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Kun kirjoitan tätä, edessä 
on kiinnostavia tapah-
tumia: ensiksi matka 

Hatsinaan. Siellä juhlitaan suo-
menkielistä opettajien koulutus-
ta, joka alkoi 150 vuotta sitten 
Kolppanan seminaarissa. Sa-
malla vietetään Inkerin Liiton 
25-vuotisjuhlaa.

Kotiin paluun jälkeisenä sun-
nuntaina Suomen Inkeri-liitto 
järjestää yhdessä Helsingin 
Mikaelin seurakunnan kanssa 
Iloisen kansanopetuksen juh-
lan, alkoihan suomenkielinen 
opettajien koulutus Jyväskylän 
seminaarissa samoihin aikoihin 
kuin Inkerissä. Tilaisuuksista 
kerrotaan seuraavassa Viestissä. 

Menneeseen kesäkauteen on 
liittynyt monenlaista toimintaa, 
josta kerrotaan tässä numerossa. 
Yksi tilaisuus on jäänyt erityi-
sesti askarruttamaan mieltäni. 
Se oli ”Kutsu ihmisille, joilla on 
inkeriläinen tausta, ja jotka eivät 
ole osallistuneet inkeriläisille jär-
jestettävään toimintaan”. (Viesti 
5 – 6/2013, sivu 21) 

Tilaisuuden vähäinen osanot-
tajamäärä pani minut muiste-
lemaan vuosikymmeniä, joiden 
aikana kypsyin ymmärtämään, 
kuka minä olen, mihin kansaan 
minä kuulun. Tiedän, että olen 
Inkerissä syntynyt, inkerinsuo-
malaisista vanhemmista, ja tiet-
tävästi myös esivanhempani ovat 
olleet inkerinsuomalaisia. 

Tulin Suomeen 2,5 vuoden ikäi-
senä. Perheemme halusi suo-
malaistua. Tästä seurasi, että 
kymmenien vuosien ajan kielsin 
kansani, häpesin alkuperääni ja 
koin monenlaisia erilaisuuden 
ja eriarvoisuuden tuntemuksia. 
Pelkäsin, mitä tapahtuu, jos/kun 
ihmiset saavat tietää, että olen 
inkeriläinen.

Lapsuusvuosina koko lähiympä-
ristö tiesi asian. Sen ajan traumat 
ovatkin vähäisemmät, toihan 
inkeriläisyys myös myötätuntoa 
ympäristön taholta. 

Kun tulin oppikouluikään, muu-
timme paikkakunnalle, jossa 
kouluun olisi lyhyt matka. Nyt 
tuli ilmitulon pelko. Ja häpeä. 

pääkirjoitus 

puheenjohtajan mietteitä
Alina-Sinikka Salonen
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Enhän edes pystynyt toimitta-
maan koululle sen vaatimaa ”pa-
pintodistusta”. Ongelma tosin 
poistui ystävällisen kirkkoher-
ran ottaessa meidät seurakunnan 
jäseniksi ”vaikka minulla ei olisi 
oikeutta siihen”, hän totesi ja sää-
litteli meidän kovaa kohtaloam-
me. – Tieto inkeriläisyydestäni 
tietenkin levisi.

Sitten tapahtui onnenpotku, van-
hempien työpaikka siirtyi Hel-
sinkiin. Mikä onni ja autuus oli 
alkaa koulu niin, että kukaan ei 
tiennyt minusta mitään! – Vas-
ta muutama vuosi sitten, kun 
lounastimme ylioppilasluokkani 
kanssa, kerroin olevani inkeriläi-
nen. Sitä ihmetystä: miksi kerrot 
vasta nyt! - Niin, miksi?

Juuriaan hävennyt ja salaillut in-
keriläistyttö on vasta eläkeikäi-
senä kypsynyt hyväksymään sen, 
että on se, mikä on. Olen vuosi-
en kuluessa lopultakin ymmär-
tänyt, että suomensuomalaisen 
ulkokuoreni alla on koko elämä-
ni ajan värjötellyt ja piileskellyt 
inkerinsuomalainen ihminen, ja 
että juuri tämä identiteettini on 
se oikea ja aito. Kun olen alussa 
sen hylännyt, olen hylännyt it-
seni. Nyt, kun olen kääriytynyt 
siihen, olen kotonani, olen oma 
itseni. 

Suren sitä, että monet elävät koko 
elämänsä vastaavien pelkojen val-
lassa. On kova kohtalo hävetä jopa 

omien perheenjäsenten edessä. 
Tällaisiakin kokemuksia ihmiset 
ovat minulle elämästään kertoneet.

Vanhempani kävivät inkeriläis-
ten tilaisuuksissa. Itse muistan 
käyneeni yksillä kesäjuhlilla. Ei 
olisi tullut kuuloonkaan, että 
olisin ottanut osaa mihinkään 
säännölliseen toimintaan!

Nyt palaan tapahtumaan, joka 
pani minut muistelemaan näitä 
aikoja. Tilaisuudessa oli paikalla 
minun lisäkseni 7 henkilöä, jois-
ta kolme oli Helsingin seudun 
seuran johtohenkilöitä.

Yksi jäljelle jäävästä neljästä oli 
suomensuomalainen. Hän oli 
sisä-Venäjällä tavannut inkeri-
läisiä.  Siitä alkaen hän on ollut 
inkeriläisten ystävä. - Yksi on 
elänyt inkeriläisen suvun keskel-
lä; isoisänsä on ollut keskeinen 
vaikuttaja  sekä Inkerinmaalla 
että Suomessa. - Kaksi muuta 
olivat minun perheestäni. Poi-
kani myönsi, että inkeriläisyys 
ei ole merkinnyt hänen elämäs-
sään muuta kuin pientä kuriosi-
teettia. Hän jätti tulevaisuuden 
avoimeksi: ” En ainakaan vielä 
ole kiinnostunut osallistumises-
ta. Mutta eihän sitä tiedä, kuin-
ka ajatukset muuttuvat.” Hänen 
tyttärensä, ”vunukkani” Juulia, 
kohta 17 v., sanoo tuntevansa 
olonsa kotoisaksi inkeriläisten 
tilaisuuksissa. Hän onkin ollut 
juhlissamme Venäjällä, Virossa ja 
Suomessa. ”En kuitenkaan ajat-
tele itseäni inkeriläiseksi”, Juulia 
toteaa.

Olen tyytyväinen, että järjestin 
tilaisuuden, vaikka Liiton hal-

” Mutta eihän sitä 
tiedä, kuinka ajatukset 

muuttuvat.”

lituskin ennusti sen turhaksi. 
- Kun miettii minun tarinaani 
ja näkee ympärillään sen ora-
vanpyörän, jossa ”ruuhkavuosia” 
elävät niin suomensuomalaiset 
kuin inkerinsuomalaiset perheet  
polkevat, lopputulos oli ennakoi-
tavissa. 

Rakas lukijani! Inkerinsuoma-
laisten aktiivisten osallistujien 
määrät vähenevät koko ajan ikä-
ryhmien molemmista päistä. Se 
on tosiasia, joka ei ole meidän 
hallittavissamme eikä päätettä-
vissämme. Eikä se ole kenenkään 
vika! Annetaan ihmisten tehdä 
omat valintansa ilman syytöksiä 
tai vaatimuksia. Ollaan iloisia 
jokaisesta, joka on löytänyt in-
keriläisyyden voimavarakseen. 
Tehdään me, jotka olemme ku-
vioissa mukana, työmme niin hy-
vin kuin osaamme. Se on ihan 
riittävästi.  

Mutta: Pannaan talteen erilaista 
aineistoa heitä varten, jotka myö-
hemmin kiinnostuvat juuristaan!

Ehdotus: Jos epäilet, että kerää-
mäsi inkeriläisaineisto joutuu 
kaatolavalle, tee hyvissä ajoin tes-
tamentti Inkeriläisten Sivistys-
säätiölle tai Suomen Inkeri-liitto 
ry:lle. Säilytystiloja ei vielä ole, 
mutta jos aineistoa alkaa tulla, 
tilan on pakko järjestyä!



5

kirjailijavieraita 

inkeri-kodissa 14. syyskuuta 2013
kesäinen syyskuun päivä varmaan erehdytti jäseniämme vuodenajasta. oli niin hyvät vierailijat, että heitä olisi halunnut 
esitellä suuremmalle kuulijakunnalle. Molemmista paistaa harras rakkaus ja sympatia inkeriläisiä kohtaan. aina joskus 
löytää supi suomalaisia, jotka ovat jossakin elämänsä mutkassa tai matkassa sattumalta kohdanneet inkeriläisen ihmisen 
ja menettäneet sydämensä inkeriläisyydelle. 

sinikka paavilainen ja Hannu pelkonen (ja ilman muuta myös vaimonsa irja) ovat näitä. sinikan ja Hannun kirjoissa on 
eräs oleellinen ero: sinikka kertoo kyynelvaunut-kirjassaan kuulemistaan kohtaloista, Hannu kirjassaan voihan venäjä! 
omista kokemuksistaan. Molempia on kiinnostavaa lukea.

sinikka hymyilee edellisessä viestin numerossa, tässä esittelemme Hannun inkeri-kodissa itse kirjoitettu ja eletty tarina 
kädessään. kirjaa saa ostaa inkeri-kodista, sinikan kirja on virastoaikana myynnissä viereisen oven takana, karjala-liiton 
toimistossa.

inkerin kirkoissa Hannu on osallistunut kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin töihin, mitä on vastaan tullut. Hän on 
myös kohdannut monenlaiset sää- ja liikenneolosuhteet ja ollut äkkiväärissä vaaran paikoissa. vakavin tilanne oli viedä 
hengen. ihmeellinen tervaskanto! täytyy ihaillen todeta. tarkat muistiinpanot on koottu voihan venäjään!

Sinikka Paavilainen: Kyynelvaunut
  - inkerinsuomalaisten kohtaloita Neuvostoliitossa

Kolme vuotta sitten tutustuin 
elämäni ensimmäisiin inke-

riläisiin. Tuttavani kertoi paluu-
muuttaja Hilma Pupulaisen per-
heestä, jonka kokemukset ja elä-
mä Stalinin ajan Neuvostoliitossa 
olivat koskettaneet häntä syvästi. 
Päätin ottaa asioista selvää. Tästä 
kohtaamisesta sai alkunsa kirja 
Kyynelvaunut.

Tutustuin myös Hilman Roosa 
sisareen ja veljeen Einariin sekä 
tämän vaimoon Olgaan. Tapaami-
sissa minua odottivat aina rakas-
tettavat ihmiset ja kauniisti katet-
tu runsas ruokapöytä. Meistä tuli 
ystäviä, tunnen melkein kuuluvani 
perheeseen.

Alusta alkaen oli selvää, että kirjan 
nimessä yhdistyisivät inkeriläis-
ten kokema kärsimys ja kyyneleet. 
Ajatus johti toiseen. Kommunis-

Kansallispukuiset naiset 1920 luvulla vas. Anna Junus, 
Äyrämöisen puku ja oik. Roosa Rokka, Savakon puku.

tien utopiasta luoda taivas 
maan päälle, tuli tragedia, 
joka päättyi miljoonien 
ihmisten kyyneliin.

Saadakseni inkerin-
suomalaisten histori-
aa tunnetuksi päädyin 
kirjoittamaan niin, että 
historialliset tosiasiat ja 
elämäntarinat yhdistyisi-
vät mielenkiintoa herät-
täväksi kokonaisuudek-
si. Kirjoitustyön aikana 
ymmärsin, että Stalinin 
vainoissa henkiin jääneet 
inkerinsuomalaiset olivat 
selviytyneet säilyttämällä 
kansana uskonsa Juma-
laan sekä suomen kielen 
ja suomalaisen elämän-
muodon. Inkeriläisiin 
kohdistunut julma vaino 
ja hirmuteot saivat kerto-

Alina-Sinikka Salonen
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Romaanissa seurataan Kempin 
ja Lankisen perheiden kohtaloi-
ta 1920-luvulta läpi sotavuosien 
aina Stalinin kuolinvuoteen 1953 
asti. Perheet kokivat pakkokol-
lektivisoinnin, Kempin perhe kar-
kotuksen Tretsevitsaan. He jou-
tuivat näkemään hirmutekoja ja 
kokemaan saksalaismiehityksen. 
Osa perheistä lähti sodan jaloista 
Suomeen. Sodan jälkeen heidät 
kyyditettiin takaisin Neuvosto-
liittoon.

Inkeriläisten vainot ja kärsimyk-
set olivat alkaneet pian Leninin 
kuoleman jälkeen.

