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Pääkirjoitus
KYSYMYKSIÄ JA KEHOTUKSIA
Toivo Flink

Hyvät lukijat!
Aurinko lämmittää jo, ja talven selkä on
taittunut. Kevät on pääsemässä oikeuksiinsa. Itselleni suurimpana ilona kaamoksen jälkeen on auringon valo ja sen
hellivä pienikin lämpö. Koko olemus virkistyy ja tekee mieli suunnitella, mitä sitä
tekisi oikean kevään ja kesän tullessa.
Tätä kirjoittaessa jäin miettimään aloitteellisuuttamme. Toivoisin siihen eloa ja
puhtia. Olen viimeisen kahden vuoden
aikana esittänyt muutamia aloitteita. Toivoisin, että ottaisitte kantaa niihin. Viime
kädessä on kysymys lehtemme merkityksestä meille.
Kenelle meille? Kyllä. Lehti elää vasta silloin, kun lukijat ottavat kantaa siinä esitettyihin näkemyksiin. Haluaisin
tietää, mitä mieltä te olette lehden sanomasta laajemmin.
Liittomme kevätkokous pidetään vajaan kuukauden kuluttua. Mitä me yhteisönä haluamme viestittää liiton tilasta
ja tavoitteista itsellemme ja ympäristöllemme? Toivoisin, että niin moni meistä
kuin suinkin tulisi kevätkokoukseemme
Inkeri kotiin lauantaina, 24. maaliskuuta
klo 14.00.
Mielestäni meidän olisi syytä tavata
useammin vaikkapa yhteisten tapahtu-

mien merkeissä. Suomessa ja sen ulkopuolella on runsaasti kohteita, joihin me
voisimme tutustua. Ne liittyvät inkerinsuomalaisten menneen ja nykyisen elämän vaiheisiin. Otan esimerkin.
Keskellä Helsinkiä sijaitsee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran rakennus.
Sen kansanrunousarkistosta löytyy valtava määrä Inkerissä tallennettua kansanrunoutta. Miksi sitä on pidetty arvossa jo
toista sata vuotta? Mikä merkitys sillä on
ollut Suomen kansalliselle identiteetille?
Onko kansanrunoudella enää mitään annettavaa tänä päivänä, kun meillä on tietokoneet, kännykät ja sähköinen media
ylipäätään?
Me voisimme vierailla SKS: ssä oppaanamme Suomen paras kansanrunouden tuntija tohtori Senni Timonen?
Tässä minulta yksi aloite.
Hyvät ihmiset! Tehkää tekin aloitteita! Ottakaa kantaa! Vaihtakaa näkemyksiä lehtemme palstoilla! Kirjoittakaa lyhyesti ja nasevasti! Soittakaa tai laittakaa
viesti! Pitäkää omat ja muittenkin mielet virkeinä!
Tuhat kertaa tuhat vuotta/mitään ei voi
tehdä suotta, totesi Lauri Viita runossaan
Luominen.
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INKERINSUOMALAISUUDEN
NYKYTILASTA
Viktor Husu

Mielestäni nykytilannetta yleensä ei voi
ymmärtää adekvaatisti ja tehdä siitä linjauksia tulevaisuudesta ilman selkeää käsitystä menneisyydestä. Inkerinsuomalaisuus ei ollut ainoastaan bolshevistisen/
kommunistisen käytännön kohteena, jonka ”Potemkinin kulisseihin” kuului vuoden 1920 Tarton rauhansopimuksen lisäpöytäkirja Inkerin kulttuuriautonomiasta.
Se oli myös venäläisyyden käytännön
kohteena (inorodtsien venäläistäminen).
Näin ollen on syytä tutkia sekä venäläistä poliittista filosofiaa että kommunistista poliittista filosofiaa kansallisuuskysymyksen osalta.
1800-luvun alkuneljänneksen venäläisen poliittisen filosofian ehkä merkittävin teos oli dekabristi Pavel Pestelin
nimellä oleva poliittinen ohjelma ”Russkaja pravda” (Venäläinen laki). Sen 16.
pykälä on otsikoitu ”Vse plemena dolzhny slity byt´ v odin narod” (Kaikki heimot täytyy sulauttaa yhdeksi kansaksi).
Pykälän sisältö jatkuu näin: ”…pri vseh
meroprijatijah vremennogo Verhovnogo
pravlenija v otnoshenii k razlitshnym narodam i plemenam, Rossiju naseljajushtshih, besprestanno dolzhno nepremennuju tsel´ imet´ v vidu, tshtoby sostavit´ iz
nih vseh tol´ko odin narod i vse razlitshnye ottenki v odnu obshtshuju massu slit´
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tak, tshoby obitateli tselogo prostranstva
rossijskago gosudarstva vse byli russkie”.
(Venäjää asuttavien kansoihin ja heimoihin kohdistuvien väliaikaisen Korkeimman hallinnon toimenpiteiden ehdottomana ja keskeytymättömänä päämääränä
tulee olla yhden kansan muodostaminen
ja kaikkien erojen sulauttaminen yhteiseksi massaksi niin, että koko Venäjän
valtion alueella kaikki asukkaat olisivat
venäläisiä.) 1)
Myöhemmin sama postulaatti ilmestyi ihmeellisellä tavalla formulana vuonna 1848 julkaistuun K. Marxin ja F.
Engelsin ”Kommunistisen puolueen manifestiin”, jossa eri sanoin väitettiin, että
proletariaatin valta tulee jouduttamaan
kansojen kansallisten eroavuuksien ja
vastakohtaisuuksien häviämistä. 2)
Kommunistisesta manifestista puheen
ollen NKP(b):n XV puoluekonferenssissa
vuonna 1926 J.V. Stalin ilmoitti, että “vallankumouksemme on jo toteuttanut yhdeksän/kymmenes osaa tästä ohjelmasta”.3)
Vuonna 1961 oli julkaistu Neuvostoliiton Kommunistisen puolueen kolmas
puolueohjelma, jossa puolueen erääksi tavoitteeksi oli kirjattu ”slijanie narodov”
(kansojen sulauttaminen yhteen). Samalla puolueohjelma lupasi, että kommunismi eli yltäkylläisyyden yhteiskunta toteu-
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tetaan Neuvostoliitossa jo vuonna 1980.
Sanottakoon, että tätä kolmatta puolueohjelmaa laadittaessa Otto Wille Kuusinen
vastusti kansojen sulauttamisen periaatetta. (Ks.: Timo Vihavainen. O.W. Kuusinen ja Neuvostoliiton ideologinen kriisi
vuosina 1957-64. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2003.)

Mitä kaikkea kuului kansojen
sulauttamiseen yhteen?
Suuren terrorin aikana vuosina 1937-1938
asialla olivat ns. ”dvoikat” eli kaksikot,
jotka koostuivat NKVD:n ja syyttäjäjärjestön edustajista ja jotka saattoivat esittää ihmisiä teloitettavaksi mielin määrin.
(Ks.: Nikita Petrov, Mark Jansen. ”Stalinskij pitomets” — Nikolai Jezhov (”Stalinin kasvatti” — Nikolai Jezhov). ROSSPEN, Moskva, 2008.) Aikaisempaan
repressiokoneistoon kuului ns. ”troikka”
eli kolmikko, johon kuului myös puoluejärjestön edustaja päättämässä repressioista. Luvussa ” Jezhovin kuulustelut”
tämä NKVD:n entinen päällikkö kertoo
laitoksen mielivaltaisesta toiminnasta.
Tämän terrorijärjestelmän tuloksena
oli se, että Neuvosto-Karjalan kuudesta
ammattikirjailijasta toisen maailman sodan jälkeen ”kirjallisuusrintamalle” palasi vain yksi: Tobias Huttari eli Lea
Helo, eikä yhtäkään monikymmenpäisestä harrastajakirjailijajoukosta. (Tilanteesta muissa suomalais-ugrilaisissa tasavalloissa ks.: Timo Vihavainen. Kadonneet
vuosikymmenet: Mordvan, Udmurtian ja
Komin kirjallisuuden kohtalosta 1930- ja
1940-luvuilla. Helsinki, 1994.) Toisin sanoen, kansallinen kulttuuri sai käynnistyä
uudelleen lähes nolla-tasolta.

1930-luvun pakkosiirroissa inkeriläisiä joutui eri puolille Neuvostoliittoa ja
erään kertomuksen mukaan karkotuspaikoissa inkeriläisten välisiä avioliittoja ei
rekisteröity.

Kotikieli venäjäksi.
Stalinin kuoleman jälkeen vanhempani saivat luvan muuttaa karkotuspaikasta Karjalaan, Matroosan kylään. 1960-luvun alussa koulun vanhempainkokouksen
jälkeen äiti tuli vihaisena kotiin ja selvisi, että kokouksessa suomen- ja karjalankielisten perheiden vanhempia kehotettiin
voimakkaasti ryhtymään puhumaan lastensa kanssa kotona venäjäksi, että nämä
saisivat parempia arvolauseita koulussa.
Mainittu käsky oli mitä ilmeisimmin yhteydessä NKP:n kolmannen puolueohjelman kohtaan kansojen sulauttamisesta ja
sitä toteutettiin kautta maan.
Näin vuonna 1971 Brezhnev saattoi
julistaa, että Neuvostoliitossa oli luotu
uusi historiallinen ihmisyhteisö — neuvostokansa. Neuvostokarjalainen kirjailija Ortjo Stepanov julkaisi vähän ennen
kuolemaansa Karjalan sanomat (Neuvosto-Karjala) –lehdessä laajan kirjoituksen,
jolla on kuvaava otsikko: ”Kansallisuuskysymys Neuvostoliitossa on ratkaistu lopullisesti ja peruuttamattomasti.”

Suomeen muuttaneiden kirjo.
Huonoimmassa asemassa ovat ne, jotka joutuivat opettelemaan suomea ennen muuttoa Suomeen lähes nolla-tasolta, mitä nyt mummoilta saattoivat kuulla
jotakin suomeksi vuosikymmeniä sitten.
Suomen työministeriön päätöksellä suo-
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men kursseille otettiin vain sukujuuriltaan
olevia puolisoita. Näin ollen kielitaidottomat ja sukupuolikypsyyden saavuttaneet paluumuuttajanuoret ovat näistäkin
kaikkein heikoimmassa asemassa. Pienet
lapset taas oppivat kieliä automaattisesti.
Huono kielentaito ja työttömyys saattavat
johtaa rikollisuuteen.
Virtuaaliset inkeriläiset. Logiikan kannalta katsottuna on itsestään selvää, että
Venäjän salaiset palvelut ovat soluttaneet
tähän paluumuuttajajoukkoon omia ihmisiä ja omia tarkoitusperiä varten. Virtuaalisiksi inkeriläisiksi voi katsoa myös
ne nuoret, jotka eivät sopeutuneet uusiin
oloihin.

