri-tietopankin luomisesta. Hän kertoi kytkeytyneensä inkeriläisyyteen aikoinaan
opintojen ja tutkimuksen kautta. ”Tein
yliopistossa gradun Inkerin uskomusperinteestä ja siihen koukkuun sitten jäin”.

Ajatuksia enemmän kuin aikaa
Seminaaripuheenvuorojen jälkeen oli vapaan sanan aika. Kommentteja, kysymyksiä ja monologeja olisi riittänyt varmaan
iltaan asti.
Yksi koskettavimmista kommenteista tuli inkeriläiseltä Mirja Kemppiseltä.
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Hän toivoi, ettei Suomen valtio pakkovenäläistäisi inkeriläislapsia. Kemppinen
kertoi turhautuneena siitä kuinka hänen
täysin kaksikielinen ja sujuvasti suomea
puhuva lapsensa oli pakotettu koulussa ottamaan lukujärjestykseensä ”suomi vieraana kielenä” eli S2 opinto-osio.
Kemppinen totesi, ettei inkeriläislasten
venäläistä identiteettiä tarvitse vahvistaa
valtion puolesta.
Taputuksen puheenvuorostaan sai
myös Alina-Sinikka Salonen, jota oli
koskettanut Flinkin puheen toteamus
”Historiaa luo myös rakkaus”. Salonen
totesi, että suomalaisten tulisi vaatia tietynlaista käytöstä myös itseltään sen sijaan, että keskitytään esittämään käyttäytymisvaatimuksia vain paluumuuttajille.

Nuorteva päätti seminaarin ja totesi inkeriläisen kansanperinteen olevan inkeriläisten varassa.
Kaiken kaikkiaan seminaari oli mielenkiintoinen ja lämminhenkinen. Aika vain
kului vähän turhan nopeasti. Toivoa vain
saa, että tämänkaltainen seminaari saadaan
aikaiseksi myös ensi vuonna. Koska tänä
vuonna ei järjestetä kesäjuhlia, on hyvä,
että on syntynyt sentään uudenlaisia inkeriläisten yhteenkokoontumisperinteitä.
Viime vuoden tapaan Inkeriläisten viesti julkaisee pidettyjen puheiden esitysrunkoja tässä ja tulevissa lehdissä, jotta nekin,
jotka eivät päässeet paikalle voivat nauttia
seminaarin annista. Tässä ensimmäisessä
seminaarilehdessä julkaisemme Elina Setälän ajankohtaisen puheen.

Inkerinsuomalaisten paluumuuttojärjestelmän lakkauttaminen
Elina Setälä

Lainmuutoksen tausta
Entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevat inkerinsuomalaiset ovat voineet noin 20 vuoden ajan muuttaa Suomeen erityisen paluumuuttojärjestelmän
kautta. Paluumuuttojärjestelmä ollaan nyt
lakkauttamassa vaiheittain. Järjestelmän
lakkauttamisen taustalla on useita syitä.
Erityisen inkerinsuomalaisille tarkoitetun oleskelulupamenettelyn ylläpitämistä ei pidetä enää tarkoituksenmukaisena. Nykyinen paluumuuttomenettely on
monivaiheinen ja erittäin pitkäkestoinen.
Myös suomalaisen syntyperän todentaminen asiakirjoin on viime vuosina merkittävästi vaikeutunut varsinkin nuorempien
henkilöiden osalta.
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Eduskunta hyväksyi 30.11.2010 ulkomaalaislain 48 §:n muuttamista koskevan sisäasiainministeriön valmisteleman
lakiehdotuksen inkerinsuomalaisten paluumuuttojärjestelmän lakkauttamisesta
siirtymäajan jälkeen. Laki tulee voimaan
1.7.2011.

