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Pääkirjoitus

Inkerin liitto 90 vuotta
Toivo Flink

Inkerin Liiton perustava kokous pidettiin
Helsingissä 25. syyskuuta 1922. Jatkosodan loppuun mennessä merkittäväksi
heimojärjestöksi kasvaneen Inkerin Liiton jäsenmäärä oli yli tuhat henkeä. Valtaosa heistä oli kantasuomalaisia. Valvontakomission vaatimuksesta valtioneuvosto
kielsi vuosina 1944–1946 välirauhansopimuksen mukaisesti yhteensä 3 327
suomalaisen järjestön toiminnan. Inkerin
Liitto lakkautettiin 19.10.1944 samaan
seuraan kuuluvana.
Inkerin Liiton lakkauttaminen jätti tyhjiön inkerinsuomalaisten järjestötoimintaan. Inkeriläisten Yhdistyshän lopetti
toimintansa jo talvisodan jälkeen menetettyään yksitoista kuudestatoista Karjalan kannaksella toimineesta kerhostaan.
Yhdistyksen johto esitti silloin Inkerin
Liitolle toivomuksen, että se ottaisi hoitaakseen tämän tehtävät. Inkeriläisten Yhdistyksen sulauttamista Inkerin Liittoon
ei kuitenkaan ehditty sinetöidä. Yhdistys
pelastui lakkauttamiselta, koska se ei ollut toimivien järjestöjen joukossa.
Sen toiminnan jatkaminen mahdollis-

tui vuonna 1959. Samalla alkoi ilmestyä
sen äänenkannattaja Inkeriläisten viesti.
Niin kuin lastu lainehilla- motolla varustetussa lehden ensimmäisessä numerossa johtokunta ilmoitti, että Inkeriläisten
Yhdistys ry:n vuosikokous pidetään Helsingissä maaliskuun 8. päivänä 1959 kello 14.00. Tästä alkoi uusi vaihe Suomeen
kotiutuneiden inkerinsuomalaisten ja heidän hengenheimolaistensa järjestötoiminnassa.
Inkeriläisten yhdistys ry:n nimi muutettiin 1994 Suomen Inkeri-liitto ry:ksi.
Silloisista paikallisosastoista tuli niiden
rekisteröitymisen myötä erillisiä yhdistyksiä, jotka jäsenjärjestöinä muodostivat liiton. Suomen Inkeri-liiton kotisivuilla lukee, että se pitää edeltäjänään vuonna
1934 perustettua Inkeriläisten Yhdistystä. On kuitenkin selvää, että toimintamme
pohjan on luonut Inkerin Liitto, jonka perustamisesta tule 25. syyskuuta 2012 kuluneeksi kunnioitettavat 90 vuotta.
Runsaat 20 vuotta sitten inkerinsuomalaisten kansallinen olemassaolo tiedostettiin Suomessa, kun presidentti Mauno 
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Koivisto mahdollisti paluumuuttomme. Tieto Inkerinmaan ja Suomen kirkollisista, sivistyksellisistä ja
kulttuuriyhteyksistä niin autonomian kuin itsenäisyydenkin aikana oli
paluumuuton alkaessa Suomessa vähäistä. Totuuden nimissä on tunnustettava, ettei paluumuuttajienkaan
tietoisuutta omasta historiastaan ja
kulttuuristaan voinut pitää silloin
hyvänä, eikä voida kehua vieläkään.
Siihen on omat syynsä. Ne liittyvät
Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän
vähemmistökansojen rajattuihin itsemääräämisoikeuksiin.
Tapauksessa nimeltä Inkeri tai Inkerin suomalainen ei ole paljon uutta. Samanlaisen kohtalon koki aikanaan suomalaisuuden syntyjuurien
selvittäjänä tunnetuksi tullut Anders
Johan Sjögren. Kohottuaan Venäjällä keisarillisen akatemian jäseneksi
hän oli aikansa tunnetuin suomalainen tiedemies. Hän vaikutti kuitenkin Pietarissa ja kuoli siellä vuonna
1855. Samalla hän jäi kotimaassaan
unholaan. Suomen kansallinen ideologi V.J. Snellman antoi arvoa Sjögrenille muistokirjoituksessaan,
mutta siihen se muistaminen jäikin.
Snellmanin käsityksen mukaan suomalaisuutta tuli puolustaa lähinnä
kotimaassa.
Arviolta puolet Inkerin suomalaisista on jo muuttanut Suomeen. Joidenkin mielestä meidän pitäisi toimia heimomme hyväksi Venäjällä tai
ainakin Inkerissä. Jos Sjögren oli aikanaan vaikuttanut väärässä maassa,
mikä maa on se oikea, jossa meidän
tulisi puoltaa suomalaisuuttamme ja
tehdä sitä tunnetuksi?
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Kesäjuhlilla
laulettiin,
naurettiin ja
itkettiinkin
Inkeriläisten kesäjuhlat keräsivät Lahteen 14.7.2012 arviolta 300-päisen joukon. Joutjärven kirkon eteisessä käteltiin,
halailtiin ja hymyiltiin. Joukossa oli monta tuttua ja päivän päätteeksi uusiakin ystävyyssuhteita oli varmasti solmittu.
Lahden inkeriliitto järjestivät kesäjuhlat nyt jo kymmenettä kertaa.
– Jos virkamiehet tietäisivät näiden
juhlien järjestelytoimikunnan iän ja työtehon, he nostaisivat varmasti eläkeikää,
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Teksti ja kuvat: Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Mesimarjat lauloi pariinkin
otteeseen tilaisuudessa.

Liiton puheenjohtaja Toivo Puronen veisteli tervetuliaispuheessaan.
– Inkeriläisyys on voimavara, jonka
turvissa mie elän ja jatkan matkaa, iloitsi Lahdenseudun Inkeriseuran kunniapuheenjohtaja Marja Rämö puheessaan.
Kun Petroskoin kuoro lauloi ”Taivas on
sininen ja valkoinen” ulkona keli oli ainakin hetken kuvatun kaltainen. Sadepilvet
nousivat auringon eteen juuri yhteiskuvan
aikaan. Paikalle tilattu kuvaaja tosin ke-

hui pilvistä säätä parhaaksi kuvaussääksi, mutta pelkäsi juhlakansan kastuvan
pahan kerran. Näin ei onneksi käynyt ja
väki siirtyi nauttimaan ”Kyllikin herkuista”, kuten Puronen maittavaa kalakeittoa
mainosti.
Petroskoin kuoron ohella juhlien musiikista vastasivat Vantaalta, mutta alkujaan Rappolasta kotoisin olevat Mesimarjat, Elsa Kirjanen, Laulava Kaukopartio
ja itkuvirsiä esittänyt Jaana Luomajoki.
Varsinkin Luomajoen äidilleen suuntaama itku veti yleisön hiljaiseksi. Tunnelma oli niin koskettava, että allekirjoittaneen ohella moni muukin taisi pyyhkäistä
silmäkulmiaan.
Suomen Inkeriliiton kunniapuheenjohtaja Keijo Korkka puhui heimotyön taivaalla olevista pilvistä. Siitä, että itsensä
inkeriläisiksi tunteva kansanosa kuihtuu
pois ja kohta ei ole sen enempää juhlia
kuin juhlijoitakaan.
– Teitä on kohdeltu niin kaltoin vuosikymmeniä ja silti Inkeri-asia on säilynyt. Olen vakuuttunut siitä, että se säilyy vieläkin, vastasi Pertti Laaksonen
Korkan ajatuksiin omassa puheessaan.
Laaksonen (Lahdesta) oli yksi kuudesta
Inkerin sivistyssäätiön ansiomerkein palkitsemasta henkilöstä. Muita olivat Pertti Kukkonen (Helsinki), Markku Niemelä (Lahti), Tapio Nieminen (Lahti),
Irina Terävä (Kerava) ja Irina Sokolova (Kormu).
Varsinaisen pääjuhlan jälkeen kesäpäivät jatkuivat kokoontumisella seurakunnittain, kuudelta pidetyllä iltamessulla ja
vapaamuotoisella iltatilaisuudella.
Kiitos Lahden Inkeriseura. Järjestitte
taas hienot juhlat.
Toivottavasti ensi kesällekin löytyy järjestäjä.
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Irma Åstedt ja Into Saira toivottivat kirkon ovella tulijat
tervetulleiksi kesäjuhliin.
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Lilja-Liisa Aleksandrova

Vieraita Inkeristä
Suomen Inkeri-liiton järjestämiin kesäjuhliin ei tälläkään kertaa tullut IL:n johto eikä yksikään musiikkiyhtyeemme,
vaan koti-Inkeriä Lahdessa edustivat allekirjoittanut ja Oksana Dyba, jotka osallistuvat Inkerin kulttuuriseuran tukemaan
viestijäkoulutusprojektiin sekä laulava
Skuoristan seurakunnan kirkkoherra Pavel Krylov. Meidän tehtävänä oli tehdä
juhlista lehtijuttu.
Lahden Inkeri-seurassa on vain 35 jäsentä, täytyy nostaa hattu, että se uskaltaa kuitenkin ottaa vastuun kesäjuhlien
järjestelystä. Puheenjohtaja Toivo Puronen pahoittelee, että jäsenet ovat pääosin ikäihmisiä, nuoria ei ole. Hänen mukaan viime vuosina tulleet paluumuuttajat
asuvat eristyneinä, käyttävät arkielämäs-

sä venäjää eivätkä tule mukaan inkeriläistyöhön.
Joutjärven kirkossa, missä pidettiin
varsinaiset juhlat, oli ihana juhlatunnelma: liput, kansallislaulut, lyhyet ja selkeät
juhlapuheet. Jumalanpalveluksen toimittivat pastorit Ilmo Leinonen ja Arvo Survo. Konserttiohjelmasta muistiin ovat jääneet Petroskoin Inkeri-kuoron ja Laulava
Kaukopartio veteraanikuoron esitykset.
Saimme myös tutustua hyviin ja vieraanvaraisiin ihmisiin kuten Arvo ja Leena
Korkkiseen, Irina Sokolovaan ja Arvi
ja Ljudmila Kähäriin.
Ensimmäistä kertaa kävimme Suomen
inkerinsuomalaisten kesäjuhlissa ja pidimme niistä.

