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Rakkaat inkeriläiset ja inkeriläisten ystävät!
Koen saaneeni teistä uuden
suuren perheen, joka tuo paljon
työtä, mutta myös iloa ja sisältöä
elämääni. Tiedän, että ”virallisesti” nykyään puhutaan ”inkerinsuomalaisista”, mutta itse olen
vuodesta 1943 saanut kuulla, että
olen inkeriläinen. Inkeriläisenä
varmaan pysyn loppuun saakka.
Kuluneen puolen vuoden aikana iloa on tuonut tutustuminen inkeriläisten kerhoihin
ja seuroihin. Olen tavannut innostuneita osallistujia ja vetäjiä.
Mietin, miten tärkeätä on kuuluminen johonkin ryhmään, ja
myös ryhmien vierailu toisissaan.
Olen surukseni havainnut, että
inkeriläiskerhoja on lakannut
toimimasta, kun työntekijä on
vaikkapa jäänyt eläkkeelle. Inkeri-kerhoissa olleet ikäihmiset
ovat tällöin jääneet yhteisen toiminnan ulkopuolelle. Tervetuloa
Suomen Inkeri-liittoon! Meillä
on oma Karjalatalossa sijaitseva
Inkeri-koti. Toiminnasta kerrotaan jokaisessa Inkeriläisten
Viesti -lehdessä.
Oma ymmärrykseni inkeriläisyydestä on lisääntynyt, kun
olen vieraillut mainitsemissani
kerhoissa. Sydämeni hyppäsi
volttia kerran, kun kyselin, mistä
päin kukin oli kotoisin – näinhän
me inkeriläiset usein kysymme.
Paikkojen nimistä huomasin, että
nämä ihmiset ovat syntyneet karkotuksessa. Ymmärsin, että voi
olla inkeriläinen, vaikka on syntynyt syvimmässä Siperiassa, ja
vaikka ei puhu inkerin murretta,
suomen yleiskielestä puhumat-

takaan. Ymmärsin myös, miten
suuri merkitys inkeriläisen elämän kululle on sillä, milloin ja
missä on sattunut syntymään.
Helppoahan kenenkään inkeriläisen elämä ei ole aina ollut.
Kysynkin: Kuka meistä on se,
joka voi sanoa olevansa enemmän
inkeriläinen kuin joku toinen?
Eiköhän ole niin, että kaikkien
inkeriläistä alkuperää olevien ihmisten inkeriläisyys on yhtä ar-

Lopuksi esitän teille kutsun ensi
kesän juhlille 18. – 19.7.2014.
Ne järjestetään ainakin pääosin
Helsingissä, Malmin kirkossa.
Juhlat ovat Suomen Inkeri-liiton
80-vuotisjuhlat. Tarkempia tietoja saadaan ensi kevään aikana.
Asia kaipaa hieman selitystä.
Syksyllä 2012 järjestetyt 90-vuotisjuhlat pidettiin Inkerin Liiton
perustamisen muistoksi. Kyseinen liitto oli toiminut vuosina
1922 – 44. Nykyisen Suomen
Inkeri-liitto ry:n edeltäjä on
Kysynkin:
vuonna 1934 Viipurissa perusKuka meistä on se, joka tettu Inkeriläisten Yhdistys r.y.
voi sanoa olevansa
Vuonna 1994 mainitun yhdistykenemmän inkeriläinen sen säännöt muutettiin ja samalla
otettiin käyttöön nimi Suomen
kuin joku toinen?
Inkeri-liito ry. Edelliset pyöreät juhlat olivat 70-vuotispäivät
vokas? Minä olen varma, että jos vuonna 2004, joten nyt ovat vuome ymmärrämme ja sisäistämme rossa 80-vuotisjuhlat. Tervetuloa!
tämän, me haluamme ”hajottamisen ja hallitsemisen” sijaan yhä Kiitokset Turun Inkeri-seuralle
enemmän ”yhdistää ja ymmär- suurenmoisista juhlista 2013!
tää”. Tähän olen Suomen Inkeriliiton puheenjohtajana pyrkinyt.
Toivon, että me jatkossakin pyAlina-Sinikka Salonen
rimme tähän, kaikki yhdessä.
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Riikka Mahlamäki-Kaistinen

inkeriläisten kesäjuhlat
13. heinäkuuta 2013 Turussa

A

urinkoisena heinäkuunpäivänä
vietetyt Valtakunnalliset Inkerinsuomalaisten kesäjuhlat vetivät
Turkuun, Varissuon kirkkoon, mukavasti
osallistujia. Tilaisuuden aloittaneessa jumalanpalveluksessa oli noin neljäsataa kuulijaa
ja pääjuhlassa noin kolmesataaviisikymmentä. Vaikka päivä oli pitkä, tanssia, laulua ja
rockia sisältänyt iltaohjelma Uudessa pesulassa veti sekin reilut sata osallistujaa.
Yksi päivän mieleenpainuvimmista esityksistä oli sivistyssäätiön arvomerkein palkitun Pertti Paasion puhe. Muun muassa
ulkoministerinä, SDP:n puheenjohtajana,
Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehenä
ja Suomi-Seuran puheenjohtajana toiminut
Paasio ilmaisi puheessaan ihailevansa sitä,
kuinka inkeriläisten kulttuurinen identiteetti on säilynyt vaikeidenkin vuosien läpi.
- Elävään kulttuuriin kuuluu monipuolinen vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa, Paasio korosti puheessaan.
Paasio toi esiin myös sen, että joskus toki
yhteisymmärrystä ei tunnut syntyvän edes
samalla tavalla ajattelevien kesken. Yhteisen
päämäärän hyväksi tulee kuitenkin pyrkiä
sopuisaan yhteiseloon ja positiiviseen asenteeseen.
- Emme voi onnistua kurtussa otsin, hän
totesi.
- Voimme ponnistella myös iloisin mielin.
Paasio päätti puheensa toteamalla, että
järjestetynkaltaisilla juhlilla on tarkoitus
pohtia vakavia, mutta pitää myös hauskaa.
Osallistujien hymyilevistä kasvoista, mutta
myös rypisyneistä otsista päätellen kumpaakin harrastettiin. Välillä halailtiin iloisina,
toisinaan keskityttiin vakavampien asioiden
pohdintaan.
Iltapäivä sisälsi runsaasti mielenkiintoisia
puheita, komeita lauluesityksiä, runonlausuntaa ja ennen kaikkea sitä inkeriläisten
välistä rupattelua.
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Varissuon kirkon aulassa liikkui välillä kansaa ihan ruuhkaksi asti.

Välillä nautittiin herkullista, mutta äärettömän kuumaa
keittoa Uuden pesulan pihalla, komeassa kelissä.

Vanhat Inkerin kartat ja inkeriläisyyttä käsittelevät kirjat
kiinnostivat juhlijoita.

Veronika Perttunen ja Sergei Bogdanov seisoivat Turussa Varissuon
kirkon ovella ja ottivat hymyillen vastaan inkeriläisten kesäjuhlille
saapunutta väkeä.
Paikan ohi kulkenut ulkomaalainen nainen kysyi kirkon ulkopuolella, että mikä juhlapäivä Suomessa tänään
on kun täällä on näin paljon hymyilevää kansaa.
Juhlassa jaettiin Suomen Inkeri liiton viirit 12 vuodesta
liiton hallituksessa. Viirin saivat Viktor Hyyrönen, Aliisa Majava ja Irja Pelkonen. Sivistyssäätiön myöntämät
ansiomerkit ansiokkaasta työstä inkeriläisten hyväksi
myönnettiin Mihail Braudselle, Liidia Pukille, Anitta
Ilinelle ja Pertti Paasiolle.

Pertti Paasio silmäilee saamaansa kunniakirjaa.
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Historiallinen romaani inkeriläisistä

Gallup ”Mikä toi sinut inkeriläisten kesäjuhliin?”