Miten tästä eteenpäin?
1. Kielileirejä inkeriläispaluumuuttajien
nuorisolle
2. Inkerin tutkimusta on lisättävä, jotta
Inkeri-tietouden levittämistä voisi tehostaa. On pyydettävä Suomen valtiovallalta määrärahoja tähän tarkoitukseen. Monumentaalinen teos vuodelta
1991 ”Inkeri” ei sisällä lukua Suomen
ja Neuvostoliiton välisestä diplomaattisesta kriisistä vuonna 1931 Inkerin
suomalaisten pakkosiirtojen vuoksi,
joka perustui Tarton rauhansopimuksen lisäpöytäkirjaan Inkerin kulttuuriautonomiasta. Tätä aihetta ei ole vielä
tutkittu kunnolla.

Tampereen Työväen keskusmuseossa
joitakin vuosia sitten. Mielestäni Inkeri-liittojen on syytä ottaa huolenaiheeksi inkeriläisten edut, jotka menettivät maansa pakkokollektivoinnin ja
pakkosiirtojen aikana.
Viitteet:
1) Pestel’ P.I. Russkaia Pravda. Nakaz Vremennomu Verhovnomu Pravleniiu (Venäläinen laki.
Evästys Väliaikaiselle Korkeimmalle Hallinnolle). Knigoizdatel’stvo “ORION”, S.-Peterburg,
1906, ss. 55-56.
2) Karl Marx, Friedrich Engels. Kommunistisen
puolueen manifesti. Kansankulttuuri Oy, Helsinki, 1971, s. 42.
3) “Manifest kommunistitsheskoj partii”. Bolshaja Sovetskaja Entsiklopedija, Moskova, 1938, nide
38, s. 36.

FK Viktor Husu on historian jatko-opiskelija Tampereen yliopistossa
Sähköposti: viktor.husu@uta.fi

3. Restituutio eli omaisuuden palauttaminen Venäjällä. Lokakuun vallankumouksen jälkeen omaisuutensa
menettäneet ja Länteen paenneet venäläiset saavat omaisuutensa takaisin.
Tieto on peräisin Pietarin kaupungin
hallituksen valtuuskunnalta, jonka
tulkkina toimin tämän vieraillessa
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Hyvät lehtemme lukijat ja
Suomen Inkeri-liitto ry:n henkilöjäsenet
Tämän lehden välissä on Suomen Inkeriliitto ry:n vuoden 2012 jäsenmaksun tilillepanokortti niille, henkilöille, jotka haluavat olla yhdistyksemme henkilöjäseniä.
Henkilöjäsenen maksu on 12 e.
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.
Liittoon voi kuulua myös kannattavana
jäsenenä, jonka jäsenmaksu on 50 €. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta.
Jäseneksi pyrkivää henkilöä pyydämme ottamaan yhteyttä toimistonhoitaja
Annikki Keloon puh. 045 2612 342.

Uralilta Suomeen kotiutuneen Valtteri Lambergin teos Kevät siivittää inkeriläisten viestin lukijoita kohti
lämpenevää ajanjaksoa. (Valtteri Lambergista oli juttu Inkeriläisten viestin numerossa 4/2011)
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VIELÄKIN MUISTAN SOVAN
JOKA HETKEN
Wladimir Kokko

Olen tutustunut Helmiin Jelovaan vanhusten kielikurssilla Pyhän Marian kirkossa. Opetan siellä suomea ja Helmi Jelova käy ahkerasti joka tunnilla vaikka
puhuukin sujuvaa inkerin murretta. Juuri
murrekieli hävettää häntä jostakin syystä, vaikka kuinka yritän selittää, että inkerinmurteemme on yhtä hyvä, kuin kaikki
muut suomen murteet eikä tarvitse ujostella sen takia.
- Meil Inkeris puhuttii ilman niitä
okontshanija (päätteitä), tahon oppii kunnon kieltä, Hilma väittelee.

Raskas sota-aika
Helmi on omaa sukua on Himanen. Hän
on syntynyt talonpojan perheeseen vuonna 1931 Hietämäen Kemppilässä. Pietari
Himasella oli 5 lasta (neljä tyttöä ja poika). Työn tekemistä lapsille opetettiin jo
lapsesta pitäen. Helmin ainoa isoveli Juhani meni armeijaan vuonna 1940 ja joutui sitten rintamalle. Hänestä ei kuultu
mitään moneen vuoteen.
Helmi sanoo, ettei ei unohda koskaan
sota-aikaa.
- Mie olen tult niin vanhaks, a vieläkin muistan sovan joka hetken, hän sanoo.
Perheen isäntää ei kutsuttu Punaarmeijaan, sillä hän oli kesällä 1941 jo

”
8

8 vuorokautta myö istutti
siel kuopas ja rukoiltii
koko ajan.

”

monilapsisen perheen isä ja 44-vuotiaana. Elokuussa 1941 rintamalinja lähestyi Kemppilää ja asukkaat saivat komennon evakkoon. Lehmä otettiin mukaan ja hevosella Himaset tulivat ”Suaril”
(Pushkiniin). Sieltä piti jatkaa itään junalla, mutta saksalaiset katkaisivat äkkiä ratayhteyden ja evakkoväelle sanottiin, että
nyt saa mennä minne vaan.
Himaset tulivat Strelnaan, jossa heillä
oli sukulaisia. Tykistön pommitus oli niin
kova, että suoja löytyi vain eräästä juoksuhaudasta, jonka päälle Pietari Himanen
laittoi ratapölkkyjä.
- 8 vuorokautta myö istutti siel kuopas
ja rukoiltii koko ajan, muistelee Helmi.
Kun saksalaiset miehittivät Strelnankin
päästiin takaisin kotikylään. Saksalaiset
laittoivat kaikki myös lapset töihin kaivamaan juoksuhautoja. Työstä saatiin vähän
leipää, mutta Himasen pelastus oli oma
lehmä. Mäen päältä sotilaat antoivat lasten katsella isoilla kiikareilla Leningradia.
- Osasin silloin saksaa hyvin, nykyään
en jaksa sitä edes kuulla, kertoo Helmi.

Evakkoon suomeen
Elokuussa 1943 perhe lähti evakkomatkaan toiseen suuntaan, Hatsinan ja Kloogan kautta Suomen Parikkalaan. Siellä
Helmi ehti käydä vuoden koulua. Hän
piti siitä kovasti. Koulupäivän alussa veisattiin aina virsi, opettaja oli mukava ja
tunnit kivoja. Työtä ritti kaikille, mutta
kylmässä läävässä isä palellutti jalkansa.
Tämän takia hän ei kyennyt enää kävelemään sodan jälkeen.
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Helmi Jelova. Kuva: Wladimir Kokko

Joulun alla 1944 perhe saapui asumaan
Novgorodin alueelle. Helmin äiti kirjoitti kyselyn Juhani poikansa kohtalosta.
Virallisessa vastauksessa luki, että Ivan
Himanen kaatui urhollisesti marraskuussa
1941 Leningradin taistelussa. Tällä todistuksella perhe palasi Kemppilään jo lokakuussa 1945 ja tuomioistunnon kautta sai
oman talonkin takaisin.
Sodan takia Helmi on saanut vain
8 vuoden peruskoulun opetuksen. Hän oli

töissä sovhoosissa ja sitten tehtaalla ompelijana. Hän meni naimisiin ja synnytti tytön, joka asuu nykyään ulkomailla
Ukrainassa lämpimässä Odessassa.
Helmi ei ole koskaan ajatellut muuttoa
Suomeen. Hän on tyytyväinen kotioloihin ja sukulaisten läheisyyteen. Hän on
todella sosiaalinen ihminen. Hän käy ahkeraan pienehkössä Hietämäen kirkossa
Innalassa ja Pietarin Pyhässä Mariassa ja
löytää niistä molemmista paljon ystäviä.

inkeriläisten viesti

9

POHJOIS - INKERIN
POSTIMERKKIJULKAISUT 1920
Heikki Kähäri

Pohjois-Inkeri sijaitsee Karjalan kannaksella Pietarin pohjoispuolella vuoden
1940 Suomen rajalle asti. Se on osa Inkeriä, joka alueellisesti ympäröi Pietaria. Inkeri liitettiin Ruotsiin 1617. Alueella asui
suomensukuista väestöä, jota tuli sinne
lisää 1600-luvulla. Tsaari Pietari Suuri
valloitti alueen ja liitti sen Venäjään 1721.
Vuoden 1917 vallankumouksen ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli
elämä uudessa Venäjän sosialistisessa
neuvostotasavallassa kaoottista. 1918 Inkerin edustajat ottivat yhteyttä Suomen
hallitukseen pyytäen apua alueen itsenäistymisessä tai mahdollisesti saatavan
autonomian luomisessa. Venäjän bolshevikkihallinnon toimien seurauksena Suomeen tuli tuhansia pakolaisia 1919 ja he
perustivat Pohjois-Inkerin vapaajoukot.
Joukot, jotka organisoitiin rykmentiksi, suorittivat kaksi hyökkäystä venäläisiä vastaan Kirjasalon eteläpuolella 1919.
Niiden tuloksena syntyi Kirjasalon rintamalinja.
Heinäkuusta 1919 Tarton rauhaan 1920
Kirjasalon alue oli sotilaallisesti eristetty
Venäjästä ja sitä miehitti sekä hallinnoi
Pohjois-Inkerin rykmentti/erikoispataljoona. Venäjän ja Suomen välisen aselevon
jälkeen 15.8.1920 piti Suomi aluetta rauhanneuvottelujen panttina. Tarton rauhansopimuksen mukaisesti erikoispataljoona
lähti Kirjasalosta 5.12.1920 ja seuraavana
päivänä alue luovutettiin Venäjälle.
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Pohjois-Inkerin hoitokunta perustettiin neuvottelemaan Suomen hallituksen kanssa ja pitämään huolta sekä tukemaan Suomeen paenneita noin 10.000
pakolaista. Lisäksi tehtävänä oli huolehtia
rykmentin hallinnosta. Rykmentistä muodostettiin myöhemmin erikoispataljoona,
joka miehitti Kirjasalon aluetta ja suoritti
rajavartiointitehtäviä Suomen hallituksen
kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Kirjasalon alueella toimi kunnanvaltuusto ja
koulu, siellä ei kuitenkaan ollut kauppoja

