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Pää kirjoitus

Olen saanut onnitteluja puheenjohtajuudes-
ta. Joku kokemusta omaava on kurillaan sa-
nonut, että ei tiedä, olisiko syytä onnitella 
vai ottaa osaa. Serkkuni Niina Petruhhina 
onnitteli puheenjohtajan kuormasta ja totesi, 
että jonkun sitäkin täytyy vetää. Hän puhuu 
kokemuksesta, onhan hän ollut Itä-Virumaan 
Inkerinsuomalaisten seuran puheenjohtaja. 
Niina totesi vielä, että siinähän voimat kart-
tuvat.

Kahden kuukauden kokemuksella voin 
sanoa, että ei hassumpi rinnastus tuo kuor-
man vetäminen. Tässä on kuitenkin yksi ero 
vaikkapa heinäkuormaan: heinät ovat joskus 
perillä ja vetokärry on välillä tyhjä. Jo nyt 
olen havainnut, että puheenjohtajan lava ei 
ole koskaan tyhjä. – Kiitän ja arvostan teitä, 
yhdeksää miestä, jotka olette ennen minua 
vetäneet Suomen Inkeri-liiton ja sen edeltä-
jän, Inkeriläisten yhdistyksen, puheenjohta-
jan kuormaa!

Kuorman vetäjän pitää olla valppaana. 
On seurattava takaa tulevaa liikennettä, sa-
moin sivuilta ja edestä. Samalla on kuiten-
kin otettava huomioon, että ”kuorma” liik-
kuu, ja on aina liikkunut omassa ajassaan ja 
kulttuurissaan. 

Peruutuspeiliin on kuitenkin katsottava ja 
on otettava selvää ainakin lähimenneisyydes-
tä. Nykyisyyttä ei voida rakentaa tyhjän pääl-
le. Onneksi meillä on tehokas sihteeri Anne 
Tuohimäki, jolta saa tarvittavat tiedot ilman, 
että joutuu kaivelemaan arkistoja. Asiat ovat 
Annen päässä ja tulevat sieltä ulkomuistista. 
Kiitos, Anne, että vedät kanssamme!

Myös sivustat ovat tärkeitä. Inkeriläis-
asioita työstetään monella foorumilla. On 
syytä kunnioittaa kaikkia kulkijoita. Kul-
lakin on oikeus toimia omalla tavallaan. 
Pääasia on, että määränpää on sama: mo-
nenlainen inkeriläisten tukeminen. Kiitos, 
Inkerikeskus ry ja Inkerin kulttuuriseura ry, 
jotka lähetitte edustajat kertomaan työstän-
ne ensimmäisessä Inkeri-iltapäivässä! Kiitos 
myös paikallisille yhdistyksille ja seuroille!

Nykyhetken lisäksi on katsottava riittä-
vän pitkälle tulevaisuuteen. Nyt työstämme 
jo kesää 2014. Tästä kerromme myöhemmin. 
Onneksi meitä on monta ihmistä tekemässä 
suunnitelmia. Osa heistä on tämän lehden si-
vulla olevassa yhteiskuvassa. Joukosta puut-
tuu henkilö, jota ilman kädessäsi oleva leh-
ti ei olisi syntynyt, toimitussihteeri Riikka 
Mahlamäki-Kaistinen. Kiitos siitä, että si-
vutyönäsi vedät lehden tekemisen kuormaa! 
Panoksesi inkeriläisten hyväksi on suuren-
moinen. 

Haluan korostaa, että kuorma ei ole taakka!
Rinnalla ajajia ovat myös monet seura-

kunnat. Näiden edustajia tapaamme Inkeri-
kodissa 9.3. Seuraavassa numerossa kerrom-
me tästä Inkeri-iltapäivästä. Huomaathan, 
että tapahtumasarjan tiedote on lehdessä toi-
saalla, ja että tilaisuudet ovat avoimia kai-
kille!

On muistettava, että liittomme on tietoi-
nen vain lähinnä Etelä-Suomen tilanteesta. 
Otamme mielellämme vastaan tietoa maan 
muistakin osista.

Alina-Sinikka Salonen

Hyvät kanssakulkijat!
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Ensimmäinen Inkeri-kodin iltapäivä 
10.2.2013

Teksti ja kuvat Anneli Mylläri, liiton uusi jäsen  

Karjalatalon Inkeri-kodissa vietettiin 
Suomen Inkeri-liiton ensimmäistä Inke-
ri-iltapäivää loskaisena laskiaissunnun-
taina 10.2. Paikalle oli kokoontunut yli 
kaksikymmentä inkeriläistä ja/tai inkeri-
läisyydestä kiinnostunutta henkilöä. Suu-
rin osa osallistujista oli pääkaupunkiseu-
dulta, mutta mukana oli myös paikallisten 
yhdistysten edustajia Lahdesta ja Turusta. 
Ennen yleistä tilaisuutta uusi hallitus piti 
järjestäytymiskokouksen.

Inkeri-iltapäivät ovat vuoden alusta pu-
heenjohtajana aloittaneen Alina-Sinikka 
Salosen idea. Niissä esitellään inkeriläis-

Vuodeksi 2013 valittu Suomen Inkeri-liiton hallitus. Vasemmalta alkaen eturivissä Kirill Kaupponen, 
Turun seudun Inkeri-seura, Alina-Sinikka Salonen, pj., Inkeri-liitto, Maria Lahti, Lahden seudun Inkeri-
seura, Toivo Tupin, Helsingin seudun Inkeri-seura. Keskellä Aliisa Majava, taloudenhoitaja, Inkeri-liitto, 
Viktor Hyyrönen, Inkeri-liitto, Tytti Piironen, Inkeri-liitto. Takana Anne Tuohimäki, sihteeri, Inkeri-liitto, 
Toivo Puronen, Lahden seudun Inkeri-kerho ja Keijo Korkka, Turun seudun Inkeri-seura. Kuvasta puut-
tuvat Irja Pelkonen, Hyvinkään Inkeri-kerho, Lassi Saressalo, Inkeri-liitto ja Annikki Kelo, Inkeri-liitto.

ten asialla olevia tahoja ja ihmisiä. Ke-
vään lopulla kuullaan myös inkeriläisten 
elämäntarinoita. Tavoitteena on tutustut-
taa ihmisiä ja toimijoita toisiinsa ja lisätä 
sekä inkeriläisten että kantasuomalaisten 
ymmärrystä siitä mitä inkeriläisyys on ja 
miksi se on vaalimisen arvoinen kulttuuri. 

Toivotettuaan osallistujat tervetulleiksi 
Alina-Sinikka (Salonen) kertoi omasta in-
keriläisyyteen ”heräämisestään” ja totesi, 
että vaikka inkeriläisyys ei nyt näytä kiin-
nostavan nuoria ihmisiä, monille inkeri-
läistaustaisille tulee jossakin vaiheessa 
tarve etsiä juuriaan. Meidän tulisi pyrkiä 
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ulos pessimismistä ja ahdistuksesta. Inke-
riläisyys voi olla meille juuri tänä päivä-
nä iloinen asia. Huolta tulevaisuudesta ei 
tarvitse kantaa koko ajan mukana.

Tässä hetkessä ja päivässä elämiseen 
meitä kannusti Bengt Ahlforsin laulu 
”Älä odota huomiseen”, jonka yhdes-
sä lauloimme. Laulun sanat ovat toisaal-
la lehdessämme.

Tämänkertaisen tilaisuuden tarkoituk-
sena oli esitellä ns. järjestäytyneet toimi-
jat. Näitä ovat Inkeriläisten sivistyssäätiö 
ja Suomen Inkeri-liitto ry paikallisine jä-
senyhdistyksineen. Näiden rinnalla ovat 
keskeisiä yhdistyksiä Inkerikeskus ry ja 
Inkerin kulttuuriseura ry. Sivistyssääti-
ön puheenjohtaja Toivo Iho oli estynyt 
saapumasta, muut eri tahojen edustajat 
esittäytyvät lukijoillemme kuvien väli-
tyksellä. Inkerikeskuksen ja Inkerin kult-
tuuriseuran edustajien puheenvuorot ovat 
ohessa.

Liiton jäsen Viktor Hyyrönen piti kos-
kettavan puheenvuoron, jossa hän kertoi 
toisesta yhdistyksestä, jossa hän toimii: 
Inkeriläiset ja karjalaiset heimoveteraanit 
ry. Viktor kertoi vierailuistaan inkeriläi-
sillä hautausmailla, joissa hän on aloitta-
nut heimoveteraanien hautojen kunnos-
tusprojektin. Haudat, jopa uudetkin, ovat 
hoitamattomia ja rehevän kasvillisuuden 
peitossa. Viktor toivookin, että Pietarin 
Inkerin liitto kiinnittäisi asiaan huomiota.

Valmistettujen puheenvuorojen jäl-
keen, kahvittelun lomassa, keskusteltiin 
- välillä hyvin ponnekkaastikin - liiton 
ja yhdistysten toimintatavoista. Toivot-
tiin, että yhteisiin tilaisuuksiin saataisiin 
enemmän osallistujia. Tähän voisi auttaa 
entistä tehokkaampi tiedottaminen kai-
kista tapahtumista. Yhtä mieltä oltiin sii-
tä, että ketään ei voida pakottaa mukaan 
toimintaan. Eräs ensikertalainen kaipa-
si hartaushetkeä virsineen tilaisuuksien 
alkuun ja loppuun. Totesi sen kuuluvan 

Alina-Sinikka Salonen iloitsee eri ryhmien muka-
na olosta.

oleellisena osana inkeriläisten kokoontu-
misiin. Kenelläkään ei ollut mitään tätä 
vastaan, joten lauloimme lopuksi virren 
552, ”Mua siipeis suojaan kätke”.

Keskustelu jatkui vielä loppuvirren jäl-
keenkin. 

Viktor Hyyrönen kertoo, kuinka hautojen hoidolla 
kunnioitetaan poisnukkuneita inkeriläisiä.
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Neuvonta- ja tiedotuspalvelutoi-
minta aloitettiin vuonna 1996 Raha-
automaattiyhdistyksen kohdeavustuk-
sen turvin, joka jatkuu vuonna 2013 
toiminta-avustuksena. Kohderyhmänä 
ovat inkerinsuomalaiset paluumuuttajat 
perheineen sekä venäjänkieliset maahan-
muuttajat, jotka saapuvat maahan perhe-
siteen perusteella tai työhön tai opiske-
lemaan. Näitä ohjataan Inkerikeskuksen 
projekteihin, joissa he saavat apua ja pal-
velua omalla äidinkielellään. 

Vuonna 2013 ohjataan asiakkaita asi-
oimaan sähköisesti eri virastojen ja toi-
mistojen Internet-sivuilla.  

Järjestetään infopäiviä yhteistyössä eri 
viranomaisten kanssa joka toinen kuu-
kausi.

Kasvavana haasteena on kouluikäis-
ten ja heidän vanhempiensa tukemi-
nen. Tukihenkilöiden ja vapaaehtoisten 
avulla pyritään edistämään perheiden so-
siaalista kanssakäymistä ja yhteiskunnal-
lisen aktiivisuuden lisäämistä. Järjeste-
tään vanhempainiltoja. 

Inkerikeskus toimii tiedon välittäjä-
nä asiakkaiden, koulujen ja viranomais-
ten välillä.

Vertaistukitoiminta
Tarkoituksena on perustaa yhteisöllisyyt-
tä ja osallisuutta lisääviä ryhmiä, jossa 
tietoa ja kokemuksia vaihdetaan ja jae-
taan. Pidempänä tavoitteena on synnyt-
tää ryhmiä, jotka jatkossa toimivat itse-
näisesti.

Valmis kouluun -projektissa tiedote-
taan kasvatusmenetelmistä ja lastensuo-
jelun toiminnasta Suomessa. Pyritään 
ennalta ehkäisemään oppimisvaikeuksia 
jo päivähoidosta alkaen. Tuetaan myös 
oman kielen ja kulttuurin säilymistä.

On järjestetty mahdollisuus käydä ve-

Vesna-Laine Huttunen

Inkerikeskus ry

näjänkielisen logopedin vastaanotolla 
varhaislapsuudessa.

Nuoriso
Maahanmuutto on rankka prosessi nuoril-
le. Tarjotaan mahdollisuuksia puhua on-
gelmista, saada asiantuntijanapua, neu-
vontaa ja ohjausta omalla äidinkielellä.  

Tällä hetkellä toimii kymmenkunta 
kerhoa. 

Teho-projekti. Tärkeänä nähdään nuor-
ten motivaation herättäminen ja omatoimi-
suuteen kannustaminen, omien voimava-
rojen ja resurssien hyödyntäminen, arjen 
hallintataitojen tukeminen, sekä valmiuksi-
en kasvattaminen koulutukseen ja työhön. 

Ikäihmiset
Inkerikeskuksen asiakaskunnassa on täl-
lä hetkellä yli 300 ikäihmistä (60+). Eri 
kansalaisuuksista koostuvien ikääntynei-
den yhdistävänä tekijänä on venäjän kie-
li. Joukossa on myös kantasuomalaisia. 
Toimintaan osallistuvat ikäihmiset perus-
tavat aktiivisia musiikki-, laulu- ja esiin-
tymisryhmiä. Lisäksi projektissa toteu-
tetaan sukupolvien välistä yhteistyötä ja 
kohtaamista. 

Osaamistuki 
Inkerikeskus käynnisti huhtikuussa 2006 
Suomeen tulleiden maahanmuuttajien 

Vesna-Laine Huttunen tuo terveiset Inkerikeskuk-
sesta, jossa tehdään monipuolista kotouttamistyö-
tä lähinnä niiden inkeriläisten parissa, jotka ovat 
tulleet Suomeen 1990-luvulta alkaen.