Viisivuotissuunnitelman aattona 
1929 Stalin julisti: ”Me marssim-
me täyttä vauhtia eteenpäin tiellä 
teollistumiseen ja sosialismiin ja 
jätämme ikivanhan venäläisen 

elämäntavan taaksemme.” Inke-
riläiset aavistivat tämän merkit-
sevän siirtymistä uudenlaiseen 
yhteiskuntajärjestelmään. He 
tunsivat jäisen hengityksen nis-
kassaan. 

Kommunistisen maailmanvallan 
luomiseen tarvittiin miljoonia 
työläisiä. Ratkaisut työvoiman 
saamiseksi olivat vankileirit ja 
ihmisten pelko. Ihmisiä hävisi 
yöaikaan. ”Mustiksi variksiksi”

kutsutut autot veivät kuulustelui-
hin ja vangittaviksi. Perättömien 
ilmiantojen ja huhujen perusteel-
la ”lentävät tuomioistuimet” tuo-
mitsivat ihmisiä yhteiskunnan ri-
kollisiksi ja teloitettaviksi tai kar-
kotettaviksi jopa kahdeksikym-
meneksi vuodeksi vankileireille 
toteuttamaan Leninin ja Stalinin 

Paaritsalaiset Simo ja Katri Pupulainen hääkuvassa 12.7.1921. Katri Pupulainen sylissään Einari, vas. Hilma, oik. Roosa 
1920-luvun puolivälissä Paaritsassa.

jien kautta äänen ja kasvot. Stalin 
ei onnistunut toteuttamaan kan-
sanmurhaa kaikessa laajuudes-
saan. Vielä tänään, kahdeksan-
kymmentä vuotta myöhemmin, 
saattaa muistelijan puhe äkisti 
keskeytyä: ”Pelko puhua asioista 
on yhä veressä.”

Musta korppi
Musta korppi, paha ja kavala

nokki hänen sydäntään  
ja aivojaan.

Veri tihkui punaisina  
pisaroina.

Korppi eli, sylki kaikelle!
Korppi sai ravintonsa  

ruumiista,
mässäili eikä tullut kylläiseksi!

Ja koko Venäjälle se levitti
pelkoa ja orjuutta, sortoa  

ja häpeää.

Anna Jurjevna
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unelmaa - työläisten paratiisia 
maan päälle. Suurin osa leireille 
joutuneista ei koskaan palannut. 
Inkeriläisiä talonpoikia leimattiin 
kulakeiksi: omaisuus riistettiin 
valtion haltuun, perheenjäsenet 
pakotettiin töihin kolhooseihin 
sekä maksamaan valtiolle järjet-
tömiä veroja. Suomenkielinen 
opetus lakkautettiin, kirkkoja 
hävitettiin ja uskonto kiellettiin. 
Stalinhan oli julistanut likvidoi-
vansa Jumalan ja antavansa näin 
kuoliniskun uskonnolle ja kirkon 
toiminnalle.

Stalinin hallinnon aikana mil-
joonien teloitettujen, vankityö-
leireille ja asuinpaikastaan Inke-
ristä pois karkotettujen joukossa 
oli puolet Inkerin suomalaisesta 
kansasta.

Toisessa maailmansodassa Saksan 
ja Neuvostoliiton välinen taistelu-
rintama kulki yli kahden vuoden 
ajan Inkerin kylien halki, jolloin 
taivas peittyi tulenliekkeihin. 
Hatsinan lähellä Paaritsan kyläs-
sä asunut Kempin perhe pakeni 

pommituksia läheiseen paasikivi-
louhimoon. Osa kyläläisistä säilyi 
hengissä ryömimällä öisin lähei-
sellä pellolla hakemassa mädän-
tyneitä kaalinlehtiä tai sotilailta 
tähteeksi jääneitä perunoita. Epä-
toivoiset ihmiset ilmestyivät Paa-
ritsaan ostamaan koiria ja kissoja 
ruuaksi. Satoja ihmisiä kuoli näl-
kään. Viikon vanha vauva vietiin 
luolasta rukousten saattelemana 
luotisateessa turvaan, ja hän elää 
tänäkin päivänä.

Arki oli kituuttamista nälkäisenä 
päivästä toiseen. Sylttyä keitettiin 
taistelussa kuolleen hevosen jalas-
ta. Asuminen poltetun kotitalon 
saunan raunioissa, raataminen 
kolhoosissa ja saksalaisten työlei-
rillä radankunnostustöissä nälkä-
kuoleman partaalla lujitti perheen 
yhteenkuuluvuutta ja uskoa sel-
viytymiseen Jumalan avulla.

Pelko ja ahdistus tunkeutuivat 
painajaisuniin, ihmiset heräsivät 
läpimärkinä omaan huutoonsa. 
Stalin näyttäytyi unissa milloin 
papinkaapuun pukeutuneena ku-

ristajana, milloin mielipuolisesti 
raivoavana härkänä.

Jatkosodan aikana Kempin perhe 
siirtyi Suomeen maataloustöihin. 
Sodasta huolimatta he kokivat 
Suomen hyväksi maaksi, jossa ei 
tarvinnut pelätä. Aseleposopi-
muksen jälkeen Neuvostoliiton 
lupaama paluu Suomesta kotiin 
Inkeriin osoittautui valheeksi. 
Palauttamisen jälkeen inkeri-
läisillä oli edessä uuden elämän 
aloittaminen tuntemattomassa 
paikassa. Vasta vuonna 1948 in-
keriläisillä oli Stalinin määräyk-
sestä mahdollisuus muuttaa met-
sä- ja rakennustöihin Petroskoin 
alueelle.

Inkerinsuomalaisten elämä hel-
pottui Neuvostoliitossa vasta Sta-
linin kuoleman jälkeen.

Espoon Tuomiokirkkoseurakun-
nan Kanervakerho toimii alueella 
asuvien inkeriläisten tapaamis- ja 
virkistyspaikkana. Siellä kaikki 
voivat turvallisesti muistella elä-
määnsä kohtalotovereitten kanssa. 

Hannu Pelkonen, Voihan Venäjä! 
  - Rakentajarovastin matkassa Suomen suvun maille

Inkerin evankelisluterilainen 
kirkko on kasvanut viime vuosi-
kymmeninä, ja siihen kuuluukin 
nyt jo noin 80 seurakuntaa. Monet 
alkuajan työntekijät tulivat Suo-
mesta, mutta nyt yhä useammat 
ovat ”omasta takaa”. Rovasti Han-
nu Pelkonen jäi eläkkeelle 1996 
Hyvinkään kirkkoherran virasta, 
ja on sen jälkeen tehnyt yli 30 tal-
koomatkaa Uralin rovastikunnan 
alueelle Marinmaahan, Komiin, 
Udmurtiaan tai Bashkortostaniin. 

Jotkut kutsuivatkin häntä ”Uralin 
keikkarovastiksi”. Inkerin kirk-
kohallitus oli kutsunut hänet ja 
hänen puolisonsa Irjan Inkerin 
kirkon vapaaehtoistyöntekijöiksi. 
Hyvinkään seurakunta maksoi 
suurimman osan Hannu Pelkosen 
ja hänen tulkkinsa junalipuista 
näillä matkoilla.

Lähellä kansaa pyrki Hannu 
Pelkonen toimimaan työskennel-
lessään Inkerin kirkon pappina 

Venäjällä. Hän asui useimmiten 
kodeissa tavallisten ihmisten kes-
kellä, toimitti jumalanpalveluk-
sia, piti rippikouluja eri- ikäisille, 
kastoi ja konfirmoi melkoisen 
määrän opetusta saaneita, vie-
raili kouluissa, toimitti kodin 
siunaamisia, jopa toimi talkoo-
porukoiden kirvesmiehenä ra-
kentamassa kirkkoja. Useimmiten 
hänen tulkkinaan toimi entinen 
englanninopettaja Svetlana Smir-
nova. He ajoivat autolla tuhansia 
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kilometrejä eri tasavalloissa, oli-
vat kyllä muutaman kerran hen-
genvaarassakin! Hannu Pelkonen 
on syntynyt luovutetun Karjalan 
Räisälän pitäjässä. Hän on käy-
nyt eri-kokoisten ryhmien kanssa 
kymmenkunta kertaa kotipaikal-
laan Räisälässä tai kiertänyt Laa-
tokkaa ryhmien oppaana. Myös 
Uralin rovastikuntaan tehdyillä 
matkoilla hän on ollut asiantunti-
jana. Eräänä kesänä hän toimi Pie-
tarin Pyhän Marian seurakunnan 
kirkkoherran lomittajana.

Vaaratilanteista pahin oli keväällä 
2003 tapahtunut infarkti, jonka 
takia hän oli mm. tiputuksessa 
kahdessa eri sairaalassa, tuli yk-
sityislentokoneella Udmurtian 
Izhevskistä Suomeen, koki ohi-
tusleikkauksen Meilahden sai-
raalassa, jota seurasi toipuminen. 
Senkin jälkeen Hannu Pelkonen 
on käynyt useita kertoja Uralin ro-
vastikunnan alueella talkoomat-
koilla tai muuten. Eri tasavalloissa 
hän on saanut avustaa piispa Aarre 
Kuukauppia myös kirkkojen vih-
kimisessä Komin Syktyvkarissa, 

Hannu Pelkonen (kolmas oikealta) on vihkimässä kirkkoa Bashkirian Birskissä.

Hannu Pelkonen ja Voihan Venäjä! Inkeri-iltapäivässä. Kuvaaja: Anneli Mylläri

Udmurtian Gurez Pudgassa ja 
Bashkortostanin Birskissä; myös 
Marinmaan Joshkar-Olan kirkko-
talkoisiin hän osallistui aikanaan.

Raamattu Suomen Suvulle on 
Suomen Pipliaseuran käynnistä-
mä projekti, jonka tarkoitus on 
Raamatun kääntäminen 12:lle 
Venäjällä ym. puhuttavalle suo-
mensukuiselle kielelle. Nyt olem-

me jo reilusti yli puolenvälin, ts. 
Uusi testamentti on ilmestynyt 
udmurtiaksi 1997, livviksi eli 
aunuksenkarjalaksi 2003, ersä-
mordvaksi 2006, vepsäksi 2007, 
mariksi 2008 komiksi 2008 jne. 
Käännöstyö jatkuu muillekin suo-
mensuvun kielille sekä Uuden että 
Vanhan testamentin osalta, sa-
moin Lastenraamatun ja Raama-
tun osien osalta. Hannu Pelkonen 
on toiminut yli 40 vuotta Suomen 
Pipliaseuran ja sen alueseurojen 
työssä, jolloin mm. käännettiin 
Inarin-saamenkielelle Ensim-
mäinen Pietarin-kirje ja Johan-
neksen evankeliumi, lahjoitettiin 
100.000 Raamattua Viroon sekä 
tehtiin ystävyysseurakuntamatka 
Hyvinkäältä Unkariin.
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kieliMieHen polku 

professori santeri ankerian elämäkerta
Aleksander Angeria noin vuoteen 1933
TM, rovasti Matti Korpiaho

Aleksanteri Joosepinpojan ja 
Maria Jaakontytär Olavin 

poika Ankeria Santeri (Angeria 
Aleksander) syntyi 14.8.1902 
(1.8.1902 vanhan kalenterin 
mukaan) Kullankylässä Viron 
Inkerissä ja kuoli 7.4.1990 Jugos-
laviassa (Kroatia). Narvan Ruot-
salaissuomalaisen seurakunnan 
kirkonkirjoista saa kuvan Santeri 
Ankeriaan perheestä 1874 alka-
en. Siihen kuului neljä sisarusta, 
joista veli Johannes kuoli piene-
nä ja sisar Maria kuoli 24-vuo-
tiaana. Sisar Anna eli vielä 1931 
jälkeen. Isä kuoli 1926 vaikean 
sairauden murtamana. Äiti suri 
lastensa vaikeaa elämäntilannetta.

Ankeria aloitti opiskelun Nar-
van II Reaalikimnaasissa 1919 ja 
sai päästötodistuksen 1923. Sen 
jälkeen hän opiskeli Tarton yli-
opistossa 1920-luvulla ja piti yh-
teyksiä Suomeen. Vuonna 1930 
hän suoritti loppuun Tarton 
yliopiston filosofisen tiedekun-
nan oppikurssin. Vielä vuonna 
1931 annetun virkatodistuksen 
mukaan hän oli Narvan Soome-
Rootsi P.  Mihkin seurakunnan 
jäsen. Näiden todistusten perus-
teella Ankeria sai oikeuden kir-
joittautua Helsingin yliopistoon.

Ankeria (Angeria) kutsuttiin 
Suomen Kirjallisuuden Seu-
ran (SKS) kansanrunouden 
kerääjäksi ehkä jo 1921, mutta 
aineistoa häneltä on vuodelta 
1925. Tehtäväksi tuli ”taikain, 
leikki- ja juhlatapain talteenotto 

kotiseudultaan, Viron Inkeris-
tä”.  SKS:n vuosikirjassa 1928 on 
maininta tästä. 