Postihallinnon synty
Talvella 1919–1920 itsenäisyys näytti mahdolliselta ja siksi everstiluutnantti
Elfvengrenin ehdotuksen mukaisesti perustettiin postihallinto. Tämä oli välttämätöntä, sillä pääsy Kirjasalon alueelle
oli erittäin rajoitettua ja alueen asukkaiden yhteydenpito muuhun maailmaan oli
kirjepostin varassa.
Suomen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö hyväksyi postiyhteyden
luotavaksi Suomen kanssa ja Suomen
kautta muihin maihin. Tämän perusteella
päätettiin julkaista postimerkkejä, joiden
arvo olisi Suomen rahassa ja jotka vastasivat Suomen postitaksoja. Merkit tulivat myyntiin 21.3.1920 ja niiden viimeinen käyttöpäivä oli lauantaina 4.12.1920.
Merkeillä olivat samat postimaksuarvot
kuin tuolloin Suomessa.

inkeriläisten viesti

Hoitokunta järjesti merkkien suunnittelun ja julkaisi kaksi sarjaa merkkejä. Ne
painettiin hoitokunnan edustajien läsnäollessa Wiipurin Kirja- ja Kivipaino Oy.ssä,
joka ei ollut mitenkään erikoistunut turvapainantaan. Painamiseen ei osallistunut
alan asiantuntijoita ja painotyö tehtiin kiireessä. Kaikki painomakulatuuri annettiin
hoitokunnalle ja/tai sen edustajille, mikä
näkyy siinä, että se tuli markkinoille hoitokunnan kontrollin ulkopuolella.
Rajan läheisyyden vuoksi ei voitu avata suunniteltua kolmea postitoimistoa,
vaan ainoastaan Kirjasalon posti. Se sijaitsi Raudussa, sen rautatieasema-alueen
parakissa N II, joka oli vuokrattu VR:ltä
hoitokunnan käyttöön. Lähetti toi postin
Kirjasalon alueelta Kirjasalon postiin,
missä siihen lisättiin merkit ja toimitettiin
edelleen Suomen postitoimistoon Raudun asemalla. Pääosa postista oli osoitettu Suomeen, mutta tunnetaan myös ulkomaille menneitä lähetyksiä.

Merkkien ensimmäinen julkaisu
Ensimmäiset merkit suunnitteli luutnantti Franz Kamara (aiemmin Lindstedt).
Merkkimalli perustuu silloisiin suomalaisiin ns. Saarisen-mallin merkkeihin sillä poikkeuksella, että merkkikuvan leijonan tilalle sijoitettiin Inkerin vaakuna.
Varhaisin Inkerin vaakuna löytyy suomalaisesta Raamatusta vuodelta 1642.
Ensimmäiseen julkaisuun kuuluu neljä
penniarvoista (5, 10, 25 ja 50 penniä) ja
kolme markka-arvoista (1, 5 ja 10 markkaa) merkkiä, aivan kuten Suomessakin
vastaavaan aikaan.
Nämä merkit tulivat myyntiin
21.3.1920, ja olivat käypiä 4.12.1920 asti,
poikkeuksena 10 ja 50 pennin merkit, joiden käypäisyysaika päättyi 10.8.1920
postitoimiston hoitajan Yrjö Kiisselin
Kirjasalon Sanomissa 7.8.1920 julkaiseman ilmoituksen mukaan. Siitä huolimatta näitäkin merkkejä saattaa tavata
myöhäisemmilläkin lähetyksillä. Merkit 
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näyttävät saavuttaneen huomattavan suosion, etenkin keräilijöiden keskuudessa
kuten oli tavallista jo siihen aikaan. On
huomattava, että sekä hoitokunta että rykmentti/erikoispataljoona käyttiväy myös
näitä merkkejä omaan kirjeenvaihtoonsa,
samoinkuin yleisö. Yleensä arvioidaan,
että päivittäinen postimäärä oli noin 50 70 yleisön lähettämään kirjettä.
Keräilijöiden osoittamasta kiinnostuksesta kertoo hoitokunnan laaja kirjeenvaihto keräilijöiden kanssa, sekä näiltä
tulleet lukuisat tiedustelut ja ostotilaukset. Tästä kiinnostuksesta on osoituksena se, että jo 8.4.1920 mennessä oli tämän ensimmäisen julkaisun 5 (painos
4300 kpl) ja 10 (painos 2100 kpl) markan merkit myyty loppuun. Nämä merkit ovat käytännössä menneet kerälijöille,
sillä senaikaisten postitaksojen mukaan
nämä merkit oli ensisijaisesti tarkoitettu
pakettipostia varten, eikä sellaisia aitoja
käyttöjä tunneta. 5 ja 10 markan merkkejä esiintyy kyllä ylifrankeeratuilla keräilijäkirjeillä. Keräilijäostoja tukee myös se,
että näitä merkkejä on jatkuvasti saatavilla filateelisilla markkinoilla, sekä leimattuna, että leimaamattomina. Kummastakaan merkistä ei tunneta nykyään yhtään
kokonaista 100 merkin arkkia. 5 markan
merkistä ei tunneta edes merkittäviä ryhmiä, 10 markan merkistä tunnetaan vain
yksi 20 merkin ryhmä. 1 markan merkkikään ei ole kovin yleinen, mutta sellaisen
merkin kokoarkki on olemassa.
Näillä merkeillä lähetettyjä postilähetyksiä on olemassa kohtuullinen määrä, mutta laajasta keräilijäkiinnostuksesta
johtuen useimmat ovat ns ylifrankeerattuja eli niillä on merkkejä enemmän kuin
postitaksa vaatisi. Sen lisäksi on tietysti
luonnollista tarvepostia, joskin se on harvinasempaa. Tarvepostin lähettäjinä tär-
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keimmät ryhmät ovat hoitokunta ja rykmentti, jolla ei ollut vapaakirjeoikeutta tai
omaa kenttäpostia.
Oman erikoisen maininnan ansaitsevat
ne lähetykset, jotka on lähetetty Suomeen
”ulkomaille” ulkomaan postitaksan mukaisesti. Kirjasalon aluehan ei ollut Suomen valtionrajojen sisäpuolella. Senaikaisen Kansainvälisen Postiunionin
(UPU) ulkomaantaksaisten lähetysten
postimaksut poikkesivat Suomen omasta postitaksasta, jota oli tarkoitus noudattaa myös Kirjasalosta lähteviin postilähetyksiin. Näin ollen esiintyy kahdenlaista
postilähetysten hinnoittelua. Tätä UPU:n
hinnoittelua esiintyy yksityisten lähetyksissä, hoitokunta ja rykmentti noudattivat
Suomen postitaksaa. Mainittakoon, että
merkit olivat käypiä vain Kirjasalon postitoimiston leimaamina ja edelleen Suomen postille luovutettuina edelleen kuljetettavaksi. Tavataan myös lähetyksiä,
jotka eivät ole Kirjasalon leimaamia ja
joista Suomen posti on perinyt tai pyrkinyt perimään jälkikäteen postimaksun, eli
ns T-leimattuja lähetyksiä.

Toinen julkaisu
Kuten jo mainitsin, niin ensimmäisen julkaisun korkeat markka-arvot, 5 ja 10 mk,
oli myyty loppuun jo huhtikuun alkupuolella, vain runsat kaksi viikkoa niiden ilmestymisen jälkeen. Hoitokunnan oli siis
tarpeen harkita uutta merkkisarjaa.
Tällä keraa tehtiin historiaa, sillä nyt
tilattiin kivipainaja Gustaf Niemeierin
suunnittelemia uusia isokokoisia kaksivärisiä kuvamerkkejä. Kuvat olivat merkkien keskuskuviot. Merkit olivat seuraavat:
10 penniä Inkerin vaakuna, 30 penniä sadonkorjaaja, 50 penniä kyntäjä, 80 penniä lypsäjä, 1 markka perunannostajat, 
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Pohjois-Inkeri I sarja 5 - 50 p hienot nelilöt.

Pohjois-Inkeri II sarja.

Pohjois-Inkeri II sarja 1 mk nelilö hammasteerikoisuus.
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Pohjois-Inkeri I malli lisäpainamalla, 5 p, 10 p, 25 p, 10 mk.

5 markkaa palava kirkko (erään lähteen
mukaan kyseessä olisi Toksovan kirkko),
10 markkaa kanteleen soittajat. Esimerkiksi Suomessa ei ollut tähän mennesä
julkaistu kuvamerkkejä. Tähän julkaisuun
liittyy Pohjois-Inkerin merkkien erityinen
filateelinen erikoisuus: 10 markan merkkiä on painettu yksi arkki (100 kpl), jossa
keskuskuvio on ylösalaisin! Tarkoituksella vai vahingossa? Painatustyön suoritti
jälleen Wiipurin Kirja- ja Kivipaino Oy.
Toisen julkaisun käyttöönottopäivästä ei ole mitään virallista päätöstä, kuten
ei ensimmäisen julkaisunkaan merkeistä.
Varhaisin tunnettu päiväys on 10.8.1920,
mikä on vahvistettu myös asianomaisen
lähetyksen tuloleimalla. Tällä lähetyksellä on koko sarja 7 merkkiä.
Tämän sarjan käyttö kesti sitten
4.12.1920 asti mukaanlukien ensimmäisen julkaisun muut arvot paitsi mainitus
10 ja 50 pennin merkit. Näyttää kuitenkin siltä, että 10.8. jälkeen ei juurikaan
myyty enää postaaliseen käyttöön ensimmäisen julkaisun käypiä merkkejä, keräilijöille kuitenkin.
Merkkejä on käytetty vastaavalla tavalla kuin ensimmäisenkin julkaisun merkkejä. Erityisesti voi mainita sen, että oikeasti ulkomaille lähteneitä kirjeitä on
ehkä hieman enemmän kuin ensimmäi-
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sellä julkaisulla lähetettyjä. Yksi kysymys
on ollut jatkuvasti esillä: saattoiko Pohjois-Inkerin merkeillä lähettää kirjeitä ulkomaille? Täysin yksiselitteistä vastausta
ei ole. Pohjois-Inkerin hoitokunta ei ehtinyt anoa Kansainvälisen Postiunionin
jäsenyyttä. Toisalta Hoitokunta ilmoitti ja vahvisti Suomen Kulkulaitosten- ja
yleisten töiden ministeriölle noudattavansa kansainvälistä postisopimusta ja tämän
perusteella sai anomansa postiyhteyden
Suomen kanssa. Näin syntyi de facto tilanne, että Kirjasalosta Suomen kautta
ulkomaille osoitetut lähetykset päätyivät
ilman postimaksun jälkiperintää osoitemaihinsa Eurooppaan ja jopa USA:han
asti. Näitä lähetyksiä tunnetaan ehkä 2030 kpl. Vastaavasti hoiti Eesti itsenäistymisensä jälkeen 1919 postiyhteytensä ulkomaille Suomen kautta ennenkuin pääsi
UPU:n jäseneksi.
Mainittakoon, että tämän toisen julkaisun merkit tulivat myös väärentäjien
kohteiksi.