7inkeriläisten viesti

(entisen Neuvostoliiton alueelta kotoisin 
olevien venäjän- ja vironkielisten) työllis-
tämishankkeen. Kyseessä on ELY- Kes-
kuksen rahoittama työllistämisprojekti, 
jonka tavoitteena on auttaa maahanmuut-
tajia työllistymään työelämävalmennuk-
sen, työvalmennuksen, opiskelun tai uu-
delleen koulutuksen kautta.

Terveysapu-projekti
Annetaan terveysneuvontaa eri ikäryh-
mille: lapsille ja nuorille päihde- ja sek-
suaalivalistusta, perheille tukea mie-
lenterveysasioissa ja arjen hallinnassa, 
ikääntyneille mm.muisti- ja sydänongel-
missa.

Kaikkissa ikäryhmissä huomioidaan 
liikunnan merkitys ja ohjaus. 

Koulutus
Järjestetään suomen kielen kursseja yh-
dessä eri tahojen kanssa (mm. Helsingin 
kaupungin opetusvirasto, monikulttuu-
risuuskeskukset ja -yhdistykset) samoin 
kuin myös  ATK- koulutusta.

Perheklubi
Klubin toiminta on aloitettu vuonna 2001. 



Leiri- ja virkistystoiminta
Lapsille järjestetään kesäleiritoimintaa 
yhteistyössä Helsingin seurakuntayhty-
män ja Nuorisoasiainkeskuksen kanssa.

Eläkeläisille, vapaaehtoisille ja per-
heille järjestetään virkistyslomia yhteis-
työssä Maaseudun terveys- ja lomahuol-
toliitto ry:n kanssa.  

Muu toiminta
Inkerikeskuksen toiminnan puitteissa jär-
jestetään monipuolista harrastustoimintaa 
eri-ikäisille maahanmuuttajille.

Musiikkiharrastusta tukevat musiik-
kikoulu ja äänistudio. Inkerikeskuksessa 
harjoittelevat myös seuraavat harrastus-
ryhmät, jotka esiintyvät sekä Suomessa 
että ulkomailla:

Tanssi- ja lauluryhmä Tuulistullaa, 
laulukuoro Pihapihlaja ja Balalaikka-
orkesteri Kalinka. 

Inkerikeskus ry

Hämeentie 103 A, 00550 Helsinki, 
puh (09) 7534464

www.inkerikeskus.fi
toimisto@inkerikeskus.fi

Inkerin kulttuuriseura perustettiin vuonna 
1993 edistämään ja vaalimaan inkeriläis-
tä kulttuuria. Seura täyttää siis 20 vuotta 
2013. Liikkeellepanevana voimana ja pit-
käaikaisena puheenjohtajana on toiminut 
Helena Miettinen. Seuralla on toimisto 
Helsingissä Wallininkatu 7:ssä. Sen ti-
loissa pidetään pienimuotoisia näyttelyi-
tä, konsertteja, tilaisuuksia ja kokouksia. 
Seura edustaa Suomessa pietarilaista pe-
rinnekoruja valmistavaa Sampo-yritys-
tä. Toimistolla on myytävänä inkeriläisiä 
käsitöitä. Seuran tiedotus tapahtuu Inter-
netin kautta (www.inkeri.com), jäsenkir-
jeillä ja Inkerin Kulttuurikanava-lehdellä. 

Inkerin  
kulttuuriseura ry
Aune Kämäräinen

Aune Kämäräinen kertoo, kuinka monimuotoises-
ti Inkerin kulttuuriseura on 20 vuoden ajan ke-
rännyt inkeriläisten muistoja Suomessa ja paljolti 
myös Venäjällä

Seuran toimesta on julkaistu useita inkeri-
läisaiheisia kirjoja. Uusin on Inkeriläiset 
– Kuka kukin on, joka ilmestyy tänä ke-
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Älä odota huomiseen
Älä odota huomiseen
on juuri nyt sinun laulujes aika
älä odota huomiseen.
On huomenna ehkä jo vaienneet
ne laulut, jotka ei vaieta saisi.
Siis älä odota huomiseen
kaikki laulusi laula ne nyt.
Älä odota huomiseen
on juuri nyt sinun rakkautes aika
älä odota huomiseen.
On huomenna ehkä jo haalennut
se rakkaus, joka ei haaleta saisi.
Siis älä odota huomiseen
vaan uskalla rakastaa nyt.
Älä odota huomiseen
on tärkein ja ainoa nyt tämä hetki
älä odota huomiseen.
Kun hetki on mennyt, ei uudestaan
se saavu, on elämäs tuulien viemää
siis älä odota huomiseen
elä, laula ja rakasta nyt.

Sanat ja Sävel Bengt Ahlfors,  
suomennos Liisa Ryömä

kuvauskursseja järjestää tiloissaan ”kult-
tuurikahviloita” esitelmineen. Myös mat-
koja Inkerin eri kohteisiin on ohjelmassa.

Projektit
Seura on osallistunut useisiin kansainvä-
lisiin projekteihin, joiden aiheena on ol-
lut muistojen tallentaminen, ikäihmisten 
toiminta, maahanmuuttajien ongelmat ja 
kielikysymykset. Niissä on tutustuttu vas-
taaviin yhdistyksiin monissa Euroopan 
maissa ja jaettu kaikille hyödyllisiä tieto-
ja ja taitoja. Projekteja on ollut rahoitta-
massa mm. EU, Suomen ulkoministeriö 
(lähialueyhteistyö), Pohjoismainen minis-
terineuvosto ja M. A.Castrenin seura. 

Inkerin kulttuuriseura ry
Wallininkatu 7, 00530 (avoinna ma-

pe 10–16), puhelin 09 -2733 225
koivujatahti@inkeri.com

www.inkeri.com

väänä. Seura on digitalisoinut inkeriläisiä 
kirkonkirjoja, mikä auttaa sukututkimusta.

Toiminnan piirissä ovat sekä Suomessa 
että Venäjällä asuvat inkeriläiset. Toimin-
taa on pääkaupunkiseudun lisäksi joilla-
kin muilla paikkakunnilla. Vuonna 2011 
seura sai testamentin kautta Taipalsaarel-
la sijaitsevan, Mooses Putron jälkeläisil-
le kuuluneen Putronniemen huvilan, jonka 
omistus on siirretty säätiölle. Huvilalla on 
tehty korjausta, remontointia ja ympäris-
tön kunnostusta seuran jäsenten talkootöi-
nä niin, että siellä on kesästä 2012 lähtien 
voitu pitää tilaisuuksia: konsertteja, teat-
teriesityksiä, esitelmätilaisuuksia, keskus-
teluja ja kirpputorimyyjäisiä.

Toiminta kielen elvyttämiseksi
Monien inkeriläisten kielitaito rajoittuu 
venäjään. Sen vuoksi on pyritty elvyttä-
mään äidinkielten taitoja sekä lasten että 
aikuisten parissa Inkerissä, Suomessa ja 
Virossa. Yhteistyökumppaneita ovat Pie-
tarin Inkerin Liitto, Viron Inkerin Liitto, 
Soikula-Suera ja Vatjan Kulttuuriseura. 
Inkerissä on järjestetty inkeroiskielen 
kursseja Vistinässä, vatjan kursseja Luu-
ditsassa ja suomen kursseja Pietarissa ja 
Keltossa. Inkerikkokielen kurssit lapsille 
sisältävät myös omaan perinne- ja tapa-
kulttuurin tutustumista. Vastaavat ikäih-
misten kurssit sisältävät keskustelua, kä-
sitöitä ja retkiä.

Seura on tukenut vatjalaisen ja inke-
roiskielisen kalenterin ja kansallispu-
kuisten paperinukkien valmistamista.

Elämäntarinatyöpajat
Ikäihmisille on järjestetty elämäntari-
natyöpajoja. Niissä on kunkin oman va-
lokuva-, leike- yms. aineiston pohjalta 
käyty läpi elämäntarinoita ja valmistet-
tu muistolaatikoita, - tyynyjä, -mekkoja, 
-savilaattoja ja –albumeita. Työpajoista 
ja muista projekteista on valmistettu ku-
va-albumeja.

Muu toiminta
Seura on järjestänyt kuvataiteilijoiden 
kesäleirejä, elvyttänyt musiikkia, pitänyt 
”voimaannuttavan valokuvan” ym valo-

Tilaisuudessa laulettu laulu löytyy nuottei-
neen eri suomennoksena mm.  
Suuresta toivelaulukirjasta no 8.
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Kirjan kirjoittaja Juhani Jääskeläinen 
tuntee aiheensa. Hän kirjoittaa isästään 
ja kaimastaan inkeriläisrovastista Juha-
ni Jääskeläisestä ja tämän lähisukulai-
sista inkeriläisten historian dramaattisis-
sa myllerryksissä.

Pastori Juhani Jääskeläinen toimi tut-
kimuskomissiossa ja sotilaspastorina sak-
salaisten valtaamassa Inkerissä vuosina 
1942 – 1944 ja myöhemmin inkeriläisten 
omana pappina. Hän oli ensimmäisiä, jot-
ka tutkivat inkerinsuomalaisiin kohdistu-
neita vainoja.

Anni Reuter

Jäähyväisiä 
Inkerinmaalle

Kirjoittajalla on ollut käytettävissään 
laaja dokumenttiaineisto. Kirjeet ja muis-
telmat avautuvat koskettavalla tavalla elä-
mänkerrallisessa kontekstissa.

Kirja ei ole kuitenkaan pelkästään ro-
vasti Juhani Jääskeläisen elämänkerta 
vaan se laajenee käsittelemään inkeriläis-
ten kohtaloita laajemminkin.

Inkerin poikia Ost.Batt.664 (finn) saksalaisissa univormuissa. He olivat taistelemassa partisaaneja  
vastaan ja vartioivat rataa lähellä Novgorodia kesällä 1943. Valokuva J.Jääskeläinen
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Kirjassa käsitellään perusteellisesti 
muun muassa inkerinsuomalaisten vai-
heita sota-aikana ja Suomeen suuntautu-
neita väestönsiirtoja. Se tuo myös uutta 
tietoa inkerinsuomalaisten asioiden tilasta 
suomettumisen ajan Suomessa.

Muutama tekstiote teoksesta Jäähyväi-
set Inkerinmaalle:

Jääskeläisen perheen  
karkotuksesta 1931
”Perhe kävi nukkumaan. Keskellä yötä 
jyskytettiin ovea. Pietari-isä meni avaa-
maan. Miehiä oli 3-4, mm. Lorvi-niminen 
Suomen mies ja naapurin mies Puasilan 
Juhana oli otettu mukaan jonkinlaiseksi 
todistajaksi. Sanoivat käskevällä äänel-
lä: ”Ovatko kaikki kotona?” Yksi miehis-
tä otti paperin, jossa luki lain pykälä, että 

niin ja niin paljon olette velkaa valtiolle. 
”Velkoja ei ole maksettu, Nyt teidän pitää 
tänä päivänä jättää koti ja kaikki ja läh-
teä mihin teidät viedään”. Sanottiin, että 
kolme kylästä määrättyä hevosta odottaa. 
Perheen pää otti asian hyvin rauhallisesti 
ja alkoi herättää perhettään ja ”matkal-
le joututtaa”. Simo-poikaa herätettäessä 
tämä kysyi, että ”no jokos sitä sitten lähe-
tään?” Pekka sanoi, että ”pitäähän sitä 
lähteä kun on luotu lähtemään”.

Vaarallisia matkoja
”Kirjoittaminen keskeytyy äkisti, kun ju-
nan kulkiessa pari kilometriä ennen Kat-
tilaa Pummolan kylän kohdalla tapahtuu 
räjähdys, nykäisy, outo kolahdus ja vielä 
toinen kolahdus. Oliko miina tai muuten 
joku vaunu rikkoutunut? Juna pysähtyy. 

Pastori Jääskeläinen ja Kupanitsan srk:n hoitaja saarnaaja Pietari Pöntinen Kupanitsassa hartaus-
hetkimatkalla kesällä 1942. Pöntinen meni Inkerin siirtoväen kanssa takaisin sodan jälkeiseen Inkeriin 
luullen, että voisi jatkaa suomalaisen seurakunnan toimintaa. Hänestä ei ole kuultu sen jälkeen mitään. 
Valokuva J. Jääskeläinen.
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Juhani Jääskeläinen: 

Jäähyväiset Inkerinmaalle  
(2011, omakustanne). 

Kirjan voi hankkia omakseen suoraan  
tekijältä, maisteri Juhani Jääskeläiseltä 
(p.0500 535 430 juhani.jaaskelainen@
pp1.inet.fi) tai Inkerin Kulttuuriseurasta. 
Hinta 20 euroa + postimaksu.

INKERI  
– suomalainen  
kulttuurilehti  
Virossa

Teemana
Tammikuussa Karjala,  
helmikuussa inkerinsuomalainen  
 musiikki ja laulu
maaliskuussa monikielisyys 
huhtikuussa luonnonlääkintä

TILAA LEHTI KOTIIN!

