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KANSIKUVA  
Tässä Viestissä ollaan 
kannesta alkaen kesäisissä 
tunnelmissa. Kuva on 
Rosmakorin ruusutarhasta 
Virosta. (www.rosmakor.eu)

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

Numero 5/2014 ilmestyy 
viikolla 44. Aineisto 
toimitukselle 7.10. 
mennessä.

Tässä numerossa – Inkeriläisten viesti 3 / 2014 Puheenjohtajan toukokuisissa tunnelmissa 
”Ihminen, pysähdy, ajattele, katso! Ihana maailma ympärilläsi.”
Alina-Sinikka Salonen

Kun tämä Viesti ilmestyy, 
on toukokuu parhaim-
millaan. Maaliskuun lo-

pussa aurinkoinen ja lämmin sää 
houkutteli minut lenkkipolulle. 
Istahdin hetkeksi kallion kielek-
keelle, ja kuinka ollakaan, mie-
leeni tuli joitakin toukokuisia 
päiviä, jotka ovat olleet sykäh-
dyttävän täyteläisiä kokemuksia 
kesän syntymisen riemusta. Ha-
luan jakaa näitä muistoja kans-
sanne.

Tekstin motto ”Ihminen, pysäh-
dy, ajattele, katso! Ihana maailma 
ympärilläsi” on peräisin 90-lu-
vun alusta lenkkipolultani, joka 
silloin oli Näsijärven rannalla 
Tampereen Teiskossa. Polku 
kierteli vaihtelevassa maastossa 
sieltä täältä Näsijärven veden 
kilotusta väläytellen. Ihmiset 
juoksivat tai kävelivät rinnettä 
ylös, toista alas. Eräällä harjan-
teella oli puuhun solmittu pa-
perinpala, jossa oli tämä teksti. 
Se avasi silmäni katsomaan 
ihmeellistä maailmaa ja nautti-
maan ilman auvoisuudesta. Voin 
vieläkin mielessäni sijoittaa it-
seni tuohon rinteeseen viestiä 
lukemassa. Koin, että se oli yh-
teisöllinen kokemus: joku halusi 
jakaa onnen tunteensa minun ja 
muiden ohikulkijoiden kanssa 
ja muistutti siitä, että nyt ei ole 
kiire minnekään. Tämä hetki on 
pysähtymisen arvoinen.

Muutamaa vuotta aikaisempaan 
toukokuuhun liittyy aamupäi-

vä, jolloin olin jollakin kurssilla 
kouluhallituksen kurssikes-
kuksessa. Tämä sijaitsi Heino-
lan entisen seminaarin tiloissa. 
Koska sattui olemaan koulujen 
kevätjuhlapäivä, ensimmäisen 
luennon pitäjä järjesti meille 
”aamuhartauden”. Taustalla soi 
Albinionin Adagio. Luennoit-
sija lausui hyvin eläytyen Raili 
Malmbergin kirjoittaman runon 
Ylistyslaulu elämälle. (Runo löy-
tyy tämän Viesti sivuilta.) Päivä 
oli hieman pilvinen, mutta runo- 
ja musiikkihetki jäi mieleeni yh-
tenä kauneimmista kevätjuhla-
kokemuksistani.

Viime kevät oli erikoinen: talvi 
ei näyttänyt loppuvan ensinkään. 
Kun kevät vihdoin koitti, se tuli 
ryminällä ja toi kohta kesän tul-
lessaan. Toukokuun 12. päivänä 
olin vakiopoluillani. Olin hurmi-
oitunut maaperän kukkaloistosta 
ja puiden oksilla riemuitsevien 
lintujen ”metakasta”. Kaikki 
paikat tulvivat valoa: taivaalla 
helotti aurinko, maassa levittäy-
tyivät valkovuokot tiheänä mat-
tona terälehdet apposen auki. 
Kanssakulkijat näyttivät olevan 
samanlaisissa tunnelmissa kuin 
minäkin. Vastaan tuli eräs rouva, 
joka puhkesi puhumaan tämän 
kaiken ihmeellisyydestä. Tunnel-
ma oli jotenkin ”tuonpuoleinen”. 
Kokemus jäi mieleeni siksikin, 
että se osoitti, kuinka ohi kii-
täviä tilanteet ovat. Viikon ku-
luttua valkovuokot lerpottivat ja 
antoivat tilaa maasta puskevalle 

ei-niin-kauniille kasvillisuudelle. 
Lumous oli ohi.

Toukokuu tuo mieleen myös 
lapsuuden ja kevään kukat. Koti-
ni lähellä oli kaksi kukkapaikkaa, 
joita aloin seurata kohta lumien 
sulettua. Ensimmäiset kevään 
airuet olivat sinivuokot. Koen 
vieläkin sinivuokkoja nähdessä-
ni samanlaisen ilon läikähdyksen 
kuin silloin lapsena sinivuokko-
jen auettua. Seuraavaksi vahdin 
lähellä olevaa lähdettä ja sen luo-
na kasvavia ihanan sinisiä orvok-
keja. Voi, äidille kukkia! Tuntuu 
niin tutulta, kun 5-vuotias po-
jantytär luonnossa kulkiessam-
me aina muistaa kerätä kukkia 
äidille!

Ihanan sinisiä orvokkeja sinulle, 
rakas lukija!
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SUOMEN INKERI-LIITON KESÄJUHLAT 80-VUOTISJUHLIEN MERKEISSÄ

KUTSU JUHLIIN
SINULLE JA YSTÄVILLESI, SEURALLESI JA LIITOLLESI

 

Perjantaina 18.7.   klo 17 – 21   Iloiset iltamat Inkerin malliin

Lauantaina 19.7.  klo 10    Juhlamessu

   klo 11.30  Tervehdykset  

   klo 12    Lounas (maksullinen) 

   klo 14    Kansainvälisessä maailmassa   
      perinteitä kunnioittaen -  
      Pääjuhla

Juhlapaikat ja yhteydet:  
18.7. Helsingin Uusi Yhteiskoulu, Lucina Hagmaninkuja 4, 00710 Helsinki. Iso 
parkkialue. Bussit 71 ja 71V Pihlajamäkeen Helsingin Rautatientorilta, laiturilta 7. 
Pois jäädään Rapakiventien pysäkillä (no 3229), kävelyä 200 m. Tai: junat N, T tai I, 
määräasema Pukinmäki, vuoroväli noin 10 min. Kävelyä 800 m. (Ei siis Pihlajamäen 
ala-asteen koulu!)

19.7. Malmin kirkko, Kunnantie 1 (Kunnantien ja Kirkonkyläntien kulma). Pienehkö 
parkkialue Kunnantiellä.  Bussit 70 (ei 70V eikä 70T!) ja 73N Rautatientorilta, 
laiturilta 8. Pois jäädään Malmin sairaalan pysäkillä (no 3265). Tai: junat K, T, N, I, 
vuoroväli alle 10 min., määräasema Malmi, kävelyä 700 m.

Messussa saarnaa emeritus piispa Juha Pihkala, liturgina toimii emeritus khra Martti 
Hirvonen.