Y

Laurits Leima ja Anna-Stiina
Pärnasten, Virosta.

ksi kesäjuhlien esiintyjistä oli
kirjailija Sinikka Paavilainen,
joka oli saapunut kertomaan
Kyynelvaunut – Inkerinsuomalaisten
kohtaloita neuvostoliitossa –kirjastaan.
- En tuntenut aiemmin yhtään inkeriläistä, mutta haastateltuani useita paluumuuttajaperheitä, sain heistä varmasti
elinikäisiä ystäviä.
- Kirjoitan kirjailijana asioista, jotka
koskettavat minua.
Historianopettajan toiminut Paavilainen ihmetteli sitä kuinka edes
historianopettajakoulutuksessa inkeriläisasiaa ei hänen opiskeluvuosinaan
sivuttu laisinkaan.
- Vasta saamieni ihmiskontaktien kautta aloin ymmärtää mistä tässä on kyse.
Paavilaisen ei ole varsinainen tutkimus, vaikka teoksen faktatiedot pitävätkin paikkansa. Kyseessä on pikemminkin romaani.
- Halusin kirjoittaa kaunokirjallisen
romaanin säilyttäen faktat, Paavilainen
kertoo.
- Historia on faktisesti pitävä mutta
dialogimuotoon puettu niin, että oikeat
ihmiset puhuvat.
Paavilainen tietää tietokirjojen saavuttavan varsin suppeat yleisöt. Kaunokirjallinen historiankertomus on
helpommin omaksuttavissa ja näin
suuremman yleisön saavutettavissa.
Paavilainen julkaisi teoksen omakustanteena, mutta kustannussopimus
Into-kirjapainon kanssa on jo sovittu.
Hieman supistettu versio teoksesta tulee myöhemmin markkinoille.
Paavilaisen teosta voi ostaa Karjalanliitosta.
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Tämä on ensimmäinen kerta kun osallistun näihin
juhliin. Tulimme paikalle Anna-Stiinan vanhempien
sukujuurten takia. Tämä vaikuttaa todella mielenkiintoiselta, Leima totesi.

Lempi Liehkonen, Helsinki
Halusin kuulla mitä sanovat täällä Inkeristä ja inkeriläisyydestä. Mukavaa on ollut. Ensi vuonna onkin
lyhyempi matka kun juhlat vietetään kaiketi Helsingissä.

Raimo Rosendahl, Raisio
Oikeastaan aika monta syytä. Juhlan sisällön ja tapahtuman lähietäisyyden takia. Tulin myös tapaamaan tuttuja
ja neljänneksi vielä hankkimaan materiaalia inkeriläisyydestä. Juhlat ovat vuosien saatossa arkipäiväistyneet
ja nuori polvi puuttuu.

Albert Kirjanen, Mäntsälä
Täällä tapaa meikäläisiä. Nämä ovat tänä vuonna jo
kolmannet inkeriläisten juhlat, joihin osallistun. Aikaisimpiin juhliin verrattuna nämä ovat kyllä menneet
alaspäin. Ennen oli aktiivista porukkaa. Nyt täällä ei
ole Inkerin-maalta juuri ketään. Ennen osallistujia tuli
Virosta ja Ruotsista. Nuoret eivät heränneet. Vaikka lauletaan ”Nouse Inkeri ja herää työhön”, se on vain laulua.
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Kirkkoherra Martti Hirvosen saarna Valtakunnallisten
inkerinsuomalaisten kesäjuhlassa

Matteuksen evankeliumi 5:20–30

Hyvät juhlavieraat! Tänä kauniina ja lämpimänä heinäkuun poutapäivänä on ehkä tarpeetonta muistella
talvipäivää, jolloin täältä Turun suuresta lähiökaupunginosasta tein lähtöä Pietariin Pyhän Marian
seurakunnan palvelutehtävään. Viidentoista vuoden
takaiseen päiväkirjaani tuolloin olen kirjoittanut:
”1.4.1998. Kirpeä pakkasaamu valkenee Turussa.
Herään aikaisin ja poikani saattaa minut lentokentälle. Sanon näkemiin tyttärelleni ja vaimolleni, joka
heilauttaa kättään kotipihalla. Hän on menossa
Astran kanssa ulos ja sitten hän kiiruhtaa kouluun.
Käyn Tuomiokirkon sakaristosta ehtoollisleipää tuliaisiksi P. Marian seurakunnalle. Helsingissä Pietariin
menijöitä on yllättävän paljon. Matka Hki/Vantaan
lentokentältä Pietariin on varsin lyhyt. Lunta on
maassa melko vähän, mutta järvet ja meri ovat jäässä.
Tullimuodollisuudet Pietarin Pulkovan lentokentällä ovat asialliset ja joustavat. P. Marian seurakunnan diakoni mordvalaisen ystävänsä kanssa on
vastassa lentokentällä ja he vievät minut Moskovskij
Prospekt- kadulla sijaitsevaan asuntoon.
Perillä odottaa lämmin keittolounas, jonka Galina
Dmitrijevna on valmistanut.
Jatkamme matkaa P. Marian kirkolle. Henkilökunta on ruokailemassa ja minut otetaan ystävällisesti
vastaan. Vaihdetaan kuulumisia ja asetun vähitellen
taloksi. Ilma on kaunis, huhtikuun pakkaspäivä parhaimmillaan! Työt odottavat tekijäänsä. Klo 17 alkaa
seurakunnan neuvoston kokous, jota ensi töikseni
johdan. Seurakunnan sihteeri ja diakoni ovat esitelleet käsiteltävät asiat etukäteen.
Vaateavustusanomuksia on runsaasti esillä ja koko
maan tämän hetken ongelmat tuntuvat vyöryvän
vastaan heti ensimmäisenä työpäivänä. Lisäksi seurakuntaneuvostossa käsitellään tavanomaisia työsuhdeasioita rakentavasti. Ruotsin inkeriläiset ovat
esittäneet kutsun saapua johonkin aikaan Boråsiin
yhteydenpitoa varten. Eero Kuukauppi saattaa minut metroasemalle, ostan kuukausikortin ja menen
asunnolle. Olen väsynyt, syön hyvän illallisen ja asetun levolle. Nukahdan TV:n ääreen, herään klo 23
maissa ja luen Inkerin kirkko-lehteä. Klo 24 jälkeen
nukahdan uudelleen.”

”Alussa Jumala loi taivaan ja maan.
Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti
syvyydet, ja Jumalan Henki liikkui
vetten yllä.”
1 Moos. 1: 1
Inkerin kansan kohtalot olivat monille meille täällä
Suomessa asuville suuri kysymysmerkki, aivan kuin
avoin salaisuus, josta piti puhua kuiskaten. Kuulin
tällaisia kuiskaten lausuttuja sanoja jo varhaisessa
lapsuudessani siltä osin, että naapurini uskovaisten
ihmisten emännän puoliveli oli vuoden 1918 mainingeissa siirtynyt joko oma-aloitteisesti tai muuten vastoin tahtoaan Neuvostoliittoon. Siellä hän
oli avioitunut venäläisen naisen kanssa ja asettunut
asumaan Irkutskiin, Yhteydenpito oli vaivalloista, silloin tällöin kirje Irkutskista saapui Pohjois-Karjalaan
kylätien postilaatikkoon kiinnostavine postimerkkeineen, mutta epävarmuus vallitsi siitä olivatko Suomen
puolelta lähetetyt kirjeen menneet perille Irkutskiin.
Elettiin toisen maailmasodan ja jatkosodan päättymisen jälkeistä epävarmuuden aikaa.

tiukkaa järjestelmää kohtaan, vaan rukoukset olivat
sovinnollisia ja rauhaa rakentavia syvässä hengellisessä mielessä. Tuolloin 1980-luvulla lähiössämme asui
voimakastahtoinen nainen Maria Kurvinen, jonka
luona evankelioimistapahtuman jälkityönä vierailin
säännöllisesti. Hän oli Inkerinmaalta, tämä edesmennyt syvällinen uskovainen. Vähin erin hiljaiset
huokaukset oli kuultu ja suoranainen rynnäkkö meille Turkuun tapahtui – kuten tiedämme ja muistamme parikymmentä vuotta sitten. Inkerinsuomalaiset
täyttivät kirkon penkit ja ehtoollispöytä tuli heille
rakkaaksi sunnuntai toisensa jälkeen.

”Jumala sanoi: ’Tulkoon valo!’ Ja
valo tuli. Jumala näki, että valo oli
hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä,
ja hän nimitti valon päiväksi,
ja pimeyden hän nimitti yöksi.
Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni
ensimmäinen päivä.”
1 Moos1.2.

Naapurimme olivat syvästi uskovaisia ihmisiä. Rukoushuokauksia lähetettiin Jumalan puoleen tämänkin puoliveljen puolesta, että hänen elämänsä olisi
tyyntä ja rauhaisaa kaukana Suomen rajoilta. Samanlaisia rukoushuokauksia ja ääneen luettuja rukouksia
olin kuulemassa täällä kotilähiössöäni lähes kolme
vuosikymmentä sitten kun maanhiljaisten rukouspiiri kokoontui kirkkomme naapurissa sijaitsevassa
vanhustentalossa. Pitkän pöydän ympärillä oli runsas
joukko perusseurakuntalasia, jotka ahkeraan rukoilivat oman seurakunnan ja erityisesti Itä-Euroopan
maissa asuvien uskovien vapauksien puolesta. Usein
Varissuon kirkon sakaristoon oli jätetty lehtiä, joissa
vedottiin myös Neuvostoliitossa asuvien inkerinsuomalaisten uskonvapauksien puolesta. Jotkut saattoivat
ajatella: ”Antaa heidän rukoilla. Berliinin muuri on
ja pysyy. Mitään muutosta ei tapahdu.”

