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Puheenjohtajan mietteitä
Alina-Sinikka Salonen

E

nsimmäinen vuosi tämän sivun kirjoittajana
on ohi. Katselen hieman
taaksepäin. Vuosi on ollut antoisa ja kasvattava. Inkeriläisyys on
tullut esiin kaikessa kirjavuudessaan. Olen aiemmin tuntenut
lähinnä 40-luvulla ja sitä ennen
Suomeen tulleita. Ymmärrykseni
on lisääntynyt, kun olen tutustunut ns. paluumuuttajiin ja heidän
koviin kokemuksiinsa. Olen kiitollinen, että monet seurakunnat
ovat järjestäneet kerhoja, joissa
maailmalta palanneet Inkerin
suomalaiset ovat saaneet ymmärrystä ja vertaistukea.
Olemme tänä vuonna järjestäneet Inkeri-iltapäiviä. Kaikki eivät vielä ole oikein ottaneet näitä
tilaisuuksia omikseen. Mukaan
vaan! Ohjelma on ollut hyvää,
kiitos kaikille esiintyjille! Olen
ilokseni todennut, että kun on
toiminnassa mukana täysillä, tulee itsestään vastaan kiinnostavia
ihmisiä ja asioita. Haluan kirjoittaa kuulluista esityksistä myös
teille, jotka luette Inkeriläisten
viestiä. Ensi keväänä jatketaan
samalla tavalla, kerran kuussa,
useimmiten kuukauden toisena
lauantaina. Juomme Inkeri-kodissa ensin kahvia klo 13.30 ja
klo 14 alkaa ohjelma.

Olen katsellut jäsenluetteloa, jota
Anne-sihteeri pitää. Hänellä on
taulukot aina 70-luvulta saakka.
Saamastani kopiosta näkyvät
kunkin jäsenen maksutiedot vuodesta 2007 alkaen. Siitä selviää
myös, onko jäsen Inkeriläisten
viestin tilaaja.
Huomasin luettelosta, että 14
pitkäaikaiselta jäseneltä ja lehden tilaajalta puuttuu jäsenmaksumerkintä tältä vuodelta. Mistä
tämä mahtaa johtua? Ainahan on
mahdollista, että meilläkin sattuu kirjaamisessa lipsahduksia,
raha ja tieto kun tulevat tipottain
pitkin vuotta.
Juuri tänään on selvitetty, miksi eräs tilaaja ei ole saanut koko
vuonna lehteä. Kävi ilmi, että
tytär oli maksanut tilauksen,
mutta siitä ei näy äidin nimeä
eikä kummankaan osoitetta, vain
maksajan nimi ja summa. - Jos on
epäselvyyksiä, soittakaa numeroon 045 261 2342. Ei ole mitään
erityistä soittoaikaa. Soittakaa
uudelleen, jos ei heti vastata.

mukaan, vaikka maksaisitte
verkkopankissa. Minulle puheenjohtajana olisi tärkeätä, että
saisin sähköpostiosoitteet niiltä,
joilla sellainen on. Lähettäisin
mielelläni joskus ajankohtaista
postia.
Tämä on hyvin arkinen kirjoitus.
Joulutervehdykseni on takakannessa.

Rakkaat ystävät, jotta asiat sujuisivat, luettehan huolellisesti
lehden keskiaukeamalla olevien
tilillepanokorttien täytöstä annetut ohjeet! Toimikaa niiden
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Kolppanan seminaarin 150- ja Inkerin Liiton 25-vuotisjuhlat Hatsinassa 3. – 6.10.2013

Tietoa ja tunnelmia henkilökohtaisesti koettuina
Kuvat ja teksti: Alina-Sinikka Salonen

Ohjelma pääpiirteissään:

Nikolaos Ihmeidentekijän Laivaston
Katedraali Kronstadtissa. Sen kupolin oli
määrä toimia suuntapisteenä laivoille.

S

uomen Inkeri-liiton matkalle osallistui 15 kulttuurista kiinnostunutta
matkalaista. Mukana oli Inkeriasioiden huippuosaaja, emerituspääsihteeri Isto Pihkala. Hän
opasti meidät menomatkalla
Kronstadtin linnoitukseen. Olin
häikäistynyt Laivaston kirkosta.
Se oli sekä sisältä että ulkoa kauneudessaan häkellyttävä. Olen
edellisen kerran kokenut yhtä
voimakkaan elämyksen Roomassa Pyhän Pietarin kirkossa.
Vuosijuhlat avattiin Hatsinan
piirikunnan kirjastossa, jossa esiteltiin Inkerinmaa- sekä Kolppanan opettajaseminaarinäyttelyt.
Aleksanteri Kirjanen, Inkerin
Liiton puheenjohtaja ja Wladimir Kokko, Pietarin Liiton puheenjohtaja, suorittivat avaukset,
esittelyyn osallistui kulttuurin
4

Näyttelyitä
•
Inkerinmaa–näyttely,
•
Kolppanan opettajaseminaarin näyttely
•
Aleksanteri III – Hatsinan palatsin erikoisnäyttely
•
Kansanpukutyöpaja
Dokumenttifilmien festivaali
Linja-autokiertoajelu
Yhteisiä tilaisuuksia
•
Sivistystyö ja inkerinsuomalainen historia –
tieteellinen konferenssi
•
Pääjuhla
•
Juhlakonsertti
Kirkollisia kokoontumisia
•
Kadonneen Inkerin muistolle –muistomerkin
vihkiminen
•
Jumalanpalvelus Kolppanan kirkossa
•
Muistolaatan paljastaminen kirkon edessä
monitoiminainen Olga Konkova.
Seuraavaksi oli mahdollista
seurata dokumenttifilmien festivaalia. Osa meistä hyppäsi
tuolloin bussiin, joka vei meidät
Sablinaan, syntymäkotiini. Oli
ilo esitellä ystäville paikkaa, jossa olen syntynyt, ja jossa asuessamme olen vauvana sinnitellyt
kahden rintaman välissä maakuopissa piileskellen. Sablinaa
ei ole pommit tuhonneet. Koen

kodissa käydessäni kiitollisuutta
siitä, että elämä on kantanut vaikeasta alusta huolimatta.
Seuraavana päivänä meille esiteltiin Hatsinan palatsissa näyttely Aleksanteri III:n yksityisistä tiloista. Sieltä kiirehdimme
edellispäivänä tutuksi tulleeseen
kirjastotalon tieteelliseen konferenssiin Sivistystyö ja inkerinsuomalainen historia. Ryhmämme
ei ymmärtänyt kaikkia puheen-

Pääjuhlassa oli menossa MikkoOlavi Seppälän juhlapuhe, kun
ehdimme juhlapaikalle Hatsinan
musiikkikouluun. Sekä Wladimir Kokon että Mikko-Olavi
Seppälän puheet ovat tässä lehdessä. Ohjelmassa oli runsaasti
musiikkia, lasten tanssiesityksiä
ja tervehdyspuheita. Monet antoivat lahjaksi kirjan.

Emeritus piispa Juha Pihkala ja pastori Aleksei Uimonen valmistautuvat
jumalanpalvelukseen.
vuoroja, koska luennot tulkattiin
vain suomesta venäjäksi. Vadim
Musajevin venäjänkielisestä esitelmästä saimme suomenkielisen
tiivistelmän, joka on luettavissa
tässä lehdessä. Inkerin kulttuuriseuran Helena Miettinen kertoi kulttuuriseuran julkaisemasta
kirjasta Inkeriläiset. Kuka kukin
on. Olemme Viestissä 5 – 6/2013

Kolppanan kirkko lokakuussa 2013.

esitelleet kirjan. Isto Pihkalan
esitelmä on tässä lehdessä.
Kolmannen juhlapäivän kiertoajelulle onnistuimme saamaan
oppaaksi Wladimir Kokon.
Kävimme mm. Taaitsan palvelutalossa ja Yrjö Korkkisen syntymäkodissa. Kierroksen jälkeen
jätimme Wladimirin Hatsinan
keskustaan ja lähdimme etsimään
hautausmaata, jonka nimi on Pienet
Kankaat, Rahkolan
kylä lähellä. Siellä
vihittiin muistomerkki Kadonneen
Inkerin muistolle.
Paikan löytymisessä oli ongelmia niin
meillä kuin muillakin. Tilaisuudesta ja
muistomerkistä kertoo idean isä Viktor
Hyyrynen tässä lehdessä.