Vuositilaus 2013 SUOMEEN  
11 numeroa 29 €
Tutustumistarjous 3 numeroa 8 €
Maksu tilille:  
Danske Bank FI09 8000 2112 3477 77
Maksun saaja: Inkeri-lehti

Maksaessasi kirjoita viestiksi ”Vuositilaus” 
ja lehden saajan nimi. 
Ilmoitathan tietosi myös lehden toimituk-
seen (+372) 742 1773 tai
info@inkeri.ee / inkeri.lehti@gmail.com

Tilaamalla INKERI-lehden 
•	 saat	uutisia	Viron	suomenkielisestä		
	 kulttuurielämästä
•	 lisäät	tietämystäsi	itämerensuomalai-	
	 sista	vähemmistökulttuureista
•	 tuet	inkerinsuomalaisten	seuratoimintaa		
	 Virossa

Tutustu netissä:  
www.inkeri.ee

Tykkää Facebookissa:  
INKERI

Samalla alkaa kuulua läheltä met-
sästä kiivasta ammuntaa.  Partisaa-
nit! Saksalaiset vastaavat junasta tu-
leen. Jääskeläinen on onneton kun ei 
ole ampuma-asetta. Vaunussa olleen 
saksalaisen upseerin kanssa heittäy-
dytään lattialla etsien vähän kuollutta 
kulmaa. Saksalaisupseeri kysyy onko 
pastorilla jotakin asetta. ”On minul-
la tällainen linkkuveitsi”, vastaa Jääs-
keläinen.”

Sodan jälkeisistä  
vaaran vuosista
”Saatuaan tietää, että Valpo valvonta-
komission kanssa alkoi pidättää Er.P:n 
poikia antoi Jääskeläinen tästä varoi-
tuksen monelle. Hän soitti mm. erään 
Helsingissä asuvan pojan ovikelloa. 
Kukaan ei vastannut. Silloin hän kir-
joitti paperilapulle: ”Er.P 6:n poikia 
pidätetään. Toimikaa!” ja pudotti la-
pun postiluukusta. Myöhemmin Jääs-
keläinen tapasi Ruotsissa kyseisen 
pojan, joka kiitti saamastaan varoi-
tuksesta. Oli tullut kotiin, huomannut 
lapun ja oli arvannut kuka sen oli jät-
tänyt. Välittömästi oli lähtenyt ja paen-
nut Ruotsiin.” 



inkeriläisten viesti12

Annikki Kelo  
– inkeriläinen ilman 
inkeriläisjuuria

Anne Tuohimäki

Moni lukijoistamme on varmasti asioinut 
toimistossamme työskennelleen Annikki 
Kelon kanssa. Hän on hoitanut toimisto-
amme yli kaksikymmentä vuotta ja nyt, 
saavutettuaan kunnioitettavan 80-vuoden 
iän, siirtynyt ansaitulle ”eläkkeelle”.
Annikki tuli, ”ei inkeriläisenä” inkeri-
läissyntyisen, nyt jo edesmenneen avio-
miehensä Nikolain (Nipa) kanssa mu-
kaan toimintaan. 1960–luvulla silloisen 
Inkeriläisten yhdistyksen Helsingin pai-
kallisosaston nuorisojaostossa meitä oli 
kymmenkunta innokasta, jotka harras-
timme kansantansseja ja kyykän heittoa 

sekä perhe-elämä vaativat enemmän ai-
kaa, jäivät tanssi ja kyykkä. Suruksemme 
myös totesimme, etteivät kovin monet 
nuoret olleet kiinnostuneet inkeriläisyy-
den vaalimisesta, emmekä olleet saaneet 
aktivoitua heitä mukaan toimintaan.
Kun 1990 luvun lopussa edellinen toi-
mistonhoitajamme jätti tehtävänsä, lu-
pautui Annikki hoitamaan toimiston 
asioita. Hän piti liiton jäsenkortiston ja 
lehden osoitteiston ajan tasalla ja piti 
huolen, että asiakkaat saivat tilaamansa 
kirjat, viirit, kartat jne. Hän on hoitanut 
tehtävät käytännöllisesti katsoen talkoo-
työnä ilman korvauksia. 
Ennen kännykkäaikaa Annikki matkusti 
Sipoosta Käpylään viikoittain hoitamaan 
toimistoamme. Kännykkä on muutama-
na viime vuotena helpottanut tehtävää si-
ten, että toimistolle on tarvinnut mennä 
harvemmin.
Suomen Inkeri-liitto ry:n hallitukseen ja 
Inkeriläisten sivistyssäätiön hallitukseen 
Annikki on kuulunut 1990 alkupuolelta 
asti, jatkaen edelleen molemmissa eli-
missä.
Annikista voi hyvällä syyllä sanoa, että 
hän on enemmän inkeriläinen kuin moni 
meistä, jolla on inkeriläiset sukujuuret. 

”Hän on enemmän  
inkeriläinen kuin 
moni meistä, jolla  
on inkeriläiset  
sukujuuret. ”

eli poppia ja koetimme saada muitakin 
nuoria mukaan toimintaan. Järjestimme 
illanviettoja ja esiinnyimme kesäjuhlis-
sa tanssien oppimiamme kansantansseja. 
Kun kasvoimme ulos nuorisoiästä ja työ- 
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”Niin hyvä, lämmin, hellä on mieli jokaisen. 
Oi, jospa ihmisellä ois Joulu ainainen!”

Se kyllä olisi jo ylensyömistä, ei sen-
tään koko aikaa. Muistettiin miksi Jou-
lua vietettiin.

Ei se pelkkää syömistä voi olla.
Lahden Inkeri-seura sai pikkujoului-

hin kunniavieraan, Suomen Inkeri-liiton 
puheenjohtajan, Alina-Sinikka Salosen. 
Olimme noloja kun ei kukaan mennyt 
häntä vastaan. Pikku-Elli, hänen vunuk-
kansa ei tullutkaan.

Paikalla oli 30 henkeä, lähes kaik-
ki jäseniä. Joukossa oli myös kaksi pap-
pia jakamassa Hengen ravintoa – rovastit 
Markku Niemelä ja Esko Haapalainen.

Pikkujoulun vietto alkoi Lutherinkir-
kon kahviossa. Tytöt olivat koristelleet 
pöydät nätiksi ja emännät valmistelleet 
ruokaa, osin kotonakin. Oli kystä kyllä, 
kinkkua, laatikoita, rosollia, yms. ja vielä 

Vielä muutama jouluinen muisto
tortut ja kahvit. Kaikille ruokaa riitti kii-
tos ahkerien emäntien Kaijan, Inkerin, 
Leenan, Saimin, Kyllikin, Ljudmilan 
ja Emilian - kaikille lämpimät kiitokset 
avustanne yhteisen hyväksi.

Laulettiin ja pikku-poika lauloi maa-
nittelun jälkeen; ”Joulupuu on rakennet-
tu, Joulu on jo ovella. Namusia ripustettu 
ompi kuusen oksilla.” 

– Mutta en enempää laula, vain yksi 
laulu, tuumasi poika, hän oli Niemelän 
lapsenlapsi, vieraileva tähti.

Lahjojakin jaettiin, jokainen sai yhden 
– kaikki kiltit ne saivat, pukki tiesi sen.

Kaikkea hyvää rakkaat kerholaiset ja ys-
tävät. Tapaamisiin seuraavassa kerhossa. 

Tulkaa kerhoon ja tilatkaa Inkeriläis-
ten viesti, niin tiedätte missä mennään. 

Maria Lahti, 
Lahden Inkeri-seuran sihteeri.

Tämän lehden välissä on Suomen Inkeri-liit-
to ry:n vuoden 2013 jäsenmaksun tilillepano-
kortti niille Suomessa asuville henkilöille, jotka 
haluavat olla yhdistyksemme henkilöjäseniä. 

Henkilöjäsenen maksu on 12 €.
Pyydämme teitä kirjoittamaan tilillepano-

kortin tiedonantoja osaan jäsenen nimen ja 
osoitteen. Varsinkin silloin, jos maksatte jon-
kun toisen henkilön puolesta jäsenmaksun, 
on jäsenen nimi ja osoite erittäin tärkeä, jotta 
saamme pidettyä yhdistyslain mukaisen jä-
senluettelomme ajan tasalla. 

Yhdistyslaki määrää, että jäsenistöstä täy-
tyy pitää jäsenluetteloa, jossa tulee olla jäse-
nen nimi ja kotipaikka.   

Ne henkilöt, joiden kotipaikkakunnalla ei 
ole omaa toimivaa jäsenjärjestöä sekä myös 

Hyvät lehtemme lukijat ja  
Suomen Inkeri-liitto ry:n henkilöjäsenet

ne henkilöt, jotka oman jäsenjärjestönsä jä-
senyyden lisäksi haluavat olla myös Suomen 
Inkeri-liitto ry:n suoria henkilöjäseniä ja täten 
haluavat tukea yhdistyksemme toimintaa, voi-
vat 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 jä-
senenä, jonka jäsenmaksu on 50 € v. 2013.
Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta. 

Jäseneksi pyrkivää henkilöä pyydämme ot-
tamaan yhteyttä toimistoomme puh. 045 2612 
342 tai täyttämään jäsenhakemus Internet-sivul-
lamme www.inkeriliitto.fi
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Olen Maria Lahti, ent. Lehtinen os. 
Korkkinen syntynyt Tuutarissa, Kip-
polan kylässä Neuvostoliiton alueella. 
4.4.1939. Paikka on Leningradista Kaak-
koon noin 25 km. 

Olen eronnut ensimmäisestä miehes-
täni, jonka kanssa sain kaksi ihanaa las-
ta, Kirsin s. 1961 ja Riston s. 1963. Kir-
si on sinkku-neito ja Ristolla on 3 poikaa 
Sirkku-rouvan kanssa. 

Nyt olen ollut aviossa pian 27 vuotta 
Väinö Kalevi Lahden kanssa. Molem-
mat olimme Askon tehtaan väkeä.

Isäni oli Matti Korkkinen (Luukka-
nen) Aleksanterinpoika, synt. 15.2.1903 
(Kippola, Tuutari). Vaimon mukaan (Sak-
san armeijassa). Helmikuussa 1942 sak-
salaiset perustivat sotilasosaston Fin-
nische Sicherunngsgruppe 187, jonka 
sijaintipaikkana oli Volossova. (Myö-
hemmin osaston nimi oli Ost- Bataillon 

Maria Lahti

Korkkiset, Luukkoset, Mylläriset  
– meidän sukua

664). Koulutuksen jälkeen ryhmä siirret-
tiin rautateiden ja –siltojen vartiointiteh-
täviin partisaanien tuhotöitä vastaan.

Matti siirtyi Suomen armeijaan 
6.12.1943. vakinaiseen palvelukseen suo-
malaisen Erillispataljoonan (ErP 6) 2:een 
komppaniaan, missä hän toimi kuljetuk-
sissa (hevos) ajomiehenä 9.12.1943 – 
1.10.1944. 14.12.1943 hän tuli Hankoon 
ja osallistui täällä Korpikylän, Punnuksen 
ja Kuparsaaren taisteluihin.

Äitini, os. Myllärinen Katri Matin-
tytär 15.03.1907 (Venjoki, Suuri Sakli-
na) tuli Turkuun 5.11.1943 kahden lap-
sen kanssa. Asui tovin Nastolassa, mutta 
muutti sitten Rantasalmelle 13.01.1944.

Hän sai lapsineen Suomen kansalai-
suuden 21.01.1958.
Lapset:
1. Korkkinen Arvo Matinpoika 

*8.03.1936 Kippola, Tuutari. Toimi 
Rantasalmella puuseppänä.

2. Korkkinen Maria Matintytär 
*4.04.1939 Inkeri, Tuutari.

3. Korkkinen Matti Sulo Ilmari 
*21.08.1945 Rantasalmi.

4. Myllärinen Saimi Lyyli * 7.08.1948 
Rantasalmi.
Nämä tiedot on lainattu Jorma Kuor-

tin sukututkimuksesta v.19.2.2010. Sii-
nä oli tarkkaa tietoa isästä ja äidistä sekä 
meidän Korkkisen perheestä. Isä vietiin 
meiltä Rantasalmen Voinsalmella elo-
kuussa kohta Matti-veljemme syntymän 
jälkeen. Se oli järkyttävää meille kun 
meiltä turva vietiin. Muistan aina sen päi-
vän kun naisia kokoontui meille itkemään 
sitä surua. Isä oli kovin pidetty työmies. 
Isä ei saanut tulla hyvästiä jättämään per-
heelleen. Äiti oli vielä heikossa kunnossa 
Matin syntymän jälkeen.

Rantasalmella oli monia perheitä, sa-

Korkkisen perhe, Katri, Matti -vauva äidin sylis-
sä, Arvo ja Maria. Kuvattu Varkaudessa, Matin 
Kastetilaisuus. v.1945– 46.
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manlaisia siirtolaisia kuin mekin. Ase-
malle heitä kasattiin samaan kuormaan 
vietäväksi. Äiti lähti Rantasalmen ase-
malle katsomaan sitä menoa. Hän var-
maan halusi nähdä vielä isän viimeisen 
kerran vaan ei nähnyt.

Inkeriläiseen Maria Puikkoseen hän 
tutustui siellä asemalla. Marialta vie-
tiin mies ja poika samalla kertaa. Yksi 
pojista meni Ruotsiin perheineen. Ma-
ria Puikkosen miniä lähti miehensä pe-
rään myöhemmin. He asuivat silloin Kor-
hosen huvilalla, Alasen järven rannalla. 
Minä sain oman mummin hänestä ja kä-
vin usein Korhosilla. Myös tämä mummi 
kävi meillä kirkolla.

Hän oli uskovainen mummi. Hänen kans-
saan kävin Rantasalmen kirkossa usein. 

Sitten Maria Puikkonen muutti Hiis-
mäen Korholaan. Siellä neljä henkeä, 
piti taloutta pystyssä, naimattomat sisa-
rukset, 2 naista ja miestä. Myöhemmin 
Huugo Korhonen meni assistentin kans-
sa avioon.

