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Suomen Inkeri-liitto ry 80 vuotta - lähtölaukaus juhlavuodelle
Alina-Sinikka Salonen

J

uhlavuoden tervehdys kaikille lukijoille! Syntymäpäiväsankarimme on harvinaislaatuinen: sen 80 vuotta
koostuvat palasista. Eikä se ole
ollut kaikkia vuosia hereilläkään.
Vuonna 1934 Neuvostoliitosta
Suomeen paenneet inkeriläiset
olivat perustaneet ja rekisteröineet Viipurissa Inkeriläisten Yhdistys ry:n. Talvisodan jälkeen,
1940, yhdistyksessä todettiin,
että vain 11 sen 16 paikallisosastosta oli jäljellä, muut olivat jääneet Neuvostoliiton alueelle. Yhdistys katsoi silloin toimintansa
loppuneeksi. Tuskin kukaan
aavisti, kuinka tärkeäksi tämä
ratkaisu myöhemmin muodostui.
Koska yhdistystä ei ollut lakkautettu, se voitiin ”herättää nukkumasta”. Tätä piti odottaa kauan.
Vasta vuonna 1959 kutsuttiin
Helsingissä Viipurilaisessa osakunnassa koolle Inkeriläisten
Yhdistyksen vuosikokous, joka
päätti toiminnan jatkamisesta.
Samalla alkoi ilmestyä Inkeriläisten viesti. Ensimmäisen lehden mottona oli kuvaavasti ”Niin
kuin lastu lainehilla”.
1990-luvulla Suomessa tuli tarvetta yhdenmukaistaa järjestötoimintaa muiden naapurimaiden
malliin. Vuonna 1994 Inkeriläisten Yhdistys ry sitten muutettiin
Suomen Inkeri-liitto ry:ksi, jonka
jäsenyhdistyksiksi rekisteröityivät Helsingin, Hyvinkään, Lahden
ja Turun paikalliset seurat.

Kaksi vuotta sitten vietimme
1922 perustetun Inkerin Liiton
90-vuotisjuhlaa. Liitto oli niiden
3327 yhteisön ja järjestön joukossa, jotka Suomen Valtioneuvosto
oli välirauhasopimuksen mukaisesti vuonna 1944 ”Neuvostoliiton vastaisina” lakkauttanut.
Lakkautettu järjestö ei voi myöhemminkään jatkaa toimintaansa
Suomessa.
Hauska käänne asiaan tuli 44
vuotta myöhemmin. Venäjällä
alkoivat 1980-luvun lopulla puhaltaa uudet tuulet, ja inkeriläisten oli mahdollista järjestäytyä.
Siellä mietittiin keskusjärjestölle
nimeä. Silloin huomattiin, että
on jo olemassa hyvä nimi, Inkerin Liitto. Sen käyttöön otto oli
Venäjällä mahdollista. Näin pääsimme menneenä syksynä juhlimaan Inkerin Liiton 25-vuotispäiviä Venäjällä!
Se, miksi näitä inkerinsuomalaisten asiaa ajavia järjestöjä Suomessa perustettiin 1920 – 1930,
on hyvin surullista muisteltavaa.
Inkerissä oli maaorjuuden poistumisen jälkeen eletty muutamia vuosikymmeniä idyllistä ja
suomalaismyönteistä aikaa, kunnes Venäjän vallankumous 1918
muutti koko poliittisen kentän.
Toisaalla lehdessämme on inkeriläisten historiaa kunniakonsuli
Toivo Kabasen kirjoittamassa artikkelissa TAKAISIN JUURILLE 1. Suosittelen sen lukemista
tekstini taustaksi.

Mutta, noustaanpa synkeydestä tähän päivään, vapauden ja
yhteistyön iloon, Ylitse vuoren
lasisen. Tämän nimisestä kokoelmasta löysin Aale Tynnin runon
Kaarisilta. Taidetta on kunkin
lupa tulkita omalla tavallaan.
Ajattelen, että inkeriläisten hyväksi toimivat järjestöt rakentavat
kaarisiltoja. Suomen Inkeri-liitto
on siis eräs kaarisilta. Missä tahansa hmiset, jotka auttavat ja
tukevat toisiaan, ovat luoneet
”kaarisillan ylitse syvyyden,
kaarisillan, joka kunniaani (Jumalan) loistaa ja valoa säteilee”.
Runo on kokonaisuudessaan luettavissa takakannessa.
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Kirjailijoiden Inkeri-iltapäivä 9.11.2013
Nuijia, Dubbelmaneja ja Jääskeläisiä
Alina-Sinikka Salonen, kuvat Anne Tuohimäki
Inkeri-iltapäivässä 9.11.2013 oli
aiheena kolmen Inkerinmaalla
syntyneen henkilön elämäntarinoista tehdyt kirjat. Esittelijöinä
olivat Juhani Jääskeläinen (nuorempi), jonka kirja kertoo hänen
isästään, pastori Juhani Jääskeläisestä, Reijo Rautajoki, joka
on tehnyt äitinsä, Elsa Dubbel-

manin, nuoruudesta jännittävän
tarinan ja Martti Soikkeli, jonka
kirjassa inkeriläinen Nuija muuttuu suomalaiseksi Levoseksi.

Juhani Jääskeläinen ja Jäähyväiset
Inkerille

Reijo Rautajoki ja Vaietut

Martti Soikkeli ja Vaitelias mies

belman oli korvaamaton apu niin
Hatsinan toimistollemme kuin inkeriläisille siirtolaisille itselleen”.
Elsan merkityksen toteavat samaan tapaan Juhani Jääskeläinen
kirjassaan Jäähyväiset Inkerinmaalle sekä Jussi ja Liisa Tenkku päiväkirjassaan Inkeriläisiä
siirtämässä.

Elsa Dubbelman oli maatalon
tyttö Suuressa Sääskelän kylässä
lähellä Hatsinaa. Hän halusi käydä koulua ja opiskella, mutta isä
halusi hänen avioituvan johonkin
lähikylän taloon. Kun kolhoosi
tuli Sääskelään eikä enää elättänyt perhettä, isä joutui toteamaan,
että tytön on parempi opiskella
kuin jäädä kolhoosin piiaksi.

Kirjailijat tekivät lyhyet esittelyt
myös sinulle, lukija, joka et päässyt tilaisuuteen.

Juhani Jääskeläisen kirjasta on
ollut esittelyteksti Inkeriläisten
viestissä 2 – 3/2013. Kirjoittaja
on Anni Reuter, joka on os. Jääskeläinen. Hän on pastori Juhani
Jääskeläisen pojantytär.

Hatsinan Elsa
Teksti ja kuvat Reijo Rautajoki
”Sperlingillä oli sihteerinä inkeriläinen opettaja Elsa Dubbelman,
jonka inkeriläiset tunsivat laajalti nimellä Hatsinan Elsa. Tämän asiantuntemukseen Sperling
suuresti luotti ja Elsan vaikutus
moneen inkeriläisten hyväksi tehtyyn ratkaisuun oli merkittävä”,
kirjoittaa Erkki Tuuli kirjassaan
Inkeriläisten vaellus. ”Elsa Dub4

Elsa kävi rovasti Laurikkalan
rippikoulun, vajaakeskikoulun
ja valmistui myöhemmin opettajaksi Hatsinan opettajateknikumista. Hän opetti Hatsinan
suomalaisessa kansakoulussa.
Leningradin Pokrovski-instituutista Elsa sai fysiikan ja matematiikan opettajan pätevyyden.
Vuotta myöhemmin Elsa pääsi
Leningradin yliopistoon lukemaan matematiikkaa, mutta
nämä jatko-opinnot sota keskeytti.

Saksalaisten hommiin
Saksa vyöryi vauhdilla Inkeriin. Elsa oli oppinut venäjää ja
saksaa. Saksalaiset tarvitsivat
tulkkia. Elsa palkattiin majuri
Sperlingin tulkiksi Hatsinan komendatuuriin. Siellä hän tapasi
seuraavana talvena niitä miehiä
ja naisia, jotka tulivat Suomesta
selvittämään inkeriläisten tilannetta ja suunnittelemaan heidän
siirtoaan Suomeen. Sperling
määräsi Elsan toimimaan mm.
Vilho Helasen ja Pentti Kaiteran
oppaana.
Elsan käsien kautta kulki suuri määrä inkeriläisten papereita
Hatsinan alueella, kun heidän
siirtoaan Suomeen valmisteltiin.
Monet lähtijät tulivat pyytämään
Elsalta, että perhe saataisiin kokonaisena Suomeen. Saksalaiset
eivät halunneet päästää työkykyisiä miehiä lähtemään, koska näitä tarvittiin saksalaisten apuna.
Elsa teki, minkä voi ja onnistui
usein perustelemaan Sperlingille
lähtijät.
Saksalaisten käyttäytyminen eri
rintama-alueilla vaihteli kovasti.
Yleensä inkeriläisiin suhtauduttiin suopeasti. Paikoitellen sotilaat varastivat ja ryöstivät sekä