Entä sitten
Kun Kirjasalon alue luovutettiin Neuvosto-Venäjälle 6.12.1920, niin Kirjasalon
postitoimisto lakkautettiin. Merkkien,
sekä ensimmäisen että toisen julkai-
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sun, viimeinen käyttöpäivä oli lauantai
4.12.1920. Hoitokunnalle jäi huomattava varasto kummankin julkaisun merkkejä, nimellisarvoltaan runsaan 800.000 silloisen markan arvosta.
Aluksi Hoitokunta ilmoitti myös keräilijöille, ettei merkkejä myydä enää.
Tässä asiassa kuitenkin pyörrettiin päätös ja merkkejä alettiin jälleen myydä
keräilijöille nimellisarvostaan. Tämä
toiminta jatkui 1920-luvun alkupuolelle. Tämän jälkeen Hoitokunta kävi neuvotteluja eräiden postimerkkikauppiaiden
kanssa loppuerien kaupoista ja ilmeisesti ensimmäisen julkaisun merkit myytiin 1920-luvun puolivälissä eräälle postimerkkikauppiaalle. Nämä olivat kaikki
julkaisun penniarvoisia merkkejä, joita
oli jäljellä kutakin lajia useita kymmeniä
tuhansia kappaleita.
Toisen julkaisun jäljellä olevat merkit
myytiin lehtori Juho Koivistoiselle, joka
lunasti merkit maksamalla Kansallis-Osake-Pankille hoitokunnan lainan ja maksamalla loput erikseen. Tämä kauppa tehtiin
vuonna 1922. Tämän kaupan yhteydessä
Koivistoinen sai myös Kirjasalon postitoimiston leimasimen, joka sittemmin oli
lainassa myös USA:ssa ja palautui sieltä
vasta kesällä 1925 Suomeen. Missä leimasin nykyisin on, ei ole tiedossa. Osan
saamastaan merkkierästä Koivistoinen
myi Yrjänä Lähteenkorvalle.
Tätä ennen oli Hoitokunnan toimesta
1921 tehty osasta toisen julkaisun merkkejä kirjeensulkijamerkkejä tekemällä
niihin päällepainama ”Inkerin hyväksi”.
Näitä merkkejä tehtiin penniarvoisista
merkeistä 5000 kpk kutakin penniarvoa
ja 2000 kpl kutakin markka-arvoa ja niiden myyntihinta vastasi merkin nimellisarvoa. Näitä merkkejä oli Hoitokunnan
hallussa vielä 1929, jolloin niitä päätettiin myydä hintaan 50 penniä/kpl!

Kiinnostukseni näihin
merkkeihin
Kiinnostuin postimerkkeilystä kouluvuosien jälkeen uudelleen 1970-luvun alkupuolella. Jutellessani merkeistä yleensä
silloin muutaman vuoden ikäisen poikani kanssa, hän otti esille Pohjois-Inkerin merkit ja ehdotti, että keräisimme
niitä, koska ”ukkikin on sieltä kotoisin”. Näin alkoi taival näiden merkkien kanssa. Se on ollut mielenkiintoinen.
Oman lisänsä tähän antaa se, että isoisäni
David Kähäri oli rykmentin/erikoispataljoonan esikunnan kirjurialiupseeri. Valitettavasti en koskaan ehtinyt häneltä saada
tietoja näistä asioista ennen hänen kuolemaansa. Näin tähän teemaan liittyy henkilökohtainenkin suhde. Jotkin hallussani olevista rykmentin/erikoispataljoonan
lähetyksistä voivat olla hänen tekemiään?
Olen edelleen kiinnostunut saamaan
tietoja näiden merkkien käytöstä sekä etsin koko ajan näillä merkeillä frankeerattuja kirjelähetyksiä tai postikortteja
tai mitä tahansa muuta materiaalia aiheeseen liittyen. Mikäli lukijoilla on tällaista materiaalia, niin olen kiinnostunut niitä
hankkimaan tai lainaamaan tutkimustarkoituksiani varten.
Yhteystietoni ovat: Heikki Kähäri,
31, rue du Scheid, L-6996 Hostert, Luxembourg; puh + 352 34 90 43 tai + 352
621 15 29 71; sähköposti: hkahari@pt.lu.
Olen usein Suomessa, joten voin myös
käydä paikan päällä katsomassa kohteita, mikäli se tuntuu paremmalta.
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IN MEMORIAM – JUSSI JÄNIS
Inkeri Peterson

Kommolan kylässä Venjoen seurakunnassa Jäniksen perheeseen syntyi kesäkuun
1. 1926 poikalapsi, joka tunnettiin sittemmin Jussina. Todennäköisesti hänet kastettiin Juhoksi mutta Inkerinmaalla oli tavallista käyttää nimestä tuttavallisempaa
muotoa. Yleisestä Juho-nimestä oli olemassa koko joukko muunnoksia.
Jussi oli koko ikänsä melkoinen keppostelija. Hänellä oli tapana kertoa itse
lapsuudestaan ja yhdistää naureskellen
yksiä tarinoita toisiin puheessaan. Kylän
tädit katsoivat usein huolissaan hänen
peräänsä. Loukattuaan jalkansa viikatteeseen ja kulkiessaan hankalasti itsetehdyillä kainalosauvoilla, yksi naisista totesi huojentuneena: ”Nyt hän ei ainakaan
voi saada aikaan niin paljon harmia kuin
tavallisesti.”
Jussin koulunkäynnin aikana suomi
kiellettiin koulukielenä vuonna 1937.
Suomea ei saanut puhua edes välitunneilla. Viidennellä luokalla Jussi meni
kouluun naapurikylään, mutta satutettuaan itsensä hän joutui lopettamaan vuoden lopussa koulunkäynnin. Vähän aikaa
tämän jälkeen hän aloitti työt kolhoosissa.
Talvisota tuli ja monta seutulaista kutsuttiin Otto Ville Kuusisen armeijaan,
jonka ajateltiin astelevan voittoparaatina
Helsinkiin. Niin yksinkertaista se ei kuitenkaan ollut, mutta jatkosodassa Suomi
ponnisteli Neuvostoliittoa vastaan yhdessä Saksan kanssa ja hyökkäsi Venäjälle
keskikesän aikoihin vuonna 1941 ja miehitti Saksan kanssa länsi- ja Etelä-Inkerin.
Kahden vaiherikkaan vuoden jälkeen Jussin perhe evakuoitiin Suomeen, jossa Jussi työskenteli renkinä jonkin aikaa, mutta
meni sitten töihin ampumatarviketehtaalle.
Rauhan jälkeen syyskuussa 1944 alkoi
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Jussi Jänis Tuutarin kesäjuhlilla vuonna 1991

kuitenkin tuntua epävarmalta jäädä Suomeen, sillä Neuvostoliitto vaati kansalaisiaan palaamaan. Tammikuun 30. 1947
perhe muutti Torniojoen tuolle puolen
Ruotsiin ja jo heti muutaman kuukauden jälkeen Jussi sai töitä kangastehtaassa. Hän muutti Borås:iin, jossa hän ryhtyi
heti toimimaan aktiivisesti suomenkielisen seurakunnan piirissä. Hän perusti
kirkkoon nuorisoryhmän, joka kokoontui säännöllisesti Carolin seurakuntakodin kellarissa ja järjesti lomien aikana leirejä Hökkerumissa.
Vuonna 1949 Jussi meni naimisiin Ida
Näpin kanssa. Kuten monet muutkin pienten lasten tehdastyöläisvanhemmat he tulivat toimeen ja kasvattivat molemmat lapsensa tekemällä useita työvuoroja.
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Inkerikerhon 25-vuotis juhlat.

Kun vanhaa ja rappeutunutta Mökkitorppaa kaupungin eteläpuolella, Kråkeredissä kunnostettiin inkeriläisnuorille, osallistui Jussi ensin remonttiin ja sitten leirin
järjestämiseen. Leiri oli vuosien saatossa
laajentunut pitämään sisällään myös lapset
ja eläkeläiset. Juuri tuolla Mökillä vanhat
nuorisopiirin aikaiset tuttavat tapasivat toisiaan myös Jussin 80-vuotis juhlilla.
Jussin suuri haave oli tulla papiksi, joten hän alkoi pitkän ajan jälkeen taas opiskella. Hän sai apua Gustaf Dahlbäckalta,
joka tunsi hänet 40-luvulta lähtien käytyään usein Boråsissa pitämässä jumalanpalveluksia. Toinen avustaja oli Skaran piispa Helge Brattgård. He järjestivät
yhdessä Jussille opiskelumahdollisuuden
Göteborgin yliopistoon. Jussi vihittiin
Skaran tuomiokirkon papiksi 11. kesäkuuta 1978. Hän toimi pappina Carolissa
ja Gustav Adolfin seurakunnassa Boråssa sekä ruotsinkielisten että suomenkielisten keskuudessa eli siis myös inkeriläisten ja suomalaisten pappina. Muistan
hyvin kuinka Jussi puhui aina ilman käsikirjoitusta. Hän käytti usein saarnoissaan
kuvia ja tarinoita kokemuksistaan ja elämästään Inkerissä.
Jussi oli aktiivinen myös Inkeri kerhossa, joka nykyään kantaa nimeä Boråsin Inkerinmaan liitto (Borås ingermanländska förening). Hän näkyy takarivissä

ohessa olevassa kuvassa, joka on otettu
liiton 25-vuotis juhlista vuonna 1972 ja
jossa poseeraavat ne boråsininkeriläiset,
jotka kuuluivat liiton hallitukseen. Jussi osallistui liiton syysjuhlien ohjelmaan
vielä muutama vuosi sitten.
Jussi oli sosiaalinen ihminen ja hänellä
oli suuri tuttava piiri niin Inkerissä, Suomessa kuin Ruotsissakin. Hän oli aina
niin ihmisläheinen, että uusia ystävyyssuhteita syntyi jatkuvasti lisää. Hän oli todellakin ystäviensä ystävä.
Me tulemme muistamaan Jussi Jänistä pitkän aikaa yhtenä meikäläisistä.
Ruotsinkielisestä muistokirjoituksesta
kääntänyt Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Koulussa ei saanut puhua suomea edes
välitunneilla.
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HISTORIAN LEHTIEN HAVINAA
Inkeriläisten Viesti 1959 n:o 2, s. 4–5.