Sielläkin kävin mummin luona kyläs-
sä. Muistan kun hän laittoi minulle maka-
ronia pienessä kulhossa ja laittoi sen ma-
keaksi. En uskaltanut marista. Parastaan 
hän tarkoitti ja antoi. Hellan kulmalla, 
puulaatikon päällä sitä söin. Isoon pöy-
tään ei saanut mennä. Silloin ei ollut ka-
ramellia.

Sunnuntaina kuitenkin kirkonmenot 
piti hiljaa kuunnella radiosta heidän pik-
ku kamarissa.

”Rakas Katrina! Isä kirjoitti, nyt jäät-
te kuin linnunpojat vailla turvaa...” Itket-
tiin ja siihen yhtyi kohtalotoverit, mm. 
Inkeriläismummu, Maria Puikkonen. Se 
oli viimeinen tervehdys meille. Kun hä-
net vietiin Mikkelin lääninvankilaan kah-
deksi viikoksi, Sieltä matka jatkui kohti 
tuntematonta.

Olin isän tyttö ja äitini oli vihainen 
minulle kun muistutin silmistänikin isää. 
Arvo oli äidin rakas.

Siitä meillä on ”saranjakoa vieläkin”.
Kouluun läksin Arvon mukana, koti oli 

köyhä. Mitään ei ollut, vain pieni soppi 
missä saimme olla yhdessä Eino Ero-

sen pikku-kamarissa, Voinsalmella. Olin 
syyslukukauden Voinsalmen koulussa 
alaikäisenä, 6 -vuotiaana. Ja Arvo oli jo 
9v. Opettajani oli Sirkku Tähtitanner, 
hän ymmärsi köyhää lasta. Sain häneltä 
nuken ja oikean todistuksen. Siinä on jopa 
isämme allekirjoitus.

Sitten muutimme Rantasalmen kirkon-
kylään, Ahosen mökkiin. Kävimme kou-
lua, ensimmäiselle luokalle en silloin vie-
läkään päässyt. Mökki oli ahdas, vain 25 
m kanttiinsa, Siinä 5 henkeä piti sopia. 
Se huone oli keskimmäinen siinä mökis-
sä. Kahta puolta toiset asukkaat. Äiti pesi 
ihmisten pyykkiä ja Mattivauva oli usein 
mukana äidillä, mahtoi nukkua saunan 
lauteilla, Sellaista se oli puutetta ruuas-
ta ja rahasta.

Sain pitää Arvon paikattuja housuja 
kun ei ollut muutakaan. Kerran menin 
Sosiaalitoimistoon,

Antti-Ville Kärkkäisen pakeille kaik-
kine paikattuine rääsyineni. Sain hänen 
rouvansa ompeleman ihanan mekon, pu-
na-vihreän. Siitä olin onnellinen. Kärk-
käisen rouva veti voimisteluryhmää Ran-
tasalmen työväentalossa, jossa aina kävin.

Lappeenrannassa Liittojuhlissa esiin-
nyttiin v. 1952. Laivalla menimme sinne 
Savonlinnasta. Ja lauloimme joukolla lau-
lua: ”Kotirannat rakkahat on siellä...”Äiti 
laittoi vaaleanpunaiset silkkinauhat hiuk-
siini. Olin varmaan nätti tyttö.

Sopasen kaupasta ostimme velaksi ruo-
kaa ja sitten pienellä avustuksella se mak-
settiin. Arvo pääsi töihin aika varhain. Mi-
nut äiti laittoi 8-vuotiaana Tuusmäkeen 
kesätytöksi 4-5 vuotiaan seuraksi.

Kuukauden olin siellä kun äiti tuli sin-
ne Hukkasille käymään. Silloin taisin 
kaivata äitiä ensimmäisen kerran. Pää-
sin sieltä pois, Minulla oli sinistä flanel-
lia kaunis mekko joka ostettiin Tuhkasen 
liikkeestä. Se oli jo tosi likainen kun ei 
muuta vaatetta ollut. Päiviö-pojan kans-
sa leikittiin päivät.

Pariskunta olivat peltotöissä päivät. 

Kirjoittaja lupaa  
jatkaa tarinaansa joskus.
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Leena Vepsäläinen: Heinäkuun 16. Päi-
vä 1989 tiällä Pakarilassa Lienan mö-
killä muistellaan vähän Räikkösen 
Katrin kanssa hänen elämänsä vaihei-
ta. Missäs sinä Kati synnyit ja millon-
ka?, Kysyy Vepsäläinen. (Tästedes Vep-
säläisestä käytetään lyhennettä V).
Katri Räikkönen: Minä oon syntynnä, 
synnystäin minä oon Toksoan seurakun-
na ollu, mutta miun syntymäpaikkain ol 
vähän niinku sivussa. (Räikkösestä käy-
tetään  tästedes lyhennettä R)
V: Eikös se ollut Sakkolata missä sinä 
synnyit?
R: Ei, ei veikkonen se ollut Sakolata, kun 
se ol Venäjän puolta. Sakkolahan on Suo-
men puolta.
V: No kerroppas vanhempas nimet ja 
montako teitä lapsia oli?
R: Isä oli Juhana Simon poika Kaartinen 
ja äiti ol Maria, enpä muista isän nim-
mee… Kiuruomaa sukuaan.
V: Niin ja minkäslainen se koti oli?
R: No koti oli semmonen köyhä. Ei ol-
lut mikkään tuota rikas ja lapsia meitä oli 
neljä siinä.
V: Simo ja sinä ja..
R: Simo ja minä ja Matti ja Maikki. Kato, 
enemmänhän niitä tulloo..
V: Neljä, viis. Sinähän oot viies.
R: Simo ol vanhin.
V: Ja mikäs se Matin ja Maijan koh-
talo on?
R: No niihen kohtalo on semmosta, ne on 

Aatteita ja elämänvaiheita

Katri Räikkösen haastattelu
Haastattelija Leena Vepsäläinen

Tässä Inkeriläisten viestin numerossa alkaa vuonna 1989 tehty Katri Räikkösen 
haastattelu. Useampaan osaan jaettu eläväinen keskustelu vie lukijan haastatteli-
ja Leena Vepsäläisen ja vuonna 1911 syntyneen kertoja Katri Räikkösen mukana 
vanhaan Inkeriin – surusta ja ilosta täyteläisiin muistoihin. 

tiettä tietymättömässä Venäjällä.
V: Ahaa. Vietiinkös nekin sinne äkkiä 
sitten?
R: Ei ne varmaan. Vel Matti jäi tuota sin-
ne Pietarin rintaan kolhoosiin.
V: Niin, etkä sen koommin tiiä?
R: En tiiä yhtään mittään mitä siellä…
V: Entä Maikki?
R: No Maikki jäi kanssa sillalailla ihan, 
että siitä ei oo mittään tietoo, mutta ei se 
joutunna mänemään mihinkään, se jäi 
omille maille.
V: Niin, se teijän koti ol ihan niinku it-
senäinen ja..
R: Niin, se ol itsenäinen semmonen piän 
muatila siitä.
V: No kävikös sitten isäs muualla töissä 
vai mitenkä työ sen elannon hankitte?
R: Kyllä ne kävivät muualla töissä, isä 
ja äiti ja myökiin kun alettiin joutua niin 
mualimallehan sitä piti lähtee leipää eh-
timään.
V: Niin minkäslaisissa töissä isäsä kul-
ki?
R: No se vuan ol niissä satunnaisissa töis-
sä; muanviljelystöissä ja semmosissa.
V: Nuapurloissa?
R: Niin nuapurloissa kävi. 
V: Mihinkäs sinä sitten läksit kun kot-
too jouvuit?
R: No seettämän vanhana minä läksin 
lapsenlikaks. Niin sillon piti jo lähtee lei-
pää hankkimaan.
V: No entäs koulunkäynti?
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R: No, koulunkäynti jäi sillälailla, että ko-
lome vuotta kerkesin käyvä koulua. Muu-
ta en oo käynä.
V: Niin. Muistatko opettajan nimmee?
R: En muista yhtään.
V: No tuota, sinä nuaparissakos sinä 
olit sitten siellä työhommissa vai mi-
tenkä?
R: Nuapurissa olin lapsenlikkana.
V: No mitenkäs sinä sitten tuli Sakko-
laan? Kun sinä olit sitten Sakkolassa 
kirjoilla. Vai olikos se Matti sitten Sak-
kolasta kotoisin.
R: Ei oo. Meillä ei oo Sakkolassa yhtään 
mittään muuta kuin Simo oli Sakkolasta. 
Simo jäe sillon, kun myö tiältä Suomesta 
lähettiin, kun myö oltiin tiällä Suomessa 
ja lähettiin, niin Simo jäi Sakkolaan. Jä 
myö oltiin vuon siellä niinku väliaekane.
V: mutt, mitenkäs sinä sitten kuiten-
kin sait jiähä tänne Suomeen sitten sii-
nä vaiheessa…
R: No se ei olt siinä vaiheessa. Sitten myö 
mäntiin Venäjälle ja myö oltiin siällä ja 
nyt ku sovat alko ja kolhoosit tul, niin nyt 
myö juovuttiin semmoseksi, että tuota se 
Stalin läkt meitä kiiättelemmään sinne si-
sä-Venäjälle. Se vei sinne meijät ensin ja 
sieltä sitten tultiin niinku omavaltasesti 
poes ja sitten meill ei olt missään aikaa 
muuta ku kakskymmentäneljä tuntii. Aina 
piti muuttaa.
V: No kuulehan nyt tuota. Sinä siis, lä-
hetään vielä siitä nuoruuvesta. Missä-
sä sinä Mattiin tutustuit, Räikköseen?
R: Mattiin minä tutustuin tiällä Toksovan 
seurakunnassa. Samassa seurakunnassa 
missä oltiinkin nyt. Mutta kun myö ol-
tiin välillä tiällä Suomessa, sillon Ruotsin 
vallan alla vae mikä se oli. Ja sitten män-
tiin takas sinne Venäjälle.
V: Ai työ olitte Somessa välillä. Missä. 
Sakkolassa vai?
R: No ei oltu Sakkolassa. Myö oltiin sil-
lon tuota, missäs myö nyt oltiin, ai niin, 
mut Sakkolassahan myö oltiin Simon luo-

na. Ja sitten siitä myö lähettiin Neväjälle 
ja solloin min olin neljäntoista vanha kun 
mäntiin sinne takaisin.
V: Mänittekös työ koko perhe
R: Isä jäe tänne. Simo jäe tänne. Isä jäe 
siinä tappauksessa, että se sano, että hän 
kesän hankkii tiällä ja sitten ostaa hevo-
sen ja syksyllä tulloo hevosen kanssa sit 
sinne. Ja sitten pantiin raja kiinni, ni se ei 
piässy enää tulemaan.
V: Mikähän vuos se oli?
R: No, muistaako niitä vuosilukuja…
V: Isäs jäe Simon kanssa Sakkolaan.
R: Niin, mut sitten isä jo ol männä Lumi-
vaaran seurakuntaan ja siellä ollut ja siel-
lä sitten on kuollu.
V: Ja sinä, äin kanskos sinä sitten oli?
R: Äitin kanss myö oltiin. Äet sano, hä-
nen pittää piästä ommiin multiin kuole-
maan.

Matti ja Katri Räikkönen. Kuva otettu arviolta 
30-luvun alku-puolella. 
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V: Siis sinne Inkerinmualle?
R: Venäjälle.
V: Ja olkos ne Maikki ja Matti vielä si-
nun kanssas sitten?
R: Ol ne. Ol ne. Yhessä myö mäntiin tiäl-
tä Suomesta sinne takasin.
V: ja mänitte Toksovaan sollon, niinko?
R: Niin.
V: No entäs sen jälkeen.
R: Sitten oltiin Toksovassa.
V: Olitteko omassa koissa?
R: Oltiin. Sitten tuota Matti ja Maikki ne 
olivat jo mualimalla. Ainoastaan minä 
olin sitten äidin kanssa siinä kotona.
V: Niin. No entäs sitten?
R: Sitten tul kolhoos, sitten mäntiin kol-
hoosiin.
V: Stalinin aikana.
R: Niin.
V No mitäs se tarkotti. Saitteko työ 
asua kotona sitten?
R: Kyllä myö kotona suatiin asua ja yks 
lehmä suatiin siinä pittää ja kolhoosissa 
käyvä töissä, mutta ei siitä suatu mittään. 
Myö oltiin tuota, kesä tehtiin siskon kans 
töitä siinä, siskol ol lehmäpaimenena ja 
minä olin muuna työnä niin syksyllä sua-
tiin yhdeksäntoista killoo perunoita, ja ei 
muuta mittää.
V: Ja entäs äitis?
R: Äiti ol kotona.
V: Jaa.
R: Sitten vapaa-aikoina käytiin marjassa 
ja marjasta suatiin ja käytiin Piatarissa ja 
sinne myötiin.