” Ankeria kuvasi 
kotiseutuaan 

suomalaisuuden 
henkisenä keskuksena.“

 
Ankeria aloitti opiskelut Hel-
singin yliopistossa 1.2.1933 ja 
viimeinen merkintä Ylioppilas-
matrikkelissa on vuonna 1937. 
Ankeria kirjattiin pakolaisseu-
rakunnan jäseneksi 12.8.1936. 

Hän sai samana vuonna Suomen 
kansalaisuuden. Aleksander An-
geria -nimen kirjoitusmuodoksi 
Helsingissä vakiintui Santeri 
Ankeria.

Ankeria kirjoitti Suomen Kuva-
lehteen 2.11.1935 tarkan maan-
tieteellisen kuvauksen Viron 
Inkerin kylistä ja välimatkoista 
sekä liitti kirjoitukseensa laajan 
sananparsien luettelon kuvaa-
maan alueen suomalaisia juuria. 
Ensimmäisenä hän kirjaa sanan-
laskun: ”Ettee elävän mieli, vaikk 
on surma selän takanna.” Ehkä 
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tämä parhaiten kuvaa myös hänen 
elämäänsä, joka suuntautui aina 
vain eteenpäin kovien elämänkoh-
taloiden keskellä ja saattelemana. 
Ankeria kuvasi kotiseutuaan suo-
malaisuuden henkisenä keskukse-
na. Santeri Ankeria on kirjoittanut 
pienen kirjasen kotiseudustaan ni-
mellä Viron Inkeri, Helsinki, SKS 
1934. Nimikirjoituksellaan hän 
lahjoitti kirjan ”Rakkaalle opetta-
jalleni prof. Viljo Tarkiaiselle kiitol-
lisuudella, Santeri Ankeria”. 

Ulkomaista opiskelua ja työtä 
varten hän matkusti Helsingistä 
Puolaan, Ukrainaan, Itävaltaan, 
Saksaan, Unkariin, Jugoslaviaan ja 
Turkkiin sekä lopuksi jälleen Jugo-
slaviaan. Pitkällä elämän matkalla 
hänelle kertyi noin 10 vuotta Tur-
kissa ja yli 40 vuotta Jugoslavian eri 
osavaltioissa, viimeksi Kroatiassa. 
Elämänsä varrella kertyneestä kie-
litaidosta hän puhui mieluummin 
kieliryhmistä kuin kielistä. Yksit-
täin niitä kertyi ainakin 12 kieltä 
mm. inkeri, suomi, puola, saksa, 
serbo-kroatia, turkki, arabia, eng-
lanti, venäjä ja venäjän heimokieli, 
slovenia, unkari.

Jugoslaviassa toimiessaan 1950-lu-
vulla hän oman ilmoituksensa 
mukaan kirjoitti ja julkaisi kaksi 
tieteellistä tutkimusta:  ”Beséda 
semjá v ruskih bylanah” ja  ”Rus-
ki izraz májmist”.  Hän luennoi 
erityisesti venäjänkielistä perhe-
sanan merkityksestä ja opetti suo-
malaisugrilaisia kieliä. Hän toimi 
lehtorina Euroopan eri ylipistois-
sa ja kieli-instituuteissa, viimeksi 
Ankarassa Turkissa, jossa häntä 
varten perustettiin virka. Santeri 
Ankeria käänsi novelleja, runoutta 
ja muuta kirjallisuutta suomesta 
slaavilaisille kielille ja useista kie-
listä suomeksi.  Hän auttoi väitös-
kirjojen tekijöitä heidän kielelli-
sissä kysymyksissään. Ankeria oli 
ahkera kirjeiden kirjoittaja ja hän 
piti yhteyttä myös Suomessa toi-
miviin kirjailijapiireihin. Donne-
rin perheen hän mainitsee useaan 
kertaan, mm kaksi kirjeluonnosta 
on säilynyt Jörn Donnerille.

Viimeisinä elinvuosinaan Sante-
ri Ankeria asui vanhainkodissa 
Kroatian Varaždinissa, jossa hän 
kirjoitti useita vihkoja täyteen 
omasta elämäkerrastaan, erityi-
sesti lapsuutensa ajoilta. Käsikir-

joitusten joukossa on myös pitkä 
näytelmä Iivana Julma ja useita 
muita, mutta niitä ei ole julkaistu. 
Kirjoittamisen taito säilyi viimei-
seen saakka.  Hautakiveen on kai-
verrettu teksti «Professori Santeri 
Ankeria». Viimeinen lepopaikka 
on kroatialaisen slavistiikan tutki-
jan Vatroslav Jagićin vierellä.   

Lähteet: EEA Narva-Ruotsi Soome Kodugus  1884- s 208, kuva 225; 1888-1891- s 154, kuva 164; 1892-1906-1931, s 223, digikuva 
230. Samalla sivulla oli merkittynä veljet: Antti, Aleksander, Josef. Santeri Ankerian omat muistiinpanot hänen jäämistössään sekä 
Kansallisarkistossa ja Kansalliskirjastossa. 

Santeri Ankeria
Syntynyt 14.8.1902 Viro, 
Kullankylä, (Mertvisa, 
Juliaanisen kalenterin mukaan 
13 pv ennemmin, eli 1.8.1902).

Vanhemmat Aleksander 
Aleksanterinpoika Angeria, 
s.22.1.1881, k.13.5.1926 
Kullankylä ja Maria 
Jaakontytär Olavi, s. 6.8.1880.

Kuoli 7.4.1990 Jugoslavia, 
Kroatia (Kroatia itsenäistyi 
1991).

Ruumiinsiunaus 10.4.1990 
pastori Matti Korpiaho.
Haudattu Varaždinin 
hautausmaalle Kroatiassa.

Santeri Ankeria on haudattu Kroatiaan, Varaždinin hautausmaalle.
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Alina-Sinikka Salonen

osallistuin seuramatkaan, jonka pääkohteena olivat leigon musiikkijuhlat. ohjelmaan kuului myös lyhyt vierailu se-
tukaisten suvijuhlilla. seurasimme hetken ohjelmaa ja kiertelimme runsaalla torilla. vierailu päättyi ennen kuninkaan 
kruunajaisia, mutta ehdin nähdä ja kuvata mahtavan puku- ja koruloiston. Muuten tunnelma vaikutti samantapaiselta 
kuin inkeriläisten juhlissa virossa ja venäjällä. (vertaa yleisöstä ottamaani valokuvaan!) Yhdistävä tekijä oli ainakin se, 
että juhlat pidettiin ulkona. sääkin oli mitä parhain. 

lukekaa ohessa seuraava tapio Mäkeläisen selostus setokansasta ja nauttikaa ottamistani kuvista!

Matkaterveisin alina-sinikka salonen, viron luhamaalla 3.8.2013

Olinhan siellä minäkin, nimittäin 
Setukaisten Kuningaskunnan

     
SUVIJUHLISSA
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OsTO-OHJE
lähes kaikkia alla olevia kirjoja on luettelon tekohetkellä saatavana ja ostettavissa netin kautta. 
sinulla ei ehkä ole nettiyhteyttä, mutta tuttavapiirissäsi on varmasti joku, joka voi auttaa. 
kun kirjoittaa GooGleen kirjan ja/tai tekijän nimen, 
vastaukseksi tulee kirjakauppa, jopa useita, joissa 
kirja on myynnissä. avustaja tietää, miten sen jälkeen 
menetellään. kirja on sinulla muutamassa päivässä.

luettelo tulee netti-sivullemme www.inkeriliitto.fi

päivitYs 2013 
inkeri-aiheista kirjallisuutta

KiRJaLuETTELOn TÄYDEnTÄMinEn
jos olet löytänyt tai kirjoittanut uuden kirjan, tiedota siitä halutessasi liitolle. kirjoita enintään liuskan mittainen 
esittely, jossa kerrot kirjan sisällöstä. 
Mainitse myös 1) tekijä (t), 2) kirjan nimi, 3) kustantaja ja painopaikka sekä 4) painovuosi. 
lähetä tiedot joko suomeninkeriliitto@gmail.com tai 
Suomen Inkeri-liitto ry, Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki.  ilmoita myös oma nimesi ja yhteystietosi.

ahola-valo aleksanteri. koulupojan päiväkirjat. osat 1 – 4.  elpo ry. jy-
väskylä 1988.

ahonen voitto. jälleenrakennuksen politiikka ja talous. kaupunkien toi-
puminen isosta vihasta noin vuoteen 1740.suomen Historiallinen seura. 
Historiallisia tutkimuksia 146. vammala 1988.

alho olli. orjat ja isännät. tutkimus inkeriläisistä maaorjarunoista. sks. 
Helsinki 1979.

angere johannes. sotaa ja rauhaa rautaesiripun molemmin puolin. nide. 
Hämeenlinna1957.

asplund anneli (toim.). kansanlauluja inkerin maalta. suomalaisen kirjalli-
suuden seuran toimituksia 577. pieksämäki 1992.

Dahlgren sam. vainottu kirkko. luterilaiset kirkot itä-euroopan maissa. 
toimittanut ja täydentänyt jaakko launikari. sleY. pieksämäki 1990.

elomaa jarmo. inkerin bibliografia. luettelo vatjalaisia, inkeroisia ja inkerin 
suomalaisia käsittelevästä kirjallisuudesta. Castreniumin toimitteita 22. 
Helsinki 1981.

engman Max. pietarinsuomalaiset. WsoY. Helsinki 2004.

eskola olavi. siperian kierros- inkeriläisen juho punkan elämä. ristin voitto. 
vantaa 1990.

Flink toivo ja Mäkilä eeva. inkerin lasten oppikirja. päijät-Hämeen kirjapaino. 
1995. loppuunmyyty säätiöstä.

Flink toivo. kotiin karkotettavaksi. suomalaisen kirjallisuuden seura. Hel-
sinki 2010. loppuunmyyty säätiöstä.

Flink toivo. Maaorjuuden ja vallankumouksen puristuksessa. inkerin ja 
pietarin suomalaisten sivistys-, kulttuuri- ja itsetuntopyrkimyksiä vuosina 
1861 – 1917. turku 2000.

Flink toivo. pois inkeristä, ohi inkerin. Yliopistopaino. Helsinki 1995. lop-
puunmyyty säätiöstä.

Flink toivo. pois nöyrän panta. inkerin liitto 1922 -1944. siirtolaisinstituutti. 
turku 2012.

Flink toivo. uuden runon venäjä. karjala-kustantamo. petroskoi 1989.

Folkesten toivo, Halttunen aleksanteri, jääskeläinen toivo (toim.). 50-vuo-
tismuisto kirkon kohtaloista inkerissä. 50-årsminne av kyrkans öde i inger-
manland. isk. västerås 1987.

Haavio elsa. inkerin virsi. vertaileva runontutkimus. suomalaisen kirjalli-
suuden seura. Helsinki 1943.

Haltsonen sulo. entistä inkeriä. inkerin suomalaisasutuksen vaiheita ja 
kulttuurihistorian piirteitä.

sks tietolipas 36. Helsinki 1965.

Haltsonen sulo. inkerin suomalaisen kirkon vakiintumisen aikakausi (1800 
– 1917).

Haltsonen sulo. runoretki inkeriin v. 1853 lisätietoja D.e.D. europeuksen 
runonkeruun historiaan. suomi 107:4. sks. Helsinki 1957.

Haltsonen sulo. vanha tuutari. tuntemattoman tekijän käsikirjoitus 19. 
vuosisadan alusta. sks. suomi 112:4. Helsinki 1967.
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Hanski eino. elävät varjot. koko kansan kirjakerho (tarkempaa tietoa ei 
löytynyt). 1986.

Hanski eino. Heimopataljoona. Finn kirja, tukholma – juva 1982.

Harvilahti lauri. kertovan runon keinot. inkeriläisen lauluepiikan tuotta-
minen. sks 1990.

Hassinen leino. idän uusi aamu. inkerin kirkon nousun vuodet. karisto. 
Hämeenlinna 1997. loppuunmyyty säätiöstä.

Himiläinen oskar. vieras isänmaa. inkeriläisen kohtalontie. Gummerus 
jyväskylä 1981.

Huuhtanen tuomo. vallankumouksen vaiheita. Muistelmia inkerinmaan 
hengellisestä herätyksestä.

ristin voitto. tikkurila 1976.

Häkkinen juho (toim. terttu pihlajamaa). siihen maahan, jonka minä sinulle 
osoitan. omakustanne? tukholma 1999. loppuunmyyty liitosta.