Mustilokeiroist
Kun tään meijän lehen palstoil on olt näitä vanhoi muistoloi sielt rakkaast synnyinmaast, mie ajattelin, mie ajattelin,
jot työ suvaitsisitte, niin miekii muistelisin vähä. Vaik oonha mie näit muistelt
joka päivä 25 vuuvven ajan, mut en ooo
koskaan pant paeril.
Mie muistlenkii nyt rakkaast kotikylästä, kauniista Kaljaalast, niin ko sen
virallinne nim kuuluu. Vaik ne naapurikylälöiset olkii kehanneet antaa sellaisii
haukkumanimmii ko Korpikylä ja venäläisittäin goorod Koljaala. Hyö näät pittiit meijän kyllää niin köyhän, ko se ol
kovin ettäält Pietarista. Tekkiit pilkkalaulunki meist. Tällaisen: Kaljaalaiset kakattaat koi oo leivän pallaa, aijaat kehnoil hevosil Kokkosmääest allaa.
Ei ne mein kylläiset siint välittäneet,
vaa lauloit takaisi, jot: Kuuluu, kuuluu
kolina, ko kontulaiset aijaat, niil on hyvät
hevoset, mut rokostkast on valjaat. Vaik
näin laulettii naapureist, ni ei siint kukkaa
ottant pahaksee, vaan se pidettii lystinä.
Vaik meijän kyllää pittiitkii monet
köyhän ja kaukaisen korpikylän, miust
se ol ainaki silloin lapsen rikkain ja kaunein kylä koko muailmas. Eikä se mikkää pienkää olt. Taloloikii yl 70. Kylän eri
osil ol viel jokaisel oma nimi. Miun kot ol
Mäkeläs. Siin ol ne Kurkelan kujaset. Nii-
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tä pitkin ol ennen vanhaa Suomen puolen
tonterlaiset ajaneet Pietarii. Milloin mitäkii tavaraa myömää. Siel ol mänt kaupaks
kaik muu, ei vaa katajat.
Kerrottii et kerran ol miun äijäin isä tult
Pietarist ja tavaraa ol olt paljo, ihan rattaat täynnä. Tonterin mies ol mein saunas
ja ihmettel kovast, mitä sie Antero veit ko
näin paljo toit? Mitä mie vein, katajoi!
Seuraaval viikol ol Tonterin mies koont
suuren kuorman katajoi ja män Pietarii.
Mut ei niitä olt kukkaa ostant, vaik myyjä ol kyl huutant kovast: Kuppiitte kaja,
kuppiitte kataja!
Ei hää olt siint sen enempää suuttun.
Ol vaa olt, ettei paljo haastelt. Hään äät
ol tuumiint kostoo Anterool, ja olha kerra tultkii. Se tapahtu sil viisii, se miun äijäin isä ol kerran suntak illal mänt Tonteri miehel kyllää. Mitä ihmettä, siel ol
yhel kanal 25 poikaa. Miten se voi olla
mahollista, niin paljon yhel kanal. Tonterin mies kiireest selittämää, jot ei siin oo
ko 5 kananpoikaa, ne 20 on metsäkananpoikaa. Mie hain niitä tuolt Sammaljoen
varrelt katajikost. Siel niitä on vaik minkä verra. Huomen viel haen lissää. Ko ne
tuost vähän kasvaat, mie tien niil karsinan ja leikkaan vähän siipii pois, jotteivät pääse lentoo. Talvel ne ovat jo suurii
ja silloin ne ovat Pietaris kalliita.

inkeriläisten viesti

Äijä ol lähteent kiireest kotiin. Koko
yön hää ol teht läävän taa aijaksista suurta karsinaa. Aamul aikasee ol ottant tattinaperkan ja hurstin ja lähtent metsää.
Naapurit ja kotväk luuliit ei äijä on tult sekapäiseks. Kaks naapurimiestä läks seuraamaa, ettei hää vua itsiää vahingoittais.
Hyö olliit kauempaa katselleet, ko äijä ol
ryömint, väännelt ja käänneelt katajoi
koko pitkän kesäisen päivän. Illal myöhää ol tult kottii ja ärjäissyt ämmäl, joka
ol kovin hätääntynt, ei siel viel tattiloi oo.
Mänt sit aittaa makkaamaa ja makas seuraavaa iltaa saakka.
Ämmä ol sit illal kysynt, mitä uniloi
sie Antero näit ko näin kauan makasit,
eikä sinnuu kukkaa saant yllää? Katajoi
ja metsäkananpoikii, ol äijä ärjäissyt.
Tulha asja myöhemmin tunnetuks
koko kyläs. Sitä naurettii ei vaa Mäkeläs, vaan myös Seppäläs, Sauojal, Hälismääel ja ihan Konnunkyllää myöte. Myöhemmin ol juttu koko Valkeasaarel tieos.
Kerrottii, et siint miu äijäin isäs ja
Tonterin miehes ol tult entistä paremmat
kampraatit. Yhes hyö ol aina Pietarii reissunneet ja monet talvet olleet Rostatiskii rahis.
J. Jussila
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HISTORIAN LEHTIEN HAVINAA
Inkeriläisten Viesti 1959, n:o 3, s. 8–9.

Leikillistä haukkumanimistä,
joita eräitten seurakuntalaisten tai kylien
asukkaat saivat naapuriseurakuntalaisilta.
Näitä köllinimiä annettiin hyvin erilaisista syistä tai joskus ehkä syyttäkin. Niissä
oli usein huumoria mukana, mikä lievensi
sanojen merkitystä. Luettelen muutamia
ja toivon lukijain lisäävän tätä luetteloa
ja kirjoittavan lehdellemme selostuksia
minkä vuoksi mikin köllinimi on annettu.
Tuutarilaiset olivat kissankeittäjiä,
skuoritsalaiset – naurisvatsoja, saamostin kyläläiset –mutakäpäläisiä, Rönölän
kyläläiset – sikoja, lyysmäkeläiset – tipuja, venjokelaiset –häränhännänkiertäjiä.
Kattilaisten kylää haukuttiin Tuskalaksi. Hietamäkeläiset olivat piirakanampujia, reisinäiset – sievoilopotlaisii. Iiskinän
asukkaat (Skuoritsa) olivat vanniloi, PienTaaitsan – Galilean kansalaisia, ruussivalaiset (Venjoki) – pusironajajia, tyröläiset
– ruumiinpuottajia, rääpyväläiset – rokkii, keltolailaiset – kotsanoi. Sakkoisille
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sanottiin:- Milloin mänette tihkuu pakkoo
Hatsinaan. Ontrovalaisia (Skuoritsa) sanottiin paksusäärisiksi tai tiikinpolttajiksi.
Liitän tähän Samuli Paulaharjun kirjoituksessa Kotiseutu 1914 mainitut Inkerissä käytetyt köllinimet. Liisiläiset oli ristitty kukonupottajiksi tai papin hirttäjiksi
ja spankkovalaiset – ruumiin rappaajiksi.
Liissilän hallikaisia oli haukuttu pimiän
pelkääjiksi, hovimäkeläisiä – korentomäkeläisiksi, Kaipaalan kyläläisiä – vasikan pelkääjiksi ja uljanalaisia – vasikan
ampujiksi. Spankkovan Uuden kylän eläjiä sanottiin kuuntervaajiksi ja Tääkelin
miehiä haukuttiin pässivaareiksi. Vereppiläiset oli ristitty löyhäpöksyiksi. Tuomitslaiset taasen rytypöksyiksi. Spankkovalaiset puolestaan kelläsivät Pornitsan
kyläläisiä kutsumalla kuuta Pornitsan päiväksi. Kuitusiin kylän asukkaitten kerrotaan olleen niin pikkusia, että mahtuivat
uunin koloon tappelemaan ja tulitikuilla
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toisiaan mukiloimaan. Venjoen Saamositin kyläläisiä sanottiin vainaanpuottajiksi.
Moisinan vallan eläjiähaukuttiin oravankauppeiksi. Kupanitsan kikkeröiset olivat
tsäiljypäitä. Kelosiin kyläläisillä kerrottiin olevan yhteinen taikinapytty ja Vesikkolan kyläläisillä samoin yhteinen kirnu.
Kelosilta ja Vesikkolasta olevilta tavattiin
kysyä, missä talossa nyt on taikinapytty
tai kirnu. Spankkovalaisia sanottiin myös
jamakkovatsoiksi.
Suomen puolella rajaa käytettiin myöskin köllinimiä. Mm. Kivennavan asukkaita haukuttiin samoin kuin tyröläisiä
vainaanpuottajiksi. Skuoritsan korpikyläläisiä sanottiin kiertäjiksi.
JT
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LAULUJA INKERISTÄ
ÄIDIN HYRÄILYLAULU
Reino Jaakkimainen kertoo muistelleensa usein veljensä Matin kanssa
laulua, jota äidillä oli tapana hyräillä. Hän uskoo, että laulu oli suosittu
vanhempiensa aikana ja näin ollen tuttu ehkä muillekin inkeriläisille. Suruäänellä hyräilty laulu kulki näin.