inkeriläisiltä että
venäläisiltä. Elsalle
valitettiin usein sotilaiden tekemisistä. Sperlingin aika
ja kiinnostus eivät
moiseen riittäneet.
Joskus räikeimmissä tapauksissa Elsa
sai majurin puuttumaan asioihin.
Saksalaiset palkitsivat henkilöitä, jotka
olivat tehneet hyvää
yhteistyötä heidän
kanssaan. Elsa sai
tällaisen palkkion.
Käytännössä se oli
kutsu parin viikon
matkalle Berliiniin
ja Wieniin tutustumaan nähtävyyk- Elsa Rautajoki juhlapuhujana kesäjuhlilla.
siin ja mahtavaan
Saksan valtakuntaan. Elsa oli palkintoryhmän ainoa
suomalainen. Saksassa tutustuttiin
tehtaisiin, ja siitä
uutisoitiin lehdissä.
Vieraista pidettiin
hyvää huolta. Saksalaisetupseerit toimivat oppaina. Kun Sperling ja apurit, Elsa oikealla
Stalingradin tappio
vuoden 1943 alussa
Kuopion Lottahoviin ja viimein
tuli tietoon, vierailu keskeytet- Kajaanin opettajaseminaariin.
tiin, ja vieraat ohjattiin pikaisesti Sieltä hän valmistui kesällä 1945.
junaan paluumatkaa varten.
Seminaarin kestäessä Valvonta”Missä on Elsa
komission upseerit tulivat Kajaaniin tapaamaan inkeriläisiä ja
Dubbelman?”
houkuttamaan heitä palaamaan.
Elsa tuli Suomeen helmikuussa Elsa ei tahtonut palata Neuvos1944. Veri veti opettajaksi. Hän toliittoon. Hän oli kokenut neupääsi inkeriläisille räätälöidyl- vostohallinnon tavat, ei pitänyt
le esiseminaarikurssille Pitkä- niistä eikä luottanut niihin. Hän
lahden kansanopistoon. Kurssi oli päättänyt jäädä Suomeen.
siirtyi Vehmersalmelle, sitten
5

Inkeriläiskurssin johtaja Eero
Hietakari oli saanut viranomaisilta määräyksen auttaa venäläisiä
kaikin tavoin. Hän kutsui pyydetysti opiskelijat kokoon. Elsa ei
ollut heidän joukossaan. Venäläisupseerin ensimmäinen kysymys
oli ”Missä on Elsa Dubbelman?”
Upseeri kertoi, että Dubbelman
oli sotarikollinen, sillä hän oli
ollut saksalaisten palveluksessa
merkittävissä tehtävissä. Hietakari oli vihjaissut opiskelijoille
komission tulosta. Elsa ja muitakin kurssilaisia poistui kaupungista pariksi viikoksi ja palasi,
kun vaara oli ohi.
Kun Elsa valmistui, hän sai opettajapestin Pyhännän koulussa
Ristijärvellä. Toisen vuoden hän
opetti Vuottolahden koulussa
Vuolijoella.

kesällä 1945. Elsa sai junailtua
itsensä seurakunnan jäseneksi.
Kuulutukset järjestyivät, ja naimisiin pari meni samana syksynä
Tampereella.

Pelkoa lopun ikää

tuli innokas inkeriläisten ystävä.
Hän haastatteli tänne jääneitä inkeriläisiä ja teki runsaasti muistiinpanoja. Kymmenen vuotta
myöhemmin hän ryhtyi kirjoittamaan lehtiin. Suuret lehdet eivät ottaneet juttuja vastaan. Itsesensuurista oli tullut maan tapa.
Itänaapuria ei saanut loukata, ja
inkeriläisten asia oli herkkä asia.
Pieniin lehtiin juttuja sai helpommin läpi.

Elsa pelkäsi, että punaisen Valpon etsivät löytävät hänet ja lähettävät takaisin Neuvostoliittoon. Avioliiton myötä Elsa sai
Suomen kansalaisuuden. Se merkitsi periaatteessa, ettei palautusta Neuvostoliittoon tarvinnut Kirjani Vaietut kertoo äitini Elsan
pelätä. Elsa pelkäsi.
tarinan romaanin muodossa. Vaikka kirja ilmestyi jo kolme vuotta
Elsan pelko palautuksesta vä- sitten, sen kiinnostava tarina on
heni vuosien saatossa, mutta se ajaton.
ei koskaan väistynyt kokonaan.
Nykyisin tiedämme, että jopa
Suomen kansalaisia luovutettiin
Neuvostoliittoon sodan jälkeen.
Elsan pelko ei ollut aiheeton.

Seminaarissa Elsa tapasi tulevan Tampereella Elsa toimi opettamiehensä, tamperelaisen Eero jana Takahuhdin koulussa ja jäi
Heleniuksen. Eero kosi Elsaa siitä virasta eläkkeelle. Eerosta

VAITELIAS MIES

Kertomus puna-armeijan entisen vakoojan, sotavangin ja heimosotilaan elämästä Suomessa ja Neuvostoliitossa.
Martti Soikkeli
Jatkosodan päätyttyä äärivasemmiston miehittämä Valpo etsi
erityisen innokkaasti sotavankeja, jotka olivat palvelleet Suomen
armeijassa. Karjalan kannaksella
Heimopataljoona 3:ssa oli taistellut yli tuhat suomensukuista
vankia. Suurin osa heistä saatiin
kiinni ja kuljetettiin Neuvostoliittoon rangaistaviksi, jopa teloittajien eteen. Monet heimoveteraanit onnistuivat pakenemaan
Ruotsiin, mutta muutamat jäivät
Suomeen, ja heistä vain harvat
onnistuivat elämään täällä paljastumatta. Yksi heistä oli Hei6

mopataljoona 3:n kersantti Matti
Nuija.
Vaitelias mies kertoo uskomattoman tositarinan tästä entisestä
puna-armeijan vääpelistä, vakoojasta ja heimosotavangista, joka
asui Suomessa vuosikymmeniä
uuden henkilöllisyyden turvin.
Hän vältti ilmiantajat, perusti
perheen sekä saavutti arvostetun ammattiaseman ja onnistui
säilyttämään salaisuutensa kuolemaansa asti. Tähän jännittävään tarinaan kutoutuvat Matin
Neuvostoliittoon jääneen per-

heen ja sukulaisten vaiheet; he
elivät omaa tragediaansa sodan
pyörteissä tai karkotettuina Siperian julmille työleireille. Kirjan toiseksi päähenkilöksi tässä
vaiherikkaassa tarinassa nousee
Matin Inkeriin jääneen vaimon
sisar Lilia Pelgonen, Siperian kävijä. Kirja valottaa myös vähän
tunnetun ja vaietun Heimopataljoona 3:n vaiheita.
Vaiteliaan miehen tositarina
tutustuttaa lukijansa Suomen
lähihistoriaan aivan uudesta näkökulmasta.

Kirjani Vaitelias mies
henkilöiden uusia taustoja
Ystäväni Lilja Pelgonen (o.s. Pitkänen) Kärkölän Järvelästä soittaa,
kuten hänellä on tapana tehdä silloin
tällöin. Muistelemme ensimmäistä
yhteydenottoani häneen, kun tutkin toksovalaisten Nuijan ja Pitkäsen sukujen kohtaloita Vaitelias mies
-kirjaani (2008) varten vuosia sitten.
Ensimmäistä kertaa tavatessamme
kuluneet vuosikymmenet olivat jo
painaneet Liljan mielen perukoille
Siperian karkotuksen kärsimykset
ja kauhut. Kun niistä silloin kyselin,
15−16 -vuotiaan tytön elämä kalastajana tundralla Lena-joen suistossa
toi muistot pintaan. Liljan Irja-tytär
oli silloin nähnyt äitinsä itkevän ja
ihmetellyt, kuka vieras mies itkettää
hänen äitiään.
Turpeesta tehty jurtta oli jäähtynyt, kun Lilja palasi kalasta kolmen
kilometrin päästä. Hänen oli lähdettävä etsimään rannoilta ajopuita
kamiinaan. Ne olivat lumen peitossa
ja märkiä. Tuli oli saatava turpeesta
tehtyyn jurttaan ja paistettua kalaa
tehdyksi. Lilja ei ole katkera, kun
hän muistelee vastuutaan ja työtään
Pohjolassa sairaan sisarensa Helmi
Nuijan ja tämän Alfred-pojan hoitajana. Uskoin Jumalaan, ja sen avulla
jaksoin kestää yhdeksän vuotta karkotuksessa, hän toteaa.
Kirjani päähenkilöitä olivat Lilja ja
Matti Nuija, vaitelias mies. Nuijan
perhe hajosi vainon ja sodan kuohuissa. Suomeen päätyivät Matti ja hänen
sisarensa Liisa Risto (o.s. Nuija). Molempien lapsia elää täällä ja Ruotsissa. Matin äiti Mari (o.s. Kirjavainen)
ja vanhin sisar Anna Kostamo (o.s.
Nuija) kuolivat sodan aikana pakolaisleirillä Hampurin lähellä. Annan
lapsen kohtalosta ei ole tietoa.

Lilja Pelkosen turpeesta rakentama asumus, jurtta.
Samalla pakolaisleirillä oli Matin
nuorin sisar Maria Pietrucha (o.s.
Nuija, s. 1922). Hän meni jo sodan
aikana 1944 naimisiin puolalaisen
sotavangin Edward Pietruchan
kanssa, joka työskenteli samalla
maatilalla. Poika Joseph syntyi 1948,
ja perhe muutti 1951 Yhdysvaltoihin, jossa syntyi 1956 toinen poika
William. Maria ei tullut koskaan
tietämään sisarustensa kohtaloa, jota
hän ei ollut uskaltanut kyselläkään.