Suomen Inkeri-liiton nimissä annoin lahjaksi peräti kaksi kirjaa.
Niissä inkerinsuomalainen Anneli Mylläri kertoo pyhiinvaellusmatkoistaan Espanjassa, päämääränä Santiago de Compostela. Kirjat toimivat oppaina, jotka
auttavat matkan valmisteluissa ja
toteutuksessa. Ilmoitinkin, että
lahjan toivotaan antavan Inkerin Liitolle ja sen jäsenjärjestöille
tuoteidean. Ne voisivat yhdessä
Inkerin kirkon ja ortodoksikirkon kanssa suunnitella Venäjälle
pyhiinvaellusmatkoja mallilla
luostari A – luostari B – luostari C tai suomalaisesta kirkosta toiseen. Uskoisin, että hyvin
suunniteltuina tällaiset matkat
kiinnostaisivat myös kantasuomalaisia, todennäköisesti myös
venäläisiä.
Viimeisenä matkapäivänä menimme Kolppanan kirkkoon,
jonne pääsy ei ollut helppoa.
Sinne mentiin kirjaimellisesti
ahtaasta portista, joka muistutti
matkustusterminaalien portteja.
Kirkon ympärillä on ollut hautausmaa, joka on jyrätty ja asfaltoitu. Alueelle on rakennettu
tehdas. Kirkko on tehdasalueella
muurien sisällä. Jumalanpalveluksen toimittivat kirkkoherra
Aleksander Soittu (venäjäksi) ja
pastori Aleksei Uimonen (suo5

meksi) ja emeritus piispa Juho
Pihkala saarnasi. Jumalanpalveluksen jälkeen siunattiin kirkon
seinustalle tuotu muistomerkki,
kiveen kiinnitetty Kolppanan
seminaarin 150-vuotisjuhlan
muistolaatta.

”Kiven väri on
yhtä kirkas kuin
vuosisatoja sitten.”
Kivi on poikkeuksellisen puhdas
ja kaunis. Kivi on peräisin Puutostin ainoasta kivilouhimosta.
Puutostin ”puasikivvest on puol
Hatsinaa rakennettu” niin kuin
Kazanin katedraali Pietarissa...
Skuoritsan talonpojille tämän
kiven louhinta ja sen kuljetus
olivat tärkeimpiä elinkeinoja.
Juuri tämän kiven seurakunta on
saanut lahjaksi. Kauan valittiin
ennen kuin löydettiin sopivan
kokoinen ja muotoinen. Kiven
väri on yhtä kirkas kuin vuosisatoja sitten. Näin kertoi Wladimir Kokko, juhlakokonaisuuden
pääsuunnittelija.
Monipuolisesta ja runsaasta
juhlaohjelmasta jäi läsnä olleiden mieliin elämyksiä ja monenlaisia muistoja. Tähän lehteen kootut esitykset tallettavat
arvokasta tietoa, jota matkalla
saimme. Haluan panna ”hyvän
kiertämään” ja antaa lukijoille
mahdollisuuden kurkistaa ikimuistoisen juhlan tapahtumiin.
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Inkerin Liiton puheenjohtaja Aleksanteri Kirjanen ja Pietarin Liiton puheenjohtaja
Wladimir Kokko avaavat juhlakauden sekä Inkerinmaa-näyttelyn.

Muistorikkaalle laatalle on löydetty arvoisensa kivi.

Mikko-Olavi Seppälä ja Wladimir Kokko vaihtavat kuulumisia ennen kirkonmenojen
alkamista.

Kolppanan seminaarin kurssi IX:n (1892 – 1896) päättäjäiskuva. Oikealla ensimmäisenä seisoo Juho (Juhana) Marttinen
Spankkovasta, Isto ja Juha Pihkalan isoisä. Hän palveli kuolemaansa asti Hietamäen Jamalaisiin kylän kansakoulun opettajana.

Kolppanan opettajaseminaari

Luterilaisen arvomaailman ja kansankulttuurin synnyttämänä
Isto Pihkala

Johdanto
Historiasta käsin voimme hahmottaa inkeriläisyyden olemusta kulttuurina ja arvoyhteisönä.
Etnisyyden rooli inkeriläisyydessä on menneinä aikoina ollut
suhteellisen helposti ymmärrettävissä suomalais-ugrilaisuuden
pohjalta ja sitä se on tietyin
lievennyksin edelleen. Neuvostoliiton aikaiset väestön siirrot
ja seka-avioliitot ovat tuoneet
inkeriläisyyteen uusia piirteitä.
Tänään inkeriläisyyden tunnusmerkkeinä maantieteen ja kielen
rinnalla korostuu aiempaa voimakkaammin arvoyhteisöluon-

ne. Historiallinen Inkerin maa
on hyvin kauan ollut huomattavan monikansallinen ja -kielinen
alue. Ehkä siksi on korostettu
etnistä taustaa, kielen merkitystä ja luterilaista uskoa inkeriläisyyden tuntomerkkeinä. Kaikki
kulttuurit muuttuvat koko ajan.
Tänään ja ilmeisesti tulevaisuudessa yhä enemmän inkeriläinen
sivistys ja kulttuuri muodostuvat
etnisesti väljähköstä ja monikielisestä ARVOYHTEISÖSTÄ.
Tehtävämme on selkeyttää nuo
arvot yhteiseksi identiteetiksemme. Sitä kautta kulttuurillemme
avautuu tulevaisuus.

Aika ennen Kolppanan
seminaarin perustamista
Viittaan esitelmääni 20.12.2011
”400 Joulua” / Suomen Pääkonsulinvirasto, Pietari ja siteeraan
sitä osin. Inkerinmaan sivistyselämää värittää vahvasti Ruotsin
valtakaudelta lähtien luterilainen
usko sen puhtaassa ”ortodoksisessa” muodossaan ja osa-alueittain myös yleinen, protestanttinen pietismi, jolla oli myös saksalaisia kytkentöjä. Leimallinen
vaikutus on myös esikristillisellä
suomalais-ugrilaisella runonlaulanta- ja myyttikulttuurilla. Sen
voimaa ja vaikutusta ei voi tänä
7

päivänäkään aliarvioida. Tämä
liittää inkeriläiset Viron laulukansaan.

Murroskausi ja seminaarin
perustaminen
Tämän osan perustan esityksessäni viittaamalla ”Inkerin Kirkko”
lehdessä no.2/2013 julkaistuun
artikkeliini ”Kolppanan seminaarin vaiheita ”. Erinomainen tietolähde on myös kirja ”Inkerin
kirkko kansallisena kasvattajana”
/ Jaakko Raski, Helsinki 1932. n.
100 sivua. Kirjaa kannattaa etsiä
mm. sen esittämien tilastotietojen tähden.
Maaorjuuden poistamisen jälkeen vapautetut inkeriläistalonpojat suuntautuivat voimakkaasti
opintielle, myös sen tähden, että
pienet, inkeriläisten lunastamat
maatilat eivät sallineet kaikille
lapsille jatkoelinkeinoa. Ajan
hengen mukainen muuttoliike ei
suuntautunut ”Amerikkoihin”,
vaan lähialueen kasvavaan Pietarin kaupunkiin. Tämä piirre
vahvisti voimakkaasti inkeriläisyyttä 1800-luvun puolenvälin
jälkeen ja loi mitä hedelmällisimmät olosuhteet kulttuuri- ja taide-elämälle, musiikille ja muille
sivistyksellisille harrastuksille.
Se loi inkeriläisyyden ”kultakauden”. Avain kaikelle tälle oli
varsin kattava, luterilaisen kirkon
alueelle luoma kansakoululaitos
ja hyvä kristillisiin arvoihin rakentunut arvomaailma.

Sortovuodet ja seminaarin
toiminnan päättyminen
Tämän kohdan olen myös käsitellyt lehtiartikkelissani, ”Kolppanan seminaarin vaiheita”. Se8

minaari oli ARVOYHTEISÖ,
joka ei sopinut bolshevikkien
ateistis-naturalistiseen arvomaailmaan ja siksi se lakkautettiin.
Sitä ei myöskään haluttu - Tarton
rauhansopimusta mitätöiden – säilyttää inkeriläisten kulttuuriautonomiaan, joka varsin kattavasti jäi
bolshevikkien toimesta vain tekstiksi rauhansopimuksessa.

Uusi murroskausi ja
Kelton seminaarin
perustaminen
Ateistisen Neuvostoliiton romahdettua avautuivat mahdollisuudet rakentaa inkeriläisyyttä
kannatellut luterilainen kirkko
instituutiona uudelleen ja liittää
se osaksi yhteiskuntaa. Luterilaisuus inkeriläiskodeissa oli
toki elänyt ahtaissa puitteissa
koko ateistisen neuvostovallan
ajan. Tämä loi perustan kirkon
nopealle elpymiselle 1980 – 1990
luvun taitteen aikana. Seuranneet tapahtumat puhuvat sen
puolesta, että Inkerin luterilaisuudessa elävät vahvoina arvot,
jotka kantavat yhteisön elämää.
Inkerin kirkko on tänä aikana
valinnut väljän etnisen ja kielellisen linjauksen arvoyhteisölleen.
Kristillinen kirkko on avoin kaikille kielille, kansallisuuksille ja
roduille. Seka-avioliittojen, suomalais-ugrilaisuuden ja muun luterilaisuuteen suuntautuvan kiinnostuksen pohjalta kaikki ovat
tervetulleita omaksumaan kirkon
yhteydessä inkeriläis-luterilaiset
arvot. Äidinkielen merkitystä ei
ole kuitenkaan syytä unohtaa. Se
on luterilainen ARVO. Kaikilla on oikeus kuulla evankeliumi
OMALLA äidinkielellään ja
vaalia sitä seurakunnassa. (lute-