Pääjuhlassa esiintyvät mm. Juulia Hyyrönen, Raija Mäkelä-Eskolan Omenapuutarhan 
teatteri, Hannu Nyman ja Riitta Seppälä.

Perjantain ohjelmista ja osanottajien määristä odotetaan ilmoituksia 15.6. 
mennessä sähköpostilla osoitteisiin suomeninkeriliitto@gmail.com tai  
aili.mehilainen@hotmail.com. Myös pääjuhlaan osallistuvien vieraiden määristä 
toivotaan arvioita etukäteen. Kiitos!

JUHLATOIMIKUNTA KUNNIOITTAEN TOIVOTTAA TEIDÄT TERVETULLEIKSI!

TAKAISIN JUURILLE 3
Toivo Tubin (Suomen Inkeri-liiton hallituksen jäsen, Helsingin Seudun Inkeri-seuran puheenjohtaja, 
Inkerin kulttuuriseuran hallituksen jäsen, radio- ja lehtitoimittaja sekä tulkki ja kääntäjä)

Kahdessa edellisessä numerossa kuvattiin, kuinka     
inkerinsuomalaisten paluumuutto lähti sujumaan     
Venäjällä ja Virossa. Nyt muistellaan, mitä tehtiin Suomessa.
Myös maahanmuuttaja Marina Kinner kertoo tarinansa. 
Todetaan paluumuuton loppuvan.

INKERILÄISTEN 
JÄRJESTÖTOIMINTAA 
SUOMESSA 

Suunnan etsintää

1980-luvun lopussa Suomessa 
heräsi kiinnostus Neuvostolii-
tossa asuvia suomalaisia ja inke-
riläisiä kohtaan. Helsinkiin pe-
rustettiin Suomi-Inkeri-Seura, 
johon tuli mukaan mm. monia 
opiskelijoita. Seuran tarkoituk-
sena oli tukea perestroikan mu-
kana Neuvostoliitossa sarastavaa 
inkeriläisten kansallista itsetun-
toa, antaa apua Inkerinmaalle ja 
puolustaa inkeriläisten oikeuksia. 
Tänä päivänä kyseinen seura on 
jäänyt historiaan.

Yhdistysrekisterin mukaan 
Suomessa on toiminut yli kak-
sikymmentä erilaista rekisteröi-
tyä inkeriläisjärjestöä. Suomen 
Inkeri-liitto 2000-luvun alussa 
kutsui näitä, samoin kuin Suo-
men ulkopuolella toimivien jär-
jestöjen edustajia Inkerin Raitin, 
eräänlaisen inkeriläisten fooru-
min, kokoukseen, joita pidettiin 
muutaman kerran Inkeriläisten 
kesäjuhlien yhteydessä. Se toimi 

neuvottelevana yhteistyökokouk-
sena vapaehtoisuuden pohjalta ei-
vätkä sen päätökset olleet sitovia.  

KULTTUURITOIMINTAA 
JA KIELIKOULUTUSTA

Inkerin kulttuuriseura ry

Vuonna 1993 perustettiin Inkerin 
kulttuuriseura, josta on kahden-
kymmenen vuoden sisällä tullut 
merkittävä Inkerin kulttuuria 
esille tuova järjestö. Seura on jär-
jestänyt taiteilijoiden näyttelyjä ja 
taideleirejä eri maissa asuville in-
kerinsuomalaisille taiteilijoille. Se 
on harjoittanut julkaisutoimintaa, 
muun muassa julkaissut inkeri-
läisten kohtaloista, kansanperin-
teestä yms. kertovia kirjoja. Sen 
suurimpia saavutuksia on vuonna 
2013 julkaistu teos Inkeriläiset. 
Kuka kukin on? Se on tähän asti 
ainoa ja laaja tietosanakirja inke-
riläisistä merkkihenkilöistä.  

Kulttuuriseura on myös järjestä-
nyt isoja konsertteja ja tukenut 
kansanperinneryhmän toimin-
taa. Seuran puheenjohtajana sen 
perustamisesta alkaen toiminut 
toimittaja ja kirjailija Helena 
Miettinen väitteli tohtoriksi Hel-

singin yliopistossa inkeriläisiä ja 
paluumuuttoa koskevalla väitös-
kirjallaan. 

Vuonna 2010 Inkerin kulttuuri-
seura sai testamenttilahjoituksena 
inkeriläisen kulttuurivaikuttajan 
ja säveltäjän Mooses Putron ke-
sänviettopaikkana 1890-luvulta 
olleen entisen kalamajan Taipal-
saaren Putronniemessä. Vuonna 
2011 Putronniemi siirtyi Mooses 
Putron muistosäätiön omistuk-
seen. Sinne on perustettu Mooses 
Putron kotimuseo.

Inkerin kulttuuriseura on osal-
listunut lähes kymmeneen isoon 
kansainväliseen projektiin, sekä 
pienten Inkerinmaalla olevien 
sukukansojemme inkeroisten ja 
vatjalaisten häviävän kulttuurin 
tukemiseen.  

Inkerikeskus ry

1990-luvun alussa Suomeen alkoi 
tulla paluumuuttajina inkerinsuo-
malaisia ja myöhemmin Ameri-
kan-, Kanadan- ja Suomen suo-
malaisten jälkeläisiä. Monet näis-
tä liittyivät jo oleviin järjestöihin, 
osa heistä perusti uusia, jotka toi-
mivat vaihtelevalla menestyksellä. 
Syntyikin ajatus perustaa yhtei-
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sen katon alle yhteistoimintajär-
jestö. Näin syntyi vuonna 1995 
Inkerikeskus ry. Siitä kaavailtiin 
jäsenjärjestöjen eräänlaista katto-
järjestöä, jonka alla kaikki voisivat 
toimia yhteistyössä. Myös henki-
löjäsenyys hyväksyttiin. Vuonna 
2002 jäsenrekisterissä jo oli lähes 
500 henkilöjäsentä. Inkerikeskus 
ry:stä ei kuitenkaan kehittynyt 
kattojärjestöä. Keskus kuului 
aluksi itsekin jäsenenä Suomen 
Inkeri-liittoon. Nykyään sekä 
Inkerin kulttuuriseura ry että 
Inkerikeskus ry toimivat omina 
itsenäisinä yhdistyksinä.

Inkerikeskuksen tärkeimpänä 
tehtävänä oli aluksi kielikoulutus.  
Vuosien mittaan se oli saanut ra-
hoitusta isojen projektien toteut-
tamiseksi, jotka olivat tarkoitettu 
tukemaan Suomeen tulleita pa-
luumuuttajia; keskus otti hoitaak-
seen monia sosiaalitoimistojen 
ja työvoimatoimistojen tehtäviä 
vapaaehtoisjärjestönä. Inkerikes-
kuksesta tuli maahanmuuttajien 
toimintakeskus, jonne tullaan 
harjoittelemaan, harrastamaan, 
opiskelemaan, valmistumaan am-
mattiin, hakemaan neuvoa ja apua 
sekä yhdessä viettämään juhlia. 
Seniori-ikäisille paluumuuttajille 
järjestetään kerhotoimintaa ja ke-
säleirejä lomakeskuksissa. Toimin-
ta tapahtuu pääosin venäjäksi.

