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Pää kirjoitus

Hyvät lukijat!

Kuluvan vuoden aikana olen pääkirjoi-
tuksissani monta kertaa esitellyt juhla-
vuoden toimintaa.  Inkerin Liiton perusta-
minen Helsingissä 25. syyskuuta 1922 ja 
lakkauttaminen 19.10.1944 muodostavat 
ajalliset puitteet sen alkamiselle ja loppu-
miselle. Kaikkea ei kuitenkaan menetetty.  
Sodan seurauksena toimintansa lopetta-
nut Inkeriläisten Yhdistys versoi uudes-
taan 1959, ja samalla alkoi ilmestyä In-
keriläisten viesti.

On arvokasta, että niin Inkerin Lii-
ton koko toiminnan aikana kuten tänäkin 
vuonna useita yhteistyötahoja on ollut 
vierellämme. Nyt on paikallaan arvioida, 
mitä meille on jäänyt siitä käteen. Eni-
ten minua arveluttaa ja huolettaa Inkeri-
läisten viestin tilanne toimintamme ko-
konaiskentässä. Minusta se on muuttunut 
jotenkin erikoiseksi, vai onko?

vaikutta siltä, että varsin moni julkai-
summe muutamasta sadasta lukijasta elää 
siinä uskossa, että lehtemme ympärillä 
häärää lukuisia toimittajia. Ne vain ovat 
kuitenkin tyhjäntoimittajia, koska mieles-
tänne Inkeriläisten viesti ei ole entisensä, 
eikä siinä ole teitä kiinnostavaa ja miele-
kästä luettavaa.

Tilanne on täysin toinen. Lehti on aina 
julkaisijansa ja lukijoittensa näköinen. 
Päätoimittajana olen monesti muistutta-
nut lukijoita aktiivisuuden ja uusien ide-
oiden tarpeesta.

Olen saanut ns. puskaradion kautta 
kuulla, että Inkeriläisten viestistä on mo-
nen lukijan mielestä tullut liian akatee-
minen. Niin varmaan onkin, koska olen 
pohjimmiltani tutkija. Siksi olen toivonut 
teiltä lukijoina kannanottoja ja kirjoituk-
sia lehteemme.

Olen alusta alkaen yrittänyt kysyä teil-
tä, arvoisat lukijat, millaiseksi te haluatte 
lehtemme nyt ja tulevaisuudessa kehitty-
vän? Mitä ja miten te haluaisitte muut-
taa Inkeriläisten viestissä? Tyydyttääkö 
Inkeriläisten viesti tarpeenne yhteisöm-
me äänenkannattajana?  Oudointa minul-
le päätoimittajana on ollut lukijakentän 
hiljaisuus. Näyttää siltä, että selän takana 
puhujia riittää, mutta me kun tarvitsemme 
toimijoita ja tekijöitä.

Jos te katsotte, että pyrkimykseni ja 
tavoitteeni lehtemme suhteen ovat koh-
tuuttomia ja vääriä, olen valmis jättämään 
päätoimittajan tehtävän. Tervetuloa tal-
koisiin! 

Toivo Flink
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Kansallisarkiston vanhempi tutkijasali 
täyttyi kiinnostuneista kuulijoista tiistai-
na 25.9. kun Inkerin Liiton (1922 – 1944) 
historiikin julkistamista edeltävä semi-
naari käynnistyi. Salin jyhkeät pilarit ja 
valtaisat kirja-arkistot ovat huikea näky, 
joihin ehkä harva on tullut tutustuneeksi.

Tutkijasalissa istuessaan saattoi katso-
essaan kunnioitusta herättäviä kirjahyl-
lyjä, kuulla historian lehtien havinaa ja 
kuvitella harmaantuneen tutkijan saavan 
aikaan mahtavan pölypilven kirjoja sela-
tessaan.

Seminaarissa esiintyivät prof. Mart-
ti Häikiö, dos. Toivo Flink, pääjohtaja 
Jussi Nuorteva, johtaja Ismo Söderling, 
pääkonsuli Olli Perheentupa, dos. Las-
si Saressalo sekä pääsihteeri Jyrki Ijäs.

Esiintyjien puheenvuorot julkaistaan 
tässä sekä tulevissa lehdissämme.

Iltapäivällä julkistettiin dos. Toivo 
Flinkin kirjoittama Inkerin Liiton histo-
riikki Pois nöyrän panta.

Flink on tehnyt suuren työn hakies-
saan tietoja Inkerin Liiton toiminnasta, 
mm Ruotsista, venäjältä, virosta ja tie-
tenkin Suomesta. Kansallisarkiston Inkeri 
arkisto sekä Inkeriläisten sivistyssäätiön 
ja Suomen Inkeri-liiton arkistot ovat ol-
leet kotimaan tutkimuksissa tärkeinä tie-
donlähteinä.

Lauantaina 29.9. pidettiin Sibelius-
Akatemian juhlasalissa konsertti. jon-
ka ohjelma alkoi Leena Joutsenlahden 

Inkerin Liitto (1922 – 1944)
Anne Tuohimäki

paimensoitun soitannalla. Soittu on itse 
rakennettu, koiranheisipuun oksista val-
mistettu kaunisääninen huilu tai myös 
tuohesta tai ruo’osta rakennettu soitin. 
Näitä soittimia ei siis voi ostaa kaupasta. 
Leena Joutsenlahti oli Sibelius-Akatemi-
an ensimmäisiä kansanmusiikkiopiskeli-
joita 1980 luvulla ja hän toimii lehtorina 
Pakilan musiikkiopistossa ja Sibelius-
Akatemian kansanmusiikkiosastolla.

Sibelius-Akatemian vokaaliyhtye, 
joka on kuoronjohtajaluokan 16 -jäseni-
nen harjoitus- ja tutkintokonserttien inst-
rumentti, esitti Arvo Räikkösen (1906 - 
1978) säveltämiä lauluja. 