Hämäläinen antti. kadonnutta inkeriä.kuvateos. inkerin liitto.  WsoY. 
porvoo 1944. loppuunmyyty liitosta.

iivarinen-savorina salli Mari. kaukana kotini inkeri. kesuura oy. Helsinki 
1994.

immonen kari. ryssästä saa puhua… neuvostoliitto suomalaisessa jul-
kisuudessa ja kirjat julkisuuden muotona 1918-39. otava, keuruu 1987.

inkerin suomalaisten historia. julkaisija inkeriläisten sivistyssäätiö. jyväs-
kylä 1969. loppuunmyyty säätiöstä.

inkinen antti. suomalainen koululaitos pietarissa. kasvatushistoriallisen 
seuran dokumentit 130.1938.

inkinen antti. suomalainen virkamies pietarissa. Historiallinen aikakauskirja 
2/1962.

jalava aulikki. kansallisuus kadoksissa. neuvosto-karjalan suomenkielisen 
epiikan kehitys. sks 1990.

juntunen alpo. suomalaisten karkottaminen siperiaan autonomian aikana 
ja karkotetut siperiassa. siirtolaisuusinstituutti, turku 1983.

jääskeläinen juhani. inkerin kirkon tuho stalinin pakkokollektivoinnissa. 
alea-kirja. painoyhtymä oy 1982.

jääskeläinen juhani. inkerin suomalainen evankelis-luterilainen kirkko 
neuvostojärjestelmän ensimmäisenä vuosikymmenenä 1917-1927. väitös-
kirja. Helsinki 1980.

jääskeläinen juhani. inkerin suomalaisten evankelis-luterilaisten seurakun-
tien matrikkeli vuosilta 1918-1938. 

suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 72. Helsinki-saarijärvi 1982.

jääskeläinen juhani. jäähyväiset inkerinmaalle. Yliopistopaino. Helsinki 
2011.

kalemaa kalevi. kurikka Matti. legenda jo eläessään. inkeriläissyntyisen 
utopistin ja sosialistin elämäkerta. WsoY, porvoo 1978.

karhu eino. isien sanoma. tutkielma karjalaisesta ja inkeriläisestä kansan-
kulttuurista. juminkeon julkaisuja n:o 18. kuhmo 2002.

kemppinen Mirja (toim.). pilvivene. larin parasken runoja lapsille. jumin-
keon julkaisuja no 44. verso 2004.

koivukangas olavi, toivonen simo.suomen siirtolaisuuden ja massamuuton 
bibliografia.

siirtolaisuusinstituutti, turku 1978.

kolomainen Mikko. inkerin ”toisinajattelijat”. Muistelmia inkerin vapaiden 
herätysliikkeiden syntyvaiheista.Helsinki 1989.

kolomainen Mikko. pojat ja vunukat. inkeriläisen suvun historia. ristin 
voitto. vantaa 1990.

konkka juhani. pietarin valot. WsoY, porvoo 1958.

korkiasaari jouni. suomalaiset maailmalla. suomen siirtolaisuus ja ulko-
suomalaiset entisajoilta tähän päivään. siirtolaisuusinstituutti. turku 1989.

krifors lars (toim. terttu pihlajamaa). oli onnistuttava. omakustanne? 
tukholma 2001. loppuunmyyty säätiöstä.

kuivanen lilja. inkerin vuotuisjuhlat ja ajantieto. omakustanne. viro 2003.

kuortti aatami, arkkila reijo. inkerin kirkon yö ja aamu. sleY 1990.

kuortti aatami. aloitettava alusta. sleY 1973.

kuortti aatami. inkerin kirkon vaikeita vuosia. sleY pieksämäki 1963.

kuortti aatami. juhana, inkerinsuomalainen. sleY, Helsinki 1966.

kuortti aatami. kirkossa, keskitysleirissä, korvessa. inkeriläispapin muis-
telmia. 4. painos. sleY. 

jyväskylä 1989. 1. painos ilmestyi 1964. vuona 1934 ilmestyi ensimmäinen 
versio ”pappina, pakkotyössä, pakolaisena, joka on käännetty useille eri 
kielille.

kuortti aatami. tapahtui inkerissä. sleY 1962.

kuortti aatami. veljeni sotavangit. sleY 1989.

kurko kaarlo. inkerin suomalaiset Gpu:n kynsissä. WsoY. porvoo 1943.

kuronen aira. inkerin keittiö. ruokaperinnettä ja -ohjeita. suomalaisen 
kirjallisuuden seuran toimituksia 862. 2002.

kuusi Matti. Maria luukan laulut ja loitsut. tutkimus läntisimmän inkerin 
suomalaisperinteestä. suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 379. 
1983. loppuunmyyty säätiöstä.

kuussaari eero. vapaustaistelujen teillä. sotahistoriallinen katsaus heimo-
sotiin. loviisa 1957.

laaksonen pekka, Mettomäki sirkka-liisa. inkerin teillä. kalevalaseuran 
vuosikirja 69-70. Helsinki 1990.

laurikkala saini, laurikkala s.j. inkerinsuomalaisten hengellinen isä. in-
kerissä 1909-1937. ruotsissa 1952-1957. inkeriläisten sivistyssäätiö. uu-
sikaupunki 1970.

lavonen nina. puhtaat pojat, taivaan tyttäret. inkerin kuohittujen lahko. 
juminkeko krC-illH.2012.

lehtonen tyyne. kohtalon lapsia. otava 1974.

läärä reino. jää hyvästi inkerinmaa. Gummerus. jyväskylä 1982.

Makara antti. rajat eivät pidätä. kustannuspiste. saarijärvi 1983.

Manninen ohto. erillinen pataljoona 6:n tie. artikkeli. upseeriliiton julkai-
suja. sotilasaikakauslehti 63 (1988).

Martikainen tyyne. stalinin vainot. toivo ja sanna jääskeläinen – inkerin-
suomalaiset selviytyjät. tM-kirjat. espoo 2006.

Mesiäinen eeva. Maria kajavan pitkä taival. karas-sana. Gummerus. jy-
väskylä 1990.

Metiäinen aappo, kurko kaarlo. entisen inkerin luterilaisen kirkon 350-vuo-
tismuistojulkaisu sanoin ja kuvin. inkere. Helsinki 1960.

Miettinen Helena (toim.). iloa ja voimaa tarinoimalla. vanhustyön keskus-
liitto. Yliopistopaino 2009.

Miettinen Helena (toim.). vieläkö kukkivat omenapuut? kadonnutta poh-
jois-inkeriä etsimässä. inkerin kulttuuriseura. 2010.
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Miettinen Helena, jogason kyllikki. petettyjen toiveiden maa. arator oy. 
Gummerus. saarijärvi 2001.

Miettinen Helena, krjukov aleksei, Mullonen juho, Wikberg pekka (toim.). 
inkeriläiset. kuka kukin on. inkerin kulttuuriseura. tallinna 2013.

Miettinen Helena. inkeriläiset maaton kansa. tammi, jyväskylä 1989.

Miettinen Helena. inkerin satulipas. inkerin kulttuuriseura ry. edita oyj. 
Helsinki 2001.

Miettinen Helena. kirjeitä kaukaa. inkerin kulttuuriseura ry. Helsinki 2008.

Miettinen Helena. kohtalontie. kuka olen - minne kuulun. inkeriläisen aino 
latun myrskyisä elämä. esoterica. 1993.

Miettinen Helena. Menetetyt kodit, elämät ja unelmat. Helsingin Yliopiston 
sosiologian laitoksen tutkimuksia 11. (väitöskirja) Yliopistopaino 2004.

Miettinen Helena (toim.). vainikka adam. iloinen inkeri. inkerin kulttuu-
riseura ry. 2005.

Mutanen pekka. läpi tuskien käy elontie. karjala-kustantamo. petroskoi 
1989.

Mutanen pekka. poika Markkovan kylästä. Dokumentaarinovelli. karjala-
kustantamo. petroskoi 1983.

nenola aili (toim.). inkerin itkuvirret. ingrian laments.suomalaisen kirjal-
lisuuden seuran toimituksia 735.  Helsinki 2002.

nevalainen pekka - sihvo Hannes (toim.). inkeri. Historia, kansa, kulttuu-
ri. suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 547. pieksämäki 1992. 
loppuunmyyty säätiöstä.

nevalainen pekka, Hannes sihvo (toim). Dokumenttejainkerinmaalta. studia 
Fennica Humanistica 11. joensuun yliopisto 1990.

nevalainen pekka. inkeriläinen siirtoväki suomessa 1940-luvulla. väitös-
kirja. otava, keuruu 1990.

nokkala tapani. paavo räikkönen. inkerin mies. Hattula 2004. loppuun-
myyty säätiöstä.

nygård toivo. suur-suomi vai lähiheimolaisten auttaminen.aatteellinen 
heimotyö itsenäisessä suomessa. otava. Helsinki 1978.

ojala ella. ensimmäinen kevät. tammi. 1994.

ojala ella. pelastunut albumi. tammi. Helsinki 1991.

ojala ella. pitkä kotimatka. tammi. Helsinki 1988.loppuunmyyty liitosta.

ojala ella. suomi näkyy. tammi. Helsinki 1990.

paavilainen sinikka. kyynelvaunut. inkerinsuomalaisten kohtaloita neu-
vostoliitossa. Bookwell oy. vaajakoski 2013.
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elämäkerta. elmo ry. 1995.

sveriges ingermanländska riksförbund. sverigeingermanländarnas historia. 
Borås 2000.

tenkku jussi ja liisa.  inkeriläisiä siirtämässä. päiväkirjat 1943-1944. suoma-
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tuuli erkki. inkeriläisten vaellus. inkeriläisen väestön siirto 1941-1945. 
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toimitteita 18.  Helsinki 1978.

virtaranta pertti. katri peräläinen, inkeriläinen kielenoppaani. separatum 
ex. kalevalaseuran vuosikirja 60, 1980, 117-135.

virtaranta pertti. kulttuurikuvia karjalasta. ihmisiä ja elämänkohtaloita 
rajantakaisessa karjalassa. Mukana myös inkeriläisten vaiheita. Weilin & 
Göös. jyväskylä 1990.
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Det svunna ingermanland. en kort berättelse i ord och bild om ingerman-
land och dess skingrade finska befolkning. isk, västerås 1986. kadonnut 
inkerinmaa. lyhyt kertomus sanoin ja kuvin inkerinmaasta ja sen hajote-
tusta suomalaisesta väestöstä.
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KIRJAT    
saatavana inkeriläisten sivistyssäätiöstä ja suomen inkeri-
liitto ry:stä puh. 045 2612 342. soita ja sovi lähetys- tai 
toimitustavasta. 
 HINTA

Kuivanen Lilja inkerin vuotuisjuhlat   5,-
Ojala Ella   ensimmäinen kevät   16,-
Ojala Ella   suomi näkyy   5,-
Ojala Ella   pelastunut albumi   22,-
Pelkonen Hannu  voihan venäjä   25,-
Pettinen Albert  oppia, pelata, laulella  5,-
Pettinen Albert  lauluja sekakuorolle (nuotit)  5,-
Savolainen Aatu  suomalainen sissisodassa  5,-
Savolainen Mikko  inkerinmaa kuvateos (vain 2 kpl) 33,50
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,-

MUUT  TUOTTEET

inkerin kartta Mustonen v. 1933  12,-
uusi tiekartta randefeldt v. 1992  10,-
tie- ja kyläkartta keski-inkerirandefeldt  10,-
inkerin isännänviiri ulkosalkoon   60,-
inkerin pöytälippu + salko marmorijalustalla  22,-
inkerin pöytälippu.  17,-
adressi surunvalitteluun  7,-

inkerinsuomalaiset paluumuuttajina: selvitys inkerinsuomalaisten integ-
raatiosta ja viranomaispalvelujen käytöstä. sosiaali- ja terveysministeriö. 
pakolaistoimisto. Helsinki painatuskeskus 1995.

isien usko. inkerin kirkon 350-vuotisjuhlanumero.växjö 1961.

neuvosto-karjalan kirjailijat. Hakuteos. karjala-kustantamo, petroskoi 1989.

paikallisseurakunnan opas inkeriläistyössä.laatinut kirkon ulkomaanasiain 
neuvoston asettama työryhmä. Helsinki 1991.

punalippu 8/1987. petroskoi 1987. lehden inkeri-aiheinen erikoisnumero.

tietoja suomeen aikoville neuvostoliiton suomalaisille. työministeriö, 
Helsinki 1990.

ulkosuomalaisia. kalevalaseuran vuosikirja 62. sks. Helsinki 1982. sisältää 
mm. Max engmanin artikkelit: pietarin suomalaiset ruokatavarakaupat; 
suomalaistyttö pietarissa. Fiktio ja todellisuus sekä Matti kuusen artikkelin 
narvusin suomalaissuvuista.
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setomaa & 
setukaiset eli setot
Tapio Mäkeläinen

Setukaiset eli setot on heimo, jonka jäsenet ovat 
vuosisatoja eläneet virolaisten, venäläisten ja latvia-
laisten asuinalueiden rajalla. Setomaa sijaitsee ny-
kyisinkin kahden valtion, Viron ja Venäjän rajalla.

