Inkeriläisten

2 / 2014

Le
n
AL ing
E ra
A KSA din
at
p
TA teit NT iiri
KA a ja ER tyk
IS el I A ses
ä H t
I
ja N JU mä OL ä 70
n
m palj UR va A-V vu
uu on IL ih A ot
ta
LE eit LO ta
!
2 a

Suomen Inkeri-liitto ry

viesti

1

Tässä numerossa – Inkeriläisten viesti 2 / 2014

Kansikuva
Kuluva talvi on ollut
valtaosassa Suomea
luistelijoille suotuisa,
mutta hiihtäjille ikävän
vähäluminen.
Numero 3/2014 ilmestyy
viikolla 21.
Aineisto toimitukselle
27.4. mennessä.

Puheenjohtajan mietteitä

3

Leningradin piirityksestä 70 vuotta

4

Takaisin juurille 2

9

Aleksanteri Ahola-Valo

14

Lyhyestä virsi kaunis

17

Uutisia Inkeristä

18

Aatteita ja elämän vaiheita

19

Tapahtumakalenteri

22

Numero 4/2014 ilmestyy
viikolla 35.
Aineisto toimitukselle
7.8. mennessä.

Inkeriläisten viesti
JULKAISIJA
Suomen Inkeri-liitto ry.
www.inkeriliitto.fi
suomeninkeriliitto@gmail.com
Puheenjohtaja Alina-Sinikka
Salonen
p. 040 743 7042
alinasinikka@gmail.com

LEHDEN VUOSITILAUS 2014
35€ EU-maat
40€ muualle

TOIMISTO
Lehden tilaukset ja
osoitteenmuutokset,
jäsenmaksut, tuotetilaukset yms.
Osoite: Inkerikoti, Karjalatalo
Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki
tai p. 045 261 2342

LEHDEN TOIMITUS
Päätoimittaja
Alina-Sinikka Salonen
Toimitussihteeri
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

PANKKI
Danske Bank
FI51 8000 1200 3063 64
ILMOITUKSET/€
1/1 sivu 250€
½ sivu 135€
¼ sivu 85€
Kuolinilmoitukset 17€
Kiitos- yms. ilmoitukset 10€

2

TILAAMINEN
Maksu tilille ja osoitetiedot
kuitille ja Suomen Inkeri-liitto ry:n
toimistoon.

TOIMITUKSEN OSOITE
Renkkelintie 28
40950 Muurame
p. 050 599 6773 (ark. 9-17.00)
inkerinviesti@suomi24.fi
PAINOPAIKKA
Picaset Oy
Helsinki
Lehti ilmestyy kuudesti vuodessa.
Aineisto palautetaan vain
erikseen pyydettäessä.

INKERILÄISTEN
SIVISTYSSÄÄTIÖ
Hallituksen pj. Toivo Iho
Bredantie 6 E 22,
02700 Kauniainen
p. 050 505 2335
OP FI77 5780 3820 0314 99
PÄÄASIAMIES RUOTSISSA
(Hoitaa lehden tilaukset)
Viktor Aitman
Linbanev 6
SE-43835 Landvetter
p. (03)191 6602
v_aitman@spray.se
Ruotsin Inkeri-liiton postisiirtotili
173888-9
ISSN 1236-9586

Puheenjohtajan mietteitä
Alina-Sinikka Salonen

A

ikaa jää kovin vähän
kulttuuriharrastuksiin.
Siksi koen onnenpotkuksi, jos kirja, jonka luen tai
elokuva, jonka katson, antaa
mahdollisimman paljon. Että se
ei ole vain ajanvietettä.
Olen viime aikoina ollut onnekas.
Kohdalleni on sattunut luettavaa
ja katsottavaa, joka on avannut
lähihistoriaa ja antanut uskoa siihen, että pitemmällä aikavälillä
tarkasteltuna olemme kasvaneet
ihmisinä. Puhun aikavälistä,
jonka olen itse elänyt, jatkettuna
vanhempieni sukupolvella.
Finlandia-palkinnon saanut
Riikka Pelon kirja Jokapäiväinen
elämämme avaa ikkunoita Stalinin ajan sorrettuihin ja sortajiin,
petettyihin ja pettäjiin. Välimaastoa ei ollut. Kirjassa kerrotut
raakuudet ovat sydäntä raastavia,
luettuina kuitenkin siedettävämpiä, kuin näytettyinä elokuvassa.
Syvä ymmärrys varmaan vaatii
tämän shokkikäsittelyn. Kirjan
nimi tulee siitä, kuinka yksi päähenkilöistä muutamien rauhallisten päivien aikana ymmärsi,
että juuri tämä jokapäiväinen
elämä, arjen askareet, on parasta
aikaa. Hänelle sitä ei kauaa suotu. Kirjasta on sanottu, että se
on kiihkeä ja järkyttävän kaunis
kuvaus ihmisyydestä, epätoivosta, rakkaudesta, petoksesta – ja
kirjoittamisesta. Minulle se lisäsi ymmärrystä siitä, miksi inkeriläisiä on sorrettu niin paljon:

meitä on ollut vaikea taivutella
sortajan rooliin, kun vaihtoehtoja
on ollut vain kaksi.
Inkeriläiset, jotka ovat olleet
riittävän onnekkaita, ovat sortokauden alkaessa löytäneet
kolmannen vaihtoehdon: pyrkimisen Suomeen. Tällaisen
suvun tarina kerrotaan kirjassa
Aale Tynni - Hymyily, kyynel,
laulu. Teoksen nimi tulee Aale
Tynnin runosta. Aale on keskiössä tässä sukukronikassa, jonka
ovat koonneet Aalen tytär Riitta
Seppälä ja Riitan poika MikkoOlavi Seppälä. Olen sattumoisin
asunut samoilla seuduilla, kuin
Kaapre Tynnin perhe ennen minua. Koulutyttönä olin kesätöissä
Pukinmäen postissa, joka sijaitsi
Tynnien Kannakselta siirtämässä
Kotikontu-talossa.
Kirjassa kuvataan Aale Tynnin
sekä henkilökohtaista että kirjailijan elämää taisteluineen ja
voittoineen, iloineen ja suruineen
niin perusteellisesti, että ”kiveäkään ei ole jäänyt kääntämättä”.
On hämmästyttävää, kuinka hyvin tietoja on säilynyt, ja kuinka
suuren työn äiti ja poika ovat tehneet niiden saattamiseksi kirjaksi. Aale Tynni on sen ansainnut!

valtataistelusta. Kirjoissa sorrettuja ovat vähemmistöt, filmeissä
enemmistöt. Elokuvissa nähdään, että voimalla ja väkivallalla ei päästä niihin tuloksiin,
kuin sovittelulla ja neuvottelulla
päästään. Minulle, joka en ymmärrä, kuinka sotaa voidaan
käyttää virallisesti hyväksyttynä
keinona ratkaista asioita, tämä oli
ilosanomaa!

Vielä mainitsen kaksi elokuvaa:
12 years slave (12 vuotta orjana) ja Nelson Mandela. Nämä,
niin kuin edellä mainitut kirjat,
kertovat ihmisryhmien välisestä
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Leningradin piirityksestä 70 vuotta
Janina Emilia Iljainen, Seuloskoi

Minulle aiemmin tuntematon Janina Iljainen
Seuloskoista lähetti viestin, jossa kysyi halukkuuttani julkaista kuvakertomus Leningradin
päättymisen 70-vuotisjuhlista. Olin ilman
muuta kiinnostunut asiasta. Uskon myös lukijoiden olevan. Teksti kuvineen on tässä. A-S S

I

tä-Inkeristä ei ole paljoa kirjoitettu. Eikä
ihmekään, onhan vaikea uskoa, että Itä-Inkerissä
(Markkovan seurakunnassa)
on yleensä asunut ihmisiä.
Se on ollut pittoreskeja soita
ja läpipääsemättömiä metsiä.
Vain paikannimet (Haittola,
Liipukka, Tortola) muistuttavat entisistä inkeriläisistä
kylistä. Haittolan kylä on
saanut nykyaikaisen sotilasmuistomerkin. Itä-Inkeri otti
sodassa pääiskun vastaan, perusottelut tapahtuivat täällä
silloin kun Leningradia puolustettiin.
Nyt entisen Markkovan seurakunnan alueella sijaitsee
Kirovskin piiri. Kun Leningradin piirityksestä tuli
kuluneeksi 70 vuotta, täällä
oli monta muistotapahtumaa,
inkeriläisetkin osallistuivat
niihin. Nevski Pjatatshokin
kunniapatsaalla pidettiin
jokavuotinen tilaisuus, jossa muistettiin Leningradin
alueen piirityksen läpimurtoa. 27.1.2014 täällä kävi
V.F.Presidentti V.V.Putin.
Hän kunnioitti kaikkien kaa4

tuneiden muistoa, mm. oman
isänsä, joka taisteli Nevski
Pjatatshokilla. (Valokuva on
minun ottamani.)
Samana päivänä toisella
suurella muistopatsaskokonaisuudella Sinjavinski-kankareella tapahtui tilaisuus,
johon osallistuvat ihmiset
edustivat eri kansallisuutta,
uskontoa ja poliittisia vakaumuksia. Tämä kohtaaminen
tuskin tapahtuisi toisena päivänä ja toisessa paikassa.
Sinjavinossa on yli 10 vuotta
toiminut aktiivisesti sotaarkeologinen joukko Ingria
(Pietarin yliopisto). 26.1.2014
se järjesti suksiretken Sinjavinolla (Volhovin rintaman
linja). Helmikuun 4.-7.pvä
järjestettiin näyttely ”Leningradin uroteko”, johon Ingrian edustajat osallistuivat.
Se pidettiin Valtioduumassa
(eduskunnassa) Moskovassa.
Näyttelyssä oli esille kaivettuja sotilaiden kunniamerkkejä, metalleja, medaljonkeja
ja henkilökohtaisia esineitä.

Presidentti Putin laskee kukkia Nevski Pjatatshokilla. Sieltä hän oli
matkalla veteraanien tapaamiseen Kirovskiin. (Kuva Janina Iljaisen).