Joutjärven kirkkoon mahtuu paljon väkeä.
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Arvo Korkkinen

Järjestäjien näkemyksiä
Lahden Inkeri-juhlista
Täytyypä huokaista helpotuksesta. Taas
on yhdet kesäpäivät hoidettu onnistuneesti. Laskelmien mukaan pääjuhlaan
osallistui 340 osanottajaa. Tiedotusvälineille annoimme rohkeita lausuntoja,
jossa arvelimme osanottajia saapuvan
200–300 henkeä. Arviomme osuivat oikeaan pelostamme huolimatta. Tilastollisesti on todettava, että osanottajakäyrä
myötäilee Nokian kurssikäyrää: entisi-

nä ”hyvinä” aikoina osallistujia oli liki
tuhat.
Ohjelmaa oli ilmeisesti riittävästi ja
monipuolisesti. Mainittakoon, että niin
esiintyjät kuin järjestelyihin osallistuneetkin suorittivat osuutensa pääasiassa
ruokapalkalla. Joutjärven kirkko ja sen
lukuisat tilat mahdollistivat kaikki tarvittavat toiminnot.
Eräs tärkeimmistä asioista oli tarjota

Inkeriläisten kesäjuhlia käsittelevä valokuvanäyttely kirkon eteisessä kiinnosti monia.
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osanottajille ruokailumahdollisuus asevelihintaan. Keittiöväki oli nähnyt paljon
vaivaa tarjoilussa. He tekivät 12-tuntisen
päivän ja useimmat eivät tämän takia nähneet juhlia lainkaan. Moni on ollut mukana kaikissa kymmenessä Lahden Inkeriliiton järjestämässä juhlassa ja aina keittiön
puolella. Päivän ruokalistalta löytyi lohisopan ja voisilmäpullien ohella inkeriläisten rakastamia kaalipiirakoita (toenperrään) ne onkin hyviä.
Petroskoin kuoro oli taas mukana niin
kuin monena kertana aiemminkin. Heille
voitiin tarjota kirkon tiloista ”siskonpeti”
paikat sekä perjantai-iltana Kahvisaaresta sauna-, uinti- ja grilli-ilta. Lahden oma

kuoro Laulava Kaukopartio sai ennenkuulumattoman suosion. Johtuikohan suosia
isänmaallisista lauluista, laulajien keskiiästä vai asepuvuista. Myös perhekuoro
Mesimarjat toi raikkaan tuulahduksen
juhliin.
Perjantai-illan vapaamuotoiseen tilaisuuteen osallistui noin 50 henkeä.
Meille järjestäjille jäi hyvä maku juhlista. Kiitos osanottajat. Myös taloudellinen puoli onnistui. Nyt voimme tukea
seuramme toimintaa monin eri tavoin lähitulevaisuudessa.
Juhlilla otettua yhteiskuvaa saa tilata numerosta 044 581 8550. (Kuva ei ole
sama, kuin lehden kannessa oleva otos.)

Kesäpäivillä tavattiin vanhoja tuttuja ja luotiin ehkä uusiakin ystävyyssuhteita.
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Suvun sirpaleita arkistossa
Sanna Leskinen

Huolimatta inkeriläisen väestön sirpaloitumisesta toisen maailmansodan ja siihen
liittyvän, Suomen käymän jatkosodan takia, inkeriläisiä sukujuuria on silti mahdollista jäljittää ja seurata arkistoidun
asiakirjamateriaalin ansiosta. Inkeriläisten
sukututkimus on kuitenkin nimenomaan
sirpaleiden keräämistä ja niistä kokonaisuuden hahmottelemista.
Sukututkimus antaa tekijälleen paljon,
mutta asettaa eteen haasteita toisensa perään. Sen lisäksi, että haluttuja tietoja voi
joutua metsästämään useista eri arkistolähteistä, on otettava huomioon, että riippuen arkistonmuodostajasta (taho, joka
arkistomateriaalia on tuottanut), kieli voi
olla suomen lisäksi esimerkiksi ruotsia,
venäjää tai saksaa. Etenkin vanhoissa kirkonkirjoissa tulee eteen myös tarve osata
tulkita vanhoja käsialoja.
Helpoin tie sukututkimuksen aloittamiseen on ehkäpä se, mistä itse aloitin. Lähdin tarkastamaan isoisäni kertomia asioita
etsimällä aineistoa arkistosta. Isoisäni oli
kovin vähäpuheinen saapumisestaan Suomeen, joten pyrin löytämään sodan aikaisesta arkistoaineistosta inkeriläisiin liittyvää materiaalia. Lopulta löysin isoisäni
perheineen laivausluettelosta sekä heille
osoitetun sijoitusalueen kyseisen paikkakunnan siirtoväen huoltojohtajan arkistosta.
Arkistoaineistoa tutkittaessa on syytä olla tarkkana. Isoisäni kertoman mukaan he tulivat Suomeen lokakuussa
1944. Ensimmäinen luettelo jossa isoisäni perhe oli, oli päivätty saman vuoden toukokuulle. Mahdollinen selitys on
esimerkiksi summamutikassa jälkikäteen
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lisätty päivämäärä. Isoisäni perhe löytyi joka tapauksessa toisesta, lokakuulla päivätystä laivausluettelosta sekä siirtoväen huoltojohtajan papereista. Toisin
sanoen, isoisäni muisti oikein. Ongelmia
tutkimisessa aiheuttaa myös se, että nimet
saattavat olla hieman eri tavalla kirjoitettuja eri papereissa, syntymäaika saattaa
olla väärin...
Harvoin arkistoaineisto kattaa täysin
aukottomasti henkilöhistoriaa. Niinpä
jouduin täydentämään tietojani täsmällisemmiksi kirjallisuuden ja muiden tutkimusten avulla. Isoisäni kertoma tarkentui;
Hangon siirtoleirin piikkilanka-aidat selittyivät leirin aiemman käyttötarkoituksen mukaan (se oli ollut käytössä sotavankileirinä ennen inkeriläisten saapumista)
ja Loimaalla todellakin toimiyksimonista
siirtoleireistä. Isoisäni perheen reitti Hangosta sijoituspaikkakunnalle tarkentui.
Kaukaisempia sukujuuria lähdin etsimään Inkerin kirkonkirjoista. Tiedossani oli isoisäni kotiseurakunta, Venjoki,
joten lähtökohta oli sinänsä helppo. Yleisesti ottaen kirkonkirjojen kohdalla sukututkimus vaikeutuu, sillä kaikkien seurakuntien kirkonkirjat eivät ole päätyneet
Suomeen tai niitä ei syystä tai toisesta ole
säilynyt. Onnekseni Venjoen kirkonkirjoja on säilynyt oman tutkimukseni kannalta tärkeimmiltä vuosikymmeniltä.
Personaalikirjasta löysin isoisäni perheen kokonaisuudessaan ja rippikirjoista isoisän isänpuoleista sukua 1850-luvun
puoliväliin asti. Tunsin löytäneeni aarrearkun, sillä ainakin itselleni tiedot olivat
täysin uusia. Oikeat nimet ja syntymäajat tarkentuivat ja kokonainen oman su-
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kupuun haara syntyi hetkessä. Mieluusti
olisin jatkanut etsimistä pidemmällekin,
mutta kirkonkirjojen puuttumisen takia
joudun tyytymään tietoon, että isoisoisoisäni oli etunimeltään Matthias (eli mahdollisesti kotoisammin Matti) ja syntynyt
oletettavasti (lastensa syntymävuosien
perusteella arvioituna) 1820-30-luvulla.
Sukupuun haaran kasvattamista helpotti suuresti se, että suku oli sukupolvesta toiseen asunut samassa kylässä.
Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että
isoisäni sukunimen omaavia seurakuntalaisia oli paljon ja lisää löytyy muistakin
kylistä. Vasta jouduttuaan sodan jalkoihin
minulle lähintä sukua siirtyi Suomeen.
Pelkät rippikirjat eivät tosin tarjoa kuin
murto-osan tiedoista, jotka kirkko yleensä kirjasi ylös seurakuntalaisistaan. Rippikirjoihin ovat merkittyinä vain ne perheenjäsenet, jotka ovat täyttäneet 15
vuotta eli toisin sanoen päässeet ripille.
Lastenkirjoissa on yleensä merkittynä 15
vuotta nuoremmat sisarukset, joten näin
ollen tieto mahdollisista nuoremmista sisaruksista jää minulta kokonaan puuttumaan.
Isoisäni isän suvun suhteen olin kuitenkin onnekas siinä mielessä, että Venjoen kirkonkirjoja on säilynyt. Isoisäni
äidin suvun kohdalla on toisin, sillä he
olivat kotoisin Skuoritsan seurakunnasta
ja ainakaan Suomen puolella ei ole kirkonkirjoja sieltä ole. Juuri tämänkaltaisiin vaikeuksiin saattaa joutua, jos suvun
tietää asuneen sellaisessa seurakunnassa,
jonka kirkonkirjoja ei ole saatavissa tai
ne ovat jostain syystä hävinneet tai tuhoutuneet.