Setokylien kautta ovat vuosisatoja kulkeneet idästä 
länteen tai lännestä itään kauppiaat ja kirkonmie-
het, mutta myös sotajoukot. Setojen asuinalue on 
aina ollut raja-aluetta - nytkin alue on jaettu kah-
teen tai oikeastaan useampaankin osaan.

Tarton rauhassa 1920 setojen asuinalue ja lähi-
ympäristön venäläiskylät liitettiin Viroon ja niistä 
muodostettiin Petserinmaan maakunta. Toisen 
maailmansodan jälkeen entisestä Petserinmaan 
maakunnasta vain noin 1/4 kuuluu Viroon ja suurin 
osa Venäjään.

Kylät tyhjenevät
Nykyisellä Venäjän-puoleisella Setomaalla oli vie-
lä ennen toista maailmansotaa suuria setokyliä ja 
tuhansia setoja. Toisen maailmansodan jälkeen 
Venäjän alueelta setoperheet lähettivät lapset Viron 
puolelle kouluun ja nuoret jatkoivat yleensä opis-
kelujaan virolaisissa oppilaitoksissa keskikoulun 
jälkeenkin. Kun vielä työpaikat ja aviopuolisotkin 
yleensä löytyivät Virosta, tyhjenivät kylät nopeasti 
ja kyliin jäivät vain vanhukset.

Lukumäärä
Setojen lukumäärästä liikkuu kovin erilaisia luku-
ja. Suhteellisen tarkka ja luotettava tieto on vuo-
delta 1922, jolloin setoja oli 15 033. Virolainen 
kansatieteilijä Elisabet Richter on arvioinut, että 
1970-luvun puolivälissä setoja olisi ollut heidän 
perinteisillä asuinalueillaan noin 6 800 henkeä. 
Viron uusimmassa väestölaskennassa (2000) ei 
saanut ilmoittaa kansallisuudekseen seto, mikä 
on aiheesta herättänyt paheksuntaa ja ihmetystä. 
Nykyisin arvoidaan Viron-puoleisella Setomaal-
la asuvan 5500–6000 setoja ja muualla Virossa 
6000–8000 henkeä. 

Venäjän-puoleisen Setomaan setojen alueella asuu 
enää korkeintaan muutamia satoja setoja, lähinnä 
vanhuksia. Sen sijaan setoja (tai heidän jälkeläi-
siään) asuu runsaasti muualla Venäjällä. Kaiken 
kaikkiaan itsensä setoiksi tuntevia ja/tai tunnus-
tavia ihmisiä lienee maailmassa 15 000–20 000 
eli setojen lukumäärä on suunnilleen sama kuin jo 
sata vuotta sitten.

Oma kieli?
On väitetty, että kieli yhdistää setot muihin virolai-
siin ja uskonto venäläisiin. Setojen oma kielimuo-
to poikkeaa kuitenkin selvästi viron kirjakielestä. 
Setot itse käyttävät ilmausta seton kieli, seto kiil. 
Nykyisin monet kielitieteilijät puhuvat erillisestä 
eteläviron eli võro-seton kielestä. Setoilla on run-
saasti venäläisiä lainasanoja, paljon liudennusta, 
sekä yksi vokaali enemmän kuin viron kirjakie-
lessä, joten setomurteiden ymmärtäminen voi olla 
suomalaisille hyvinkin vaikeaa.

Uskonto yhdistää ja erottaa 
Setot ovat virallisesti ortodokseja, mutta venäläiset 
eivät ole koskaan pitäneet heitä kunnon uskovai-
sina, vaan haukkuvat heitä puoliuskoisiksi, sillä 
niin vankasti vanhat uskomukset ja tavat ovat kie-
toutuneet yhteen ortodoksisen kirkon virallisten 
oppien kanssa. Tutkija Paul Hagu Tarton yliopis-
tosta (itsekin seto), on usein korostanut setojen 
uskonnon kansanomaisuutta. Oskar Loorits taas 
on kirjoittanut setojen uskonnon konkreettisesta 
luonteesta ja setojen uskosta ihmeisiin. Moniin 
suomalaisiin luterilaisiin ovat setojen uskonnolliset 
juhlat jättäneet lähtemättömän vaikutuksen. 

Kirjoittaja on Suomen Tuglas-seuran kulttuurisih-
teeri, joka on perehtynyt seto-kulttuuriin. Hän on 
ystävystynyt setukaisten kanssa siinä määrin, että on 
saanut heiltä kunnianimen Setomaan kuningaskun-
nan kunniakonsuli Suomessa.
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uutisia inkeristä 
lemmenlaulut pietarista vuoksen yllä
Svetlana Tregub

Lemmenlaulut musiikki-festivaalit pidettiin 14. 
syyskuuta Imatran Putikon hovissa. Kulttuurita-
pahtuman järjestäjä on Pietarista muuttanut muu-
sikko Natalja Orlova, jonka johdosta osallistujat 
olivat molemmista maista ja juhlilla laulettiin niin 
suomeksi kuin venäjäksikin.

Kansanmusiikilla festivaaleissa oli oma osuus ja 
pietarilainen Talomerkit yhtye sai monta uutta 
tuttavaa eri puolilta Itä-Suomea. Tapaamisissa 
syntyi yhteistyöideoitakin.

Putikon hovin luonnonkaunis kartano, tunnel-
mallinen iltanuotio ja monipuolinen kulttuuri-
ohjelma täydensivät kulttuuri-tapahtuman hienoa 
tunnelmaa.

kieliopetuksen uusi lukuvuosi
Wladimir Kokko

Inkerin Liitolla ei ole tärkeämpää tehtävää kuin 
suomen opetus. Tämä toiminta aloitettiin heti 
yhdistyksen perustamisen jälkeen. Noista ajoista 
alkaen joka syyskuu tarkoittaa meillä uutta lu-
kuvuotta. 

Tällä lukuvuodella on selvästi kaksi uutta eri-
koispiirrettä. Toinen on se, että aikuisia haluk-
kaita kielenopiskelijoita on entistä vähemmän, 
joko suomalaiset ovat Inkerissä lopussa tai sitten 
kaikki ovat jo käyneet kursseillamme. Jokaisessa 
perustetussa ryhmässä on tavallista vähemmän 
kurssilaisia. 

Toinen trendi on se, että alkeiskurssiltamme val-
mistuneet haluavat jatkaa opintojaan. Kysyntä 
kuten tiedetään synnyttää tarjontaa ja tänä vuonna 
viidestä PIL:n perustamasta kieliryhmästä kolme 
onkin jatkoryhmiä. Lisäksi yksi aikuisten kieli-
ryhmä on Hatsinassa.

Kuva: Juri Tregub

 

Myös paluumuuttovalmennuksessa on alkanut 
uusi lukuvuosi. Ilmoittautuneita oli tavattoman 
vähän, alle 80 henkilöä. Perustetuksi tuli kui-
tenkin 7 ryhmää (6 Pietariin ja yksi Hatsinaan).

Suomea opetetaan myös Pyhän Marian kirkon 
tiloissa toimivan PIL:n vanhustyöryhmän mum-
moille. Tämä erikoiskurssi on jatkunut jo kol-
matta vuotta.

Kuva. W. Kokko. Parityö paluumuuttovalmennuskurssi Elena 
Sokolovan ryhmässä.
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suomeen muuttamattomat inkeriläiset 
tutkimuksen kohderyhmänä

Tuuli Anna Mähönen

Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiai-
neissa toteutettiin vuosina 2008-2011 INPRES-
tutkimushanke, jossa seurattiin suomalaistaustais-
ten maahanmuuttoprosessia Venäjältä Suomeen 
aina maahanmuuttoa edeltävästä vaiheesta alkaen. 
Hanke jatkuu toisessa Suomen Akatemian rahoit-
tamassa LADA-projektissa, jossa samoja paluu-
muuttajia tutkittiin vielä kertaalleen: nyt koossa 
neljästä vaiheesta koostuva seuranta-aineisto, 
joka kattaa esimerkiksi muuttajien kulttuuriseen 
identiteetteihin, asenteisiin, elämäntilanteeseen 
ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Hankkeissa on 
kerätty kyselylomakeaineiston lisäksi myös haas-
tattelumateriaalia.

Syyskuun lopulla tutkijat Tuuli Anna Mähönen 
ja Inga Jasinskaja-Lahti suuntasivat Petroskoi-
hin ja Pietariin haastattelemaan suomen kielen 
opettajia, opiskelijoita sekä muita suomalaistaus-
taisia henkilöitä, jotka asuvat edelleen Venäjällä. 
Tämän osatutkimuksen tarkoituksena on selvit-
tää, millaiset tekijät vaikuttavat päätökseen jäädä 
Venäjälle, millaisia ajatuksia paluumuutto ja sen 
päättyminen herättävät, ja miten suomenkielisen 
yhteisön tulevaisuus Venäjällä nähdään. Yksi ryh-
mähaastatteluista teetettiin myös Pietarin Inkerin 
Liitossa, joka ystävällisesti auttoi haastattelun 
järjestämisessä ja tutkittavien tavoittamisessa. 
Aineistonkeruumatka sujui hienosti, ja odotetta-
vissa on kiinnostavaa uutta tutkimustietoa paitsi 
Suomeen muuttaneiden, myös Venäjälle jääneiden 
suomalaistaustaisten tilanteesta.

uutiskolumnistin kannanotto
Wladimir Kokko

Viranomaisten huomaamina 2003-2008
Suomen valtion rahoittama inkerinsuomalaisten 
tukiprojekti päättyi vuonna 2003, mutta muutama 
sen aikana tehty hyvä aloite jäi kesken. Suomen 
lähialueyhteistyöbudjetista löytyi varoja jatkotoi-
mintaan. Uuden vuonna 2004 alkaneen hankkeen 
nimi oli Inkerinsuomalaisten yrittäjyyden ja mat-

kailun kehittäminen -projekti. Sen sivutoimin-
nalliseksi projektipäälliköksi nimitettiin Tarja 
Rantala työministeriöstä.

Yrittäjien koulutustilaisuuksia ja neuvonta jär-
jestettiin Hatsinan monitoimikeskuksessa, IL:n 
työllistämiskeskuksen kautta ja yhteistyössä Pie-
tarissa toimineiden suomalaisten oppilaitosten 
kanssa. Projektin varoilla koulutettiin suomen-
kielisiä Inkeri-oppaita, tutkittiin Inkerinmaan 
matkailumahdollisuuksia sekä julkaistiin Tutustu 
Inkeriin –esite kahdella kielellä. Projektin pitkä-
aikainen vaikutus näkyy nykyäänkin. Kymmeniä 
matkailijaryhmiä vuodessa otetaan Inkerissä vas-
taan seurakuntien, Sampo-keskuksen tai Inkerin 
Liiton voimin.  

Omaa yrittäjyyttä ei kuitenkaan riittänyt Hatsi-
nan Inkeri-seuralle. Se ei pystynyt ylläpitämään 
monitoimikeskusta Suomen rahatuen vähettyä. 
Vuonna 2005 Hatsinan monitoimikeskus lak-
kautettiin. Jonkin verran projektivaroilla tuettiin 
myös IL:n tiedotustoimintaa. Mutta tämäkin 
hanke päättyi vuonna 2007. Sen jälkeen meille 
ilmoitettiin, ettei jatkossa Suomesta tueta sellaisia 
hankkeitta, jotka tavoittelevat vain tietyn kohde-
ryhmän intressejä vaan niillä on oltava yleisyhteis-
kunnallinen merkitys. 

Samaan aikaan Pietarin Inkerin Liitto onnistui 
voittamaan kaupungin hallituksen projektitukea 
isohkoon hankkeeseensa. Varoja saatiin siirtyvän 
museon perustamiseen. Valokuva- ja karttastän-
deistä, vanhoista työkaluista, kansanpukunukeista 
ja oikeista kansanpuvuista koostuva kokoelma 
saatiin aikaan vuonna 2006. Sen on suunnitellut 
kansantieteilijä Olga Konkova. Siirtyvän museon 
ensimmäisenä esittelypaikkana oli kuuluisa Pieta-
rin Etnografia- ja antropologiamuseo (Kunstka-
mera). PIL:n näyttelystä tykättiin niin, että se jäi 
Kunstkameraan puoleksitoista vuodeksi. Museon 
valmistelu yhdisti PIL:n nuoria ja heistä muodos-
tui perinneryhmä Korpi, joka esiintyi eri puolilla 
Inkeriä kulttuurimaihin-nousujoukkona.