Mistäs tulet kustas tulet poikani iloinen?
Meren rannalta, meren rannalta Äitini kultainen,
Meren rannalta, meren rannalta Äitini kultainen.
Mitäs’ sieltä tekemästä poikani iloinen?
Hevostani juottamasta Äitini kultainen,
Hevostani juottamasta Äitini kultainen.
Mist’ on miekkas’ vereen tullut poikani poloinen?
Pistin veljeni kuoliaaksi Äitini kultainen,
Pistin veljeni kuoliaaksi Äitini kultainen.
Minnes’ lähdet, kunnes’ lähdet poikani poloinen?
Maille muille vierahille Äitini kultainen,
Maille muille vierahille Äitini kultainen.
Milloin sieltä kotiin palaat poikani poloinen?
Silloin kun tähdet taivahalla tanssii Äitini kultainen.
Milloin kun kaikki tuomiolle astuu Äitini kultainen.
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PYHÄKOULUKIRJAN SIVUILTA
Hyvinkään Inkerikerhon perustajajäseniin kuuluva Lydia Vivolin puolestaan on muistellut Inkerin pyhäkoululaulukirjassa ollutta laulua nimeltä
Heli. Sitä laulettiin Lydialle usein hänen sairastaessaan tubia ja luumätää
jalassaan. Laulun sävel on Joseph Haydniltä.
Heli
Vuoteella lepää Heli kipeänä jäsenet
Tuo isän, äidin silmiin karvaat kyyneleet
on lemmittynsä kohta jo heidät jättävä
ja pienen ystävänsä on hauta peittävä.
Ei tytön isa huoli Herrahan uskaltaa.
Hän rohkeneepi väittää:
”Ei ole Jumalaa !”
Mut äiti onnellisna Jeesusta muistelee
ja tästä ystävästä hän usein kertoilee.
Kerran, kun isä yksin ol` luona lapsensa
loi Heli heikon katseen ja lausui huulensa.
nyt rakas isä kohta käteni kylmenee.
Mä kuolen, mutta minne sieluni joutunee?
On äiti osoittanut tieni mulle taivaaseen,
Mutt isä kieltää Luojan ja elon ikuisen.
En tiedä kumoaa uskon, isää vai äitiä.
On eri usko teillä, kumpaako uskon mä.

Nyt isän valtas itku. Hän puhkes puhumaan.
On äidilläsi oikein, sä usko häntä vaan!
Heli uskoi turvallisesti uskoi Jeesukseen
Hän nukkuin herätäkseen elohon ikuiseen.
Kokea sai nyt isä kipua katkesaa
ja etsimähän alkoi armon Jumalaa
Vanhemmat, mitä tietä näytätte lapsillenne
ohjaatte kenties synnin maailman poluille..
Tääll ei saa yhdes olla vaikk´ kuinka pyydämme,
vaan haudan tuolla puolen toisemme löydämme
oi älkää huokaelko, on siunaus Herramme
ja kerran luona Herra me saamme palkkamme.
Tääll ei saa yhdes olla vaikk´ kuinka pyydämme,
vaan haudan tuolla puolen toisemme löydämme
oi älkää huokaelko, on siunaus Herramme
ja kerran luona Herra me saamme palkkamme.
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Niitä näitä inkeriksi
Edvard Hynninen

Jatkoa Inkeriläisten Viestissä
1/2011 aloitetuille muistelmille.
Kylän koulu
Koulu olj neljluokkainen
ja opettaja olj yks
Mein kylän koulu seiso Pietarlan huaran
piäs — suur puinen ykskerroksinen talo
läkkikaton al ja suuriin ikkunoin kans.
Seinät olliit nakkiast lauvoitettu ja mualattu vualeiks taivaansinisiks, talon ies
levis matala nurmikko ja pitkin aitaa seisoit korkijat puut.
Koulu olj neljluokkainen, opettaja olj
yks, luokkahuonekii olj yks, siin seisoit
neljäs riävys koulupenkit ja kerrallaa oppi
kaks luokkaa: yhteen vuon — ensimäinen ja kolmais, toiseen — toin ja neljäis.
Joka luokka istu kahes riävys, kunis opettaja pitj yhen kans puhheit, toin sil aikaa
tek läksyy. Opettaja elj samas talos kahes komnatas.
Mie mänin kylän kouluu kakskymmentkaheksanteen vuon, silloin opettajan olj mein kylän Marpetrovna, tyttönimeltää Tarsalainen, Vaantuvan Antin
nainen. Hiä opetti lukemaa ja kiruttammaa suomeks ja vennäiks, en muista, mil
kielel hiä opetti muuta, kaik oppilaat olliit
suomalaisist perreist, vaik tiesimmä myö
vennäinkii kielen.
Ko opin toises ja kolmannes luokas,
opettajat jo olliit venäläiset ja ne joka
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vuosj vaihtuit, taisiit olla kelvottommii.
Yhest luaittii, jot yhtä perrää seurustelj
Suarin upseerein kans, se ei näyttint meilkää. Toin meil olj hyvä, myö yhtä perrää käimmä retkeilyil taikka pitimmä piirleikkii.
A mitävart Marpetrovna lopetti opettamisen hiä selittelj, jot muka työ tulj hänel
liian hermolliseks.
Koulus piettii iltamiikkii, kons olliit tantsut, kons näytelmä, näyttelijät —
omat, kylän prihat ja tytöt. Näytettii siel
kinnookii, näyttäjät aijoit massinal (autol), Pauluskoist. Työnnettii koulupenkit syrjää ja pantii katsojil pitkät matalat penkit.
Eistäin kinnoo näytettii äijäin kujas,
se olj viel uutta lystii kyläs, muistan ko
Uapurlan Katissa ja Juakkolan Katja–
kummi kuatuit penkin kans selällee, ko
istuit ensimäises riävys, a kinos hevoset
lensiit kohallee ämmiin piäl.
Koussuloisetkii käivät mein koulus oppimas ja iltamis, ommaa heil ei olt.
Kirkko
Kirkko — kiinj, pappi — tyrmää.
Samal ajal, ko tulj kolhoosa, yhtäkkijää
pantii kiinj kirkko, ilman ilmoituksii ja
selityksii.
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Mein kylä kuulu Venjoen seurakunnal,
kirkko seiso Piäsölän kylän piäs Pappilan lopotin luon, molemmat kylät lik Pauluskoita. Kirkko olj suur, kivinen, korkijan toornin kans, potrast seiso miäjen piäl
ja näky ettält. Kirkko olj potra sisästkii:
korkija lak, paljon valloo ja ilmaa; papin
suarna, seurakuntalaisiin laulu ja urun
soitto mieltyväst kaikuit kirkon avaruuvves.
Palvelukset männiit juhlallisest, papin
suarnat olliit vaikuttavvii, a ennen jumalanpalvelusta pappi ilmoitti seurakunnan
uutiset. Papin kans sai neuvotellakkii vaik
millaisist asjoist ja suahha appuu, pappi
olj oppint ja hyvä ihminen.
Joka suntak pantii paremmat vuatteet
piäl ja tultii kirkkoo — paljon ennempää
jumalanpalvelusta. Jot ois aikaa nähhä
sukulaisii ja tuttavii, seurakunta olj suur,
etäisist kylist ihmiset aijoit hevosil. Vaihteltii uutisii, kutsuttii toin toisijaa vieraihen, seurusteltii; puhelinta kylis ei olt,
kirjeit ei kiruteltu.
Myökkii, kylän pojat–pörhöpiät, käimmä joka suntak kirkos, vua meil olliit
omat huolet. Ensimäinen — nähhä miten
urkuu pumpataa ilmaa: suur miesj sakjan mustan parran kans seiso kahen paksun lauvvan piäl ja painelj niit, just ko ois
sotkent taikinaa. Myö pilkistimmä ovenruaost.
Toin asja — kavuta kirkon toornii, sielt
sai ettää nähhä: tuol olj Pauluskoi, tiälpäin
— Papin lopotti ja sen peräst — Koussula. Ja peltoloin tuant näkkyit vähän meinkii
kylän taloloin katot. Toornin ov tais ollakii
jätetty auk meit vart, jot meil ois enemmän
intoo tulla kirkkoo. Vaik kuuntelimma myö
vähän aikaa jumalanpalvelustakkii. Kirkkoo meil olj oma tie peltoloin läp.

Nyt, yhtäkkijää, kirkko — kiinj, pappi
— tyrmää… Ja uo vaitj (tulet viel "kansanviholliseks").
Pyhäpäivätkii loppuit.
Kirkon talo Piäsöläs seisoo tänäpäinkii,
vua rappeuutunt ja ilman toornii, sen vei
pois sota; vaik vanhaksee seisoo kestäväst
ja sorjastkii. Sissää Suarin kasv’institutta
tek konttooran, kakskerroksisen. Hautausmua kirkon luon on kokonaa tuhottu,
Kassuaren äijäin hauvan piäl seisoo kivinen kakskerroksinen talo.
Nykyisen lain mukkaa kirkon sais entistää, vua ketä vart?
Seurakuntaa ei uo.
Kulakat
Oma valta pitj tiälkii tarkkaa huolta
kansalaisistaa — silmäl ja korval.
Uusii asukkaitaa suojeliit ikuiset Hipinän
vuoret,
a kesäinen pohjolan aurinko säteil
heil ympär vuorokauven.
Samoil ajoil, ko tehtii kolhoosoi, alettii tehhä kylis kulakkoi, kaikkin rikkait ilmoitetti kulakaks, ryöstettii omaisuus ja
itsijää perreen kans karkoitettii, inkerläisii vietii Hipinää, Hipinän vuoril. A kaikkiin rikkait kyläs olliit kaikkiin älykkäät
ja kaikkiin ahkerat, mahtollisuuvet rikastuu kaikil olliit yhellaiset.
Mein kyläs kulakaks ei joutunt kukkaa,
niinku mie jo mainitsin, seljsovetan preta
silloin olj mein kylän Katutuvan Juakko,
hiä osais puolustaa kyläläisii. A talolois
piettii valmiin tyrmäsalkku jokapäiväisiin
kampsuin kans.
Miun Kassuaren äijäin kulakkoitii.
Kassuar, Kaskisaari, olj neljäs virstas
mein kyläst, sielt olj tuotu miun äitiin.
Äijää — tyrmää, Sassa–eno ja Anju–
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tätj — Hipinää, a viisvuotinen Nelli yöl
tuotii meil, kuka lie kyläläisist pitj huolta.
Viikon peräst äijä lasettii tyrmäst pois, hänel olj ylj seitsämääkymment vuotta, alko
vunukkansa kans ellää meil.
Äijäl olj tavallinen talous, "liikaa" rikkautta — talo olj kakskerroksinen, ja hiä
tek vähän kauppaa, möi Suarin varuskunnal heinää. Koko omaisuuvvest äijäl, sattumalt, jäivät kultaset tunnit, ne olliit housuin kormonos (taskus), ja militsan käsj
mänj vinnoo, ko hiä pistj kättensä äijän
kormonoo, eikä käsj tuntiloihen sattunt.
Koht äijä kuolj, monjaan vuuvven peräst kuolj tautii Nellikii.
Koltkymmentkaheksanteen vuon mie
käin enojain ja tätijäin katsomas, miul olj
kuustoist vuotta. Hyö elliit Hipinäkorskas
pitkäs puises parakas, heil olj pienj huone yhen ikkunan kans. Sassa–eno ruato
hevosmieheen, mis ruato Anju–tätj, en
muista.
Siel olliit omat "kolkuttajatkii", enkaveteen salaiset tietottajat (vaik kaik ihmiset heit tunsiit); yks niist kerran käväis,
ko enon ja tätin tuttava, ja kutsu minnuu
kinnoo, täti kerkis miul sopottaa, kuka hiä
olj. Se koittelj pittää epäiltevvii puhheit, mie olin vaitj. Lieks tuo olt "kolkuttajan" temppuu? Oma valtio pitj tiälkii
tarkkaa huolta kansalaisistaa — silmäl ja
korval. Uusii asukkaita suojeliit
ikuiset Hipinän vuoret, ja kesäinen
pohjolan aurinko säteil heil ympär vuorokauven.
Koltkymmentseitsämäis vuosj
Kyläst vietii kakstoist henkee.
Pimjäl lokakuun yöl koltkymmentseitsämättä vuotta mein talon ovvee kolkutettii, sissää tulliit kolhoosan preta ja militsa. Pere nostettii yllää, militsa käi tekemää
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Anju-täti ja Sassa-eno