Marina on perheen ainoa lapsi.
Hän opiskeli lakia ja toimii Tomskissa yleisenä syyttäjänä. Marinan
mies on automekaanikko, ja heillä
on kaksi lasta, 25-vuotias tytär on
lääkäri ja 16-vuotias poika käy vielä koulua. Elokuussa 2013 Marina
on ajatellut tulla käymään Pietarissa 50-vuotispäivänsä merkeissä.
Sieltä olisi lyhyt matka Taneli-isän
synnyinseudulle Toksovan Koivukylään, jos vain opastusta löytyisi.

Matti Nuijalla oli kaksi Neuvostoliittoon jäänyttä veljeä, Simo (s.
1914) ja Taneli (s. 1918). Tietoja
heistä ei juuri ollut, kun tein kirjaa.
Simolla oli poika, mutta Simo lienee
kuollut sodan aikana. Tanelista kuulin, että hänet oli karkotettu Siperiaan, kun suomalaiset ja saksalaiset
poistettiin puna-armeijasta 1942.

Ollessaan seitsemänvuotias 1971
Marina oli käynyt vanhempiensa
kanssa Leningradissa. He olivat
yöpyneet Simo-sedän lesken luona.
Tämän nimi ei ole muistissa kuten
ei sekään, mitä Simon poika Matvej,
Marinan serkku, teki työkseen.

Muuta heistä ei täällä tiedetty, kunnes pari vuotta sitten saatiin kuulla
uutta. Liljan tytär Irja näki venäläisessä tietoverkossa pienen tekstin,
jolla Siperian Tomskissa asuva Marina Kochkina etsi Nuija-nimisiä sukulaisiaan. Monen yrityksen jälkeen
Marina vastasi yhteydenottoihin.
Hän oli Taneli Nuijan tytär. Taneli
oli kuljetettu Siperiaan, ja hän oli
työskennellyt hiilikaivoksessa, jossa
oli loukkaantunut tapaturmassa. Taneli lauloi suomalaisia lauluja ja luki
lehtiä, joita Marina hänelle tilasi.
Taneli kuoli 1994.

Inkerin kansan hajaannuksesta
käytetään joskus vierasperäistä sanaa diaspora. ”Diaspora tarkoittaa
suoraan kreikasta käännettynä hajaannusta, hajallaan asumista. Se
merkitsee pakkomuuttoa, jossa jokin uskonnollinen tai kansallinen
ryhmä joutuu muuttamaan uuteen
maahan tai uudelle asuma-alueelle.
Diasporassa kansa tai ryhmä säilyttää oman identiteettinsä, vaikka
elääkin eristyksessä alkuperäisestä
kulttuuristaan.” (lähde Wikipedia).
Edellä olen kertonut kahden inkeriläisperheen diasporasta.

Teksti, Martti Soikkeli, kuva Martti Soikkelin kuvakokoelmasta
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takaisin juurille 1
Kunniakonsuli Toivo Kabanen
Teksti on alkuosa luennosta, jonka Kabanen piti Suomen
Maahanmuuttoviraston Tallinnassa 31.10 – 1.11.2013
pidetyssä seminaarissa TAKAISIN JUURILLE.
Luennon loppuosa julkaistaan myöhemmin keväällä.

Inkerinsuomalaisten
historiaa

H

istoriallinen Inkerinmaa sijaitsee Narvajoen takana molemmilla
puolilla Nevajokea.
1600-luvun alussa puhjennut
Venäjän ja Ruotsin sotilaallinen
konflikti loppui Stolbovan rauhaan 1617. Inkerinmaasta (ruotsiksi Ingermanland) yhdessä
Vironmaan kanssa tuli Ruotsin
provinssi. Alueen perusväestö oli
siihen asti ollut pääasiassa ortodokseja, vatjalaisia ja isureja. Nyt
Itä-Suomen ja Karjalan kannaksen kihlakunnista (Savo, Äyräpää)
muutti Inkerin alueelle luterilaisia
suomalaisia, joista muodostuikin
inkerinsuomalaisten perusta.
1700-luvulla käydyn Pohjan sodan jälkeen alueet jäivät Venäjän
tsaarin vallan alle. Vuonna 1721
solmittiin Uudenkaupungin rauha
Ruotsin ja Venäjän välillä. Venäjä
lupasi Inkerin luterilaiselle kirkolle ja sen kouluille saman aseman,
kuin niillä oli ollut Ruotsin vallan
aikana.
Luterilainen kirkko yhdisti venäläisten keskellä asuvia suomenkielisiä asukkaita, ennen kaikkea
inkerinsuomalaisia. Uskonnollis8

ten kysymysten lisäksi se toimi
ahkerasti myös sivistyksen parissa. Alakouluja oli perustettu jo
1700-luvulla, mutta säännöllinen
koulusivistyksen antaminen alkoi
1800-luvun toisella puoliskolla,
kun Kolppanassa avattiin vuonna
1863 opettajaseminaari. Kirkoista
muodostui suomenkielisiä kulttuurikeskuksia.
Vuonna 1917 ennen Lokakuun
vallankumousta Inkerinmaalla
asui 140 370 suomalaista. Toiminnassa oli 314 suomenkielistä
koulua ja 32 seurakuntaa. Vuonna
1918 puhjennut Venäjän sisällissota tuhosi myös Inkerinmaata.
Alkanut ideologinen kamppailu
jakoi inkerinsuomalaiset useaan
leiriin. Tuttu vanha maailma
mureni, jotkut asettuivat puolustamaan sitä, toiset ajoivat uuden
maailma asiaa, kolmannet jäivät
passiivisiksi ja tyytyivät syntyneeseen tilanteeseen, neljännet pakenivat neuvostovaltaa Suomeen.
Vuonna 1920 solmitussa Tarton
rauhansopimuksessa Suomen ja
Neuvostovenäjän välillä luvattiin
Inkerinmaan suomalaisille laaja
kulttuuriautonomia, joka todellisuudessa jäi vain paperille. Sisällissodan jälkeen alkoivat täälläkin
sortotoimet. Vuonna1929 ryhdyttiin Venäjällä muodostamaan kolhooseja. Tuona ajankohtana asui

Inkerinmaalla 121 500 suomalaista. Kollektivisointi hajotti lopullisesti Inkerinmaan kyläyhteisöt,
toi perinteisen maalaiskulttuurin
rinnalle ns. neuvostokulttuurin ja
pakotti monet maaseudun ihmiset
vaihtamaan ammattiaan.
Vuosina 1929 – 1931 karkotettiin
tuhannet inkerinsuomalaiset talonpojat Itä-Karjalaan, Siperiaan,
Kazakstaniin ja Keski-Aasiaan.
Vuosina 1935 – 1936 ”puhdistettiin” Pohjois- ja Länsi-Inkerinmaan Neuvostoliiton raja-alueet
inkerinsuomalaisista. Noin 27000
inkerinsuomalaista karkotettiin,
mutta osa murhattiin. Heitä pidettiin täällä epäluotettavana elementtinä.
300 vuoden aikana luotu suomalainen kulttuuriympäristö - luterilaiset seurakunnat ja kirkot
ja suomenkieliset koulut - hävitettiin lopullisesti vuonna 1937
sulkemalla suomenkieliset koulut
ja vuonna 1938 kieltämällä suomalaisten seurakuntien toiminta
ja uskonnollinen elämä.
Toisen maailmansodan aikana
jäi Inkerinmaa sotatantereeksi.
1941/42 kyyditettiin Leningradista ja Pohjois-Inkerinmaalta
Puna-armeijan hallussa olevalta
alueelta tuhansia inkerinsuomalaisia Siperiaan. Keski- ja Län-

si-Inkerinmaan valloitti Saksan
armeija. Suomen kanssa sovitun
mukaisesti lähettivät Saksan viranomaiset suomalaiset perheet
valloitetulta alueelta Suomeen.
Yhteensä Suomeen siirrettiin
lähes 65 000 ihmistä, missä heidät sijoitettiin hajalleen yli koko
Suomen.
Toisen maailmansodan jälkeen
vaati Neuvostoliitto rauhansopimuksen mukaisesti Suomelta
Inkerinmaalta siirrettyjen inkerinsuomalaisten palauttamista
luvaten heille paluun kotiseudulleen. Noin 5 000 inkerinsuomalaista pakeni neuvostovaltaa tuntemansa pelon ajamina Ruotsiin ja
muutama tuhat jäi Suomeenkin.
Neuvostoliittoon palautettiin noin
56 000 inkerinsuomalaista. Palaajia ei päästetty vanhalle kotiseudulleen, vaan heidät siroteltiin
hajalleen pitkin Neuvostoliittoa.
Heidän piti elää nälässä ja kurjuudessa Venäjän lakeuksilla.

valinta riippui siitä, mistä he onnistuivat saamaan työtä ja asunnon. Suomalaiset liittyivät joko
venäläiseen (etupäässä Pohjois- ja
Koillis-Viro) tai virolaiseen kulttuuriympäristöön (kaikki muut
Viron alueet).
Liikkeelle panevan impulssin saivat Viron inkerinsuomalaiset virolaisten kansallisesta heräämisestä
ns. laulavasta vallankumouksesta, jonka tuloksena Viro palautti
itsenäisyytensä. Suurella innolla
ryhtyivät inkerinsuomalaisetkin
muodostamaan kansallista järjestäytymistään. Tuolloin asui Virossa 16 800 inkerinsuomalaista,
Inkerinmaalla ja Leningradissa
17 300 ja Neuvosto-Karjalassa 18
400. Yhteensä siis noin 67 300.
(Laulava vallankumous tarkoittaa Wikipedian mukaan vuosien
1987 – 1990 tapahtumia, jotka
johtivat Viron, Latvian ja Liettuan jälleenitsenäistymiseen. Toimittajan lisäys.)