Projektivaroja PIL sai myös vuosina 2007 ja 2008. 
Konkovan johtamat Pietarin kuoro ja perinneyhtye 
Korpi myös tekivät Inkerin Liiton näkyvämmäksi. 
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Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen viran-
omaiset selvästi ”havaitsivat inkerinsuomalaiset” 
ja heidän luovaa kulttuuritoimintaa. Siitä ajasta 
alkaen meidän osallistuminen on ollut tervetullut 
kaikkiin vähemmistökulttuurien tilaisuuksiin.

Valeri Koivasen ja Viljo Ostosen ansiosta Inkerin 
Liitossa aloitettiin saappaan-heiton ja hiihtämisen 
kehittämistä. Näiden urheilulajien kilpailut ovat 
juurtuneet meidän kansanjuhlien pitämisperintei-
siin. Jopa saappaanheiton maailmanmestaruuden 
ensimmäiset mitalit löysivät omistajansa Venä-
jältä.

Kiitettävästi Inkerin Liitto edusti inkerinsuoma-
laisia kansainvälisellä tasolla, sen puheenjohtaja 
Aleksanteri Kirjanen valittiin suomalais-ugri-
laisten kansojen koordinaatiokomitean jäseneksi.

Inkerinsuomalaisten kansallisliikkeen 20. vuo-
sijuhlat juhlittiin yhdessä muiden inkeriläisliit-
tojen kanssa heinäkuussa 2008 Tartossa. Se oli 
nykyajan inkeriläisyyden huippuhetkiä. VIL:n 
puheenjohtaja Toivo Kabasen ansiosta pystyttiin 
järjestämään kolmen päivän mahtavat juhlimiset, 
joita kruunasi koskettava pääkonsertti Raeko-
jalla. Tartossa tavattiin paljon Suomessa asuvia 
inkerinsuomalaisia, paluumuuttohan Suomeen 
vain jatkui.

Lokakuisen syyspäivän aurinko paistoi kirkkaana 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) juhla-
huoneiston ikkunasta sisään, kun noin satapäi-
nen kuulijakunta asettui seuraamaan rakastetun 
inkeriläis-kirjailijan, runoilijan, lyyrikon, olym-
piavoittajan ja akateemikon syntymän satavuo-
tisjuhlaseminaaria.

SKS ja Minna Canthin seura yhdessä olivat jär-
jestäneet tilaisuuden, jonka alussa Aale Tynnin 
jälkeläiset luovuttivat Tynnin arkiston SKS:n kir-
jallisuusarkistoon.

Olympiavoittajasta puhuttaessa tulee varmasti 
useimmiten mieleen yleisurheilija tai hiihtäjä, har-
vemmin runoilija. Aale Tynni voitti kuitenkin 
Lontoon olympialaisissa v. 1948 kultaa taidelajien 
lyriikkasarjassa runollaan Hellaan laakeri.

Aale Tynnin runoudessa on leimallista vahva ryt-
mi, kerronnallisuus ja soinnillisuus.

Hänet tunnettiin paitsi runoilijana, myös maail-
mankirjallisuuden suomentajana, jonka edellytyk-
senä on loistava äidinkielen hallitseminen. Tynnin 
käännöksiä pidetään erityisen haasteellisina.

aale tynni-Haavion syntymästä 100 vuotta
Anne Tuohimäki

Hän on kääntänyt useista 
romaanisista kielistä, es-
panjasta, unkarista, englan-
nista, ranskasta vain muuta-
mia mainitakseni.

Dosentti Toivo Flink valotti 
esityksessään Aale Tynnin 
inkeriläisiä juuria (puhe 
myöhempänä tässä lähdessä) ja hänen tyttärensä 
FM Riitta Seppälä kuvaili häntä äitinä. Seppälän 
mukaan lapset, joita on kolme, innoittivat runou-
teen.  Aale Tynni kertoi lapsilleen satuja ja tarinoita, 
askarteli heidän kanssaan ja vei kirjastoon tutustut-
taen heidät hyvään kirjallisuuteen. Riitta Seppälä 
kertoi myös, että äiti luki heille Maija Poppasta 
suomentaen suoraan sujuvasti englanninkielises-
tä kirjasta jo kauan, ennen kuin suomenkielisestä 
Poppasesta tiedettiinkään. Omat lapset olivat myös 
Tynnin lastenkirjojen inspiraation lähde.

Riitta Seppälä ja hänen poikansa dosentti Mikko-
Olavi Seppälä ovat kirjoittaneet Aale Tynnin elä-
mäkerran, joka on juuri julkaistu. Kirja Hymyily, 
kyynel, laulu (WSOY) kertoo tarinan inkeriläis-
pakolaisesta olympiavoittajaksi ja akateemikoksi.    
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aale tynnin inkeriläiset juuret
Dos. Toivo Flink
Puhe SKS:n juhlassa 3.10.2013

Aluksi Aale Tynnin äidistä. Lilja Maria Piip-
ponen oli syntynyt Venjoen seurakunnassa 

1886.  Aale kertoo 1990 ilmestyneissä muistelmis-
saan Inkeri Inkerini, että nuoruuden kuvista hän 
näki äitinsä totiset, lempeät ja älykkäät kasvot. 
Lilja oli hiljainen tyttö, koulussa hyväoppinen ja 
ahkera. Hän kävi Pavlovskin saksalaisen koulun. 
Koska tämä oli Venäjän parhaita, Lilja sai pätevän 
opetuksen ja hallitsi suomen lisäksi saksan ja venä-
jän kielet. Koulun jälkeen hän kävi kaksivuotiset 
opettajakurssit Tsarskoje Selossa (nykyinen Puškin) 
valmistuen kansakoulunopettajaksi 1904. Koska 
Kolppanan seminaari ei ennen vuotta 1917 ottanut 
vastaan naisoppilaita, inkeriläiset naiset valmistuivat 
näin opettajiksi. Lilja Piipponen toimi opettajana eri 
kouluissa lähellä vanhempiensa kotipaikkaa Venjoen 
Pääsölää. Se sijaitsi lähellä Pavlovskin ja Tsarskojen 
Selon kaupunkeja keisarillisine palatseineen. Lilja 
toimi opettajana vuoteen kymmenen vuotta.

Aalen kertoman mukaan hänen äitinsä oli käyt-
täytymiseltään vaatimaton, hillitty, pidättyväinen 
ja erittäin ylpeä. Hän ei valittanut, eikä halunnut 
vieraiden näkevän Suomessa jo seitsenlapsisen per-
heen vaikeuksia. Niinpä hän liikkui harvoin kodin 
ulkopuolella, eikä solminut uusia tuttavuuksia. Seu-
rustelu rajoittui pääasiallisesti sukulaisiin, joita oli 

onneksi sijoittunut Suomeen huomattava määrä. 
Näiden lisäksi perheessä nähtiin muitakin inkeri-
läisiä ystäviä.

Laulujuhlilta se alkoi
Lilja Piipponen ja Kaapre Tynni tutustuivat Venjoen 
laulujuhlilla kesäkuussa 1903. Juhlat olivat aatteellista 
kansallista työtä, joka yhdisti Inkerin suomalaisia 
opettajia. Tietoisuus kansallisesta yhteenkuuluvuu-
desta syntyi ja vahvistui suurissa ns. yhteentulotilai-
suuksissa. Lilja oli Kaapren tavatessaan 17-vuotias. 
Tämä oli tulevaa vaimoaan yhdeksän vuotta van-
hempi. Hän opetti Pietarissa, toimi siellä lukuisissa 
yhdistyksissä ja oli muutenkin monessa mukana. Aale 
huomauttaa muistelmissaan, että hänen vanhempansa 
olivat luonteeltaan hyvin erilaiset: toinen kuin leisku-
va tuli, toinen kuin tyynesti virtaava vesi. Avioliitto 
solmittiin joulukuussa 1908.

Aale Tynnin isä, Gabriel, Kaapre Tynni, oli syntynyt 
Hatsinan lähettyvillä jo Vatjan Viidenneksen vero-
kirjoissa esiintyneessä Sakoskassa, sen alakylässä 
1877.  Aikansa radikaalina ja sosialistina, hän ta-
voitteli inkeriläisten kansallistunteen vahvistamista, 
Inkerin kansan raitistamista sekä sen henkistä ja 
aineellista edistymistä. Tämä innoitti häntä opiske-
lemaan Kolppanan seminaarissa ja Pietarin opettaja-
korkeakoulussa. Jo ikämiehenä, kolmen lapsen isänä, 
hän suoritti ylioppilastutkinnon Lappeenrannan 
yhteiskoulusta 1912 ja jatkoi opiskeluaan Helsingin 
yliopistossa valmistuen filosofian kandidaatiksi val-
lankumousvuonna 1917.

Kaapre Tynni oli mukana perustamassa Pietaris-
sa 1885 Alku-raittiusseuraa, puhumassa sen tilai-
suuksissa, järjestämässä tohtori Väinö Voionmaan, 
Matti Helenius-Seppälän ja hänen vaimonsa Alli 
Trygg-Heleniuksen raittiusluentoja ja Suomalaisen 
teatterin vierailuja seuran keskustelutilaisuuksiin 
ja iltamiin. Hän kirjoitti Pietarin suomalasiin sa-
nomalehtiin ja toimitti toista niistä, nimittäin Ne-
vaa ja sen kansalaiskalenteria vuosien 1906 ja 1918 
välisenä aikana. Hänen aloitteestaan perustettiin 
Inkerinmaalle 1909 Soihtu-seura, joka keskittyi 
kansansivistyksen kohottamiseen suomalaisella In-
kerinmaalla. Hän venäjänsi Johannes Linnakos-
ken Laulun tulipunaisesta kukasta ja kappaleen Eino 

Juhlaseminaari keräsi sankan yleisön Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran juhlahuoneistoon, Helsinkiin. Kuvassa vasemmalta 
dosentti Satu Grünthal, kustantaja, varatoimitusjohtaja Leena 
Majander (WSOY), dosentti Toivo Flink ja Minna Canth seuran pj. 
Suvi Ahola.
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Leinon Ylermi-helkavirsistä. Hän oli ideoimassa ja 
toteuttamassa Pietarin yleisen suomalaisen kirjaston 
perustamista 1914.  Kun 1905 syntyneelle Pietarin 
Suomalaiselle Yhteiskoululle perustettiin kannatus-
yhdistys kahta vuotta myöhemmin, sen puheenjoh-
tajaksi valittiin Kaapre Tynni, joka toimi koulussa 
opettajana 1906–1912.

Kansanrunouden keruu
Kaapre Tynni oli Tyrön laulujuhlilla 1908 puhunut 
kansanrunouden keruun puolesta. Hän huomautti, 
että inkeriläiset olivat moniin muihin Venäjän pik-
kukansoihin verrattuna edullisessa asemassa ”sillä 
meillähän on koko joukko omia, kansan keskuudesta 
lähteneitä ja kansan keskuudessa työskenteleviä kult-
tuurivoimia. Kansanrunoutta ja laulua on ruvettava 
innolla keräämään, ennen kuin se on liian myöhäistä.” 
Eivätkä kehotussanat jäänet hänen kohdallaan vain 
korulauseiksi. Kaapre Tynni kulki Samuli Paulahar-
jun kuvaamilla seuduilla Länsi-Inkerissä Hevassa. 
Hänen kokoelmiinsa karttui 40 numeroa. Väinö 
Salmisen mukaan Tynnin muistiinpanot ovat vielä 
jokseenkin ehjiä toisintoja, vieläpä kertovatkin runot. 
Tynnin kokoelmassa on runsaasti sotavalituksia.

Kaapre Tynnin johtajatoimi Kolppanan seminaarissa 
alkoi 1.9.1917 ja päättyi 8.4.1919. Seminaarin pe-
rustamisesta, muuten, tuli tänä vuonna 4. syyskuuta 
kuluneeksi 150 vuotta. Bolševikkien toimesta Tynni 
pidätettiin helmikuussa 1919, mutta pääsetettiin va-
paalle. Toista vangitsemista odottamatta hän pakeni 
Suomeen, minne Lilja viiden lapsen kera seurasi pe-
rässä. Kolppanan seminaarin viimeinen oppilaskurssi, 
jolta vuoden 1919 sotatapahtumien vuoksi luvut jäivät 
kesken, löysi tiensä Suomeen ja sai täällä tilaisuuden 
suorittaa opintonsa loppuun. Tynni hankki kurs-
silaisille Suomen valtion tuen, ja hänen johdollaan 
valmistuneista tuli opettajia maan kansakouluihin.