Kaikkia kuutta laulua johtivat eri opis-
kelijat vuoron perään ja joissakin lauluis-
sa soolon esitti yhtyeen oppilas.

väliajan jälkeen lavalle saapui Ro-
land Pöntinen, maailmankuulu, Ruot-
sissa asuva inkeriläistaustainen pianis-
ti, kamarimuusikko ja säveltäjä joka on 
esiintynyt lähes kaikilla mantereilla ja on 
erittäin arvostettu taiteilija.

Pöntisen yli tunnin kestänyt esitys 
oli aivan huikea, Couperia, Rameauta, 
Beethovenia, Straussia, Ravelia, Chopi-
nia ja Sibeliusta melkein keskeytyksettä. 
Aivan hengästyttävän hienoa, taidokasta 
ja tunteellista pianonkäsittelyä. Kuulija-
kunta istui hievahtamatta ja puhkesi lo-
puksi valtaisiin suosionosoituksiin. On to-
della hienoa, että me inkeriläiset voimme 
sanoa Pöntisestä – meikäläinen. 
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Seminaarin kuulijakuntaa

InkerIn LIIton   
90-vuotIsjuhLa, päIväjuhLa 
Inkerin Liiton juhlaviikonloppu päättyi 
sunnuntaina 30.9. juhlajumalanpalveluk-
seen Pyhän Sydämen Kappelissa. Pastorit 
Arvo Survo ja Teemu Haataja pitivät In-
kerin evankelisluterilaisen kirkon kaavan 
mukaisen messun, jonka kanttorina toimi 
Kullervo Puumala. 

Kirkkokahvien jälkeen pidetyssä pää-
juhlassa kuultiin sisäministeri Päivi Rä-
säsen tervehdys ja piispa Aarre Kuu-
kaupin, teol. tohtori Pekka Huhtisen ja 
arkkitehti Isto Pihkalan puheet. Ohessa 
Päivi Räsäsen puhe.
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Arvoisat juhlavieraat,
Minulla on suuri ilo esittää valtiovallan 
tervehdys 90 vuotta toimineelle Suomen 
Inkerin Liitolle.  Tietäen sen, miten ko-
via aikoja nuo vuodet ovat Inkerin kan-
salle olleet, teen sen suurta kunnioitus-
ta tuntien.

Neuvostoliiton olemassaolon en-
simmäiset vuosikymmenet olivat inke-
rinsuomalaisille armottomia. vähem-
mistökansallisuudet lähellä rajaa olivat 
kansanvihollisia, jotka piti joko suoraan 
surmata tai lähettää kauas pois kotiseu-
duiltaan. Harva jos kukaan säilyi jul-
milta kokemuksilta. Pieni kansa piene-
ni entisestään ja hajotettiin pitkin suurta 
Neuvostoliittoa.

Ahdingon keskellä yhteinen usko 
kantoi. Aatami Kuortti kirjoitti vuon-
na 1963 kirjassaan Inkerin kirkon yö ja 
aamu. ”Olisikohan maailmassa toista 
kansaa, joka rakastaisi kirkkoaan enem-
män kuin inkerinsuomalaiset. Mitä an-
karammiksi vainot muodostuivat, sitä 
sankarillisemmin kansa piti kiinni 
uskonnostaan.”Kelttolainen Juho Kajava 
kertoo muistelmissaan, kuinka vallanku-
mouksen jälkeen alkoi luvatun uskonnon-
vapauden sijaan mielivaltaiselta tuntunut 
kirkon, uskovien ja pappien vaino. Ja kui-
tenkin nuo vuodet olivat hänen mukaan-
sa evankeliumin kannalta ihanaa aikaa. 
Kun valtio ryhtyi takavarikoimaan ”ajal-
lista mammonaa”, ihmisiä alkoi enem-
män kiinnostaa ”katoamattomat aarteet”. 
Kun kirkon ulkonaiset perustukset alkoi-
vat horjua, tuli näkymätön pyhien yhte-
ys paljon kalliimmaksi, Kajava muistelee. 
(Kotimatkalla-kalenteri 1990, SLEY-kir-
jat)

Myöhemmin suotuisammat tuulet al-
koivat puhaltaa ja Siperiaan karkote-
tut pääsivät palaamaan kotiseuduillensa. 
Ahkerat ja sinnikkäät inkeriläiset tekivät 
kaikkensa oman elämäntapansa palautta-
miseksi. Siinä heitä yhdisti luja usko Ju-
malaan evankelisluterilaisissa seurakun-
nissa, joiden annettiin olla, mutta joita ei 
hyvällä katsottu. Uskon lisäksi yhteisöä 
on kannatellut sen vankkumaton kivijal-
ka eli suomen kieli.

Inkeriläiset eivät vain selviytyneet vai-
keissa oloissa, vaan myös loivat tavatto-
man rikkaan kulttuuriperinnön, joka tä-
näkin päivänä elää varsinkin runoudessa 
ja musiikissa sekä kirkollisessa perin-
teessä. Suomalainen kulttuuri on paljos-
ta velkaa Inkerin kansalle, jonka kulttuu-
ripersoonien lista on pitkä. Miten pitkä 
se olisikaan ollut toisenlaisissa olosuh-
teissa. Tänä päivänä muistamme kaikkia 
niitä omaisia, jotka ovat siirtyneet ajasta 
ikuisuuteen.  