Lainmuutoksen keskeinen
sisältö
Paluumuuttojärjestelmää ei haluttu lakkauttaa yhtäkkiä, minkä vuoksi päädyttiin säätämään järjestelmän vaiheittaisesta lakkauttamisesta ja viiden vuoden
siirtymäajasta. Paluumuuttomenettelyä koskevilla lainsäädännön ja hallin-
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tokäytännön muutoksilla pyritään mahdollistamaan paluumuuttojonossa vielä
olevien muuttohalukkaiden henkilöiden
maahanmuutto nykyistä joustavammin ja
nopeammassa aikataulussa ennen järjestelmän lopullista lakkauttamista. Siirtymäajan jälkeen inkerinsuomalaiset voivat
hakeutua Suomeen yleisen oleskelulupajärjestelmän mukaisesti eli Suomeen voisi muuttaa esimerkiksi työn, opiskelun tai
perhesiteen perusteella.
Inkerin siirtoväkeen kuuluneiden ja
Suomen armeijassa vuosien 1939–1945
aikana palvelleiden henkilöiden osalta
oikeus paluumuuttoon säilyy järjestelmän
lakkauttamisesta huolimatta. Heidän ei
tarvitse ilmoittautua paluumuuttojonoon,
vaan he voivat jättää oleskelulupahakemuksensa suoraan Suomen edustustoon.
Luvan myöntämisen edellytyksenä on
edelleen Suomessa käytössä oleva asunto.
Muiden inkerinsuomalaisten tulee ilmoittautua (enää Venäjällä käytössä olevaan)
paluumuuttojonoon Suomen edustustossa viimeistään 1.7.2011, jolloin jono suljetaan ja alkaa viiden vuoden siirtymäaika.
Jos Suomeen muuttamisesta mahdollisesti
kiinnostunut Venäjällä asuva inkerinsuomalainen ei ole vielä ilmoittautunut paluumuuttajaksi, on hänellä siis vielä mahdollisuus ilmoittautua 1.7.2011 saakka. Niille
henkilöille, jotka eivät ilmoittaudu jonoon
kyseiseen päivään mennessä, ei voida
myöntää oleskelulupaa paluumuuttajana.
Paluumuuttajaksi ilmoittautuneiden tulee hakea oleskelulupaa ennen viiden vuoden siirtymäajan päättymistä eli viimeistään 1.7.2016. Tämän ajankohdan jälkeen
jätetyn hakemuksen johdosta ei oleskelulupaa voida enää paluumuuton perusteella myöntää. Oleskeluluvan myöntämisen
ehdot säilyvät ennallaan lukuun ottamatta velvoitetta osallistua paluumuuttovalmennukseen. Inkerinsuomalaisten tulee
siis edelleen osoittaa suomalainen synty-

Elina Setälä puhui seminaarissa Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston muuttoliikeyksikön
ylitarkastajan ominaisuudessa.

peränsä alkuperäisin asiakirjoin ja suorittaa kielitutkinto (suomen tai ruotsin kielen taidon tulee olla vähintään taitotasoa
A.2). Lisäksi heillä tulee olla käytössään
asunto Suomessa. Oleskeluluvan myöntäminen ei edellytä, että paluumuuttajan toimeentulo Suomessa on turvattu.
Myös paluumuuttajan perheenjäsenelle voidaan myöntää oleskelulupa ilman
turvattua toimeentuloa, jos perheenjäsenen oleskelulupahakemus on jätetty ennen siirtymäajan päättymistä 1.7.2016.
Perheenjäsenelle voidaan kyseisen ajankohdan jälkeenkin jätetyn oleskelulupahakemuksen johdosta myöntää oleskelulupa perhesiteen perusteella, mutta silloin
toimeentulon edellytetään olevan turvattu
esimerkiksi paluumuuttajan ansiotuloilla.
Koska paluumuuttojono on enää käytössä ainoastaan Venäjällä, muualta (esimerkiksi Virosta) tulevat henkilöt ovat
ilmoittautuneet edustustolle paluumuuttajaksi suoraan jättämällä oleskelulupahakemuksen. Oleskelulupahakemukset on siis
käsitelty jonotuksetta. Määräaika paluumuuttajaksi ilmoittautumiselle merkitsee
sitä, että muualta kuin Venäjältä tulevan
inkerinsuomalaisen pitää jättää oleskelulupahakemuksensa viimeistään 1.7.2011.
Euroopan unionin kansalaisen osalta oleskeluoikeuden rekisteröinti on kuitenkin
ensisijainen toimenpide. Oleskelulupaa
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paluumuuttajana ei voida myöntää, jos
oleskeluoikeuden rekisteröinnin edellytykset täyttyvät.