rilaisuudessa ei ole mitään erityistä,
pyhää ”kirkon kieltä” malliin latina
tai kirkkoslaavi)
Inkerin Kirkolla on jälleen oma
Opettajaseminaari, joka luo pohjaa uudenlaiseen kulttuuriympäristöön siirtyneelle inkeriläisyydelle. Se on KELTON TEOLOGINEN INSTITUUTTI. Inkerinsuomalaisuus on kadottanut
paljon maantieteellisestä yhtenäisyydestään, kansansa kielestä
(suomi) ja etnisestä ”puhtaudestaan” seka-avioliittojen kautta,
mutta henkiset arvonsa se on säilyttänyt, ja niitä vahvistamalla
inkeriläisyys elää vastaisinakin
vuosina ARVOYHTEISÖNÄ ja
rikkaan historiansa jatkumosta.
Mitä nuo arvot ovat? Monilla
sanoilla niitä voisi luonnehtia
kutakin sanaa sitten edelleen
sisällöllisesti purkaen. Joitakin
sytykkeeksi: Usko; Vastuullisuus;
Rehellisyys; Ahkeruus; Perhe; Palvelu; Kohtuullisuus jne., mutta
tärkein on VAPAUS. Vapautta
kristillisessä mielessä, vapautta syyllisyydestä armahduksen
ja armon kautta, siis sydämen
vapautta – ei ulkonaisesti anastettua, anarkistista vapautta,
joka noudattaa mielihalujaan
muista piittaamatta. Se tarkoittaa vapautta, myös vihasta ja
katkeruudesta anteeksiantamisen kautta. Anteeksi antaminen
puolestaan ei tarkoita vääryyden
hyväksymistä, vaan luopumista
”oikeutetusta” kostosta tai muista
vastavaatimuksista, joille ei tässä
ajallisuudessamme ole reaalisesti
edellytyksiä.

Inkeriläinen diaspora

Suomessa 1920-1930 luvuilla
Vadim Musajev

1920-luvun alussa Suomen rajaseudulla oli noin 8000 inkeriläispakolaista. Noin 5000 heistä
muutti takaisin Neuvosto-Venäjälle Tarton rauhan solmimisen
jälkeen. Rauhansopimus tehtiin
Suomen ja Venäjän federaation
välillä. Kolmisen tuhatta inkeriläistä jäi Suomeen. 1930-luvun
alussa maatalouden pakkokollektivisoinnin aikana inkeriläiset
alkoivat taas paeta Neuvostoliitosta rajan yli ja seurauksena oli
inkeriläispakolaisten lukumäärän
kasvu 4,5 tuhanteen.
Inkerinsuomalaiset pakolaiset
yrittivät kotoutua Suomeen ja sopeutua uusiin olosuhteisiin, tätä
huomattavasti edesauttoi se, että
he puhuivat samaa kieltä ja kuu-

luivat samaan uskontokuntaan,
kuin maan kantaväestö. Pakolaisten sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan edistyi, hakemuksella he saivat myös Suomen
kansalaisuuden. Samoin inkerinsuomalaiset yrittivät säilyttää
omaa identiteettiänsä. Suomessa
perustettiin ja toimivatkin aktiivisesti muutamat inkeriläisjärjestöt, joista merkittävimpiä olivat
Inkerin Liitto ja Inkeriläisten
yhdistys. Pakolaisten lapset kävivät koulua, toimi pakolaisten
oma seurakunta, vietettiin inkeriläisjuhlia. Heimolaisilla, sana
tarkoitti inkeriläisiä sekä Vienan
ja Aunuksen karjalaisia, oli tärkeä rooli ns. heimotyössä. Akateeminen Karjala-Seura (AKS),
Itsenäisyyden Liitto sekä muut

kansallismieliset ryhmät yrittivät
vaikuttaa niihin, ylläpitäen suhteita niihin ne tavoittelivat omia
poliittisia intressejä.
Inkerin ja Karjalan kortin käyttö
poliittisessa pelissä ei kuitenkaan
onnistunut. Heimolaisajatuksen
kannatus suomalaisessa yhteiskunnassa 1930-luvun loppupuolella laski huomattavasti. Neuvostoliiton vastaiset vakoilu- ja
tuhotyösuunnitelmat jäivät toteutumattomiksi, propagandatoiminta maan sisälläkään ei
enää saavuttanut tavoitteitansa.
1930-luvun lopussa inkeriläisongelmalla ei ollut paljon merkitystä Suomessa. Uudelleen se
muuttui ajankohtaiseksi 2. maailmasodan aikana ja sen jälkeen.
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JUHLAPUHE
Wladimir Kokko

Hyvä juhlaväki!
25 vuotta sitten 15. lokakuuta
1988 perustamiskokouksessaan
Taaitsassa Inkerin Liitto kansalaisjärjestönä on julistanut päätavoitteeksi ”inkerinsuomalaisten
säilymisen etnisenä yhteisönä
omalla kotimaalla Inkerissä”.
Näin lukee liiton sääntöjen kohdassa 1. Niin haasteellista tavoitetta ei ole itselleen asettanut
mikään muu taho.
Onko yhdistyksemme onnistunut tämän tavoitteen saavuttamisessa? Asiaa voidaan käsitellä eri
näkökulmista. Katsotaan ensin
tilastoa. 25 vuotta sitten Inkerinmaalla asui yli 22 tuhatta suomalaista, nykyään meitä on jäljellä
vajaa 8 tuhatta. Yhteenvedoksi
voi sanoa, että olemme selvästi
tehtävässä epäonnistuneet.
Toisaalta voidaan kysyä, onko inkerinsuomalaisten asema parantunut koti-Inkerissä ja muualla
maailmassa ko ajassa? Vastaus on
KYLLÄ. Ja siinä Inkerin Liiton
toiminnan rooli on hyvin merkittävä. 25 vuotta sitten Inkerinmaalla oli 1 avoimesti toiminut
suomalainen luterilainen seura10

kunta, 1 perinneyhtye (Röntyskä)
ja siinä kaikki. Suomea Leningradissa opetettiin vain yliopistossa ja joka toinen vuosi sinne pääsi
opiskelemaan 6-7 henkilöä. Edes
historiallisia kulttuurisuhteita
Suomeen inkerinsuomalaisilla
ei silloin ollut. Nykyään vain Inkerin Liiton yhteydessä toimii 5
musiikkiyhtyettä, suomenkielisiä
luterilaisia seurakuntia on kymmenenkunta ja niissä on omia
kirkkokuoroja, säännöllisesti pidetään järjestetyt kesäjuhlat, vain
Inkerin Liiton kursseilla suomea
opiskelee parisen sataa ihmistä
vuodessa, 25 vuoden ajassa niiltä
on valmistunut muutama tuhat
ihmistä (!), olemme luoneet vanhusten palvelutalojen verkoston,
Suomen raja on meille auki, Suomeen pääsee opiskelemaan, työhön tai muuttamaan pysyvästi.
Tärkeintä on kuitenkin se, että
niin Inkerin Liitto kuin Inkerin
kirkko voivat nykyään toimia
inkerinsuomalaisten hyväksi
vapaasti. Ylipäätänsä suhtautuminen suomalaisiin, suomalaiseen kulttuuriin, suomen kieleen
ja jopa Suomeen Venäjällä on

muuttunut myönteisemmäksi.
Suomen kielen opettajia ei kuitenkaan koulutettu silloin eikä
tänäänkään.
Mitä Inkerin Liitto on oppinut
25 vuoden ajassa? Ennen kaikkea
saimme ymmärtää, että kaikista
pulmista kansa voi selvitä vain
omin voimin, ja selviytyäkseen
sen täytyy toimia pelottomasti ja
tehokkaasti. Inkerin Liiton historiassa on mm. sellaisia esimerkkejä kuin mielenosoitus KGB:n
talon edessä Liteinillä ja tiivis yhteistyö federaation korkeimman
neuvoston lautakuntien kanssa
saadakseen maineen-palauttamisen päätöksen hyväksytyksi.
Olemme oppineet projektitoiminnan menetelmiä. Meidän
ensimmäinen yhteistyöhanke
Suomen sosiaali- ja terveysministeriön, Pietarin kaupungin ja
Leningradin alueen sosiaaliviranomaisten sekä Inkerin kirkon
kanssa lähti liikkeelle jo vuonna
1992, kun yhdistyksemme oli alle
3 vuotta vanha. Sen tuloksista
vanhusten palvelutalojen verkoston toiminnasta apua tarvitsevat

ikäihmiset täällä ovat nauttineet
tähän päivään asti. Seuraavilla
hankkeilla tuettiin inkerinsuomalaisten ammattikoulutusta ja
työllistymistä, kansankulttuuria,
kieliopetusta ja opettajien täydennyskoulutusta. Kiitämme niitä,
jotka olivat projektiyhteistyössä
kanssamme, paitsi yllä mainittuja
– Suomen työministeriötä, Suomen metsä- ja maatalousministeriötä, Pietarin ja Leningradin
alueen työllisyyshallintoja, paluumuuttovirastoa, Suomen pääkonsulaattia, Pietarin kaupungin
hallituksen nuorisopolitiikan
komiteaa, ruotsalaista SIDA:a ja
Ruotsin Inkeri-liittoa, Suomen
opintotoiminnan keskusliittoa,
Etelä-Kymenlaakson ammattiopistoa, Inkerin kulttuuriseuraa,
Inkeriläisten sivistyssäätiötä ja
Suomi-Seuraa. Isohkoissakin
hankkeissa Inkerin Liitto on toiminut pätevänä yhteistyökumppanina.

laisten Inkeri-liiton, Viron inkerinsuomalaisten liiton, Ruotsin
Inkeri-liiton ja Suomen Inkeriliiton kanssa olemme päässeet
yksimielisyyteen mm. kolmen
yhteistyökonferenssin pidettyämme. Olemme oppineet myös
toimimaan kansainvälisellä tasolla ulkosuomalaisparlamentissa ja
suomalais-ugrilaisten kansojen
liikkeessä.