Inkerinsuomalaisten suurin yhteisö, 
noin 30 000 henkilöä perheineen, on nyt 
Suomessa. Se on seurausta 90-luvulla 
alkaneesta paluumuutosta. Paluumuut-
to on herättänyt monenlaisia tunteita in-
keriläisyhteisössä. Toisinaan muuttajia 
pidettiin paremman elämän etsijöinä ja 
siten jonkinlaisina rivistä lipeäjinä. Toi-
sinaan Suomen valtion paluumuutto-oh-
jelman katsottiin tekevän lopun Inkerin 
kansan yhtenäisyydestä ja kulttuurista lo-
pullisesti. 

Inkeriläisten kotoutuminen Suomeen 
on moneen muuhun maahan muuttanee-
seen ryhmään verrattuna huomattavasti 
helpompaa, mutta ei aivan ongelmaton-
ta. Kaikille heille Suomi on tuttu entuu-

sisäministeri päivi räsäsen 
tervehdys
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destaan, toiset ovat pitäneet sitä henkise-
nä kotimaanaan, toisille se on ollut kuin 
paratiisi. Sama uskonto, kulttuuri ja kie-
li ovat edistäneet kotoutumista. Moni on 
kuitenkin saanut huomata kielitaitonsa 
riittämättömäksi, mikä on vaikeuttanut 
varsinkin työllistymistä ja murentanut us-
koa tulevaisuuteen. Useimmat ovat tulleet 
Suomeen perheineen ja monille kotikieli-
kin on ollut venäjä. Perhe on arvokas tuki 
kotoutumisessa, mutta se voi myös toimia 
liian kutsuvana turvasatamana, jos kielen 
opiskelu ei ota sujuakseen. Joka tapauk-
sessa inkeriläiset ovat kotoutuneet hyvin, 
siinä tukena ovat myös eri tavoin järjes-
täytyneet aktiiviset inkeriläisyhteisöt eri 
puolilla Suomea.

Kun ajattelen inkeriläisjärjestöjen mo-
ninaistatoimintaa, johon olen saanut vuo-
sien varrella tutustua, rohkenen esittää 
näkemykseni, ettei inkeriläisyys ole min-
nekään kadonnut. Eikä tule katoamaan. 
Yhteisö on tänäkin päivänä vahva. Se on 
osoittaa jo lukuisten juhlien ja tapahtu-
mien määrä, ponnistelut historia-ja pe-
rinnetiedon keräämiseksi ja niin venäjäl-
lä, Suomessa kuin muissa naapurimaissa 
toimivat inkeriläisten seurakunnat. Toki 
se on saanut uusia ulottuvuuksia ja siten 
uskoakseni myös uusia mahdollisuuksia. 
Uudet kukoistuksenkaudet voivat olla 
vielä edessäpäin. Haluan tiivistää sano-
mani teille yhteen lauseeseen: Suomelle 
inkerinsuomalaiset ovat arvokas voima-
vara, olivatpa he sitten Suomessa tai Suo-
men rajojen ulkopuolella. 

On ilo, että Inkerin kirkon ja Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon ja lähetysjär-
jestöjen välillä tänäänkin on molempien 
osapuolten toimintaa rikastava yhteys. 

Kuten piispa Kuukauppi on todennut: 
”Tänään jos koskaan, kirkoissa ympäri 
maailmaa eletään suuren jännityksen ja 
murrosajan keskellä. Siksi tarvitaan yh-
teistyötä. ”On aikoja ja tilanteita, joissa 
voimme vuoroin vastata pyyntöön ”Tule 
ja auta meitä.”

Luen lopuksi otteen evankeliumiyhdis-
tyksen saarnaajana toimineen Simo Pen-
nasen 1930-luvulla vankilasta lähettä-
mästä kirjeestä: Rakas veljeni! Jumalan 
rauhaa! Rauhan toivotuksella tervehdin 
Sinua ja kaikkia ystäviä täältä Siperi-
an korvesta…Jumalan armoon saamme 
joka päivä turvautua. Tulkoon tämän us-
kon tunnustuksemme tähden vankeudet, 
vihat, vainot, maanpakolaisuus ja vaikka 
itse kuolemakin, niin vähätpä siitä. Sillä 
näin sanoo Pyhä Henki: ”Muistakaa en-
tisiä päiviä, jolloin te valistetuiksi tultu-
anne kestitte monet kärsimysten kilvoi-
tukset, kun te toisaalta olitte häväistysten 
ja ahdistusten alaisia, kaikkien katseltavi-
na, toisaalta taas tulitte niiden osaveljiksi, 
joiden kävi samalla tavalla. Sillä vankien 
kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet 
hyvänänne omaisuuden ryöstön, tietäen, 
että teillä on parempi tavara, joka pysyy”.

Lämpimät onnentoivotukseni ja kiitok-
seni 90-vuotista merkkipäiväänsä juhli-
valle Inkerin Liitolle. Olette tehneet mit-
taamattoman arvokasta työtä inkeriläisen 
identiteetin ja kulttuuriperinnön säilyttä-
misessä ja ylläpitämisessä. 
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kansallistunne, kansallisvaltiot ja euroopan 
yhtenäisyys

professori Martti häikiö 
25.9.2012 

Inkerin Liiton juhlaseminaarissa pidetty puhe.

Haluan aluksi esittää lämpimät kiitok-
seni dosentti Toivo Flinkille ja kaikille 
hänen kanssaan työskennelleille tämän 
seminaarin ja näiden juhlien järjestämi-
sestä. Toivo on tehnyt suurta työtä inkeri-
läisyyden, inkerinsuomalaisuuden ja suo-
malaisuuden kulttuurisen identiteetin ja 
sen historiallisten vaiheiden selvittämi-
sessä. Inkerinsuomalaiset ja heidän ys-
tävänsä Suomessa ja muissa maissa ovat 
yhdessä ja erikseen rikastuttaneet monin 
tavoin suomalaisuutta ja eurooppalaista 
kulttuuria.