Pavlov Mihail Andrejevitsh ,Nevski Pjatatshokin veteraani,
joka voi vastata kysymyksiin sodasta; Janina Iljainen,
tekstin kirjoittaja ja kuvien lähettäjä; Tatjana Rjabinina,
inkerinsuomalaisten ja Vologodin vepsäläisten jälkeläinen.

Sota-arkeologinen joukkko Ingria XXI suksiretkellä Sinjavinon
taistelupaikoilla.

Näyttelyesineitä tarkastelemassa Iljin Jevgeni Vasiljevitsh, sota-arkeologisen joukon komentaja; Oljesja Tshuprina,
Ingrian sota-arkeologisen joukon varakomentaja; Sergei Mironov, Oikeudenmukaisen Venäjän puolueen johtaja.

Kansojen, uskontojen ja maailmankatsomusten ystävyys kohtaavat Sinjavinski-kankareella.
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UUTISKOLUMNISTIN KANNANOTTO

Leningradin saarto ja
inkerinsuomalaiset
Wladimir Kokko
27. tammikuuta 2014 on täyttänyt 70 vuotta siitä, kun Leningrad vapautettiin natsien
saarrosta. Leningradin saarto
on toisen maailmansodan historian traagisimpia vaiheita.
Yksi miljoona siviiliä kuoli piiritetyssä kaupungissa nälkään
ja pommituksiin. Nälänhätää,
mikä hallitsi kaupungissa talven aikana 1941–1942, meidän
on nykyään mahdotonta edes
kuvitella. Elintarvikkeita Leningradiin tuotiin ja ihmisiä
kaupungista evakuoitiin ns elämäntietä pitkin Laatokan yli,
talvisin jäitse ja kesäisin vesitse.
Saarto kesti vajaa 900 päivää,
mutta kaupunki ei antautunut.
Inkerinsuomalaisten kohtalosta Smolnassa oli päätetty jo
24. elokuuta, tämä epäluotettava vähemmistö oli tarkoitus
karkottaa Siperiaan ja Kazahstaniin. Ei vain ehditty, saksalaisjoukot valloittivat Lyssin
(Schlisselburgin) Laatokan rannalla 8. syyskuuta 1941 ja kaikki tiet Leningradista sisämaahan olivat poikki. Rintamalinja
kulki Neva-joken etelärantaa
pitkin lähellä Kolpinoa, sieltä
Lihan kautta Strelnaan. Sellaiset esikaupungit kuin Pauluskoi
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ja Saari (silloin Detskoje Selo)
sekä Kraassila olivat saksalaisten valloittamia. Suomenlahden
etelärannikolla oli vielä pienempi Rampoon saarto. Suomen
sotajoukot olivat Kannaksella
lähellä vanhaa rajaa ja sulkivat piirityksen pohjoissektorin.
Saartoon jäi noin 28 tuhatta
inkerinsuomalaista.

”Perunat ja
hapankaalitynnyri
kellarissa sekä
oma lehmä olivat
kyllä jonkinlaisena
pelastuksena
verrattuna
kaupungissa
hallinneeseen
nälänhätään..”
Leningradissa, missä pahimmilla piti selviytyä 125 gramman korvikeleivän päiväannoksella, asui suhteellisen vähän
inkerinsuomalaisia, he olivat
töissä aseteollisuustehtailla.
Suurin osa maa-miehistämme
asui maaseudulla, missä kodin
lähellä oli oma perunapelto ja

”liävässä” oma lehmä. Työntekijöistä oli kova pula, miehet jo
kesä-heinäkuun aikana saivat
kutsunnan armeijaan ja puolustivat kaupunkia natsien hyökkäyksestä. Työikäisten naisten oli
pakko tehdä kolhoosin työtä,
osallistua puolustuskohteiden
rakentamiseen ja Rääpyvällä
esim. turpeen nostoon. Perunasato nostettiin ja joitakin rehua
lehmille hankittiin vanhusten
ja lasten voimin. Perunat ja hapankaalitynnyri kellarissa sekä
oma lehmä olivat kyllä jonkinlaisena pelastuksena verrattuna
kaupungissa hallinneeseen nälänhätään.
Syys-talven aikana Inkerin
maaseudulla kulkivat monenlaiset varkaat, jotka olivat tietoisia
maalaisväestön ”rikkaudesta”.
Ulkona olleista maakellareista perunat varastettiin öisin ja
joskus keskellä päivääkin talous
ryöstettiin ja lehmä vietiin pois,
siksi lapset ja vanhukset eivät
pystyneet järjestämään mitään
vastarintaa. ”Linnasta” kävi
myös nälkäisiä, jotka vaihtoivat
omaa kultaa ja hopeaa ruokaan.
Jotkut inkeriläiset eivät voineet
vastustaa tätä kiusausta, saivat
kultaa käteen ja jäivät talveksi

ilman syötävää. Siis pakkasena
talvena 1941–1942 nälkää näki
paljon Inkerin maaseudullakin
asuneita. Nälkään kuoli satoja
inkerinsuomalaisia.

set tuhoutuivat pommituksiin,
naiset vain rukoilivat ja pitivät
lapsensa sylissä kiinni. Näitä
”Elämän tien” uhreja on mahdotonta laskea.

Kevät aina tuo mukaan toivoa,
muttei inkerinsuomalaisille
maaliskuussa 1942. Karkotussuunnitelma ei unohtunut ja
Smolnasta tuli käsky suomalaisväestön poistamisesta saarron
renkaasta. Toimittiin pikaisesti,
yhdessä maaliskuun viimeisessä viikossa kaikki suomalaiset oli karkotettava Siperiaan.
Keltossa se tapahtui niin, että
piti kävellä Seuluskoihin Myllypuron rautatieasemalle, moni
työnsi peräänsä kelkan, jossa oli
jotain syötävää ja muuta tavaraa. Mukaan sai ottaa vain 15
kiloa tavaroita. Vain vakavasti
sairaille järjestettiin Seuluskoihin jokin kyyti. Karkotettiin
KAIKKI SUOMALAISET
iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Kabonassa karkotettavat taas
nimilistojen mukaan siirrettiin
härkävaunuihin ja vähintään
kuukauden kestänyt Siperian
matkansa alkoi. Matkan aikana
leipää ja keitettyä vettä annettiin hyvin harvoin. Joka vaunussa ihmiset sairastivat ja heikommat (lapset ja vanhukset)
kuolivat. Näin menehtyi vielä
pari tuhatta inkerinsuomalaista,
joilla ei ole edes hautaa, ruumiit
vain jätettiin radan varrelle...

Myllyporon rautatieasemalla
tulleet inkeriläiset nimilistojen mukaan laitettiin härkävaunuihin ja kuljetettiin Osinovetsiin, tämä matka ei ollut
pitkä. Osinovets oli pikaisesti
edellisenä syksynä rakennettu
liikennesolmio Laatokan länsirannalla. Ihmejuttu, mutta
maaliskuun lopulla 1942 Laatokka oli vielä jäässä, vaikka jää
oli jo heikko ja monin paikoin
sen päällä oli vettä. Inkerinsuomalaiset lastattiin Osinovetsissa
kuorma-autoihin ja vietiin noin
30 kilometrin päässä järven toisella rannalla sijainneeseen Kabonaan. Jotkut autot kaikkine
ihmisineen jäivät jään alle, toi-

Näin Leningradin saarto päättyi inkerinsuomalaisille ja heidän selviytymistarina Siperiassa
alkoi. Paluu kotikonnuille käytännössä tuli heille mahdolliseksi vasta Stalinin kuoleman
jälkeen.
Nykyään kaikki inkerinsuomalaiset, jotka asuivat Leningradin
saarrossa syyskuusta 1941 maaliskuuhun 1942, saavat kaksi lisäeläkettä. Toinen on saarrosta
selviytyneiden lisä ja toinen
kansallisuudestaan vainottujen
lisä. Kovalla hinnalla maksettuja etuoikeuksia ne ovat.
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Haluatko saada seuraavan Viestin?

Tarkista silloin, oletko maksanut lehden tilausmaksun, 35 €. Jos se on unohtunut, maksa se
maaliskuun loppuun mennessä Suomen Inkeri-liiton tilille FI51 8000 1200 3063 64.
Muuten tulkitsemme, että olet lopettanut tilauksen.

Haluatko pysyä Liiton jäsenenä?

Tarkista silloin, oletko maksanut jäsenmaksun, 20 €. Jos se on unohtunut, toimi samalla tavalla.
Kirjoita laskuja maksaessasi VIESTI-kohtaan nimesi ja osoitteesi.

Oletko epävarma maksujesi suhteen?

Jos haluat kysyä jäsenmaksuista tai lehden tilauksesta, ota yhteyttä sihteeriin p. 045 261 2342.

Löydämmekö uusia jäseniä ja tilaajia?

Suomen Inkeri-liitto kiittää, jos vielä lisäksi löydät uusia tilaajia ja jäseniä.
Niitä tarvitsemme. Ne turvaavat toimintamme jatkumisen monipuolisena.
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Lämpimin terveisin
Liiton hallituksen työjaosto

takaisin juurille 2
Toivo Kabanen, PhD, kunniakonsuli ja Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiön johtaja
Kabasen teksti on loppuosa luennosta, jonka hän piti Suomen
Maahanmuuttoviraston (migrin) Tallinnassa 31.10 – 1.11.2013
järjestämässä seminaarissa TAKAISIN JUURILLE. Luennon alkuosa
julkaistiin Viestin numerossa 1/2014.

KIHINÄÄ JA KUHINAA: MINÄKIN TAHDON SUOMEEN! Miten asiat sujuivat Virossa?