Inkerikeskuksen suurimpia hank-
keita 2000-luvulla ovat olleet 
kaksi raha-automaattiyhdistyksen 
(RAY) rahoittamaa projektia: kol-
mevuotinen perheiden ja nuorten 
tukiprojekti sekä kriisi- ja neuvon-
tapalveluprojekti, joka on toiminut 
Inkerikeskuksessa vuodesta 1996 
lähtien. Kohderyhmänä ovat in-
kerinsuomalaiset paluumuuttajat, 
avioliiton kautta Suomeen tulleet 

puolisot, työhön tai opiskelemaan 
tulleet venäjän- ja eestinkieliset 
maahanmuuttajat. Neuvontapal-
velun tavoitteena on ollut antaa 
tukea maahanmuuttajille, jotka 
tarvitsevat apua ja neuvontaa ar-
kipäivän asioissa sekä sosiaalisissa 
tai psykologisissa vaikeuksissa.

Kriisi- ja neuvontapalveluun on 
kuulunut myös ajantasaisen info-
aineiston tarjoaminen ja yhteistyö-
verkoston ylläpitäminen. Projektin 
vetäjänä toimi monia vuosia Pieta-
rista paluumuuttajana tullut Hilja 
Leusko, lastenlääkäri, homeopaat-
ti ja lymfaterapeutti. Hän toimi 
myös tulkkina ja järjesti luentoja 
terveydenhoidosta ja työelämän 
käytännöistä.

Projektin puitteissa järjestettiin 
kahden viikon pituiset infopäivät, 
joiden tarkoituksena oli antaa tie-
toa suomalaisen yhteiskunnan pe-
ruskysymyksistä. Asiantuntijoina 
ja neuvonantajina toimivat sosi-
aalitoimiston, työvoimatoimiston, 
KELA:n, opetusviraston, Hel-
singin yliopiston ja seurakunnan 
virkailijat. Yhteistyökumppaneina 
olivat myös Helsingin kaupungin 
sosiaaliviraston maahanmuutta-
jayksiköt.

Nykyään viime vuosien paluu-
muuttajavirran vähentyessä ja 
taloudellisen tilanteen kiristyessä 
Inkerikeskus on saanut vähemmän 
tukea toiminnalleen ja on vuoden 
2014 alusta muuttanut pienempiin 
tiloihin Malmille.

Perinteistä toimintaa 
Karjalatalolla

Eri puolille Suomea 1990-luvulla 
perustetuista pääkaupunkiseudun 

inkeriläisjärjestöistä pisimpään on 
toiminut Helsingin seudun In-
keri-seura, joka kuuluu jäsenjär-
jestönä Suomen Inkeri-liittoon. 
Seuran yhteydessä on toiminut 
Inkeri-kuoro, joka on kuihtunut 
laulajien ja vetäjän ikääntyessä, 
Kyykkä-seura, jolle on käynyt sa-
moin ja Seukko-seura, joka nyky-
ään toimii itsenäisenä järjestönä 
Suomen Inkeri-liiton jäsenenä. 
Helsingin seudun Inkeri-seura 
jatkaa perinteistä toimintaa, ko-
kontuen kerran kuukaudessa. Se 
järjestää joulujuhlia ja kerhotoi-
mintaa ja avustaa Suomen Inkeri-
liittoa erilaisissa tilaisuuksissa.

Muuta toimintaa

Osa paluumuuttajista osallistuu 
luterilaisten seurakuntien yhtey-
dessä toimivien kerhojen työhön. 
Eräät taas ovat lähteneet Suomi-
Venäjä-seurojen toimintaan, osa 
on täydentänyt Suomen venäjän-
kielisten yhdistysten ja ortodok-
sisten seurakuntien toimijarivejä 
tai tulleet muiden uskontokun-
tien, kuten helluntailaisten, jä-
seniksi. Jotkut paluumuuttajista 
ovat mukana poliittisessa toimin-
nassa ja ovat olleet ehdokkaina 
kunnallis- ja eduskuntavaaleissa. 
Paluumuuttajien joukossa on yhtä 

laaja kirjo ihmisiä eri näkemyksi-
neen, kiinnostuksineen ja harras-
tuksineen, kuin kantaväestönkin 
joukossa. Tärkeätä on, etteivät uu-
dessa kotimaassaan ihmiset jäisi 

yksin eristyksiin yhteiskunnasta, 
vaan tulisivat aktiivisesti mukaan 
sen toimintaan.

PALUUMUUTTAJAN 
KOKEMUKSIA 
Marina Kinner  
Kirjoitettu Tallinnan seminaarissa 
pidetyn esityksen pohjalta

Jokaisella meistä on 
juurensa.
Jokainen on kotoisin jostain. Niin 
olen minäkin. Molemmat van-
hempani ovat inkerinsuomalaisia. 
Isäni, Ilmari Kinner, on Toksovan 
seurankunnasta, ja äitini Laine-
Ekaterina Kinner os. Kirjanen, 
Venjoen seurakuntalaisia. Kum-
pikin sieltä Inkerinmaalta, josta 
meille jäi vain edellisten sukupol-
vien muistot, joiden perusteella 
itse kukin yrittää rakentaa omaa 
Inkerinmaata mielessään.

Vanhempieni perheiden kohtalot 
eroavat hieman toisistaan. Isäni 
perhe siirrettiin viimeisten suo-
malaisten joukoissa saarretusta 
Leningradista vuonna 1942 ju-
nalla Jäämeren rannalle Dudin-
kaan. Matkalla mukana ollut vaa-
rini menehtyi ja ruumis jäi jonne-
kin matkan varrelle. Perille saapui 
mummoni lapsineen... Pienenä 
tykkäsin kuunnella isäni kerto-
muksia hänen lapsuudestaan: ”Isä, 
kerro millainen sinä olit pienenä” 
pyysin useampaan otteeseen. Isä 
kertoi silmät loistaen miten kävi 
pienenä poikana kerjäämässä lä-
heisellä juna-asemalla. ”Setä, täti, 
antakaa pala leipää syötäväksi!”

Sukuni tarinat kertovat, että kun 
heidät jätettiin Dudinkaan, ikui-

selle jäätikölle, ihmiset kyselivät 
tulevan talven varalta, missä he 
eläisivät. Heidät paikalle saatta-
neet sotilaat ihmettelivät. ”Aiotte-
ko te selviytyä?” Kyllä. He aikoi-
vat. Ja he selviytyivät. Kaivoivat 
ikuiseen jäätikköön maakuoppia 
ja tekivät asutukset itselleen. Isäni 
oli silloin 5-vuotias.