V: Sieniä keräsitte?
R: Sieniä kerättii ja luutia tehtiin ja mitä 
vuan suatiin kaikki vietiin Pietariin. Ja 
sillä elettiin.
V: Ja sillä elitten.
R: Niin. Ja sillä elettiin.
V: No mitäs se vapaa-aika oli? Olikos 
ne illat ja --- vai satteko työ joskus pä-
evee, että piäsitte kauppoo tekemään. 
Piäsitte kävelemmään sinne Pietariin.
R: No ei meillä mittään semmosta sen 
kummenpata vapaa-aikaa ollu muuta kun 
se kun se nyt ol kun Pietarissa käyntiin
V: Jalankos työ menittä?
R: Ei kun junassa.
V: Ai se ol juna. Mitenkäs pitkä mat-
ka se ol?
R: Meiltä ol 5 kilometrii sinne asemalla 
ja sitten oliko se siinä nyt, en minä muis-
ta paljonko se ol.
V: Torilleko ne vietiin?
R: Torille.
V: Että ol lupa kuitenkin tämmöseen 
ommaan hankkeeseen.
R: Minäkin kun olin torille kuule yhen 
kerran, no kyllä kait sen suap sannoo, to-
rilla olin mustikoita myömässä. Tul kaks 
herraa siihen ja kysy paljonko maksaavt. 
Meiltä ol kolome tyttöö sillon. Minä olin 
keskellä, toiset lo siällä. Ja minulta tulivat 
kysymään. Minä sanoin: kaksikymmentä 
kopeekkaa las. Ne laseittain myötiin. Ja 
minä annoin neljä lasia niille tuota mus-
tikoita. Ja ne ol sitten antavinnaan mulle 
tuota kahenkymmenen ruplan setelin. Ja 
niin minä annoin sitten siitä setelistä yh-
deksäntoista ruplaa takasin niille rahhaa 
ja ne miehet ko hävis, niin mulle ei jiän-
ny mittään. Ne ol semmosia silmänkiän-
täjiä, torilla.
V: Veivät mustikat 
R: Niin mustikat veivät ja sitten veivät ra-
hat. Onneks jäi sen verran mustikoita, että 
piäsin sitten kottiin vielä. 

”No seettämän  
vanhana minä  
läksin lapsenlikaks.

”
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Minuus ja identiteetti
Tarkasteltaessa inkerinsuomalaisen väes-
tön olemusta kautta aikojen voidaan ottaa 
yhdeksi näkökulmaksi se, mihin ja miten 
tämän väestön jäsenet ovat kautta aiko-
jen itsensä sijoittaneet. Kun he vastaavan 
kysymyksiin, kuka minä olen, kehin minä 
kuulun, ketkä ovat meikäläisiä ja ketkä 
eivät, he samalla identifioituvat aina jo-
honkin, joka on meikäläisempää kuin toi-
seus. Identiteettikysymyksistä on kirjoi-
tettu kautta aikojen eikä siitä juurikaan 
ole päästy yksimielisyyteen, mitä se oi-
kein on ja onko se oikea tapa tarkastella 
ryhmäkuuluvuutta.

Yksi tapa on pyrkiä näkemään ihmi-
sen minuus ja meikäläisyys sisältäpäin 
–  olen kutsunut tätä esoteeriseksi iden-
titeetiksi ja siihen liittyvää folkloreineis-
toa esoteeriseksi folkloreksi. Vastaboolina 
on eksoteerinen identiteetti ja siitä kerto-
va eksoteeerinen folklore, joka tarkastelee 
kyseenä olevaa ryhmää ulkopuolelta. Mo-
lempiin näkökulmiin liittyy luonnollisesti 
tukeutuminen stereotypioihin, joiden kaut-
ta viestitetään niistä kulttuurisista elemen-
teistä, joita pidetään kyseiselle ryhmälle ja 
sen edustajille luonteenomaisina. 

Identiteettikysymyksissä on perintei-
seen tapaan tukeuduttu niiden sisällön 
kohtaamiseen. Puhutaan annetuista iden-
titeettisisällöistä – samastumiskohteis-
ta tai rakennuspylväistä, joita ovat mm. 
sukupuoli, ihonväri, nimi, annettu kan-
salaisuus, usein uskonto, äidinkieli jne., 
joiden saaminen ei juuri ole yksilöstä riip-
puvainen – vaikka tokihan niitä voidaan 

Näkökulmia  
inkerinsuomalaisuuteen

Dosentti Lassi Saressalo
Inkerin liiton 90-vuotisseminaarissa 25.9.2012

ajan myötä vaihtaa, kun halutaan uusia 
samastumiskohteita. Saavutetut identi-
teettisisällöt puolestaan ovat vapaaehtoi-
sia tai pakollisia valintoja, joita ihminen 
joutuu tahtomattaan tai tahtoen tekemään 
elämänsä varrella. Tällaisia ovat mm. 
ammatti, harrastusryhmät, poliittinen 
sitoutuminen mutta nyt käsillä olevas-
sa kontekstissa myös karkotetun status, 
pakolainen, paluumuuttaja jne. Kolmas 
taso on omaksuttujen identiteettisisältö-
jen taso, jossa yksilö omaksuu tilantees-
ta riippuen suhtautumisen toisiin ihmisiin 
tai toisiin ryhmiin. Alistuneisuus, pelko, 
piiloutumisen pakko, minuuden symbo-
liikan kätkeminen, anelevuus, välttele-
vyys jne. ovat tällaisia yksilön ja joskus 
ryhmänkin kannalta strategisia käyttäy-
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tymismalleja, jotka vaikuttavat luonnol-
lisesti yksilön minäkuvaan.

Kolmantena näkökulmana alla olevaan 
voisi ottaa myös käsitteen etnonyymi, ni-
mityksen omasta itsestä tai toisten minuu-
teen ja meikäläisyyteen kohdistaman nimi-
tyksen. Näillä on luonnollisesti merkitystä 
ihmisen hahmottaessa eroa meikäläisten ja 
muukalaisten välillä, keitä me olemme – 
tai keitähän nuo ovat. Ja taas rakennetaan 
minuutta, meikäläisyyttä ja muukalaisuut-
ta pääasiassa stereotypioiden avulla, joka 
tuodaan esiin etnisessä folkloressa ja etno-
grafisessa stereotypisoinnissa.

Vanhempaa  
identiteettikerrostumaa
Tämän kirjoituksen taustalla on Hannes 
Sihvon artikkeli Inkeriläisten identiteet-
ti muutosten paineessa. Sihvo lähtee liik-
keelle esi-inkeriläisestä maailmankuvas-
ta. Hän toteaa inkeriläisyyden, niin kuin 
se nykyisin käsitetään, olevan historialli-
sesti pitkä prosessi, vaikka itse käsite In-
kerinmaa oikeastaan syntyi vasta Ruot-
sin suurvalta-aikana ja alueelle annettiin 
hallinnollinen identiteetti Ingermanland. 
Tuolloin aluetta asuttivat alkuperäiskan-
sat vatjalaiset, sinne joskus 1000-luvun 
paikkeilla syntynyt inkeroisten heimo tai 
etnos, joita slaavit kutsuivat eksoteeri-
sella etnonyymillä tšuudit, kuten muita-
kin itämerensuomalaisia etnoksia. Miten 
tämä ingermanlandilaisuus vaikutti varsi-
naiseen maarahvaaseen ei tietenkään ole 
tiedossa – sekä vatjalaisilla että inkeroi-
silla oli omat esoteeriset etnonyyminsä, 
mutta ruotsin viranomaisille he olivat kai-
keti yhtä rahvasta venäläisten kanssa ja 
muodostivat valloitetun maan ortodoksi-
sen perusväestön. Alkoi siis Ruotsin val-
lan aika, joka käsitteenä elää edelleenkin 
mm. inkeroisten ja vatjalaisten folklores-
sa. Keskeistä toki oli, että uusi valta toi 

valtiokäsitteensä ja luterilaisen uskon-
nonharjoittamisen alueelle. Syntyi pola-
risaatio ortodoksisuus, mikä merkitsi ve-
näjän uskontoa ja luterilaisuus, joka siis 
edusti valloittajan maailmankäsitystä. Itse 
asiassa rahvaan parissa alettiin puhua ja 
puhuttiin vielä pitkään suomenuskosta ja 
venäjänuskosta ja nämä käsitteet tarjosi-
vat mahdollisuuden sekä esoteeriseen että 
eksoteeriseen identifiointiin. Näin kirkos-
ta tai kirkoista tuli selkeä samastumis- ja 
samastamisvälinen, jolla saatiin maarah-
vas kategorisoitua ja joka itsekin katego-
risoitui vastaavalla tavalla.

Inkerinsuomalaisuuden synty
Luonnollisesti on muistettava että jo tuos-
sa vaiheessa, jolloin inkeriläisyyttä ei kä-
sitteen nykymerkityksessä ollut, olivat 
kaikki alueen väestöryhmät myös kie-
lellisesti eriytyneitä, mikä luonnollises-
ti merkitsi myös kielellistä identifioitu-
mista ja kielellisten ryhmien erottumista 
toisistaan. Kun tätä moninaisuutta vielä 
alkoi lisätä suomalainen – tai itse asias-
sa suomenkielinen maahanmuutto – ei-
hän suomalaisuutta nation merkityksessä 
vielä tunnettu, syntyi nykyisinkin tun-
nettu itämerensuomalainen Inkerinmaa, 
jossa lisäkerrostumana olivat toki alueel-
le muuttonsa ulottaneet slaavit – pääasi-
assa venäläiset ja saksalainen ja venäläi-
nen yläluokka. Lisäksi Länsi-Inkerissä 
vaikutti myös vähäinen virolainen etnos.

Muuttajat olivat Savosta tulleita sa-
vakoita ja Äyräpään kihlakunnan äyrä-
möisiä ja näiden lisäksi länteen, lähinnä 
Soikkolanniemelle tuli muita suomalai-
sia. Näillä toki oli yhteinen kieli, mutta 
omia etnisyyden symboleja, joista tunne-
tuin ehkä oli naisten pukuparsi, joka säi-
lyi etnisenä tunnisteena 1900-luvun al-
kuun. ja oma etninen folklorensa, jonka 
tapaa erityisesti naisten kalevalamittai-
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sessa lyriikassa.Mielenkiintoista on, että 
Turun yliopistossa olevaan TKU-arkis-
toon tallennettu Inkerin henkisen kansan-
perinteen arkiston aineistossa on kunkin 
kertoja kohdalle merkitty heidän etninen 
taustansa (ä, sa, su, va, ink). Tämän kir-
joittajalle on jäänyt epäselväksi ovatko 
kertojat itse antaneet etnonyyminsä ke-
rääjille vai onko se päätelty heidän kie-
lensä ja/tai kotikylänsä perusteella.

Ruotsin vallan aika merkitsi kuitenkin 
selvää luterilaisen väestön statuksen nousua 
– edustivathan maahan muuttaneet ja lute-
rilaisen kasteen ottaneet hallitsevaa valtaa 
ja sen kirkkoa. Näin tavallaan luterilainen 
identiteetti pääsi niskan päälle ja luterilai-
suus oli tavallaan offensiivinen käsite, joka 
tarjosi offensiivisen identiteetin mallin.

Kun Venäjä otti Inkerinmaan haltuun-
sa Suuren Pohjan sodan jälkeen ja alkoi 
rakentaa Pietaria, tilanne muuttui radikaa-
listi. Ingermanlandista tuli Pietarin ku-
vernementti ja kasvavan Pietarin väestön 
resurssialue. Uskonnon tasolla ortodoksi-
suus luonnollisesti sai uudelleen jalansi-
jaa virallisena uskontona ja vallankäytön 
välineenä ja luterilaisuudesta tuli selke-
ästi defensiivinen etninen elementti, jol-
la pyrittiin ja voitiin vastustaa venäläisty-
mispainetta. Maaseudulla kylissä säilyivät 
kuitenkin vanhat mikroetnokset, kylissä 
olivat edelleen venäläisten, suomalaisten, 
inkeroisten ja vatjalaisten otsat – kyläpää-
dyt, milloin minkinlaisena kombinaationa. 
Mutta aika merkitsi myös sulautumispro-
sessin voimakasta alkua, vatjalais- ja inke-
roisväestön assimilaation alkua.

Alistetusta asemasta  
valtakulttuuriksi
Venäjän ylivalta toi mukanaan maaor-
juuden. Tsaari palkitsi uskollista aateli-
aan lahjoittamalla näille kylittäin maata 
ja talonpoikia, jotka sidottiin paikalleen 

ja jopa joutuivat isäntänsä rankaisuvallan 
alle. Maaorjia oli tosin kahta lajia. Toi-
saalta juuri lahjoitusmaaisäntien orjat ja 
toisaalta valtion ja tsaarin hovin alusta-
laiset, joiden kohtelu oli ehkä lievempää. 
Yhtä kaikki, talonpoikainen vapaus muut-
tui ensin vuokraviljelijän statukseksi ja 
sitten orjuudeksi.Tämä merkitsi alistetun 
sosiaalisesti nujerretun minuuden aikaa, 
joka heijastuu mm. inkerinsuomalaisessa 
kansanrunoudessa, joka oli luonteeltaan 
selkeästi defensiivistä.

Mutta sen rinnalle jo 1830-luvul-
ta lähtien ja etenkin maaorjuuden lak-
kauttamisen jälkeen (1861) ja erityises-
ti 1800-luvun loppupuolelta 1900-luvun 
alkuun alkoi luterilaisen seurakuntalai-
toksen myötä suomenkielisen identi-
teetin ja kirkon aika. Ja nimenomaisesti 
Suomesta johdettuna prosessina. Syn-
tyi kirkon ja koulun liitto, joka lähti liik-
keelle nousevasta kansallisesta herätyk-
sestä Suomessa ja joka näki Inkerinmaan 
suomalaiset osana kokonaisuutta, aloitti 
koululaitoksen kehittämisen ja suomen-
kielisen ja -mielisen sivistyksen ulotta-
misen Inkeriin. Tämä johti selkeään kan-
salliseen politiikkaan, jonka vaikutukset 
tulivat esille sekä positiivisina että nega-
tiivisina 1900-luvulla. Rakennettiin suo-
malaiskansallista identiteettiä Inkeriin.
Nimittäisin tätä kautta jopa offensiivi-
seksi suomalaistamiskaudeksi.