Omaa elämäämme, kansojen ja valtakuntien elämää luonnehtivat valot ja varjot. Jumala teot ovat
lopultakin salatut. Miksi kaikki ei sujunut niin kuin
toivottiin, miksi moni asia ihmisten yhteisössä kuten
yksityisessä elämässäkin voi mennä pahasti vinoon
ja jopa päälaelleen? Emme saa vastauksia läheskään
kaikkiin kysymyksiin maallisen, lyhyen aikaa kestävä
vaelluksemme aikana. Tärkeää on että lähetämme
hiljaisia ja tarpeen mukaan myös ääneen lausuttuja
rukouksia elävän Jumalan puoleen. Saamme rukoilla
Jumalaa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumala kuulee rukouksemme ja vastaa niihin
ajallaan ja tavallaan. Hän voi kuljettaa meitä syvien
laaksojen kautta kohti valoa, joka nyt luomakunnassa loistaa mitä kuulaimmin. Laaksosta tie johtaa
vähitellen vuoren huipulle, josta voimme katsella
taivaanrantaa, valaistua vastarantaa, kuten uskovaiset
ihmiset tuntevat sydämessään. Valaistu vastaranta
häämöttää jokaiselle, joka huokaa Jumalan puoleen
ja rukoilee häneen Pojaltaan armoa ja anteeksiantamusta. ’Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä, Jeesus Kristus Jumalan Poika armahda
minut syntistä.’

Kiinnitin huomiota siihen, että noissa rukouksissa
ei ollut mitään vihamielisyyttä valtioiden johtoa eikä

Ensimmäistä päivääni Pietarissa on seurannut
noin 500 muuta päivää siellä naapurissa. Kirkko on

noussut. Jumalan seurakunta saa hengittää vapaasti,
uskovat kokoontuvat seuroihin, jumalanpaveluksiin,
nuoret omiin tapahtumiinsa. Kristilliset lehdet ilmestyvät. valtionpäämiehet osallistuvat jumalanpalveluksiin, ristinmerkki tehdään niin Pyhän Marian
kirkon ehtoollispöydästä noustaessa kuten ortodoksien kirkon alttarilla. ’Kun kristityn on nimi mulla,
tee siksi minut todella.’
Päivän evankeliumi on osa Jeesuksen vuosisaarnaa.
Sana käy kohti, se suorastaan ajaa meidät tutkimaan
sydämenne tilaa kaikkien aistiemme osalta. Kehomme ja koko olemuksemme on Jumalan luomaa meissä.
Silmä ja käsi ovat tarkoitetut hyviä tekoja varten.
Silmät ovat sielun peili. Kätten työllä moni hankkii
toimeentuloa itselleen ja perheelleen. Mutta näillä
arvokkailla ruumiinosilla voimme myös tehdä syntiä.
Silmien himoitseva katse siirtyy ajatuksiin ja johtaa
tekoihin, joista omatuntomme syyttää. Sydämestä
lähtevät pahat ajatukset, jotka eivät ole sellaisia rukoushuokauksia, jotka synnyttävä iloa ja rauhaa ihmiset
ja kansojenkin keskuudessa.
On selvää, että kukaan ei ole synnitön. Jumalan laki
on elämän oma laki. Vaikka kuinka ihminen pyrkisi
sovintoon sydämensä synneistä, hän ei siihen omin
voimin onnistu pääsemään. Miltei klassinen esimerkki tästä on venäläisen kirjailija Leo Tolstoin kirjan Isä
Sergei kuvaus miehestä, joka jättää keisarillisen Venäjän huvielämän ja pakenee luostariin. Hän koettaa
noudattaa Jeesuksen vuosisaarnan ehdottomia sääntöjä ja ohjeita luostarissakin. Kuitenkin hän lankeaa
silmien pyynnön houkutuksiin. Hän tajuaa tehneensä
väärin ja sen seurauksena hän hakkaa kätensä poikki
ja näin tahtoo sovittaa itse lankeemuksensa. Tässä
osin Leo Tolstoin omaelämäkertaansa luotaavassa
mykän aikakauden filmissä on vinha perä: ”Ja jos
oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä
pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden
jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin”
Pietarissa Anitskovin sillan kupeessa Fontankakanaalin varrella on muistolaatta, jossa mainitaan
Leo Tolstoin oleskelusta Pietarissa. Aina silloin tulee
mieleen tuo vanha elokuva. joka osoittaa sen, ettei
meistä kukaan ole synnitön eikä kukaan voi pelastua omin neuvoin. Siksi saammekin rukoilla: ”Jeesus
Jumalan poika armahda minua syntistä. Jeesus Kristus,
Jumalan Poika armahda minua syntistä.” Amen.
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Perjantai 24.5.

Ikiaikaisia luostareita - matkakertomus

Luostarimatka 22. – 23.5.2013

Kuvat Outi Mäkelä

Keskiviikko 22.5.

syä Venäjän
Helsingistä Tallinnan kautta puolelle lähes
Värskan Setokaismuseoon ja sieltä kolme tuntia
Võruun
ihmetellen venäläistä byroMatka alkoi aamulla Helsingin kratiaa. RauRautatientorilta. Liikenneruuh- hallisesti hoiti
kien takia bussi tuli puoli tuntia kuljettajamme
myöhässä. Jännitettiin, keritään- Esa tarvittavat
kö laivaan. Onneksi kaikki meni dokumentit
hyvin ja saavuimme puoli kuuden uuskuntoon.
aikaan Värskaan, missä tutustuimme Seto-museoon ja söim- Petserin kylässä oppaamme
me Seto-ravintolassa päivällisen, Lilia ja venäjänkielinen paikaljoka oli perinteinen paikallinen lisopas jo odottivat meitä ja johmenu monine ruokalajeineen. dattelivat lounaan jälkeen sadunSitten siirryimme Vöruun, jossa hohtoiseen Petserin luostariin,
yövyimme SPA-hotelli Kubijassa. joka on toiminut yhtäjaksoisesti
Kirjoittaneet
yli 500 vuotta. Luostari rotkossa
oli aluksi erakkomunkkien kaivaTerttu Pilvi ja Pike Sampo
mia luolia. Iivana
Julma rakennutti
sen suojaksi kiMenu
vimuurin torneiSõir		
Suulliim
neen. Luostarin
Paks pudõr
Suitsuliha leeväga
perustajana pideKama rosinide Ubina vai mará piirak
tään pappi Joonas
Küümne tsäi
Sesnitsiä. 1500luku oli luostarin
kukoistusaika, uusia kirkkoja rakenTorstai 23.05.
nettiin, ja se toimi voitokkaasti
Võrusta rajanylityspaikalle ja siel- Venäjän länsirajan puolustustä Petserin luostariin ja Pihkovaan linnakkeena torjuen Puolan ja
Liettuan sekä kuningas Kustaa
Ihana aamu kauniissa Kubija Spa II Adolfin hyökkäykset.
hotellissa upeine kylpytiloineen
ja maisemineen! Pysähdyimme Luostarissa on 10 kirkkoa. Se
Pyhän Katarinan kirkolla tutus- toimii vireästi sekä hengellisenä
tuen kirkkopihalla olevaan luo- keskuksena että suosittuna matmis- ja Kristuksen elämää kuvaa- kailukohteena n. 80 munkin ja
vaan näyttelyyn. Sieltä ajoimme vapaaehtoisen voimin. Mieleen
Luhamaa/Shumilimon rajanyli- jäivät Uspeskin katedraali upeityspaikkaan, jossa odoteltiin pää- ne ikoneineen, Pyhän Nikolain
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kirkko ja Pyhän Lasaruksen sairaala ja arkkimandaatin vihreä
talo. Tarton rauhan jälkeisinä
vuosina 1920–1944 luostari sijaitsi Viron alueella, joten sen
toiminta jatkui keskeytymättä.
Seuraava mielenkiintoinen kohteemme oli kirkkojen kaupunkina tunnettu Pihkova, jossa oli
aikoinaan 26 kirkkoa, luostareita
on vielä kaksi toiminnassa. Kaikkialla oli kauniita vanhoja rakennuksia ja puistoja. Velikajajoen
partaalla oli Kreml linnoituksineen. Nousimme jyrkkiä portaita
Pyhän Iivanan kirkkoon, jossa oli
upeita ikoneja ja maalauksia. Vielä kävimme pikkukirkossa joen
rannalla. Siellä munkki Vladimir
kertoi, että Neuvostoaikana kirkot suljettiin ja saksalaiset veivät
mukanaan ikoneita samoin omat
asukkaatkin. Olipa antoisa päivä,
paljon ehdittiin kokea historian
havinaa! Hotelli Ruskajan ruokasalissa päivä päättyi syöden ja
tanssien.
Kirjoittaneet
Liisa Koponen ja Ritva Parmi