Yhdistystoiminta käynnistyy Koko Neuvostoliiton ensimmäinen inkerinsuomalaisten kansalVirossa
Sisä-Venäjälle kyyditettyjä inkerinsuomalaisia alkoi hiljakseen
vaeltaa Viroon, historialliseen
naapurimaahansa. Toisen maailmansodan jälkeen muodostui
Viro monen inkerinsuomalaisen
asuinmaaksi. 1948 – 1950 kohtasi heitä täältäkin karkottaminen.
Asuinpaikaksi määrättiin Karjala.
Stalinin kuoleman jälkeen monet Virosta kertaalleen karkotetut
palasivat Viroon takaisin, koska
heidän Inkeriin jääneissä kodeissaan asuivat uudet asukkaat tai
koti tai koko kylä oli hävitetty
sodassa. Viroon tulleiden inkerinsuomalaisten kielen ja kulttuurin

linen yhdistys rekisteröitiin Tartossa 22. lokakuuta 1988. Tällä
hetkellä Virossa toimii 10 paikallista inkerinsuomalaista yhdistystä, niistä 9 kuuluu Viron Inkerinsuomalaisten Liittoon (perustettu
25. helmikuuta 1989). Liiton päämaja sijaitsee Tartossa, osoitteessa
Veski 35. Inkerinsuomalaisilla yhdistyksillä on aktiivinen kulttuurielämä. Juhlitaan kulttuurillisia
merkkipäiviä, joulua, äitienpäivää
jne. Yhdistyksissä toimii laulukuoroja, tanssiryhmiä ja käsityöpiirejä. Usealla yhdistyksellä on
oma suomenkielinen kirjasto.
Järjestetään suomenkielen kursseja jne.

TAKAISIN JUURILLE 2/Kabanen julkaistaan myöhemmin

Vuodesta1993 ilmestyy Viron
Inkerinsuomalaisten Liiton oma
suomenkielinen lehti Inkeri. Lehti on tärkeä kulttuurin ja kielen
säilyttäjä.
Viron Inkerinsuomalaisten Liiton
vuoden tärkein kulttuuritapahtuma ovat omat laulu- ja tanssijuhlat. Ensimmäiset järjestettiin vuoden 1991 kesällä Elvassa. Inkerinsuomalaisten laulujuhlaperinne
ulottuu 1800-luvulle. Vuonna
1899 oli järjestetty ensimmäiset
inkerinsuomalaiset laulujuhlat Inkerinmaan Skuoritsassa merkittävän inkeriläisen musiikkimiehen
Mooses Putron johdolla. Putro on
myös Inkerinmaan kansallishymnin säveltäjä.
Yksi inkerinsuomalaisten identiteetin peruskivi on luterilaisuus.
Tallinnassa ja Tartossa toimivat
suomenkieliset seurakunnat.
Nämä seurakunnat kuuluvat Viron evankelis- luterilaisen kirkon yhteyteen. Inkerinmaalla on
toiminut vuodesta 1993 alkaen
itsenäinen Inkerin evankelis-luterilainen kirkko. Siihen kuuluu
yli 60 seurakuntaa koko Venäjän
alueelta. Kirkolla on oma piispa.
Lukuisia vanhoja kirkkoja on restauroitu.
Tänään inkerinsuomalaisia asuu
perinteisellä Inkerinmaalla ja
Pietarissa, Karjalassa, muualla
Venäjällä, Ruotsissa, Suomessa
ja Virossa. Yhteensä on inkerinsuomalaisia ja heidän jälkeläisiään
jäljellä noin 40 000. Virossa asuu
vuoden 2011 väestölaskennan
mukaisesti 7 800 suomalaista.
Heistä on valtaosa inkerinsuomalaisia.
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Länsi-inkeriläinen runolaulu
Kati Kallio

L

änsi-Inkeristä on tallennettu yksi laajimmista
ja monipuolisimmista
kansanrunojen esittämistavoista
kertovista aineistoista. Inkerin
runokulttuureja ei ole kuitenkaan aiemmin lähestytty laulamisen tapoihin, esitystilanteisiin
ja musiikillisiin piirteisiin paikallistasoilla paneutuen. Väitöskirjatyöni taustalla on ihmetys
vieraan laulukulttuurin edessä.
Mitä nämä runot oikein olivat?
Miten niitä käytettiin, mitä niillä
tehtiin? Erilaisia laulun rakenteita, sävelmiä ja esitystapoja oli Inkerissä erityisen runsaasti: oliko
väliä sillä, mitä niistä milloinkin
käytettiin?
Väitöskirjassani ”Laulamisen
tapoja. Esitysareena, rekisteri ja
paikallinen laji” (2013) keskeistä
on tekstuaalisten, musiikillisten
ja esityksellisten piirteiden samanaikainen tarkastelu. Tällöin
kuva kalevalamittaisen runon
lauletuista muodoista tarkentuu
uudella tavalla. Esityksellisten
ja musiikillisten tekijöiden huomiointi muuttaa myös käsityksiä
kalevalamittaisen runon paikallisista lajijärjestelmistä.
Erilaiset esittämistapoihin liittyvät seikat näyttäytyvät tutkimuksessani ennen kaikkea laulajien käytössä olleina joustavina
keinoina määrittää esityksensä
ja esittämänsä runon luonnetta.
Sävelmät, äänensävyt ja esitystavat saattoivat viitata vaikkapa
tiettyihin laulutilanteisiin, tunnelmiin tai tunteisiin, tiettyihin
10

laulajaryhmiin tai
paikallisiin laulunlajeihin. Nämä
vaikuttivat siihen,
miten esityksiä yhteisön sisällä tulkittiin. Esimerkiksi venäläisperäisen
”Saadulmoi saadu
selennoi saadu”
-refrengin sisältävä
sävelmä liitetään
laajassa arkistoaineistossa säännönmukaisesti naisten
tai tyttöjen kulkemiseen läpi kylän
praasnikkajuhlilla
tai häiden yhteydessä. Sävelmällä
esitettiin tallentajille ennen kaikkea
kylän läpi kulkemiseen liittyviä runoja ja moninaista matkan tekoon
liittyvää lyriikkaa. Sävelmää käytettiin joko refrengin kanssa tai
sitä ilman, mutta tämä refrenki ei
liittynyt muihin sävelmätyyppeihin. Aloitusruno, sävelmätyyppi
ja refrenki assosioituivat siis vahvasti tietyntyyppisiin juhlatilanteisiin, paikkoihin ja laulajaryhmiin. Tulkintani ja käyttämäni
teoreettisen viitekehyksen mukaan tämänkaltaiset aineistossa
vahvana näkyvät assosiaatiot
seurasivat runojen, sävelmien ja
esityksellisten piirteiden mukana myös vähemmän tyypillisiin,
vapaampiin käyttökonteksteihin.
Runon laulaminen kyseisellä sävelmällä viittasi erilaisiin kylän
läpi kulkemisen tilanteisiin.

Väitöskirjaani voisi luonnehtia
lauluun painottuvaksi arkistoetnografiaksi. Käytössä on kymmenien tallentajien sadoilta esittäjiltä muistiinmerkitsemiä tuhansia runoja ja satoja sävelmiä,
satunnaisia kuvauksia runojen
esittämisestä, parisataa äänitettä
ja muutama sata valokuvaa. Ne
sijoittuvat pitkälle jatkumolle
1800-luvun puolivälistä toiseen
maailmansotaan asti. Aineistoa
on täytynyt pohtia monelta kannalta. Mitä kukin tallentaja etsi,
miten hän työtään teki, mitä paikalliset tahtoivat hänelle esittää
ja sanoa? Mitä tallennustilanne
tekee laululle? Minkälaisia ja
mistä tallennettuja aineistoja on
syytä tarkastella rinnan? Mitä
olivat eri paikkakuntien ja et-

nisten ryhmien väliset suhteet,
miten erilaiset paikalliset puhetai lauluyhteisöt rajautuivat?
Paljonko kommunikaation tavat muuttuvat ajassa ja paikassa?
Aineiston painotusten vuoksi
työn keskiössä ovat Soikkolan ja
Narvusin inkeroisten laulukulttuurit, mutta samalla sivutaan
myös alueen inkerinsuomalaisten ja vatjalaisten lauluja.
Työn avainteksti on Armas
Launiksen vuoden 1906 äänitysretkensä jälkeen kirjoittama
yhdeksänsivuinen kuvaus paikallisista laulun lajeista. Laulaminen alkoi usein tietyllä
sävelmällä ja tietyllä aloitusrunolla tai -teemalla. Paikallisten
itsensä hahmottama laulun laji
määrittyi ensisijaisesti tilanteen
tai tekemisen mukaan. Liekkuvirsi. Tantsunuotti. Metsän
sävel. Kuten Senni Timonen on
todennut, tietyt runot kuuluivat
kiinteästi yhden lajin, vaikkapa liekkuvirren tai kokkovirren piiriin, toiset taas liikkuivat vapaammin lajista toiseen.
Paikalliset nimesivät lajeittain
sekä runoja että sävelmiä, mutta
sävelmiä etsinyt Launis ei usein
tunnistanut paikallisten tietyillä
nimillä kutsumia nuotteja musiikillisesti samoiksi sävelmiksi.
Työni perusteella näin oli siksi,
että tiettyä paikallista lajia saattoi tapauksesta riippuen yhdistää
melodian samankaltaisuuden
ohella tai sen sijaan myös rytmirakenne, ainoastaan säkeen
kertauksen tapa tai jopa vain
etäisesti samankaltainen refrenki, ja joskus laji saattoi sulkea
sisäänsä useita erilaisia sävelmiä
ja laulamisen tapoja. Lisäksi lajeihin liitetyt sävelmät vaihtelivat paikallisyhteisöittäin.

Aloitin tutkimuksen tarkastelemalla inkeriläisiä laulamisen
tapoja ja tilanteita. Työn myötä
käsitteet täsmentyivät ja liittyivät
laajempiin keskusteluihin. Laulamisen tavasta tuli rekisteri eli
tiettyihin esitystilanteisiin, esittäjäryhmiin ja näkökulmiin tyypillisesti assosioituva laulamisen
tapa. Laulamisen tilanteesta tuli
esitysareena, tietty tyypillinen
esitystilanne osallistujineen ja
keskeissisältöineen, tai esitysta-

On mahdotonta
ymmärtää
laulukulttuurin
kannalta merkityksellisiä
esitysten piirteitä
ymmärtämättä
kulttuurisesti keskeisiä
esitysareenoita ja
rekistereitä.
van mukana kulkeva muisto keskeisestä esityskontekstista. Laji
eli genre täsmentyi paikalliseksi,
laulajien itse hahmottamaksi ja
nimeämäksi lajiksi. Näiden kolmen keskeiskäsitteen kattamat
ilmiöt hahmotan tietyn yhteisön
jakamiksi tulkintamalleiksi. Yhteisö kuin yhteisö jakaa käsityksiä
siitä, mitä ja miten missäkin tilanteessa tai minkäkin lajin puitteissa on tavanomaista tai sopivaa
puhua tai laulaa. Nämä käsitykset
näkyvät sekä puheessa laulusta
että itse lauluissa. Vaikka esitystilanteet yhteisön ulkopuolisten
tallentajien kanssa poikkesivat
Inkerissä usein monin tavoin yhteisön sisäisistä esitystilanteista,
rakentuivat ne silti samoille perustekijöille. Samat ilmaisun keinot ja laulun jäsentymisen tavat

ovat esittäjien käytössä niin vakiintuneissa ja tyypillisissä kuin
epätyypillisissäkin tilanteissa:
niitä vain käytetään eri tavoin.
Laulukulttuurin perusteet täytyy yhden esityksen tarkastelua
varten tuntea, oli itse esitys mitä
hyvänsä. Perusteet taas eivät ulkopuoliselle tutkijalle aukea kuin
riittävän laajan aineiston monitahoisesta tarkastelusta.
Laulajien tulkinnat omista runoistaan ja esityksistään välittyvät arkistoaineistosta lähinnä
runo- ja sävelmävalintojen sekä
erilaisten esityksellisten piirteiden kautta. Samalla lähes kaikki, mitä tiedämme inkeriläisestä
laulukulttuurista, juontuu näistä
samoista aineistoista. On mahdotonta ymmärtää laulukulttuurin kannalta merkityksellisiä
esitysten piirteitä ymmärtämättä
kulttuurisesti keskeisiä esitysareenoita ja rekistereitä. Tallenteiden tulkitseminen edellyttää niiden takana olevien kulttuuristen
mallien ja käytänteiden ymmärtämistä, mutta samalla tallenteet
ovat ainoa lähde näiden mallien
tavoittamiseen.
Kirja on ilmestynyt vapaasti
luettavana sähköisenä julkaisuna osoitteessa http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-10-9566-5.
Vähän lyhyempi, mutta enemmän
valokuvia sisältävä versio ilmestyy
toivottavasti painettuna myöhemmin.
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Inkeriläispojan tarina
Pekka Kakko

T

oivo Kakko syntyi 1.
Maaliskuuta 1930, Venjoella, Inkerin maalla
Kakkolan kylässä. Venjoki oli
silloin keskistä Inkeriä, matkaa
Venjoen kirkolta silloisen Leningradin, nykyisen Pietarin keskustaan oli n. 30 kilometriä. Itse
olen isän kanssa käynyt vuonna
1973 isän syntymäkylässä, aivan sillä paikalla, jossa aiemmin
oli kotitalo. Silloin paikalla oli
vain omenapuu muistuttamassa,
kaikki oli palanut sodan aikana.
Perheeseen kuuluivat isä Juho
(s.1900, k. Luvia -64) ja äiti Sofia (os. Suomalainen s. 1901, k.
Luvia - 80) ja kaksi siskoa Anni
s-.23 ja Lempi s.-25, Toivo s.-30,
jälkeen syntyi vielä Elma s.-38,
ja viimeisimpänä Elma-Marjatta
(Mari ) s.-45 joka syntyi Suomeen tulon jälkeen Luvialla. Sisaruksista isää nuorempi Elma
kuoli dramaattisesti jo Venjoella,
kun lapsiporukka oli löytänyt räjähtämättömän kranaatin ja sitä
kopeloidessaan se sitten räjähti.
Sittemmin ovat kaikki muutkin
sisarukset kuolleet ennen isää.
Anni k. Ruotsi -56, Lempi k.
Karjaa – 79 ja Marjatta k. Karjaa-96.
Inkerin ajan tapahtumista muistan isän kertoneen, että junalla
matkustettiin Pietariin. Käytiin
torilla myymässä juureksia ja vihanneksia. Määrättiin tietä rakentamaan, sotilaiden ja muiden
mukana j, sepeliä murskaamaan
ruokapalkalla. Kielipäätäkin
12

isällä oli, hän oli oppinut espanjalaisilta
sotilailta espanjan
kieltä. Samoin venäjänkielisiä runoja ja
lauluja hän herkistyi
nuorempana joskus
lausumaan. Sotilaille tehtiin palveluksia
jotta saatiin ruokaa ja
makeisia palkaksi.
v.-43 Inkeriläiset
evakuoitiin sotatoimialueelta ensin
Viroon ja sieltä meriteitse Suomeen,
Hankoon. 13-vuotiaana isä tuli muun
perheen mukana
evakkona Suomeen,
aluksi Eurajoelle ja
sieltä sitten Luvialle
jonne isän isä Juho tuli Pullin
maatilalle palvelukseen muonamieheksi. Myöhemmin toimi
puutarhurin hommissa. Niin
perheen ja isän elämä Luvialla
alkoi hiljalleen muotoutua. Isä
aloitti työtehtävissä 13-14v. Pullin tilalla kettutarhassa, eläinten
hoitajana ja kävi myöhemmin
Rippikoulun. Eläimille tarvittavan veden kävi isä hakemassa
naapuritalon Sydenin kaivolta, ja
silloin tutustui isään myös ensi
kertaa Sydenin nuori Liisa tyttönen. Äitini on kertonut että isällä oli usein vedenhakumatkalla
mukana kaksi pientä ketunpoikasta jotka seurasivat tiiviisti hänen kannoillaan. Isä olikin koko
elämänsä suuri eläinten ystävä ja

hänellä oli taito käsitellä ja tehdä
tuttavuutta nopeasti tuntemattomienkin eläinten kanssa.
Rippikoulun käynnin jälkeen
isä meni Luvian sahalle lautapojaksi ja hankki itselleen ajan
hengenmukaisesti polkupyörän,
jolla liikkuminen oli hieman
nopeampaa. Myöhemmin kun
aikuistuttiin ja samoissa porukoissa sen ajan tapaan nuorina
kuljettiin niin lempi leimahti ja
isä ja äiti astelivat avioon vuonna 1956. Isä on äidille todennut
myöhemmin, että aikanaan lapsena Venjoella heillä oli kissa
joka tapasi loikoilla mielellään
isän vieressä, enteellisesti tämän
kissan nimi oli Liisa.

Nuori mies houkuteltiin oluttehtaalle auton apumieheksi ja
hän kävi autokoulun niillä tienesteillä. Ostipa moottoripyöränkin, sellaisen suoratankoisen
(pässinsarvi) BMV, jolla huristeli
Luvian raitilla ja maakunnissa.
Sitten aukesikin jo autokuskin
paikka, ja olutta ajeltiin nelisen
vuotta. Työhaastattelun kautta
tarjoutui nuorelle miehelle työpaikka Porin Osuusteurastamolta myyntimieheksi, työkaluna oli
auto ja kaupasta kauppaan tehtiin päivittäin myyntimatkaa.
Itse muistan hyvin kun olin koulupoikana Isän mukana Pihlavan
lenkillä, sai herkutella matkalla
makkaralla ja kauppiaatkin antoivat karkkia pikku apumiehelle. Samoille reissuille pääsi
myöhemmin myös Timo veljeni. Ajoittain isä ajoi linja-autoa.
Niin sanotun työläisvuoron eli
Sookarin linja-auton aamulla klo
5 Luvialta Poriin. Päivä oli pitkä
kun välillä kierreltiin myyntimatka maakunnassa ja kotona
isä oli vasta kahdeksalta illalla.
Tämän takia perhe muutti Poriin
1965, ja asunto löytyi Vähäraumalta, jossa Isä asui äidin kanssa loppuelämänsä yli 47 vuotta.
Myös Osuusteurastamolla isä
viihtyi hyvin, työtehtävätkin
aikaa myöten toki vaihtuivat,
ja Teurastamolta isä jäi varhaiseläkkeelle 55v. lihamestarin tehtävistä.
Isän sukulaisista osa palasi/palautettiin sodan jälkeen takaisin
silloiseen Neuvostoliittoon uskotellen että pääsevät takaisin
asuinsijoilleen. Toisin kävi, he
sijoittuvat Viron ja Petroskoin
alueelle. Joitakin henkilöitä
niillä main vielä elää. Isän perhe
sai jäädä Luvialle, koska Pullin

rouva takasi heille työpaikan ja
asunnon. Suomen kansalaisuuden isä sai 1956. Silloin hän oli
aviossa Liisan kanssa ja siskoni
Merja oli syntynyt. 1970 – 1980
luvulla kun turistiviisumia alettiin myöntää, niin isä ja äiti vierailivat seuramatkojen mukana
näiden sukulaisten luona. Isän
serkku Arvi sekä osa hänen perheestään muuttivat paluumuuttajina Suomeen 1990. Meistä
lapsista Luvialla asumisen aikaan ovat syntyneet Merja -56,
minä Pekka -60 ja Porissa sitten syntyi Timo muuttovuonna
1965.
Kun talouteen v.1962 – 1963 ostettiin auto (harmaa Rover) niin
kesälomallakin isä vielä jaksoi
ajaa. Tutuksi tuli lähiympäristö
ja pitempiäkin matkoja tehtiin.
Joinakin kesinä vierailimme
isän siskon Lempin perheen
luona Hyvinkäällä sekä Rajamäellä ja myöhemmin heidän
mökillä Vuohijärvellä. Samoin
ajelimme pohjoiseen ja poikkesimme Liljan (äidin lapsuuden
ystävä Luvialta) ja Sakarin luona
Muuramessa, myöhemmin Rovaniemellä ja heidän mökillään
Kivijärvellä.
Ison osan vapaa-aikaansa ja vähät varansa isä käytti Liisan kotitalon Sydenin kunnostukseen,
näin oli jo työssäoloaikana sekä
sitten eläkepäivinä. Talo onkin
pysynyt hyvässä kunnossa ja toimi aina koko kesän äidin ja isän
asuntona. Isä oli innokas puutarhassa puuhaaja. Kevät alkoi
aina kuusiaidan leikkaamisella.
Sitten oli vuorossa omena – ja
luumupuut. Marjapuskien alustat piti kääntää sekä sipulipenkki
ja perunaa piti istuttaa. Kesäisin
sitten kokoonnuimme Luvialle

perheen voimin, saunoen, syöden ja nauttien koko porukalla
yhdessä.
Lastenlapset olivat myös isälle
rakkaita. Heitä on yhteensä 7.
Monen isän tavoin työpäivät ja
askareet olivat elämän ruuhkavuosina pitkiä, eikä aikaa omien
lasten kanssa leikkimiseen tahtonut aina riittää. Niinpä lapsenlapset Johanna s.- 89, Heidi
s.-90, Henri s.-90, Teemu s.-90,
Noora s.-92, Katri s.-93 ja JuhoAleksi s.-98 sitten puuhasivat
paljon Topi Pappan kanssa yhdessä ja kukin myös erikseen,
varmasti kaikilla lapsenlapsilla
on siitä lämpimät muistot.
Isää muistellessa tulee heti mieleen huolenpito sekä turvallisuus.
Meidän lasten oli hyvä olla ja
kasvaa turvallisessa ja huolehtivassa perheessä. Isä ei tupannut
itseään meidän itsenäistymiseen
ja päätöksentekoon, vaan antoi
meidän opetella elämän aakkosia, mutta oli aina valmis auttamaan ja huolehtimaan jos jokin
asia alkoi askarruttaa, kantoi
vastuuta meidän kaikkien tekemisistä. Se oli isän tapa rakastaa.
Isä oli myös seurallinen ja hauska jutun kertoja, kiinnostunut
ihmisistä ja hänen oli helppo
tutustua uusiin ihmisiin. Isä oli
Inkeriläisten viestin innokas tilaaja ja lukija sekä kesäjuhlien
kävijä, kun juhlat osuivat EteläSuomeen.
Isän sisaruksista ainoastaan
Lempillä on jälkeläisiä, poika
Jouko s.- 54. Hänellä on 4 lasta
Helena, Jorma, Sini ja Olli sekä
lapsenlapsia.
Viimeiset kuukaudet sairaus vaivasi kovasti ja toi ankarat kivut ja
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säryt, niistä isä nyt sitten vapautui nukkuessaan pois 27.10.2013
aamuyöllä. Isä oli oman perheensä viimeinen, kaipaus jäi ja
lämminsydämisen rehellisen ja
tunnollisen työmiehen muisto
elää nyt lapsissaan ja lapsenlapsissaan.
Kiitos isä auttavasta ja rakastavasta kädestä, siitä oli turvallista meidän kaikkien pitää kiinni
vuorollamme.
Kirjoitti Pekka ja lisäykset Merja

kOKOUSKUTSU
Suomen Inkeri-liitto ry:n kevätkokous
pidetään maaliskuun 29. päivänä 2014 klo 14.00
Karjalatalolla
Inkeri-kodissa
Käpylänkuja 1
00610 Helsinki

Kokouksessa käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Äänivaltuutettuja ovat jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenjärjestöjen
valtuuttamat henkilöt sekä ne hallituksen hyväksymät henkilöjäsenet,
jotka ovat suorittaneet v. 2014 jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä.
Hallitus
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TERVEHDYS JA KORTTI PRESIDENTTI KOIVISTOLLE
Arvoisa presidentti Mauno Koivisto
Olette saavuttanut 90 vuoden arvostetun iän. Me inkerinsuomalaiset haluamme toivottaa
Teille lämpimästi onnea.
Samalla esitämme sydämelliset kiitokset siitä lahjasta, jonka Te olette suuressa viisaudessanne
meille inkerinsuomalaisille antanut, kun olette helpottanut meidän palaamistamme tänne
”isiemme maahan”.
Toivomme Teille paljon rikkaita päiviä ja vuosia sekä
Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2014!
Inkerinsuomalaiset ja meidän ystävämme ja tukijamme seuraavissa järjestöissä sekä niiden
ulkopuolella:
Suomen Inkeri-liitto ry
Helsingin seudun Inkeri-seura
Hyvinkään Inkeri-kerho
Lahden seudun Inkeri-seura
Turun Inkeri-seura
Inkerin kulttuuriseura ry
Inkerikeskus ry
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan Kanerva-piiri
Helsingin seurakuntayhtymän Mikaelin seurakunnan Kaarikerho ja Vuosaaren seurakunnan
Raamattupiiri Iltarusko
Vantaan seurakuntayhtymän eri piirit
Lukuisat muut tahot ja yksityiset henkilöt eri puolilla Suomea
Puolesta:

Alina-Sinikka Salonen, Suomen Inkeri-liitto ry, puheenjohtaja
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LIITON JA HELSINGIN SEUDUN JOULUJUHLA
Kuvat Anneli Mylläri
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Ja siellä kaikilla oli niin mukavaa...

17

Niin erilaisia suomalaisia
Aili Mehiläinen

O

len lapsesta asti tiennyt
olevani ”suomalainen”:
minulla oli erilainen
nimi, erilainen sukunimi ja kotona puhuttiin ”suomea”, kuunneltiin Suomen radiota, ja joulukuusi pystytettiin olohuoneeseen
jo 24. joulukuuta. Kerran yksi
mummoni ystävä sanoi minulle jo pois lähtiessään: ”Muista
tyttö, sie oot inkeriläinen!” Sillä
tokaisulla ei siihen aikaan ollut
mitään sen kummempaa merkitystä. ”Suomalaisena” eli vähemmistön edustajana olisin voinut
saada joitakin etuja, kun minut
esim. päätettiin valita komsomol-nuorisojärjestön kaupungin
neuvostoon (mistä kunniasta

kieltäydyin, vaikka - NL:ssa
eläneet tietävät - mitä kaikkea
olisin voinut saada, jos urani olisi
edennyt tätä rataa). ”Suomalaisena” pääsin vuosia myöhemmin
muuttamaan Suomeen.
Suomeen muutettuamme emme
ole joutuneet kärsimään yksinäisyydestä: sekä sukulaisemme
että ystävämme ovat inkeriläistaustaisia, joten tuttu elämäntapamme jatkui. Pikku hiljaa
kaikki saivat töitä, lapset marssivat toiset kouluihin ja toiset
päiväkoteihin eli elämä jatkui.
Kun sitten aloitin suomen opettajana Helsingin työväenopis-

Joulukortteja tekemässä. Aili Mehiläinen mustaruudullisessa mekossa.

18

tossa, törmäsin keski-ikäisiin
ja vähän vanhempiinkin paluumuuttajiin ja heidän puolisoihinsa, jotka opiskelivat sinnikkäästi
suomea. Huomasin, että vuodesta toiseen samat ihmiset ilmestyivät luokkahuoneeni ovelle,
vaikka ilmoittautumisaika olisi
jo ohi ja luokassa ei enää ollut
yhtä ainoataan vapaata tuolia ja
pyysivät päästä suomen tunneille. Heille suomen kurssi ei ollut
pelkästään tapa päästä sisään uuteen elämään, vaan myös väylä, jonka kautta seurustellaan,
tutustutaan uusiin ihmisiin,
vaihdetaan ajatuksia ja kuullaan
uutisia. Monet suomalaisittain
työmarkkinoilla olevat eivät iki-

nä saa töitä: ei sopivaa ammattia
tai ammattipätevyyttä, ei kielitaitoa eikä tarvettakaan lähteä
ponnistelemaan, kun ikää on
kertynyt jo päälle 55 ja omassa
kotimaassaan on jo päästy eläkkeelle.
En voi väittää, että he poloiset elävät täysin syrjäytyneinä.
Vaikka sellaisiakin tapauksia on,
kun paluumuuttoon oikeutettu
on jo korkeassa iässä, mutta hänen lapsensa ja lapsenlapsensa
jäävät asumaan Venäjän puolelle.
Suuremmalla joukolla Suomeen
on muuttanut myös muita sukulaisia: siskoja ja veljiä perheineen
sekä omia lapsia perheineen. Tekemistä näyttää riittävän: mummot ja vaarit raahaavat lapsenlapsiaan harrastuksiin tai pitävät
alaikäisille seuraa, kun niiden
vanhemmat ovat kielikursseilla
tai töissä. Rajan taakse jääneet
sukulaiset ja ystävät myös pitävät
huolen, ettei Suomeen muuttanut jäisi potemaan kovaa ikävää,
joten vieraita rapakon takaa käy
säännöllisesti.
Minä olin kuitenkin kiinnostunut aktivoimaan ikäihmisiä,
jotka eivät itse päässeet suomen
kurssia pidemmälle. Tarkoituksena oli esittää ne mahdollisuudet, jotka asuminen Suomessa
tarjoaa. Tarttuuko uusiin mahdollisuuksiin tai ei - se on sitten
jokaisen oma päätös.
Näin ollen syntyi Seukko-seura,
jonka tarkoituksena on tarjota
kehittymismahdollisuuksia ja
seurustelua ikääntyville paluumuuttajille. Vuoden 2013
syksyllä alkoi toimia englannin
kielen kurssi ja vuoden lopussa

käynnistettiin liikuntaryhmä.
Monet ovat kiinnostuneet käsitöistä, joten säännöllisin välein
järjestämme käsityöpajoja.
Miksi englannin kielen kurssi,
vaikka eivät kaikki puhu vielä
suomeakaan sujuvasti? Vastaus
on yksinkertainen: aivoille on
tarjottava pureskeltavaa. Kun
suomeakin on opiskeltu, niin
vaihteeksi sopisi nyt englanti.
Monet ovat jo käyneet muuallakin Euroopassa ja huomanneet
matkoillaan, että olisi hyvä osata
vaikkapa muutama sana englantia pärjätäkseen. Englannin kielen tunnit pidetään Karjala-talon Inkerikodissa torstaisin kello
17.00. Opettajana toimii Alina
Maltseva, joka ilolla suostui pitämään tunteja seniori-ikäisille.
Hän on taitava ja hänestä pidetään kovasti.

”Muista tyttö, sie oot
inkeriläinen!”
Seniori-ikäisten olisi pidettävä huolta myös omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.
Muistaakseni entisessä NL:ssa
hyvä terveys oli lääkäreiden käsissä, jotka määräsivät vaivaan
kuin vaivaan lääkkeitä, voiteita
ja yrttejä, mutta kukaan ei käskenyt viisikymppistä lähtemään
hiihtopolulle. Tarkoituksenamme on saada ihmiset liikkumaan
aktiivisesti. Onneksemme löysimme Anna Kajavan, joka on
pari vuotta sitten muuttanut
Suomeen. Hän tähtää tulevaisuudessa hoitotyöhön ja aktiivisena liikkujana on kiinnostunut liikuntaohjaajan hommista.
Hän vetää liikuntaryhmää, joka

vuonna 2014 aloittaa Kontulan
palvelukeskuksessa (Kontukuja
5). Ryhmä kokoontuu maanantaisin kello 17.00. Tarjolla on
erityyppistä liikuntaa: sauvakävelyä, joogaa ym.
Seukko-seura kokoontuu myös
joka kuun viimeisenä lauantaina
Karjalatalossa (Käpylänkuja 1,
2.krs. Inkerikoti, kello 10.00).
Silloin keskustellaan ajankohtaisista asioista kahvi- ja teekupin
ääressä tai askarrellaan. Kaikki
eivät pysty varmaan koskaan puhumaan riittävän hyvin suomea,
joten yhteiskielenä on venäjä.
Olemme kuitenkin kiinnostuneita löytämään ns. tandempartnereita, jotka olisivat kiinnostuneita puhumaan seniori-ikäisten
kanssa suomea. Monelle kynnys
lähteä suomalaisten kanssa harrastamaan on liian korkea: ei uskalleta, koska ei luoteta omaan
kielitaitoon. Oman parin kanssa
keskustelu ehkä lähtisi helpommin käyntiin.
Tiedot Seukkojen kokoontumisista ovat Tapahtumakalenterissa lehden takaosassa.
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LYHYESTÄ VIRSI KAUNIS
Kokeillaan, toimiiko tällainen pieni tiedotusnurkkaus. Tässä kuka hyvänsä voi antaa vinkkejä tai
ideoita, lähettää terveisiä tai tiedottaa. Viestinkin toimittajat julkaisevat tässä lyhyet tekstinsä.
Kirjoitus voi olla myös ilman nimeä, jos nimen ilmoittaminen tuntuu vaikealta.

Liiton kunniapuheenjohtaja Keijo Korkka!
Suomen Inkeri-liitto tervehtii sinua. Olet toiminut
vuodesta 1975 alkaen vuoden 2013 loppuun Liiton
hallitustehtävissä, näistä puheenjohtajana vv. 1991 – 2001
ja varapuheenjohtajana vv. 2002 – 2013. Kun nyt olet
luopunut luottamustehtävistä, muistamme arvostaen
asiantuntijuuttasi ja toivomme, että se on tarvittaessa
edelleen käytössämme. Lämpimät kiitokset!

Suomen Inkeri-liiton 80-vuotisjuhlat
18. – 19.7.2014. Seuraavaan numeroon tulee tarkempia
tietoja.

Päivitetty kirjaluettelo on netissä www.inkeriliitto.fi
Luettelo julkaistaan myöhemmin myös viestissä.

Liitto suosittelee kaikille sukututkimuksesta
kiinnostuneille seuraavaa tapahtumaa: Inkerin
sukututkimuspäivät 22. – 23.2.2014 klo 11–17
Inkerin kulttuuriseurassa osoitteessa Wallininkatu 7.
Asiantuntijoina ja opastajina toimivat Pekka Wikberg ja
Risto Toivonen.
Tiedon lähetti kulttuuriseuran puheenjohtaja Helena
Miettinen

Perhekuvan omistaja löytyi
Edellisen viestin sivulla 21 oleva kuva oli joutunut HatsinanKolppanan matkalla puheenjohtajan papereitten joukkoon.
Kuva on otettu Jyväskylässä 1957. Sen omistaja Jalmari
Björn on oikealla ylinnä. Hän, samoin kuin kuvassa olevat
veljensäkin, on syntynyt Kolppanan kylässä ja käynyt
seminaarin koulua.
Isä Antti Björn, s. 1908, oli Sernitsan kylän koulun opettaja.
Venäläiset hakivat hänet sotaväkeen syksyllä 1941, eikä
hänestä ole sen jälkeen kuultu mitään.
Äiti Sofia (Sonja, os. Inki), s. 1911 kuoli 64-vuotiaana
Jyväskylässä.
Ylhäällä vasemmalla veli Vilho, keskellä Oskari. Keskellä
vasemmalta reunimmainen Robert on kuollut. Äidin ja
Jalmarin välissä on Valtteri.
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Puheenjohtaja kiittää rouvaa, joka antoi Mikaelin
kirkossa vinkin Presidentti Mauno Koiviston muistamisesta.
Koivistolle lähetetyn kirjeen kopio on tässä viestissä.

Uusi kirja löytynyt päivityksen jälkeen: Pirhonen Olli.
Kansan vihollinen. Inkerinsuomalaisen Niina Väärän tarina.
Copyright @ Docendo Oy. Saarijärven Offset Oy 2012.

Uutiskolumnistin kannanotto

Inkeri ja inkeriläisyys missä mikin on?
Wladimir Kokko

T

uskin jollakulla on tarkka määritelmä, mitä inkeriläisyys tarkoittaa.
Minusta siihen kuuluu tietoisuus
yhteisestä kotimaastamme kaunisten muistojen Inkeristä. Se
sisältää suomen taidon ja lempeän suhtautumisen isovanhempiemme hauskaan venäjän sanoja
täynnä olleeseen murteeseen. Siihen liittyvät vanhat Inkerinmaan
kansanlaulut ja tuttuja virsiä rauhallisine luterilaisine jumalanpalveluksineen. Kuri ja siisteys
kotona, jotka olemme oppineet
vanhemmilta ja isovanhemmilta, heidän kertomia perheen sorto- ja vaellustarinoita. Ehkä se
tarkoittaa myös tottumusta rehelliseen työhön ja kiinnostusta
siitä, miten siellä Suomessa menee. Kaikkea tätä sanon inkeriläisyydeksi ja juuri se muodostaa
identiteettimme ytimen. Inkeriläisyys ei säily kirjahyllyillä eikä
museoissa, se on meissä. Jos se
elää, niin se elää sieluissamme.
Inkeriläisyys on siinä, missä inkerinsuomalaiset asuvat.
Tilaston mukaan historiallisella
Inkerinmaalla on jäljellä vain 8
tuhatta suomalaista. Saman verran heitä on Karjalassa, Virossa
asuu 7 tuhatta maamiestä, taas
Suomessa arvioiden mukaan on
yli 25 tuhatta inkerinsuomalaista. Epäilemättä juuri Suomessa
suomen kielitaito on elävintä ja
lasten kasvatus perustuu pääosin
luterilaiseen kulttuuriperin-

töön. Jos inkeriläisyys on vielä
hengessä, niin sen pääpaikkana
on oltava nykyrealiteettien mukaan Suomi. Inkeriläistoiminnan painopiste siirtyy Suomeen.
Ovatko paikalliset inkeriläisjärjestöt ja ennen kaikkea Suomen Inkeri-liitto siihen valmiina? Tunteeko Suomessa asuva
inkerinsuomalaisten sivistynyt
luokka vastuunsa inkeriläisyyden tulevaisuudesta? En osaa
vastata näihin kysymyksiin siksi
asun Pietarissa… Tiedän vain,

Tunteeko
Suomessa asuva
inkerinsuomalaisten
sivistynyt luokka
vastuunsa
inkeriläisyyden
tulevaisuudesta?
että moni Suomeen muuttanut
inkerinsuomalainen on huolessa vain nopeasta kotoutumisesta
sekä työnhausta ja yrittää muuttua suomensuomalaisten kaltaiseksi mahdollisimman nopeasti
ajattelematta inkeriläisyyttä
yhtään. Taas toiset inkeriläismuuttajat vasta Suomessa ovat
havainneet, että heissä ei ole pisarakaan suomalaisuutta, tällaiset käyvät ortodoksikirkossa ja
liittyvät Suomen venäläisseuroihin, jossa laulelevat koskettavia
ikäviä lauluja Venäjä äidistään.
Täällä Pietarissa meidän on ehkä

helpompi tehdä suomalaistyötä,
juuremme ovat syvässä tässä
maassa varsinkin jos suvun kotikylä on säilynyt. Vanhempien
ja isovanhempien haudoilla on
helppo käydä milloin tahansa. Ja
kotikylän kirkon kellot kutsuvat
joulunviettoon Paikallisnuoret
ovat kiinnostuneita juuristaan,
he täyttävät meidän kieliryhmiä
sekä avullamme tutustuvat suomalaisuuteen ja luterilaisuuteen
sen paikallisessa inkeriläisessä
versiossa. Ei edes tarvitse enää
viranomaisille selittää keitä me
olemme, päinvastoin meidän
muusikot kutsutaan joka juhliin
ja IL:n tulkit ja opettajat arvostetaan. Mediakin on pienestä
kansallisvähemmistöstämme
kiinnostuneena. Juuri pienestä,
hyvin pienestä vähemmistöstä on
kyse. Suomalaistyötä riittäisi jokaiselle ja suomalaisuudesta Inkerinmaalla on isoa tarvetta. Ei
vain niitä inkeriläisyyttä omaavia enää Inkerissä riitä.
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tapahtumakalenteri

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

Suomen Inkeri-liitto ry
Inkeri-iltapäivät
Tilaisuudet alkavat kahvihetkellä (kahvi on maksullinen) klo 13.30. Ohjelma alkaa klo 14.00
• La 8.2. Santeri Ankerian vaiheet Narvasta
Kroatiaan; mukana myös omat kokemukset papin työstä Kroatiassa. Rovasti Matti
Korpiaho kertoo.
• La 8.3. Inkerin kulttuuriseura järjestäjänä:
Inkerinsuomalaisten suomen kielen käyttö Pietarissa ja sen lähialueella. Pääkohtia
muutoksesta ja nykyisestä todellisuudesta. Tri
Kaarina Mononen kertoo väitöskirjastaan.
• La 12.4. 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.
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 on noin km
kävelymatkaa.
Matkat
Su 18.5. Taipalsaareen, konsertti ja Putron
huvila. Tarkemmat tiedot seur. numerossa.
22

Pe 20.6. – ma 23.6. juhannusmatka Venäjälle
Sestroretskiin (Systerpek, Siestarjoki – monta
nimeä), jossa juhlat 21.6., jumalanpalvelus
22.6. Terijoen kirkossa. Majoitus hotellissa
puolihoidolla. Retkeillään Pohjois-Inkerissä
matkustajien toiveiden mukaan (kertokaa
ilmoittautumisen yhteydessä). Viipurissa käydään uusitussa Aallon kirjastossa tai Eremitaasissa. Matka toteutuu, jos matkustajia on
vähintään 12. Hinta-arvio on noin 450 €+ viisumi. Lopullinen hinta riippuu mm. matkustajien määrästä. Ilmoittautumiset 15. helmikuuta mennessä: Anneli Mylläri, Kyläkaivontie 2
B 18, 01350 Vantaa tai anneli.myllari@welho.
com. Tiedustelut: Anneli Mylläri, 0407435560
tai Alina-Sinikka Salonen, 040 7437042.
Matka järjestetään vain, jos tarvittava määrä
matkustajia on ilmoittautunut määräaikana.
Ilmoittautuminen ei siinä vaiheessa ole vielä
sitova. Ilmoittautuneille annetaan lopulliset
hintatiedot ennen lopullista päätöstä.
Pe 4. – su 6.7. Tallinnan suurille laulu- ja
tanssijuhlille. Lähtö Länsisatamasta pe 4.7.
klo 10.30, paluu su 6.7. klo 21.30. Hinta 220
€ sis. laivamatkat Tallinkin laivalla, kuljetukset
satama – hotelli - konserttipaikat, 3 konserttilippua, majoituksen 2 hh aamiaisella hotelli
Braavossa vanhassa kaupungissa. 1 hengen
huoneen lisämaksu on 60 €. Numeroitujen
konserttipaikkojen lisämaksu on 75 €. Matkalle mahtuu 30 henkilöä. Ilmoittautuminen:
alinasinikka@gmail.com tai Alina-Sinikka

Salonen, Metsäpurontie 17 D 58, 00630
Helsinki. Ilmoita nimi, osoite, puh.nro, s.aika
ja mahdollinen Tallinkin kortin nro. Ilmoita
myös, jos haluat maksaa lipuista lisämaksua
75 €. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Varaus on sitova, kun varausmaksuna
on maksettu 70 € Suomen Inkeri-liiton tilille
FI15 8000 1710 3772 44. Ilmoittautumisaikaa
on niin kauan kuin paikkoja on. Tiedustelut
A-S Salonen, 0407437042.
SUOSITELLAAN
Suosion saaneet Inkerin sukututkimuspäivät
pidetään 22.-23.2.2014 klo 11-16
Inkerin kulttuuriseurassa osoitteessa Wallininkatu 7. Asiantuntijoina ja
opastajina toimivat Pekka Wikberg ja Risto
Toivonen.

Hyvinkään Inkeri-kerho
Hyvinkään Inkeri-kerho ry kokoontuu seurakunnan aulakahviossa (Hämeenkatu 16) aina
kuukauden 1. Sunnuntaina kello 14.
Kevään kokoontumiset ovat seuraavat:
•
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

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.

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
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KAARISILTA
Aale Tynni

Ja Jumala sanoi: ”Toisille annan toiset askareet,

vaan sinulta, lapseni, tahdon, että kaarisillan teet.
Sillä kaikilla ihmisillä on niin ikävä päällä maan,
ja kaarisillalle tulevat he ahdistuksessaan.

Tee silta ylitse syvyyden, tee, kaarisilta tee,
joka kunniaani loistaa ja valoa säteilee.”

Minä sanoin: ”He tulevat raskain saappain, multa-anturoin –
miten sillan kyllin kantavan ja kirkkaan tehdä voin,
sitä ettei tahraa eikä särje jalat kulkijain?”

Ja Jumala sanoi: ”Verellä ja kyynelillä vain.

Sinun sydämesi on lujempi kuin vuorimalmit maan –

pane kappale silta-arkkuun, niin saat sillan kantamaan.
Pane kappale niiden sydämistä, joita rakastat,

he antavat kyllä sen anteeksi, jos sillan rakennat.
Tee silta Jumalan kunniaksi, kaarisilta tee,

joka syvyyden ylitse lakkaamatta valoa säteilee.
Älä salpaa surua luotasi, kun kaarisiltaa teet:

ei mikään kimalla kauniimmin kuin puhtaat kyyneleet.”

Aale Tynni on syntynyt Venjoella 1913 ja kuollut Helsingissä 1997.
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