V

irossa alkoi inkerinsuomalaisten aktiivinen toiminta vuoden 1988 syksyllä. Se ilmentyi tuohon aikaan
ennen kaikkea omaan kieleen ja
kulttuuriin liittyvillä aloilla. Jo
vuoden 1989 alussa, erityisesti
Viron Inkerinsuomalaisten Liiton perustamisen jälkeen, alkoi
aktiivinen yhteyksien hakeminen
Suomeen. Yksi ensimmäisiä kontakteja ja myös yhteistyökumppani oli Suomi-seura, jonka kautta
saimme ensi tietomme Suomen
valtionlaitosten, yhdistysten yms.
toiminnasta.
Koska perestroikan myötä helpottui myös Neuvostoliitosta
pääsy, syntyi monilla maanmiehillämme toive vierailla esivanhempiensa maassa Suomessa.
Monilla oli siellä myös sukulaisia ja tuttavia. Koska Neuvostoliitto oli edelleen olemassa, tuli
ulkomaille pääsemiseksi hankkia
ulkomaanpassi. Tiettävästi tuolloin oli olemassa laitos nimeltä
OVIR, joka antoi passeja. Sinne
syntyivät nopeasti pitkät jonot.
Helpottaakseen maanmiestensä
tilannetta ja auttamaan erilaisten
ongelmien ratkaisemisessa perusti Viron Inkerin Liitto VIL oman

toimiston Tallinnaan. Saimme
solmituksi sopimuksen OVIRin
kanssa siitä, että toimistomme
työntekijät alkoivat auttaa tarvittavien asiapaperien valmistelussa ihmisille passin saamiseksi.
Samalla yhteytemme Suomeen
päin avartuivat ja tieto alkoi liikkua myös sikäläisissä liikepiireissä. Pian toimistoomme tulivat
käymään erilaiset suomalaisten
yritysten edustajat, jotka olivat
hankkimassa itselleen uutta työvoimaa. Se oli ennen yhdeksän-

”Ensimmäisinä
vuosina ei ollut
minkäänlaisia ohjeita,
kuinka prosessin
pitäisi tapahtua.”
kymmenluvun suurta lamaa. Se
toi mukanaan suuren työkuorman toimistollemme. Meidän
piti palkata kolme työntekijää.
Noina vuosina toimistomme oli
kuin passi- ja työvoimatoimisto.
Pian syntyi ongelma OVIRin
kanssa, koska heiltä loppuivat
passikaavakkeet, ja niiden tilaamiseen kului paljon aikaa.
Keksimme kuitenkin ratkaisun.

Myös Neuvosto-Virossa toimi
ulkoministeriö, joka antoi virkapasseja. Koska suhteet ulkomaiden kanssa laajenivat hyvin
nopeasti, annettiin suurimmille
organisaatioille oikeus anoa ulkoministeriön virkapasseja. Niinpä myös VIL sai vastaavan oikeuden. Se helpotti matkustamista.
Presidentti Mauno Koiviston
10.4.1990 lausunnon jälkeen,
jonka mukaan inkerinsuomalaisia voi nimittää ulkosuomalaisiksi ja että näillä on oikeus palata
Suomeen, muuttui tilanne. Uusi
status nosti niin inkerinsuomalaisten omanarvontuntoa kuin
myös toivetta muuttaa Suomeen.
Ensimmäisinä vuosina ei ollut
minkäänlaisia ohjeita, kuinka
prosessin pitäisi tapahtua. Jotkut
lähtivät Suomeen viisumilla ja
löysivät sieltä työtä ja hankkivat
tarvittavat oleskelu- ja työluvat
paikan päältä. Monilla oli työnantajan kutsukirje, ja heille annettiin oleskelu- ja työluvat Viron
puolella.
Seuraavana suurena ongelmana
olivat Suomen konsulaatin pitkät jonot. Kiinnostusta Suomeen
pääsemiseen ei ollut vain inkerin9

suomalaisilla, vaan myös monilla vironmaalaisilla. Tämän ongelman lieventämiseksi käytiin
neuvotteluja konsulaatin kanssa
inkerinsuomalaisten palvelemisen parantamiseksi. Ratkaisuna oli se, että torstaisin, jolloin
konsulaatissa ei ollut vastaanottoa, alettiin palvella inkerinsuomalaisia. Tätä varten sovittiin,
että joka järjestöstä nimetään
yhteyshenkilö, joka alkaa käydä
konsulaatissa valmistelemassa
viisumeita ja työlupia. Se tapahtui niin, että yhdistyksen edustaja
toi sovittuna päivänä anomukset

ja passit konsulaattiin ja sai haltuunsa edellisellä kerralla tuomansa passit. Se vähensi oleellisesti ihmisten vaivannäköä.
Vuosina 1989–2002 välitti toimistomme joukoittain työpaikkoja Suomeen. Erityisen intensiivinen oli ajanjakso ennen lamaa,
eli 1990–1991. Mutta työpaikoista tiedottaminen kiinnostuneille
jatkui vuoteen 2005. Valitettavasti meillä ei ole tarkkoja tietoja
kuinka paljon kauttamme saatiin
passeja, viisumeita, oleskelulupia
ja työpaikkoja Suomeen.

Sellainen spontaani muutto
Suomeen ei voinut kestää kauan. Olen ymmärtänyt, että pian
presidentti Koiviston inkerinsuomalaisten statusta koskevan lausunnon jälkeen eri virkakunnat
alkoivat organisoida muuttoliikettä. Vuonna 1993 palkattiin
paikan päältä paluumuuttoneuvoja konsulaattiin. Laadittiin
tarvittavien asiakirjojen luettelo.
Alettiin järjestää kielikursseja jne. Tästä kaikesta kuulette
enemmän seuraavilta esiintyjiltä.

Organisaatio ja sen muutokset Pietarista katsottuina
Wladimir Kokko
1. Alku.
Inkerinsuomalaisten nykyinen
paluumuutto Suomeen on alkanut vuonna 1990, sen jälkeen,
kun huhtikuussa presidentti
Mauno Koivisto televisiohaastattelussa lausui että ”suomalaisia
Neuvostoliiton alueelta voidaan
pitää paluumuuttajina Suomessa”. Tämä lause tuli silloin yllätyksenä jopa Inkerin Liiton johdolle, aikaisemminhan olimme
toivoneet Suomeen muuttoluvan vain humanitaarisista syistä
(esim. eläkejärjestelmä NL:ssa
oli romahtamassa ja jotkut vanhukset näkivät nälkää) tai hätätilanteessa (kansalaissodan uhka
tuntui olevan realistinen).
Alkuvaiheessa säädöksiä, jotka
määrittelisivät inkerinsuomalaisten muuttoa Suomeen, ei ollut, ja
paluumuutto oli varsin kaoottinen. Suomeen tultiin turistiviisumilla ja jätettiin oleskelulupahakemus lähipoliisiin.
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Pietarissa Suomen konsulaatti puuttui asiaan. Paluumuuton
järjestelyn sai tehtäväksi konsuli Marja-Liisa Halinen. Hän
ei voinut kuvitella paluumuuton
organisaatiota ilman Inkerin Liiton osallistumista. Hänen pyynnöstään IL:n toimistossa avattiin
jonotuskirja ja vain tähän erikoistunut sihteeri piti Suomeen aikovien nimiluetteloa. Periaatteessa
Suomeen päästiin vain konsulin
haastattelun jälkeen, mutta ”villimuuttokin” jatkui. Vuonna 1992
Suomeen ex-Neuvostoliiton alueelta pääsi ennätysmäärä paluumuuttajia, 4700. Alkuvaiheessa
riitti, jos yksi isovanhemmista oli
merkitty asiapapereihin suomalaiseksi.
Ihan alussa inkerinsuomalaisten
paluumuuttoa hallinnoi Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö,
ilmeisesti muuttoa pidettiin humanitaarisen toimenpiteen kaltaisena. Sitten tehtävät siirtyivät

Työministeriölle, joka aktiivisesti
kehitti yhteistyötä Inkerin Liiton
kanssa. IL:n johdon ja Suomen
viranomaisten välillä käytiin
jatkuvaa keskustelua, sovittiin
mm., että vuodessa Suomeen
voi muuttaa korkeintaan 2000
inkerinsuomalaista paluumuuttajaa puolisoineen ja alaikäisine
lapsineen. Tätä lukua ei koskaan
vuoden 1992 jälkeen saavutettu,
esim. vuosina 1998–2002 se vaihteli 1000 - 1300, jonakin vuonna
laski jopa muutamaan sataan.
Työministeriön kanssa päästiin
yhteisymmärrykseen siitä, että inkerinsuomalaisia tukeva toiminta
heidän asuinalueillaan on yhtä
tärkeä kuin paluumuutto-oikeus
(IL:n kannalta jälkimmäinen
on paljon tärkeämpi, siksi, että
se vastaa liittomme päätavoitetta – suomalaisuuden säilymistä
Inkerissä). Vuosina 1992–1998
yhteistyössämme toteutettiin 24
miljoonan markan arvoinen In-

keri-projekti, jonka pääsisältönä
oli vanhusten palvelutalojen rakentaminen. Tässä hankkeessa
mukana olivat Suomen sosiaali- ja
terveysministeriö, paikalliset sosiaaliturvaviranomaiset, Inkerin
kirkko ja Inkerin Liitto. Projektin
varoilla rakennettiin Inkeriin 4
vanhusten palvelutaloa: Kelttoon,
Taaitsaan, Tyröön ja Pietariin.
Nämä laitokset hidastivat jonkin
verran vanhusten muuttoa Inkeristä Suomeen.