Paluumuuttomenettelyn
kulusta
Nykyistä hallintokäytäntöä muutetaan
lainmuutoksen myötä siten, että jonotusnumerojärjestelmästä luovutaan. Paluumuuttoasioita ei jatkossa enää käsitellä
jonotusnumeron mukaisessa järjestyksessä. Jonotusjärjestelmä on ollut yksi hidastava tekijä monen muuttohalukkaan paluumuuttajan osalta. Jatkossa oleellista on
ainoastaan se, että henkilö on ilmoittautunut paluumuuttojonoon. Jonossa olevat
henkilöt voivat vapaassa järjestyksessä
hakeutua paluumuuttovalmennukseen ja
ilmoittautua kielitutkintoon.
Vaikka paluumuuttovalmennukseen
osallistuminen ei enää ole pakollista, sitä
kuitenkin järjestetään edelleen siirtymäkauden ajan. Paluumuuttovalmennus on
koettu hyödylliseksi ja monien jonossa olevien voidaan arvioida olevan valmennuksen tarpeessa. Paluumuuttovalmennuskurssien ryhmien määrää lisätään
jonkin verran nykyisestä. Valmennuksen
sisältö tulee olemaan nykyisenkaltainen.
Valmennuksen päätavoitteena on, että
henkilö saavuttaa kielitutkinnossa vaadittavan kielitaidon. Paluumuuttovalmennukseen sisältyy myös yhteiskuntatietoutta kielen opetukseen upotettuna.
Kielitaidon voi osoittaa suorittamalla
joko Maahanmuuttoviraston järjestämän
kielitutkinnon tai osallistumalla Suomessa yleiseen kielitutkintoon. Maahanmuuttovirasto on suunnitellut järjestävänsä kielitutkintoja nykyistä useammin
(Pietarissa, Petroskoissa, Moskovassa ja
Helsingissä), jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua tutkintoon.
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Lainsäädännön ja hallintokäytännön
muutoksista voidaan arvioida hyötyvän erityisesti kielitaitoiset, aktiiviset ja
muuttohalukkaat henkilöt. Kieltä hyvin
jo ennestään osaavat inkerinsuomalaiset
voisivat suorittaa kielitutkinnon ilman
valmennukseen osallistumista. Paluumuuttajien kannalta olennainen parannus
nykyjärjestelmään verrattuna on se, että
paluumuuttomenettelyn kokonaiskesto
lyhenee merkittävästi, koska enää ei tarvitse odottaa omaa vuoroaan. Jos kielitutkinto on suoritettu ja asunto on tiedossa,
voi oleskeluluvan saada hyvinkin nopeasti. Kaikkia Suomeen muutosta kiinnostuneita pyritään kannustamaan aktiivisuuteen sekä kielitaidon kehittämisen että
asunnon hankkimisen osalta. Esimerkiksi paluumuuttovalmennukseen osallistumista ei pitäisi jättää siirtymäajan loppupäähän, koska kaikki halukkaat eivät
välttämättä mahdu kurssille valitsemanaan ajankohtana.
Paluumuuttojonon purkamisen edistämiseksi Pietarin pääkonsulaattiin sijoitetaan toukokuussa 2011 maahanmuuttoasioiden yhdyshenkilö. Myös
kansalaisjärjestösektorilla ollaan toteuttamassa lähialueyhteistyöhanke, jonka yhtenä tavoitteena on tehostaa tiedottamista
muun muassa suomalaisesta yhteiskunnasta, Suomen työllisyystilanteesta, asuntotarjonnasta ja palveluista.
Lisätietoa
• Laki ulkomaalaislain 48 §:n muuttamisesta
(57/2011)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 48 §:n muuttamisesta (HE 252/2010 vpwww, HE 252/2010 vp-pdf)
Maahanmuuttovirasto tiedottaa myöhemmin keväällä muun muassa verkkosivuillaan (www.migri.
fi), edustustoissa ja joissakin lehdissä kielitutkintojen, paluumuuttovalmennuskurssien ja niihin ilmoittautumisten ajankohdista. Maahanmuuttoviraston
verkkosivuille tullaan myös lisäämään muuta paluumuuttajille suunnattua tietoa kulusta.
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Liiton kevätkokous 26.3.2011
pidettiin Inkeri kodissa, Karjalatalolla.
Anne Tuohimäki

Aluksi laulettiin yhteisesti Suomen kansan sävelmästä Kansalaislaulu (Olet
maamme armahin Suomenmaa) muutama säkeistö.
Puheenjohtajaksi valittiin Toivo
Flink, joka kutsui sihteeriksi Anne Tuohimäen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annikki Kelo ja Aliisa Majava.
Kokouksen laillisuuden toteamisen
jälkeen hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Esiteltiin tilinpäätös, joka koostuu toimintakertomuksesta ja tilikertomuksesta
tilintarkastajien lausunnon kera.
Tyydytyksellä todettiin, että kertomusvuoden tulos oli ylijäämäinen
Tilinpäätös hyväksyttiin ja se vahvistettiin.
Tili ja vastuuvapaus myönnettiin asian
omaisille v. 2010.
Kokouksen lopuksi todettiin, että valitettavasti mikään jäsenjärjestöistä ei ole
halukas järjestämään v. 2011 kesäjuhlia.

Hyvät lehtemme lukijat ja
Suomen Inkeri-liitto ry:n henkilöjäsenet.
Tämän lehden välissä on Suomen Inkeri-liitto ry:n
vuoden 2011 jäsenmaksun tilillepanokortti niille, henkilöille, jotka haluavat olla yhdistyksemme
henkilöjäseniä. Henkilöjäsenen maksu on 10 �.
Pyydämme teitä kirjoittamaan tilillepanokortin
tiedonantoja osaan jäsenen nimen ja osoitteen.
Varsinkin silloin, jos maksatte jonkun toisen henkilön puolesta jäsenmaksun, on jäsenen nimi ja
osoite erittäin tärkeä, jotta saamme pidettyä yhdistyslain mukaisen jäsenluettelomme ajan tasalla.
Yhdistyslaki määrää, että jäsenistöstä täytyy pitää jäsenluetteloa, jossa tulee olla jäsenen nimi ja
kotipaikka.