Pihkovasta Hatsinan ja Levassovan kautta Kiviniemeen
Seuraavana päivänä olikin yli 400
kilometrin taival kohti Pietaria.
Matkalla poikkesimme Hatsinassa Inkerin evankelis-luterilaiseen kirkkoon, jossa meille
tarjottiin kahvit ja voileivät ja
kerrottiin, että Neuvostoliiton
aikana kirkko oli ollut nuorison
urheilusalina.
Vaikuttava elämys oli, kun
kävimme Levassovan hautausmaalla, jonne Stalinin vainoissa
vuosina 1933–38 oli haudattu
pitkin metsää 40 000 telotettua kansanvihollisina. Sinne oli
päätynyt monen suomalaisen,
virolaisen kuin inkeriläisenkin
taival. Venäjän karttaan oli merkitty punaisella pisteellä paikat,
joissa lepäsi Stalinin vainon uhreja. Henkensä menetti ainakin
kaksi miljoonaa ihmistä.
Saavuimme illan suussa Kiviniemeen Vuoksen rannalle, missä
yövyimme kaksi yötä motelli Losevskajassa.
Kirjoittaneet
Helena ja Timo Palmujoki

Aleksanteri II:n muistomerkille,
joka on siirretty nykyiselle paikalle luostarin sisäpihalta.
Muistomerkiltä on muutama
kymmenen metriä luostarille,
jonka perusti Novgorodissa syntynyt pappismunkki Arseni. Hän
eli jokusen vuoden Kreikassa ja
palattuaan Venäjälle asettui asumaan Konevitsan saarelle. Johdettuaan luostaria 54 vuotta hän
kuoli saarella vuonna 1447.

Emme päässeet luostarin sisäpihalle ja kirkkoon pääportin
kautta, sillä käynnissä oleva remontti ja rakennustelineet estivät
kulkemisen. Sivuportin kautta
menimme isolle, kauniille sisäpihalle, jonka keskustassa seisoo
Konevitsan luostarin kirkko.
Kirkon alakerran eli talvikirkon
kunnostus saatiin valmiiksi kirkon 600-vuotisjuhliin vuonna
1993. Kirkon päänähtävyys on
Konevitsan Jumalanäidin ikoni,
tosin vain sen kopio. Sen edeltäjä,
kopio sekin, on Uudessa Valamossa Suomessa. Alkuperäinen
Kreikasta tuotu on tiettävästi
hävinnyt vuosisatojen kuluessa.
Luostarin muutakin omaisuutta
on Suomessa, sekä Heinävedellä
että ortodoksisessa kirkkomuseossa Kuopiossa. Kirkon yläkerta eli
Lauantai 25.5.
kesäkirkko on kunnostettu vain
Retki Losovosta Konevitsaan ja osaksi. Lukuisien rapistuneiden
Käkisalmelle
seinämaalauksien restauroiminen
vaatii vielä paljon aikaa ja rahaa.
Laiva irtosi Sortanlahden rannasta vanhojen laivanromujen Yhdessä siipirakennuksessa
vierestä. Järvi huokui vielä kyl- on valokuvanäyttely Konevitsan
mänä. Tulosataman rannassa on luostarin menneisyydestä ja nypieni tsasouna, jonka luona Ant- kyisyydestä. Samaan tilaan oli
ti-oppaamme kertoi perustiedot myös sisustettu näytiksi munkkiKonevitsan saaresta. Se on viisi en yksinkertainen asunto eli kelja.
kilometriä pitkä ja leveyttä on
suurimmillaan kolme kilometriä. Kirkon takana on muutama
Tsasounalta siirryimme luostaris- hauta, mm. igumeni Mavrikin,
sa vuonna 1858 vierailleen tsaari joka oli viimeinen Suomen ajan

johtaja Konevitsassa. Reino Hukka kertoi, että igumeni Mavrikista ja marsalkka Mannerheimista
on olemassa kuva, kun Mannerheim vieraili tarkastusmatkalla
Konevitsassa vuonna 1934. Mavriki oli ollut Marskin lähettinä
Venäjän armeijan aikana.
Luostarin takana oleva muurien
ympäröimä vanha hautausmaa on
neuvostoaikana ollut venäläisten
sotilaiden autojen parkkipaikka!
Sotilaiden oleskelu saarella miltei
50 vuoden ajan näkyy kaikkialla saaren rappioituneessa tilassa. Siellä ovat myös ränsistyneet
tallit ja navetat. Muutama lehmä
oli niityllä aitauksessa ruohoa
syömässä.
Pääluostarilta vie tie saaren
korkeimmalle kohdalle, Pyhälle
Vuorelle. Tänne Arseni rakensi
vuonna 1393 itselleen ensimmäisen asumuksen, keljan. Tien
alkupäässä oli pieni tsasouna,
jossa Arseni voi matkalla levähtää. Tsasouna ei ole alkuperäinen
vaan suomalaisten rakentama.
Takana on muutama hauta.
Arseni Konevitsalainen kuoli
saarella vuonna 1447 ja hänen
hautansa on ulkona pääkirkon takana. Pyhän Vuoren skiittaa korjattiin paraikaa emmekä päässeet
sinne sisälle. Skiitan ulkopuolella
oli ennen Ilmestyksen tsasouna
vuodelta 1740. Se on tuhoutunut
ja nykyinen on lahja Lappeenrannan ortodokseilta vuodelta 2003.
Suomen aikana Pyhällä Vuorella
asui noin 20 munkkia, jotka hoitivat ja viljelivät viereisiä peltoja,
puutarhaa ja hedelmäpuita.
Viimeinen tutustumisen kohde oli Hevoskiven kirkko, joka
on rakennettu suuren kivilohkareen päälle. Luostarin perus11

tamislegendan mukaan kivi oli
mantereen karjalaisten uhripaikka, jossa nämä uhrasivat saaren
haltijoille hevosen saadakseen
suojelun karjalleen, jonka toivat
kesän ajaksi saarelle. Ensimmäinen kirkko/tsasouna rakennettiin
vuonna 1815 ja se on tuhoutunut. Nykyinen on rakennettu
1990-luvun puolivälissä.
Tultuamme Konevitsan saarelta ajoimme Käkisalmeen, jossa
teimme pienen kierroksen ja
joimme todella hyvät kahvit ja
söimme hyvät makeat leivonnaiset. Oli kiva seurata miten käkisalmelaiset tytöt palvelivat meitä
– hitaasti mutta varmasti!
Ostoskuitit kirjoitettiin käsin

vaikka tiskillä näytti olevan kassakonekin. Sen funktio jäi arvoitukseksi!
Hotellille tullessa meillä oli
tilaisuus tutustua paikalliseen
toriin ja kahteen kauppaan.
Ostimme naposteltavaa iltabileisiin.
Illallisen jälkeen siirryimme
Vuoksen rantaan nauttimaan
Alinan hankkimaa kuohujuomaa
ja paikallisen torin antimia, olihan kyseessä matkamme viimeinen ilta.
Kirjoittaneet
Outi ja Mikko Mäkelä
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Sunnuntai 26.5.
Viipurin ja Vaalimaan kautta
Helsinkiin
Matkatoverimme Reino Hukka
kertoi Viipurin nähtävyyksistä. Alkuperäisen Eliel Saarisen
suunnitteleman mahtavan graniittisen rautatieaseman venäläiset räjäyttivät v. 1941. Seuraavaksi Reino kohdisti huomiomme Pantsarlahden bastionille
rakennettuun taidemuseoon,
joka on noin kaksi vuotta sitten
kunnostettu Eremitashin Suomen osastoksi. Sitten olikin vuorossa kauppatori. Suuntasimme
Kauppahalliin tavoitteena saada
kuuluisaa Viipurin limppua. Ei
löytynyt, ja torilla
joku tiesi kertoa,
että Pullin leipomo
on siirtynyt Lappeenrantaan.

Inkeriläiset, kuka kukin on
Toimituskunnan puolesta: Pekka Wikberg

I

Tämän jälkeen kiertelimme
tovin hiljaa ja haikein mielin
Monrepos´n puistossa. Alkava kevään vehreys ei pystynyt
peittämään sen ränsistymistä. Monella mielessä soi laulu
”Iäks´syömmeen kätkenyt oon
Monrepos´n….