Inkerin Kulttuuriseuralta sain arvokkaan neuvon tutustua mormonien sukututkimuskeskuksien kokoelmiin sekä
internetistä löytyvään mormonien maailmanlaajuiseen ja englanninkieliseen sukututkimussivustoon osoitteessa www.
familysearch.org. Internetin valtava tietokanta aiheuttaa omat hankaluutensa eikä
se ole läheskään kattava.
Hyvällä tuurilla suvun sirpaleita sieltä silti saattaa löytää. Itse en sieltä sukua
tunnistanut, sillä tiedot isomummoni suvusta ovat hyvin vähäiset. Tiedot jäävät
inkeriläisistä tehtyjen henkilökorttien varaan, joissa on ilmoitettu kunkin henkilön
lähin suku. Tietoni jäävät siten isomummoni sisaruksiin ja isään.
Pikaisella silmäyksellä Kansallisarkiston tietokantaan näyttää siltä, että suvut
jotka asuivat Hietamäen, Kelton, Kolppanan, Rääpyvän, Spankkovan tai Tuutarin
seurakunnissa tai kuuluivat Pietarin Pyhän Marian seurakuntaan, ovat oletettavasti kohtalaisen varmasti jäljitettävissä
mahdollisesti useammankin sukupolven
verran taaksepäin.

”
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Tunsin löytäneeni
aarrearkun.

”
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Muistiinpanoja Suomen Inkeri-liiton juhannusmatkasta Toksovaan 21.-25.6.2012
matkan johtajan Alina-Sinikka Salosen kirjaamina.

”Kelttoon naimisiin
– vaikka paimenpojan kanssa!”
Teskti ja kuvat: Alina-Sinikka Salonen

Näin hauskasti oppaamme Wladimir
Kokko kertoi kotiseudustaan Keltosta
matkamme päätöspäivänä. Mekin olimme
kuulleet sanonnan: ”Painu vaikka Toksovaan!” Nämä kaksi seurakuntaa olivat
matkallamme pääosassa: juhannusjuhla
oli Toksovassa, majapaikka Keltossa.
Matkapäivän iltana koulutuskeskuksen koulutussihteeri Elina Seppälä otti
meidät sydämellisesti vastaan. Majoitusjärjestelyt olivat kaikin puolin erinomaiset. Lämpimät kiitokset! Illalla tutustuimme Kelton kirkkoon, jossa oli parhaillaan
amerikkalaisten järjestämä englannin kielen leiri. Osa porukasta kipaisi vielä kylällä, osa lähti Aleksei Krjukovin kanssa
kesäyön retkelle Likolammelle.
Perjantaina tuli matkamittariin 290 kilometriä. Oli mm. jouduttu kääntymään
takaisin, koska meneillään oli ratatyöt.
Pieni merkki puolta kilometriä aiemmin
oli yrittänyt varoittaa siitä. Tässä oli yksi
niistä lukuisista kiperistä tilanteista, joissa oiva kuljettajamme Tapani Pitkänen
pääsi näyttämään, kuinka iso bussi teki
täyskäännöksen suunnilleen itsensä kokoisella pläntillä.
Jos Tapani teki työtään antaumuksella, niin saman voi sanoa myös Alekseista. Tuutarin Pikkalan kylässä yksin
asuva Nikolai sai yllätyspakettinsa. Kupanitsan Korpikylässä matkamme nuorin osanottaja pääsi äitinsä kanssa tutustumaan isovanhempiensa maisemiin ja
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Virallisen
ohjelman jälkeen tanssit
jatkuvat pihanurmikolla.
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sen asukkaisiin. Mistä kummasta kyläläisiä siunaantuu heti bussin saavuttua?
Matkalla mukana olevan ja Suomessa asuvan Sonjan olin tavannut Keravalla sattumalta. Kun oli vaihdettu muutama sana, Sonja oli kysynyt minulta, kuka
sie oikein olet? Kun sanoin tyttönimeni
Alina Mylläri, Sonja huudahti: ”Sinun
mummo ja minun mummo olivat sisarukset”. Pikkuserkkuni Sonja pääsi Venjoen
Latukan kylään, jonka oli nähnyt viimek-

si 1949. Nyt hän löysi kotinsa paikalle
rakennetun uuden talon. Se ei tuntunut
Sonjasta yhtään hyvältä. Venjoella käytiin
myös Hertan maisemissa. Hertta ei nytkään päässyt kotikonnulleen, mutta kirkollakin hänellä oli muisteltavaa.
Reino joutui odottamaan kotikyläänsä
pääsyä seuraavaan päivään. Silloin Toksovan pääjuhlan jälkeen lähdimme etsimään Toksovan Hämäläisten mäkeä ja
Koivukylää. Löytyihän se, vaikka kodin

tarkkaa sijaintia ei pystytty jäljittämään.
Reino tapasi tuttuja myös juhannusjuhlilla ja seuraavana päivänä Pietarissa.
Alun alkaen oli ilmoitettu, että juhannusjuhlat pidetään Toksovan Humikkalassa. Ne pidettiin kuitenkin kirkossa
(messu) ja muu juhla kirkkopuistossa.
Kokkoa ei tällä kerralla ollut, palolaitos oli kieltänyt. Me, jotka olimme juhlissa vuonna 2006, muistelimme, kokon
palamista koivujen katveessa. Kokon sijaan oli järjestetty urkukonsertti kirkossa. Meillä Koivukylässä käynti meni urkukonsertinkin ohi.
Juhlissa oli kaikkiaan 18 ohjelmaosuutta. Kaikilla oli useita lauluja tai
tansseja, joten ihan lyhyt juhla se ei ollut. Esiintyjissä oli muutamia aiemmilta
kerroilta tuttuja ryhmiä sekä muutamia
uusia. Oli myös sooloesityksiä: runoa,
hanurinsoittoa ja yksinlaulua. Lapsiryhmiä oli useita. Inkeriliiton puheenjohtaja Aleksanteri Kirjanen jakoi kunniakir-
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Nuorta ”kukkaiskansaa” odottamassa esitysvuoroaan Toksovan kirkon mäellä.

joja. Juontajat Wladimir Kokko, Aina
Jaakkola ja Ksenia Kanevskaja pitivät
hienosti ohjelman koossa.
Ruotsin Inkeri-liiton puheenjohtaja Inkeri Petterson kertoi tutkimuksesta, joka
julkaistaan näinä päivinä. Se käsitteli sodan jälkeisiä tunnelmia Ruotsissa. Oli
tutkittu, millaista luottamusta ruotsalaiset olivat tunteneet muualta tulleita kansanryhmiä kohtaan. Inkeriläisiin oli suhtauduttu suurella varauksella.
Itse kerroin muutamalla sanalla, keitä
me olimme. Näytin myös, että olemme
”kukkaiskansaa”, jonka erottaa rinnassamme olevasta kukasta. Siitä seurasi, että meihin otettiin paljon kontakteja
juhlan aikana. Kerroin myös omasta suhteestani Inkeriin ja kodin etsinnästä täältä.
Wladimir oli juuri puhunut, että suomalaiset menevät juhannuksena mökeilleen.
Minä kerroin, että juuri siksi olen nyt tääl-
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lä. Totesin myös hyvällä tavalla haikean
yhteenkuuluvuuden tunteen, jonka aina
koen, kun olen näissä inkeriläisten tapaamisissa.
Tästä teemasta jatkoi Raija Mäkelä-Eskola, joka lauloi (itki) koskettavan
kauniisti tekemänsä runon:
Itkuvirsi Kaakon-Karjalalle
Oi, sie kultainen Karjalamme, koskien
kuohussa laulusi soi, kukkii kumpareillas
kanerva kaunihisti, päällä kivien kipunoi
kaipaus, livertää lintuset ja pystyttää pesiään puiden oksistohon, sammaleen sisällä sykkii surujen sävel.
Vuosisatojen saatossa olit taistelujen
tantereena, kulki edessäsi vihan ja vainojen tie, metsäemon rinnan rikkoi miekkojen
mahti, kuuset kasvoivat kipujen kyynelistä.
Oi, sie kotoinen kunnas, ota vastaan
pyyntöni: Vapauta säikkyneet sielut, peh-
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Wladimir Kokko ja Aleksanteri Kirjanen jakoivat juhannusjuhlassa kunniakirjoja.