Suomi valmistautuu viettämään val-
tiollisen itsenäisyytensä 100-vuotisjuh-
lia. Ensi vuonna on tarkoitus käynnis-
tää juhlien valmistelu. valmistelevassa 
toimikunnassa oli esillä ajatus siitä, että 
juhla pitäisi ulottaa useamman vuoden 
ajalle ja kattaa useampi näkökulma. val-
mistelevan toimikunnan ehdotus löy-
tyy valtioneuvoston kanslian nettisivul-
ta http://vnk.fi/julkaisut/listaus/julkaisu/
fi.jsp?oid=359324

Otan tässä esille nyt yhden mielestäni 
olennaisen näkökulman: kansallistunteen, 
kansallisvaltiot ja Euroopan yhtenäisyy-
den. Mitä kansallistunne, kansallinen 
identiteetti, on suomalaisuuden näkökul-
masta ollut ja mitä se on ehkä tänään?

Historiassa on tarkasti mitattavia ja 
luotettavasti kuvattavia ilmiöitä kuten ta-
lous ja kronologia eli tapahtumien ajalli-
nen järjestys. Mutta historiassa on myös 
vaikeammin mitattavia ja kuvattavia ilmi-
öitä kuten aatteet, syysuhteet ja luonteet. 
Me voimme antaa täysin objektiivisen ku-
van esimerkiksi vuoden 1919 versaillesin 
rauhansopimuksen sisällöstä, mutta sopi-
muksen synnyn ja varsinkin seurausten 
yksiselitteisen objektiivinen kuvaaminen 
on huomattavasti vaikeampaa. Kansalli-
nen identiteetti ja kulttuuri kuuluvat jäl-
kimmäiseen ryhmään. Niitä ei ole mah-
dollista määritellä kaikkia tyydyttävällä 
tavalla.

Arvoisa pääjohtaja  
Hyvät inkerinsuomalaisen kulttuurin ja perinnön ystävät
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MonIkansaLLIset  
IMperIuMIt

Kun katsomme tarkemmin vuoden 1919 
Eurooppaa, näemme siinä monien suur-
ten kehityslinjojen risteyskohdan. Osa 
tuon käänteen tapahtumista on selviä, osa 
sitäkin epäselvempiä. Selvä tosiasia on 
esimerkiksi imperiumien romahtaminen.

Ensin Norja irtosi Ruotsista vuonna 
1905 ja Ruotsista tuli lopullisesti nykyi-
sen kokoinen. Tosin Ruotsi yritti Suomen 
vapaussodan ja kapinan aikaisen sekasor-
ron varjolla keväällä 1918 valloittaa Ah-
venanmaan siinä kuitenkaan onnistumat-
ta.

venäjän imperiumi hajosi, Itävalta-Un-
karin imperiumi hajosi, Ottomaanien im-
periumi hajosi, Saksan imperiumi hajosi, 
Iso-Britannia hajosi.

Ydinkysymys on, miksi imperiumit 
hajosivat? Miksi syntyi monia pienem-
piä kansallisvaltioita? Kumpi oli syy ja 
kumpi seuraus? Hajottiko kansallisuus-
aate nämä monikansalliset imperiumit? 
vai hajosivatko imperiumit muista syis-
tä, esimerkiksi suursodan seurauksena, 
tuon järjettömän ja teknologian kehityk-
sen myötä äärettömän tuhoisan, ensim-
mäiseksi maailmansodaksi myöhemmin 
nimetyn katastrofin uuvuttamina?

Imperiumien sisällä oli kehittynyt jo 
1800-luvun alkupuolelta lähtien voima-
kas kansallisuusaate. Sen kantavana aja-
tuksena oli, että kieleen ja omaan histo-
riaan nojaavat ihmisyhteisöt muodostavat 
kansakunnan ja kansallisvaltiot ovat his-
torian keskeisiä subjekteja. Kansallistun-
ne valtiota muodostavana tekijänä alkoi 
saada johtavan osan. Siihen saakka muun 
muassa yhteisellä uskonnolla ja johtavilla 
sotapäälliköillä kuten kuninkailla oli ollut 
paljon suurempi vaikutus.

Suomen kanssa itsenäistyi useita valti-
oita. Niille oli ominaista hyvin voimakas 
kansallistunne, pyrkimys suvereenin val-
tion muodostamiseen.



Kansallistunne ja sen myötä pyrkimys 
oman valtion muodostamiseen ovat edel-
leen voimakas Eurooppaa muovaava te-
kijä. Olemme kokeneet Tšekkoslovakian 
jakautumisen kahdeksi valtioksi, olemme 
nähneet Jugoslavian hajoamisen moneksi 
valtioksi, ja uusien valtioiden muodostu-
misprosessin viimeksi Kosovossa. Skot-
lannissa järjestetään kansanäänestys it-
senäistymisestä todennäköisesti kahden 
vuoden kuluttua syksyllä 2014. Eikä ole 
mahdotonta, että Katalonia lähtisi samal-
le tielle irrotakseen Espanjasta.
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Kansallistunne oli johtava voima Euroo-
passa vuosina 1917 1922. Tähän taustaan 
liittyy myös Inkerin kulttuuriautonomia. 
voidaan kysyä, oliko inkerinsuomalais-
ten kulttuuriautonomia vanhan maail-
man maininki. Se oli vielä venäjän val-
lan aikana varsin onnistunut yhdistelmä 
suomalaisuutta, omaleimaista paikalli-
suutta ja suurvallan avaria näköaloja ja 
mahdollisuuksia. Sitten se joutui ahtai-
den kansallisvaltioiden rikkomien rajojen 
pirstomaksi. En kuitenkaan mene tähän 
aiheeseen lähemmin, koska sitä käsitel-
lään tämän seminaarin muissa esityksis-
sä.