1800-luvun aikana alkoi ja vuosisadan 
loppuun tultaessa yhä voimistui muutto-
liike Inkerinmaalle ja erityisesti Pietariin 
– nousevaan suurkaupunkiin. Syntyi kau-
punkilaisinkerinsuomalaisten identiteet-
tiryhmä, joka kuitenkin oli näkymätön 
verrattuna maaseudun suomalaistuvaan 
koulutus- ja kirkolliseen valtavirtaan.

Venäjän koululaitoksessa alkoi venä-
läistämiskausi uuden kansakouluasetuk-
sen myötä vuonna 1874. Venäläistämista-
voitteet kohdistettiin mm. opettajiin, joiden 
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separatismia yritettiin kitkeä pois. 1800-lu-
vulla syntynyt konservatiivinen suomen-
kielinen lehdistö vastusti pyrkimyksiä ja 
puolusti syntynyttä Inkerin suomalaisuut-
ta. Mutta syntyi myös toisensuuntaista po-
liittista liikehdintää, jossa kritisoitiin kirk-
koon sitoutunutta suomalaisuusliikettä ja 
nähtiin venäläisyys moniulotteisena yli-
kansallisena elementtinä – alkoi sosialis-
tisten ajatusten esilletulo, joka hajotti in-
kerinsuomalaiset kahtia kansallismielisiin 
inkerinsuomalaisiin ja sosialismiin suun-
tautuviin, jotka näkivät Inkerin osana 
suurta Venäjää ilman selkeitä kansallispo-
liittisia tavoitteita. Se, miten tavallinen In-
kerinmaan asukas tämän asian ymmärsi, on 
jäänyt toistaiseksi selvittämättä.

Venäjän vallankumouksen jälkeen 
Suomesta paenneita punaisia ohjattiin 
valistustyöhön Inkerinmaalle ja tähtäi-
menä oli talonpoikaiston ja samalla kir-
kon aatteiden tuhoaminen ja uuden maa-
ilmankatsomuksen levittäminen, oltiin 
hakemassa inkerinsuomalaista sosialis-
tista työväenidentiteettiä – inkeriläistä 
kommunismia. Osa inkerinsuomalaisista 
omaksui uuden maailmankatsomuksen ja 
sen myötä yleisliittolaisen identiteetin – 
luokkakantaisen aatteen, jossa etnoksille 
ei ollut sijaa. Vähemmistökansat haluttiin 
hävittää ja sinä pitkälti onnistuttiinkin. 

Kaltoin kohdeltu kansa
Osana tätä prosessia ja koko neuvosto-
valtion muutosprosessia karkotettiin ku-
lakkeina myös inkerinsuomalaisia ta-
lonpoikia ja sivistyneistöä mm. Kuolan 
niemimaalle – syntyi ensimmäinen vaihe 
inkerinsuomalaisten karkotettujen iden-
titeetin muotoutumista. Eräässä mieles-
sä voitaisiin puhua diasporaidentiteetistä 
tai kotinsa menettäneen väestön (evak-
ko)identiteetistä, joka sitten jatkui niin 
1930-luvun karkotuksina kuin talvisotaa 

edeltäneinä aluetyhjennyksinä ja karko-
tuksina Pohjois-Inkerissä, puna-armeija 
toteuttamina evakuointeina toisen maa-
ilmansodan aikana, siirtona Suomeen 
1943–1944 ja sen myötä paluuna Neu-
vostoliittoon ja diasporan jatkumisena 
aina Neuvostoliiton kaatumiseen saakka.
Tämä vaihe näkyy myös selkeänä folklo-
rekokonaisuutena, jota voitaisiin kutsua 
etniseksi diasporaloreksi, jota on koottu 
eri arkistoihin, mutta jonka on tutkimat-
ta ja jonka täydennyskeruuseen olisi vie-
lä mahdollisuuksia.

Vallankumouksen pyörteissä pakeni 
osa inkerinsuomalaista aktivisteista Suo-
meen ja synnytti selkeän natiopoliittisen 
inkeriliikkeen. Ensin se toimi Venäjän si-
sällissodan osapuolena – toki vaatimat-
tomasti ja Neuvosto-Venäjän syntymi-
sen jälkeen eräänlaisena maanalaisena 
hallituksena, pakolaishallituksena, Inke-
rin hoitokunnan nimellä ja ylläpiti Inke-
rin kansallisen olemassaolon ajatusta aina 
lakkauttamiseensa saakka 1944. Liikkeel-
lä oli oma symboliikkansa, Inkerin lip-
pu, Inkerin vaakuna, Inkerin hymni ja 
kuten todettu oma hallitus.Tätä vaihet-
ta voitaisiin kutsua maanpakolaisidenti-
teetin kaudeksi. Ajatus inkerinsuomalai-
suudesta kuitenkin eli ja nousi uudelleen 
esiin Inkeriläisten yhdistyksenä ja vuo-
desta 1994 Inkeri-liiton nimisenä ja toimii 
edelleenkin. Aiempi natioajatteluun pe-
rustuva liike on kuitenkin vaihtunut sel-
keästi sosiaaliseksi liikkeeksi 1994. Lii-
ton tarkoituksena on toimia Suomessa 
asuvien inkeriläisten ja inkeriläisyydes-
tä kiinnostuneiden yhdyssiteenä ja etujär-
jestönä. Liitolla on myös henkilöjäseniä 
enimmäkseen niiltä paikkakunnilta, joil-
la ei ole omaa jäsenjärjestöä.Inkeriläis-
liike on siis selkeästi muotoutumassa et-
niseksi liikkeeksi, jolle on keräytymässä 
myös edunvalvontakysymyksiä ja inke-
rinsuomalaisuuskysymys on edelleenkin 
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auki – ollako suomalaisia vai inkerinsuo-
malaisia.

Paluumuuttajastatus  
ja identiteetti
Kun Neuvostoliitto kaatui ja president-
ti Koivisto piti vuonna 1990 kuuluisan 
puheensa, jossa hän totesi inkerinsuoma-
laisten olevan suomalaisia (kuten muut-
kin NL:n suomalaiset) helpottui inkerin-
suomalaisten muuttoprosessi Suomeen. 
Syntyi paluumuuttajaryhmä. Se miten 
sen minuus ja meikäläisyys hahmottuu, 
on vielä tutkimatta. Paluumuuttotutki-
mus on pääasiallisesti askarrellut sosi-
aalipoliittisten kysymysten parissa, mut-
ta näkyvillä on, että myös tämän varsin 
heterogeenisen väestöryhmän identiteet-
tikysymyksiin alettaisiin kiinnittää tutki-
muksellista huomiota. Heterogeenisuus 
johtuu siitä, että paluumuuttajastatuksen 
sai aikoinaan jokainen, jonka isovanhem-
mista yksi oli suomalainen – ehtoja on 
toki muutettu kuluneiden kahdenkymme-
nen vuoden aikana. Tilannetta hämmen-
tää toki vielä se, että Suomeen muuttaa 
eri syistä Venäjältä inkerinsuomalais- tai 
suomalaissukuisia, jotka eivät tule paluu-
muuttajakategorian kautta. 

Suomalaisesta eksoteerisesta näkökul-
masta hahmotetaan paluumuuttajat ve-
näjänsuomalaisiksi – mikä ei ole oikein 
– näitähän ovat muut kuin inkerinsuoma-
laistaustaiset. Ongelmaksi eksoteerisel-
la termitasolla nousee esimerkiksi käsi-
te ukrainaninkerinsuomalaisuus! Mutta 
yhä useampi ns. paluumuuttaja omaa 
kaksoisidentiteetin – he ovat kielellises-
ti voimakkaasti venäläisiä, vanhimmat 
neuvostokansalaisia nuorimmat venäjä-
ninkerinsuomalaisia – joilta suomalai-
nen yhteiskunta mieluiten sulkee lähei-
syysportit. Etninen diskriminaatio on 
Suomessa valitettavan selvästi nähtävis-

sä ja useat uudet paluumuuttajat löytävät-
kin itsensä venäjänkielisistä uusista yh-
teisöistä – kulttuuriklubeista ja muista 
vastaavista. Uskonnollisella identiteetil-
lä ei nykyisin liene suurta vaikutusta Suo-
messa – Inkerinmaalla kylläkin.

Inkerinsuomalaisuutta  
tutkimaan!
Tuorein perinnetieteellinen inkeriläisyyt-
tä koskeva julkaisu, joka sattui käteeni, 
on vuodelta 1999. Se tarkastelee kuiten-
kin inkerinsuomalaisuutta Venäjällä, In-
kerinmaalla.Mielestäni olisi sekä tieteen 
että inkerinsuomalaisuuden kannalta kes-
keistä lähteä hakemaan inkerinsuomalais-
ten yhteisöllistä statusta 2010-luvun Suo-
messa ja samalla etsiä ne lääkkeet, jolla 
voidaan tukea henkilökohtaisten identi-
teettipolkujen hakua ja löytämistä.

Heli Sjöblom-Immala tarkastelee uu-
dessa artikkelissaan maahanmuuttajien 
Suomen sisäistä muuttoa ja kotoutumis-
ta.Hänen kotoutusstrategiassaan, joka on 
itse asiassa Jarkko Rasinkankaalta, on 
mielenkiintoinen integraatioon liittyvä 
jako, jota saattaisi olla mahdollista tes-
tata ainakin soveltuvin osin myös paluu-
muuttajaidentiteetin tutkimiseen:

a) rakenteellinen näkökulma: Miten 
paluumuuttajien osalta toteutuvat kansa-
laisoikeudet (pääsy koulutukseen, kohte-
lu työmarkkinoilla, asuntomahdollisuudet 
jne.). Onko kyseisenlaisissa yhteiskunnan 
ja sen jäsenten keskeisissä rakenteellisis-
sa kysymyksissä elementtejä, joissa pa-
luumuuttajalla on hänen identiteettiinsä 
kohdistuvia stigmoja tai positiivisia ni-
menomaan statuksesta johtuvia tekijöitä 
(ns. mamustatus ja -identiteetti).

b) kognitiivinen näkökulma: Onko pa-
luumuuttajastatuksen omaava henkilö ti-
lanteessa, jossa hän ei hallitse enemmis-
töyhteiskunnan käytänteitä. Tässä lienee 
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paluumuuttajien osalla yleisintä kielelli-
sen identiteetin ongelma. Vaikka etupääs-
sä venäjää puhuva paluumuuttaja oppii-
kin suomen kielen, on useimmiten hänen 
intonaatiostaan havaittavissa ”vierautta”, 
jonka etnisesti varautunut enemmistö ha-
vaitsee ja kategorisoi toiseudeksi. 

c) sosiaalinen näkökulma: Miten pa-
luumuuttajan sosiaalinen verkosto Suo-
messa järjestyy – onko kielisyys tässä 
pääasiallinen ratkaisu, mikä on paluu-
muuttajan omaksuva henkilökohtainen 
identiteetti? Onko se vieroksuva, alistu-
va, pelkäävä, rohkea – miten pääväestöön 
suhtaudutaan, miten suhteudutaan toisiin 
maahanmuuttajakategorioihin?

d) identiteettinäkökulma on kaiken 

edellisen summa. Mitä eri identiteettita-
soja maahanmuuttaja, tässä tapauksessa 
paluumuuttajakategoriaan eksoteerises-
ti luokiteltu henkilö joutuu käyttämään 
omassa selviytymisstrategiassaan? Onko 
Suomen kansalaisuuden saaminen rat-
kaisevaa esoteeriseen suomalaisuuteen 
identifioitumisessa? Todettakoon, että 
somalipoikien osalta asevelvollisuuden 
suorittaminen Suomessa merkitsee hy-
väksyttävän maahanmuuttajasuomalai-
suuden perustaksi.

Ja lopuksi. Milloin paluumuuttajataus-
taisesta inkerinsuomalaisesta tulee ek-
soteerisesti ihan oikea suomalainen? Vai 
onko se tarpeenkaan – katoaahan tuolloin 
inkerinsuomalaisuus. 

Tekeillä on inkerinsuomalaisista ker-
tova dokumenttielokuva, joka julkis-
tetaan myöhemmin keväällä, kertoo 
elokuvan toteuttajiin kuuluva Reetta 
Aalto.
Elokuvan keskiössä on inkeriläisen 
sodan aikana tekemä matka Inkerin-
maalta Viron kautta Suomeen ja hei-
dän kohtalonsa siitä eteenpäin. Tarkoi-
tuksena on välittää erityisesti lapsille 
ja nuorille pala pitkälti tuntematonta 
historia.
The Living Memory of Ingrian Finns 

Uusi dokumentti  
inkerinsuomalaisista

-projekti on Metropolia ammattikor-
keakoulun Elokuva ja televisio -koulu-
tusohjelman tuotanto. Yhteistyökump-
paneina ovat Tallinnan yliopiston Baltic 
Film and Media School, Suomen Inke-
rin Liitto, sekä Suomen Kansallisar-
kisto ja Historian ja Yhteiskuntaopin 
Opettajien Liitto.
Elokuvan toteuttavat Metropolian ja 
Baltic Film and Media Schoolin opis-
kelijat. Opettajina toimivat Reetta Aal-
to ja Riho Västrik.
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Minun tilaisuuteni vaihtokauppaan meni 
kun taas sain ’veriripulin’ (meillä sanottiin 
sitä ’veriseksi vatsataudiksi’). Minut vietiin 
sairashuoneeseen. Tilanteeni ei ollut hyvä, 
koska kukaan ei palannut sieltä elävänä. 

Ihmeellistä on etten muista mitään täs-
tä elämänvaiheesta. Kirjoitan tässä mitä 
Matti kertoi minulle myöhemmin. Sai-
rashuone oli eristetty muista omalla ai-
dalla, eikä sinne päästetty ketään hoitaji-
en lisäksi. Hoitajien epäiltiin pihistävän 
potilaiden annoksia. Varmistaakseen että 
saisin riittävästi ruokaa, Matti kävi joka 
päivä heittämässä avoikkunasta aidan yli 
paksun palan leipää. Se vaati varmaa kät-
tä ja hyvää heittokykyä.