mitä anteeksiannolla kuihtuneet kuoret,
turtuneet tunteet, riisu rautainen käsi, taita tilalle leppeän lepän oksa, sinisilmäiset
orvokit, laita leikkimään lapset lempeydellä, auta löytämään sydänten yhteinen
ilo, anna rakkauden purojen sulattaa routainen maa.
Raijalla on aivan oma tapansa laulaa itkulauluja. Hän ei laula käsi poskella, nenäliina poskea vasten (kuten perinteisesti
tehdään) vaan seisoo ja siirtää ajatuksensa kohti taivasta.
Itkuvirren lopussa on seuraavanlainen
rukous:
Oi, sie kotoinen kunnas, ota vastaan
pyyntöni:Vapauta säikkyneet sielut, pehmitä
anteeksiannolla kuihtuneet kuoret, turtuneet
tunteet, riisu rautainen käsi, taita tilalle leppeän lepän oksa, sinisilmäiset orvokit, laita
leikkimään lapset lempeydellä, auta löytämään sydänten yhteinen ilo, anna rakkau-

den purojen sulattaa routainen maa.
Sunnuntaina saimme rautaisannoksen
tietoa siitä, kuinka suomalaiset ovat aiemmin eläneet Pietarissa. Kuljimme myös
Gustav Karlovitsch Mannerheimin jalanjäljissä. Sampo-keskuksen johtaja Tatjana Bykova oli järjestänyt ohjelman toivomusteni mukaan ja löytänyt oppaaksi
suloisen (ilmaus sallittaneen, sillä hänellä
oli ikää hyvin paljon) ja tietorikkaan Inga
Barbashinovan.
Maanantaina saimme kuulla Wladimir Kokon tiiviin katsauksen inkeriläisten historiasta. Mieltä lämmitti Wladimirin rakkaus kotiseutuunsa Kelttoon.
Levassovin haudoilla Raija lauloi meille edellä olevan itkuvirren tilanteeseen
muunneltuna. Raija itse kertoo: Levassovissa se oli ”Oi, kansa, kauhut kokenut.
Mukaan piti ottaa välillä Isä meidän –rukousta, että pääsin eteenpäin.”

inkeriläisten viesti
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Hannu Ahokas

Inkeriläisten viljelykasvien geenistöä maailmalla

Tomaatin, valkosipulin ja
ryvässipulin kanta
Inkeristä Suomeen
Inkeriläiset ovat paetessaan ja pakkosiirroissaan levittäneet kotiseutunsa viljelykasveja mukanaan sen lisäksi, että aluetta hallinnut muukalainen on levittänyt
ja käynyt kauppaa seudun kasvivaroilla. Suuntana on ollut myös Siperia, mitä
käsittelin lantun (kaalikan) vaelluksesta
aikaisemmissa kirjoituksissani (Ahokas
2005). Inkeristä Loimaalle päätyneen ja
jo kuolleen Simo Pesosen lausuma vahvistaa tietoa, että joidenkin poislähtöön
pakotettujen inkeriläisten selviytymiseen
kuului siementen mukaan otto: ”Sen verran pitää ihmisellä olla aina uuden siementä mukanaan, että voi ruokansa itselleen kasvattaa” (Salo 2009).
Simo Pesonen (1919-1984) oli yksi Inkeristä Suomeen 1943-1944 siirrettyjä inkeriläisiä. Hän saapui suomeen äitinsä ja
sisarustensa kanssa ja hänet sijoitettiin
aluksi Ypäjälle, Mannisiin Fredrikson-nimiseen taloon. Isä oli haudattu Inkerinmaalle. Hän avioitui myöhemmin samassa talossa asuneen Sylvin kanssa.
Ypäjältä Pesonen muutti Loimaalle
Arojärvi-nimiseen taloon, jossa sai pienen mökin asuttavakseen. Pesonen otti
mökin jokaisen neliösentinkin mukaan
ruoan tuotantoon.
Sodan jälkeen hän välttyi Neuvosto-
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liittoon palautukselta. Tiedustelut Inkerin kokemuksistaan Pesonen kuittasi
vastauksella ”täällä kaikki hyvin”, mikä
kuvastaa pelon alaisuudessa elämisestä YYA-sopimuksen nimeä jankuttavassa Suomessa 1950-1970-luvuilla, mutta
myös mainitsemattoman tiedon elämän
laadusta Neuvostoliitossa. Pesosten tytär muutti Ruotsiin, millä moni inkeriläinen oli aikaisemmin välttänyt palautuksen Suomesta Neuvostoliittoon.
Simo Pesonen toimi Loimaan Säästöpankin talonmiehenä. Hän sai näin valjastettua Säästöpankin talon ikkunalaudat
ja portaatkin kasvintuotantoon. Hankittuaan pienen maapalstan ja mökin ja rakennettuaan sinne jätelaseista kasvihuoneen, hänen viljelmänsä kukoistivat siellä
1970-luvulla. Pesoselle pyhiä arvoja olivat ruoka, maa ja uskonto.
Hän hoiti kasvitarhaansa suurella pieteetillä, kompostoinnilla ja luomuviljelyn periaatteella. Hänen erikoisuuksiaan
olivat ryvässipuli, valkosipuli ja tomaatti, joiden alun hän oli tuonut mukanaan
Inkeristä.
Pesonen kokeili luomutorjunnassa
mm. kasvien omia puristemehuja, suuntaus, joka nyt on myös tieteellisessä koetoiminnassa. Hän toivoi, että jotakin muistoa
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Kuva: Orvokki Maunu-Kangasniemi

ja perinnetietoa jäisi eloon hänestä, ja jakoi mukanaan tuomiaan vihanneskantoja
kasvitarhaharrastajille (Maunu-Kangasniemi 2009). Simo-tomaatiksi kutsutun
perinnekannan ja Simoksi nimetyn valkosipulin saaminen geenisäilyttämöön
on nyt toteutunut. Simo-tomaatti kuuluu mahdollisesti liki 100-vuotiaan Cuor
di Bue-perinnelajikkeen muotoryhmään
(suomeksi ”härän sydän”). Simo kuten
Cuor di Bue ovat kiinteämaltoisia, tukea
vaativia runkotomaatteja.
Pesosen kasvikannoilla on takanaan
vuosikymmenien luomuun sopeuttavaa
valintaa Suomessa. Pääasiassa itsepölytteisen maatiaistomaatin kanta on tuskin
perinnöllisesti ollut yhtenäinen jättäen
valinnalle vaikuttavuutta. Valinta pitkällä aikavälillä toimii myös klooneina lisättäviin kasvilajeihin. Loimaan savilla ei
ole sittemmin onnistuttu ylläpitämään ryvässipulia, joka on kevyeen maalajiin ja
mantereiseen ilmastoon sopeutunut kasvi.
Suomessa ryvässipulin viljely oli aikoinaan painottunut maan itäosiin ja käytännössä tuntematon läntisestä Fennoskandiasta. Hupel (1787) matkallaan Narvasta
Pietariin havaitsi sipulin ja valkosipulin
olevan talonpoikaiston rakastamia vihanneksia.

inkeriläisten viesti
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Kuvassa Mirjami Jokiranta, hänen veljensä kansanedustaja Pietari Jääskeläinen ja
piispa Aarre Kuukauppi. Kuvaaja Juhani Partanen.