Suomessa Kaapre Tynni oli perustamassa Inkeri Liit-
toa 1922 ja otti aktiivisesti osaa Suomeen paenneen 
runsaan 8 000 Inkerin pakolaisen sivistys- ja kult-
tuuritoimintaan. Kun Neuvostoliitossa 1930 alkaneet 
vainot ulottuivat Inkeriin, Kaapre Tynni teki kaksi 
matkaa Eurooppaan. Lontoon matkakertomuksensa 
heinäkuussa 1931 hän päättää näin: ”Käsitykseni 
matkan jälkeen on se, että Inkerin hätä on nyt hyvin 
tunnettu Keski-Euroopan maissa, mutta kansainvä-
lisen tilanteen monimutkaisuudesta johtuen meillä 
ei ole sanottavasti toiveita todellisesta avusta tällä 

hetkellä. Joka tapauksessa työtä on edelleen jatket-
tava, rakennettuja suhteita ylläpidettävä, varsinkin 
Prometeus- järjestön kanssa.”

Kaapre Tynnin aloitteesta käynnistettiin 1935 hanke 
Inkeri-tietouden levittämiseksi Suomessa. Siinä pidet-
tiin 24 luentoa. Sarja alkoi Säätytalolla sunnuntaina 
24.2.1935. Ensimmäisenä luennoitsijana oli Kaapre 
Tynni ja A.M. Tallgren. Muita puhujia olivat mm. 
J. J. Mikkola, Väinö Salminen, Albert Hämäläinen, 
Rafael Cederberg ja Lauri Kettunen.

Kodissaan, jota Aale Tynni kuvaa muistelmissaan 
hyvin inkeriläiseksi, sen henkisessä ilmapiirissä hän 
oli sekä sisäisesti että ulkoisesti mukana Inkerin suo-
malaisuuteen liittyvissä riennoissa. Mainittakoon 
tässä vain, että opiskellessaan Helsingin Suomalasien 
koulun VII:llä luokalla Aale piti koulunsa heimo-
juhlassa ja naisliitossa esitelmän aiheena Inkerinmaa 
vuonna 1930. Vuotta myöhemmin hän oli inkeriläis-
ten kesäkokouksissa Terijoella ja Viipurissa ja kertoi 
käyttäneensä äyrämöispukua. 

Esittämäni Inkeriin kuluva henkinen lataus heijastui 
Aale Tynnin runoudessa. Valitsin päätteeksi runon 
Otin naulasta viitan vuonna 1952 ilmestyneestä ko-
koelmasta Tuntematon puu: 
 Minun perintöni vierasten haltuun jäi,
 maat, kartanot saivat ne riistää. 
 Otin naulasta viitan ja läksin pois,
 kun alkoivat aumoista kiistää.
 Joka tuuman he mittaavat innossaan
 ja ahneus silmissä palaa.
 Miten kaikki he laskevat rikkauttaan,
 miten kaikki he nurkuvat salaa!
 Otin naulasta viitan ja läksin pois,
 haat, laitumet annoin viedä.
 Mutta taattoni ratsastusviitan sain,
 ja sen arvoa eivät he tiedä.

 Se on hankala harteille laskostaa,
 se on raskas ja vaikea kantaa –
 ja jos taidat vain,
 yli maisemain
 voit liepeen hulmuta antaa.
 Yli rikkauden,
 yli kaipauksen,
 yli kohtalon päivien saaton
 ilo hulmua ylpeä, urhoollinen,
 kuten hulmusit harteilla taaton!
 Mitä huominen päiväni tarjoaa, 
 voin ottaa sen tai heittää,
 sillä taattoni ratsastusviitan sain,
 ja paljon se korvaa ja peittää.
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Matkan varrelta 
- inkerinsuomalaisen muistelmia
Reino Jaakkimainen

Opastajani August

August, hiljainen, lempeäluon-
toinen ja ystävällinen renki, 

otti minut apulaisekseen. Hän otti 
minut mukaansa suorittaessaan 
erilaisia talon tehtäviä, semmoisia 
kun viemään viljaa ja tuomaan jau-
hot takasin läheisistä isoista tuu-
limyllyistä, viemään maitoa pai-
kalliseen meijeriin. Hauskimmat 
ja jännittävimmät tehtävät olivat 
nuoren varsan kesyttäminen, että 
se sallisi suitset ja valjaat päälleen 
ja tottelisi ajajaa. Pelkästään suitsi-
en pano oli vaikeaa, valjastamisesta 
ja kiinnittämisestä rekeen tai rat-
taisiin puhumattakaan. Oikea tah-
donvoima taistelu alkoi sivutiellä. 
Varsa yritti raivata kaiken irti ja 
päästä vapaaksi kuten ennenkin, 
mutta Augustin piteli kaikin voi-
min ohjista ja minä olin painona 
peloissani, mutta samalla nauttien 
jännityksestä. Hyppiminen, äkki-
käänteet ja tempaukset tuntuivat 
kestävän tunteja. Sekä varsa että 
August olivat hien peittämiä. Sit-
ten August ohjasi varsan kylätielle, 
missä hän antoi sen juosta täyttä 
laukkaa. 

August pysäytti, taputti varsan 
kaulaa ja antoi sille omenan. Nyt 
olisi minun vuoroni ajaa, varsa oli 
vieläkin varuillaan ja hiukan her-
mostunut. Tällä tavalla August 
opasti kahta meistä: hevos- ja ih-
misvarsaa.

Vaikka olenkin ratsastanut hevo-
silla, en ole tehnyt työtä niiden 
kanssa. August valitsi käyttööni 

hitaan vanhan hevosen, etupäässä 
tuomaan perheelleen Moisioon eri 
tuotteita ja tavaroita ja jotain muita 
tehtäviä maatilalla. Ajaessani he-
vosta eräänä päivänä, hevonen kul-
ki hyvin hitaasti, jopa pysähtyikin 
jollen olisi ohjaksilla hätyyttänyt 
sitä. Ajattelin, että tämä vanha 
hevonen oli heikko ja taisin jopa 
sääliäkin sitä vähän. Lopetettuani 
työn otin sen pois valjaista ja pääs-
tin aitaukseen laitumelle muiden 
hevosten joukkoon. Kävellessäni 
mökillemme kuulin takanani aita-
uksesta meteliä. Käännyin ja menin 
takaisin katsomaan. Yksi hevosista, 
kuin pomo ainakin, ahdisteli toista 
hirnahdellen, pureksien ja potkien. 
Tuijotin pomo hevosta, enkä ha-
lunnut uskoa silmiäni. ’Pomo’ oli 
minun hevoseni. Se, käsitin nyt, 
tunsi minut kokemattomaksi aja-
jaksi ja käytti minua hyväkseen. 
Jaha, ajattelin, nyt on säälini loppu. 
Seuraavan kerron ajaessani sitä se 
heti huomasi muutoksen minussa ja 
näytteleminen loppui siihen. ”He-
voset saattavat olla samanlaisia kuin 
ihmiset, täynnä oikkuja”, ajattelin 
ja vastahakoisesti kunnioitin paho-
laista. Kerroin tapauksesta Augus-
tille ja hän vain hymyili tietävästi.  

Riigan Lahden, Itämeren osan, 
rantaviiva oli aika lähellä Moisiota. 
August sanoi, että hän usein kävi 
siellä kalassa. Hän lupasi ottaa mi-
nut mukaan. (Siitä ei tullut mitään.)

Moisio sijaitsi alamaassa. Raskaan 
sateen jälkeen ruoho sen ympä-
rillä oli usein vesi lammikkojen 

peittämää. Alue sihisi käärmeitä, 
etupäässä tarha sellaisia. Ne usein 
kiemurtelivat edessä ajaessani tien 
päällä. Kuultuani monia kauhu-
juttuja mm ’lentävistä käärmeistä’ 
kotona Kurkelassa, kammoin ja 
taisin vahan pelätäkin niitä. Mutta 
se pelko häipyi kun huomasin, että 
käärmeet pelkäsivät minua enem-
män kuin minä niitä.

Moisio oli lahoava vetoisa vanha 
linna kylmine kosteine seinineen. 
Se ei voinut olla terveellinen paik-
ka elää ja kasvattaa lapsia. Ei ih-
mekään, että lapset olivat usein 
sairaana. En voinut käsittää miksi 
August perheineen pysyi siellä.

Elämää maatilalla
Monet saaremaalaiset käyttivät ih-
meellisen näköisiä jalkineita. Nii-
den anturat olivat leikattu vanhois-
ta auton päällysrenkaista, mihin 
oli liidetty paksut pitkänpuoleiset 
villasukat. Nämä ’vannukat’ olivat 
kevyet, lämpimät ja mukavat. En 
tiedä olivatko ne perinteisiä talla 
saarella vai sota-ajan keksintöjä. 
Me käytimme niitä joka päivä ja 
pidimme kovasti niistä.

Saklakylan nuoret miehet tulivat 
usein kosiskelemaan kahta nuorta 
talon piikaa. Yleinen tapa oli pitää 
oluttynnyriä keittiön sisäoven vie-
ressä. Vierailijoille tarjottiin heti 
olutta. Sitten alkoi hyvänahkainen 
kiusoittelu etenkin erään komean-
näköisen pojan ja pulskeamman 
piian välillä, mikä edistyi karheaan 
ja kiljuvaan nauruun ja halailuun. 
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Ulkopuolisina sivukatsojina me, 
uudet tulokkaat, olimme syrjäytet-
tyjä jotensakin ylimielisellä tavalla.

Tämä kaikki toi meille kivullisen 
todellisuuden, kuinka erilainen oli 
meidän maailmamme kuin heidän. 
Että sota oli riistänyt, ja vieläkin 
riisti, meiltä nuoruutemme, siitä 
nauttimisesta, tavallisesta kanssa-
käymisestä; kaikesta mikä on osa-
na olla nuori ja huoleton. Kenties 
myöhemmin asiat parantuisivat, 
kun opimme tuntemaan toisem-
me paremmin ja sotamuistotkin 
häipyisivät.

Ja tosiaan, meille tulikin tilaisuus 
tavata kyläläisiä talon harjannos-
tajaistalkoissa; työ- ja huvijuhlassa. 
Teimme työtä, söimme, joimme 
olutta ja laskimme joitakin vitsejä, 
vaikka kielitaidon puute rajoittikin 
vahan keskustelua. Meillä oli haus-
kaa, lauloimme Saaremaa Laulua 
(Meie emat ja isat ovat saarlaset...) ja 
tanssimme.

Keväällä, kun routa oli sulanut, 
tehtäväni oli kyntää peltoja. Olin 
usein ihmetellyt, miksi Saaremaan 
viljeltyjen peltojen ympärillä oli 
niin paljon kiviä. Ei kestänyt kau-
an kun löysin syyn. Ilman min-
käänlaista varoitusta aura äkkiä 
pysähtyi. Se tapahtui niin nopeas-
ti, etten ehtinyt pysähtyä itse vaan 
kävelin kyntöauran poikkirautaan 
lyöden arkaan paikkaan haarojen 
välissä niin että melkein huusin 
kivusta. Aura oli iskenyt maan-
alaiseen kiveen. Kaivoin kiven ylös 
ja laahasin sen pellon varteen. Vai 
niin! Nyt tiesin mistä kivet tulivat. 
Yritin miettiä miten voisin välttää 
ne. Kokeilin kumartumalla piden-
tämällä aurasta itseeni välimatkaa. 
Tämä auttoi, kunnes osuin peh-
meänpään multaan. Silloin he-
vonen veti nopeammin ja minä 

myös. Kivi pysäytti vauhdin ja taas 
kävelin suoraan poikkirautaan ja 
koin huusin tuskasta. Keskittymi-
nen työhön auttoi, mutta ei aina. 
Satutin itseni niin monta kertaa, 
että rupesin ihmettelemään, tokko 
myöhemmin elämässä voisin saada 
lapsia. 

August kertoi, että pelto ’kasvat-
taisi’ ensi kevääksi taas uusia kiviä. 
Miettiessäni miksi niin tapahtui, 
oletin että se jotensakin oli hallan 
aiheuttamaa. 

Eräs meidän kesyttämistä nuorista 
orista ei vielä ollut täysin ’kesy’ ja 
tarvitsi lisää opetusta. Puhuin Au-
gustin yli antaakseen minun ajaa 
sitä turvallisessa tehtävässä. Se 
oli aikaisemmin kynnetyn pellon 
mullan tiivistämistä ajamalla isol-
la hevosen vetämällä rullakkeella. 
Avonaisella pellolla ori voi temp-
puilla miten vain, kunnes väsyisi. 
August suostui, auttoi minua val-
jastamaan orin.

Tämä oli sekä orille että minulle 
mieluisaa hommaa. Se laukkasi 
minun usutuksesta aikansa, rau-
hoittui ja me rullasimme pellon 
pitkin ja poikin. Lounaaksi työ oli 
valmista ja oli aika mennä kotiin. 
Riisuessani valjaita pälkähti pää-
häni, että mitä jos ratsastaisin ko-
tiin orilla? Taputtelin oria kaulasta 
ja juttelin sille pehmeällä äänellä. 
Hevonen vaikutti niin rauhalli-
selta, että paatinkin ratsastaa sitä. 