Vaalimaalle tultua raja- ja tulReino oli bussissa limuodollisuudet sujuivat tosi
kertoillut kaupun- nopeasti, ihan eri malliin kuin
gin kolmesta hau- Viron Luhamaalla.
tausmaasta, Ristimäen, Lepolan ja
Antoisa ja mielenkiintoinen
Sorvalin.
matka jännitysmomentteineenHalliostosten jälkeen matka kin, muisteltavaa ja sulatettavaa
jatkui. Alkoi selvitä, mikä ohjel- riittää.
massa luvattu yllätyskierros olisi.
Kirjoittaneet
Ennen Sorvalin hautausmaalle
Liisa Pietikäinen ja
saapumista (perustettu v. 1798)
Airi Pöyhönen
Reino kertoi, kuinka oli onnistunut selvittämään setänsä hautapaikan sijainnin Mikkelistä löytyneiden
hautakarttojen avulla. Alue oli tuhottu,
useimmat hautakivet
viety pois, mutta Reino oli raivauttanut setänsä haudan kohdan
ja pystyttänyt siihen
uuden hautakiven.

nkerin kulttuuriseura on
julkaissut inkeriläisen henkilömatrikkelin, Inkeriläiset,
kuka kukin on. Siitä tehtiin päätös Tarton kesäjuhlilla v 2008,
jolloin Kulttuuriseura ilmoitti
ottavansa sen tehtäväkseen. Kun
aloitimme kokoamisen, ei rahoituksesta ollut tietoa, toimittiin
talkoohengessä. Vasta vuonna
2011 Suomen Kulttuurirahasto
myönsi kirjan toimitustyöhön
apurahan. Painatuskulut pyritään
saamaan takaisin kirjamyynnillä.
Kokoamisesta on vastannut
toimituskunta, johon alun perin kuuluivat Helena Miettinen
päätoimittajana, Toivo Tupin ja
Pekka Wikberg. Voidaan sanoa,
että viime metreillä saatiin mukaan Aleksei Krjukov Pietarista
ja Juho Mullonen Petroskoista.
Saatiin runsaasti aineistoa Nliitossa ja Venäjällä vaikuttaneista inkeriläisistä. Myös Viron ja
Ruotsin inkeriliitot ovat toimittaneet jonkin verran tietoja.

Matkan varrella törmäsimme
kysymykseen kuka on inkeriläinen? Keitä kirjaan otetaan? Selkeäksi kriteeriksi otettiin sukujuuret. Inkerinmaalla syntyneet
inkeriläiset: suomalaiset, inkeroiset ja vatjalaiset ja heidän jälkeläisensä riippumatta siitä minne
elämä on heitä kuljettanut. Mukaan otettiin myös Inkerinmaalla
vaikuttaneita suomalaisjuurisia,
kuten pappeja, jotka tulivat Suomesta.
Aineiston hankinta oli se varsinainen työ. Varmasti yli 90 %
henkilöistä on tehnyt elämäntyönsä maaorjuuden lakkauttamisen jälkeen 1861. Silloin alkoi
inkeriläisille vapaampi elämä.
Kulttuuri ja koulutus kehittyivät.
Perustettiin Kolppanan opettajaseminaari ja kansakoulut yleistyivät. Suomenkielisiä sanomalehtiä
julkaistiin, tietynlainen itsehallinto kehittyi. Kuntiin, volosteihin, valittiin kunnanvanhimpia.
Merkkihenkilöitä alkoi nousta

Kuka kukin on –teos, samoin kuin Inkeriläisten viestit kiinnostivat kovasti Turkuun
saapuneita kesäjuhlien vieraita.

kansan keskuudesta ja heistä jäi
tietoa jälkipolville.
Toinen vedenjakaja on Venäjän
vallankumous, jolloin osa sivistyneistöstä ja osa pohjoisinkeriläisistä, noin 4000 henkeä, pakeni
Suomeen. Heistä ja heidän jälkeläisistään on ollut helpompi saada
materiaalia. N-liittoon jääneiden
kohtaloista ei kirjoitettu tietojen
puutteen vuoksi. Vallankumouksen jälkeiseltä ajalta Mullosen ja
Krjukovin keräämät tiedot ovat
korvaamattomia ja aikaisemmin
julkaisemattomia.
Tärkeimpiä lähteitä Suomessa
toimivat Kolppanan seminaarin
matrikkeli 1913, Inkeriläisten
viesti sekä Pietarissa ilmestyneet
suomenkieliset lehdet ennen
vallankumousta. Lähdeaineistosta riippuen aineisto on kovin
eritasoista. Sukututkimuksen
kannalta on koetettu selvittää
henkilön syntymäaika, -paikka
ja vanhemmat.
Kannen ovat suunnitelleet taiteilijat Valeri Nuija ja Gennadi
Leontjev.
Henkilöluettelo löytyy kirjan
lopusta, noin 2500 nimeä, 24 sivua. Siellä on myös henkilöluettelo ammattiryhmittäin. Valokuvia kirjassa on n 900, joukossa
paljon ennen julkaisemattomia.
Kirjassa on 400 sivua, se on kovakantinen ja painaakin n 1,5 kg.
Kirja on kilpailutuksen jälkeen
painettu Tallinnassa, painos on
600 kpl.
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Mikko (Mihail) Soitu

LIISAN TARINA

L

iisa syntyi Inkerinmaalla savusaunassa
4.11.1918 Uusi-Siverskajan kylässä Koprinan pitäjässä joka sijaitsee noin 65 km. Pietarista etelään. Hänen vanhempansa Maria ja Nikolai
Rämönen olivat inkeriläisiä, kotona puhuttiin suomea joka oli myös Liisan äidinkieli. Suomenkielestä
paikalliskoulua Liisa aloitti vuonna 1925, mutta jo
12-vuotiaana joutui keskeyttämään koulunkäynnin
ja siirtymään pakotetusti kolhoosiin maataloustöihin äitinsä Marian avuksi. Kaikki kotieläimet,
varastossa ollut vilja, maapalsta ja huvila joen rannalla takavarikoitiin, hevonen otettiin kolhoosin
peltotöihin eikä se kauan jaksanut raataa siellä aliravittuna ja huonosti hoidettuna. Huvilasta tehtiin
pioneerileiri ja sitten poltettiin. Vuosina 1930 -1936
bolshevikit lopettivat kaikki suomenkieliset koulut,
opettajat karkotettiin työleireille tai teloitettiin.
Myös Uusi-Siverskajan suomenkielinen kansankoulu ja kirkko oli suljettu ja opettajat ja pastori viety
”mustalla variksella”. Opettajat laskettiin toistaiseksi vapaiksi kuulustelujen jälkeen, mutta pastorista ei
kukaan kyläläisiltä enää koskaan kuullut mitään.
Liisan isä Nikolai kuoli pian peltotöissä ensimmäisessä maailmansodassa saatujen kaasumyrkytyksien
vuoksi. Myös Liisan pikkusisko kuoli silloin aivokalvon tulehdukseen.
Liisa ja hänen äitinsä Maria jäivät elämään kahdestaan. Maria toimi myös kylän kätilönä, hänen
käsien kautta maailmaan tulivat kaikki kylän lapset.
Suomea ei enää saanut puhua avoimesti julkisilla
paikoilla, kotona puhuttiin edelleen suomea. Kylän
asukkaat menettivät kaiken omaisuutensa ja maapalstansa ja joutuivat ”Leninin Muisto”- nimiseen
kolhoosin pakkotöihin. Ne jotka eivät suostuneet
omaisuutensa valtiolle luovuttamaan ja kolhoosiin
menemään karkotettiin Siperiaan tai teloitettiin
”kansan vihollisina”. Teloituksia hoidettiin nopeasti, Stalinin luvalla kolme NKVD:n virkailija sai yhteispäätöksellä teloittaa epäilyttäviä kansanvihollisia
pikaoikeudenkäynnin jälkeen muutamassa päivässä
pidätyksestä. Kaikki henkeen jääneet kyläläiset pelkäsivät, olivat vaiti ja kävivät kolhoosissa nöyrästi
töissä palkatta.
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Vuonna 1938 Liisa meni naimisiin Myllykylä- nimisen naapuripitäjän inkerinsuomalaisen Aleksanteri Soittun kanssa jota hän tapasi pesäpallopelissä.
Pian heille syntyi Nikolai- poika.
Vuonna 1941 Aleksanteri kutsuttiin asepalvelukseen Puna-armeijaan Suomen rintamalle. Yhdessä
toisen inkeriläisen kaverinsa kanssa he loikkasivat
Suomen puolelle. Liisa ei silloin tiennyt asiasta
mitään.
Vuonna 1942 saksalaiset joukot miehittivät UusiSiverskajan kylän ja koko Leningradin alueen. Venäläinen paikallisväestö siirrettiin Neuvostoliiton
itäisiin alueisiin, inkeriläiset naiset, lapset ja vanhukset jäivät miehitetyille alueille. Stalin halusi
siirtää myös suomalainen väestö mukaan, muttei kerinnyt. Hitlerin joukot tulivat ryminällä valloittaen
nopeasti koko Inkerinmaan. Pommitusten aikana
Liisa, Nikolai ja Maria piileksivät maakuopassa,
pian kuitenkin saivat palata ehjänä säilyneeseen
puutaloonsa. Siverskajan lomakeskuksessa perustettiin saksalaisten upseerikerho ja sairaala. Saksalaissotilaat asuttivat monia inkeriläistaloja joissa
oli enemmän tilaa. Suomekielinen koulu avattiin
uudelleen ja paikallisväestö sai käydä myös avatussa
luterilaisessa kirkossa jumalanpalvelusta kuuntelemassa. Koska alkuperäisiä pastoreita ei enää ollut
saatavissa, kävi pastoreita Suomesta asti jumalanpalveluksia pitämään.
Yöllä pelättiin neuvosto- partisaanien ryöstelyitä:
tulivat metsästä keskellä yötä, aseella uhaten, veivät
hapankaali ja hillopurkit kellarista. Päivisin taas
saksalaiset sotilaat kiertelivät taloja porsaita kyttäämässä, mutta sen jälkeen kun Liisa sanoi että karja
on sairastunut koleraan, ei kukaan saksalaisista enää
käynyt kysymässä. Porsas kasvoi vielä vähän ja se
piti pistää lihaksi, muuten saksalaiset tai venäläiset
olisivat sen joka tapauksessa vieneet. Liha suolattiin
ja pantiin pyttyyn joka pistettiin yöllä maakuoppaan saunan taakse. Päivisin kerättiin nokkosta ja
siitä tehtiin lettuja, vähän ruisjauhoja sekaan vaan