kotjtarkastusta, kiäntelj vuoteit ja kurkistelj sänkylöin alla. Kuhnist (keittiöst) hiä
otti karpin pöytäveitsii ja kahveljloi, huarukkoi, ja äräht:
— Mitävart näin paljon veitsii?! Kolhoosaa vart, sano hiä, ja anto karpin pretal. Hiä menettelj talossamme samallain,
ko "kansoin isä" valtakunnassa. Luhist,
vintist, militsa otti koko säkin kirjoi, se
säkki seläs isä läkskii kotjtalost, ja ennää
myö hänt emmä nähneet.
Uamusil preta toi veitset ja kahvelit takaisin, a äitj läks Pauluskoin militsaa tietustelemaa. Militsas sanottii, jot isän asja
on mitätön, ja isä huomeen tulloo kottii. Huomeen isä ei tult, äitj läks militsaa
uuvvestaa, esmiesj nostelj olkapäitää ja
sano, jot yöl tulj käsky laittaa Kaik vankit linnaa (Pietarii).
Samal lokakuun yöl olj vankittu Matti Unnukkainen, hiä olj uus ihminen kyläs, elj kaikkinee vähän. Kesäl koltkymmentkaheksatta vuotta hänelt tulj… kirje
(kirjeinvaihto vankittuil olj kielletty). Se
olj ilman kirjekuorta ja ilman postmerkkii, koltkulmaiseks kiännelty paperrepale,
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miten se lie tultkaa. Matveisteppants kirutti, jot ovat issäin kans leiril, saivat molemmat kymmänän vuotta ilman kirjeinvaihtoo ja jot issäin leirin sairaalas kuolj.
Viel olj kirutettu, jot suap laittaa sähkösanoma (osoite olj pantu), maksaa vastauksest, tulloo virallinen tietotus. Myö teimmä ja tietotuksen saimma.
Yheksänkymmentneljänteen vuon mie
käin Pietarin "suures talos", sisäasjahallinnos, lukemas issäin asjaa, tulliit sellaisetkii ajat Vennäin valtakunnas. Asja olj
yhteinen, kahen Matin, Hynnisen ja Unnukkaisen, miul sanottii, jot suan lukkee
vua issäin sivut.
Enkaveteen kersantti — syyttäjä kirutti, jot issäin Matveisteppantsan kans
"varastiit 56 kuormaa, 1 500 puutaa, kolhoosan heinää, kaik möivät, saivat 12—
13 tuhatta ruplaa, rahat joivat, ja sitävart
kolhoosan karja kuolj nälkää". Tiä olj niin
suur, hirmuinen, valhe, jot sitä ei uo tarvis kumotakkaa: molemmat Matit olliit
arvoisii kylän ihmisii, viinaa eivät ottaneet kaikkinee, viina yleensä kyläs olj
suur syntj, sitä pyhäpäivinkää ei pantu
pöyvvän piäl. Kolhoosas, yleensä koko
kyläs, ei kuolt konsaa ykskää lehmä, sitä
enemmän — nälkää.
Toin syytös — isä, ko olj kolhoosan
preta, tek kolhoosal paljon vahinkoo. Isä
konsaa ei olt kolhoosan preta. Viel olj kirutettu, jot isä olj kulakan poika — ei olt,
jot akittierais kolhoosaa vastaa…
Eikä millaisikkaa totistuksii.
Yhelkää sivul ei olt isän alkirjoitust
(vaik wsen paikka olj merkitty).
Neljkymmänänteen vuon asja olj tutkittu uuvvestaa, taisiit hommata Unnukkaisen sukulaiset (Unnukkaisen ossaa
mie en lukent); olliit kutsuttu entiset to-

tistajat, eikä ykskää heist vahvistant syytöksii, sannoit, jot tällaist Matveipetrovast konsaa eivät sanoneet eivätkä voineet
sannoo. Uus kersantti kiruttaa: syytökset
eivät olleet totistettu, mut jos ottaa huomioo, jot Hynninen on "yhteiskuntavuarallinen ihminen", tuomio on jätettävä entiseksi.
Finita la commedia, näytelmä loppu,
niinku muinaiset sannoit.
Seitsämänkymmänänteen vuon isä olj
rehapilitoitu, asjas olj sanottu:
1. Syytökset eivät olleet totistettu.
2. Tutkinta olj suoritettu laittomast.
3. Syytös ei olt asetettu lakkirjan
mukkaa.
Asjas loikoit kaks passii, issäin ja Unnukkaisen, palvelija, maijor, anto miul
issäin passin muistoks. Ei vua passis uo
kuuvvaa eikä alkirjoitust.
Samal ajal olj vankittu Piäsöläs miun
Junni–settäin, issäin velj, hänen asjaa mie
lukkee en suant.
Mein kyläst olj viety kakstoist henkee,
siin luvus kaks vanhaa talon emäntää, vua
naiset lasettii takaisin kottii. Tietoo tulj
viel kahest vankitust: Matveipetrova III
— ammuttu, nim olj perestroikan aikaa
sanomalehen luettelos; Vaantuvan Uatj —
on luettelos "Tseljabinskin keskitysleirin
suomalaiset uhrit", Carelia, 2, 1997:
"Hynninen Adam Petrovitš, s. 1911,
Leningradin alue, Slutskin piiri, Kulomotaren kylä; k. 17.01.1943."
Ennen sottaa Pauluskoi olj Slutsk, a
mein Gummolosarei muotostu luettelos
Kulomotareks.
Julkaistu aikaisemmin Carelia-lehdessä
6/2010

Kirjoittaja on syntynyt Inkerin Venjoel
la, Humalsaaren kylässä.
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Uutisia inkeristä
Wladimir Kokko

UUTISKOLUMNISTIN
KANNANOTTO
Moni asia tehdään Venäjällä toisin kuin
muualla. Toisin pysäköidään auto, sen
saa jättää mihin vaan, miten vaan ja se
on maksutonta. Toisin hoidetaan köyhyyttä, kerjäläisille innokkaasti annetaan
kolikoita. Toisin syödään, rasvaista keittoa seuraa vielä kalorisempi ”pääruoka”.
Ja tietenkin toisin juhlitaan. Uudenvuoden juhlinta on siitä paras esimerkki.
Valtiovallan siirryttyä bolshevikkeille
ateismista oli tullut virallinen ideologia.
Venäläisestä kalenterista poistettiin kaikki ”uskonnolliset juhlat”. Pääsiäisen vietto kotona tai kirkossa helposti johti ”syylistyneen” ”toverituomioistuntoon”, taas
puoluejäsen heti sai potkut ”työväen etujoukoista”.
Jouluakaan ei saatu juhlia, joulupäivät
niin vanhan kuin uuden kalenterin mukaan julistettiin tavallisiksi arkipäiviksi.
Ahdistaen uskontoa ja poistaen sitä ihmisten elämästä kommunistinen valtiovalta asetti uusia palvontoja ja tapoja.
Juhlia piti yhdessä ja mieluummin kulttuuritalossa. Pelkkiä vappuja ja vallankumouksen päiviä ei riittänyt ja 30-luvun
alussa ryhdyttiin juhlimaan uutta vuotta.
Kuusen koristelemista juhlaksi ei pidetty
enää syntinä.
Joulun juhlintaan kuulunut puu muuttui
näin neuvostojärjestelmässä uuden-vuodenjuhlan koristeeksi. Pikkuhiljaa samaan juhlaan liitettiin myös Pakkasukko
lahjoineen. Sodan jälkeen Pakkasukon
ympärille on kehittynyt aikamoinen tarina. Pakkasukko asuu pohjolassa ja hallit-
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see pakkasia, apulaisena hänellä jo joku
nuori Lumikki. Pakkasukon tehtävä uudenvuoden yönä on sytyttää valot kuusessa ja jakaa lapsille lahjoja. Tavallisesti pahat voimat estävät Pakkasukon tuloa,
mutta kaikkien nallejen, pupujen ja lumiukkojen avulla hän pääsee lasten luokse. Saadakseen lahjan lapsen pitää laulaa,
tanssia tai lausua runo Pakkasukolle.
Aikuisten uudenvuodenyönä tulee juoda
paljon shampanjaa (muiden juomien rinnalla), sytyttää ilotulitteita ulkona, laulaa,
tanssia ja pitää muuten hauskaa koko yön.
Pöydällä on ehdottomasti oltava oliviésalatti ja mandariineja. Toisin sanoen juhlinnasta on tullut kokonainen rituaali.
Lukija huomaa, että lähes kaikki, mitä
muut tekevät jouluksi tai jouluna venäläisillä tapahtuu uudenvuoden juhlinnan
yhteydessä. Juhlaruoka, Pukki, lahjat ja
joulupuu kuuluvat Venäjällä uudenvuodenjuhlaan!
Kerran uudenvuodenyönä matkustin laivalla Tallinnasta Tukholmaan. Ravintolan vieraille tuli täytenä yllätyksenä, että
Moskovan ajan uudenvuoden lähestyessä ennen sitä rauhassa olleet venäläiset
alkoivat villiintyä. Heille tuli Pukki, he
saivat lahjoja, lauloivat ja tanssivat kovaa. Joulujuhlan hiljaisuutta ei näet otettu mukaan venäläisten uudenvuoden juhlintaan.
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Kun vanhan kalenterin mukaan ortodoksijoulu tulee 7. tammikuuta (nykyään se
on merkitty kyllä punaiseksi!) venäläiset
eivät tiedä, mitä pitää tehdä. Uskovaiset
käyvät kirkossa, mutta tavallinen kansalainen ei tunne mitään joulutapoja. Neuvostokoneisto on onnistunut tuhoamaan
perinteiset joulutavat hyvin. Se, että nykyään uusi vuosi alkaa ennen kuin Jeesus syntyy ei huolestuta Venäjällä ketään.