Olemme oppineet myös sietämään paluumuuttoa, joka on
vienyt koti-Inkeristä paljon suomalaisia. Inkerin Liiton kannalta on tärkeää, että joka inkerinsuomalaisella on oikeus vapaasti
valita asuinpaikka ja palata kantakulttuurin juurille. Jokaisen inkerinsuomalaisen on päätettävä
itse jääkö hän tänne vai muuttaako hän Suomeen. Sääli, että
moni päättää jättää kotiseudun
näkemättä elämän perspektiivejä
täällä. Mutta elinolosuhteet Inkerissä on asia, johon vaikuttaa
Saimme ymmärtää, että vähälu- paljon enemmän tekijöitä, kuin
kuisen kansan täytyy olla yhdes- pelkkä Inkerin Liiton toiminta.
sä. Olemme oppineet toimimaan
yhteistyössä muiden inkeriläis- Olemme oppineet demokratiliittojen kanssa, Karjalan suoma- aa. Inkerin Liitto on vahvasti

pitänyt kiinni demokraattisista
menetelmistä ja kollektiivisesta
päätöksenteosta. Juuri tämä on
auttanut yhdistystämme selviämään hajoamisen kriisistä vuosina 1997-1998. Olemme oppineet
puhumaan parempaa suomea ja
olemaan yhdessä suomalaisina.
Tarkoituksella en maininnut yhtäkään nimeä juhlapuheessani.
(Näyttelyn tauluista löytyy runsaasti faktoja, tekstejä, kuvia ja
vaikuttajien nimiä). Kaikkia tärkeitä ja hyviä on aivan mahdotonta listata. En edes yritä punnita
kenen työpanos liiton toimintaan
oli isompi, kenen pienempi. Tänään haluaisin kiittää KAIKKIA, jolla oli joskus tai on nykyään Inkerin Liiton jäsenkortti.
Tällaisia maailmassa on muuten
noin 11 000! Ilman teitä meidän
yhdistys ei olisi kestänyt 25 vuotta. Tämän päivän juhla Inkerin
päivänä vuonna 2013 Hatsinassa
on meidän yhteinen juhla. Kiitos!
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JUHLAPUHE
Mikko-Olavi Seppälä
Arvoisat kutsuvieraat, hyvät inkeriläiset ja Inkerin ystävät, tämä viikko on
ollut inkerinsuomalaisille poikkeuksellinen ja tärkeä. Samaan aikaan on
juhlittu täällä Hatsinassa Kolppanan
seminaarin 150-vuotismuistoa ja Helsingissä inkerinsuomalaisen runoilijan, Kolppanan tyttären, akateemikko Aale Tynnin 100-vuotismuistoa.
Hänen ensimmäiset muistikuvansa
olivat Kolppanan Sakoskan kansakoulun portaikosta. Neljävuotiaasta
kuusivuotiaaksi hän asui Kolppanan
seminaarissa.
Aale Tynni kirjoitti myöhemmin:
”Lapsuuteni Inkeri – kaunis viheriöivä maisema täynnä iloista askartelua ja
turvallista onnea. Muistan joen, jonka
korkeilla äyräillä tiheän ruohon peitossa
kypsyivät suuret, heleänpunaiset mansikat. Muistan iloisen koivikon, jonka
ojanvarret hohtivat sinisinään suuria,
kosteateräisiä lemmikkejä. Muistan korkeat vaahterat kotini portinpielessä ja
pienen kirkkotarhan, jonka varjoisilla
käytävillä me lapset leikimme.”
Tämä varhaislapsuuden kuva tai
muiston säie kesti, vahvistui, kantoi ja
resonoi läpi hänen elämäntaipaleensa ja kirjailijanuransa. Inkeriläisyys
muodostaa välkkyvän kuteen Aale
Tynnin runojen rikkaassa loimessa.
Muistot leikkautuivat vuoteen 1919,
jolloin Kolppanan seminaari suljettiin
ja hänen perheensä, seminaarin viimeisen johtajan Kaapre Tynnin perhe,
lähti maanpakoon ja suomalaistui.
Kolppanan seminaarin perustamisen
taustalla oli kansanopetuksen aate.
Pyrkimys kohentaa aineellisia oloja
12

suomalla kaikille tilaisuus omalla
äidinkielellään saada alkeisopetusta, antaa lukutaito ja sytyttää kipinä
jatkuvaan itseopiskeluun. Koululaitoksen pohjana puolestaan oli opettajankoulutuslaitos, seminaari.
Aloitteen Inkerinmaan opettajaseminaarin perustamiseksi teki vuonna
1860 Inkerinmaan suomalainen papisto. Rahoitus järjestyi vuonna 1862
ja rakennus nousi Kolppanaan 1863,
kaksi vuotta maaorjuuden lakkauttamisen jälkeen. Tuutarin kirkossa
kuulutettiin 10. helmikuuta 1863:
”Seurakunnalle saan sen ilosanoman
ilmoittaa, että kirkkoherrain istunnossa on päätetty Kolpanan kirkolle Gatchinan takana raketa rahvaan skoulun
opettajain opiston eli seminarion, jossa
kasvatetaan 10 opetajata kolmen vuoden
sisään. Kustannukset tulevat apukassasta, joka rakennukseen on määrännyt
5000 ruplaa ja vuotiseks ylläpidoks 200
ruplaa. Tämä seminarion toivotaan tulevan suureks siunaukseks suomalaisille
Inkerinmaalla.”
Seminaari oli saksalaisjohtoisen luterilaisen kirkon alainen ja toimi aluksi
suomen kielellä. Kolppanan seminaari
valmisti lukkareita ja opettajia Inkerin suomenkielisiä kirkkokouluja varten. Vuonna 1891 luterilaiset koulut
otettiin Venäjän kansanvalistusministeriön alaisuuteen, ja venäjän kielestä tuli opetuskieli Kolppanan seminaarissa. Siitä huolimatta se pysyi
Inkerin kulttuurielämän sydämenä,
josta suomenkielinen kansanvalistus,
kansakoulut sekä seuratoiminta levittäytyivät ympäri Inkeriä.

Kolppanan seminaarilla oli ratkaiseva merkitys erityisen inkerinsuomalaisen identiteetin syntyyn. Juuri
kansakoulunopettajat toimivat tässä
välittäjäryhmänä. He pyrkivät kansanvalistajina kohentamaan maansa
oloja. He valoivat toisiinsa rohkeaa
optimismia, velvollisuuden- ja omanarvontuntoa. Suomen kielen ja raittiuden viljely sekä Inkerinmaan olojen
ja perinteen tutkiminen loivat pohjaa
muulle edistykselle. Opettajat olivat
muokkaamassa inkerinsuomalaisista
itsestään tietoista kansakuntaa. Viron mallin mukaan vuodesta 1899
järjestetyt suurisuuntaiset laulujuhlat
loivat yhteisyyttä. Pysyviä rakenteita
luotiin, kun opettajat perustivat yhdistyksiä – raittiusseuroja, maamiesseuroja, osuuskassoja – sekä sanomalehtiä.
Sata vuotta sitten vuonna 1913 Kolppanan seminaari vietti 50-vuotisjuhliaan. Silloin Inkerissä elettiin toivorikasta aikaa. Valistustyö oli edennyt
lupaavasti. Tuolloin arvioitiin, että
Inkerinmaalla asui 120 000 inkerinsuomalaista ja toimi 227 kansakoulua,
joista yli puolet eli 136 oli suomalaisia.
Kun Kolppanan seminaari aloitti toimintansa, suomalaisia kouluja oli ollut
vain kymmenen. Vuonna 1913 näissä
kouluissa opiskeli yli 8000 inkerinsuomalaista, miltei 85 % kouluikäisistä suomenkielisistä lapsista, joten
luterilaisia ja suomen kieltä taitavia
opettajia todella tarvittiin. Kesällä
1913 Kolppanan laulujuhlien juhlakulkueeseen osallistui 4000 ihmistä.
Opettaja Juhana Peräläinen kirjoitti
ylpeästi: ”Mutta seminaarimme hedelmällinen vaikutus ei rajoitu ainoastaan

kansakoulualalle. Jollei se olisi meille
omia opettajia ja opastajia valmistanut,
harhailisi heimomme varmaan vielä kokonaan henkisen orjuuden yössä, tuskin
osakaan siitä olisi kansalliseen itsetietoisuuteen kohonnut. Inkeriläiset eivät olisi
oppineet tuntemaan toisiaan saman heimon jäseniksi, joita yhteinen äidinkieli,
yhteinen isien perintö ja yhteinen kova
kohtalo lujasti liittää toisiinsa. Ellei seminaarimme olisi ollut kansallemme valosoihtuna, ei Inkerin miehen ja naisen
henkinen katse olisi koskaan ulottunut
kotiveräjää kauemmaksi. Ilman oman
opinahjon valistavaa vaikutusta eivät
entiset maaorjat olisi heränneet vuosisatoja kestäneen henkisen orjuuden unesta
ihanaan itsetietoisuuteen vapautensa ja
ihmisyytensä korkeasta arvosta.”
Perustettiin niin Pietarin suomalaisen yhteiskoulun kuin Kolppanan
seminaarinkin kannatusyhdistys,
perustettiin kansanvalistusseura
Soihtu (1909), joka osoitti ja organisoi työkenttiä, kuten kansankirjastojen perustamisen, luentokurssien
järjestämisen ja Inkerin historian ja
kansanperinteen tutkimisen. Perustettiin Inkerin Sivistysrahasto (1916),
jonka tehtävä oli tukea suomenkielistä opetusta, ennen muuta Kolppanan
seminaaria.