Monikansalliset imperiumit olivat py-
syneet koossa pitkälti sen ansiosta, että 
niissä tunnustettiin eri kansojen kielten 
ja kulttuurien ja identiteettien moninai-
suus. vanhoista imperiumeista parhai-
ten ovat yhteytensä entisiin alusmaihinsa 
säilyttäneet ne, joiden vallankäyttö tun-
nusti jo varhain erilaisten kulttuurien ja 
identiteettien voiman ja nojasi kansallis-
ten eliittien tukeen. Lojaalisuus ostettiin 
lahjomalla, viroilla, arvonimillä, kunnia-
merkeillä, etuoikeuksilla ‒ aivan kuten 
Aleksanteri I osti Suomen eliitin lojaali-
suuden vuoden 1809 valloitussodan jäl-
keen. Monet pitävät muuten sitä vieläkin 
jotenkin keisarin henkilökohtaisen libe-
raalisuuden ja jalomielisyyden ilmauksi-
na eivätkä näe, että jokainen menestyk-

sellinen imperiumi on rakentanut valtansa 
juuri tällä tavoin.

Suomen autonominen asema venäjän 
valtakunnassa säilyi niin kauan kun ve-
näjän keisarikuntaa hallittiin kulttuurien 
erilaisuus tunnustaen. Konflikti Suomen 
asemasta syntyi vasta, kun venäjästä ryh-
dyttiin tekemään kansallismielistä yhte-
näisvaltiota, venäjän kielelle ryhdyttiin 
antamaan muut kielet syrjäyttävää erityis-
asemaa ja venäläiselle kulttuurille ryhdyt-
tiin antamaan muut kulttuurit sivuun tun-
kemaa ylivaltaa.

Pienten valtioiden Eurooppa, joka 
syntyi ensimmäisen maailmansodan jäl-
keen, oli siinä mielessä epärealistinen, 
että sodan tuloksena kaksi suurta kansal-
lisvaltiota, venäjä ja Saksa, oli lyöty ja 
nöyryytetty ja ne janosivat vanhan suur-
valta-asemansa palauttamista.

Euroopan suuri kysymys tänäkin päi-
vänä on, miten pienet kansakunnat ja 
valtiot voivat elää ja kehittyä turvallises-
ti ilman pelkoa suurvaltojen valloituspyr-
kimyksistä.

DIktatuurIt koMMunIsMI 
ja natsIsMI

Eurooppaan syntyi ensimmäisen maail-
mansodan jälkivaiheissa kaksi diktato-
rista ideologiaa: kommunismi ja natsis-
mi. Niille oli yhteistä suurvalta-aseman 
palauttamiseen tähdännyt uusimperialis-
mi ja demokratian syrjäyttävä diktatuuri. 
Kumpikin pyrki väkivaltaisin keinoin yh-
tenäisvaltion luomiseen. Pienemmät kult-
tuurit ja kansat oli raivattava tieltä tai alis-
tettava herrakansan palvelijoiksi. Yksilön 
vapauksilla ei ollut mitään painoa kum-
massakaan valtiossa.

valitettavasti myös monissa pienem-
missä vasta itsenäistyneissä maissa de-
mokratia ja ihmisoikeudet saivat väistyä 
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kansalliseen yhtenäisyyteen vedonneen 
puoli- tai koko diktatuurin tieltä. 

Myös Suomessa ja suomalaisten kes-
kuudessa vallankumouksen ja diktatuu-
rin opit ja aatteet saivat jalansijaa. Suo-
messa kevään 1918 sosialistinen kapina 
maksoi 36 000 ihmisen hengen ja rajan 
takana ihmisiä vainottiin heidän suoma-
laisuutensa takia.

Yksi suuri aate vuonna 1919 oli sosi-
alismi. Se ei lähtenyt kielestä eikä kan-
sallisuudesta, vaan omistussuhteista ja 
niihin nojaavasta luokkateoriasta. Inke-
rinsuomalaisuus joutui venäjällä sekä ah-
taan kansallisuustulkinnan että diktatori-
sen sosialismin jalkoihin.

Kansallinen identiteetti oli inkerinsuo-
malaisten kokemien vainojen ja karkotus-
ten perustana. Kohtelun perusteena eivät 
olleet yksittäisten ihmisten teot tai ajatuk-
set, vaan heidän identiteettinsä, eikä se-
kään heidän oman määritelmänsä, vaan 
viranomaisten lyömän leiman perusteella. 
Tässä liikutaan ihmisoikeuksien syvim-
mässä ytimessä.

Kirjailija Sofi Oksasen teosten saama 
huomio selittyy hyvin pitkälle paitsi nii-
den kirjallisten ansioiden myös sen tosi-
asian tunnustamisen kautta, että Neuvos-
toliiton ja kommunismin ihmisoikeuksia 
polkeva käytäntö oli yhtä paha kuin Nat-
si-Saksan. Suomettumisen pitkän varjon 
aikana Neuvostoliiton rikoksia mitattiin 
Suomessa eri mittareilla kuin Natsi-Sak-
san.

euroopan unIonIn  
YhtenäIsYYs

Identiteetti rakentuu yhteisestä traditi-
osta, omista kokemuksista, uusista vai-
kutteista ja muuttuvan ympäristön aset-
tamista tarpeista ja mahdollisuuksista. 
Jos ajattelemme suomalaista identiteet-

tiä tänään, on sen kovana ytimenä edel-
leen oma kieli ja oma ainutkertainen his-
toria. Suomalainen joka ei puhu tai edes 
ymmärrä suomea tai ruotsia tai saamea 
eikä tunne lainkaan Suomen historiaa, 
joka poikkeaa olennaisesti kaikista naa-
purimaista, on vailla suomalaista identi-
teettiä. Hän voisi yhtä hyvin elää ja olla 
missä tahansa muussa maassa. 