Matti onnistuikin joka heitolla. Lei-
riläiset taputtivat käsiään, kun viikkoa 
myöhemmin odottamatta kävelin omin 
pain sairashuoneesta pois; ensimmäinen 
elävä takaisintulija.

Ilmeisesti leirialueellamme meidän ai-
kanakin oli joissakin parakeissa venäläi-
siä sotavankeja. Heidän joukossaan ilme-
ni useita lavantautitapauksia, mikä levisi 
myös muihin parakkeihin. Tämä ja muut 
taudit, kuten ’verinen ripuli’ ja nälkä ai-
heuttivat monia kuolemia. Jälkitietojen 
mukaan Viron karanteenileirien inkeri-
läisten kuolevaisuus oli yhteensä 1500, 
mistä 400 kuoli Klogalla. Kuolleet vietiin 
pois puisissa arkuissa (kirstuissa). Hau-
tausmaalla ruumiit otettiin pois arkuista 
ja haudattiin kankaaseen käärittyinä. Ar-
kut käytettiin yhä uudelleen ja uudelleen.

Meidän kurja leirinolo vaikutti eniten 

lapsiin ja vanhuuksiin. Etupäässsä Suo-
men Punaisen Ristin toimesta alkoivat 
lapset ja vanhukset saada Punaisen Ris-
tin ruokapaketteja: maitoa, munia, voita, 
juustoa, purkkiruokaa. Monille tämä apu 
tuli liian myöhään.

Suuressa parakissa ei ollut yksityisyyt-
tä. Me kaikki tahtomattaan saimme jakaa 
perhetragedioita ympärillämme. Niistä 
kolme kuolemaa vaikutti meihin läheisem-
min. Ne koskivat meidän Kurkelan naapu-
reitamme ja jäivät pysyvästi mieleeni.

Juakkolan Annamarin lapset, 3-vuoti-
as tyttö ja 5-vuotias poika – perhe jon-
ka kanssa asuimme Oskalan talossa Kur-
kelassa – alkoivat saada Punaisen Ristin 
ruokaa. Olimme kaikki iloissaan ja kii-
tollisia siitä. Sitten tapahtui jotain kauhe-
aa. Molemmat lapset alkoivat itkeä lepyt-
tämättömästi, eikä heidän äitinsä voinut 
mitenkään auttaa. Sitten tunnin, parin si-
sällä he molemmat, ensi tyttö, sitten poi-
ka, kuolivat. Ei taitanut olla yhtään kuivaa 
silmää parakissa. Oliko niin, että heidän 
ruuansulatussysteeminsä oli liian heikko 
sulattaakseen ravitsevaa ruokaa?

Noiden viattomien pikkulasten – joiden 
lyhyt elonaika oli ainoastaan kurjuutta ja 
vaivaa – kuoleman näkeminen, oli minulle 
yksi pahimpia kokemuksia. Ajattelin myös 
heidän äiti-parkaa, isoäitiä ja äidin sisarta. 

Suomi puuttui asiaan lasten pelastami-
seksi. Melkein 400 inkeriläistä lasta evaku-
oitiin Viron leireiltä Helsinkiin Suomeen 
marraskuun lopussa 1942. Oli surkeaa to-
deta, että nämä kaksi niin paljon kärsinyttä 

Matkan varrelta – 
inkerinsuomalaisen muistelmia
Reino Jaakkimainen

Jatkoa 
Inkeriläisten Viestissä 11/2007 aloitetuille muistelmille.

Monet eivät selvinneet...
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eivät olleet pelastettujen joukossa.
Eräänä päivänä nousi Uapram (Abra-

ham) Rysa, Armas toverimme isä, per-
heensä paikalta lattialla ja pyysi huomi-
ota. Hän sanoi tuntevansa, että hän pian 
kuolisi ja halusi puhua Kurkelan naapuril-
leen. ”Kyläläiseni ja hyvät naapurini. Ha-
luan pyytää teitä antamaan minulle anteek-
si mitä tahansa pahaa tein taikka puhuin, 
mikä on koskenut teitä. Pian tapaan Ylim-
män Tuomarini ja monet asiat painavat ras-
kaasti omaatuntoani. Minun on vaikeaa sa-
noa tätä, koska se kuulostanee tekosyyltä 
tai omaa syytäni valittamiselta, mutta mitä 
pahoittelen eniten on se, mitä tein vasten 
omaa harkintaani, ollakseen mieliksi vai-
molleni, Marille. Oma syyni on etten rak-
kaudestani häneen omistanut tarpeeksi 
tahdonvoimaa vastustamaan häntä asiois-
sa missä en ollut samaa mieltä.” 

Tämän kuultuaan Mari purskahti it-
kuun ja itki pitkään ja katkerasti. Vihdoin 
hän rauhoittui ja pystyi myös puhumaan: 
”Mieheni on tietysti oikeassa. Ajoittain 
tunnen kuin itse piru ottaisi minut hal-
tuunsa. Teen asioita, mistä tiedän itsekin 
etteivät ne ole oikeita. Mieheni on hyvä 
mies. Se olen minä, joka tarvitsee teidän 
anteeksiantoa. Pyydän teiltä ja mieheltä-
ni sydämellisesti anteeksi.” Tosiaan, muu-
taman tunnin kuluttua Uapran kuolikin.

Uapram oli hyvin tunnettu kylässä re-
hellisenä kunnon miehenä. Kaikki pitivät 
hänestä. Ihmiset tunsivat tietenkin millai-
nen Marikin oli. Ei kukaan kantanut kau-
naa Uapraamille, ja mikä lieneekään vai-
vannut häntä tässä viime hetkessä, olen 
varma, se oli jo aikoja sitten annettu an-
teeksi ja unohdettu. Olimme surullisia 
kunnon miehen kuolemasta.

Karanteeni ajan loputtua ennen jou-
lua 1942 ihmisiä ruvettiin sijoittelemaan 
maataloille tai tehtaille eri puolille Viroa. 
Vaikeimmat sijoittaa, vaatien enemmän 
odotusaikaa, olivat lapselliset perheet tai 
vanhat ihmiset. Me olimme kaikki viisi 

työkykyisiä ja saimme työpaikan Saare-
maan, Viron suurimmalla saarella, suu-
renpuoleisella kartanolla. Meidän muka-
na sijoitettiin samaan kartanoon Schulzin 
perhe; isä, äiti ja meidän kolmen pojan 
ikäiset kolme tyttöä.

Kiitimme Jumalaa, että Hänen avul-
laan selvisimme hengissä Kloogassa, ka-
malassa paikassa. Olosuhteet tekivät sen 
siksi. Karanteeni itsessään oli tietenkin 
tarpeellista.

 Saarenmaan Saari
Saks Nuoremman Farmilla
Tallinnan asianajaja, Saksien perhetuttu, 
joka edusti Saarenmaan tilan omistajaa, 
missä työskentelisimme, järjesti meidän 
matka-asiat. Tällä kertaa matkustaisimme 
ei härkä- vaan henkilövaunuissa.

Tapasimme asianajajan Tallinnan rauta-
tieasemalla ja hän vei meidät kotiinsa. Vi-
ron ja Suomen kielet ovat lähisukulaisia, 
mutta riittävän erilaisia tehdäkseen kes-
kustelun aika vaikeaksi. Osoittautui, että 
tämä asiamies puhui erinomaista venättä, 
niin keskustelimmekin hänen kanssaan sil-
la kielellä. Hän antoi meille tietoja tilasta 
ja sen omistajasta. Mies oli ollut Saks Van-
hemman asianajajana Viron itsenäisyyden 
aikana. Saks vanhemmalla oli hallituksen 
sopimus käsitellä kaikki postinkuljetuk-
set Tallinnan ja Saarenmaan välillä, mihin 
hänellä oli käytössään 12 hevosen ryhmä. 
Nykyinen omistaja on alkuperäisen omis-
tajan poika. Hän on ainoa jäljellejäänyt 
perheen jäsen bolshevikkien vallankaappa-
uksen jälkeen kesäkuussa 1940. Hän sattui 
olemaan silloin opiskelemassa Saksassa ja 
välttyi vanhempiensa saamasta kohtalosta. 

Pakollisen liittymisen jälkeen Neu-
vostoliittoon alkoi systemaattisen Viron 
valtion hävittäminen. Ensimmäiseksi suuri 
osa maan sivistyneistöä ja valtion virkamie-
hiä joko vangittiin tai ajettiin maanpakoon 
Siperiaan. 1941 vuoden alussa ’muut viha-
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mieliset ainekset’, kuten varakkaat farma-
rit, tehtailijat ja muut yksityisyrittäjät - yli 
10,000 ihmistä - , saivat samanlaisen kohta-
lon. Saksin vanhemmat olivat onnettomien 
maanpakolaisten joukossa Siperiassa.

Ne jotka pystyivät säilymään hengissä 
gulag-elämässä, ovat kertoneet jälkeen-
päin, että virolaiset, samoin kuin muut-
kin balttilaiset sortuivat gulagin kurjuu-
teen nopeammin kuin venäläiset, koska 
eivät olleet valmistuneita tämänlaiseen 
elämäntyyliin. Heidän kuolinlukunsa oli 
juuri sen vuoksi korkeampi kuin venäläis-
ten. (Muistan kuulleeni kotona Kurkelas-
sa jonkun sanovan että ’nuo junat’ olivat 
täynnä Viron maanpakolaisia.)

Vuotta myöhemmin, saatuaan kokea 
Neuvostotyylistä ’vapautta’, useimmat 
virolaiset kannattivat saksalaisten tuloa. 
Nuori Saks sai takasin perhetilansa. (Pian 
virolaiset, huomattuaan saksalaisten halut-
tomuuden palauttaa Viron itsenäisyyden, 
tulivat pettyneiksi näihinkin tulokkaisiin.) 

Tietääkseni ei kukaan karanteenilei-
rin lähinaapurista pitänyt kalenteria. Vaik-
ka tiesimme joulun olevan lähellä, emme 
tienneet missä päivämäärässä olimme. 
Siksi yllätyimme, kun asiamies kertoi, että 
nyt olikin jouluaatto. Hän järjesti meille 
juhlavan aattoillallisen, parhaimman min-
kä sain koskaan, komeassa ruokasalissa. 
Hän järjesti meille myös eväsvoileivät, 
esittelykirjelmän sanoen ketä olimme ja 
minne olimme menossa, juna ja laivaliput. 
Hän kirjoitti myös ohjeet venäjäksi neuvo-
en meitä matkasta Virtsu satamaan ja siel-
tä 7km lauttalaiva matkasta Kuivastu sata-
maan pienellä Muhu saarella. Tämä saari 
kytkeytyi viertotiellä paljon suurempaan 
Saaremaa saareen. Sieltä talon renki tulisi 
meitä reellä hakemaan Sakla kylässä Val-
jala pitäjässä olevalle maatilalle; linnun-
tietä välimatka oli siinä 120 km. Oltuam-
me kuukausia ahtaissa tiloissa, nautimme 
vapauden tunteesta, uusista näkymistä ja 
matkustamisesta virolaisten kesken kuun-

nellen heidän puhettaan. Oli selvää, että 
kestäisi aikansa ennen kuin juttu rupeaisi 
juoksemaan heidän kanssaan. Mietimme 
innokkaasti mitä meitä odotti Saklan ky-
lässä. Väsyneinä saavuimme Joulupäivänä 
pimeässä Saksin maatilalle.

Kartanossa oli useampia rakennuksia: 
Päärakennus, missä asui nuori Saks vel-
jen/siskon tyttären kanssa, oli suuri ra-
kennus mikä sisälsi navetan noin 40 leh-
mälle/ harkakarsinan kanssa/ hevostalli 
Saksin kilpahevoselle ja täysin varustet-
tu tilava keittiö missä oli suuri parin tusi-
nan hengen pöytä tuoleineen. Kylätiestä 
läksi maatilan sisäinen tie noin kilometrin 
päässä ollenaan mahtavaan - nyt rappio-
tilassa olevaan -kivirakennukseen Moisi-
oon (Kartano), ilmeisesti entisen alueen 
omistajan linna. Noin 50 metrin päässä 
navetasta, sisätien varrella oli pieni hir-
sitalo ja sen lähellä suuri tyhjä hevostal-
li. Toisella puolella sisätietä oli suuri he-
vosaitaus, missä noin 18 hevosta olivat 
ympäri vuoden. Hänen maaomistuksensa 
oletin olleen monta sataa hehtaaria viljel-
tyä maata, laidunmaata ja hiukan metsik-
köä Moision ympärillä.

Saksin pysyvä työvoima, ennen tulo-
amme, oli vahainen: Renki August, joka 
asui jossain Moision sisällä vaimonsa ja 
usean sairaalloisen lapsen kanssa, ja kaksi 
nuorta piikaa. Veljentytär, Viktoria, pysyt-
teli päärakennuksessa. En nähnyt hänen 
tekevän mitään maataloustöitä. 