Äitini perhe oli taas joutunut sak-
salaisten valloittamalle alueelle, 
heidän taloonsa sijoitettiin saksa-
laisten päämaja, jolloin mummo-
ni joutui lapsineen muuttamaan 
oman äitinsä luo. Tragediaa riit-
ti. Muiden inkerinsuomalais-
ten joukossa äitini perhe päätyi 
Suomeen Klogan leirin kautta 
vuonna 1943. Suomesta tuli läh-
tö takaisin Neuvostoliittoon seu-
raavana vuonna.

Äitini muistelee kuin eilistä päi-
vää miten Viipurissa vaunujen 
ovet naulattiin kiinni ja matka 
jatkui Inkerinmaan ohi Keski-
Venäjälle. Vuonna 1946 mum-
moni lapsineen, ja vieläpä Suo-
mesta mukaan lähtenyt lehmä 

Muurikki, matkustivat kaikesta 
huolimatta oma-aloitteisesti ko-
tiin. Siellä ehtivät asua vuoden 
kun annettiin määräys että aikaa 
poistua alueelta on 24 tuntia. Äi-
tini on optimisti ja näkee tässä-
kin positiivista. ”Tulipa maailmaa 
nähtyä, kun aina häädettiin pai-
kasta toiseen. 

”Vanhempani kohtasivat Karja-
lassa, mistä he lähtivät opiske-
lun ja työn takia Leningradiin 
1950-luvun lopussa. Minä syn-
nyin vuonna 1966 Leningradis-
sa. Sain tietää 5-vuotiaana, että 
olen suomalainen. Tämä tieto oli 
minulle traumaattinen kokemus. 
Koin ensimmäistä kertaa, etten 
kuulu joukkoon, olen ulkopuoli-
nen, olen erilainen. Siitä kuiten-
kin ajan myötä kehittyi vahvuu-
teeni. Vanhempani eivät koskaan 
salanneet suomalaisuuttaan, he 
saattoivat puhua keskenään jul-
kisillakin paikoilla suomea. Koko 
ympäristö kuitenkin oli venäjän-
kielinen. Päiväkoti, koulu, koko 
systeemi, joka kasvatti minua, oli 
venäjänkielinen. Siitä huolimatta 
minulla oli suomalainen maa-
ilmani: kotona ja mummolassa 
Karjalassa. Siellä Tsalnassa, jos-
sa vietettiin joka ikinen kesä, oli 
pakko puhua mummon kanssa 
suomea, kun ei mummo osannut 
kuin muutaman sanan venäjäksi.

Kirkko tuli elämääni kun olin 
11-vuotias. Kerran kotiimme tuli 
kolme iäkästä inkerinsuomalaista 
naista pyytämään äitiäni kirjan-
pitäjäksi ensimmäiseen suoma-
laiseen luterilaiseen kirkkoon. Se 
avattiin vuonna 1977 Leningra-
dissa Pushkinissa. Vanhempani 
pohtivat asiaa, ja isäni rohkaisi 
äitiäni: ”pitää auttaa omaa kan-
saa.” Elettiin ateistisessa valtios-

Toivo Tupin. Oma kokoelma.

”Tärkeätä on, 
etteivät uudessa 

kotimaassaan ihmiset 
jäisi yksin eristyksiin 

yhteiskunnasta.”

”Tulipa maailmaa 
nähtyä, kun aina 

häädettiin paikasta 
toiseen.”
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sa, jossa uskonnollisesta toimin-
nasta saattoi olla seurauksensa. 
Kaikesta huolimatta äitini otti 
tehtävän vastaan. Ensimmäinen 
kosketukseni kirkkoon oli jä-
risyttävä kokemus. Astuin sisään 
kirkkoon, joka oli täynnä väkeä. 
Kaikki istumapaikat oli varattu, 
ihmisiä seisoikin ja kaikki olivat 
niin ystävällisiä ja puhuivat sitä 
samaa kieltä, jota meillä kotona 
puhuttiin! En tiennytkään että 
meitä oli näin paljon! Kirkko on 
minulle paljon enemmän kun 
pelkkä hengellinen elämä, Usko 
on pitänyt kansani koossa, se on 
säilyttänyt sen kielen ja kult-
tuurinkin. Voin sanoa, että olen 
varttunut Inkerin kirkossa. Kos-
ketusta muuhun suomalaisuuteen 
ei tuolloin ollut, vain harvoja suo-
malaisia vieraita sattui eksymään 
kirkkoon 70-luvulla. Perestroikan 
myötä 80-luvulla kirkko tuli tun-
netuksi laajemmin. Se tuntui sa-
malta kun kevättä on ensimmäis-
tä kertaa ilmassa! Vai johtuiko se 
vain nuoruudestani?

Halusin tietää suomalaisuudesta-
ni enemmän, joten päätin lähteä 
lukemaan suomea yliopistoon 
pääaineena. Pääsin Petroskoin 
valtion yliopistoon. Opiskelu kesti 
viisi vuotta ja valmistuin vuonna 
1990 suomen sekä venäjän kielen 
ja kirjallisuuden opettajaksi. Val-
mistumisen jälkeen sain määräyk-
sen suomen kielen opettajan vir-
kaan Pietarin keskikouluun. Tu-
levaisuus näytti valoisalta: oman 
kansan nousu, kirkon jälleen 
rakentaminen, suomalaisuuden 
palautuminen Inkerinmaalle. Ei 
muutosta Suomeen ollut puhetta-
kaan, vaikka 90-luvun alussa alkoi 
tulla tietoa, että jotkut tuttavista-
ni olivat muuttaneet Suomeen. Ja 
pikkuhiljaa muuttajien määrä yhä 

kasvoi. Meidän perheellä ei ollut 
aikomusta muuttaa, vaan raken-
taa tulevaisuutta omassa Inkerin-
maassa. Vaan ei siitä lopulta tullut 
mitään!

Isäni kuoli vuonna 1991 ja lapse-
ni syntyivät 1991 ja 1993. Yksin 
lapsieni kanssa jäin vuonna 1993. 
Kaikki ympäriltä alkoi murentua, 
kriisi romahdutti lopulta pohjan 
myös taloudelta. Sinnittelin. Pe-
lotti. Aika ajoin nälkäkin vaivasi. 
Päätin lopulta muuttaa Suomeen. 
Ilmoittauduin paluumuuttojo-
noon 1995. Haastatteluun pääsin 
1997. 

Nuo kolme odotusvuotta, jol-
loin ei ollut varmuutta, pääsen-
kö muuttamaan Suomeen vain 
enkö, rakensin tulevaisuutta siinä 
maassa missä olin sen verran mi-
hin voimavarani riittivät. Pitihän 
minun elättää kahta pientä lasta, 
eikä äitini terveys ollut mallillaan. 
Apua häneltä sain kuitenkin val-

tavan paljon lapsieni hoidossa. 
En olisi selvinnyt ilman hänen 
tukeaan tuossa elämän vaiheessa. 
3.1.1998 on minulle historialli-
nen päivämäärä. Silloin muu-
tin Suomeen paluumuuttajana. 
Uusi elämän vaihe oli alkanut! Ja 
sen myötä uudet haasteet! Olin 
31-vuotias ja lapseni kuusi- ja 
neljävuotiaat.