Olen pitkään pohtinut nykyisen Euroo-
pan integraation ja kansallisuusaatteen 
välistä yhteyttä. Kansallisuusaate jäi voi-
tolle monikansallisista imperiumeista sata 
vuotta sitten. Onko mahdollista, että ny-
kyinen Euroopan Unioni on löytänyt ja 
kykenee säilyttämään toimivan tasapai-
non yhtäältä ylikansallisen päätöksente-
on ja integraation ja toisaalta kansallis-
ten identiteettien välillä.

vuosien 1988 jälkeiset kokemukset 
Euroopassa osoittavat, että kaikkein tär-
keintä on ihmisten vapaa liikkuvuus ja 
sananvapaus. Mikään kulttuuri, ei kan-
sallinen tai ylikansallinen, ole aitoa eikä 
elinvoimaista ellei se perustu ihmisten va-
paaehtoiseen yhteistoimintaan.

Euroopan Unionin rakentamisen tär-
kein piirre on vapaaehtoisuus. Kansal-
lisvaltiot ovat tehneet keskenään vapaa-
ehtoisesti sopimuksia yhteistoiminnasta. 
Niin kauan kuin on aito mahdollisuus 
myös irrota näistä sopimuksista, se on 
helppo hyväksyä. Tätäkin tärkeämpää on 
kuitenkin kansalaisten yksilöllinen va-
paus liikkua, vaihtaa paikkakuntaa, aluet-
ta ja maata.

vaarana on sellaisen kansallistunteen 
voimistuminen, joka alkaa polkea ja ra-
joittaa ihmisten vapauksia. On täysin sel-
vää, että kansallistunne voimistuessaan 
saa valtaansa myös suuret valtiot. Suur-
valtojen itsekkäiden pyrkimysten mää-
rittelemä Eurooppa ei ole koskaan ollut 
turvallinen pienille kansoille ja niiden 
kansalaisille. 
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Kysymys Suomen Inkeri-liiton pu-
heenjohtajalle ja Inkeriläisten Vies-
tin päätoimittajalle Toivo Flinkille.

viestissä no 5 – 6 oli pääkirjoitus, jos-
sa kauniisti kirjoititte Suomen Inkeri-lii-
ton 90 vuoden iästä. Etsin tietoja, missä ja 
milloin juhlat pidetään. En löytänyt. Ol-
lessani 29.9. Sibelius-Akatemian järjes-
tämässä Inkeriläisessä illassa, selvenikin, 
että kyse onkin yhdestä 90-vuotisjuhlien 
tapahtumasta. Upeaa ohjelmaa oli nautti-
massa kourallinen juhlavieraita. Meitä in-
keriläispiireistä tuttuja inkeriläisiä ei ol-
lut montaakaan. Liiton jäsenistö pidettiin 
näistä bileistä pimennossa. 

Sain konsertissa tietää seuraavana päi-
vänä olevasta juhlajumalanpalvelukses-
ta ja 90-vuotispääjuhlasta, jotka molem-
mat pidettiin Pyhän Sydämen kappelissa. 
Sielläkin oli runsaasti arvovieraita ja jär-
jestävän kappelin edustajia, mutta Inke-
ri-liiton jäsenistö melkein puuttui, ku-

ten myös puheenjohtaja Toivo Flinkkin. 
Kun venäjän vieraat halusivat antaa liitol-
le syntymäpäivälahjan ja kutsuivat Toivo 
Flinkiä paikalle, häntä ei löytynyt, eikä 
ketään muutakaan liiton hallintoon kuu-
luvaa henkilöä, joka olisi voinut ottaa lah-
jan vastaan.

Kun kuoro oli laulanut kaksi Mooses 
Putron laulua ja juhlapuhujat ministeri 
Päivi Räsästä myöten olivat pitäneet pu-
heensa, oli kiitosten aika. Niitä antoivat 
vain esiintyjät toinen toisilleen. 

Toivon, että puhallettaisiin kaikki yh-
teen hiileen.  Miksi te puheenjohtajana 
hajotatte rivejä ettekä yhdistä? Miksi ha-
lusitte viettää 3-päiväiset juhlat salassa 
liiton jäseniltä? 

Hertta Sirkiä
sydänjuuriaan inkeriläisyyden puolesta 

taistelija, lehden pitkäaikainen tilaaja
 

Lukijapalaute

VASTAUS HERTTA SIRKIÄLLE
Arvoisa Hertta Sirkiä!
Inkerin Liiton 90-vuotisjuhlaseminaari 
pidettiin allekirjoittaneen ja Suomen In-
keri-liiton  hallituksen aloitteesta Kan-
sallisarkistossa 25. syyskuuta 2012. Juh-
lan järjestäjinä toimivat liiton lisäksi 
Kansallisarkisto, Siirtolaisuusinstituut-
ti, Kotiseutuliitto, Kansanopistoliitto, Si-
belius-akatemia ja Suomen Evankelis-lu-
terilainen yhdistys SLEY. 

Juhlallisuuksia suunniteltaessa Suo-
men Inkeri-liiton hallituksen ja johtokun-
nan kokouksissa lähdettiin siitä ajatukses-
ta, että näin merkittävä tapahtuma tarjoaa 
mahdollisuuden nostaa Inkerin suomalai-
suuden arvostuksen uudelle tasolle. Näin 
päädyttiin kutsuvierasseminaariin.  

Juhlaseminaari pidettiin Kansallisar-
kiston vanhassa tutkijasalissa. Se antoi ta-

pahtumalle juhlavat puitteet, mutta aset-
ti rajoituksensa. Saliin mahtuu noin sata 
henkeä. Iloksemme se oli täynnä. 