Ne henkilöt, joiden kotipaikkakunnalla ei ole
omaa toimivaa jäsenjärjestöä sekä myös ne henkilöt, jotka oman jäsenjärjestönsä jäsenyyden lisäksi haluavat olla myös Suomen Inkeri-liitto ry:n
suoria henkilöjäseniä ja täten haluavat tukea yhdistyksemme toimintaa, voivat liittyä jäseniksi.
• Jäsenellä on äänioikeus liiton kokouksissa ja
täten mahdollisuus vaikuttaa liiton toimintaan.
• Jäseneksi voivat liittyä ne, jotka hyväksyvät
yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen.
• Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäseneksi pyrkivää henkilöä pyydämme ottamaan yhteyttä
toimistonhoitaja Annikki Keloon puh. 045 2612 342.

inkeriläisten viesti
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Inkerinmaa, joka on ja jota ei ole
Ludmila Talzi

Aika on armoton
Vuosi sitten olin Skuoritsassa saattamassa enoani viimeiselle matkalle. Silloin
ymmärsin, että pitkään suunnittelemani juurieni historian tutkiminen on kohta
mahdotonta, kun vanhempi sukupolvi on
hiljaa jättämässä meitä.
Palattuani kotiin, aloin haastattelemaan
vanhempiani, mummoni siskoja ja serkkuja, jotka vielä muistavat hyvin viime
vuosisadan tapahtumia. Aloitin järjestelemään suvun valokuva-arkistoa ja kirjoittamaan nimiä ylös. Tämä työ on vienyt
mukanaan eikä varmaan koskaan lopu.
Se on tuonut välillä paljon iloa, kun löytyi jotain uusia tietoja suvusta, uusia sukulaisia. Välillä se on tuonut surua, kun
olen lukenut mummoni kirjeitä Imatralta
ja Vainikkalasta ennen perheeni palaut-

tamista Neuvostoliittoon sodan jälkeen.
Tämän työn varrella olen tavannut tosi
paljon mukavia, ihania ihmisiä, jotka antoivat voimia ja halua jatkaa tätä matkaa
menneisyyteen.
Samalla olen huomannut, että Suomessa nuorempi sukupolvi tietää aika vähän
Inkerinmaasta. Tutuilta nuorilta kyselin,
missä Inkeri on ja tosi harva tiesi vastauksen. Sen seurauksena, kun Huittisten kirjastossa mietittiin mitä näyttelyä järjestetään, ehdotin Inkeri-aiheista. Se toteutui
tammikuussa 2011, nimeksi tuli: Inkerinmaa, joka on ja jota ei ole. Ei silloin tullut mieleeni, että näyttelyn järjestäminen
vaatii paljon muutakin kuin materiaalin
kokoamista. Ensin piti valmistaa taulut;
loppujen lopuksi sain koko perheeni touhuamaan tämän näyttelyn ympärille. Itse

Ludmila Talzi osallistui Huittisten inkeri-näyttelyyn pitämällä esityksen inkeriläisyydestä ja osallistumalla aineiston järjestämiseen ja keruuseen.
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olen jatkanut Inkeri-aiheisten kirjojen lukemista ja materiaalin kokoamista. Tuli
hankittu monta uuttakin kirjaa. Kun järjestelin kirjastossa näitä kirjoja vitriiniin,
eivät ne oikein sinne mahtuneetkaan, kokoelmassani olikin niitä jo yli 50.
Näyttely oli hyvin otettu vastaan paikkakunnallamme, sain paljon kannustavaa ja kiittävää palautetta. Näyttelyn
yhteyteen oli järjestetty myös luento,

jossa sain kertoa Inkerin ja oman perheen historiasta. Kaikki kuuntelijat eivät edes mahtuneet saliin; jotkut seisoivat ovella. Siinä huomasin, että historia
kiinnostaa eikä työ tullut tehty turhaan.
Tällä kaikilla haluaisin vain sanoa, että
me, nuorempi sukupolvi Inkerin suomalaisia, joka ei ole nähnyt sotaa, muistamme, kunnioittamme ja olemme ylpeitä
omista juuristamme!