Korpilahti/Putkilahti kesällä 1944 heinätöissä (vasemmalta oikealle: Perttu maatalon emännän nuorempi poika; Liisa; Nikolai;
Paavo emännän vanhempi poika; Aleksanteri taustalla; Maria- mummo näkyy tytön takana).
laitettiin ja maitoa, jos oli saatavana. Vaikka saksalaiset tai venäläiset (ei ole varmaa tietoa) polttivat
koko kylän, ettei partisaaneilla olisi enää mitään
piilopaikkaa, eikä saksalaisilla asuintaloja, säilyi
tulipalosta etäällä ollut sauna ja maahan kaivettu pytty sianlihoineen. Öisin kävivät Liisa äitinsä
kanssa kaivamaan pytty esiin, ottivat lihat ja pistivät pytty takaisin maahan. Eräänä syyspäivänä
Liisa meni joelle pyykkejä huuhtelemaan, 4-vuotias
Nikolai oli mukana, hän meni riippusillalle hoipertelemaan ja tipahti jokeen. Oredez-Joen alajuoksulla
oli saksalainen upseeri autoaan pesemässä, huomasi
pojan hukkuvan, hyppäsi jokeen ja pelasti Nikolain
varmalta kuolemalta.
Alkuvuoteen 1944 asti he asuivat kolmestaan
savusaunassa kunnes kylän poikki käveli joukko
suomalaisia upseereita kutsumassa kaikki poltettuun kylään jääneitä asukkaita kokoon. Kaikille
kerrottiin että jokainen inkerinsuomalainen voi
halutessaan pakata tarpeelliset tavaransa ja lähteä
heidän kanssa Suomeen. Liisa lähti, samoin Maria

ja Nikolai. Evakkoja kuljetettiin junalla Hatchinasta
Tallinnaan jossa heidät pidettiin 2 viikkoa karanteenissa täistä putsaamassa. Sitten kaikille annettiin
uudet hienot vaatteet ja kuljetettiin laivalla Tallinnasta Hankoon. Hangossa porukka haastateltiin,
selviteltiin kuka mitä osaakin tehdä ja määrättiin
sitä mukaan erilaisiin hommin ympäri Suomea.
Liisa uteli omasta Aleksanteri- miehestä, että hän
meni sotaan eikä sen jälkeen ole mitään kuulunut
hänestä, ei kirjeen kirjettä tullut neljässä vuodessa.
Ja yllättäen, Aleksanteri Soittu- niminen henkilö
löytyi rekisteristä, hän olisi sijoitettuna Korpilahteen erään tilan maataloustöihin. Liisa ilmoitti haluavansa päästä samaan paikkaan miehensä kanssa ja
näin he tapasivat jälleen Korpilahden Putkilahdessa.
Alle vuoden verran Liisa oli karjakkona ja Aleksanteri sekatyöhommissa maatilassa, kunnes vuoden
1944 lopussa tuli tieto, että on palattava takaisin Inkerinmaalle, että Stalin lupaa kaikille inkeriläisille
omaisuutensa ja asuinpaikkakunnan oleskeluluvat
mikäli he tulevat vapaaehtoisesti takaisin. Jos ei
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vapaaehtoisesti tahto tullaa, niin sitten tuodaan väkisin ja sitten tulee ongelmia. Maria- mummo halusi
palata, Liisa ja Aleksanteri eivät. Liisan ystävätär oli
lapseton, otti kamansa ja karkasi Ruotsiin.
Vuoden 1945- alussa juna lähti Helsingistä kohti
Leningradia (näin ainakin Liisa itselleen uskotteli). Juna pysähtyi ensimmäisen kerran Viipurissa.
Vaunut avattiin ja neuvostosotilaat käskivät kaikki
ulos. Kaikki matkustajien tavarat pengottiin, virsikirjat ja muut suomenkieliset kirjat ja lehdet otettiin
pois, miehet käskettiin siirtymään muualle, naiset ja
lapset lastattiin takaisin junaan, vaunut suljettiin ja
juna jatkoi matkaansa. Seuraava pysäkki oli Leningradin sijasta Kalininin kaupunki (nykyisin Tver),
joka sijaitsee noin 500 km. Pietarista Moskovan
suuntaan. Ennen lähtöä Suomesta luvatusta kotiin
paluusta ei ollut mitään puhetta, eikä kukaan päässyt Kalininskin alueelta poistumaan. Passit takavarikoitiin, ilman passia liikkuminen Neuvostoliitossa oli rikos eikä junalippua saanut ostettua ilman
henkilöpapereita. Kalininissa Suomesta palaajat
sijoitettiin alueen eri kolhooseihin ja sovhooseihin
pakkotöihin. Nälkää oli, raskasta työtä piti tehdä
ja asua parakissa. Kaikki Suomesta saadut hyvät
vaatteet kuluivat nopeasti ja muuttuivat ryysijiksi.
Sairaanakin piti mennä metsään puita sahaamaan.
Nikolai- poika ei puhunut enää venäjää ollenkaan,
uudet paikalliset leikkikaverit luulivat häntä mykäksi. Suomea ei saanut puhua ja Liisa neuvoi poikansa
esittämään mykkää.
Aleksanteri Soittu luokiteltiin maanpetturiksi,
mutta annettiin mahdollisuus ”verellä puhdistaa
Neuvostokansalaisen maineensa” menemällä Punaarmeijaan sotimaan Saksalaisia vastaan. Stalinilla
oli kova kiire Berliiniin ja hän tarvitsi kaikkia, jopa
epäluotettavia miehiä rintamalle. Aleksanteri ehtii
sotia muutaman kuukauden kunnes sota loppui
toukokuussa 1945.
Vuonna 1947 Liisa sai poikkeusluvalla palata kotiseuduilleen Uusi-Siverskajaan. Hänellä kun oli
alaikäinen lapsi ja ikääntynyt äiti, sekä Natsi-Saksaa
vastaan rintamalla taistellut aviomies. Näin Liisa ja
Aleksanteri tapasivat jälleen Uusi-Siverskajassa. Liisa määrättiin samaan ”Leninin Muisto”- nimiseen
kolhoosiin karjaan hoitotöihin, mutta Aleksanteri
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ei saanut oleskelulupaa Leningradin alueella. Moskovan määräyksellä kaikki passissa suomalaisiksi
merkityt neuvostokansalaiset luokiteltiin epäluotettaviksi ja heiltä evättiin oleskelumahdollisuus 100
kilometrin säteellä Leningradista. Uusi-Siverskaja
oli 65 kilometrin päässä Leningradista. Uudeksi
asuinvaihtoehdoksi tarjottiin joko Siperiaa tai Neuvosto Karjalaa, jossa kipeästi tarvittiin metsäalan
ammattimiehiä. Näin olleen, Aleksanteri sijoitettiin
uudelle paikkakunnalle Belomorskiin metsäalan
kolhoosiin puiden sahaushommiin. Asuinolot Belomorskissa olivat sen verran hankalat, pelkkä yhteisparakki ilman pesuloita tai muita mukavuuksia,
ettei raskaana ollut Liisa uskaltanut lähteä miehensä
perään vaan jäi asumaan äitinsä ja poikansa kanssa
Uusi-Siverskajaan. Jollain konstilla, Kalininskissä
Liisa onnistui viranomaisille uskottelemaan että
hän on venäläinen. Hän keksi kertoa viranomaisille että heidät oli pakolla siirretty Suomeen eikä
hän halunnut lähteä, vaan kaikki kyläläiset pantiin
autoon ja vietiin väkisin juna-asemalle. Omalla
neuvokkuudella hän sai itselleen passiinsa merkinnän ”venäläinen”, mikä helpotti elämää hänelle ja
lapsilleen ratkaisevasti.