Lehtemme edellisen numeron ilmesty-
essä seminaariohjelma oli vielä kesken-
eräinen. Tämä on valitettava tosiasia ja 
julkaisuaikataulun sanelema este. Tästä 
syystä ”liiton jäsenistö pidettiin näistä bi-
leistä pimennossa”, kuten Te asian olet-
te ilmaissut.  

Koska juhlatapahtuman idea oli alle-
kirjoittaneen, niinpä olen itse hoitanut 
lähes kaikki yhteydet sekä järjestäjäta-
hoihin että ohjelman yksityiskohtien so-
vittelun. Tämän lisäksi olen kirjoittanut 
Inkerin Liiton historiikin. Sen julkista-
mistilaisuus pidettiin seminaarin ohjel-
man yhteydessä. Tämä siis seminaarista.

Juhlakonsertista on ilmoitus Helsingin 
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Sanomissa, myös juhlajumalanpalveluk-
sesta tiedotettiin. On harmi, että tämä tie-
to tavoitti vain osan Suomen Inkeri-liiton 
jäsenistä. Oletin, että inkerinsuomalai-
suudesta huolta kantavat ja tapahtumista 
tietoiset olisivat viestittäneet toinen toi-
silleen. Tiedon jakaminen ei olisi paljoa 
vaivaa vaatinut. 

Me järjestäjinä teimme parhaamme. 
Tulee muistaa, että koko tapahtuma hoi-
dettiin vapaaehtoistyöllä. Kun ensi vuon-
na tulee kuluneeksi 150 vuotta Kolppanan 
seminaarin perustamisesta, tapahtuman 
uudet järjestäjät, Hertta Sirkiä heidän mu-
kanaan, osaavat varmasti hoitaa tilaisuu-
den niin, ettei kenelläkään, myös hänellä 
itsellään, jää moitteen sijaa.

Mitä tulee juhlajumalanpalvelukseen 
Pyhän Sydämen kappelissa, olin läsnä. 
Ilmoitin jo ennen tapahtuman alkamista 
kappelin pastori Teemu Haatajalle, että 
joudun poistumaan kesken tapahtuman, 
koska olin pitämässä huolta Ruotsin In-
kerin liiton vieraista. vein näet heidät len-
tokentälle. Lentokone kun ei odota. Juuri 

tämän vuoksi pastori Haataja otti vas-
taan Inkerin piispa Aarre Kuukaupin lah-
jan Suomen Inkeri-liitolle. Kun ministeri 
Päivi Räsänen esitti valtiovallan terveh-
dyksen, muuten pyynnöstäni, olin pai-
kalla. En mennyt välittömästi kiittämään 
häntä, koska juhlan ohjelma oli pastori 
Teemu Haatajan laatima, eikä minulla ol-
lut syytä puuttua siihen.   

Mikäli ”sydänjuuriaan inkeriläisyyden 
puolesta taistelijana” arvoisa Hertta Sir-
kiä on sitä mieltä, että toimintani Suomen 
Inkeri-liiton puheenjohtajana juhlatapah-
tuman valmisteluissa, Inkeriläisten vies-
tin toimittajana ja yleisemminkin ei ole 
”yhteen hiileen puhaltamista”, vaan on 
turmiollista yhdistyksellemme, toivon, 
että Te tämän luettuanne, saavutte lähim-
pään syyskokoukseen marraskuussa ja 
otatte liiton puheenjohtajuuden hoidetta-
vaksenne . Luovutan sen Teille mielelläni. 

On ilo huomata, että joukostamme löy-
tyy kantaaottavia ja vapaaehtoistyöhön 
innolla tarttuvia liiton jäseniä.

Kunnioittavasti
Toivo Flink

puheenjohtaja
Suomen Inkeri-liitto

Suomen Inkeri-liitto ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään lauantaina, marraskuun 17. päivänä 2012 klo 14.00

Karjalatalolla, Inkeri kodissa
Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki

Kokouksessa käsitellään säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat.

Äänivaltuutettuja ovat v. 2012 jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenjärjestöjen valtuutta-
mat henkilöt sekä ne hallituksen hyväksymät henkilöjäsenet, jotka ovat maksaneet  

v. 2012 jäsenmaksunsa.

Hallitus

kokouskutsu
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Uutisia inkeristä
Wladimir Kokko

kIeLIopetuksen   
LukuvuosI aLkanut

Inkerin Liitolla ei ole tärkeämpää tehtä-
vää kuin opettaa suomea. Kielitaitohan 
on suomalaisidentiteetin paras suojelija.

Syyskuussa järjestöllämme alkaa kieli-
opetuksen lukuvuosi. Joka lukuvuotta edel-
tää aikamoinen järjestelytyö, pitää mainos-
taa koulutusta, saada tätä varten vuokratilat, 
sopia työtehtävistä kieliopettajien kanssa, 
täytyy pitää ilmoittautuvien nimilistat ja tie-
dottaa heille opiskelun alkupäivästä ja -ajas-
ta. Tähän työhön osallistuu Pietarin Inkerin 
Liiton (PIL.n) koko henkilökunta.

Lukuvuonna 2012-13 Pietariin peruste-
taan 5 kieliryhmää, niistä yksi jatkokurssin 
ryhmä. Palveluna Suomen maahanmuut-
tovirastolle kaupungissa järjestettiin kieli-
opetus myös 6 paluumuuttovalmennusryh-
mässä. Tulevat paluumuuttajat ovat saaneet 
opiskella Pietarin suomalaisen koulun mu-
kavissa tiloissa. vielä yksi paluumuuttoval-
mennusryhmä tulee toimimaan Hatsinassa. 
Paluumuuttovalmennus-ryhmiä tänä vuon-
na on huomattavasti vähemmän kuin viime 
vuonna, jolloin niitä oli 10.