2. Säädökset kiristyvät.
Vuodesta 1996 alkoi inkeriläispaluumuuttoa säätävän lainsäädännön kiristämisen vaihe. Uusien
säädöksien mukaan suomalaiseksi
laskettiin vain henkilö, joka on
itse, tai toinen hänen vanhemmistaan, tai kaksi hänen isovanhemmistaan merkitty asiapapereihin
suomalaiseksi. Sen lisäksi paluumuuttovalmennuskurssien käynti
muuttui pakolliseksi. Ollessaan
kylmänä ”toinen vanhemmista”
kriteerin suhteen Inkerin Liitto
tuki Suomen viranomaisten asettamaa kielitaidon periaatetta. Pidimme vahvasti kiinni ajatuksesta
”inkerinsuomalaisen on osattava
suomea”. Lainsäädäntöä muutettaessa Inkerin Liitolta pyydettiin
lausunto muutosehdotuksista.
Hakijalle ilmainen paluumuuttovalmennus järjestettiin suomalaisen vastuukouluttajan johdolla.
Tämä valittiin suomalaisten suomea toisena kielenä opettaneiden
oppilaitosten keskuudesta kilpailupohjalla. Jälkimmäinen osti
palveluita IL:n Pietarin (PIL:n)
osastolta, käytännössä PIL järjesti
opetustilat ja tarjosi suomen opettajaehdokkaita, valittujen kanssa
sitten tehtiin työsopimus. Täs-

sä vaiheessa valmennuskurssi ei
päättynyt vielä loppukokeeseen,
mutta osallistuminen kurssiin oli
pakollinen.
Suomenkielentaitoa viranomaiset
pitivät jonotusta nopeuttavana tekijänä, Suomen työministeriö oli
jopa valmis tukemaan rahallisesti inkeriläisliittojen kielikursseja,
mikä tuntui todella ajankohtaiselta, koska esim. Pietarissa kieliryhmien lukumäärä nousi kahteenkymmeneen. Inkerinsuomalaiset saivat käydä kursseillamme
ilmaiseksi.
Seuraavana vuonna mediassa
syntyi ensimmäinen ”inkeriläiskohu”. Sen nosti Suomi-Inkeri
seura ry. Tämän ”ystävyysseuran”
puheenjohtaja Inkeri Räisänen
kertoi Suomessa Inkerin Liiton
manipuloineen jonotusnimilistoilla. Vaikka ei yhtäkään manipulointitapausta ollut paljastettu,
jonotuskirjan pitäminen siirtyi
vuonna 1997 pääkonsulaattiin.
Silloin Suomen Pietarin edustustossa paluumuuttojonossa oli noin
7000 ilmoittautunutta.

”Lehdistön meteli oli
pikku juttu verrattuna
vuosina 2002–2003
nostettuun kahakkaan.”
Yllä mainittu lehdistön meteli oli
pikku juttu verrattuna vuosina
2002–2003 nostettuun kahakkaan. Silloin suomalaiset lehtimiehet kirjoittivat innolla inkeriläisistä rikollisista. Korostettiin,
että inkeriläispaluumuuttajat ovat
pääosin työttömiä ja nuoriso kriminalisoituu. Vaikka 1990-luvulla olikin alle sata inkeriläisnuorta

karkotettu takaisin Venäjälle tai
Viroon huume- tai varkausrikoksista, mitään ”inkeriläismafiaa” ei
löytynyt. Kohu oli pääosin spekulointia, koska rikospoliisi ei
voi lakia noudattaen edes kysyä
epäiltyjen etnistä taustaa… Keitä ne paluumuuttajan statuksella
Suomessa oleskelleet oikein olivat? Saattoivat olla inkerinsuomalaisten, Suomen kansalaisten tai
amerikansuomalaisten jälkeläisiä.
Päättäjät kuitenkin taas reagoivat
ulkomaalaislain kiristämisellä.
Vuonna 2003 voimaan astuivat
lainmuutokset, joiden mukaan inkeriläispaluumuuttajilta vaadittiin
kielitaitoa (A2 tasolla), käytännössä se tarkoitti, että kielitesti
tuli pakolliseksi. Paluumuuttajalla
oli oltava myös asunto Suomessa.
Samaan aikaan jonotuslistat
Suomen eri edustoista Venäjällä
yhdistettiin ja siirrettiin Pietarin
pääkonsulaattiin. Suomeen aikovat saivat uudet jonotusnumerot
ilmoittautumispäivänsä mukaan,
silloin heitä oli yhteensä yli 20
000.
Työministeriö oli jatkanut tukitoimintaansa inkerinsuomalaisten
asuinalueilla. Vuosina 1999–2002
toteutettiin isohko yhteistyöhanke, jonka päätavoitteena oli inkerinsuomalaisten työllistymismahdollisuuksien parantaminen
heidän kotiseuduillaan sekä heidän suomalaisen identiteettinsä
säilyttäminen.
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3. Inkeriläispaluumuuttajan
mutkikas tie Suomeen.

Vasemmalla:
Paluumuuttajien
valmennuskurssi,
Tartossa 1997.
Kuvassa: Kuvassa:
Maris Urb, Tampereen
ulkomaalaistoimisto.
Esko Keskinen Lahden
poliisipiiri.

Tuossa vaiheessa inkerinsuomalaisen potentiaalisen paluumuuttajan piti:

•

ilmoittaa muuttohalustaan
Suomen edustustoon,
todistaa suomalainen syntyperänsä (itse, tai toinen vanhemmista tai kaksi isovanhemmista merkitty suomalaiseksi) kahdella alkuperäisellä
asiapaperilla, vuoden 1990
jälkeen annettuja asiapapereiden, esim. syntymätodistusten, toistoja ei hyväksytty,
käydä viranomaisen haastattelussa,
osallistua 9 kk kestäneeseen
paluumuuttovalmennukseen,
suorittaa DIPAKI (digitaalinen inkerinsuomalaisten paluumuuttajien kielitutkinto)
kielitaitotasolla A2,
todistaa (esim. vuokrasopimuksen esittämällä), että
hänellä on asunto Suomessa,
muuttaa Suomeen vuoden
sisällä kielitutkinnon suorittamisen jälkeen.

•

•
•
•

•
•

Niin kovia vaatimuksia ei esitetty
millekään muulle Suomeen pyrkivälle maahanmuuttajakohderyhmälle. Muuttoprosessi inkerinsuomalaisille tehtiin niin monimutkaiseksi, ettei suomalainen
viranomaiskoneistokaan sitä kestänyt. Ei riittänyt ihmisresursseja
haastattelujen pitämiseen. Koko
prosessi jumiutui vuoden 2006
aikana.
Järjestelmä teki tulevasta paluumuuttajasta ”lastun laineella”.
Hänet vain kutsuttiin pakkohaastatteluun, osoitettiin pakko12

kurssille, jota seurasi pakkokielitutkinto, oli pakko saada asunto
Suomesta ja muuttaa melko pian
Suomeen. Oikeastaan tämä mekanismi passivoi inkeriläispaluumuuttajia.

4. Muuttoprosessi
demokratisoituu ja sille
asetetaan takaraja.
Piti päästä irti tästä umpikujasta.
Vuonna 2008 inkerinsuomalaisten paluumuutto siirtyi täysin
sisäasiainministeriön maahanmuuttoviraston hallintaan. Maahanmuuttovirasto (migri) poisti
prosessista haastattelun ja alkoi
valmistella uusia ulkomaalaislain
muutoksia. Se luopui myös Inkerin Liiton kielikurssien tuesta.
Uusien muutoksien pääideana oli
paluumuuttojonon sulkeminen ja
muutolle takarajan asettaminen
sekä prosessin demokratisointi,
joka tarkoittaisi esim. vapaaehtoista osallistumista niin paluumuuttovalmennukseen kuin
kielitestiinkin.
Taas pyydettiin Inkerin Liiton
lausunto lainmuutosehdotuksiin.
IL ei vastustanut periaatteessa inkerinsuomalaisten paluumuuton

lopettamista, mutta toivoi, että
ikuinen paluumuutto-oikeus jäisi
Suomessa vuosina 1943-45 olleille ja vain suomalaisuudestaan Siperiaan tai muualle karkotetuille
(näillä on ns. maineenpalauttamisen todistus käsissä). Suomella
ei ole tietenkään mitään vastuuta
Stalinin ajan vainoista, mutta sen
verran armollinen se voisi olla.
Mehän ymmärrämme, että Siperiassa selviytyneiden kestävyys
ansaitsee erikoiskunniaa.

”Onko maailmassa
muuta niin
vakavasti Suomeen
orientoituvaa ja
kielen osaavaa
porukkaa, kuin
inkerinsuomalaiset?”
Valitettavasti lobbaus jopa ulkosuomalaisparlamentin kautta
onnistui vain puoleksi. Ikuinen ja
ehdoton paluumuutto-oikeus on
säilynyt vain Suomessa sodan aikana olleille. Asuntovaatimus on
tässäkin tapauksessa olemassa.
Nykyään voimassa olevan lainsäädännön mukaan inkeriläis-

5. Yhteenveto.
Vuonna 1990 alkanut
inkeriläispaluumuuton
historia on kahden vuoden
kuluttua loppu.

Kuvassa on paluumuuttovalmennuksen kielitunti, joka pidetään nykyään Pietarin
suomalaisessa koulussa. Opettajana on Wladimir Kokko, jonka kokoelmasta kuva on.

paluumuuttojono on suljettu
1.7.2011, uusia ei enää oteta.
Jono, jossa on parituhatta päähakijaa, on tarkoitus purkaa viidessä vuodessa. 1. heinäkuuta 2016
koko järjestelmä lakkaa olemasta,
loppuun käsitellään vain silloin
vireillä olevat hakemukset.
Jonotusnumerolla ei ole merkitystä, tärkeintä on, että ihminen
on tähän merkitty. Ilmoittautuminen ilmaiseen paluumuuttovalmennukseen samoin kuin
DIPAKI:iin on nykyään vapaaehtoista. Todistus suoritetusta kielitestistä on voimassa
30.6.2016 asti. Muut kriteerit
täyttänyt voi päättää, milloin
haluaa muuttaa Suomeen. Tämä
systeemi aktivoi Suomeen aikovia, paluumuuttovalmennuksen
kieliryhmissä on huomattavasti
paremmin motivoituja kurssilaisia. Myös DIPAKI:n suoritusprosentti nousi yli 80.
Nykyään paluumuuttajana Suomeen muuttaa vuodessa noin 300

inkerinsuomalaista, se on 1,5 %
kaikista maahanmuuttajista.
Mutta poikkeuksellisen paljon
huomiota Suomen lainsäätäjät
ovat heihin kiinnittäneet.
Pietarissa huomaa myös, että
monet entisessä jonossa olevat
eivät tahdokaan Suomeen. Valmennusryhmiä on suunniteltua
vähemmän, eivätkä kaikki kielitestin suorittaneet heti muuta
Suomeen. He ajattelevat: kannattaako?