“Oleilu Leningradin alueella
passimerkinnällä “suomalainen”
oli vakava rikos, josta seurasi
vankeustuomio.”
Vuonna 1948 syntyi isäni Aleksander Soitu. Syntymätodistukseen merkattiin: äiti Elizaveta Soitu
– venäläinen, isä – tuntematon. Näin Aleksander
Soitusta tuli täysivertainen Neuvostoliiton kansalainen. Vainojen ja teloituksien pelko oli voimakkaimmillaan suotien jälkeen aina vuoteen 1953- saakka
milloin Stalin kuoli. Aleksanteri Soittu vanhempi
kävi salaa Karjalasta Uusi-Siverskajassa perheensä
tapaamassa ja houkuttelemassa heidät mukaan Belomorskiin, muttei siitä tullut mitään. Oleilu Leningradin alueella passimerkinnällä ”suomalainen”
oli vakava rikos josta seurasi vankeustuomio. Niin
Aleksanteri vanhempi palasi takaisin Belomorskiin
ja siellä hän eli elämänsä loppuun asti, virallisesti
naimisissa Liisan kanssa, mutta uuden naisystävänsä
kanssa. Heille syntyi kaksi lasta Belomorskissa.

Kahden lapsen yksinhuoltaja Liisa työskenteli seitsemänä päivänä viikossa kolhoosissa karjakkona.
Töihin hän lähti klo. 5 aamulla ja töistä palasi klo.
22.00 illalla. Maria mummo teki lapsille ruokaa
ja laski Nikolaita venäjänkieliseen kouluun. Omia
lapsia Liisa näki vain nukkumassa, koska aamuisin
kolhoosiin lähtiessään he vielä nukkuivat ja iltaisin
töistä palattuaan olivat jo nukkumassa. Palkkaa
maksettiin työnjohtajan vihkoon merkittyjen viivojen (trudodni = työpäivät) perusteella aina kuun
lopussa jauhoina, perunoina ja punajuurikana. Rahaa ei työnorjille maksettu ollenkaan. Omalla pikku
maapalstalla sai kasvattaa vihanneksia omaan käyttöön, kotieläimiä ei saanut pitää vaan kaikki työpanos oli annettava kolhoosille. Sairaslomaa ei annettu
ellei pää ollut halki. Kerran navetassa lehmä potkaisi
Liisaa polveen niin kovasti, ettei hän pystynyt kävelemään ja polvi turposi. Loppupäiväksi annettiin
aikaan huilata, mutta huomenna piti jo aamusta
taas tulla navettaan. Liisa hoiti kolmeakymmentä
lehmää yksin: ruokkii, pesi, lypsi kahdesti päivässä,
siivosi kakat. Miehet heiluivat humalassa eivätkä
tehneet mitään töitä.
Suomea ei enää kylällä puhuttu ollenkaan, kaikki pelkäsivät kun ”musta varis” ajoi pääkatua pitkin. Istuttiin pimeässä mökissä verhot ikkunoissa
ja toivottiin, ettei auto pysähdy ainakaan meidän
pihassa. Virsikirja ja Katekismus piilotettiin patjan
alle. Ihmisiä vietiin ja harva oli ”mustan varikseen”
nousseista tullut takaisin. Jotkut palasivat kyllä vasta kymmenien vuosien jälkeen. Moni kylään palannut muutti nimensä ja sukunimensä venäläiseksi:
naapuriherra Mankinen olikin palattuaan Mankov,
Rämösistä tuli Rebov.

naapurimummot lasitetulle terassille kuuntelemaan
porukalla suomenkielistä jumalanpalveluslähetystä
ja laulamaan radion mukana virsikirjasta.
Liisa eli 85-vuotiaaksi ja kuoli rauhallisesti sanomalla isälleni että ”täytyypä lämmittää sauna”,
omassa puutalossaan vuonna 2004. Hän ei valittanut elämästään eivätkä vastoinkäymiset lannistaneet häntä.
Vuonna 2013 Milla Liisa Soitu on 1,5 v., aloittamassa päiväkotia. Santeri Aleksander Soitu 9 v.
opiskelee Tuusulan ala-asteella tokalla luokalla ja
suomenkielellä. Lapset varmasti tulevat kuulemaan
iso-iso-vanhempiensa tarinaa…

Alla Liisa- mummon muutamia
sanontoja:
”Me suomalaisia olemme, ja suomalaisiksi
jäämme, me suomen tavat pidämme ja suomalaisten päämme”.
”Inkerinmaalla viearahaalla, Suomesta kotoisin ollaan”.
”Ei viina virvoita, ei olvi anna voimaa”.

“Istuttiin pimeässä mökissä verhot
ikkunoissa ja toivottiin, ettei auto
pysähdy ainakaan meidän pihassa.”
Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Liisa sai
viettää eläkepäiviään puutarhansa hoidossa ja perunoita vapaasti kasvattamassa. Joskus illalla näin
mummoni istuvan omassa huoneessaan, ikkunan
verhot kiinni, valot sammutettuina kuuntelemassa
Suomen radiota. Sunnuntain aamuisin taas tulivat

Kirjoitti:
Liisa Soitun lapsenlapsi Mikko (Mihail) Soitu
Tuusulassa 20.03.2013
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Viron inkeriläisten kesäjuhlat Haapsalussa 29. – 30.6.2013

SUOMALAISRYHMÄ VIRON MUTAKAUPUNGISSA

Suomen Inkeri-liiton matkalla olivat mukana Anneli Mylläri (AM) ja Olli Hirvonen (OH),
Anneli Kemppainen (AK) ja Juho Puumalainen (JP), Hilkka Toivonen (HT) ja Risto Toivonen
(RT) sekä Alina-Sinikka Salonen (A-SS) ja Juulia Tokola (JT); juhlissa mukaan liittyivät myös
Albert Kirjanen (AK) ja Toivo Puronen (TP). Matkaan liittyvistä matka- ja hotellivarauksista
kiitämme matkatoimisto Baltic Express Toursia.

Sunnuntaina messun jälkeen marssitaan kulkueena Promenaadin
laululavalle

Me Suomen juhlavieraat odotamme
kulkueen liikkeelle lähtöä. Oikealta
OH, AM, TP, AK, JT, JP, A-SS, AK, HT, RT.
Kuva RT

Lauantai-iltaa vietetään vironruotsalaisten museon Aibolandin
pihalla
Vasemmalla: Eestin Inkeriliiton sihteeri Ester Pruul katsoo,
että suunnitelmat pitävät.
Kuva RT

Alla: Suomalaisen kulttuurisäätiön (SKESA) puheenjohtaja
Toivo Kapanen ja Inkerin kulttuuriseuran jäsen Hilkka Toivonen
maistelevat Kapasen kirsikoita. Kuva A-SS

Vasemmalla: Tallinnan seuran
puheenjohtaja Wladimir Vari
ja Ruotsin Liiton puheenjohtaja
Viktor Pajunen vaihtavat
kuulumisia
Kuva A-SS

Rakkaat liput hulmuavat upeassa
maisemassa.
Kuva RT
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Suomen Inkeri-liitto ry tiedottaa
Arvoisat lehtemme lukijat,
olemme tehneet lehtemme ulkoasuun ja sivumäärään muutoksia, jotka ovat nyt ensimmäistä kertaa nähtävissänne. Aiemmin käyttämämme painotekniikka oli pienipainoksiselle lehdellemme kallis. Olemme ottaneet nyt
käyttöön uuden digitaalisen painotekniikan.
Pyrimme muutoksella saamaan lehden kustannukset minimiin ja pitämään tilaushinnan
ennallaan. Valitettavasti lehden tilaajakanta
on vuosien varrella pienentynyt koska uusia
tilaajia emme ole saaneet entisten tilalle.
Samalla muutetaan myös lehden sivumäärä.
Pääsääntöisesti lehdessä tulee olemaan 24 sivua. Lehden ilmestymiskerrat säilyvät
ennallaan siis kuusi lehteä/vuosi. Vaikka kaksoisnumerot vuoden 2013 alusta poistuvat,
kasvaa vuoden kokonaissivumäärä hieman,
ja saatte enemmän luettavaa.
Vuonna 2013 lehdet numeroidaan 1- 6.
Antoisia lukuhetkiä.