Kävin hakemassa avaimet uuteen 
asuntooni siskolta, joka oli vuok-
rannut meille kolmion. Kaikki 
säästöni menivät takuuvuokraan 
ja muuttoon. Mukana ei ollut 

kun muutama musta säkki vaat-
teita, pölynimuri, kuivausteline ja 
matto, jonka ajattelin käyttää ma-
kuupatjana alkuun. Mutta minua 
odottikin mukava yllätys! Edel-
liset vuokralaiset jättivät asun-
toon makuusohvan, johon mah-
duin nukkumaan lapsien kanssa. 
Asunnossamme oli mukavan 
lämmintä ja siistiä. Vaikka huo-
nekaluja ja verhoja ei ollutkaan, 
koin olevani turvassa. Tiesin, että 
vaikka terveyteni pettäisi, en jou-
tuisi lapsieni kanssa kohtamaan 
nälkäkuolemaa.

Ensimmäisen viikon aikana oli 
todella paljon tehtävää! Piti re-
kisteröityä maistraatissa, aloittaa 
asioiminen KELAssa, sosiaali-
toimistossa ja työvoimatoimis-
tossa. Sitten piti saada puhelin ja 
pankkitili ja lapsille hoitopaikka. 
Tästä se lähti. Piti alkaa kotoutua 
ja siinä samalla neuvoa ja tukea 
lapsia uudessa maassa asumises-
sa. Äitini muutti Suomeen neljän 
kuukauden päästä meidän muu-
tosta, mikä helpotti suunnatto-
masti elämää.

Sosiaalitoimisto, jossa olin asi-
akkaana, oli myös minun ensim-
mäinen työpaikkani Suomessa. 
Kolme kuukautta muuttoni jäl-
keen olin Vantaan kaupungin 
palveluksessa tulkkina yhdessä 
projektissa. Sen jälkeen siirryin 
työvoimapoliittiseen koulutuk-
seen, johon sisältyi harjoittelu-
jakso. Tässä välissä opetushallitus 
rinnasti korkeakoulututkintoni 
vastaavaan suomalaiseen. Elämä 
alkoi hymyillä. Asiat alkoivat lok-
sahdella paikoilleen.

Kiitollisuudella muistelen työvoi-
matoimiston asiantuntijaa, joka 
veti PAMU-projektia, paluu-

muuttajien työllistymishanketta. 
Omat harjoittelupaikan etsintä-
ni eivät olleet tuottaneet tulosta, 
minkä vuoksi menin kysymään 
häneltä neuvoja. ”Istu! Minä tie-
dän mihin sinä lähdet työharjoit-
teluun! Sinä lähdet työministe-
riöön!” Seuraavan päivänä soitin 
työministeriöön ja sillä matkalla 
olen edelleen!

Ensin olin harjoittelija, sitten sain 
työllistymistukitarjouksen, josta 
seurasi viransijaisuuksia melkein 
kuusi vuotta. Halusin päästä tä-
hän yhteiskuntaan. Ymmärtää 
miten tämä toimii. Olla muka-
na tässä elämässä. Olen todella 
onnellinen kun sain olla siinä 
tiimissä, jonka vastuulla oli maa-
hanmuuttajien kotoutuminen. 
Olin elävänä esimerkkinä. Sain 
tukea, ja yritin omasta puolestani 
olla hyödyllinen yhteiskunnalle. 

Vuonna 2005 sain vakituisen vi-
ran työministeriössä. Nykyisin 
työskentelen sisäministeriössä. 
Uutta opittavaa riittää jatkuvasti. 
Ja haasteitakin. Kaipuu Inkerin-
maalle elää. Maalle, jota ei enää 
sellaisenaan ole ja onko koskaan 
ollutkaan? Nyt olen jo elänyt kol-
manneksen elämästäni Suomessa.  

PALUUMUUTTO  
PÄÄTTYY

Inkerinsuomalaisia 
paluumuuttajia 
odotettavissa vielä 
muutama tuhat
Inkerinsuomalaisten paluumuutto 
päättyy 1.7.2016. Maahanmuut-
tovirasto arvioi, että määräaikaan 

mennessä paluumuutto-oikeut-
taan käyttää vielä noin 3 000 in-
kerinsuomalaista. Vuonna 2012 
paluumuuttajia tuli Suomeen 
noin 800.

Inkerinsuomalaisten eli kansalli-
suudeltaan suomalaisten paluu-
muutto on oleskelulupakriteeri, 
joka luotiin 1990-luvun alussa 
entisen Neuvostoliiton alueel-
la asuville inkerinsuomalaisille.
Tarkkaa jäljellä olevien paluu-
muuttajien määrää on vaikea 
ennakoida, sillä monen inkerin-
suomalaisen elämäntilanne on 
saattanut muuttua niin, etteivät 
he halua käyttää paluumuutto-
oikeuttaan.

Paluumuutto-oikeutta voivat 
käyttää sellaiset henkilöt, jotka 
ovat ilmoittautuneet paluumuut-
tojonoon 1.7.2011 mennessä. 
Silloin paluumuuttojono suljet-
tiin ja aloitettiin viiden vuoden 
siirtymäaika. Paluumuuttojo-
noon ilmoittautuneilla on siis 
aikaa heinäkuuhun 2016 hakea 
oleskelulupaa.

Paluumuuttajalla 
täytyy olla suomalainen 
syntyperä

Paluumuuttajan oleskelulupaa 
voi hakea, jos hakija on itse, toi-
nen hänen vanhemmistaan tai 
ainakin kaksi hänen neljästä iso-
vanhemmastaan on tai on ollut 
kansallisuudeltaan suomalainen. 
Kansallisuudella ei tarkoiteta kan-
salaisuutta, vaan etnistä taustaa, eli 
kuulumista tiettyyn kansanryh-
mään. Nykyiset paluumuuttajat 
ovat yleensä kansallisuudeltaan 
suomalaisten lapsia ja lapsenlapsia.

Kielitaito on 
paluumuuton edellytys

Jotta inkerinsuomalainen pa-
luumuuttaja voi saada oleskelu-
luvan Suomeen, hänen on osat-
tava riittävän hyvin suomen tai 
ruotsin kieltä. Kielitaidon voi 
todistaa suorittamalla joko Maa-
hanmuuttoviraston järjestämän 
kielikokeen tai yleisen kielitut-
kinnon (YKI) suomen tai ruotsin 
kielessä.

Selvä enemmistö inkerinsuoma-
laisista paluumuuttajista saa oles-
kelulupahakemukseensa myöntei-
sen päätöksen. Kielitaidon puute 
oli aiemmin suurin syy kielteisiin 
päätöksiin. Heinäkuun 2011 
alusta alkaen eli paluumuutto-
jonon sulkeuduttua kielitaito on 
kuitenkin täytynyt osoittaa ennen 
kuin oleskelulupahakemuksen on 
voinut jättää vireille. Kielitaidon 
parantamiseksi paluumuutta-
jilla on mahdollisuus käydä lu-
kuvuoden pituinen, ilmainen 
paluumuuttovalmennus ennen 
kielikokeen suorittamista. Ilman 
paluumuuttovalmennusta harvan 
kielitaito täyttäisi oleskeluluvan 
vaatimukset.