Onhan se tärkeää, että Suomi
55 vuoden tauon jälkeen huomasi taas inkerinsuomalaisten
olemassaolon ja hyväksyi meidät
ulkosuomalaisten joukkoon. Se
antoi monille inkerinsuomalaisille uskomattomia opiskelu- ja
työllistymismahdollisuuksia
EU:n alueella, sekä turvasi monien osattomien ja heikkojen
inkeriläisten toimentulon. Sääli,
että paluumuutto on vienyt Inkeristä noin kuusituhatta inkerinsuomalaista, mikä vaikeuttaa
IL:n päätehtävän toteuttamista
moninkertaisesti.
Olen kuitenkin varma, että
1.7.2016 jälkeenkin inkerinsuomalaiset täällä jäävät ulkosuomalaiseksi ja pyrkiessään Suomeen
opiskeluun tai töihin kyllä pääsevät sinne. Onko maailmassa
muuta niin vakavasti Suomeen
orientoituvaa ja kielen osaavaa
porukkaa, kuin inkerinsuomalaiset?

Paluumuuttajien kielikurssi Tartossa, v.1996.
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ALEKSANTERI AHOLA-VALO
Johdanto: Alina-Sinikka Salonen, kuvat Anneli Mylläri

”Meidän on luotava terveyttä ja terveyden kautta
kauneutta. Meidän on luotava elämää,
joka on itsessään taidetta.”
Aleksanteri Ahola-Valo

K

evätkauden ensimmäisen Inkeri-iltapäivän
teemana oli Aleksanteri Ahola-Valo (1900 –
1997). Hän on ollut ”suuri” ihminen, jonka
Viiritsasta alkaneista elämänvaiheista ja aikaansa edellä olevasta ajatusmaailmasta kertoi ”Alin” veljentytär
Ritva Ahola. Esitys oli vaikuttava, kenellekään ei
jäänyt epäselväksi, että kyseessä on ollut monilahjakas
ja tuottelias ihminen, juuri sellainen, jota aikalaisten
ei yleensä ole helppo ymmärtää ja hyväksyä. Häneltä
jäänyt taiteellinen ja kirjallinen tuotanto käsittää yli
10.000 teosta. Näistä molemmista hän on saanut merkittäviä palkintoja ja tunnustuksia:

setta. Suomeen 1933 muuttanutta Ahola-Valoa kohdeltiin täällä niin huonosti, että hän muutti pian Ruotsiin.

•

Näin viimeisessä numeron tapahtumakalenterissa Aleksanteri Ahola-Valosta pidettämä luento. Kun kävi Katrineholmin Teknillisessä koulussa 1960 - 62, tapasin Aleksanteri
Ahola-Valon. Hänellä oli paljon kertomista. Sain kutsun
hänen taidenäyttelyyn joka oli Katrinholmin lyseon aulassa.
Osallistuin myös musikkitilaisuuteen jonka hän järjesti.
Sain samalla viristystä klassilliseen musikkiin. Nauhoitin
tilaisuuden, mutta olen epävarma onko se minulla jäljellä.
Yritän saada lainaksi nauhurin ja jos on jäljellä niin palaan
asiaan.

1923 Kunniakirja ja 1. luokan mitali Moskovan
yleisneuvostoliittolaisesta maatalousnäyttelyä varten
suunnitelluista arkkitehtuurisista rakennuksista ja
vertausdiagrammeista. Kuvataiteilijamatrikkeli
1928 I palkinto grafiikassa ja II palkinto kuvanveistossa Valko-Venäjän Neuvostotasavallan 3. näyttelyssä. Kuvataiteilijamatrikkeli
1985 Suomen Taidegraafikot ry:n kunniajäsen
1987 Hämeenlinnan kaupungin kulttuuritunnustuspalkinto
1990 Pro Artica Tawastia 1990. Kuvataiteilijamatrikkeli
1994 Opetushallituksen Cygnaeus-palkinto (Opettaja-lehden lukijaäänestys nro 6/2006: ”Suomen kaikkien aikojen koulumestari”)
1995 Kulttuuritunnustuspalkinto Hämeen liitto
1997 Oulun yliopiston kasvatustieteen kunniatohtori.

•
•
•
•
•
•
•

Niin kuin luettelosta näkyy, huomionosoitukset painottuvat nuoruuteen ja vanhuuteen. Siinä välissä oli aika,
jolloin palkintoja ei tullut, tuli pikemminkin ylenkat14

Ennen kyseistä Inkeri-iltapäivää sain Ruotsista sähköpostia, joka kertoo, kuinka arvostettu Ahola-Valo oli
Ruotsissa. Kirjoittajan luvalla julkaisen sen tässä.
–  ”Hei! Hyvää menestystä uudelle vuodelle toivotan Teille
täältä sateisesta +viisiasteista länsiruotsin Göteborgista.
Kiitos myös niille henkilöille, jotka saavat aikaan ja toimittavat sekä vanhoja kun uusia Inkeriin kuuluvia tietoja
eteenpäin. Kiitos.

Nyt haluasin päästä yhteyteen Ritva Aholaan ja Risto
Suvantoon. Oletan että he ovat Aleksanterin jälkeläisiä.
Minulle on jäänyt elävä ja lämmin kuva Aleksanterista.
Onko mahdollista saada tämä yhteys?
Ehkä tämä kielenkäyttö vaikuttaa vanhalta ja virhelliselt,
mutta mitä voi vaatia inkerissä, suomessa ja ruotsissa kansakoulun käynneltä.
Lämpöiset terveiset säästä huolimatta lähettää
Viktor Suomalainen”

Teoksista ja Alin muiston vaalimisesta kertoi Risto Suvanto. Yleisö innostui tilaisuuden lopuksi keskustelemaan aiheesta enemmän kuin aikaisemmissa
Inkeri-iltapäivissä on tapahtunut. Sekin kertoo siitä,
että Ahola-Valo koskettaa myös tämän päivän ihmistä.
Lisätietoja on mahdollista saada Elpo ry:stä ja osoitteesta www.elpokustannus.fi. Myös Inkerin kulttuuriseuran julkaisemassa kirjassa Inkeriläiset, kuka kukin on? –kirjassa esitellään Aleksanteri Ahola-Valon
vaiheita.

Risto Suvanto vastaa Elpokustannuksesta, joka välittää Ahola-Valon
kirjallisia tuotteita.

Luennon jälkeen virisi poikkeuksellisen vilkas keskustelu.

Ritva Aholan asiantuntemus oli poikkeuksellinen, olihan Aleksanteri
Ahola-Valo hänen setänsä.

Aleksanteri Ahola-Valo (1900–1997)
Inkeriläinen maailmankansalainen
Risto Suvanto
”Inkerinmaan nuoret miehet! Ylös
jalon ihmismielen viiri!” Näin
kannusti Ahola-Valon isä Pekka
Ahola (1875–1919) inkeriläisiä
nuorukaisia. Nuohooja ja lehtimies
Pekka Ahola tuli keväällä 1907
kahden poikansa kanssa Inkeriin,
jossa hän vietti sitten koko loppuelämänsä. Perhe asettui asumaan
Viiritsan huvilayhdyskuntaan,
jossa on paljon Pietarin ylhäisön
kesäasuntoja.
Saavuttuaan Inkeriin Pekka Ahola ohjasi vanhemman poikansa
Aleksanterin (kutsumanimi Ali)

varakkaan lääkärin, hyvin monipuolisesti sivistyneen Lydmila
Kusminan yksityisopetukseen.
Lydmilan koti oli ainakin vielä
muutama vuosi sitten vielä hyvin
pystyssä. Sen sijainnin voi paikallistaa Ritva Aholan kirjan Aika
laulaa laulujaan -kirjan kuvasta.
Lydmila Kusmina antoi oppilaalleen pienen mustakantisen vihkon
ja kehotti pientä Aleksanteria pitämään päiväkirjaa, jonka kirjoittamisen Ali aloitti 30.8.1907 venäjän
kielellä:

Mamma puki minut viirukkaaseen
sinivalkoiseen pukuun, jonka hän
itse oli minulle ommellut. Kengät
hän piilotti ja sanoi:
- Siellähän ei ole vielä kylmä. Täytyy säästää talveksi.
Olikin aurinkoista. Ja minä yksin
ilman mammaa ja pappaa läksin
pyrkimään kouluun.
Tästä alkoi pienen lapsen kuvaamana Inkerissä hyvin hämmästyttävä sivistysprosessi, joka kesti
vuoteen 1916, jolloin Ali muutti
15

Pietariin. Ali opiskeli koko ajan
kolmessa paikassa: Lydmila Kusminan yksityisopetuksessa, virallisessa koulussa ja lasten itsensä
perustamassa koulussa. Vuonna
1908 alkunsa saanut Alin aloitteesta perustettu lasten oma koulu
kehittyi hyvin organisoiduksi ja
isoksi oppilaitokseksi, jossa lapset
itse kehittivät opetusmenetelmiä ja
tavoittelivat tietojen lisäksi eettistä
kasvua. Missään muualla kuin Inkerissä ei tietääkseni ole vastaavaa
tapahtunut. Inkerissä tämän mahdollisti yhteiskunnallinen tilanne:
koulupakkoa ei ollut, vaan lapset
olivat ”villejä ja vapaita” ja heillä
oli vahva aikuisten sivistystahto.