yleisinkeriläisissä edustajakokouksissa inkerinsuomalaisten kansalliset
pyrinnöt etenivät.
Syksystä 1917 lähtien Kolppanan
seminaarin opetus oli täysin suomenkielistä. Juhlasalin seinällä luki:
”Valistus on voimaa”. Koulun laajenemisen takia oppilaiden oli itse tuotava
sängyt ja sänkyvaatteet – koulu tarjosi sentään patjoihin oljet. Varojen keräämiseksi Kaapre Tynni laati Inkerin kansalaisille osoitetun julistuksen,
joka alkoi näin: ”Pienten kansain voima on valistuksessa. Siinä on Inkerinkin
voima. Tämän muistaen Kolppanan
Seminaari vetoaa valistusta harrastaviin kansalaisiin yli koko Inkerinmaan.
Seminaari on tehnyt vaatimatonta sivistystyötään yli puolen vuosisataa
vähään tyytyen suuria uskaltamatta.
Nyt se on vapauden ajan koittaessa uskaltanut tehdä rohkean päätöksen: se on
avannut ovensa myöskin Inkerinmaan
valistusta kaipaaville tytöille. Samalla
on seminaari laajentunut kaksiluokkaiseksi ja on oppilasmäärä nykyisin yli 60.
– – Maassa vallitseva yleinen sekasorto
on kuitenkin supistanut toiveet vakinaisesta ja riittävästä kannatuksesta sangen
vähiin ja uhkaa tehdä työn seminaarissa
joksikin aikaa mahdottomaksi.”

Tarmokkaille kansanvalistajille Inkerissä puhuttu suomen ja venäjän sekakieli näyttäytyi inkerinsuomalaisen
kulttuurin uhkana. Viivoittimesta oli
tullut lineikka, lyijykynästä krandaski,
mustekynästä pero jne. Opettajien oli
pontevasti esimerkkinsä avulla viljeltävä puhdaskielisyyttä. Suomen kielen
opetus korostui voimakkaasti myös
Kolppanan seminaarin opetusohjelmassa 1910-luvun lopulla.

Marraskuun 1917 bolshevikkivallankumous sekä Suomen sisällissotaa
seurannut punapakolaisten virta sekoittivat Inkerinmaan olot. Valkoisen kenraali Judenitshin sotajoukot
valtasivat Kolppanan syksyllä 1919,
mutta eivät onnistuneet nujertamaan
Pietaria. Sotaretkelle osallistuneet inkerinsuomalaiset lyötiin maanpakoon
– joukossa oli noin 100 opettajaa, kun
Kolppanan seminaarista oli kaikkiaan
valmistunut 200 opettajaa.

Venäjän vallankumous maaliskuussa
1917 näytti vapauttavan myös pienet kansallisuudet vaalimaan omaa
kulttuuriaan. Kevään ja syksyn 1917

Mitä sen jälkeen seurasi, kuuluu inkerinsuomalaisuuden diasporan historian piiriin. Kolppanan seminaarin
viimeinen vuosikurssi valmistui 1920

Suomessa ja siirtyi opettajiksi suomalaisiin kansakouluihin.
Kolppanan veljille seminaari antoi
lujat eväät. Niistä osaan parhaiten
kertoa oman isoisoisäni Kaapre Tynnin kohdalta. Hän eli vanhemmiten
muistoissaan, ja kirjoitti opettajatoverilleen Aapo Iholle vappuna 1949
nuoruusajan sosialismistaan: ”Mutta
sen ajan aatteellinen pakaasi on elämän viimoissa tippunut tielle tai haihtunut taivaan tuuliin. Mutta eikö ole
eräänlainen ihme, että se kylvö, jonka
Kolppanan seminaari on suorittanut, on
kestänyt ja kestää siihen asti, kun multa
rapisee arkkuni kanteen.”
Hieman ennen kuolemaansa vuonna
1953 Tynni kirjoitti Iholle: ”Minua
muuten vaivaa aina sama: kotimaan
ikävä. Minä usein otan käsiini Kolppanan seminaarin albumin. Katselen
siitä kuvia, siinähän ovat kaikki vanhat
veljet, luen yhtä ja toista ja usein samaa,
jonka hyvin muistan. Valittelen kohtaloaan. Seinälläni on aina Inkerinmaan
kartta. Sekin on aina muistuttamassa
maan menneisyyttä ja kansamme tuhoa.
Kuka olisi voinut edes aavistaa, mitä
tuo mukanaan vallankumous!”
Mutta palataan vielä hetkeksi sadan
vuoden takaiseen juhlaan. Tuolloin
Mooses Putro laati Kolppanan seminaarin 50-vuotisjuhlaan kantaatin,
jonka sanoihin voimme mielessämme
kaikki yhtyä:
”Sulle äiti, koti aamuruskon, sulle
pyhäkkö muistojen,
sulle, kun herätit toivon, uskon, sulle
kiitos ainainen!
Tässä näet nyt huoltes lapset tehden
sulle kunniaa:
nuoret niin kuin harmaahapset eessäs
päänsä paljastaa.”
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Muistomerkin siunaustilaisuus

Pienillä Kankailla 5.10.2013
Viktor Hyyrönen
Arvoisat pastorit Arvo Soittu ja
Pavel Krylov! Hyvä juhlayleisö!
Tänään, kalenterin mukaan Inkerin päivänä minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tänne
Pienille Kankaille Muistomerkkimme siunaustilaisuuteen.
Muistoristin ajatus oli kypsymässä jo aika pitkään. Olen viimeisten runsaan parin kymmenen
vuoden aikana kierrellyt Inkerinmaata ja tutkinut neljänsadan
vuoden vanhaa Inkerin kirkon
nykytilanneetta. Kohtalaisen hyvin olivat 1990-luvulle säilyneet
ainoastaan Pyhän Marian kirkko
Pietarissa, Pyhän Nikolain kirkko Hatsinassa sekä kirkkorakennukset Toksovassa ja Tyrössä.
Niille neuvostovalta oli löytänyt
käyttöä urheilu-, tanssi- ja näyttelypaikkoina.

kirkko Pienen Kurkun kylässä,
Skuoritsan, Spankkovan, Kupanitsan, Moloskovitsan ja Kosemkinan kirkot, olivat toimineet
varastoina, tuotantolaitoksina,
hevos- ja autotalleina. Kupanitsan, Skuoritsan ja Kosemkinan
kirkot ovat korjausten jälkeen
taas seurakuntalaisten käytössä.

Kun 1950-luvun puolivälistä
alkaen yhä enemmän inkerinsuomalaisia pääsi palaamaan
kotiseuduille, seuroja pidettiin
kotioloissa. Kesällä 1959 urheat
mummot ja vaarit päättivät kokoontua Tuutarin Kirkonmäellä
rauniokirkon sisällä. Tieto tapahtumasta levisi. Äitini kertoman

Suurin osa kirkkorakennuksista,
kuten Kelton, Lempaalan, Vuoleen, Miikkulaisten, Valkeasaaren, Haapakankaan, Rääpyvän,
Markkovan, Järvisaaren, Inkeren, Liissilän, Koprinan, Tuutarin, Hietamäen, Serepettan,
Kaprion, Kattilan, Soikkolan ja
Novasolkan yhteensä 19 kirkkoa
oli neuvostoaikana pyyhitty pois
ihmisten näköpiiristä, mutta ei
muistista.
Jokaisella kirkollamme on oma
traaginen historiansa.
Muutamat kiviset kirkkorakennukset, esimerkkeinä Ropsun
14

Hyyrönen kertoo, että Kadonneen Inkerin muistomerkissä on Inkerin kartta, ja siinä
viisi luotien tekemää osumaa.