Inkeri tutuksi
Huittisten kirjastossa
Juha-Ville Kangas

Inkerinmaa ja inkeriläiset ovat melko tuttuja sanoina, mutta missä Inkerinmaa on
ja keitä inkeriläiset ovat?
Näihin kysymyksiin antoi vastauksia
Huittisten kirjastossa tammikuussa esillä
ollut näyttely. Näyttelyssä oli kattavasti
tauluilla sanoin ja kuvin kerrottu Inkerinmaan historia aina Ruotsin valtakaudelta
– 1600-luvulta lähtien.
Havainnollisti esille tuli Inkerinmaan
laajuus heti Suomen ja Neuvostoliiton rajalta Pietariin asti. Yllättävää oli huomata, että inkeriläiset ovat olleet suomalaisia niin kieleltään ja mieleltään; keskellä
venäläisiä asui suomalainen kansa, joiden
evankelinen uskonto omine seurakuntineen oli tärkeä kiinnekohta inkeriläisten
elämässä. Vahvaa seurakuntaelämää kuvasivat mm. esillä olleet taulut Tuutarin
ja Skuoritsan seurakunnista. Kaikki elämä kulki kristinuskon kautta – myös hyvä
koulutus, joka oli itsestään selvyys Inkerin kansalle.

Inkeriläisten siirrot 2. maailmansodan
aikana keskeltä kuohuvaa Neuvostoliitoa esitettiin kattavasti; ensin Viron kautta Hangon karanteenileirille ja edelleen
eri puolille Suomea. Ja sodan jälkeen pakkopalautukset takasin Neuvostoliittoon.
Näyttelyyn liittyi myös FM Ludmila Talzin pitämä esitelmä salin täyteiselle yleisölle inkeriläisyydestä. Hän on
itse inkeriläinen ja kokenut nuoruudessaan vanhempiensa ja isovanhempiensa
kautta suvun vaiheet. Nyt, kun muistoja ja muistajia on, hän on kerännyt haastatteluin kattavan historian oman sukunsa kohtaloista.
Näyttelyssä oli esillä runsaasti esineistöä, joka on kulkenut isovanhempien mukana siirtojen aikana Suomeen,
takasin Neuvostoliittoon ja nyt taas Suomeen.
Näyttely ja esitelmä kertoivat vahvasti
siitä, että inkeriläisyys elää, vaikka maata ei enää olekaan – kuin muistoissa.

inkeriläisten viesti
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Tutkimusaiheena kerrottu, muisteltu ja keskusteltu

inkerinsuomalaisten paluumuutto
Minna-Liisa Salonsaari

FM, tohtorikoulutettava, Suomen akatemian rahoittama Vieraita idästä -hanke.
Miten inkerinsuomalaiset paluumuuttajat
muistelevat muuttoaan Suomeen? Mitä ja
miten paluumuutosta kerrotaan? Mitä on
muisteltu ja kerrottu inkerinsuomalaisten
paluumuutto? Mitä kerronta ja muistitieto kertovat paluumuutosta ja sopeutumisesta?
Inkerinsuomalaisten paluumuuton
muistelu, kerronta ja keskustelut sekä
paluumuuton tarkastelu niiden kautta ovat aiheena kulttuuriperinnön tutkimuksen väitöskirjatutkimuksessani, jota
teen Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa Porin yliopistokeskuksessa.
Vuosina 2010–2011 työskentelen tohtorikoulutettavana Suomen akatemian rahoittamassa Vieraita idästä -hankkeessa
(engl. Strangers from the East − Narratives of Karelian Exiles and Re-immigrants
from Russia Regarding their Integration
in Finland) (projektinumero 128401).
Hanketta johtaa dosentti Outi Fingerroos Jyväskylän yliopistosta.
Tarttuessani tutkimusaiheeseeni, en ollut erityisemmin perehtynyt Inkeriin, inkerinsuomalaisuuteen tai paluumuuttoon.
Se mitä tiesin, liittyi lähinnä kansanperinteeseen sekä rajamuutosten historiaan.
Nyt jo taakse jääneen kansantanssiharrastuksen myötä olin törmännyt inkeriläisiin
kansantansseihin ja -musiikkiin. Lähdin
tutkimusmatkalleni innostuneena, vailla
ennakko-oletuksia ja avoimin mielin.
Lähestyin tutkimusaihettani kirjallisuuden kautta. Kuluneen reilun vuoden
aikana olen lukenut tai selaillut valtavat
määrät niin paluumuuttoa kuin Inkerin
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ja inkerinsuomalaisten vaiheita käsittelevää kirjallisuutta tutkimuksista muistelmakirjallisuuteen, kaunokirjallisuuteen ja runouteen. Kirjallisuudesta olen
saanut taustatietoa tarkastelemastani aiheesta sekä kerrontatavoista.
Tutkimukseni merkityksen näen ensinnäkin muistitiedon keräämisessä, ainutlaatuisen ilmiön tarkastelemisessa sekä
tallentamisessa. Saatua tietoa voidaan
hyödyntää esimerkiksi käytännön maahanmuuttotyössä. Lisäksi tutkimuksen
kautta on mahdollista välittää tietoutta
monelle suomalaiselle yllättävän tuntemattomasta aiheesta.