Mirjam Jokiranta s. Jääskeläinen

Hietamäen seurakunnan
Raamattu palasi Inkerin kirkkoon
Äitienpäivänä vietettiin Luumäen seurakunnassa Kelton kirkon 20-vuotisjuhlaa.
Tällöin luovutettiin Inkerin kirkolle vuoden 1642 Raamattu, ensimmäinen suomenkielinen koko Raamattu. Itse asiassa
kyse oli palautuksesta.
Isäni, Juhani Jääskeläinen toimi sotilaspappina saksalaisten valtaamalla Inkerinmaalla vuosina 1942–1943. Hietamäen seurakunnan vahtimestari Katriina
Pökkönen oli onnistunut säilyttämään
puretusta kirkosta kyseisen Raamatun ja
luovutti sen isälle. Suomeen, KansallisOsake-Pankin holviin, sen kuljetti väestösiirronjohtaja professori Pentti Kaitera. SKSK:n sihteeri A. Jokipii kirjoitti
isälle huhtikuussa 1943: ”Täältä sen sitten
saat kuittia vastaan, kun Hietamäen seurakunta perustetaan.”
Juhani Jääskeläinen kirjoitti v.1944:
”Inkerin kirkon vanhin muistoesine on
Inkerissä kirkon alttarilla läpi vuosisatojen säilynyt v:n 1642 Pyhä Raamattu.
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Tämä on näkyvä ikivanha todistuskappale
Inkerin ja Suomen yhteenkuuluvuudesta.
Ruotsin kuningatar Kristiina on lahjoittanut ensimmäisen suomenkielisen Raamatun luterilaisille seurakunnille Inkeriin.”
Raamattuja oli painettu 1200 kappaletta,
joista 40 tuli Inkerinmaalle.
Kun näköpiirissä ei ollut, että Hietamäen seurakunta olisi voitu perustaa, on todennäköistä, että Juhani Jääskeläinen haki
Raamatun ”kuittia vastaan”. Näin se kulkeutui Luumäen kirkkoherranpappilaan,
jossa sitä säilytettiin komerossa ruskeaan
paperiin käärittynä. Muistan, kuinka sitä
näytettiin piispa Martti Simojoelle piispantarkastuksen yhteydessä. Allekirjoittaneelle kirja luovutettiin 40-vuotislahjaksi 1984.
Näin suomenkielisen Raamatun juhlavuonna (370 vuotta) Hietamäen Raamattu
palaa kotiinsa Inkerin kirkkoon, välittäjänä piispa Aarre Kuukauppi.
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Ruudi Kärkijärvi

Minun koti
Katson kodin ikkunoista ulos. Siellä sataa vettä. Kaukana on
Kutturin mäki. Näen ikkunoita paljon lunta. Tuiskuaa. Ikkunalasi on jäässä ja yritän sulattaa sitä sormellani.
Tuvassa on lämmin. Jää sulaa ikkunalasissa ja vesi virtaa
alas koloon, joka on ikkunakehyksessä. Sekoitan sormella
vettä. On niin ihanaa. Tämä on koti.
Äiti pilkkoo kuorittuja perunoita. Lohkot putoilevat vatiin
kirkkaaseen veteen. Katselen niitä. Vesi liikkuu. Äiti kai arvaa mitä poika näkee ja tuntee. Hän hymyilee. Se on koti.
Meidät muutettiin kodista pois kylän reunimmaiseen taloon odottamaan Suomeen lähtöä. Tutut saksalaissotilaat vietiin pois johonkin. Tilalle tuli uusia. Minulla oli ikävä kotiin.
Menin katsomaan kotia. Se oli kiellettyä. Ei ollut lupa
mennä sinne päin. Se oli kai turvallisuuskysymyskin. Uudet
sotilaat olivat päivettyneitä. Tulivat kai jostain etelän rintamilta.
Menin kotiin. Astuin keittiöön. Siellä ei ollut ketään. Olohuoneesta kuului sotilaitten kovaa naurua. Taisivat olla nuoria. Ei tuntunut mukavalta. Olivat tuntemattomia. Menin
ulos. Seisoin pihalla. Katsoin harmaista kivistä tehtyä kotia.
Harmitti ja huolestutti.
Tietä tuli sotilas. Pitkä komea ja aika nuori mies. Hän katsoi minua ja yritti hymyillä. Se ei oikein tainnut onnistua se
hymy. Mies meni sisään. Minä menin tielle.
Katsoin vielä kotiin päin. Kuljin takaperin myöten, jotta voisin nähdä vielä kotini. Se on minun koti, ajattelin. Parempaa paikkaa ei tässä maailmassa ole. Se jää nyt minulta.
Se jää nyt meiltä ikiajoiksi.
Emme päässeet enää koskaan kotiin. Taivaassa tai Jeesuksen uudella maalla saamme olla jälleen rakkaassa kodissamme. Siellä on koko Inkeri.
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Viehättävä viljandi kutsui
inkeriläiset koolle
Teksti ja kuva: Alina-Sinikka Salonen

Viron inkerinsuomalaisten XXII laulu- ja
tanhujuhlat pidettiin tänä vuonna Viljandissa15.-16.6. Inkeri-liittoa edusti neljän
hengen epävirallinen lähetystö. Tärkeä
tehtävämme oli noutaa sieltä Suomen Inkeri-liitolle tilattu oma kyltti. Sehän on
tärkeä, kun marssimme kulkueissa kirkoista juhlapaikoille.
Juhla alkoi perjantaina, jolloin kesäisessä
kukoistuksessaan oleva Ingeri-majan piha
oli grillijuhlien pitopaikkana.
Iltajuhlissa oli erilaisia kilpailuja, joissa punnittiin sekä tietoja että taitoja. Tärkein ohjelma oli kuitenkin syöminen, jossa kaikilla oli mahdollisuus osallistua ja
olla hyviä. Sääkin oli mainio, kuten seuraavanakin päivänä.
Pääjuhla oli lauantaina. Ensimmäisenä oli
jumalanpalvelus Paavalin kirkossa. Kun
sieltä siirryttiin juhlapaikalle ritarilinnan
raunioille, Kaevumäelle, pääsiJuho Puu-

malainen näyttämään käsivoimiaan, sillä
kyltti on yllättävän suuri ja painava.
Ensi kertaa Viljandissa käyneelle Kaevumäki näyttäytyi hurmaavana paikkana.
Ei voisi olla onnistuneempaa ympäristöä
iloita kesästä ja ihmisten tapaamisesta.
Menneiden polvien muisto oli konkreettisesti läsnä. Maisemat olivat mahtavat.
Ohjelma noudatteli totuttua kaavaa. Pääosa esiintyjistä oli Virosta. Kaksi kuoroa
oli Venäjältä. Ruotsista ja Suomesta oli
vain lyhyet tervehdykset. Omassani toin
esiin iloni siitä, että meillä kaikilla on yksi
yhteinen kiinnostuksen kohde: Inkeri ja
inkeriläisyys. Kerroin myös, että olen ennen Suomeen tuloa, joka tapahtui huhtikuussa 1943, asunut vuoden maatalossa
jossain täällä Viljandin lähellä.
Kiitokset Viljandin seuralle erinomaisista
juhlajärjestelyistä!

Viljandin seuran puheenjohtaja Valeri Luukka ja Viron liiton
sihteeri Ester Pruul ovat hyviä
ystäviä vuosien ajalta.
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Toimitussihteerin terveiset
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Kadonnutta aikaa
etsimässä
Inkerin kesäjuhlilla sivistyssäätiön taholta palkittu Pertti Laaksonen totesi kiitospuheessaan, että koska inkeriläiset ovat jo kestäneet niin monen moista vastoinkäymistä, ei pienten vastoinkäymisten enää luulisi kansaa horjuttavan. Ikävä tosiasia taitaa
kuitenkin olla se, että vastoinkäymisten sijaan inkeriläisyhteisön
uhkana ovat paremmat olot.
Kun olot olivat oikein kurjat ja ulkopuolinen kohtelu ala-arvoista, ihmiset pitivät kiinni juuristaan, tukeutuivat yhteisöön ja
nostavat kansantunnon lipun salkoon, vaikka vain mentaalisellakin tasolla. Nyt kun asioista voi jo puhua huoletta ääneen, ei ihmisillä näytä olevan enää kovin paljon tarvetta puhua.
Historioitsijoilla ja tutkijoilla toki perehtymisen ja pohdinnan
saraa on vielä yllin kyllin, mutta muilta noussut hyvinvoinnin
taso ainakin täällä Suomessa on ikään kuin pyyhkinyt tarpeen
pois. Kärjistetysti sanottuna näyttää siis siltä, että inkeriläisidentiteetti jää nykyajan jalkoihin. Kulttuuri, jonka olemassaolo perustuu yksinomaan tai etupäässä muistelemiseen on väistämättä
kuoleva kulttuuri.
Kun katsoo inkeriläisten tapahtumiin osallistuvien keski-ikää,
tulee välttämättä mieleen kysymys, onko tapahtumissa enää yhtään osallistujaa muutaman vuosikymmenen jälkeen. Nuorten
saaminen aktiivisten inkeriläisten pariin on osoittautunut vaikeaksi, mutta ehkä heitä pitäisikin lähestyä jollain tapaa moderneimmin keinoin. Perinnemusiikki, -asut, -ruoat ja –tavat ovat
historian ohella tärkeitä osatekijöitä inkeriläisyydessä, mutta jotta inkeriläisyys pysyisi elävänä ja olemassa olevana kulttuurina,
sitä tulisi pitää elossa muillakin kuin kulttuurihistoriallisilla tavoilla. Yhteinen historia on hieno asia, mutta sen lisäksi pitäisi
löytyä myös yhteinen nykyaika, josta ammentaa.
Tämä on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty. Asiaa sietäisi
kuitenkin pohtia, sillä parinkymmenen vuoden päästä toimiminen on jo auttamattomasti liian myöhäistä.
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Elsa Sanerma

Rönölän kylän
ja Luukkaisten vaiheita
Sukuni –Luukkanen –kotikylä Inkerinmaalla oli Rönölä, Pietarista n. 30 kilometriä etelään. Kylän asukkaat olivat
suomalaisia. Elantonsa he saivat maanviljelystä ja karjanhoidosta. Kylässä oli
enimmillään noin 40 taloa, jotka olivat rivissä vierekkäin kylätien molemmin puolin. Lähimmät naapurikylät olivat Kouru
länsipuolella ja Lyysmäki eteläpuolella.
Lähin kansakoulu oli Kourussa.
Rönölän asukkaat kuuluivat Venjoen
luterilaiseen seurakuntaan. Seurakunnan
kirkko ja hautausmaat sijaitsivat Pappilanaution ja Pääsölän kylien välisellä alueella, Rönölästä noin 8 kilometriä itään.
Seurakunta oli perustettu vuonna 1641.