”Sinnittelin. Pelotti. 
Aika ajoin nälkäkin 

vaivasi.”

Marina Kinner. Oma kokoelma.

Sarja päättyy seuraavassa numerossa, jossa kerrotaan, kuinka Suomesta käsin tuettiin Inkeriin jääviä vanhuksia.
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Kevätkokouksen 29.3.2014 päätöksiä
Anne Tuohimäki

•	 Liiton puheenjohtaja Alina-Sinikka Salonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

•	 Puheenjohtajaksi valittiin Reijo Rautajoki ja sihteeriksi kutsuttiin Anne Tuohimäki.

•	 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aliisa Majava ja Tytti Piironen, jotka toimivat tarvittaessa myös ään-
tenlaskijoina.

•	 v. 2013 toimintakertomuksen keskeiset kohdat esiteltiin ja toimintakertomus hyväksyttiin.

•	 v. 2013 tilikertomus esitettiin.

•	 Ponnistelut tuloksen saamiseksi positiiviseksi olivat epäonnistuneet. Kesken toimintakauden vaihdettiin 
lehden painotekniikka ja samalla myös painopaikka aiempaa edullisempaan, mutta tarpeeksi säästöjä 
ei tällä vielä saavutettu. Opetusministeriön myöntämästä kulttuurilehdille suunnatusta 1 000 € avus-
tuksesta huolimatta toimintakauden tulos oli alijäämäinen 1 278,32 €, taseen loppusumman ollessa 
16 096,08 €.

•	 Tilikertomus hyväksyttiin.

•	 Tilintarkastajien lausunto esitettiin ja tilinpäätös v. 2013 vahvistettiin ja tili- ja vastuuvapaus myönnet-
tiin asianomaisille v. 2013.

•	 Vuoden 2013 syyskokouksessa 26.10. hyväksyttyihin sääntömuutoksiin oli tullut Patentti- ja rekis-
terihallituksen kannanotto, jossa kehotetaan tekemään vielä muutoksia neljään (4) pykälään.  Koska 
PRH:n kehotus saapui liitolle kevätkokouskutsujen jo lähdettyä, ei luonnollisestikaan voitu sääntömuu-
tosasiaa enää sisällyttää kutsuun. 

•	 Kevätkokous päätti kuitenkin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vaadittavat sääntöjen muutospy-
kälät voidaan ottaa käsittelyyn tässä kokouksessa.

•	 Sihteeri esitteli PRH:n vaatimat muutospykälät ja ehdotukset muutoksiksi.

•	 Pykälissä on kysymys tarkennuksista (2 kpl), yhdistyslain vaatimista muutoksista (2 kpl) ja tilintarkas-
tuslain vaatimista muutoksista (2 kpl).

•	 Kaikki PRH:n esittämät ehdotukset hyväksyttiin.  

•	 Kevätkokous päätti kutsua liiton entisen puheenjohtajan (vv. 2002–2009) Toivo Ihon kunniapuheen-
johtajaksi.

•	 Kokous päätti kutsua seuraavat liiton monivuotiset henkilöjäsenet kunniajäseniksi: Viktor Hyyrönen, 
Lilja Kuivanen, Annikki Kelo, Anneli Korkkinen, Yrjö Korkkinen, Lilja Kurppa, Maria Lahti, Anna-
kaisa Mörttinen, Irja Pelkonen, Juho Puumalainen, Kerttu Susi ja Kaija Vironmäki.

Kiitokset kahvituksista!
 

Inkeri-iltapäivien aluksi juomme aina kahvit. Ne eivät ilmesty pöytään itsestään.  
On aika esitellä ehtoisia emäntiämme. Kattauksenne ja kahvin tuoksu luovat kotoisen 
tunnelman. Siinä on mukava rupatella ja sitten hiljentyä kuulemaan pääesiintyjien 

kiinnostavia esityksiä. 

Lämpimät kiitokset kaikille teille!

Ella Kukova (oik) tarjoilee Anneli Kemppaiselle

Toivo Tupin tuuraa Ellaa. Minun veljeni osaa mitä vaan, 
sanoi Ella.

Marja Karhunen (vas) ja Marjatta Holmberg odottavat juojia.
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Räikköset Inkerinmaalla
Anni-Meri Räikkönen

Räikkösten suku on lähtöisin 
Kirvun Mertjärveltä. Alkukodis-
ta on 7 sukuhaaraa, joista Inke-
rin sukuhaaran kantaisä on Pet-
ter Räikkönen. Hän jätti Kirvun 
puolisonsa kanssa ja suuntasi 
ensin vuodeksi Kuolemajärvelle, 
josta jatkoi Inkerinmaan Lem-
paalaan vuonna 1857. Kenties 
yhtenä syynä olivat puoliso Ka-
tariinan inkeriläiset sukujuuret.

Räikkösiä asui Inkerinmaalla n. 
1920-luvulle, vain runsaan kah-
den sukupolven ajan. Tämä aika 
oli lyhyt, mutta kuitenkin riittä-
vän pitkä iskostamaan Inkerin-
maan Räikkösten suvun yhden 
sukuhaaran kotimaaksi.

Suomi itsenäistyi. Inkerinmaal-
le jäi suomalainen vähemmistö. 
Alkoi taisteluja venäläisten ja 
suomalaisten välillä. Inkeriläis-
ten vapaustaistelujen levotto-
muuksissa kuoli tai katosi useita 
Räikkösiä.  

Räikkösten aikana Suomessa oli 
autonomian aika 1809 – 1917, 
sen jälkeen sortokausia ja suur-
lakko 1905. Tuona aikana Suo-
messa kansallistunne nousi voi-
makkaasti.

Paavo Räikkönen (Paul Johan 
Wilhelm Petrovits), Inkerin 
mies (kts edellinen sukupuu) 
oppi jo kotona saksan ja venäjän 
kielen, meni Kolppanan semi-
naariin 16-vuotiaana ja suoritti 
lukkarin, urkurin ja opettajan 
tutkinnot 1876. Toimi seminaa-
rin apuopettajana 3 vuotta. 

Hän oli inkeriläisväestön itse-
tunnon kohottaja, useiden lehti-
en toimittaja ja avustaja ja Kan-
sankalenterin toimittaja. Hänet 
karkotettiin Viipuriin. Toimi sen 
jälkeen kanttorina Lempaalassa 
ja karkotuksen jälkeen Tokso-
vassa, josta pakeni Suomeen ja 
asettui Porvooseen.

Paavo Räikkösen elämänvaihei-
siin kiteytyivät monet Inkerin 
Räikkösten kokemat vaiheet ja 
arvomaailma. Kansallistunne, 
perinteet ja kulttuuriarvot olivat 
Paavolle tärkeitä. Hän oli asen-
teiltaan jyrkkä ja periaatteissaan 
tiukka Hänellä oli voimakas in-
keriläinen heimotunne, ja suo-
malaiskansallinen identiteetti. 
Hän vastusti kaikkea venäläistä-
mistä. Suomessa hän teki kan-
sanvalistustyötä, toimi raittius-
seurassa ja oli mm. perustamassa 
Alkua ja Osuuskauppa Aittaa.