Saapuessamme matkalta August vei 
meidät suoraan navettakeittiöön. Sen pöy-
dällä oli ihana näky: Se oli tupaten täyn-
nä ruokaa. Kuukausia aliravituille se näky 
oli nautinto sekä katsella että erityisesti, 
syödä. Ylisyömisen kiusausta oli vaikea 
vastustaa. Minä lankesinkin siihen ja sain 
maksaa siitä. Jo pienestä vatsani oli ron-
keli ja nyt minun täytyi päästä nopeasti 
ulkohuoneeseen. Kauhukseni totesin, et-
tei siinä rakennuksessa ollut semmoista. 
Karsin tukalan, hävettävän tapaturman. 
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Uutisia inkeristä
Wladimir Kokko

FLINKIN LUENTO  
HUIPPUSUOSIOSSA

Studia generalia ei ole koskaan nähnyt 
niin paljon halukkaita päästä luentoon 
kuin 17. tammikuuta, kun esitelmän in-
kerinsuomalaisten historiasta piti tohto-
ri Toivo Flink. Studia generalia, jos joku 
lukijoistamme ei sitä vielä tiedä on Suo-
men Pietarin pääkonsulaatissa pidettävän 
luentosarjan nimi.
Tällä kertaa luennon aiheena oli Suoma-
laisen Inkerin historia – elimellinen osa 
Suomen kansan historiaa. Salissa, jossa 
istumapaikkoja ei riittänyt kaikille, toh-
tori Flink muutamilla esimerkeillä väit-
teli, että inkerinsuomalaisten historiaa ei 
saa erottaa Suomen kansan historiasta sen 
enempää menneisyydessä kuin nykyään-
kään. Hänen toiveena ja tavoitteena on se, 

että inkerinsuomalaisten historia pääsisi 
Suomen historian kouluoppikirjoihin.
Kuuntelijoiden huomiota kiinnitti myös 
Gjol kustantamon kirjatiski, esim. Inke-
rin suomalaisten historia venäjän kielellä 
meni kuin kuumille kiville. 
Tunnin kestäneen luennon päätyttyä ih-
miset jonottivat kysyäkseen jotakin tri 
Flinkiltä.

Osoittautui ettei ulkohuoneetta ja klosettia 
ollut kuin päärakennuksessa. Ainoa mah-
dollinen paikka tarpeensa toimittamiseen 
oli navetassa lehmien kanssa. Niin olivat 
asiat meidän koko siellä olon aikana.

Pysyttelimme Sulzien kanssa navet-
takeittiössä pari kolme päivää, kunnes 
saimme läheisen yksihuoneisen hirsita-
lon kuntoon. Rakensimme sinne kerros-
sängyt olkipatjoineen, penkkejä, pöytiä 
ja hyllyjä. Puolet huonetta oli Schulzien, 
isän, äidin ja kolmen tytön käytössä, puo-
let Jaakkimaisten. En muista yhtään kit-
kaan viittaavaa tapausta meidän siellä olo-
aikana. Asioiden ollen suhteellisia tämä 
elämä oli kuin paratiisia verrattuna siihen 
mitä me kaikki olimme kokeneet.

Asuntoasioiden selvittyä oli aika jakaa 

maatilan työt. Naisten hommat siihen ai-
kaan olivat selvät; he huolehtisivat leh-
mistä ja taloustöistä: Valmistaa ruoka ja 
tarjota se, pestä vaatteet ja astiat, korja-
ta vaatteita, jne, jne. 40-päisen lehmälau-
man lypsäminen yksistään oli aikamoinen 
urakka. Isa, Schulz ja Jussi auttoivat syöt-
töheinän ja puhdistusolkien käsittelyssä ja 
navetan puhdistuksessa. Isan erikoistehtä-
vänä oli sonnista huolenpito. Matin tehtä-
vänä oli hevosten ylläpito; tuoda syöttö-
heinää, kauroja. Hevoset olivat tottuneet 
ulkona oloon. Suuri hevostalli oli varmaan 
käytössä ennen venäläisten tuloa, milloin 
hevosia käytettiin postipalveluksessa van-
hemman Saksin ja hallituksen sopimuksen 
mukaisesti. Nyt vain joku varsa tuotiin sin-
ne erikoista silmällä pitoa varten. 
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KANTAKANSOJEN SIIRTYVÄ 
MUSEO UUSIUTUU 
Sergei Glezerov

Pietarin Inkerin Liiton kantakansojen 
museo on toiminut jo usean vuoden. Ny-
kyään sen näyttely on esillä Leningra-
din alueen keskuskirjastossa Pietarissa. 
Näyttely on huomattavasti uusittu. Työ-
hön, jota johti Andrei Turov, osallistui 
niin asiantuntijoita kuin moni vapaaeh-
toinen, joka ei ymmärrä miten voi asua 
Inkerissä tuntematta maan historiaa ja 
kulttuuria.
13. tammikuuta näyttelyllä pidettiin kanta-
kansojen päivä, johon kokoontui kymme-
niä kävijöitä. Olga Konkova piti puheen 
Inkerin suomalais-ugrilaisten kansojen 
perinnekulttuurin merkityksestä korosta-
en heidän osaamista elää sopusoinnissa 
luonnon kanssa. Andrei Turov kertoi mu-
seon uusimiskonseptiosta. Tilaisuus päät-
tyi Korpi perinneyhtyeen laulamiseen.

TYYTYMÄTÖN INKERILÄINEN  
VETOAA PROKURAATTORIN-
VIRASTOON JA PUTINILLE

Inkeriläissyntyinen Sergei Parfjonenko 
Hatsinan piirikunnasta, joka kutsuu itsen-
sä myös Arvo Kurviseksi vetosi viralli-
sesti 13.1.2013 prokuraattorinvirastoon 
ja presidentti Putiniin sinipunakeltaisen 
ristilippumme väärästä käytöstä. 

Kantajaa ärsyttää se, että ryhmä niin sa-
nottuja harjoittavia seutututkijoita Pie-
tarista, joilla ei ole mitään kuuluuvuutta 
inkeriläisyyteen käyttää kuin omaansa in-
kerinsuomalaisten lippua. Ryhmä, johon 
Parfjonenkon mukaan kuuluu 7 henkilöä, 
tavoittelee (leikkillisesti vai tositarkoituk-
sessa?) itsenäistä eurooppalaista venä-
jänkielistä Inkeriä! Se osallistuu kaikkiin 
protestimielenosoituksiin Pietarissa inke-
rinsuomalaisten lipun alla. Venäjänkieli-
set sloganit ovat mitä radikaalisimpia ku-
ten ”Lopetetaan Moskovan ruokimista!”, 
”Eläköön vapaa Inkeri!”, ”Pietari, anna 
Putinille potkut!”
Sergei Parfjonenkon mielestä tämä ole-
maton mutta äänekäs ryhmä ei ainoastaan 
käyttää laittomasti inkerinsuomalaisten 
lippua, vaan myös nostattaa Venäjän kan-
soja toisiansa vastaan ja ajaa valtakunnan 
hajoamista. Siis rikkoo lakia.
Parfjonenkon kanteennosto on aivan hä-
nen oma aloitteensa. Inkerin Liiton mie-
lestä kantajalla ei ole paljon voittomah-
dollisuuksia, koska Venäjän laki ei kiellä 
keneltäkään minkä tahansa (paitsi fasis-
tista symboliikkaa sisältävää) lipun käy-
tön, mielenosoituksissa saa esittää ihan 
mitä vaan. Taas kansanvihan propagan-
daa ja aikomusta hajottaa Venäjää ottaen 
huomioon ryhmän kokoa on aika vaikea 
juridisesti todeta. Viranomaisten reaktios-
ta ei vielä ole tietoa.



inkeriläisten viesti30

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.

Suomen Inkeri-liitto ry.
Inkeri-iltapäivät jatkuvat Karjalatalon 
Inkeri-kodissa viime numerossa olleen 
ohjelman mukaisesti:
•	 7.4.	klo	14	Viron	setukaiset,	Tuglas-seu-

ran kulttuurisihteeri Tapio Mäkeläisen 
luento, joka liittyy Luostari-matkan oh-
jelmaan.

•	 4.5.	klo	14	”Siperiat	käyneitä”	inkeri-
läisiä – rovasti Matti Korpiaho haastat-
telee.

•	9.6. klo 14 (lisäys aikaisempaan oh-
jelmaan) Luostarimatkalaiset kertovat 
matkasta kuvin ja sanoin.

Inkeri-iltapäivät jatkuvat syksyllä. Oh-
jelma ilmoitetaan myöhemmin.
Tervetuloa, inkeriläiset ja kaikki inke-
riläisten ystävät! 

Viron inkeriläisten laulujuhlat 
Haapsalussa 29.-30.6.2013. 
Ohjelman ennakkotiedot: lauantaina 29.6. 
klo 18.00 illanvietto, sunnuntaina 30.6. 
klo 12.00 jumalanpalvelus, klo 14.00 
pääjuhla.
Inkeri-liiton järjestämälle Haapsalun 
matkalle on alustavasti varattu 10 paik-
kaa. Lähtö on lauantaina 29.6. Tallinkin 
laivalla 07.30 ja paluu sunnuntaina Hel-
sinkiin 21.30. Matkan hinta on 135 eu-
roa, mihin sisältyy opastus, edestakaiset 

matkat (laivamatka ja vuorobussi Tallin-
nasta Haapsaluun) sekä majoitus Kon-
go-hotellissa 2hh. Tarvittaessa paikkoja 
pyritään varaamaan lisää, joten ilmoittau-
duthan matkalle mahdollisimman pian, 
kuitenkin viimeistään 27.3.
Ilmoittautumiset Alina-Sinikka Salosel-
le alinasinikka@gmail.com tai Metsäpu-
rontie 17 D 58, 00630 Helsinki, tai puh 
040 7437042.
Paikallisjärjestöt järjestävät mahdollises-
ti omat matkansa.

Inkerin Liitto (Inkerinsuomalaisten 
yhdistys Pietarissa) viettää vuotta 
2013 kaikkien inkerinsuomalaisten 
merkkivuotena. Lokakuussa tulee ku-
luneeksi 150 vuotta Kolppanan seminaa-
rin perustamisesta. Samaan aikaan Venä-
jän ”uuden ajan” kansallisliike täyttää 25 
vuotta.
Juhlallisuudet sijoittuvat osin Hatsinan 
kaupunkiin, osin Kolppinaan.
Ne alkavat Hatsinassa torstaina 3. loka-
kuuta klo 12.00 Inkerinmaa –näyttelyn 
avajaisilla ja  päättyvät sunnuntaina 6. 
lokakuuta klo 12 Kolppanan seminaarin-
muistolaatan paljastamiseen Kolppanan 
kirkossa.
Inkeriläisten sivistyssäätiö ja Suomen 
Inkeri-liito ry järjestävät matkan juhlil-
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Tapahtumakalenteri
le. Matkasta kiinnostuneille lähetetään 
tarkempi ohjelma. Tässä vaiheessa ei ole 
vielä tietoa matkan kustannuksista.
Tarkemmat tiedot Alina-Sinikka Salonen 
alinasinikka@gmail.com, puh 040 7437 
042. Sitovan ilmoittautumisen ajankoh-
ta ja matkan hinta ilmoitetaan seuraavas-
sa lehdessä.

Suomen Inkeri-liiton kesäjuhlat 2013 
järjestää Turun seudun Inkeri-seura 
lauantaina 13.7.2013. Tarkemmat tiedot 
seuraavassa numerossa. 

Hyvinkään Inkeri-kerho
Hyvinkään Inkeri-kerho ry kokoontuu 
seurakunnan aulakahviossa (Hämeenka-
tu 16) aina kuukauden 1. sunnuntai.
Tiedustelut Irja Pelkonen, inkerikerho@
gmail.com tai p. 040 550 5712
•	 7.4.	klo	Matti Korpiahon videotallen-

nuksia kerholaistemme elämän koke-
muksista Neuvostovallan ajoilta.

•	 5.5.	klo	14	Emma Tallila: Inkerinmaan 
ja inkeriläisten lähihistoriaa Inkerissä 
syntyneen kuvaamana.

•	 Kesäkuussa	Myllytilalla	on	karjalaisten	
ja inkerinsuomalaisten päivä

•	 Heinäkuussa	on	Inkerinliiton	kesäjuhla	
Turussa.

•	Elokuussa	 retki	 seurakunnan	majalle	
Heruusiin.

Lahden seudun Inkeri-seura
Kerhoillat joka kuukauden toinen maa-
nantai alkaen kello 15 Luther kirkolla, 
osoitteessa Vuorikatu 37.
•	 Maaliskuu	11.	Kevätkokous
•	 Huhtikuu	8.	Kerhoilta
•	Toukokuu	13.	Kevättapahtuma	Kähä-

reillä Jousikatu 3
•	Toukokuu	 30.	 Putronniemen	 retki.	 

Perillä haravointia ym. järjestelyä. Li-
hakeittoa. Lähtö klo 8.00.

•	 Heinäkuu	4.	Retki	Kärkölään	Huovilan	
puistoon

Jossa kahvittelu. Lähtö klo 10 Marolan-
kadun turistipysäkki. Paluu noin klo 15.

•	Heinäkuu	Inkeriläisten	kesäjuhlat	Tu-
russa

•	 Elokuu	12.	Retki	Tuohirantaan	kimppa-
kyydein

•	 Syyskuu	9.	Kerhoilta
•	 Lokakuu	14.	Syyskokous
•	 Marraskuu	11.	Kerhoilta
•	 Joulukuu	9.	Jouluruokailu	klo	13
Kerhoiltojen kahvituksen sovimme vuo-
rotellen jo edellisessä kokouksessa.
Jäsenmaksu Lahden seudun Inkeri-seu-
ran jäsenmaksu vuodelle 2013 on 15eu-
roa/henkilö.
Maksun voi suorittaa kerhoillassa rahas-
tonhoitajalle tai pankkiin tilille Nordea 
129830-24722
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.
Juhlatilaisuudet Varissuon kirkolla (Kou-
sankatu 6), kello 14 alkaen.
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, 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 ,