Seurakunnan kirkko suljettiin vuonna
1937 ja on muussa käytössä.
Luukkaisten-suku oli Rönölän suurin. Enimmillään se piti sisällään noin 20
perhettä. Läheskään kaikkien Luukkasten
perheiden väliset sukulaissuhteet eivät
olleet tiedossa. Kahden Luukkasen välinen avioliittokin oli mahdollinen. Muita Rönölän sukuja olivat Jakonen, Kinnari, Pylsy, Suomalainen ja Talponen.
Luukkaisten suvun arvellaan olevan kotoisin Savosta.
Varhaisin tieto Rönölästä on nimetön
kylän merkki ruotsalaisen Anders Andersinin 1600-luvun loppupuolella laatimassa Inkarinmaan kartassa. Varhai-

Entisen Rönälän kylän
sijaintipiirros.
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Anna Kourun os. Unnukainen hautaussaatto lähdössä Lyysmäen kylästä vuonna 1943.

simmat tiedot Rönölän Luukkaisista ovat
1700-luvun loppupuolelta.
1930-luvulla Rönölän kylästä muodostettiin Rönölän kolhoosi. Kolhoosiin liittymsestä kieltäytyneet siirrettiin neuvostoliitton muihin osiin. Syyskuussa 1941
Saksan armeija valtasi Rönölän. Saksalaisia sotilaita majoitti kylään. Osa asukkaista lähti kylästä, osa siirrettiin 1943
Suomeen. Kylä vaurioitui sodassa, mutta ei tuhoutunut. Sodan jälkeen vain osa
entisistä asukkaista palasi kotikyläänsä.
Entisen Rönölän kylän nykyinen nimi
on Kandakopšino. Kylän nykyiset asukkaat ovat pääosin venäläisiä, mutta joukossa saattaa olla suomalaisiakin. Laajentuneeessa kylässä on jo sivuteitä. Vanhat
hirsitalot ovat hävinneet. Kylätien nykyinen nimi on Starinnaya ulitsa. Kylä kuuluu Puškinin kaupunkiin.
Viimeinen Kandakopšinossa asunut sukulaiseni Teppo Luukkanen kuoli vuonna 1987. Teppo oli Pietari-vaarini An-

dreas-veljen poika. Andreas perheineen
siirrettiin Suomeen vuonna 1943. He palasivat Neuvostoliittoon 1945 ja päätyivät
Siperiaan. Kotiinsa Rönölään he pääsivät
vasta 1950-luvulla. Pietari-vaarini perheineen ja samassa talossa asunut vaarin sisar, yhteensä 9 henkilöä, pidätettiin yöllä
25.4.1935. tuleva isäni Mikko Luukkanen haki kihlatun morsiamensa, tulevan
äitini Sofia Luukkasen, pois Hatsinan
vankilasta. Muut vietiin Uraliin.
Pietari kuoli Uralissa vuonna 1936.
Perhe ja sisar karkasivat uralista vuosina 1936–1937 ja pääsivät Inkerinmaalle. Perhe jakautui myöhemmin Puolaan,
Ruotsiin, Suomeen ja Viroon. Ruotsissa
asuvat muuttivat nimensä Luukkoseksi.
Äitini ja minut siirrettiin Suomeen
vuonna 1943, jonne myös jäimme. Isäni
oli sodan aikana Neuvostoliiton armeijassa. Hän kuoli Virossa 1950-luvulla. Isäni veli Ivan Lukonin (Juho Lukkanen)
kuoli vuonna 1993 Hatsinassa.
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Teksti ja kuva: Alina-Sinikka Salonen

Rakkaista ja raskaista
muistoista syntyy halu auttaa
Viisaat sanovat, että iäkkäiden välillä
on paljon enemmän keskinäistä vaihtelua kuin on lasten välillä. Hertta Sirkiä
on tästä vahva todiste. Kun hän täytti 75
vuotta, hän alkoi hoitaa yhteisiä asioita
Vuosaaren seurakuntaneuvostossa. Pesti
jatkuu nyt toista kautta, mutta nyt hän on
myös Helsingin seurakuntien valtuuston
jäsen. Monet tähän ikään päässeet ihmiset
tarvitsevat hoivaa ja tukea, Hertta pystyy
palvelemaan muita.
Olen tutustunut Herttaan kuntosalilla, jossa hän käy edelleen. Avantouintikin on hänelle mieluinen harrastus. Hertta
on elämälle kiitollinen, vaikka Inkerissä
syntyneenä ja siellä sodat nuorena tyttönä
kokeneena toteaakin, että ei ole päässyt
helpolla. Muistot, raskainakin rakkaat,
kulkevat matkassa. Niihin liittyvä ahdistus panee ajattelemaan, millaista elämä
olisi voinut olla. Syntyy myötätunto nii-

”

Laitosten johtajat
ovat huolissaan
selviämisestä.
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”

tä kohtaan, joiden elämä on tälläkin hetkellä raskasta.
Inkerin alueelle suuntautuneilla Venäjän matkoillaan Hertta on iloinnut nähdessään, että monet Inkerissä elävät
vanhukset ovat saaneet hyvän kodin suomalaisten rakentamissa ja suurelta osin
ylläpitämissä palvelutaloissa. Näiden
hallinto ja ylläpito on kuitenkin yhä enenevässä määrin siirtynyt paikalliselle tasolle, ja laitosten johtajat ovat huolissaan
selviämisestä.
Viime syksynä, kun 80-vuotissyntymäpäivät lähestyivät, Hertta sai idean. Hän
ilmoitti kysyjille, että toivoo lahjat rahana, joka menee Inkerin vanhusten hyväksi. Näin sitten tehtiin, ja Hertta jakoi saamansa rahat neljään kirjekuoreen: Kelton,
Kikkerin, Skuoritsan ja Taaitsanpalvelutalot, sama summa jokaiseen.
Sitten Hertta huomasi ilokseen, että Inkeri-liitto tekee matkan, jossa vieraillaan
sekä Keltossa että Kikkerissä. Nyt ei tarvinnut huolehtia rahojen perille saamisesta. Kolme kirjekuorta hän pääsi ojentamaan henkilökohtaisesti. Neljännen
perille saamisessa pääsi Aleksei Krjukov näyttämään juoksutaitojaan: ryhmän
vieraillessa Taaitsassa Yrjö Korkkisen
kotitaloa ihastelemassa, Aleksei juoksutti kirjeen Skuoritsaan. Inkerissä ei ole
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Kikkerin palvelutalon johtaja Anna Raut (vasemmalla) kirjoittaa Hertta Sirkiälle kuittia tämän palvelutalolle antamasta lahjasta.

aina helppo siirtyä suurella bussilla paikasta toiseen, siksi tämä oppaan palvelu
säästi paitsi aikaa, myös kymmeniä ajokilometrejä.
Hertan viesti sinulle, lukija, on: Jos
tiedät jonkun, joka tarvitsee lahjaideoita,
tämä on varsin käyttökelpoinen ja suositeltava. Venäjän suomalainen kirkko välittää lahjoituksia, samoin Suomen Lä-

hetysseura, mutta tällä tavalla pääsee itse
näkemään, mihin lahja menee. Se lisää
paitsi perillemenon turvallisuutta, myös
antamisen iloa.
Iloista antajaa Jumalakin rakastaa!
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Edvard Hynninen

Loppu Inkeriläisten Viestissä
1/2011 aloitetuille muistelmille.