Arvokkaat muistot ja
kertomukset
Muistitieto ja kerronta ovat arvokasta tietoutta, joka on tallettamisen ja tarkastelemisen arvoisia. Paluumuuttoon liittyvän
muistitiedon ja kerronnan tarkasteleminen on erityisen ajankohtaista nyt, kun
kahden vuosikymmenen mittainen paluumuutto on nykyisellään päättymässä. Kyseessä on merkittävä ilmiö, sillä ovathan
paluumuuttajat Suomen suurin maahanmuuttajaryhmä ja muutoinkin paluumuutto on monessa suhteessa erityislaatuinen
ilmiö. Paluumuuton voi nähdä myös jatkumona vuosisataiselle tapahtumien ketjulle, joka alkoi savakoiden ja äyrämöisten muuttaessa Inkerin alueelle.
Esimerkiksi haastattelujen avulla on
mahdollista tavoittaa paluumuuttajien
omia kokemuksia, kertomuksia paluumuuttajien omista lähtökohdista ja koke-
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muspohjasta käsin. Kertoja kertoo sen,
mitä hän haluaa tai kykenee kertomaan.
Vaikutuksensa on toki myös sillä, mitä
kertoja uskoo kuulijan haluavan kuulla.
Haastattelu on vuorovaikutusten summa.
Yhtenä osana, toisinaan suuressakin osassa, kerrontaa ovat sopeutumiseen ja kotoutumiseen liittyvät kysymykset. Muistitieto pitää sisällään tietoa, josta niin
sanottu virallinen tieto ei välttämättä kerro. Tätä niin kutsuttua ”toista tietoa” on
mahdollista hyödyntää esimerkiksi käytännön maahanmuutto työssä.
Tutkimustani varten olen haastatellut paluumuuttajia Satakunnan alueella,
jossa paluumuuttajat ovat muun Suomen
tavoin suurin maahanmuuttajaryhmä.
Haastateltavien etsintä jatkuu edelleen ja
mahdollisuuksien mukaan haastattelen
myös muiden alueiden paluumuuttajia.
Keräämieni haastattelujen ohella tarkastelen esimerkiksi arkistoaineistoja,
erilaisia julkaisuja tai julkaisemattomia
kirjoituksia. Yhteistä näille tutkimusaineistoilleni on, että ne ovat paluumuuton
representaatioita. Yksinkertaistetusti sanottuna representaatiolla tarkoitan jonkun
asian esittämistä esimerkiksi sanallisesti tai kuvallisesti. Representaatio on keino tarkastella muutoin aineetonta asiaa.
Representaatio kuvaa asiaa tekijänsä lähtökohdista käsin, oli tekijänä paluumuuttaja tai joku muu.

Tietoa eteenpäin
Syksyllä 2010 pidin kulttuuriperinnön
tutkimuksen oppiaineeseen luentokurssin, jossa käsittelin inkerinsuomalaisten
vaiheita 1600-luvulta tähän päivään ja
paluumuuttoon asti. Ensimmäisellä luentokerralla pyysin opiskelijoita kirjoittamaan, mitä heidän mieleensä tulee inkerinsuomalaisista, entisen Neuvostoliiton
alueen suomalaisista sekä paluumuutta-

Salonsaari osallistui myös keväiseen Inkeri-seminaariin, jossa varsin moni tuntui olevan kiinnostunut hänen tutkimusprojektistaan.

jista. Tietämys osoittautui heikoksi. Vastaukset olivat stereotyyppisiä yleistyksiä.
Monella karjalaiset ja inkerinsuomalaiset
menivät sekaisin. Luentokertojen jälkeen
opiskelijat kirjoittivat valitsemastaan aiheesta esseen. Useat esseet olivat erittäin
hyviä ja osoittivat asiaan perehtyneisyyttä, joidenkin kohdalla jopa innostuneisuutta. Kiinnostusta siis löytyi, kunhan
tieto pääsi perille.
Opiskelijoiden tietämättömyys ei ole
poikkeus, vaan se vaivaa muitakin suomalaisia. Asia ei ole läsnä päivittäin, ellei
omaan lähipiiriin kuulu inkerinsuomalaisia tai muutoin löydy erityistä kiinnostusta asiaan. Toisinaan aihe toki nousee esille ja keskusteluihin. Tällaiset keskustelut
ovat reprsentaatioita yhtälailla.
Kuulen mielelläni kokemuksia paluumuutosta eri näkökulmista käsin. Kerron
tutkimuksestani mielelläni lisää. Olen
kiitollinen kaikista vinkeistä, jotka auttavat minua tutkimuksessani eteenpäin.
Minuun voi ottaa yhteyttä sähköpostitse
osoitteeseen minna-liisa.salonsaari@
utu.fi tai postitse osoitteeseen MinnaLiisa Salonsaari, Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen
koulutusohjelma, PL 124, 28101 Pori.
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Suomeen kotiutunut taiteilija
Irja Kasinskaja ja Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Uralilta Suomeen kotiutunut Valtteri
Lamberg maalaa muotokuvia ja luontoa.
Hän kiinnostui piirtämisestä ja maalaamisesta jo lapsena ja viihtyi erilaisissa maalauskerhoissa. Vaikka maalaaminen oli
aluksi vain harmiton harrastus se muuttui kuitenkin ammatiksi. Lamberg opiskeli venäjällä taideammattikoulussa vuosina
1994–1996. Valmistuttuaan koulusta hän
toimi usean vuoden ajan taidemaalarina
Venäjällä, kunnes muutti vuonna 1999
isovanhempiensa kotimaahan Suomeen,
jossa hän täydensi ammattiaan opiskelemalla oppisopimuksella taidekehystäjän
ammatin.

Valtteri kertoo kotiutuneensa hyvin
Suomeen. ”Suomen opiskelu oli aluksi
vähän vaikea, kun minulla on niin huono
kuulo”, Valtteri naurahtaa.
Lambergin muotokuvien hahmot ovat
rauhallisia ja eloisia. Värien käyttö on
pehmeää ja miellyttävää katsella.
”Olen miettinyt pitkään aiheita ja keinoja joilla ilmaista muotokuvamaalauksen kautta miehen ja naisen välistä suhdetta. Olen myös aina halunnut maalata
ihmisiä ja nyt uskon löytäneeni hyvän
urapolun. Olen kuitenkin vasta tämän tien
alkupäässä”, Valtteri kertoo.
Lambergin maalauksissa ihmiset eivät
ole merkkihenkilöitä, joiden muotokuvaan pitäisi ikuistaa henkilön koko elämänkerta. Nuori taiteilija ei edes pyri tallentamaan ihmisistä jotain statusta. Hän
haluaa ikuistaa hetken tunteen, mielialan
tai vaan satunnaisen tilanteen.
Muotokuvien lisäksi Lamberg maalaa
luonnossa maisemia. Maalatessaan luonnossa Lamberg tuntee olevansa osa luontoa ja näin maalauksestakin tulee elävän
ja todenoloinen.
Lamberg on otettu Suomessa taiteilijana hyvin vastaan, hän on pitänyt näyttelyitä muun muassa Vääksissä, Nastolassa,
Tampereella ja Helsingissä. Kotikaupungissa Lahdessa Remrantin näyttely on
kuitenkin ensimäinen.

Lamberg maalaa usein tuttuja kasvoja. Tämän
taulun kasvot ovat varsin tutut, sillä ne ovat taiteilijan itsensä.
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Tapahtumakalenteri
Ilmoittajille: Jotta tapahtumakalenteriin
toivotut 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 vetäminä. Tervetuloa viettämään teehetkeä vapaan keskustelun merkeissä.
Hallitus kokoontuu joka kuukauden
ensimmäisenä maanantaina klo 16.30
Palvelupisteessä, Uudenmaankatu 1. Jos
teillä on asioita, joita haluaisitte hallituksen käsittelevän, ottakaa yhteyttä hallituksen jäseniin tai Palvelupisteeseen.

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

Lahden seudun Inkeri-seuran
tapahtumia
Vuoden 2011 toiminta
• 10–12.6. Matka Viron inkeriläisten kesäpäiville omalla linja-autolla.
• 8.8. klo. 12 Kerhopäivä Immilässä 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 paikallisten inkeriläisten vieraaksi omalla linjaautolla.
Kerhoillat ja kokoukset Lutherin kirkolla, osoitteessa Vuorikatu 37.
Kerhoilloista ja kokouksista tiedusteluihin vastaa Maria Lahti, p. 0400 841 741

Hyvinkään Inkeri-kerhon
tapahtumia
• Ke 8.6. Vaiveron myllytila, Myllytilantie
34 klo 12–16 karjalaisten ja inkerinsuomalaisten päivä. Musiikkia mm. Anita
Illine ja soitinrakentaja Dmitri Demin.
• Su 4.9. klo 14 Seurakunnan aulakah
viossa kesämuistoja ja kuvakertomus
viime kevään Israelin matkalta.
• Su 2.10. klo 14 Seurakunnan aulakah
viossa syyskokous ja sen jälkeen kerrotaan takuueläkkeestä.
• Su 6.11. klo 14 Seurakunnan aulakahviossa kerho.
• Su 4.12. klo 14 Seurakuntakeskuksen
isossa salissa joulujuhla ja jouluateria.
Saamme vieraaksi Lahden inkerinsuomalaisia.