Paavon sisar Ida Katariina avi-
oitui Suomessa opettaja Heikki 
Matikaisen kanssa

Veli Robert katosi vallankumo-
uksen pyörteissä 16.11.1917 ja 
oli näin vallankumouksen en-
simmäinen Räikkös-uhri In-
kerissä. Ehti sitä ennen toimia 
lukkarina, urkurina ja opettajana.

Sisar Aina Blondina avioitui 
sakkolalaisen Aapro Laulajaisen 
kanssa. He  asuivat Metsäpirtissä.

Paavon veli Pekka Bernhard oli 
kanttori. Hän toimi Pietarin 
Pyhän Marian kirkossa, mutta 
kuoli yllättäen kesken loppiais-
jumalanpalveluksen v. 1918. 

Pekan puoliso Katri o.s. Raik-
kerus oli syntynyt 15.3.1871 
Inkerin Hietamäessa ja kuoli 
7.10.1947 Helsingissä. 

Pekan ja Katrin lapset ovat ku-
kin tehneet näyttävän uran:

•	 Sally 1891 – 1973, lähetystö-
virkailija Moskovassa, Anka-
rassa ja Berliinissä

•	 Eino 1892 – 1918, opiskeli 
lakitiedettä, aktiivinen inke-
riläisyhdistyksen toiminnassa, 
kaatui Valkjärven Tarpilassa 
26.2.1918

•	 Sulo 1896 – 1955, ooppera-
laulaja, Kansallisoopperan ta-
louspäällikkö, toimitusjohtaja 
ja pääjohtaja

•	 Erkki 1900 – 1961, aktiivinen 
itsenäisyystaistelija, AKS:n 
perustajajäsen, aktiivisesti 
mukana politiikassa, mm. 
Lapuan liikkeen ja IKL:n 
toiminnassa, presidentti Svin-
hufvudin avustaja. Muutti 
sodan jälkeen Ruotsiin, jon-
ne perusti oman kustannus-
liikkeen

•	 Arvo 1906 – 1978, musiikin 
lehtori, säveltäjäprofessori

•	 Pekka 1915 – 1941, filosofi-
an kandidaatti, kaatui sodassa 
Vammeljoella 1.9.1941.

Inkeriläisille kaksi opinahjoa oli 
ylitse muiden: Kolppanan se-
minaari ja Viipurin lukkari- ja 
urkurikoulu. Kolppanan semi-
naari oli selkeästi kulttuurinen 
ja henkinen keskus. Vaikka sieltä 
valmistui opettajia ja kanttoreita, 
oli seminaarin käynyt mies mo-
nen alan taitaja. Paitsi opettajana 
ja kanttorina hän saattoi toimia 
toimittajana, pankkimiehenä, 
osuuskaupan hoitajana ja yleen-
säkin kulttuurialoilla ja kansan-
sivistyksen aloilla. Näin monet 
Räikköset olivat Inkerissä aikan-
sa vaikuttajia.

Entä Suomessa? Suomeen muu-
tettiin ennen vallankumousta 
mm. opiskelemaan. Viimeiset-
kin Inkerin sukuhaaran Räikkö-
set pakenivat Suomen puolelle 
vallankumouksen jälkeen. He 
asuivat hajallaan, osa Karjalas-
sa, osa pääkaupunkiseudulla. 
Suursuomi-aate innosti monia 
ja antoi orastavaa toivetta päästä 
vielä takaisin kotiin. 

Sota päättyi ja mm. Rauman 
seudulle majoitettiin runsaasti 
inkeriläisiä sotapakolaisia. En-
nen pitkää heidät määrättiin 
palautettavaksi itärajan taakse. 
Asuimme Raumalla ja lapsuu-
destani muistan tuon painosta-
van ilmapiirin, kotona kuiskail-
tiin milloin Siperiasta milloin 
Ruotsista. Lopulta inkeriläisyy-
destä vaiettiin tyystin.

Ennen kaikkea Räikköset ovat 
musiikkisukua:

•	 Lempaalassa ja muuallakin 
Inkerinmaalla useita kantto-
reita.

•	 Pietarin Pyhän Marian kirkon 
lukkari Pekka Bernhard Räik-
könen

•	 Oopperalaulaja ja Suomen 
kansallisoopperan pääjohtaja 
Sulo Räikkönen

•	 Professori, säveltäjä Arvo 
Räikkönen.

•	 Musiikki eri muodoissaan 
kulkee edelleen suvussa.

Epilogi

Tätä esitystä kootessani luin 
Johannes Angeren Kullankylä 
–kirjat, joiden tapahtumat si-
joittuvat Inkerinmaalle vuosina 
1906 – 1945. 

Venäjän vallankumouksen ja si-
sällissodan aikana Inkerinmaata 
hallitsivat aseet ja nälkä, perät-
tömien ilmiantojen perusteella 
inkeriläisiä mm. ammuttiin, hir-
tettiin, vangittiin, kidutettiin ja 
karkotettiin. Isäni Arvo oli val-
lankumouksen aikana kymmen-
vuotias. Äitinsä ja pikkuveljensä 
kanssa hän pakeni Suomeen v. 
1920. Lapsuuden ajan muis-
toistaan hän ei ääneen puhunut. 
Vaikenemisen aikaa kesti lähes 
1970-luvulle. Vuosikymmeniä 
myöhemmin julkaistujen kirjo-
jen perusteella voimme vain aa-
vistella, mitä nämä Inkerinmaal-
la silloin asuneet ihmiset oikeasti 
ovat kokeneet.

Inkerinmaan Räikköset
•	 Petter 1829 – 1884, 1.puoliso Katariina Rahkonen 1829 

Rautu – 1884 Lempaala, 2. puoliso Karoliina Elisabet e. 
Lipponen o.s. Posse 1875 – 1908 Toksova.

Lapset
•	 Paavo 1857 – 1935
•	 Ida Katariina 1860 – 1944
•	 Robert 1863 – 1917
•	 Pekka B. 1864 – 1918
•	 Oskari 1866 – 1882
•	 Aina Blondina 1869 – 1939
•	 Maria Vilhelmina 1872 – 1940. Tämän sukuhaaran elämään 

osuvat kaikki suomalaisvähemmistön kokemat venäläistä-
mistoimet.

Anne-Meri Räikkönen ja Ilkka Randén
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Olga Malytcheva – Kaunista ja herkkää
Alina-Sinikka Salonen

Helsingin Lasipalatsin näyt-
telytilassa oli maaliskuussa jo-
tain kaunista ja herkkää – ja 
mikä parasta, tämä oli inkeri-
läisen naisen aikaansaamaa. 
Siellä oli Olga Malytchevan 
maalauksia esittelevä näyttely. 
(Kiitokset Pirkko K:lle, kun 
annoit vinkin!)