Uusi ohjelma laaditaan osana ”yhteiskunnallista sovintotomintaa”, Venäjällähän yhteiskunta on edelleen jaettu niihin,
jotka kiroavat Stalinia ja niihin, jotka häntä ylistävät. Sen yhteydessä tulee mieleen,
eikö tällä kertaa kyseessä ole viimeinen
kunnianosoitus poliittisten vainojen uhreille?

VIIMEINEN KUNNIANOSOITUS
POLIITTISTEN VAINOJEN
UHREILLE?

Inkerin Liiton nuori jäsen Igor Kondratjev
on kirjoittanut kirjan, jossa väittelee löytävänsä sammon! Tekijän mielestä sampo
oli kaloja täynnä ollut järvi, jonka pohjalta vesi toi pelloille myös arvokasta mutalannoitetta ja sillä tavoin rikkautta omistajilleen. Vesi pysyi järvessä korkealla
sen takia, että ainoan siitä virtavan joen
poikki sidotuista puunrunkoista rakennettiin pato. Kondratjevin mielestä sammon
takominen kansanrunoudessa tarkoittaa
juuri tämän padon rakentamista.
Tekijä on löytänytkin sen järven. Se
on hänen mielestään Samro-järvi Leningardin alueen lounaispuolella. Igor
Kondratjev ei ole folkloristi, ei filologi
eikä arkeologi, vaan amatööritutkija. Tutkimuksissaan hän on käyttänyt hyviä
karttoja ja jostakin syystä saamen kielen
sanakirjaa. Tutkija on varma, että Pohjolan asukkaat olivat saamelaisia!? Näin ollen Samro tarkoittaa hänelle saamemerta
ja sampo saamepohjaa. Vasta ilmestynyt
tutkimus odottaa asiantuntijoiden palautteita.


27. joulukuuta 2011 presidentti Dmitri Medvedev on allekirjoittanut määräyksen erikoistyöryhmän perustamisesta.
Työryhmän tarkoituksena on ”ehdotuksien valmistelu poliittisten vainojen uhrien
muiston ikuistamisohjelmaan”. Työryhmän on esitettävä ennen maaliskuun ensimmäistä ehdotukset, joiden perusteella
Venäjälle laaditaan poliittisten vainojen
uhrien kunnianosoitusohjelma.
Tulevassa ohjelmassa on ainakin kolme
päälinjaa. Tavoitellaan 1) muistomerkkien pystyttämistä, 2) poliittisista syistä
vainottujen elinolojen parantamista sekä
3) arkistojen avaamista ja vastaavan tutkimustyön edistämistä.
Inkerin Liitto pitää määräystä tärkeänä
ja ajankohtaisena. Valmistamme omat
ehdotukset Leningradin alueen ja Pietarin kaupungin hallinnoille. On vähän epäselvää, miksi työn aikataulu on
niin tiukka, miksi se pitää ehtiä tehdä ennen presidentinvaalipäivää 4.3.?

KUVITTELEMATONTA
SAMPOA ETSIMÄSSÄ
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INKEROISNUKKEKIRJA
VALMIINA
Inkerinmaan perinteisten nukkeiden valmistelu kuuluu Pietarin Inkerin Liiton
yhteydessä toimivan kansanpukukerhon
päätoimintoihin. Joka nuken rekonstruktio-aineisto laaditaan aina uuteen kirjaan.
Viime vuonna, kun valmistui vatjalaisnukkekirja, kerho piti usean seminaarin
inkerois- ja äyrämöisnukeista. Nämä seminaarit kiinnostivat ihmisiä niin paljon,
että kansantieteilijä Olga Konkova ja käsityömestari Natalja Romanova joutuivat
nopeuttamaan inkeroisnukkekirjan laatimista.
Uuden venäjänkielisen julkaisun nimi on
”Inkeroinen perinnenukke”. Kirja jatkaa
suosittua Leningradin alueen kantakansojen maailma –sarjaa. Sen sisältö lyhyesti
kuvaa inkeroisten historiaa, kertoo inkeroisten kansanpuvuista sekä 1900-luvun
alun perinteisen nuken valmistelutekno-

logiasta. Mallinuken kerholaiset ovat löytäneet Helsingin Kulttuurien museosta.
Kirjassa on runsaasti laadukkaita kuvia,
piirustuksia ja kaavioita. Liitteessä on inkeroisten lastenlauluja (inkeroiskielellä ja
venäjäksi). Kirja on tarkoitettu tutkijoille, opiskelijoille, perinne- ja kuvaamotaidon asintuntijoille ja tietenkin omista juuristaan kiinnostuneille Inkerin asukkaille.
Natalja Romanova
ON HYVÄ OSATA SUOMEA
Noin kolme tuhatta venäläistä matkailijaa eri puolilla maailmaa on joutunut isoihin ongelmiin, kun 26.1. heidän matkansa
järjestänyt matkatoimisto meni konkurssiin ja ilmoitti lopettavansa toiminnan.
Olen ihan varma, että heidän joukossaan
ei ole yhtäkään suomentaitoista Venäjän
kansalaista. Matkatoimiston nimi on Lanta-Tour!

Laskiaisen juhlintaa
Inkerissä.
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Tapahtumakalenteri
Hyvinkään Inkeri-kerhon
tapahtumia

Turun Inkeri-seura

• 1.4. klo 14 Kirjasta ”Kadonnutta Inkeriä” tehty kuvakertomus. Kirjan on
kerholaisemme Arvo Närhi lahjoittanut
kerhollemme.
• 6.5. klo 14 Kerhon aihe vielä avoin.
Tiedustelut Irja Pelkonen, inkerikerho@
gmail.com tai p. 040 550 5712

Besseda –teehetket jatkuvat Palvelupisteessä joka kuukauden 1. ja 3. perjantai
kello 13 Irma Kapasen vetämänä.

Lahden seudun Inkeri-seuran
tapahtumia
Vuoden 2012 toiminta
Kerhoillat joka kuukauden toinen
maanantai.
• 31.5. Kevätretki Putronniemi
• 14.7. Inkeriläisten kesäjuhla
• 13.8. klo 15 Kerhoilta
• 10.9.klo 15. Kerhoilta
• 8.10. klo 15 Syyskokous
• 12.11. klo 15 Kerhoilta
• 10.12. Joulu
Kerhoillat ja kokoukset Lutherin kirkolla, osoitteessa Vuorikatu 37.
Kerhoilloista ja kokouksista tiedusteluihin vastaa Maria Lahti, p. 0400 841 741

Inkeriläisten Juttutupa Varissuon Asuintalojen kerhohuoneessa jatkuu joka toinen viikko 30.1.2012 klo 17.00-18.30.
Toiminnasta vastaavat Pirjo Tiensuu
ja Maisa Salo.
Juhlatilaisuudet Varissuon kirkolla, Kousankatu 6, kello 14 alkaen.
• 9.4 Pääsiäisjuhla
• 27.5. Helluntaijuhla
• 30.9. Syyskokous ja Mikkelinpäiväjuhla
• 3.11. Pyhäinpäivän kunniakäynti seppeleenlaskuineen Turun hautausmaalla Inkeriläisten muistomerkillä klo 12
ja sen jälkeen noin klo 13 kahvi- ja
ohjelmatilaisuus Varissuon kirkolla
• 26.12. Joulujuhla
Palvelupiste, Uudenmaankatu 1,
puh. 233 2565

Juhannusmatka Toksovaan 22.6. – 25.6.2012
Suomen Inkeri-liitto on järjestämässä matkaa, jonka pääkohteena ovat Toksovan
Himakkalassa 23.6. pidettävät juhannusjuhlat. Muu ohjelma muokataan
osallistujien toiveiden mukaan. Alustava matkaan lähtöpäivä 21.6.
Asiasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä matkan johtajana toimivaan
Alina-Sinikka Saloseen, a-s.salonen@pp.inet.fi, puh. 040 7437042, osoite
Metsäpurontie 17 D 58, 00630 Helsinki. (Huomaa muuttunut postiosoite!)
Kun annatte yhteystietonne ja mahdolliset toivomukset matkan sisällöstä,
teihin otetaan yhteyttä heti, kun tarkempia tietoja on saatavana. Samalla kerrotaan myös matkan hinta.
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levitä inkeri-tietoa
Saatavana Inkeriläisten Sivistyssäätiöstä: Annikki Kelo p. 045 2612 342
Kirjallisuus
Flink Toivo Kotiin karkotettavaksi 20,

Störgren Aleksander
Mutkainen tie vapauteen 10,-

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

Suominen Hellin Mooses Putron
elämäkerta 1,-

Krifors Lars Oli onnistuttava 15,-

Survo Arvo Itku Inkerille 10,-

Kuivanen Lilja (toim.)
Inkerin vuotuisjuhlat 10,-

Sveriges ingermanländska
riksförbund
Sverigeingermanländarnas historia 24,-

Nokkala Tapani Paavo Räikkönen
Inkerin mies 25,Ojala Ella
Ensimmäinen kevät 16,Pelastunut albumi 22,Pitkä kotimatka 5,Pettinen Albert
Oppia, pelata, laulella 5,Pettinen Albert
Lauluja sekakuorolle (nuotit) 5,-

Tuukkanen Saimi
Elämäni helminauha (muistelmat) 5,Tuuli Erkki Inkeriläisten vaellus 5,Äänitykset
Inkerikuoro (CD) Minä tyttö 5,Santtu Lauri (äänilevy single)
Murrejuttuja 2,50
Survo Arvo (C-kasetti)
Omal maall’ 2,-

Pelkonen Hannu Voihan Venäjä 25,Ripatti Maria
Elämä yhden kortin varassa 16,50
Savolainen Aatu Suomalainen
sissisodassa 5,Savolainen Mikko
Inkerinmaa (kuvateos) 33,50
Seppänen Heikki
Etelän tien kulkija – Vilho Helanen 25,Sihvo Jouko (toim.)
Inkerinsuomalaisten kohtalo 10,-

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 22,Inkerin pöytälippu (polyesteriä) 17,Adressi surunvalitteluun 7,-