Niitä näitä inkeriksi
Sovan peräst
Luminen peite vähän lievens
kamalaa kylän näköallaa
Sovan peräst mie tulin ensimäisen kerran
kyllää talvel neljkymmentviijettä vuotta,
olin viel sotapalvelukses, Kiijovas, onnistu aijaa monjaks päiväks Pietarii.
Luminen peite vähän lievens kamalaa
kylän näköallaa: ei yhtäkää talloo, ei yhtäkää ihmistä, muutamat vanhat puut vua
tien reunoil.
Perätuvan taloloin paikoil — ei mittää, ei kakskerroksista, ei viisikkunoista
talloo, ei suatuloi, ei kuusii, tyhjät paikat. Läksin Pietarlan huaraa, sen piäs säily viis talloo, yhes, Valpurin talos, näky
liikettä, olin ihmessäin: kohtasin Pietarlan Antreipetrovan, Sonja–kummin ja Liljan, Antreipetrova sota–aikaa olj partisana, hänt lasettii kotjmual, Sonja–kummi
Liljan kans tulliit evakkomatkoilt.
Sotapalveluksest mie onnistuin luopuu
neljkymmentkuuvventeen, lumet sulliit,
nousiit ruohot ja korkijat heinät, pehot ja
puut vettit lehtjpuvut piällee, kylän rauniot tuasj vähän peittiisiit.
Sit ilmesty Pietarlan talo, Antreipetrova Reinon kans rakensiit vanhaa Pietarlan
talon paikkaa uuvven pienen talon, hajoittelliit saksalaisiin korsuloi, ne olliit tehtykii kylän taloloin hirsist.
Stalinan aika ko loppu ja alettii laskee
kotjmual, tulj Lienalan Pekko ja rakens talon, niä kaks uutta talloo, Pietarla ja Lienala,
etustiit Humalasuarta. Toisii taloloi ei ilmestynt, nuoret kotiuutuit uusiihen paikkoihin,
vanhat vanheniit, ja mist ottaa varroi.
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Vuuvvet männiit, kuolj Antreipetrova, sitä ennen kuolj Sonja–kummi, Reino ja Lilja muuttiit Pietarii. Sit kuolj Pekko, eikä jiänt millaisikkaa Humalasuaren
jälkii, uutee Gummolosaareihen jäi vua
tiä venäläistynt nim.
Nyt mein kyläläiset elläät, taikka elliit, Viros ja Karjalas, Pietaris ja Pietarin
aluel, Suomes ja Ruotsis, most viel miskuka tietää… Muailma on suur.
Kuuskymmentseitsämänteen vuon
myö sissoin kans käimmä pienes Karjalan asutukses Kuttismas, siel viettiit päivijää eläkkeläiset Kaisu ja Junni Kello,
Kaisu olj mein serkku.
Muistelimma vanhoi ja myöhempii aikoi, Ivanmatveits luatj metsätöistää — tulet äimäks, virkko hiä. Muisteliit Kaisun
kans ommaa Kelolaa ja kotjtalloo. Ivanmatveits harmittelj:
– Mitäs täs on pilveillä. Valvo vua virkijäst ja makkaa makjast, vatsais vieres
ja paitais sisäs. Heittii väköväks, jos et
jaksa.
Novavestin Lilja sano toisellain:
– Ei kottii, ei vattii. Eikä näin suurt pahhaa muailmas viel olt tehtykää. Lilja elj
Tallinnan Lasnamiäjel, myö käimmä sissoin kans hänen luonnaa seitsämänkymmentoiseen vuon.
Julkaistu aikaisemmin Carelia-lehdessä 6/2010
Kirjoittaja on syntynyt Inkerin Venjoella, Humalsaaren kylässä.
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Uutisia inkeristä
Wladimir Kokko

Uutiskolumnistin kannanotto
Mistä perunat?
Vaimoni lempimarketti on ranskalainen
Auchan, tavallisesti siitä ostamme ruokaa. Lähin Auchan sijaitsee lähellä kotikylääni Kelttoa Pietarin kehätien varrella. Heinäkuussa siellä ihan kohtuuhintaan
myytiin perunaa Saudi Arabiasta! Uusilla
teknologoilla ja rahasijoituksella nykyään
saa mitä vaan, vaikka perunasatoa hiekka-aavikosta. Olen nähnyt niitä fantastisia kasteltuja vihreitä ympyräpeltoja lentokoneesta...
Mutta miksi Keltto ei ruokita enää itseänsä omalla perunalla? Ennen vanhaan
juuri perunaviljely oli kelttolaisten pääelinkeinona. Isoisäni kertoi miten hän teini-ikäisenä vei perunat Pietarin markkinoille 1. maailmansodan aikana. Silloin
Keltossa ”niin köyhii ei olt, jot ei ois olt
lehmää ja hevosta”.
Vastaus tähän kysymykseen kuvaa
mielestäni parhaiten tätä koko Neuvostoliiton toivotonta maatalouden kohtaloa
viime vuosisadalla. Maan kommunistinen
hallitus iski kovasti maatalouteen vuosina 1929-31 suorittamalla sen pakkokollektivisoinnin. Kymmeniä parhaita talonpoikia karkotettiin kotiseudultani Kuolan
niemimaalle ja Stalinin kanavan rakentamiselle ”kulakkeina”. Se tarkoitti Keltolle
niin kuin koko maalle ei ainoastaan kunnon työvoiman vähentämistä, mutta myös
maatalouden kulttuurin katoamista. Kelton Vanhaan kylään, jossa olen syntynyt,
perustettiin Kumous-niminen kolhoosi,
jonka tuottavuus oli kyseenalainen, vaikka nälänhätä pitäjässämme vuosina 1930-

31 vältettiin. Oma peruna pelasti monia
inkerinsuomalaisia myös Leningradin
piirityksen aikana, mutta Saksan sodan
jälkeen kotikyliin oli vaikea päästä, paluu Miikkulaisiin, Vuolelle ja Toksovan
moniin paikkoihin oli täysin mahdotonta, vallanpitäjät perustivat sinne ison ampuma-alueen. Siellä ei tänäänkään kasva
mikään.
Neuvostohallituksen maatalouspolitiikka 1960- ja 1970-luvuilla tavoitteli jättiläisten maatalousyhtiöiden perustamista
ja maalaisväestön muuttoa pienistä kylistä isojen taajamien kerrostaloihin. Näissä
suuryhtiöissä jokainen teki jotakin omaa
työtä, esim. kynsi peltoja traktorilla, mutta
kukaan ei enää vastannut sadosta. Ylläpitää
maatilaa ei oikein osannut kukaan. Tämän
tuhoavan politiikan tulos on se, että sellainen maataloustöihin suostuva ja sitä osaava yhteiskunnan kerrostuma on kadonnut
meiltä kokonaan. Nykyään Luoteis-Venäjällä viljelymaata saa melko helposti, mutta yksityismaanviljelijöitä on hyvin vähän,
hommaan kelpoisia ei vaan löydy!
Kelton talouteen vaikuttava päätekijänä nyt on Pietarin läheisyys. Kunnasta on tullut uusrikkaiden huvilaparatiisi
ja kelttolaisten kannattavin elinkeino on
rakennus-urakointi. Moni kelttolainen
on töissä Pietarissa, mikä tarjoaa rajattomia työllistymis-mahdollisuuksia. Rikkaruoho on peittänyt seutumme peltoja,
perunapenkkejä on vain harrastajilla, ostamme Auchanista Saudi Arabian perunoita. Maailma on muuttunut ja on muuttumassa edelleenkin. Mutta muuttuuko se
aina oikeaan suuntaan?
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Inkeriläisvastaanotto
pääkonsulaatissa

Suomea opiskelevat vanhukset
harjoittelivat Imatralla
Pyhän Marian kirkon kryptassa on toiminut lukuvuoden ajan vanhusten suomenkurssi. Opetus, johon osallistuu toistakymmentä ikänaista, tapahtuu Inkerin
kulttuuriseuran tukeman projektin puitteissa. IL:n vanhuustyöryhmän työntekijät ja heidän asiakkaat opiskelevat kieltä
kovalla innolla. Parempaa paikkaa kuin
Suomi, missä opittua voi testata, ei ole.

Kuva Jekaterina Zajika.

Neljä vuotta Suomen Pietarin pääkonsulina on toiminut akateemisesti sivistynyt tutkija ja taitava diplomaatti Olli Perheentupa. Venäjä osaava Perheentupa on
oikea Venäjä-asiantuntija. Kesäkuussa
2012 hänen virkakautensa Suomen maailman suurimmassa edustustossa päättyi, Pietarista lähtevä Perheentupa siirtyy eläkkeelle.
Vaikka näinä vuosina Suomen inkeriläispolitiikka on kiristynyt, paluumuuttojono sulkeutui, Perheentuvan vuodet
olivat inkerinsuomalaisille hyviä. IL:n
työllistämiskeskus on saanut mahdollisuuden hakea viisumeja kausityöhön
lähteville ryhmille, pienhankkeilla pääkonsulaatti tuki liiton suomen opetusta. Inkerin kirkkoa tuettiin niin pienissä, esim. vuosijuhlan kirjanäyttely, kuin
isoissakin, kuten ilmaurkujen hankinta
Pyhän Marian kirkkoon, asioissa.
Arvostaen inkerinsuomalaisten panosta suomalaistyöhön viime vuoden tammi-

kuussa pääkonsuli Perheentupa kutsui inkeriläisedustajia erikoisvastaanotolle. 6.
kesäkuuta sellainen inkeriläisvastaanotto järjestettiin pääkonsulin residenssissä taas. Paitsi Inkerin Liiton ja Inkerin
kirkon edustajia kutsuttujen joukossa oli
myös edustustossa työssä olevia inkerinsuomalaisia.
Pitkäaikaisesta yhteistyöstä Perheentupaa kiittivät vastaanotolla lyhyellä puheella Wladimir Kokko, muutaman laululla Talomerkit-yhtye ja taide-esinein
Sampo-keskus.