”Tuskin olen väärässä
kun väitän, että AholaValon lapsuuden
päiväkirjat ja hänen
lapsuuden näytelmänsä
edustavat inkeriläisen
kulttuurin huippua.”
Kansansivistyksellä oli Inkerissä
vahvat perinteet. Inkerissä oli toiminut vuodesta 1863 kansakoulun
opettajia valmistava Kolppanan
seminaari, jonka opettajat olivat
Pekka Aholan ystäviä. Heidän
mukanaan Pekka Ahola oli vienyt
pienen Ali-pojan jo ennen Inkeriin muuttoa mm. tapaamaan Leo
Tolstoita. 1900-luvun alku oli sivistyneistön piirissä hyvin toivorikasta aikaa. Monilla oli vahva usko
kehitykseen ja myös moraaliseen
edistykseen.
Inkerin lasten oman koulun yhteydessä toimi lasten oma Neljän
männyn teatteri, jossa lapset esittivät itse kirjoittamiaan näytelmiä,
16

mm. Alin näytelmän Aikuiset ja
lapset kasvatuksen pyörteissä.
Näytelmä oli moraliteetti, jonka
ensiesityksen paikallinen järjestysvalta keskeytti tasan 100 vuotta
sitten. Näytelmä sai ensi-iltansa
Suomessa vasta Ahola-Valon kuoleman jälkeen. Lapsinäyttelijöille
Ahola-Valo ehti kuitenkin kertoa
näytelmän syntyvaiheista ja siitä, kuinka hän sai lapsuudessaan
nauttia runsaasti kulttuurista.
Viiritsassa toimi myös huvilaasukkaiden kesäteatteri, jossa
olivat ohjaajina Pietarin tunnetut
näyttelijät. Ali on muistellut:
Sen vain sanon, että me kaikki
lapset olimme saaneet kulttuurijumalattaren runsaasta kädestä
innostusta.
Omaa näytelmäänsä Ali piti suuressa arvossa. Hän totesi:
Tässä maailmassa, jossa elää miljardeja ihmisiä, ei ole vastaavaa
näytelmää. Tämä näytelmä on
koko maailmassa ensimmäinen,
jossa lapsi johdattaa aikuiset oikealle tielle.
Ahola-Valo eli koko myöhempää
elämää rakentaneet vuodet 7-vuotiaasta 16-vuotiaaseen Inkerissä ja
omaksui hyvin korkeat ihanteet ja
uskon ihmisyyden kehittymiseen.
Hän näki kehityksen lähiympäristössään konkreettisesti, vaikka
tsaarin hallinto elämää kahlehtikin. Tuskin olen väärässä kun väitän, että Ahola-Valon lapsuuden
päiväkirjat ja hänen lapsuuden
näytelmänsä edustavat inkeriläisen
kulttuurin huippua.

Valitettavasti en milloinkaan
Ahola-Valon eläessä käynyt hänen kanssaan Inkerissä, vaan vasta
hänen kuolemansa jälkeen. Mutta
kun on lukenut Koulupojan päiväkirjat ja kävelen Viiritsassa entisen
Lydmila Kusminan kodin läheisyydessä, voi hyvin eläytyä sadan
vuoden takaiseen kulttuurin kukoistuskauteen.
Ahola-Valon lapsuuden päiväkirjoja on julkaistu neljä osaa
(Elpo-kustannus). Koulupojan
päiväkirjan ensimmäisen osan
kannessa pieni Ali-poika rakentaa ystävyyttä hänen kohtaamansa
ristiriitaisen maailman ylle. Tätä
Inkerissä omaksumaansa sanomaa
hän levitti koko ikänsä. Kansikuva on Ahola-Valon 88-vuotiaana
tekemä.

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.

Lahjoitus: Turun Kaarinan seurakunnalle kaunis kiitos
Liiton tukemisesta rahalahjoituksella!

Inkeriläisten viesti no 1/2013 Onko tapanasi hävittää
lehdet? Jos on, niin onko sinulla tai tuttavallasi kuitenkin
tämä lehti tallessa, etkä aio säilyttää? Jos on, niin
lähettäisitkö sen Alina-Sinikka Saloselle (osoite on Viestin 2.
sivulla), tai antaisit, kun tapaamme!

Kuka tuntee henkilöt Kenner Guido tai Irina Lehti?
He ovat maksaneet Inkeriläisten viestin vuodelle 2014.
Osoitteita ei ole ilmoitettu. Ilmoitatteko tiedot Liiton
sihteerille Anne Tuohimäelle, puh. 045 261 2342. Kiitos!

Espoon Suvelan aluekappalaisen
Oiva Hujasen kutsu:
Tikkurilan seurakunnan ja Espoon Kanerva-piirin eli
inkerinsuomalaisten tapaaminen Suvelan kappelissa
syksyllä su 19.10.2014 klo 13.00. Suvelan kappelissa,
Kirstinpiha 3, Espoo.
Jos osallistujat haluavat syödä ruokaisan keiton tilaisuuden
alussa, sen hinta on 6 euroa /henkilö lähetystyön hyväksi.
Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita!
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UUTISIA INKERISTÄ
SAMPO-KESKUS OPETTAA SUOMEA PIKKARAISILLE
Teksti ja kuva Tatjana Bykova-Soittu
Marraskuussa 2013 Sampo-keskus on aloittanut suomen opetusta 5-6-vuotiaille lapsille. Mielelläni opetan kieltä pikkaraisille
itse vaikka joudunkin hyvin
huolellisesti valmistautumaan
joka tunnille. Me kokoonnumme kerran viikossa lauantaisin
Pietarin suomalaisen koulun tiloihin. Käytän Suomessa koeajettua kielipesä-metodiikkaa,
joka tarkoittaa, ettei muuta kuin
suomea tunnilla käytetä. Yritämme tehdä uutta askeletta keskuksemme Osaan itse kielikurssien
kehittäessä.
Vanhempien palautteissa lukee, että kaikki on hauskaa, tehokasta, vilkasta ja kiinnostavaa. Ja lapset
vain pitävät tunneista. Kuvassa on iloiset pikku oppilaamme ensimmäisine oppimine kirjaimineen.

INKEROISET JA VATJALAISET VETOAVAT
SUOMALAIS-UGRILAISILLE KANSOILLE
Tatjana Bykova-Soittu
20. tammikuuta inkeroisten
Šoikula seura ja Vatjan kulttuuriseura laittoivat avoimen kirjeen
suomalais-ugrilaisten kansojen
konsultaatiokomitean puheenjohtaja Valeri Markoville sekä muille
liikkeen vaikuttajille kiinnittäen
huomiota inkeroisten ja vatjalaisten nykytilanteeseen.
Kirjeen pääaiheena ovat Ust-Lugan suursataman rakentamisen
suunnitelmat ja sen kasvun aiheuttamat uudelle teollisuusalueelle nousevat uudet tehtaat. Näistä
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tehtaista vaarallisimpana pidetään Baltian karbamiiditehdasta.
10. tammikuuta Luutsan kylän
asukkaat yksimielisesti ääniestivät tämän tehdtaan rakentamista
vastaan.
Niin inkeroiset kuin vatjalaisetkin ovat Venäjän vähälukuisten
kantakansojen lain suojelussa.
Laki, joka sisällöltään on pikemmin alkuperäiskansoja suojeleva
laki, ei mahdollista vähemmistökansojen elintärkeän ympäristön
tuhoamista. Suursataman raken-

taminen on jo johtanut Venäjän
Itämeren suurimman Baltika
kalastusyrityksen konkurssiin ja
vaikeuttanut Laukaanjoensuun ja
Soikkolan niemimaan yksityiskalastajien tilannetta. Nyt on halu
jo toimivan nestekaasun tehtaan
lisäksi rakentaa rantavyöhykkeelle
karbamiiditehdas. Tämä toiminta
tarkoittaa vähälukuisten kansojen
suojelulain suoraa rikkomista.
10. tammikuuta pidetyn kokouksen osallistujat sanoivat tilannetta
kriittiseksi ja toivovat suomalais-

ugrilaisten kansojen liikkeen
puuttuvan asiaan. He odottavat
myös jotakin tukitoimintaa Leningradin alueen viranomaisilta.
Tähän asti vähälukuisten kantakansojen statuksen omaavat
inkeroiset ja vatjalaiset eivät ole
hyötyneet millään tästä laista.
Juuri tammikuussa blogeissa on
noussut uusi kritiikkiaalto alueen

hallituksen suhteen. Sehän on
maksanut 4 177 000 ruplaa (n.
90 000 euroa) viiden kahden ja
puolen minuutin kestävän alueen
suomensukuisista kansoista tarinanomaisesti kertovan piirretyn
valmistelusta eräille Fox Group ja
Tsentr obshchestvennyh svjazei
osakeyhtiöille. Onko se kaikki,
mihin paikalliset viranomaiset

kansallisuuspolitiikassaan pystyvät?
Kirjeen ovat allekirjoittaneet pj
Anatoli Zaitsev ja Dmitri Harakka Šoikula seurasta sekä johtaja
Jekaterina Kuznetsova ja Marina
Iljina Vatjan kulttuuriseurasta.

Aatteita ja elämänvaiheita

Jatkoa lehdessä 2/2013 alkaneeseen Katri Räikkösen haastatteluun. Toinen osa.
Haastattelija Leena Vepsäläisen (V) ja vuonna 1911 syntyneen Katri Räikkösen (R) keskustelu vie
mukanaan vanhaan Inkeriin – surusta ja ilosta täyteläisiin muistoihin. Haastattelu tehty vuonna 1989.
V: Minkäs ikäseks äitis eli?

V: Ja koko kylä siirrettiin.

R: Äeti on, se ole kuuskymmentä—ei ku tuota nelejäkymenkuus
myö lähettiin sieltä. Äet kuol
nelejäkymmentäkuus. Mutta en
minä muista sitä syntymävuotta.
On mulla se papin kirjo…

R: Mitä sitten ottivat, ettei ne
kaikkee kerralla. Sitten siitä
mitä jäi, niin ne mäni toeseen
paikkaan. Myö mäntiin sinne ja
sitten myö, sillon ol vielä Räikkönenkin mukana, ja no eihän
meijän kansa siellä ruvenna olemaan. Myö oltiin niinku omavaltaisesti sieltä poes. Ku ei olt
ruokaa, eikä olt vuatteita eikä
mittään. Ja sitten meillä ol se
24 tuntii aikaa, aina meijän piti
muuttaa ku mustalaeset hyntteet
selässä.