LarIn parasken MuIsto-
Laata MäkIenkYLässä

Tunnetuin inkeroinen runonlaulaja La-
rin Paraske syntyi joko vuonna 1833 tai 
1834 Pohjois-Inkerin Mäkienkylässä lä-
hellä Lempaalaa. Orvon kohtaloa ja köy-
hyyttä kokenut Paraske lauloi vanhoja ka-
levalamittaisia runoja ja keksi omia uusia 
lauluja. Kansanrunoutta keränneen Adolf 
Neoviuksen avulla hänestä tuli tuttu ru-
nonlaulaja myös Suomessa. Larin Pa-
rasken elämäntaival päättyi tammikuus-
sa 1904.

YhDen rIvIn uutIsIa:
1.9.2012 astui virkaan uusi Suomen Pie-
tarin pääkonsuli Pirjo Tulokas. Hän on 
ensimmäinen nainen näissä tehtävissä ve-
näjän kulttuuripääkaupungissa.
Pietarissa järjestettiin ensimmäistä ker-
taa 26.-28.9 Kotkan päivät, jotka sisälsi-
vät monipuolisen kulttuuriohjelman.

Helena 
Miettinen ja 
Eeva Litma-
nen muis-
tolaadan 
avajaisissa. 
Valokuva 
W.Kokko.

25. elokuuta 2012 Mäkienkylä sai La-
rin Parasken muistolaatan. Se valmis-
tui Inkerin kulttuuriseuran aloitteesta ja 
yhdistyksen rahoituksella. Puheenjohta-
ja Helena Miettisen mukaan seura tukee 
Inkerinmaan vähälukuisten kansojen in-
keroisten ja vatjalaisten perinnekulttuu-
ria projektitoiminnan puitteissa. Muis-
tolaadan avajaisissa Larin Parasken 
jälkeläinen, näyttelijä Eeva Litmanen lau-
sui kappaleen runonlaulajan rajattomasta 
perinnöstä.

Avajaisiin osallistui toistakymmen-
tä Suomesta tullutta sekä allekirjoittanut 
Inkerin Liiton edustajana. Tilaisuus herät-
ti jonkin verran paikallisten kiinnostusta. 

Muistolaatta kiinnitettiin kyläkaupan sei-
nään, tohtori Miettinen on jättänyt kaupan 
omistajalle Parasken muotokuvan ja mapin 
venäjänkielistä perusaineistoa Mäkien-ky-
län tunnetuimmasta lapsesta.
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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 vastaan-
ottopäivänä.

hyvinkään Inkeri-kerho
Tiedustelut Irja Pelkonen,  
inkerikerho@gmail.com tai  
p. 040 550 5712
•	 4.11.	klo	14	Seurakunnan	aulakahvios-
sa syyskuussa Pietarissa käyneiden mat-
kakertomuksia, Matti Korpiaho.
•	 2.12	 klo	 14	 Seurakuntakeskuksessa	
joulujuhla.

Lahden seudun Inkeri-seura
Kerhoillat joka kuukauden toinen maa-
nantai. 
•	 8.10.	klo	15	Syyskokous
•	 12.11.	klo	15	Kerhoilta
•	 10.12.	Joulu

Kerhoillat ja kokoukset Lutherin kirkol-
la, osoitteessa vuorikatu 37.
Kerhoilloista ja kokouksista tiedustelui-
hin vastaa Maria Lahti, p. 0400 841 741

turun Inkeri-seura
Besseda-teehetket jatkuvat Palvelupis-
teessä joka kuukauden 1. Ja 3. perjantai 
kello 13 Irma Kapasen vetämänä.
Inkeriläisten Juttutupa jäi vapun (30.4.) 
jälkeen tauolle. 
Juhlatilaisuuden varissuon kirkolla  
(Kousankatu 6), kello 14 alkaen.
•	 3.11.	Pyhäinpäivän	kunniakäynti	sep-

peleenlaskuineen Turun hautausmaalla 
inkeriläisten muistomerkillä kello 12 ja 
sen jälkeen noin kello 13 kahvi- ja oh-
jelmatilaisuus varissuon kirkolla.

•	 26.12.	Joulujuhla
 
Palvelupiste, Uudenmaankatu 1. 
Puh. 233 2565

helsingin seudun Inkeri-seuran 
tapahtumia
Anitta Iline, anitta@inkeriseura.com  
tai p. 050 565 9805
Työpajat järjestetään Karjalatalon Inkeri-
kodissa (Käpylänkuja 1, Helsinki)
Tiedustelut Toivo Tupin p. 040 578 3894
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levitä inkeri-tietoa
saatavana Inkeriläisten sivistyssäätiöstä: annikki kelo p. 045 2612 342 

 
KIRJALLISUUS

Flink toivo  
Kotiin karkotettavaksi  20,-

krifors Lars  
Oli onnistuttava 15,-

kuivanen Lilja (toim.)  
Inkerin vuotuisjuhlat 10,-

nokkala tapani:  
Paavo Räikkönen Inkerin mies, 25,-

ojala ella  
Ensimmäinen kevät 16,- 
Pelastunut albumi 22,- 
Pitkä kotimatka 5,-

pettinen albert  
Oppia, pelata, laulella 5,- 
Lauluja sekakuorolle (nuotit) 5,- 

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,-

störgren aleksander  
Mutkainen tie vapauteen 10,-

suominen hellin 
Mooses Putron elämäkerta 1,-

survo arvo  
Itku Inkerille 10,-

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,-

KARTAT

Mustonen 
Inkerin kartta v. 1933 12,-

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

MUUT

Inkerin isännänviiri ulkosalkoon  
(50 x 400 cm) 60,-

Inkerin pöytälippu (polyesteriä) + salko 
marmorijalustalla 22,-

Inkerin pöytälippu (polyesteriä) 17,-

Adressi surunvalitteluun 7,-