Pidin suitsista ja vein sen aidan vie-
relle, kiipesin sille ja hyvin varo-
vasti laskin itseni hevosen selkään. 
Ori vilkaisi minua, liikutteli hiu-
kan korviaan ja näytti hyväksyvän 
minut. Läksimme hitaasti kotiin 
pain. Tulin rohkeammaksi ja panin 
orin hölkyttämään ja sitten jopa 
laukkaamaan. Nyt olinkin kuin 
seitsemännessä taivaassa. Ylpeä-
nä, kuvittelin itseni Villin Lännen 
Cowboyksi (voi, voi, vain ilman sa-
tulaa!). Muistanpa jopa lauleskel-
leeni kotiaikaista rimssua: ”Hepo 
hyppel’, hepo reistail ’, hepo nelisteli, 
mie hyppäsin sen selkää, sain sapee-
rost’ kii”.

Lähestyessämme rakennuksia nain 
kasvoja mökkimme ikkunassa kat-
somassa minua ja oria. Sitten ori 
niin kuin heräsi. Se katsahti en-
sin hevosaitaukseen pain, käänsi 
hiukan päätään vilkaisten taak-
seen minuun, ja nyt asiat tapah-
tuivat minusta salaman nopeasti. 
Seurauksena oli, että löysin itseni 
istumassa pyllylläni keskellä tie-
tä. Ennen kun olin pystynyt te-
kemään mitään, ori joka huomasi 
olevansa toveriensa näkysällä, teki 
päätöksensä; se ponkaisi äkkiä ylös 
ilmaan takajaloilleen. Minä valuin 
nopeasti ja nätisti sen selkää myö-
ten alas tielle. Orilaukkasi hirnuen 
laukkasi tovereittensa luo. Pölyt-
telin takamukseni. ’Ylpeys käy 
lankeemuksen edellä’. Ylpeyteni 
sai kolauksen, mutta sittenkin tun-
tui hyvältä. Kaiken kukkuraksi en 
saanut seikkailusta naarmuakaan.

Osana Isäni työstä oli pitää huolta 
sonnista. Eräänä päivänä hän koki 
vaarallisen selkkauksen. Syöttä-
essään sitä piha-aitauksessa sonni 
lähestyi porttia niin nopeasti, et-
tei Isä ehtinyt työntää sen ruoka-
astiaa sisään, vaan hänen täytyi 
sulkea portti, ettei sonni karkaisi 

”Ylpeyteni sai 
kolauksen, mutta 

sittenkin tuntui hyvältä. 
Kaiken kukkuraksi 

en saanut seikkailusta 
naarmuakaan.”
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ulos. Sonni suuttui ruoka-astian 
puutteesta niin kovasti, että hyp-
päsi yli kaksi metriä korkean aidan. 
Nyt Isälle tulikin kiire päästä itse 
portin läpi aitan sisään suojaan. 
Sonni soi ruokansa, rauhoittui ja 
me saimme yhdessä sen takaisin 
aitaukseen. Ei kukaan olisi voinut 
uskoa, että se raskas sonni pystyisi 
loikkaamaan niin korkean aidan 
yli.

Matkaileva puuseppä tuli Saksin 
vieraaksi. Hän oli Saksin vanha 
hyvä tuttava ja he käyttivät monta 
päivää vaan jutteluihin politiikasta 
ja Viron tilanteesta uuden, saksa-
laisten vallan alla. Matkoillaan 
puuseppä tapasi paljon ihmisiä. 
Ei ollut yllättävää Saksille, että 
valtaosa virolaisista oli hyvin tyy-
tymättömiä saksalaisten halut-
tomuuteen antaa Virolle takasin 
sen itsenäisyyttä. Virolaiset olivat 
saavuttaneet sen 1920 urhollisen 
taistelun jälkeen ja menettäneet 
sen 1939 Saksa-Venäjä voimapelin 
tuloksena, milloin Suomikin oli 
vaarassa ja oli pakotettu itsenäi-
syyttään puolustamaan Talviso-
dassa. Itsenäisyysaika oli parasta 
aikaa virolaisille, vaikkei sekaan 
ollut ilman vaikeuksia. Useimmille 
se olikin ainoa hyväksyttävä tila.

Navettatalon yläkerrassa oli huone 
varattu erityisesti puusepän töitä 
varten. Oli nautintoa seurata am-
mattimiehen työtä. Hän puhdisti 
tarkkaan työpaikan, pani mukaan 
tuomansa työkalut määrättyyn 
järjestykseen, valitsi tarkkaan työ-
puunsa, jne. Ei ollut yhtään tur-
haa askelta. Kaikki piti olla juuri 
niin. Katsoessaan hänen tekevän 
työtään kuvittelin hänen tapansa 
olevan samanlaisen kuin muiden-
kin mestariteostaan valmistavien 
taiteilijoiden. Hienoa työtä loppu-
tulokset olivatkin: komea lipasto, 

pyötä ja tuoleja. Työnlaatu ylitti 
työn seurauksen nautinnon.

Elämämme sai oman rutiininsa: 
aikainen aamiainen, työtehtävän 
suorittaminen, päivällinen, lisää 
työtä, illallinen ja vapaa aikaa il-
lalla. Usein äiti laittoi jotain omaa 
sunnuntai ruokaa ja leivoksia, mitä 
söimme pikkumökissä. Hakiessa-
ni jotain luettavaa löysin hylätystä 
hevostallista muutamia venäläisiä 
ennen vallankumousaikaisia kir-
joja. Teknillisessä julkaisussa kes-
kusteltiin yksikiskoisen rautatien 
ja jopa tulevaisuuden helikopterin 
periaatteista ja mahdollisuuksista. 
Pietarin ylimystönainen kirjoitti 
kirjan omasta turhanpäiväisestä 
elämästään, juoruista ja seura-
piiri tapahtumisista. Kiinnitin 
huomioni hänen erääseen seikka-
luunsa talvella. Hän kutsui reen 
ajajaa ’Chuhhoonets’, ikään kuin 
se olisi jonkun kansakunnan jäsen 
eikä haukkumanimi suomalaisista, 
mihin suomalainen vastine on tie-
tysti ’Ryssa’.

Saks sai saksalaisten venäjänkie-
lisen sanomalehden, erikoisesti 
julkaistu Itä-Euroopan vallattuja 
alueita varten. Siinä oli mm jatko-
kertomuksena runomuodossa tari-
na Karl Marxin seikkailuista kun 
hän muka joutui elämään Neuvos-
tomaassa. Hänen selkkauksensa 
olivat tosi humoristisia. Ne vaike-
udet, mihin hän joutui yrittäes-
sään noudattaa omia periaatteitaan 
neuvosto systeemissä, kuulostivat 
hyvin uskottavilta.

Muistan lukeneeni lehdestä 10,000 
puolalaisen upseerin murhasta Ka-
tyn metsässä. Puolassa 1939, mistä 
Venäjä ja Saksa syyttelivät toinen 
toisiaan. Saksalaiset väittivät täs-
sä lehdessä, että kansainvälisen 
Punaisen Ristin edustajat olivat 

käyneet paikan päällä ja panneen 
murhat NKVD, Neuvosto salapo-
liisin, syyksi. (Sodan jälkeen selvisi, 
ettei Punainen Risti noudattanut 
saksalaisten kutsua. Myöhemmin 
Gorbatsov myönsi kuitenkin niin 
tapahtuneen. 15,000 puolalaista 
upseeria oli kateissa, niistä 4000 on 
löydetty Katyn metsässä, 11,000 on 
vieläkin kateissa. Ref: A Question 
of Honor, Lynne Olson and Stanley 
Cloud, Knopf 2003)

Tämän saksalaisen lehden sekä sävy 
että suoranainen lausunta oli, että 
Saksan kansa on ylhäisempää rotua 
kuin venäläiset ja että venäläisten 
pitäisi hyväksyä tämä tosiasia. Mi-
nusta tämmöinen roska oli hyvin 
vastenmielistä luettavaa. En voi-
nut kuvitellakaan kuinka kukaan 
järkevä ihminen, puhumattakaan 
venäläisestä, ei tuntisi kammoa tätä 
roskaa lukiessaan.

En muista koko Saaremaalla olon 
aikana kuulleeni ainoatakaan len-
tokoneen lentoa. Sen takia yllätyin 
kun kerran löysin venäläisen len-
tolehtisen maassa. Lehtisessä ker-
rottiin suuresta venäläisten voitosta 
Stalingradissa. Valokuvat näyttivät 
saksalaisen Sotamarsalkka Von 
Pauluksen esikuntineen ja pitkän 
kolonnan sotilaita antautuvan ve-
näläisille. Luulin ensiksi kuvia vää-
rennetyiksi. Ei, ne näyttivät hyvin 
realistisilta ollakseen väärennettyjä. 
En kuvittele olevani mikään asian-
tuntija, mutta kaikki näytti minus-
ta uskottavalta. Tähän asti luulin 
saksalaisten sotatoiminnan olleen 
paremman kuin venäläisten. Onko 
sotaonni nyt kääntynyt? Eihän 
meillä ollut mitään tietoja tapah-
tumisista. Yksi asia oli selvä: tästä 
lähin saksalaisten voittoa ei voinut 
mitenkään pitää varmana. Miten 
tämä vaikuttaisi meihin, sitä emme 
pystyneet vielä arvioimaan.
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Hyvinkään Inkeri-kerho
Hyvinkään Inkeri-kerho ry ko-
koontuu seurakunnan aulakahviossa 
(Hämeenkatu 16) aina kuukauden 1. 
sunnuntai.
Tiedustelut Irja Pelkonen
inkerikerho@gmail.com tai 
p. 040 550 5712

•	 Su 3.11.2013 14:00  Inkeriläiset 
- Kuka on kukin. Inkerinsuoma-
laisten sukututkimukseen paneu-
tunut Pekka Wikberg vierailee 
kerhossa kertomassa aiheesta. 

•	 Su 1.12.2013 14:00  Joulujuhla

Lahden seudun Inkeri-seura
Kerhoillat joka kuukauden toinen 
maanantai alkaen kello 15 Luther 
kirkolla, osoitteessa Vuorikatu 37.
•	 Marraskuu 11. Kerhoilta
•	 Joulukuu 9. Jouluruokailu klo 13

Kerhoiltojen kahvituksen sovimme 
vuorotellen jo edellisessä kokouksessa.

Jäsenmaksu Lahden seudun Inkeri-
seuran jäsenmaksu vuodelle 2013 on 
15euroa/henkilö.

Maksun voi suorittaa kerhoillassa 
rahastonhoitajalle tai pankkiin tilille 
Nordea 129830-24722

Kerhoilloista ja kokouksista tiedus-
teluihin vastaa 
Maria Lahti, p. 0400 841 741

Turun Inkeri-seura
Besseda-teehetket jatkuvat Palvelu-
pisteessä joka kuukauden 1. Ja 3. 
perjantai kello 13 Irma Kapasen 
vetämänä.

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

Palvelupiste, Uudenmaankatu 1. 
Puh. 233 2565

•	 2.11. Pyhäinpäivän kunniakäynti 
seppeleenlaskuineen Turun hau-
tausmaalla Inkeriläisten muis-
tomerkillä klo 12 ja sen jälkeen 
kahvi- ja ohjelmatilaisuus Varis-
suon 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, Hel-
sinki)

Tiedustelut Toivo Tupin p. 040 578 
3894
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KUNNIA ESI-ISIEMME MAALLE

Rakas esi-isiemme maa,
Kuinka hyvä meillä onkaan täällä,
Sinä otit meidät vastaan orvot omat lapsesi,
Kuin pedon kynsiin heitetyt.

Tuuleenko myrskyyn kovaan.
Ikuisesti takaa ajetut tietämättä miksi
Sinä korjasit meidät siipiesi suojaan,
Useita kaukaakin kauempaa.

Täällä me sinun sinitaivaasi alla,
Rinnalla ikihonkien,
Kera kansasi hengeltään kuin omammekin on,
Kuin uudestaan alkoi se elää.

Me tunsimme tuskan ja kivun,
Läheistemme puolesta, jotka menetimme jo,
Uudelleen uskomme saimme,
Me kumarramme sinulle syvään.

Joka lapsesi takaisin omit,
Rakas olet jo meille,
Elä täydessä onnen kukoistuksessa.
Ja ikuisessa Jumalan varjeluksessa!

Imbi Boiko-Pennasen runo vuodelta 1998.
Venäjän kielestä suomentanut Ella Ojala.

Matti Meikäläinen
Mallikuja 7 H 16
00780 Helsinki