mukaan jo aamusta ihmisjoukot
kävelivät Mozhajskaja-asemalta
Kirkonmäelle. Mutta matkan
puolivälissä vastassa olivat miliisijoukot, jotka käännyttivät
kulkijat takaisin. Jonkun ajan
kuluttua sotapioneerit räjäyttivät
kaikki, mitä kirkosta oli jäljellä. Seuraavasta aamusta alkaen
ei Kiovan maantieltä Tonnilan
kohdalta näkynytkään Inkerin
kansan ylpeyttä Kirkonmäellä,
vaan pelkkä kalju mäenpää.
Menneen kesän elokuussa, kun
olin ottamassa multaa Ropsun
rauniokirkon sisältä, huomasin,
ettei se olekaan multaa, vaan poroa. Ystävällinen hautausmaan
työntekijä pahoitteli nuoruustyhmyyttään, kun ei pysäyttänyt kirkon polttoa, vaan itsekin
liittyi porukkaan. ”Nyt aikuisena hävettää valtavasti, mutta
kun mitään ei voi muuttaa”, noin
50-vuotias mies tuskaili hiljaisella äänellä.
Tasan kuukausi sitten kuulin järkyttävän Koprinan Pyhän Katarinan kirkon tarinan. Vuodesta
1944 vuoteen 1948 kirkkorakennus toimi vankilana. Sitten vangit
siirrettiin johonkin. Kirkkoon rakennettiin toinen kerros ja järjestettiin joku tuotantolaitos. Myöhemmin kirkko oli palanut maan
tasalle. Kylässä uskotaan, että se
oli tuhopoltto. Työkaverini Vasili Myttä kertoi aikoinaan, että
kattopellistä tehty iso pesuvati
oli pitkään käytössä heidän saunassaan. Nyt mikään ei muistuta
entisestä kirkosta kauniin joen
rannalla.
Spankkovan, aika hyvin sodasta
säilyneen, rauniokirkon tornin
kohtalon sinetöi läheinen sijainti
Leningrad-Tallinna rautatieltä.

Vuonna 1980 Neuvostoliitto valmisteli kesäolympialaisia, ja kun
molemmissa kaupungeissa pidettiin kilpailuja, radalla odotettiin
vilkasta turistien liikehdintää.
Välttääkseen ulkomaalaisilta turisteilta ikäviä kysymyksiä
rakennuksesta, joka helposti oli
tunnistettavissa kirkkorakennukseksi, viranomaiset päättivät vetää traktorilla tornin alas. Tornin
ylimmäinen piikkiosa ei kestänyt,
vaan romahti, mutta leveämpi
alaosa ei antanut periksi. Ketjut
ja teräsköydet katkeilivat, mutta
torni pysyi paikallaan. Lopulta
traktorinkuljettaja luovutti.
Inkerin vanhojen hautausmaiden kohtalo on yhtä surkea kuin
kirkkojen. Yleensä hautausmaat
sijoitettiin kirkkojen läheisyyteen. Nyt hyvin vähän on enää
säilynyt, mikä muistuttaisi näistä hautausmaista. Esimerkiksi
yli 200 vuotta vanha Kolppanan
hautausmaa on peitetty asfaltilla.
Suoraan hautojen päälle on rakennettu Avangard-tehtaan tuotanto-osastoja. Näin itse kirkkokin joutui ikään kuin vankilaan.
Vieläkin vanhempi Venjoen hautausmaa on myös osittain peitetty
asfaltin alle ja päälle on rakennettu autotalleja. Loppuosasta
kaikki ristit on revitty maasta
pois. Monet hautausmaat on
kynnetty, kylvetty ja muutettu
kolhoosi-sovhoosipelloiksi. Nyt
siellä kasvaa vain rikkaruohoa,
jopa jättiputkea.
Vanhojen hautausmaiden säilyneet pikkuiset saarekkeet, kuten
Tuuterissa, Liissilässä, Koprinassa, Inkeressä, Skuoritsassa jne.
ovat surkeassa tilassa, valtavasti
pusikkoistuneet. Ehkä juuri tämä
Pienet Kankaat on parhaiten säi-

lyttänyt sen oikean vanhan inkeriläisen hautausmaan kuvan.
Juuri siksi muistomerkin paikaksi tuli valituksi Pienet Kankaat.
Esivanhempanne olivat valinneet
sen lähikylien kalmistoksi sen jälkeen, kun kylät siirtyivät Venjoen seurakunnasta vuonna 1989
elvytettyyn Hatsinan suomalaiseen seurakuntaan. Toivottavasti
seurakunta ottaa muistomerkin
omakseen.
Nyt Muistomerkin Tuuliruusun
alle sijoitetaan 25 hävitetyn kirkon paikalta tai hautausmaalta
tänne Pienille Kankaille tuodut
mullat…
Hävitettyjen ja häväistyjen kirkkojen ja hautausmaiden kohtalo
on ollut myös inkeriläisillä kylillä
ja asukkailla - poistua valtaväestön tieltä. Neuvostoaikana oli
tuhottu Kolppanan seminaarista
alkaen Inkerin koulutusjärjestelmä, sivistys, omaperäinen kulttuuri, kansalliset tavat, suomen
kielemme ja loppujen lopuksi
suomalainen mielemme, eli suomalaisuutemme. Nuoremmat
sukupolvemme ovat sen valitettavasti kadottaneet.
Siksi syntyi ajatus saada aikaan
Muistomerkki kaikelle sille mitä
Inkerin kansa on lopullisesti menettänyt ja jatkuvasti menettämässä.
Rahkolan asukkaat Toivo Hyyrönen ja Viljo Pentonen poistavat
muistomerkin peitteen..
Pastorit Arvo Soittu ja Pavel
Krylov suorittavat muistomerkin
siunauksen.
Muistomerkin muodoksi tuli
valituksi ristin muoto siksi, että
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5.
viimeinen, siis viides osuma merkitse edellisten neljän osuman seurausta, eli inkeriläisyyden,
suomalaisuuden, menettäminen
nuoremmissa sukupolvissamme,
jopa asuinpaikoistaan huolimatta,
mutta kuitenkin eniten itärajan
takana.
Ei ole helppoa luokitella, mikä oli
kansallemme näistä viidestä kohtalokkain menetys, mutta mielestäni kuitenkin ensimmäinen,
koska menetettyä ihmishenkeä
ei mikään voi korvata.

Viktor on kertomassa, mitä muovirasioissa on, ja miksi. Muistomerkin jalustalla on
nimenä Tuuliruusu.
syvästi uskovainen Inkerin kansa
satoja vuosia oli sitkeästi säilyttänyt uskonsa ja ollut uskollinen
omalle kovia kestäneelle kirkolleen. Ja kuten Jeesuksen Golgatalle kantama risti, Inkerin
kansan kohtalo oli yhtä raskasta.
Muistomerkki, kuten tärkeimmät
inkeriläisen maanviljelijän työkalut: aura, astuva, kirves ja saha
myös on valmistettu raudasta.
Tuolla ylhäällä te näette Inkerin
kartan, jossa on viisi luotien ja
kranaattien sirpaleiden tarkkaa
osumaa. Osumat omalla äänettömällä kielellä kertovat, mitä
kaikkea Inkeri ja sen suomalainen väestö on menettänyt ja kärsinyt, nimenomaan:
1.
tuhansien viattomien
inkerinsuomalaisten teloitettujen,
kymmenien tuhansien karkotuksissa, pakkosiirroissa menetettyjen
ihmishenkien, Inkerin ja Suomen
itsenäisyyden puolesta kaatuneiden
ja haavoittuneiden ja katkenneiden
suku-perhesiteiden muistoa;

2.
satoja vuosia Inkerin kansaa palvelleiden häväistyjen ja tuhottujen kirkkojen muistoa;
3.
hävitettyjen hautojen ja
kokonaisten hautausmaiden muistoa;
4.
tuhotun Inkerin koulutusjärjestelmän, sivistyksen, kulttuurin, elintapojen muistoa;

Lopuksi lauletaan Omall` maall`.

Rakkaamme
TOIVO ( TOPI ) KAKKO
s. 1.3.1930 Venjoki, Inkeri
k. 27.10.2013 Satks, Pori
Hiljennyt on sydän kallis,
sammunut on katse hyvä.
Lepää käsi apuun valmis,
meille jäi vain suru syvä.
Kiittäen ja kaivaten
Liisa
Merja, Raine, Henri ja Katri
Pekka, Minna, Teemu ja Noora
Timo, Jaana, Johanna, Heidi ja
Juho-Aleksi
sukulaiset ja ystävät
Siunaus toimitettu 23.11.2013 läheisten läsnä ollessa.
Tuhka lasketaan Luvian hautausmaalle.
Lämmin kiitos osanotoista.
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Muistomerkin alustaan on koottu
vaeltajien symboli - Tuulienruusu. Inkerin kansa on hajotettu
kaikkiin maailman suuntiin,
mutta pisimmät suunnat kuitenkin olivat itä (Siperia) ja länsi
(Kanada ja USA). Siksi Tuulienruusumme itäinen ja läntinen osa
ovatkin pidempiä.