Kuka on Olga Malytcheva? 
Taiteilijan minulle lähettä-
mässä esitteessä kerrotaan, 
että hän on Suomeen vuonna 
1996 muuttanut Inkerin suo-
malainen. Pietarissa syntynyt, 
äitinsä puolelta inkeriläinen 
Olga Malytcheva muutti 
Keski-Suomeen täällä asuvi-
en sukulaistensa myötä. Yksi-
toistavuotiaasta maalaamista 
opiskellut Olga aloitti varsi-
naiset taideopinnot Pietarin 
Taidekoulussa (1977–1981) ja 
opiskeli sen jälkeen vielä neljä 
vuotta Pietarissa, N.K. Rerihon 
Taideammattikorkeakoulun si-
sustusosastolla.

Monipuolisen ja pitkän opis-
kelunsa ansiosta Olga hallit-
see kuvataiteen monet tyylit ja 
tekniikat. Omimmillaan hän 
on muotokuvien maalaajana. 
Muotokuvia on syntynyt yli 50. 

Vuodesta 1990 lähtien Malyt-
cheva on osallistunut moniin 
yhteisnäyttelyihin sekä pitänyt 
muutamia omia näyttelyitä. 

Hänen teoksiaan on yksityis-
kokoelmissa mm. Italiassa, 
Saksassa, Japanissa, Ruotsissa, 
Suomessa ja Venäjällä.

Taidelukiossa opiskeleva lap-
senlapseni Juulia oli kanssani 
näyttelyssä. Hän piti kovasti 
näkemästään ja tiivistää mieli-
piteensä seuraavasti: ”Taiteilija 
selvästi tuntee taidehistorian 
eri aikakaudet, tämä näkyy 
töistä. Muotokuvat ovat vähä-
eleisinäkin taidokkaasti ja elä-
västi maalattuja.”

Rakkaat lukijat: astukaa sisään 
tähän Inkeriläisten viestin tar-
joamaan minikokoiseen näyt-
telyyn. Valitan, että kaikkien 
kuvien laatu ei vastaa sitä, mitä 
maalaukset ovat luonnossa. 

Japanilainen
Keltainen mekko

Olga Malytcheva

040 766 7176 
olgamalyt@gmail.com
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Isovanhempani Inkerinmaalta
Kaarina Pietilä

Minulle on ollut rikkaus omis-
taa isovanhemmat, jotka olivat 
syntyneet ja asuneet Inkerin-
maalla Venäjällä. Pappani Matti 
Laitinen syntyi vuonna 1878. 
Mummoni Aune Tatti oli hän-
tä muutaman vuoden nuorempi.  
Heidän asuinseutunsa oli Poh-
jois-Inkeri Lempaalan Musti-
lan kylä, joka sijaitsee vanhan 
Suomen rajan tuntumassa. Mo-
lempien suvut olivat muuttaneet 
Suomesta 1600-luvulla Inkerin-
maalle. 

Mummoni Aune Tatti asui Pe-
rämäen kylässä kotitalossaan, 
jonka omisti hänen leskeksi jää-
nyt Juhana veljensä pienten las-
tensa kanssa. Aune hoiti tämän 
perheen taloutta ja työtä riitti 
myös Pietarissa torimyynnissä. 
Se olikin työtä josta Aune piti. 
Muutaman kerran viikossa hän 
valjasti komeat kaupunkikiesit 
johon pakkasi, voita, maitoa, 
rahkaa, kermaa ja juurikasveja. 
Torielämä oli vilkasta ja siel-
lä puhuttiin montaa eri kieltä. 
Aunekin taisi useamman kielen. 
Hänellä oli ollut pitkään sama 
toripaikka Pietarissa. Kotiinpa-
luu kaupungista oli aina vaaral-
lista, koska piti pelätä maantie-
rosvoja. Paluumatkat tehtiinkin 
päivänvalossa, yhdessä toisten 
torimyyjien kanssa. Usein Aune 
viipyi yön kaupungissakin suku-
laisissaan. Rohkeana ja kielitai-
toisena hänet oli kerran kutsuttu 
lähetystöön, joka vieraili tsaari 
Nikolai II luona. Tsaari halusi 
kiittää ahkeria inkeriläisiä jotka 
pitivät huolta pietarilaisten ruo-

kaketjusta. Samassa yhteydessä 
tsaari oli sanonut, että ”On kuin 
miekka olisi isketty kattoon 
kiinni ja se saattaa pudota terä 
edellä niskaani milloin vain.” 
Venäjän vallankumous oli ovella.

Matin kauppiasveli oli osallistu-
nut Inkerin vapaustaisteluun ja 
Mattikin oli joutunut piileksi-
mään Suomessa viitisen vuotta 
vangitsemisen pelossa. Hän oli 
tämän ajan Kivennavalla. Sieltä 
hän kävi aina varkain kotonaan. 
Vaimo joutui olemaan yksin 
lapsien kanssa. Paossa ollessaan 

Matin vaimo kuoli neljännen 
lapsen synnytyksessä. Nyt hä-
nelle jäi vauva ja kolme vähän 
vanhempaa lasta sekä talon-
hoito huolekseen. Hankalaa oli 
leskimiehen hoitaa neljää lasta 
ja taloutta, vaikka kylän ämmit 
auttoivatkin.

Pian alkoikin puhemies kulkea 
leski-Matin kanssa Mustilan 
kylästä Perämäen kylään, jossa 
asui Aune Tatti niminen neiti. 
Puhemies kulki monta matkaa 
Aunen luona, puhuen makeasti 
ja kehuen Mattia. Aune oli jo 

iäkäs nainen ja kyllä häntä mie-
titytti avioliittoaikeet, leskimies 
ja neljä lasta.

Kohta Aunen leskeksi jäänyt 
velikin avioitui naapurin Sohvin 
kanssa ja pian Aune alkoi tuntea 
itsensä tarpeettomaksi veljensä 
kodissa. Ja niinpä pian vietettiin 
myös Aunen ja Matin häitä, jota 
juhlittiin monta päivää. Juotiin 
ja syötiin, tanssittiin ja laulettiin 
inkeriläiseen tapaan usean päi-
vän ajan.

Arki alkoi ja touhua riitti aamus-
ta iltaan. Laitisen talo oli elänyt 
pitkään ilman äitiä ja se näkyi 
kaikkialla. Lapset olivat resuisia 
ja likaisia. Vauvakin oli ihottu-
man peitossa. Aune oli hyvin 
ahkera sekä lapsirakas ja pian 
lapset saivat tuntea uuden äidin 
rakkautta ja huolenpitoa. Ahke-
rasti Aune siivosi, leipoi, laittoi 
ruokaa, kutoi mattoja, kehräsi. 
Hän osti lapsille Pietarista uusia 
vaatteita ja kunnosti kotia. Teke-
mistä oli paljon myös navetassa 
ja ulkotöissä miehensä kanssa. 
Vuodet kuluivat ja työtä riitti. 
Pian Aune huomasi olevansa 
raskaana, vanhalla iällä. