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Kansikuva: Piispa Aarre Kuukauppi pitää pääpuhettaan Inkerin kirkon 400-vuotisjuhlassa Lempaalassa. Sateenvarjoa kannatteleee meritus kirkkoherra Esko Haapalainen, juhlan primus-motor.
Numero 8/2011 ilmestyy viikolla 51. Aineisto toimitukselle 25.11 mennessä.
Numero 1/2012 ilmestyy viikolla 5. Aineisto toimitukselle 7.1. mennessä.
Kuvien lähettäjille tiedoksi: Harmillisen usein
sähköpostitse lähetetyt kuvat ovat kooltaan liian
pieniä kantta varten. Tästä johtuen toimitus pyytää, että kuvatiedostoja ei ns. pakattaisi pienempään muotoon. Sisäsivuille pienemmätkin toki
kelpaavat, mutta kanteen tulevan kuvan painokelpoisuuden voi alustavasti tarkistaa esim. suuren-
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Pääkirjoitus
Syyskokousta odotellessa
Toivo Flink

Pääkirjoitusta miettiessäni listasin aiheita ranskalaisin viivoin: – syyskokous, –
Turun kesäjuhla, mitä on jäänyt käteen,
– muistio, verkostoituminen, Kotiseutuliitto, – Inkerin liputuspäivä, – tiedon
keruu, – korotusta aikakauslehtien alv:n
maksuun? – Viestin tila, – jäsenmaksujen
korotuspaineita…
Syyskokous on tulossa. Toivon siihen
entistä runsaampaa osanottoa.
Turussa pidetyn siirtoalaisuusjuhlan
kahden päivän Inkeri-seminaarin tuloksena on syntynyt muistio. Se sisältää
Suomen, Venäjän, Viron ja Ruotsin inkerinsuomalaisten järjestöjen ja Suomen
Kotiseutuliiton esittämiä yhteisiä keskeisiä tulevaisuuden tavoitteita. Muistio on
sen verran pitkä, että se mahtuu vasta
Viestin tämän vuoden viimeiseen numeroon. Mieltäni lämmittää se, että ensimmäistä kertaa 20 vuoteen me, eri maissa asuvat inkerinsuomalaisten jälkeläiset,
olemme selkeästi ilmaisseet, mitkä ovat
yhteiset tavoitteemme ja miten niitä on
tarkoitus toteuttaa.
Verkostoitumisen väitetään olevan
päivän sana. Sitä se on ollut aina. Elämä
toimii ihmisten varassa ja heidän kauttaan. Täten verkostoituminen on meillekin tärkeä tavoite. Inkerin Liiton toi-

minta sen perustamisesta asti vuonna
1922 on osoittanut, että ilman verkostoitumista, siis hengenheimolaisiaan, olisi
IL jäänyt aika päivät unholaan. Näin ei
kuitenkaan ollut käynyt. Lakkauttamiseensa asti vuonna 1944 Inkerin Liitto
oli vahva ja toimiva heimojärjestö, jolla
oli yhteystyökumppanina kolmatta kymmentä, pääasiallisesti suomalaista yhdistystä, liittoa ja seuraa. Kuinka monta suomalaista yhteistyötahoa meillä on
tällä hetkellä? Niinpä! Juuri tämän vuoksi meidän on syytä pyrkiä Kotiseutuliiton
yhteisöjäseneksi. Samalla meidän tulee
toivottaa meidän seminaarejamme monena vuotena järjestänyt Kotiseutuliitto liittomme yhteisöjäseneksi.
Nyt Inkeri- päivästä, Inkerin suomalaisuuden päivästä ja vieläpä liputuspäivästä. Suomessa vietetty Inkeri-päivä
oli yhdistetty heimoaatteeseen ja sitä oli
vietetty alkuvuodesta. Näin kävi vuosina
1943 ja 1944. Nykyisin kansalaisjärjestöjen ylläpitämä Inkerin päivä liittyy nimipäivään, ja sitä on vietetty lokakuussa.
Tämä käytäntö on kymmenkunta vuotta vanha.
Inkerin suomalaisuuden päivä on
mielestäni kokonaisuutena selkeästi nimipäivää laajempi ja syvällisempi. Yh-
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distämällä tämä päivä Larin Parasken
nimeen me saamme soihduksemme sellaisen suomalaiseen kulttuuriin liittyvän
hahmon, josta on muodostunut käsite, ja
jota ei Suomessa tarvitse sen enempää
esitellä. Täten Larin Paraske nousee Inkerin suomalaisuuden symboliksi. Esitys
Larin Parasken päivästä, Inkerin suomalaisuuden päivästä on muotoiltu. Asialle haetaan nyt yhdistysten, järjestöjen,
laitosten ja yksityishenkilöiden tukea.
Tällä mitataan verkostojemme ja yhteistyötahojemme painoarvo. Tekee mieli uskoa, että hengenheimolaisemme osoitta-

vat jälleen kerran, että ajatuksemme ja
aloitteemme ovat meille yhteisiä.
Verkostoituminen auttaa meitä myös
tiedottamisessa, tietojemme jakamisessa. Tämä asia nousee erityksen ajankohtaiseksi, jos hallituksen kaavailema aikakauslehtien arvonlisäveron korotus
toteutuu. Silloin mekin saamme tuntea,
että vähäinen Viestimme arvo nousee.
Mitä neuvoksi? Ellei keksitä mitään muuta, meillä on tiedossa jäsenmaksujemme
korotus. Ehdotuksia pulasta pääsemiseksi otetaan kiittäen vastaan.

Kokouskutsu
Suomen Inkeri-liitto ry:n sääntömääräinen
syyskokous
pidetään lauantaina, marraskuun 26. päivänä 2011 klo 14.00
Karjalatalolla Inkeri kodissa
Käpylänkuja 1 00610 Helsinki
Kokouksessa käsitellään säännöissä
syyskokoukselle määrätyt asiat.
Esityslistalla myös päättäminen mahdollisesta liittymisestä
jäsenjärjestönä Kotiseutuliittoon.
Äänivaltuutettuja ovat v. 2011 jäsenmaksunsa maksaneiden
jäsenjärjestöjen valtuuttamat henkilöt
sekä ne hallituksen hyväksymät henkilöjäsenet,
jotka ovat maksaneet v. 2011 jäsenmaksunsa.
Hallitus
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Inkerin kirkon 400-vuotis
kiitosjuhlintaa 16.7.2011
Arja Laurikainen

Ajasta aikaan varjellut
Herra, oot kirkkojamme,
sanallas meitä ohjannut
kaikissa vaiheissamme.
Vieläkin tahdot siunata
kansaasi köyhää armolla,
Tarjota taivahan rauhaa.
Näin syvällisen virren sanoin julisti Inkerin liiton kunniapuheenjohtaja Keijo
Korkka, sateisella kumpareella Lempaalan alkuperäisen, tuhotun kirkon muistomerkillä, heinäkuun 16. Inkerin kirkon
400-vuotisjuhlan alkaneeksi.
Oli tärkeää oli, että avajaisjuhlaa vietettiin juuri Lempaalassa (Toksovan kappeliseurakunta) ja Toksovassa 17.7.2011,
sillä juuri tänne Lempaalaan aikanaan, jo
1611, perustettiin Inkerin kirkon ensimmäinen seurakunta.

Kirkkoherran unelma
Seitsemän vuotta Toksovan ja Lempaalan kappeliseurakunnan kirkkoherrana
palvellut, herkkä, syvällinen ja seurakuntansa rakastama, nyt vielä eläkkeelläkin
vapaaehtoisena toimiva, entinen Sleyn lähetti, nurmijärveläinen, Esko Haapalainen, elätteli juhlavuoden lähestyessä sydämessään suurta unelmaa: ”Miten kyetä
kantamaan kiitos ja kunnia menneille sukupolville, juuri sillä paikalla, mistä kaikki on alkanut?”
”Myös isämme uskoivat ennen ja kylvivät leikkasivat. Me saarnaamme aikojen
mennen, kuin isämme saarnasivat.”

Ristin löytymisen myötä alkoi unelma
itää. Haapalainen halusi järjestää alkuperäisen kirkon olemattoman kivijalan päälle 400-vuotis kiitosjuhlan. Ajatuksena oli,
että juhla saisi jatkua hernesoppasoppakattilan ja kavikupposen ääressä, kahden
kilometrin päässä, Stekjanissa, nykyisen
Lempaalan hirsikappelin pihapiirissä.
Unelma tuntui mahdottomalta toteuttaa. Mistä talkoolaiset, missä soppa valmistettaisiin? Paikalle ei ole keittiötä, ei
suurta budjettia, ei ruokasalia, ei edes istumapaikkoja, eikä omaa käymälää. Se
ainoakin, joka oli käytettävissä sijaitsi
vieressä kunnan kiinteistössä, eikä senkään ’pikkulan’ ovi mennyt lukkoon. Ja
vieraita saattoi tulla 100–300. ”Ei onnistu”, sanoivat ne viisi nurmijärveläistä, pessimististä talkoolasta – tutkittuaan
paikat vuorokautta ennen juhlaa.
”Kun Herramme tietänsä kulki, niin
tultansa tartutti hän. Hän tuo vielä toivonsa julki:” Sen tahtoisin taas syttyvän.”
(Virrestä 178)

Varuskunnan soppatykki
Saman järkähtämättömän uskon varassa,
jonka turvin emeritus kirkkoherra Haapalainen sai nousemaan Lempaalan (Stekljanin) kylälle pienen hirsikappelin, kaikki
tässäkin tilaisuudessa unelmoitu lopulta
onnistui.
Soppatykki löytyi venäläisestä varuskunnasta, lankkupenkit lautatarhalta. 15
kiloa jauhelihaa paistui Toksovan kirkolla, ja herneet turposivat reippaasti yli
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Juhlakansaa Lempaalan kappelin pihassa seuraamassa ohjelmaa.
Taustalla näkyy vuonna 2000 valmistunut kappeli.

yön ämpäreissä Lempaalan kappelin käytävällä.
Kirkkoherran puoliso, Hilkka Haapalainen hämmenteli juhla-aamuna varhain
melalla keskellä kylää tupruttelevaa soppakattilaa, samalla kun muu nurmijärveläisporukka voiteli kirkkosalissa kolmeasataa juustovoileipää.
150 paikalle saapunutta juhlavierasta
pääsivät siis, epäilyksistämme huolimatta, nauttimaan keitosta, voileivistä, kahvista, höttösistä ja upeasta ohjelmasta.
Pääjuhlassa baritoni Esko Sorsa esitti inkeriläissyntyisen Mika Piiparisen
koskettavia lauluja. Kyläneuvoston puheenjohtaja Valerii Veselov toi juhlaan
oman lämpimän tervehdyksensä ja Sleyn
lähetyspastori Pekka Jauhiainen lopetti arvokkaan ’metsäkirkon’, johdattamalla juhlavieraat virteen: ”Jumala ompi linnamme.”
Uuden kappelin pihalla, ruokailun
ja kahvituksen jälkeen, ohjelma jatkui.
Skuoritsan kirkkoherra Pavel Krylov piti
juhlaesitelmän ja professori Olga Mink-
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kisen lahjakas lapsikuoro kosketti syvältä juhlakansaa.
Jopa aamulla alkanut sade kunnioitti
juhlaa loppumalla kesken piispan, pääjuhlassa pitämän puheen, jonka tähän
nyt liitän.
Piispa Aarre Kuukaupin puhe Lempaalan kirkon muistomerkillä.
”Kiittäkää te kansat meidän Jumalaamme,
korkealle kaiuttakaa hänen ylistystänsä
Hän antaa meidän sielullemme elämän,
eikä salli meidän jalkamme horjua.
Sillä sinä, Jumala, olet koetellut meitä,
olet sulattanut meitä, niin kuin hopea
sulatetaan.
Sinä veit meidät verkkoon,
panit kuorman lanteillemme.
Sinä annoit ihmisten ajaa päämme
päällitse,
me jouduimme tuleen ja veteen.
Mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen.
(Ps. 66; 8–12)

inkeriläisten viesti

Nämä psalmin 66 sanat, jos mitkä, sopivat Inkerin kirkon sekä nykyelämään,
että myös sen menneisyyttä ajatellen.
Inhimillisesti me voisimme katkerasti muistella niitä aikoja, joita Jumala on
sallinut.
Mutta kun katselemme tämän päivän
tilannetta ymmärrämme, että Jumalan
sana on iankaikkinen sana. Niin kuin sanotaan Raamatussa, että kaikki muu katoaa, mutta Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Ja niin mekin, Jumalan sanan
valossa ymmärrämme, että pääasia ei ole
se, olemmeko me katkerat tai muistelemmeko me pahasti menneitä aikoja, vaan
se, että näkisimme Jumalan tahdon ja katsoisimme kohti tulevaisuutta.
Niin kuin psalmissa suomeksi sanottiin ”yltäkylläisyyteen Herra johdatti meidät”. Venäjän kielessä tässä käytetään
sanaa ”Herra on johdattanut meidät vapauteen.” Minä pidän enemmän tästä sanasta ”vapauteen”.
Herra on johdattanut meidät tänä päivänä ihmeelliseen vapauteen. Minä olen

useita kertoja sanonut, että meillä on tänä
päivänä vapautta jopa enemmän kuin
Suomessa - puhua Jumalan sanaa totuutena, puhua siitä, mitä Jumalan sana sanoo asioista: Selittää synnin synniksi ja
armon armoksi. Me emme tässä tilanteessa lähde mitään erottelemaan, mutta haluamme sanoa, että tähän ihmeelliseen tilanteeseen Jumala johdatti meidät.
Jumalan sanassa sanotaan, että jos nisunjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää
yksin, mutta jos se putoaa maahan ja kuolee, se tuottaa paljon hedelmää. Tämä hedelmä on Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän
on ensimmäisenä pudonnut maahan ja
kuollut, ja siksi me elämme. Jumalan
tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat.
Jumala johdattaa meitä myös vaikeiden aikojen kautta, jotta meille kirkastuisi
hänen tahtonsa ja armollisuutensa, hänen
rakkautensa meitä kohtaan.
Hän heittää myös meitä, niin kuin siementä, maahan. Tänä päivänä voidaankin sanoa aivan sanatarkasti, että uskovaiset ihmiset on ripoteltu pitkin Kuolan
niemimaata ja Siperian taigametsiä, ja nyt
se nousee sadolle. Siksi me rakennamme
kirkkoja. Tulee sellainen vapauden aika,
jolloin evankeliumia on julistettava kaikille, jotta ihmiset saisivat sydämessään
vapauden kaikesta synnin orjuudesta. Uskoon tulee entisiä ateisteja, ja tästä me
iloitsemme.
Ja tämänkin juhlankin keskellä me tahdomme, että te kaikki tietäisitte, että Inkerin kirkolla ei ole mitään katkeruutta.
Inkerin kirkolla ja sen jäsenillä on hyvä
sopu keskenään. Ja me tahdomme, että
Jumalan kirkkaus, Jumalan evankeliumi,
Kristuksen evankeliumi tulisi voitolle.
Me kuljemme voittosaatossa, Jeesuksen,
Kristuksen seurassa. Olkoon tämä viesti, täältä Inkeristä koko maailmalle, erityisesti meille rakkaalle Suomen kirkolle
ja myös niille inkeriläisille, jotka asuvat
toisella puolen rajaa.” Kiitos arvokkaasta
juhlasta Inkeri.

inkeriläisten viesti

7

Kevätseminaarin satoa
Viron Inkeri-liiton puheenjohtaja Toivo Kabasen esitys kevään Inkeri-seminaarissa.

Inkerinsuomalaisten asema
ja tavoitteet Virossa
Toivo Kabanen

Viimeisimmässä väestölaskennassa vuonna 2000 laskettiin Virossa asuvan 11 237
suomalaista. Vuoden 1989 väestölaskennassa heitä oli 18 600. Suomalaisista suurin osa on inkerinsuomalaisia. Meitä on
Viron väestöstä lähes 1 %, ja me olemme Viron neljänneksi suurin vähemmistö.
Melko suuri määrä siis. Joukossamme on
Inkerinmaalla syntyneitä ja heidän jälkeläisiään, jotka ovat syntyneet Virossa. Viron inkerinsuomalaisten väestörakennetta
ei tunneta sen tarkemmin.
Yli viiden vuosikymmenen neuvostovalta Virossa johti siihen, että toisen maailmansodan jälkeen Viroon asettuneet
inkeriläiset eivät voineet pitää yllä ja harjoittaa omaa kieltä ja kulttuuria. Äidinkielellä ei saanut koulutusta eikä muuta.
Todellisuudessa suomalaisilta oli riistetty
mahdollisuus omakieliseen toimintaan ja
kulttuuriin jo Inkerinmaalla 1930-luvun
jälkipuolella.
Kansanryhmämme jakautui Virossa
kahteen kieliryhmään: venäläiseen ja virolaiseen. Kieli määräsi myös paljolti ihmisten tulevaisuuden ja sen, mihin kulttuuripiiriin he kuuluivat. Tästäkään meillä
ei ole tarkkoja tilastotietoja. Arviolta Viron inkerinsuomalaisista kolme neljäsosaa on vironkielisiä ja yksi neljäsosa venäjänkielisiä.
Kyseisen jaon vuoksi suurin osa Virossa syntyneistä suomalaisista samaistuu
pikemminkin virolaisiin kuin venäläisiin.
Suomalaisina pitää itseään lähinnä van-
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hin polvi – se joka on syntynyt Inkerinmaalla ja jolla on sieltä vielä omakohtaisia muistoja.
Virossa alkoi 1988 ns. laulava vallankumous, jonka seurauksena Viro itsenäistyi uudelleen. Laulavan vallankumouksen myötä heräsivät myös Virossa
elävät inkerinsuomalaiset. Yli puolen vuosisadan mittaisen vaikenemisen jälkeen
oli taas mahdollista puhua omaa äidin
kieltä, suomea. Monista se tuntui uskomattomalta. Vuosikymmenet oli pakotettu vaikenemaan. Monet olivat joutuneet
salaamaan kansallisuutensa pelätessään
uusia vainoja.
Ensimmäinen inkerinsuomalaisten
yhdistys perustettiin lokakuussa 1988
Tartossa. Vuoden loppuun mennessä
yhdistyksiä oli jo kahdeksan, ja alkuvuodesta 1989 perustettiin vielä kaksi. Syntyi
tarve koordinoida seurojen keskinäisiä
suhteita sekä seurojen suhteita viranomaisiin. Seurat perustivat 25.helmikuuta
1989 kattojärjestön, Viron inkerinsuomalaisten liiton. Liittoon kuuluu nykyään
kymmenen jäsenyhdistystä.
Liiton päätavoitteena on alusta asti ollut
oman kulttuurin ja kielen säilyttäminen.
Kieliongelmat olivat alussakin suuret: ihmisillä ei ollut vuosikymmeniä mahdollisuutta käyttää suomea, saati sitten käydä koulua suomeksi. Kielivaikeuksia on
edelleen, erityisesti nuoremmilla polvilla. Vuosien kuluessa on jatkuvasti järjestetty suomen kielen ja kulttuurin kursseja,
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joiden avulla sadat ja tuhannet inkeriläiset ovat voineet kohentaa äidinkielen taitojaan. Nuoremmat ovat sitä kautta voineet tutustua esivanhempiensa kieleen.
Tärkeitä ovat olleet myös kulttuuriperinteen ja historian tallentamista koskevat
koulutukset, esim. arkistointi, kansanperinteen kerääminen ja käsittely sekä suomen kielen opettajien jatkokoulutus.
Kansanperinteen keräyshanke jatkuu
edelleen. Kerätty aineisto arkistoidaan
Viron Kirjallisuusmuseossa ja digikopiot
arkistoidaan Viron Inkerinsuomalaisten
Liiton arkistoon. Näiden toimenpiteiden ansiosta kulttuuriperintömme säilyy myös tuleville polville.
Seurojen syntyessä perustettiin myös
omat kuorot ja tanhuryhmät. Nykyisin
paikallisseurojen yhteydessä toimii yhteensä 24 erilaista kulttuuriryhmää, kaikkiaan yli 300 aktiivista tanssijaa, laulajaa
ja perinneharrastajaa. Ryhmien tasosta
kertovat jokavuotiset laulu- ja tanhujuhlat, joita VIL on järjestänyt jo kaksikymmentä kertaa.
Kuudettatoista vuotta julkaisee liitto
suomenkielistä INKERI-lehteä. Siitä on
tullut meidän kulttuurimme ja kielemme
tukipylväs. Se ilmestyy kerran kuukaudessa, ja paperiversion lisäksi myös internetissä www.inkeri.ee.
Viron inkerinsuomalaisten liitto on hakenut ensimmäisenä Viron vähemmistönä kulttuuriautonomiaa, joka perustuu
lakiin vähemmistökansojen kulttuuriautonomiasta. Lain tarkoituksena on, että
vähemmistökansallisuuksien jäsenet voivat muodostaa kulttuuri-itsehallinnon ja
toteuttaa näin perustuslain suomia kulttuurisia oikeuksiaan.
Vähemmistökansan kulttuuriautonomian tavoitteena on
– Järjestää äidinkielistä opetusta ja valvoa siihen tarkoitettujen varojen käyttöä

– Perustaa ja hallinnoida kulttuurilaitoksia, järjestää niiden toiminta ja valmistella kansallista kulttuuritoimintaa.
– Luoda ja hallinnoida vähemmistön
kulttuuria ja koulutusta edistäviä rahastoja, apurahoja ja palkintoja.
Olemme osallistuneet aktiivisesti Ulkosuomalaisparlamentin toimintaan.
Viron inkerinsuomalaiset ovat maan
parhaiten organisoituneita vähemmistöjä. Voin ylpeänä todeta, että inkeriläiset
tunnetaan ja että muut vähemmistöt pitävät meitä esikuvana ja malliesimerkkinä
hyvin toimivasta järjestöstä.
Viron inkerinsuomalaisten aseman lisäksi kerron hieman myös tulevaisuuden
visioista. Kuten edellä ilmeni, suomalaisten osuus Viron väestöstä on laskemaan
päin. Syynä ei tietenkään ole se, että inkeriläisiä häviäisi jotenkin nopeammin kuin
muita kansallisuuksia. Väheneminen johtuu siitä, että sodanjälkeiset sukupolvet
ovat joutuneet elämään ilman äidinkieltään ja kansallista kulttuuriaan. Nämä sukupolvet ovat assimiloituneet Viron valtaväestöön. Vaikka inkeriläiset ovat tehneet
valtavasti työtä kulttuurinsa ja kielensä
hyväksi jo yli kaksikymmentä vuotta, se
ei pysäytä kuitenkaan väistämätöntä kehityskulkua. Parinkymmenen vuoden kuluessa joudutaan toteamaan, että inkeriläiset ovat hävinneet.
Hieman synkeästä tulevaisuudenkuvasta huolimatta – tai juuri sen vuoksi –
jatkamme työtä sen hyväksi, että tuleville
polville säilyisi mahdollisimman paljon
inkeriläisten kulttuuriperintöä, kirjojen,
äänitteiden ja videoiden muodossa.
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Matka valkeasaareen
Päivi Härkälä

Varhain keväällä äitini Aino Rulja sai
Outi Mäkelän kautta tietoa, että suunnitteilla on Valkeasaareen kotiseuturetki.
Olin heti valmis matkaan, samoin kuin sisareni ja äitimme. 20-hengen matkajoukkoa yhdisti Inkerinmaalla olevat juuret.
Olin käynyt useasti äitini syntymäsijoilla Kivennavan Raivolan Porun kylässä, mutta äidinäidin koti Valkeasaaren
Akkasen kylässä oli käymättä.
Outi Mäkelä ja Pirkko Koso tekivät
valtavan taustatyön etsiessään sukujuuria
ja kotipaikkahistoriaa ja jakoivat tietoa jo
etukäteen sähköpostitse.
Matkalla saimme lisätietoa kohteista
lehtileikkeiden pohjalta. Pietarista seurueeseemme liittyi Aleksei Krjukovin,
joka noin 25 vuotta sitten alkoi harrastaa
Inkerinmaan nimistöntutkimusta. Hän on
tallentanut kylien entisten asukkaiden nimiä ja piirtänyt kylistä karttoja, sekä kierrellyt Karjalassa haastattelemassa väestöä. Näillä eväillä varustettuna ja ihanalla
säällä höystettynä käytimme neljä keväistä päivää kiertelemiseen ja kävelemiseen
paikkoja tutkien.

Synkkä hautausmaa
Ensimmäisenä päivänä toukokuun 19.
ajoimme Pietarin lähelle Kelttoon, jossa
yövyimme Inkerin kirkon teologisessa
instituutissa. Seuraavana aamuna kiertelimme Likolammen ympäristöä ja Levashovon hautausmaata. Joukkohautapaikan
synkkä menneisyys paljastui vasta 1989,
jolloin sitä alettiin kutsua nimellä Huutava ääni korvessa.
Ei ole tietoa, kuinka paljon Stalinin
puhdistuksen uhreja on sinne haudattu.
Suomalaisiakin arviolta 10 000. Vihreä
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aita ympäröi metsäistä aluetta. Alueen
siisteys pisti silmään, kunnes suomalaisten muistomerkin kohdalla näimme
haravoitsijoiden polttavan roskia, koko
metsä on haravoitu! Hautausmaan portilla on Pietarin kaupungin pystyttämä
muistomerkki Totalitarismin Moolokin
kita.
Lahtelaiset sisarukset etsivät Myllynkylästä äitinsä kotipaikkaa. Vanhempi sisaruksista oli käynyt aiemmin paikalla äitinsä kanssa, mutta nyt ei löytynyt enää
merkkiäkään lasten kesäsiirtolasta, josta edelliskerralla oli ollut joitakin rakennuksia.
Valkeasaaren kappeliseurakunnan
kirkko oli äidillemme ennestään tuttu
paikka. Diakoni Hilja Mutkar esitteli
meille kotinsa pihapiirissä olevan kirkon.
Valkeasaaren vanhan kirkon rauniolla ei
ollut jäljellä kuin muutama kivi asutuksen keskellä.

Puretut talot
Seuraavaksi yöksi ajoimme Kuokkalaan
ja hotelli Repinskajaan. Hotelli on meren rannalla. Valitettavasti rannan hiekat
on kuskattu proomuilla Kronstadtin edustalle ja ranta on uimakelvoton.
Lauantaina lähdimme Haapalaan ja
sieltä kävellen etsimään siltaa Rajajoen
yli Valkeasaaren Akkasen kylään, eli
Leistilään, josta porukkamme juuret suurimmaksi osaksi ovat. Kiipesimme mäkeä
Akkasmäelle – ja mikä pettymys, koko
alue on raivattu maan tasalle ja uusrikkaat rakentavat sinne talojaan. Kymmenen vuotta sitten, kun osa porukastamme oli käynyt paikalla, se vielä viheriöi
ja siellä oli lehmä laitumella, nyt kymme-
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Komea keli suosi Valkeasaaren matkaajia. Ryhmä
nauttii auringosta ja Aimo Kaleniuksen kaatamista kahveista.

Aino Rulja (oik.) ja Valkeasaaren kappeliseurakunnan diakoni Hilja Mutkar.

nen vuoden päästä se on täynnä valtavia
aitojen ympäröimiä ökytaloja. Rajajoen
sillalla lauloimme porukalla: Jo Karjalan
kunnailla lehtii puu...
Päiväkahvit keitteli meille matkanjärjestäjä Aimo Kalenius Pirkko vaimonsa
kanssa Systerbeckin hautausmaan laidalla. Aleksei oli innokkaasti mukana koko
ajan ja perehtyi jokaisen sukujuuriin ja
merkitsi kirjaansa muistiin uusia tietoja.
Terijoella kävimme sekä ortodoksisessa, että luterilaisessa kirkossa. Sunnuntaina lähdimme kotimatkalle. Kävimme vie-

lä Kellomäessä, jossa äidinäitini Hedvig
Juhontr Lasonen on asunut tilastolehden
mukaan heinäkuussa 1921.
Matka jatkui Terijoen, Vammelsuun ja
Lautarannan kautta Inoon ja edelleen Uudenkirkon kautta Pietariin. Pysähdyimme Summassa bunkkereilla ja Viipurissa
kauppahallissa.
Kiitos Erä-Aimolle ja Niinimäen kuskille turvallisesta matkasta, Alekseille tiedoista, Outille ja Pirkolle matkan toteutumisesta ja mukanaolijoille mukavasta
seurasta.

Aino Ruljan kronikka keväiseltä Valkeasaaren matkasta:
Matka oli verraton, se muistoissamme pysyy,
vaikka tältä polvelta se voimia jo kysyy.
Luonto siellä kauneimmillaan, sääkin meitä suosi,
näinhän meidän retkillä on ollut joka vuosi.
Kohde oli Rajajoen takaa Valkeasaari,
josta muinoin parin haki mummo taikka vaari...
Ensi yöksi matkamme vei Inkerinmaan Kelttoon,
siellä moni vanhus viettää elämänsä ehtoon.
Matkalainen viettää siellä yönsä rauhaisasti,
ravittuna jatkaa matkaa, jaksaa iltaan asti.
Aleksei oppaanamme oli vailla vertaa,
historian, nykytilan asioista kertaa.
Kartaltansa löysi joka kodin paikan,
Ehkä oli kivijalka, ikikuusi, raita.

Harva talo paikallansa seisoi entisellään,
ajan hampaan raatelema, hieman häpeillään.
Vieressä kun kohoo linna uljas, vartioitu,
vieraan väen asuttama, tuskin vä`in tuotu.
Kiersimme myös katsomassa monet hautakummut,
hymniä he eivät saaneet, kun soi sotarummut.
Vaikea on muistella sodan tuhon uhkaa,
kodit ovat kaikkialla tuhotut ja tuhkaa.
Itään viedyt palata on voineet konnuillensa,
nuoret lähtee onnen hakuun elon poluillensa.
Kaipuumme jäi sinne, mutta se on kaunis kantaa.
Vielä joskus astelemme Rajajoen rantaa.
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Kuvataiteilija Toivo Rännäli
täyttää 90 vuotta
21. lokakuuta 2011

Toivo Flink

Tapasin Toivo Rännälin ensimmäisen
kerran Krasnojarskissa vuonna 1992. Sitä
ennen vaihdoimme ajatuksiamme vuoden
päivät kirjeitse. Suomessa olemme asuneet samassa kaupungissa, Vantaalla, jo
toistakymmentä vuotta. Kotiemme läheisyys on lähentänyt meitä myös henkisesti, sillä olemme tavanneet näinä vuosina
usein.
Olen voinut seurata taiteilijan Suomessa maalaamia maisematauluja. Pohjolassa valo on erilainen kuin mannermaisessa
Siperiassa, jossa taitelija on elänyt pitkän
elämän. Suomeen muutettuaan on Toivo
Rännäli löytänyt myös pohjoisten maisemien olemuksen. Se on ollut minulle
merkittävä kokemus. Minusta tuntuu, että
kyseessä on aistiminen, tilan havaitseminen ja lopulta sen siirtäminen tauluun. Se
avautuu katsojalle hänen muuttuvan mielentilansa kautta. Toivo Rännälin Suomessa maalaamat taulut keskustelevat kanssani omalla kielellään. Kehyksellä rajattu
maisema loihtii kuvataiteilijan ja katsojan
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yhteisiä muistoja luonnon ja oman mielentilan alati väreilevästä tunne-elämästä.
On onnellinen hän, joka on löytänyt itselleen työn, jossa on saanut toteuttaa itseään. Kirjailija Honoré de Balzacin mukaan meillä jokaisella on oma korkein
tuomioistuimemme. Se on tulevaisuus.
Vain harvat saavat oikeuden päästä sen
eteen. Toivo Rännäli kuuluu näiden onnellisten joukkoon, koska hän jättää jälkeensä satoja tauluja, jotka koskettavat ja
ilahduttavat meitä. Ne herättävät meidän
kauneudentajumme, ja siinä on niiden perimmäinen arvo.
Englantilaisen runoilija John Keatsin
mielestä kuvaamataide elää jossakin ajatusten ja esineiden välimailla. Siinä on
maailma, minkä kanssa kuvataiteilija on
tekemisissä. Siitä löytyy hänen olemuksensa, hänen sisäinen maailmansa, hänen sisäinen valaistuksensa, oikeammin
valonsa.
Lämpimät onnittelut syntymäpäiväsankarille.
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Uutisia inkeristä
Wladimir Kokko

Uutiskolumnistin kannanotto

Yksi kaupunki monta nimeä
6. syyskuuta 2011 on kulunut tasan 20
vuotta siitä, kun Pietarin kaupunki on saanut takaisin alkuperäisen venäjänkielisen
nimensä Sankt-Peterburg. Eurooppalaisessa mittakaavassa Pietari ei ole hyvin
vanha, sen perustamisvuosi on 1703, mutta sillä on yllättävän monta nimeä, virallisesti sen nimi muutettiin 3 kertaa.
Venäjän tsaari Pietari I ei ole perustanut kaupunkia tyhjään paikkaan. Ruotsin
vallan aikana Nevan rannalla oli Inkerinmaan hallinnollinen keskus ja vilkas satamakaupunki, jolla oli myös monta nimeä.
Sen virallinen nimi ruotsiksi oli Nyen,
inkerinsuomalaiset sanoivat sitä Nevanlinnaksi tai lyhyesti Linnaksi. Venäjäksi
tämän saman kaupungin nimi oli Nienshants, joka lyhennettiin jopa Kantsiksi.
Vain inkerinsuomalaiset tajusivat säilyttää Linnan nimen myös Pietarin Suuren perustaman kaupungin nimenä. Nykyäänkin saa kuulla inkeriläisvanhusten
suista: ”Sunnuntain käin Linnan kirkos”,
”A nyt mie asun vunukan kans Linnas”.
Kaupunkimme perustaja rakasti kaikkea saksalaista ja hollantialaista. Hollannissa Venäjän tsaari oli opiskellut laivojen
rakentamista ja merenkulkua. Kekseliäänä ihmisenä hän antoi uusille kaupungeille Inkerissä seuraavat nimet: Schlisselburg
(eikä edes Schlüsselburg!), Kronstadt, Peterhoff ja Oranienbaum. Kasvavan keisarikunnan pääkaupunki on saanut SanktPeterburgin nimen. Kaupunki nimitettiin
pyhälle apostolille Pietarille, eikä se kanna

tsaarin nimeä, kuin moni ajattelee. Venäjän puhekielessä se muuttui Piteriksi. Suomessa käyttöön otettiin sana Pietari, josta
pyhimyksen merkintä on jollakin tavalla
”hävinnyt”. Näin suomalaisilla oli tapana
tehdä, Mikkelikin on ruotsiksi St.Michels.
Inkerinsuomalaiset jatkoivat käydä Linnan
”rintkoilla” kauppaamassa maitoa, perunaa, heinää yms. ja hyötyivät siitä paljon.
Vuonna 1914 ensimmäinen maailmansota syttyi. Venäjä ja Saksa sotivat keskenään. Sankt-Peterburg kuulosti silloin
epäisänmaalliselta. Keisarin päätöksellä pääkaupungin nimi muutettiin Petrogradiksi. Tämä nimi jäi vain kymmeneksi vuodeksi. Leninin kuoleman jälkeen
vuonna 1924 kaupunki taas sai uuden nimen – Leningrad. Se on vakiintunut venäjän kieleen niin vahvasti, että kaupunkiamme edelleen ympäröi Leningradin
alue! 1970- ja 1980-luvuilla suomalaiset
vodkaturistit kävivät seikkailemassa Lenskissa, näin heidän oli helpompaa lausua.
Vuonna 1991 vanhojen komukkoiden ja KGB:n ihmisten vallankaappauksen jälkeen oli aikomus heti päästä vapaaksi kommunistisesta ideologiasta ja
Leningradin demokraattinen johto järjesti kansanäänestyksen kaupungin alkuperäisen nimen palauttamisesta. Noin
60 % kaupunkilaisista äänesti Sankt-Peterburgia. Seuraavaksi piti saada päätöksen hyväksyminen Moskovasta, sillä sana Leningard oli perustuslaissakin
ja sen muuttamiseksi oli pakko saada ¾
osa Korkeimman neuvoston kansanedus-
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kurssilla, 1 jatkokurssilla ja 1 keskitasolla. Yhteensä vähän alle 300 kurssilaista
on alkanut kieliopinnot yhdistyksemme
suomen opettajien johdolla.
Kuvaaja Wladimir Kokko

Suomenkielinen kirjallisuus
Neuvostoliitossa

tajien äänistä. Anatoli Sobtshakin johtama valtuuskunta pystyi siihen ja kaupungin vanha nimi palautettiin! Suomessakin
Pietari sana on palannut viralliseen kieleen. Juuri viime aikoina, kun laivaristeilijoiden 3 päivän viisumiton oleskelu
maassa on varmistunut ja Allegro pikajuna otettiin käyttöön sen suosio suomalaisten matkailijoiden keskellä on taas lähtenyt hurjaan kasvuun.
Lopuksi kiinnostuneille tiedoksi vaan.
Eri kielillä Pietarin kaupungillamme on
mitä kummallisimpia nimiä. Unkariksi se on Szent Pétervár ja kreikaksi Αγία
Πετρούπολη eli Aija Petrupoli!

Taas suomen opiskeluun
Joka vuosi elokuun lopussa Inkerin Liiton
toimiston henkilökunnalla on työruuhka
kun kielikurssit täytetään. Ensimmäisiksi täyttyvät paluumuuttovalmennusryhmät, niihinhän saa ilmoittautua 1.7.
lähtien omatahtoisesti jonotusnumerosta riippumatta. Kymmenen ryhmää tuli
täyteen nopeasti. Maahanmuuttoviraston
mukaan kaikki halukkaat eivät mahtuneet
ryhmiin. ”Ylimääräiset” osoitettiin joko
ensi vuoden paluumuuttovalmennukseen
tai IL:n kielikursseille.
Inkerin Liitto Pietarissa on saanut aikaan 6 omaa kieliryhmäänsä, 4 alkeis-
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”Suomea rajan takana 1918–1944” -niminen kirjanäyttely avattiin 30. syyskuuta Pietarissa Venäjän kansalliskirjastossa.
Se on omistettu Leningradissa ja Petroskoissa Kirja kustantamon julkaisemaan
suomenkieliseen neuvostokirjallisuuteen.
Näyttelyn aineiston ovat keränneet Antero Uitto ja Pauli Kruhse, joilta on julkaistu myös näyttelyn nimen mukainen
kirja.
Uiton mukaan mainittuna aikana rajan takana ilmestyi yhteensä noin 3600
kirjaa ja säännöllisesti julkaistua lehteä.
Sen lisäksi vuosina 1938–40 Petroskoissa painettiin noin 250 kirjaa ”Bubrichin
karjalalla”, tämä kenenkään ymmärtämä
akateemikko Bubrichin keksimä kieli oli
sekoitus suomesta, karjalasta ja venäjästä ja se kirjoitettiin kyriliikalla.
Tämä Suomen Pietarin pääkonsulaatin
tukema ja Petroskoissa jo vieraillut näyttely on auki Pietarissa lokakuun kaksi ensimmäistä viikkoa.

Yhden rivin uutiset
• Suomalainen sosiaalinen innovaatio
Naisten kymppi-juoksu on vakiintunut
Pietarissa. Se taas pidettiin kaupungissa 10. syyskuuta.
• 14.9. Pietarin pohjoismaiden yhteistyöyhdistys Norden juhli omaa 20. vuotisjuhlaa.
• 24. syyskuuta Euroopan päivä -ohjelman
puitteissa Suomen Pietarin pääkonsulaatin ovet olivat auki. Kello 12 ja 17 välisenä aikana nuorille siellä esitettin opiskelumahdollisuuksia Suomessa.
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Tapahtuma kalenteri
Turun seudun
Inkeri-seuran tapahtumia

Lahden 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.

Vuoden 2011 toiminta
• 14.11. klo. 15 Kerhoilta
• 4.12. Joulumatka Hyvinkäälle paikallisten inkeriläisten vieraaksi omalla
linja-autolla.

Hyvinkään Inkeri-kerhon
tapahtumia

Helsingin seudun
Inkeri-seuran tapahtumia

Su 6.11. klo 14 seurakunnan aulakahviossa rovasti Matti Korpiaho kertoo
kansainvälisesti tunnetusta Narvan inkerinsuomalaisesta kielentutkijasta Santeri Ankeriasta, johon sai tutustua Kroatiassa.

Ilmoittautumiset/tiedustelut
Anitta Iline anitta@inkeriseura.com tai
p. 050-565 9805

Kerhoillat ja kokoukset Lutherin kirkolla, osoitteessa Vuorikatu 37.
Kerhoilloista ja kokouksista tiedusteluihin vastaa Maria Lahti, p. 0400 841 741

Työpajat järjestetään Karjalatalon
Inkerikodissa (Käpylänkuja 1, Helsinki)
Tiedustelut Toivo Tupin p. 040 578 3894

Su 4.12. klo 14 Seurakuntakeskuksen
isossa salissa joulujuhla ja jouluateria.
Saamme vieraaksi Lahden inkerinsuomalaisia.
Tiedustelut Irja Pelkonen, inkerikerho@
gmail.com tai p. 040 550 5712

Ilmoittajille: Jotta tapahtumakalenteriin toivotut ilmoitukset ehtisivät painoon, tulee
ne lähettää toimitussihteerille, postitusmuodosta riippumatta, siten, että ne ovat perillä
viimeistään lehden kakkossivulla ilmoitettuna aineiston vastaanottopäivänä
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levitä inkeri-tietoa
Saatavana Inkeriläisten Sivistyssäätiöstä: Annikki Kelo p. 045 2612 342
Kirjallisuus
Flink Toivo: Kotiin karkotettavaksi, 30,-

Survo Arvo: Itku Inkerille, 17,-

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

Sveriges ingermanländska riksförbund:
Sverigeingermanländarnas historia, 24,-

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

Tuukkanen Saimi
Elämäni helminauha, 5,-

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

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,-

Seppänen Heikki: Etelän tien
kulkija – Vilho Helanen, 25,-

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

Sihvo Jouko: Inkerin kansan 60
kohtalonvuotta, 24,-

Inkerin pöytälippu (polyesteriä): 8,-

Sihvo Jouko (toim):
Inkerinsuomalaisten kohtalo, 20,Störgren Aleksander:
Mutkainen tie vapauteen, 10,-

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

Suominen Hellin:
Mooses Putron elämäkerta, 2,50
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Adressi surunvalitteluun: 7,-

Rautajoki Reijo: Vaietut

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