Vastaanotolla otettu yhteiskuva. Keskellä pääkonsuli Olli Perheentupa vaimoineen.
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Inkerinsuomalaisten
ongelmia keskusteltiin
Jelena Kiseljova
28. kesäkuuta Leningradin alueen kansalaiskamarin aloitteesta pidettiin pyöreän pöydän keskustelu kantakansojen
asemasta. Siihen osallistuivat mm. IL:n
puheen-johtaja Aleksanteri Kirjanen ja
IL:n jäsen Olga Konkova.
Keskustelun pääaiheina olivat kantakansan statuksen myöntäminen inkerin-suomalaisille, suomen kielen opetus
alueella ja suomen opettajien koulutusongelmia. Osallistujat sopivat ehdotusluettelosta, joka annettiin käsiteltäväksi alueen uudelle kuvernöörille.

Lahdessa palkittiin
touhuva Irina
Oksana Dyba
Suomen Inkeri-liiton yhteydessä toimiva Inkeriläisten sivistyssäätiö jakaa joka
vuosi omia ansiomerkkejä. Tänä vuonna muiden rinnalla sen ansaitsi Inkeristä
Suomeen muuttanut Irina Sokolova (os.
Ahvenainen).
– Se on iso yllätys minulle, tunnustaa
Irina, että minut valittiin ansiomerkin saajaksi.
Sokolova on syntynyt inkeriläisperheeseen Spankkovan Korpisalossa. Lääketieteellisen tutkinnon suoritettuaan työn perään hän muutti v. 1975 Karjalaan, missä
oli töissä Pudožissa ja Belomorskissa.

Kotimaa houkutteli kuitenkin kovasti ja
seitsemän vuoden kuluttua Irina palasi
Inkeriin ensin Kupantsaan ja sitten Kikkeriin.
80-luvun lopussa tuolla seudulla alkoi
tapahtua, suomalainen seurakunta nousi
uuteen eloon. Irina valittiin Kupanitsan
seurakunnan valtuustoon ja kun suomalainen Villa Inkeri –niminen kansalaisjärjestö ryhtyi rakentamaan Kikkeriin palvelutaloa Sokolova liittyi tähän toimintaan
kokonaan. Irina sanoo, että auttaen vanhuksia hän on aina halunnut edistää inkeriläisyyttä.
Nykyään Irina asuu Riihimäellä. Pätevänä hoitajana hän on perustanut oman
Arjen hoiva –nimisen yrityksen, jonka
asiakaskunta koostuu pääosin inkerinsuomalaisista. Hän on hyvin aktiivinen
myös kansalaistoiminnassa, tehden työtä
Monikulttuuristen marttojen ja Villa Inkerin kanssa.
– En vaan osaa istua kädet ristissä, Sokolova kommentoi.
Haastatellessani Oksanaa huomasin,
että inkeriläisyys on aina ollut osa hänen
elämäänsä niin ammatti- kuin vapaaehtoistyössäkin. Voiko tämä johtua mistään
muusta kuin siitä hienosta seikasta, että
toimelias ihminen oikeasti rakastaa omaa
kansaansa ja kotimaata?
Kuva Oksana Dyba.

Kahdeksan ikäkurssilaista kävi kesäkuussa kielikylpymatkalla Imatralla, sääli etteivät jotkut halukkaat päässeet mukaan
ulkopassin puutteen takia.
Vanhuustyönjohtaja Nina Nizovan
mukaan lukuvuoden aikana laajentunut
sanavarasto oli kaikille hyödyksi. Kielitaitoa kokeiltiin hotellissa, kaupunginkierroksella ja tietenkin ostoksilla.

Ansiomerkin vasta saanut Irina Sokolova (vasemmalla), oikealla Lahden Inkeri-seuran kunniapuheenjohtaja Marja Rämö.
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Inkerin-viiri
hulmuamaan
Arvoisa lukijamme,
Onko omakotitalossasi tai vapaa-ajanasunnollasi lippusalko?
Säätiöllä on myynnissä Inkerin isännänviirejä ulkosalkoon.
Toisin kuin lipulla, viirillä voit liputtaa vuoden jokaisena
päivänä.
Viirin hinta on 60 € + postituskulut.
Saatavana säätiöltä puh. 045 2612 342 / Annikki Kelo.
Olemme alentaneet muutamien myynnissä olevien kirjojen ja muiden tuotteitten hintoja.
Ole hyvä ja katso takasivulta.
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Tapahtumakalenteri
Ilmoittajille: Jotta tapahtumakalenteriin toivotut ilmoitukset ehtisivät painoon,
tulee ne lähettää toimitussihteerille, postitusmuodosta riippumatta, siten, että
ne ovat perillä viimeistään lehden kakkossivulla ilmoitettuna aineiston vastaanottopäivänä

Hyvinkään Inkeri-kerho

Turun Inkeri-seura

Tiedustelut Irja Pelkonen, inkerikerho@
gmail.com tai p. 040 550 5712
• 2.9. klo 14 Seurakunnan aulakahviossa
Isto Pihkala tuo terveisiä Inkerinmaalta
• 7.10. klo 14 Seurakunnan aulakahviossa syyskokous ja sen jälkeen kirjailija
Sisko Latvus kertoo kirjastaan Kaukana
omalta maalta. Kirja oli viime vuonna
Finlandia Junior palkintoehdokkaana.
Kirja kertoo inkeriläisen pojan Paavon
tarinan.
• 4.11. klo 14 Seurakunnan aulakahviossa
syyskuussa Pietarissa käyneiden matkakertomuksia, Matti Korpiaho.
• 2.12 klo 14 Seurakuntakeskuksessa joulujuhla.

Besseda-teehetket jatkuvat Palvelupisteessä joka kuukauden 1. Ja 3. perjantai
kello 13 Irma Kapasen vetämänä.
Juhlatilaisuuden Varissuon kirkolla (Kousankatu 6), kello 14 alkaen.
• 30.9. Syyskokous ja Mikkelinpäivä-juhla
• 3.1. Pyhäinpäivän kunniakäynti seppeleenlaskuineen Turun hautausmaalla
inkeriläisten muistomerkillä kello 12 ja
sen jälkeen noin kello 13 kahvi- ja ohjelmatilaisuus Varissuon kirkolla.
• 26.12. Joulujuhla
Palvelupiste, Uudenmaankatu 1.
Puh. 233 2565

Lahden seudun Inkeri-seura
Kerhoillat joka kuukauden toinen maanantai.
• 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

Helsingin seudun Inkeri-seuran
tapahtumia
Anitta Iline anitta@inkeriseura.com tai p.
050 565 9805
Työpajat järjestetään Karjalatalon Inkerikodissa (Käpylänkuja 1, Helsinki)
Tiedustelut Toivo Tupin p. 040 578 3894
Etsitään tulkkeja!
Sanna Leskinen etsii väitöskirjatutkimustaan varten sodassa tulkin tehtävissä toimineita tai heidän perillisiään
muistitiedon keräämistä varten. Yhteydenotot Sanna Leskiselle osoitteeseen:
sanna.m.leskinen@gmail.com
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levitä inkeri-tietoa
Saatavana Inkeriläisten Sivistyssäätiöstä: Annikki Kelo p. 045 2612 342

Suominen Hellin
Mooses Putron elämäkerta 1,-

Kirjallisuus
Flink Toivo
Kotiin karkotettavaksi 20,Häkkinen Juho Siihen maahan,
jonka minä sinulle osoitan I – II 15,Krifors Lars
Oli onnistuttava 15,-

Survo Arvo
Itku Inkerille 10,Tuukkanen Saimi
Elämäni helminauha (muistelmat 5,Tuuli Erkki
Inkeriläisten vaellus 5,-

Kuivanen Lilja (toim.) I
nkerin vuotuisjuhlat 10,Nokkala Tapani Paavo Räikkönen
Inkerin mies 25,-

ÄÄNITYKSET
Inkerikuoro
(CD) Minä tyttö 5,-

Ojala Ella
Ensimmäinen kevät 16,Pelastunut albumi 22,Pitkä kotimatka 5,-

Santtu Lauri (äänilevy single)
Murrejuttuja 2,50

Pettinen Albert
Oppia, pelata, laulella 5,-

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

Pettinen Albert
Lauluja sekakuorolle (nuotit) 5,-

KARTAT
Mustonen
Inkerin kartta v. 1933 12,-

Pelkonen Hannu Voihan Venäjä 25,Ripatti Maria
Elämä yhden kortin varassa 16,50

Randefeldt
Inkerin uusi kartta v. 1992 10,Randefeldt
Keski-Inkeri Kylä ja tiekartta v. 1993 10,-

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,-

MUUT
Inkerin pöytälippu (polyesteriä) + salko
marmorijalustalla 22,Inkerin pöytälippu (polyesteriä) 17,Adressi surunvalitteluun 7,-

Störgren Aleksander
Mutkainen tie vapauteen10,-
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