Iloinen kansanopetuksen juhla
Anne Tuohimäki

T

änä vuonna on kulunut
150 vuotta siitä, kun
kansakoululaitoksen
suomenkielinen opettajainkoulutus Inkerinmaalla Kolppanassa
Hatsinassa lokakuun alussa pidettyjen juhlallisuuksien lisäksi halusimme myös Suomessa
muistaa kyseistä tapahtumaa.
Suomen Inkeri-liitto ja Helsingin Mikaelin seurakunta järjestivät yhdessä Iloisen kansaopetuksen juhlan.
Lokakuun 13. päivänä kokoontui toistasataa henkeä Mikaelin
kirkkoon Kontulaan. Juhlan
ensimmäisessä osassa laulettiin
yhteisesti ”vanhoja” koululauluja,
kuultiin dosentti Toivo Flinkin
ja arkkitehti Isto Pihkalan esitelmät, Lyydia Wivolinin 91
v. laulua, Inkerin piispa Aarre
Kuukaupin koulumuistoja ja
Inkeriläisten sivistyssäätiön hallituksen puheenjohtajan Toivo
Ihon esittämä äitinsä kirje seminaarin rehtori Kaapre Tynnille.
Lopuksi näimme Lilja Skibjukin kirjoittaman ja ohjaaman
pienen näytelmän.
Kahvitauolla seuraamme liittyi
myös Helsingin piispa Irja Askola.
Iltakirkossa puhuivat molemmat
piispat ja Mikaelin seurakunnan
kirkkoherra Martti Häkkänen.
Uruissa ja pianossa loisti Sergei
Andrejev Tyröstä.
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Lämmin kiitoksemme teille kirkkoherra Martti Häkkänen ja diakoni Hanna Sävilammi sekä kaikki
Mikaelin seurakunnan työntekijät, jotka mahdollistitte tämän juhlan järjestämisen.

Kuvat: Anne Tuohimäki ja Heikki Jääskeläinen
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Liiton syyskokouksen päätöksiä
Anne Tuohimäki

Päätettiin liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta v. 2014.
•

liittymismaksua ei kanneta

•

jäsenyhdistyksen jäsenen
maksu 2 € / jäsen

•

henkilöjäsenen jäsenmaksu
20 €

•

kannattava jäsen 50 €

Kaikki maksut ovat vuosimaksuja.
Päätettiin Inkeriläisten viestin v. 2014 tilausmaksusta.
•

EU-maat

35,- €

•

muut maat 40,- €

Esitettiin ja hyväksyttiin hallituksen laatima esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi v. 2014
•

suunnitelman mukaan
Inkeriläisten viestiä julkaistaan 6 numeroa.

•

järjestetään liiton 80-vuotisjuhlat heinäkuussa

•

suunnitellaan matkoja
Tallinnan laulujuhlille,
Taipalsaareen, Hankoon
ja Oittiin. Tutkitaan
mahdollisuuksia järjestää
matkat Viron ja Pietarin
kesäjuhlille. Lisätietoja
saa tulevista Inkeriläisten
viesteistä.

•

talousarviosta hallitus on
todennut, että liiton ensi
vuoden toiminta tulee
olemaan erittäin riippuvainen mahdollisista
avustuksista.

Valittiin yhdistyksen toimihenkilöt
•

puheenjohtajaksi v. 2014
valittiin yksimielisesti
Alina-Sinikka Salonen.

•

hallituksen jäsenet vv.
2014 – 2016

Erovuorossa olleet varsinaiset
jäsenet Keijo Korkka ja Irja
Pelkonen olivat ilmoittaneet,
etteivät ole käytettävissä.
•

erovuorossa ollut varsinainen jäsen Viktor Hyyrönen valittiin uudelleen.

•

erovuorossa olleen varsinaisen jäsenen Keijo
Korkan tilalle valittiin
Seukko-seura ry:n puheenjohtaja Aili Mehiläinen ja erovuorossa olleen
varsinaisen jäsenen Irja
Pelkosen tilalle valittiin
Hyvinkään seudun Inkeri-kerhon varapuheenjohtaja Outi Mäkelä

•

erovuorossa ollut hallituksen varajäsen Annikki
Kelo valittiin uudelleen.

Valittiin toiminnantarkastajat
v. 2014
Varsinaiset toiminnantarkastajat:
Antti Kokkinen, Espoo ja Tarja Nieminen, Vantaa

Varatoiminnantarkastajat:
Sinikka Aurimaa-Uuttu, Espoo ja Annakaisa Mörttinen,
Vantaa
v. 2014 kokousten koollekutsuminen ja pitopaikka
Päätettiin, että vanhan tavan
mukaan kevät- ja syyskokoukset pidetään Inkeri kodissa
hallituksen määräämänä ajankohtana ja kutsu niihin julkaistaan Inkeriläisten viestissä
sääntöjen mukaisesti.
Kutsu julkaistaan myös liiton
www- sivuilla. Jäsenjärjestöille voidaan toimittaa kutsu
sähköpostitse.
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Matkan Varrelta

- Inkerinsuomalaisen muistelmia
Reino Jaakkimainen

Suomalaiset pojat ovat
rohkeita, he eivät itke

Vuoden 1942 alkaen eläessämme Saarenmaalla emme enää
nähneet nälkää. Meidän aineelliset tarpeet olivat hyvässä kunnossa. Mutta henkilökohtainen
hygienia, eritoten hampaanhoito, oli tykkänään laiminlyötyä.
Ei tämä kovin yllättävää ollut.
Olimme keskittyneet etupäässä
hengissä oloon. Meillä ei ollut
mitään lääkealan aineistoa, ei
hammasharjoja ja tahnaa.
Olin ainoa, joka sai veriripuliin sodan alettua kesäkuussa
1941. Nyt olin taas ensimmäinen terveysvaikeuksissa. Tällä
kertaa oli hampaiden vuoro.
Sain hammastulehduksen ja
siitä johtuvan hammassäryn.
Onneksi läheisessä Valjalassa
oli hammaslääkäri.
August ajoi minut sen vastaanottoon, tuoden ruokatarpeita
lääkärin palkaksi. Odottaessaan vuoroani, kuulin kamalaa
huutoa viereisestä huoneesta.
Joltakin naiselta lääkäri ilmeisesti veti pois hampaan. Joo,
ajattelin, ylpeänä suomalaisena,
minä en varmasti huuda vaikka
koskisi kuinka paljon.
Kun vuoroni tuli, ystävällinen
hammaslääkäri tarkasti hampaani ja sanoi sitten, ettei hän
voi muuta tehdä kun vetää pois
minunkin hampaani. Eihän
silloin ollut mitään puudutus20

aineita saatavana. Tunsin kun
lääkäri siekailematta otti hyvän
otteen hohtimillaan hampaastani. Äkkiä tunsin kamalaa kestämätöntä kipua. Ylpeydestä viis,

Ylpeyteni säilyi, ei siksi
että olisin ollut rohkea,
vaan koska olin liian
hidas reagoimaan
kipuun.

ehdottomasti vapaaehtoista. He
pyysivät vastausta.
Tämä oli täysin odottamaton,
jännittävä uutista. Suomi oli
meille saavuttamaton unelmien
maa, missä kaikki oli oikein:
ihmiset hyviä ja rohkeita, maa
kaunista.
Mietimme tilannetta keskenämme: Elämämme Virossa oli nyt
rauhallista, meillä oli kylliksi
ruokaa, työ oli kohtuullista, ei
paineen alaista, ja tulimme toimeen ihmisten kanssa. Oikeaan
aikaan voisimme helposti palata
takasin kotiin Inkeriin.

nyt kiljaisen kovasti ja pitkään,
ajattelin. Juuri ennen kun kerkisin sitä tehdä, lääkäri näytti
minulle hampaani pihdeissään.
Ylpeyteni säilyi, ei siksi että olisin ollut rohkea, vaan koska olin Toisaalta saksalaisten tappion jälliian hidas reagoimaan kipuun.
keen Stalingraadissa, mitä sotauutisia kuulimme, ei ennustanut
Jopa vuosien jälkeenkin muistel- hyvää saksalaisille. Venäläisillä
lessani tätä ensimmäistä ham- näytti olevan yliote. Nuoria viropaan vedon kokemusta en voi laisia pakotettiin sotavelvollisena
muuta kuin hymyillä.
Saksan armeijaan. Kaikenlaisia
huhuja kierteli saksalaisten tapYllättävä kutsu
pioista. Kaikki tuntui epävarMikä suuri yllätys! Juuri kun malta. Suomessa, luulimme,
rupesimme mukautumaan elä- pääsisimme pois tästä kaikesta.
määmme Saarenmaalla, saimme Emme halunneet elää uudelleen
postissa joskus huhtikuussa 1943 viiksiniekan alaisena. Isa kirjoitkirjeen. En tätä ennen tiennyt- ti vastakirjeen. Me haluamme
kään, että posti toimisi Virossa ja muuttaa Suomeen.
että se voisi jopa tavoittaa meidät.
Kirje oli Tallinnasta, Suomen Vastaposti Suomen SiirtokomisSiirto Komissiosta. Siinä tarjot- siolta toi tarvittavat matkatiedot
tiin koko perheelle tilaisuus siir- ja tarpeelliset matkapaperit päästyä Suomeen, esi-isiemme maa- täksemme Paldiskin kokoontuhan. Schulzit saivat samanlaisen misleirille.
tarjouksen. Tarjouksessa sanottiin hyvin selvästi, että siirto oli Sanoimme haikeat jäähyväi-

semme Saksille ja ystävillemme
Saklassa. Tunsin itseni erikoisen
läheiseksi Augustin kanssa. Olinhan niin kuin hänen ottopoikansa. Sanoessani jäähyväiset hänelle
pahoittelin, ettei kalareissustamme tulisi mitään ja miten olisin
nauttinut yhteisestä kalastamisesta. Taas, hän vain hymyili; surumielisesti talla kertaa.

osaksi teennaista, oikeiden tunteiden salaamista: vastenmielisyys panna päälle vieraan maan
sotilaspuvun ja huoli oman rakkaan maansa kohtalosta.