V: Äetis kuol ennen kun tuo
läksitte sitten tänne Suomeen,
niinkö?
R: Niin. Sitten äet kuol sillon
vielä oltiin kotpaikalla, siellä Toksovassa. Ja sitten meijät
syksymmällä lähettiin viemään
sinne, sitä sanovat, että se on Valekeameri, mutta eihän sitä oo
kartassakaan, se on varmaan se
Vienanmeri. Sinne meijät vietiin
ja siel on niin kurjat olot, että
kymmeneen vuoteen ei ole perunaakaan nähneet.
V: Ja sinut vietiin ja…
R: Kaikki. Koko kylä.

V: Missäs sinä sitten Mattiin
tutustuit?
R: Mattiin minä tutustuin sillo
ko oltiin Toksovassa, kun myö
oltiin ihan nuopurukset siinä
niin, siinä minä sitten tutustuin
Mattiin, mutta kun myö ei kauvan oltu yhdessä. 34 kun meijät
vihittiin, niin 38 sitten jo Matin
veivät.

V: Ajatella. No missäs sinä Matin kanssa asuit?
R: No sitten kun meijät lähettiin sieltä kotipaikalta viemään
poes ja vietiin sinne Vienanmeren rannalle, niin siellä myö sitten oltiin niinko asuttiin, mutta
eihän siellä ollit. Miehet lähti
heti Leningraadista ehtimään
työpaikkoja ja myö naiset jiätiin
sinne. Ja meiltä naisilta ottivat
passa kaikki sitten pois.
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V: Jokos se ol Lilja syntynyt sillon?
R: Ol.
V: Entäs Reino?
R: Reino ei ollut vielä. Tuota
ja, minä pistin semmosen peltiseen pieneen laatikkoon passin
ja pistin muan sissään. Ja kun
tulivat kysymään, minä sanoin,
että miehen mukana on. Matti
ku aukas oven niin kysy, että annoitko passis. Minä sanoin enpä
antanna. Ja sitten myö sieltä lähettiin omavaltaisesti tulemaan
pois ja sitten myö oltiin semmosia
kulkijoita, että sitten mihin aina
suotiin katto piän piälle ja siellä
oltiin.
V: Ja Liljaki ol siellä ihan lapsena?
R: Niin.
V: ja pit kantoo sitä?
R: Niin. No Lilja ol sillon pieni,
eikä Reinoo vielä ollenkaan.
V: Työ olitte niinku karkumatkalla oikeestaan. Mitenkä paljon
niitä lähti sitten karkuun sieltä?
R: No sieltä lähti melekeen kaikki ne meijän kyläläiset mitä sinne
veivät, niin ei sinne kae paljon
paikanpiälle jiännä.
V: Ni mitenkäs tyo sitte atteelitte
tulla Toksovaan takasin vai minnekkä meinasitte mennä?
R: Eihän sinne Toksovaan pisäty mihinkään, mutta meinattiin,
että mihinkä suap semmosen
paekan, missä olla ja asua.
V: Mutta semmosta ei sitten löytynyt?
R: Kolhoosiinhan sitä pit männä
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ja kolhoosissa oltiin ja savhoosissa ja vaekka missä. Ja sitten myö
mentiin Novgorkin kaupunkiin
tai kaupunkista kaksi kilometrii
savhosiin. Ja oltiin siinä savhoosissa, minä olin jalostushommassa. Omenapuita jalostettiin
ja Matti ol tallimiehenä. Ja sitten
38 Matin veivät.
V: Sieltäkö ne veivät.
R: Sieltä Novgorodin kaupungista.
V: No kerroppas oliko se ilta vai
päiväkö se oli?
R: Ilta.
V: No huastappas se.
R: No ei mittään, kun tulivat
vuan.
V: Mitäs ne ol, oliko ne niitä politrukkeja, vai mitä olivat?
R: Ol. Ei muuta kun tulivat
ovaesta ja sanovat miehelle, että
paa piälles eikä olt sen enempää
mittään puhetta. Ei ne kyselleet
mittään eikä mittää muuta ku
sieppasivat miehen ja lähtivät.
Sieltä veivät silloin monta.
V: Oliko ne liika suomenmielisiä?
R: Ne miehetkö?
V: Ei kun tuota tui Matti niihen
mielestä vai minkä tähen ne vei?
R: No sitä ku ei tiiä. Kun se ol
siihen aikaan semmosta, että
kun ne vangihti niitä semmosia
inkeriläisiä nuoria miehiä. Kato
kun se sota sunty 39, niin se venäläinen vihas sitte näitä mitä
oltiin semmosia kulkijoita, että
eihän se uskaltanna niitä panna
rintamalle. Niin se pisti ne van-

kileirille.
V: Jaa, jaa.
R: Niin. Ja sinne ne henkensä
heittivät.
V: Ei oo kuulunnu sen koommin?
R: Ei.
V: Ja sitten jo Reinokin ol…
R: Reino ol pikkunen sillon kun
isäsä vangihtivat.
V: No kukas se niitä lapsia hoiti
kun sinä olit sitten siellä jalostushommissa?
R: Sillon ol tuo miehen äet minun matkassain vähän aikaa.
Että se hoiti sitten lapsia sillä
aikaa, kun minä olin työssä.
V: No entäs sitten?
R: No sitten kun siltä lähettiin
pois, niin sitten se vanha emäntä
män niinku omille sukulaisille ja
sinne paikoille ja minä muutuin
sitten tänne Viron puolelle.
V: Ai Viron puolelle sinä tulit?
R: Niin. Se ol enemmän Viron
puolta kolhoosiin ja siinä minä
olin ja sitten kun saksalaiset valtas sen, sitten ne toi meiät Suomeen.
V: No mikäs ero on sovhoosilla
ja kolhoosilla?
R: Sovhoosi on semmonen, että
siinä maksetaan rahapalkaa,
mutta kolhoosissa annetaan sitten mitä jiäp aina kesält kun työtä
tehhään, niin sitä mitä jiäp. Niin
siitä annetaan sitten.
V: Ylimiärästä sattoo.
R: Niin.

V: Perunoita ja muuta marjoo?
R: Niin. Mutta eihän siitä paljon mittään jiänt, kun valtio otti
piältä pois.
V: Saitkos siellä kolhoosissa sitten ruuan työmualt?
R: Ei. se piti hankkii metsästä.
Minäkin kun olin karjapiikana,
niin minä uamusella piästin tuota
lehmät mettään ja ite mänin marjaan ja lapset jäi oman onnensa
nojjaan.
V: Siellä Viron puolella?
R: Ei. Sillon myö oltiin Venäjän
puolella, mutta kuitenkin tiällä
niinku Virroon päen paremmin.
Iltasilla, kun tulin kottiin marjasta, niin en tiännä lapsia, että
missee päen ne on ja lehmät tul
siihen ja sitten piti lehmät hoetaa
ja sitten vasta hommata lapset.
V: Olikos siinä muita karjanhoitajia kuin sinä?
R: Ol. Minun setän porukat myö
asuttiin niinku samassa. Niin se
sedän tuttö ol, sen kanssa oltiin
samassa navetassa. Sill on kymmenen lehnmää ja mul kymmenen.
V: Ja mitenkäs se sovhoosissa?
Olikos siellä ruoka talon puolesta?
R: Ei siellä, ei sielläkään ollu ruokaa sen paremmin muuta kuin
se rahapalkka. Mutt sitä kun piti
meikäläisen kokkeilla vaikka
mitä männä missä aina sae päevän mänemään.
V: Mitenkäs, kun olit siellä kolhoosissa, niin mitenkäs se lasten
syöminen? Laitoitkos sinä aamulla niille vae…

R: No minä laetoin uamusella
niille ruuan ja kun minä olin kolhoosissa karjapiikana, niin minä
sitten…
V: Sait maitoo kuitennii siitä?
R: Litran päivässä sain maetoo.
Sen antovat. Lapsille.
V: V: No olkos siinä sitten muata,
että sai perunata ite kasvattaa?
R: Eoi meil olt mittään.
V: Ei mittään?
R: Ei myö oltiin semmosia kulkijoita, ett meil ei olt mittään muuka ku suatiin siinä asua ja olla ja
tehä työtä.
V: Minkäslainen se asunto ol?
R: No ne ol ne asunnot semmosia, että niissä ko ol olli niitä
rikkaita ihmisiä ne ol sieltä viety
pois, niin nel ol niihen rikkaihen kotia. Niissä semmosissa
kolhoosin rakennuksissa myö
oltiin ja asuttiin. Meit ol kolome
perhettä siinä: setän perhe, sitten
yks venäläisperhe. Myö asuttiin
kahestaan siinä tuvassa ja venäläisperhe asu niinku keittiössä.
V: No mitenkäs teiän sitten se
vuatetuspuol ol, kun tuota hankkeet ol niin huonot?
R: No se ol sillälaella, että mistä
mitä sae ja sitä pit ja ei se olt niin
niinku nykyisin on.
V: Olikos siihen taloon jätetty
mittään, astioita tai mittään…
R: Ei siinä olt mittään.
V: Seinät vuan?
R: Niin. Seinät vual on.
V: Entäs äetis? Olikos se sitten