Kokouskutsu
sääntömääräiseen
syyskokoukseen
Suomen Inkeri-liitto ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään lauantaina, lokakuun 26.
päivänä 2013 klo 14.00 Karjalatalolla Inkeri-kodissa
Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki
Kokouksessa käsitellään säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat
sekä liiton sääntömuutos.
Äänivaltuutettuja ovat v. 2013
jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenjärjestöjen valtuuttamat henkilöt sekä ne hallituksen hyväksymät henkilöjäsenet, jotka ovat
maksaneet v. 2013 jäsenmaksunsa.
Hallitus

Kutsu

kaikille teille eri-ikäisille ihmisille, joilla on
inkeriläinen tausta, mutta jotka ette ole osallistuneet
inkeriläisille järjestettävään toimintaan.
Tervetuloa
maanantaina 9.9.2013 klo 18.00
tilaisuuteen, jossa voitte tavata
vastaavassa tilanteessa olevia ihmisiä.

ainakin tiedon siitä, että inkeriläisten
hyväksi tehtävässä toiminnassa ovat
entisten lisäksi uudet ideat ja henkilöt
tervetulleita.

Ohjelma
on vapaa. Lähtökohtana on, että
vaihdatte ajatuksia ja kokemuksia siitä,
• onko inkeriläistaustanne jotenkin
vaikuttanut elämäänne,
• millaisen vaikutelman olette
saaneet inkeriläisten tilaisuuksista ja
juhlista,
• onko teillä halua ja/tai
mahdollisuutta itse osallistua
mihinkään toimintaan ja
• millainen toiminta saattaisi teitä
kiinnostaa.

Paikka
on Karjalatalon 2.kerroksessa
sijaitseva Inkeri-koti. Osoite on
Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki.
Seuraavat kulkuneuvot tuovat lähelle:
bussit 52,55/55K, 56, 57, 65A, 69,
506. Käpylän asemalta on alle 1km
kävelymatka.
ANNA SANAN KIERTÄÄ!
TUO KAVERISIKIN!
AINUTLAATUINEN TILAISUUS!

Mukaan tulo
ei sido teitä mihinkään! Suomen
Inkeri-liitto on kiitollinen, jos
saamme välitetyksi teille tiedon, että
kunnioitamme jokaisen henkilön
omaa halua ”esiintyä” inkeriläisenä.
Samalla toivomme, että jokainen
inkeriläistaustainen henkilö saa
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tapahtumakalenteri 2013
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klo 14.00

klo 14.00
Inkeri-koti
Käpylänkuja 1,
Helsinki
Inkeri-iltapäivä

joulujuhla

9.11.

14.12.

2. Inkeri-iltapäivä kirjallisuuden merkeissä. Juhani
Jääskeläinen, Hannu Pelkonen, Reijo Rautajoki
kertovat kirjoistaan.

kansaopetuksen
juhla
13.10.

Koko perheen joulujuhla yhdessä Helsingin seudun
Inkeri-seuran kanssa.

klo 16.00 alkaen
Helsingin
Mikaelin kirkko
Emännäntie 1,
00940 Helsinki
Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.
Hatsinan – Kolppinan
matka
2.10.
6.10.

Iloinen kansanopetuksen juhla, johon liittyy
samassa tilassa pidettävä iltahartaus klo 18. Juhlassa
ovat mukana Helsingin piispa Irja Askola ja Inkerin
kirkon piispa Aarre Kuukauppi.
Juhlat pidetään Helsingin Mikaelin kirkossa,
Emännäntie 1, Kontulan metroaseman vieressä.

1. Inkeri-iltapäivä kirjallisuuden merkeissä. Toivo
Flink, Sinikka Paavilainen ja Martti Soikkeli kertovat
kirjoistaan.
Inkeri-iltapäivä

Inkeri-koti
Käpylänkuja 1,
Helsinki

Turun Inkeri-seura

Tiedustelut Irja Pelkonen,
inkerikerho@gmail.com tai
p. 040 550 5712

Juhlatilaisuudet Varissuon kirkolla
(Kousankatu 6), kello 14 alkaen.

Hyvinkään Inkeri-kerho ry kokoontuu seurakunnan aulakahviossa (Hämeenkatu 16)
aina kuukauden 1. sunnuntaina.

•
•
•

14.9.

klo 13.30 alkaen
Inkeri-koti
Käpylänkuja 1,
Helsinki
inkeri-iltapäivät

13.30 – 14.00 kahvit ja kuulumiset
14.00 – 15.30 luennot ja esitykset
15.30 – 16.00 kirjojen myyntiä yms.
asioiden hoitoa

KLO 18.00
Inkeri-koti
Käpylänkuja 1,
Helsinki
9.9.

TULOKASTAPAAMINEN

Inkeriläistaustaisten ”uusien polvien” tapaaminen.
KATSO ERILLINEN ILMOITUS!

Kellonaika
Paikka
Pvm

Ilmoittajille
Jotta tapahtumakalenteriin toivotut ilmoitukset ehtisivät painoon, tulee ne lähettää toimitussihteerille, postitusmuodosta riippumatta, siten, että ne
ovat perillä viimeistään lehden kakkossivulla ilmoitettuna aineiston vastaanottopäivänä.

Suomen Inkeri-liiton matkat ja tapahtumat loppu vuonna 2013

Hyvinkään Inkeri-kerho

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 maanantai alkaen kello 15 Luther kirkolla,
osoitteessa Vuorikatu 37.
• Syyskuu 9. Kerhoilta
• Lokakuu 14. Syyskokous
• Marraskuu 11. Kerhoilta
• Joulukuu 9. Jouluruokailu klo 13
Kerhoiltojen kahvituksen sovimme vuorotellen jo edellisessä kokouksessa.

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

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

•

29.9. Mikkelinpäiväjuhla
5.10. Inkerin päivä
2.11. Pyhäinpäivän kunniakäynti
seppeleenlaskuineen Turun hautausmaalla Inkeriläisten muistomerkillä
klo 12 ja sen jälkeen kahvi- ja ohjelmatilaisuus Varissuon kirkolla
26.12. joulujuhla

Helsingin seudun Inkeri-seuran
tapahtumia
Anitta Iline anitta@inkeriseura.com tai
p. 050-565 9805

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

Jäsenmaksu Lahden seudun Inkeri-seuran jäsenmaksu vuodelle 2013 on
15 euroa/henkilö.
Maksun voi suorittaa kerhoillassa rahastonhoitajalle tai pankkiin tilille
Nordea 129830-24722
Kerhoilloista ja kokouksista tiedusteluihin vastaa Maria Lahti, p. 0400 841 741
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Liittomme puheenjohtaja päätti Turun kesäjuhlassa tervehdyksensä Siunaukseen. Hän oli tuonut sen mukanaan Haapsalun juhlajumalanpalveluksesta.
Siunauksen ajatuksilla on turvallista käynnistää syyskauden toiminta.

Hyvä taivaan Isä. Me kiitämme sinua tästä päivästä.
Armosi aurinko on vielä yllämme ja Sinun siunauksesi jatkuu. Kiitämme sanastasi, joka on ollut voiman lähde vaikeina aikoinamme. Anna
meidän olla uskollisia sanallesi, vaikka koko maailma kääntyisi Sinua tai
meitä vastaan.
Siunaa Inkerin maata. Siunaa kaikkia inkerinsuomalaisia, missä ikinä he
nyt asuvat. Siunaa Venäjää, Suomea ja Viroa, ja anna, että Inkerin kulttuuri
voisi niissä maissa säilyä ja kukoistaa. Siunaa Inkerin kirkon työtä, mutta
myös Suomen ja Viron ev-lut kirkon työtä inkerinsuomalaisten keskuudessa. Anna nuorison taas löytää esi-isien ja -äitien usko. Jaa kansoillemme
maallista ja hengellistä hyvää.
Olemme saaneet kokoontua Sinun huoneeseesi rukoilemaan siunaustasi tälle juhlallemme. Anna sen onnistua. Vahvistakoon tämä yhteyden
tunne myös sitä tietoisuutta, että kuulumme Sinun perheeseen. Olkoon
se tietoisuus yhdistävänä tekijänä myös maallisissa asioissamme. Siunaa
kaikkia tämän juhlan järjestäjiä ja anna heille voimaa ja innostusta jatkaa
samassa hengessä.
Kiitämme Sinua kaikista sukupolvista, jonka perinnön kantajina me nyt
tässä olemme. Anna että toteuttaisimme sen tehtävän, jonka olet meille
antanut tässä sukupolvien saatossa.
Anna kerran päästä perille iankaikkiseen rauhaan ja autuuteen, jossa
edesmenneet sukupolvet jo ovat, että siellä suuressa laulujuhlassa voisimme
kiittää ja ylistää Sinua ikuisesti. Aamen.
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Urmas Oras, Tarton apulaispappi