Helsingin seudun Inkeri-seuran
tapahtumia
28.5. klo 14 Inkerin kansanmusiikkisoittimet-työpaja. Työpajassa tutustutaan Inkerin kansansoittimiin sekä opetellaan
niiden rakentamista ja soittamista soitinrakentaja/muusikko Dmitry Deminun ohjeistuksella. Ilmoittautuminen
25.5.2011 mennessä.
Ilmoittautumiset/tiedustelut
• Anitta Iline anittankeriseura.com tai
p. 050 565 9805
• Työpajat järjestetään Karjalatalon Inkerikodissa (Käpylänkuja 1, Helsinki)
• Tiedustelut Toivo Tupin p. 040 578 3894
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Suomi Sydämessä
J u h l a u l k o s u o m a l a i s i l l e j a h e i d ä n y s t ä v i l l e e n 1 . - 4 . 7 . 2 0 11
Te r v e t u l o a u l k o s u o m a l a i s j u h l a a n S u o m e n Tu r k u u n !
Siirtolaisuusinstituutti järjestää yhteistyökumppaneineen Turussa 1.-4.7.2011 suuren
ulkosuomalaisjuhlan ”Suomi Sydämessä”. Toivotamme tervetulleiksi juhlaan kaikki ulkosuomalaiset, heidän sukulaisensa ja ystävänsä sekä muut asiasta kiinnostuneet.
Ulkosuomalaisjuhlan ohjelmistoon kuuluu muun muassa:
▪ filmifestivaali
▪ kansantanssifestivaali
▪ Siirtolaispuiston ja -muistomerkin
vihkiminen
▪ markkinatori (mm. järjestöjen
esittelytiskejä ja tuotteiden myyntiä)
▪ retkiä ja opastettuja kierroksia

Turun linna

Samaan aikaan juhlitaan Turun kulttuuripääkaupunkivuotta 2011, joten kaupungista löytyy paljon erilaisia tapahtumia. Samana viikonloppuna voi vierailla Keskiaikaisilla markkinoilla. Tapahtuman jälkeen on mahdollista osallistua Suomi-Seuran Matkatoimiston järjestämille retkille Suomessa sekä naapurimaissa. Matkatoimiston kautta
voi myös ostaa erikoishintaisen matkan Torontosta Turkuun, kysyä lentohintoja muista kohteista ja saada apua matkajärjestelyihin (www.suomiseuranmatkat.fi).
Tiedustelut: Turku2011@finsocietytravel.fi
Tapahtuman kotisivuilta löytyy tarkempaa tietoa juhlan ohjelmasta, ilmoittautumisesta, majoituksesta ja retkistä. Lisäksi sieltä löytyy tietoa niille, jotka ovat kiinnostuneet esimerkiksi pelaamaan pesäpalloa tai golfia, osallistumaan pienoisseminaareihin puhujana, esittelemään tuotantoaan filmifestivaalilla tai varaamaan esittelytai myyntipöydän torilta.

Aurajoki

Sydämellisiin tapaamisiin!
Lisätietoa ja ilmoittautumislomake: www.siirtolaisuusinstituutti.fi/usj/
Tiedustelut:

Koordinaattori Heini Hartikainen, Siirtolaisuusinstituutti,
hvhart@utu.fi, puh. +358-40-1680-268

Pesäpallo:

Anne Aatola, Varsinais-Suomen Pesis, toimisto@varsinais-suomenpesis.fi, puh. +358-40-3578-768
Satu Mikola, Varsinais-Suomen Pesis, satu.mikola@varsinais-suomenpesis.fi, puh. +358-400-826354
Juha Laukkanen, Harjattula Golf & Country Club, juha.laukkanen@harjattula.fi, puh. +358-40-7545106
Antti Välikangas, antti.valikangas@filmihalli.fi, puh. +358-500-591169
Leena Aho, Turun kansantanssin ystävät ry, leena.aho@turku.fi, puh. +358-50-5546116

Golf:
Filmifestivaali:
Kansantanssifestifaali

Siirtolaisuusinstituutti
Eerikinkatu 34
FIN-20100 Turku, Finland

Puh. / Tel. +358-2-2840 443
Fax +358-2-2333 460

Siirtolaisuusinstituutti

www.siirtolaisuusinstituutti.fi
www.migrationinstitute.fi

Kuvat: Turun kaupunki ja Siirtolaisuusinstituutti / Design Sisko Tampio

▪ esitelmiä ja pienoisseminaareja
(mm. Pohjois-Amerikka, Ruotsi,
Inkeri, Sotalapset)
▪ sukututkimusta
▪ musiikki- ja tanssitapahtumia
▪ näyttelyjä
▪ golf- ja pesäpalloturnaus