vielä sinun mukana?
R: Ei olt. Äeti jäe ihan sillon heti
alakuunsa kun 36 meitä otettiin
sieltä poes ja se kerkis kuolta.
V: Ei se kuol sillon 36…
R: Niin, se kuol 36 kevväällä.
Ja myö sitten syksyllä jouvuttiin
lähtemään.
V: No olkos siellä vielä sillon mittään seurakunnalsta toimintata,
että hauvattiinko äetis sinne?
R: No äeti hauvattiin Toksovan
pitäjään, mut ei siin olt pappia.
Sillon ei olt meillä ennee pappia.
V: Eikä mitään kirkonmenoja?
R: Ei kirkonmenoja eikä mittään,
minä lauloin siinä jotta ”Yhtehen
kun tulla saamme tuolla puolen
joutuin” –virren. Se ol äetin eväs
eikä mittään muuta.
V: Muistatkos sinä niihen pappien nimiä, jotka ol sillon kun vielä
ol vappaata?
R: Minä en muista sitä pappia
yhtään, mikä meijätkin sitten
vihki. Herranen aika, enhän
minä, muistanhan minä ku Varoinenhan meijät vihki. Niin.
Siellä Toksovan seurakunnassa
ja Varonen sitten on kastanna
tuon Liljanki.
V: Jaa, no entäs Reinon?
R: Reino on kastettu Leningradissa Pyhän Marian kirkossa.
Sillon ei ennää oltu paikkakunnalla, ku Reino synty.
V: Niin Toksovassa olitte ja mikäs vuos se ol suunnilleen ku jouvuitte lähtemään?
R: 1936.
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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
• Tilaisuus alkaa kahvihetkellä (kahvi on maksullinen) klo 13.30. Ohjelma alkaa klo 14.00
• La 12.4. Kirjailija Tapio Koivukari Raumalta
kertoo raumalaisista merenkävijöistä, jotka
salakuljettivat inkeriläisiä pakolaisia meren
yli Ruotsiin. Toimittaja Anni-Meri Räikkönen kertoo Räikkösten suvun historiasta.
Molemmilla on aiheestaan kirjoja myytävänä.
Inkeri-koti sijaitsee Karjalatalon 2. kerroksessa,
osoitteessa Käpylänkuja 1. Sinne pääsee
• busseilla 52, 55, 55K, 56, 57, 65A, 69, 506
• vain arkisin raitiovaunuilla 1 ja 1A
• junalla Käpylän asemalle, josta on noin km
kävelymatkaa.
Matkat
Su 18.5. Taipalsaari: Konsertti ja Moosen Putron
kesäpaikka. Lähtö Helsingistä Mikonkadulta
Aleksis Kiven patsaan ja Casinon välistä turistibussien pysäkiltä klo 07.30. Seuraava pysähdys
klo 08.00 Tikkurilan asemalla Museon lähellä
olevalla bussipysäkillä. Taipalsaaren Putronniemessä noin klo 12 lounas: jauhelihakeitto
(vaihtoehtona kasviskeitto), salaatti, leipä (tai
mahdollisesti piirakka), kahvi ja kahvileipä.
Putronniemen esittelykierroksen jälkeen Taipalsaaren kirkossa konsertti klo 15. Ohjelma: Mooses Putron ja Albert Pettisen sävellyksiä. Esiintyjät: Käenpiiat - kanteleyhtye Espoosta, sopraano
Aira Kietäväinen Taipalsaarelta ja Karjala-kuoro
Lappeenrannasta. Järjestää Mooses Putron muistosäätiö. Konsertin jälkeen lähtö paluumatkalle.
Arvioitu tuloaika Helsinkiin Tikkurilan kautta
viimeistään klo 20. Huomio: varatkaa evästä
bussimatkojen ajaksi!
Matkan hinta 50 € sisältää yllä mainitut palvelut
ja tapahtumat matkoineen. Maksu suoritetaan
huhtikuun loppuun mennessä Suomen Inkeri22

liiton matkatilille FI15 8000 1710 3772 44.
Viesti-kohtaan: Taipalsaari/Oma nimi, puh. nro.
Sairaustapauksessa matkan hinta palautetaan.
Tiedustelut Alina-Sinikka Salonen alinasinikka@gmail.com tai 040 7437 042 tai Päivi Helen,
050 5722 666, paivi.helen@evl.fi. Järjestelyissä
mukana Vantaan srk. Matka on kuitenkin avoin
kaikille! Paikat täytetään maksamisjärjestyksessä. Tervetuloa!
Venäjän matkalle 20.6. – 23.6. ei ollut riittävästi
osanottajia.
Pe 4. – su 6.7. Tallinnan suuret laulu- ja tanssijuhlat. 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 numeroitua konserttilippua,
majoituksen 2 hh aamiaisella hotelli Braavossa
vanhassa kaupungissa. 1 hh lisämaksu on 60 €.
Meille on varattu 30 paikkaa. 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. Varaus on sitova, ja paikka
varmistettu, kun varausmaksuna on maksettu 70
€ Suomen Inkeri-liiton tilille FI15 8000 1710
3772 44. Konserttilippujen lunastuksen takia
ilmoittautumisaika päättyy 11.4.
SUOMEN INKERI-LIITON
80-VUOTISJUHLAT
Pe 18.7. klo 17.00 – 21.00 Inkeriläiset iloisissa
iltamissa Inkerin malliin
Te kaikki olette tervetulleita sekä vieraiksi että
ohjelman suorittajiksi. Yksittäisen ohjelman
sisältö ja arvioitu kesto pyydetään ilmoittamaan
Liiton puheenjohtajalle Alina-Sinikka Saloselle
15.6. mennessä, alinasinikka@gmail.com tai
Metsäpurontie 17 D 58, 00630 Helsinki. Samalla
pyydetään ilmoittamaan, mitä teknisiä välineitä
mahdollisesti tarvitaan.

Juhlat pidetään Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa, osoite Lucina Hagmaninkuja 4, 00710
Helsinki. Paikalla on hyvät pysäköintitilat. Rautatieasemalta pääsee junalla Pukinmäkeen. Sieltä
on kävelyä 800 m. Junien kirjaimet ovat N, T tai
I. Vuorovälit ovat noin 10 min. Rautatientorilta,
laituri 7, pääsee myös busseilla 71 ja 71 V perille asti.

•

Juhlassa on pientä maksua vastaan tarjolla kevyttä purtavaa.

Lahden seudun Inkeri-seura

Lauantaina 19.7. Inkeriläiset kansainvälisen
maailman kansalaisina
Päivän koko ohjelma tapahtuu Malmin kirkossa,
osoitteessa Kunnantie 1, Kunnantien ja Kirkonkyläntien kulmassa. Parkkipaikka on Kunnantiellä, heti kirkon jälkeen. Myös Kunnantien varrelle
voi pysäköidä asuintalojen tarpeet huomioon
ottaen. Sairaalan parkkipaikka on Kirkonkyläntieltä Kirkon jälkeen, kirkon puolella, seuraava tie
vasemmalle.
Malmille pääsee Rautatieasemalta ja Pasilasta
K, T, N ja I –junilla. Vuorovälit ovat alle 10 min.
Kävelymatkaa tulee Kirkonkyläntietä (päätie)
pitkin 700 m. Bussi 70 lähtee Rautatietorilta,
laiturista 8. Lisäksi on eri reittejä kulkevia muita
vuoroja.
Klo 10.00 Juhlamessu Malmin kirkossa, saarnaa
emeritus piispa Juha Pihkala
Klo 12.00 Lounas (maksullinen) ja vapaata
oleilua, myyntipisteisiin ja näyttelyihin tutustumista. Aiheeseen sopivia artikkeleita voi siis tulla
myymään ja esittelemään.
Klo 14.00 Pääjuhla kirkkosalissa, juhlapuhujana
päätoimittaja Hannu Nyman
Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Tervetuloa!
Vierasryhmien ennakkoilmoittaumiset ovat
erittäin toivottavia ruokailujärjestelyjen vuoksi.
Katso ohjelmansuorittajien ilmoittautuminen!

Hyvinkään Inkeri-kerho

Hyvinkään Inkeri-kerho ry kokoontuu seurakunnan aulakahviossa (Hämeenkatu 16) aina
kuukauden 1. Sunnuntaina kello 14.
Kevään kokoontumiset ovat seuraavat:
• 6.4. Klo 14 seurakunnan aulakahviossa.
Mistä lähdimme kerran. Keräämme tietoja kotikylistä kuvausmatkaa varten. Svea
Kytölä.

4.5. klo. 14 seurakunnan aulakahviossa.
Opiskelusta Inkerin kirkon koulutuskeskuksessa Keltossa kertovat siellä opiskelleet
nuoret.

Tiedustelut Irja Pelkonen, inkerikerho@gmail.
com tai p. 040 550 5712
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.
Englannin tunnit joka torstai klo 17.00
Inkeri-kodissa.
Jooga-tunnit joka toinen lauantai klo 10.00
Inkeri-kodissa, 18.1.2014 alkaen.
Senioriliikunta ma 17.30 – 18.30 Kontulan
palvelukeskuksessa, Kontukuja 5. Kontulan
metroasemalta joko kävellen tai bussilla 94 A.

Lisää tietoa netistä www.123kotisivu.fi/seniorit ja
seuran puheenjohtajalta Aili Mehiläiseltä,
aili.mehilainen@gmail.com, p. 0503386023.
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Saatavana Inkeriläisten sivistyssäätiöstä puh. 045 2612 342
Soita ja sovi toimitus- ja lähetystavasta.
KIRJALLISUUS
			
Kirjailija		Teoksen nimi				Hinta €
Kuivanen Lilja		
Inkerin vuotuisjuhlat.		
5,Ojala Ella
Ensimmäinen kevät			
16,Ojala Ella
Suomi näkyy.		
		
5,Ojala Ella
Pelastunut albumi.			
22,Pelkonen Hannu
Voihan Venäjä.				25,Pettinen Albert
Oppia, pelata, laulella		
5,Pettinen Albert
Lauluja sekakuorolle (nuotit).
5,Savolainen Aatu
Suomalainen sissisodassa.
5,Savolainen Mikko
Inkerinmaa kuvateos.			
33,50
Sihvo Jouko (toim.)
Inkerinsuomalaisten kohtalo.
5,Störgren Aleksander Mutkainen tie vapauteen.		
10,Suominen Hellin
Mooses Putron elämäkerta.
1,Survo Arvo 		Itku Inkerille				10,Tuukkanen Saimi
Elämäni helminauha (muistelmat).
5,MUUT TUOTTEET
Uusi tiekartta Randefeldt v. 1992				
10,Tie- ja kyläkartta Keski-Inkeri Randefeldt 			
10,Inkerin isännänviiri ulkosalkoon				60,Inkerin pöytälippu + salko marmorijalustalla			
22,Inkerin pöytälippu						17,Adressi surunvalitteluun 		
			
7,Hintoihin lisätään toimitus- ja postituskulut.
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