Olipa niinkin, että huomattava
määrä nuoria virolaisia päätti
välttää mobilisointia ja karata
Suomeen. Näillä rohkeilla isänmaallisilla ideaalistinuorilla, jois(Kuulimme Saksista jälkeen päin. ta moni oli monet hyvin oppinut,
Hän oli onnistunut pakenemaan oli kaksipuolinen motiivi:
kalastusveneellä Ruotsiin. Nyt
itse pakolaisena hän sanoi ole- 1. Maksaa takaisin Suomelle, se mitä
vansa pahoillaan, ettei kohdellut he pitivät ’kunniavelkana’ suomameitä paremmin ollessamme hä- laisten vapaaehtoisten avusta Viron
nen farmillaan. Puolestani ajat- itsenäisyyssodassa 1918-1920, taistetelin, että hän kenties oli hiukan lemalla Suomen armeijassa, heidän
viileä, mutta sittenkin kohtuulli- ’hyväksymässään ” sotilaspuvussa ja
nen meille. Anteekstipyyntö oli saada samalla kokemusta sotilaina.
turhaa.)

2. Oikean kriittisen ajan tullen,
he voisivat palata takasin Viroon
auttamaan kokeneina sotilaine sen
rajojen puolustusta.
Noin 3500 miestä ylitti Suomen
Lahden ja muodosti Suomessa
Virolaisten Rykmentin. He saivat sotilaskoulutuksen ja ottivat kunniallisesti osaa Karjalan
Kannaksen taisteluissa. Heidän
lukunsa väheni sotatappioista ja
joidenkin halusta jäädä Suomeen,
mutta lopulta noin puolet heistä
palasi Viroon elokuussa 1944.

Menemme Suomeen
Junamatkamme Paldiskiin, arvioin toukokuun alussa 1943, alkoi
pyhäpäivän tapaisessa positiivisessa ilmapiirissä. Mehän matkasimme Suomeen, maahan josta
esivanhempaamme läksivät lähes
kolmesataa vuotta sitten! Pian
olisimme siellä. Tämä ei ollut
unta. Siellä kaikki olisi kunnossa.
Mukana vaunussa oli ryhmä virolaisia nuorukaisia, meluavia
nostomiehiä menossa liittymään
Saksan armeijaan. He olivat intoa täynnä, nauraen, laulaen ja
kujeillen keskenään. He puhuivat
pysäyttävänsä venäläiset Viron
rajalla, niin kuin heidän vanhempansa olivat tehneet aikoinaan. Muistan ajatelleeni kuinka vähän he tiesivät mikä heitä
odotti. Minulle sodassa ei ollut
mitään romantiikkaa, ei mitään
sankaruuksia, vaan vain kauhua
ja kurjuutta. Epäilin kyllä hiukan, että heidän käytöksensä oli

Tämän valokuvan omistajaa pyydetään ottamaan yhteyttä
Alina-Sinikka Saloseen. Yhteystiedot ovat lehden toisella sivulla.
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Santeri Ankerian vaiheet
Narvasta Kroatiaan

INKERIN
KULTTUURISEURA
JÄRJESTÄÄ.
Inkerinsuomalaisten
suomen kielen käyttö
Pietarissa ja sen
lähialueella.

Kirjailijavieras:
Tapio Koivukari

Matja Taipalsaareen

8.2.

8.3.

12.4.

18.5.

Tarkemmat tiedot myöhemmin

Kirjailija Tapio Koivukari Raumalta kertoo kirjastaan
Meren yli, kiven sisään. Kirjassa kerrotaan
raumalaisista merenkävijöistä, jotka salakuljettivat
inkeriläisiä meren yli Ruotsiin. Toinen raumalainen,
toimittaja Anni-Meri Räikkönen kertoo Räikkösten
suvun historiasta.

Pääkohtia muutoksesta ja nykyisestä
todellisuudesta. Tri Kaarina Mononen kertoo
väitöskirjastaan.

Mukana myös omat kokemukset papin työstä
Kroatiassa. Rovasti Matti Korpiaho kertoo.

Hänen vaiherikkaasta elämästään sekä muistojen
vaalimisesta kertovat Ritva Ahola ja Risto

Inkeri-koti sijaitsee Karjalatalon
2. kerroksessa, osoitteessa
Käpylänkuja 1.
Karjalatalolle pääsee
•
busseilla 52, 55, 55K, 56, 57,
65A, 69, 506
•
arkisin raitiovaunuilla 1 ja 1A
•
junalla Käpylän asemalle, josta
alle km kävelymatka.

Yhden tilaisuuden järjestää Inkerin
kulttuuriseura (tämä on mainittu
ohjelmassa).
Molempien järjestöjen jäsenet niin
kuin kaikki muutkin kiinnostuneet
ovat
tervetulleita kaikkiin tilaisuuksiin!
Inkeri-iltapäivät Inkeri-kodissa,
alkaen klo 13.30

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

Aleksanteri ahola-valon
taide, kasvatusihanne ja
elämä

11.1.

Pvm

Suomen Inkeri-liiton TAPAHTUMAKALENTERI kevätkaudella 2014

tapahtumakalenteri

Hyvinkään Inkeri-kerho

Hyvinkään Inkeri-kerho ry kokoontuu seurakunnan aulakahviossa
(Hämeenkatu 16) aina kuukauden 1.
Sunnuntaina klo 14.00.
Kevään kokoontumiset ovat seuraavat:

• 5.1 Aale Tynni 100 vuotta
• 2.2 Inkerin kansanopetuksen
historiaa
• 2.3 kevätkokous
• 6.4 kerho
• 4.5 kerho
Tiedustelut
Irja Pelkonen
inkerikerho@gmail.com tai
p. 040 550 5712

Lahden seudun Inkeri-seura

Kerhoillat joka kuukauden toinen
maanantai alkaen kello 15 Luther
kirkolla, osoitteessa Vuorikatu 37.
Kerhoiltojen kahvituksen sovimme
vuorotellen jo edellisessä kokouksessa.
Kerhoilloista ja kokouksista tiedusteluihin vastaa
Maria Lahti, p. 0400 841 741

Turun Inkeri-seura

Besseda-teehetket jatkuvat Palvelupisteessä 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
• 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

Seukko-seura ry

• Tapaamiset ovat joka kuukauden
viimeisenä lauantaina Karjalatalon Inkeri-kodissa klo 10.00
(poikkeuksena valtakunnalliset
juhlapäivät), Käpylänkuja 1.
Ensimmäinen kokoontuminen
25.1.2014.
• Englannin tunnit joka torstai
klo 17.00 Inkeri-kodissa, alkaen
16.1.2014.
• Jooga-tunnit joka toinen lauantai
klo 10.00 Inkeri-kodissa alkaen
18.1.2014.
Lisää tietoa netistä
www.123kotisivu.fi/seniorit
ja seuran puheenjohtajalta Aili Mehiläiseltä, aili.mehilainen@gmail.com,
p. 0503386023.
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Lapsenlapseni Juulia, 17 v.
on piirtänyt joulukorttini 9-vuotiaasta asti.
Kuva on hänen kortistaan vuodelta 2007.
Alina-Sinikka Salonen

Hyvät lukijat!
Vuoden hartaimmin odotettuun juhlaan on aikaa noin viikko. Joulutervehdyksenä on laulu, jonka
olen kuullut ensimmäisen kerran opettajakoulutuksessani. Se kosketti minua silloin ja koskettaa
edelleen. Onkohan se merkki inkeriläisen pysyvästä kaipuusta johonkin? Mahdoinko jo silloin,
nuorena, ymmärtää elämän tuovan mukanaan myös tuskaa ja kipua? En tiedä. – Toivon, että
Joulun Lapsi tuo meille jokaiselle joulun rauhan ja ilon.

Tuikkikaa, oi joulun tähtöset
Tuikkikaa, oi joulun tähtöset,
kilpaa lasten tähtisilmäin kanssa!
Kertokaatte joulun satua,
yhtä uutta, yhtä ihanaa,
mieltä viihtävää kuin muinen
lasna.

Helkkykää, oi joulun laulelot,
rinnoista niin riemurikkahista!
Sävel soikoon, leikki leiskukoon,
rinnan riemuista se kertokoon,
mieltä viihtäen kuin muinen
lasna.

Kerran loppuun joulun satu saa,
suru säveliä sumentaapi,
kerran silmän täyttää kyyneleet,
virtaa vuolahina tuskan veet,
siks, oi tähtisilmät, loistakaa!

P.J.Hannikainen
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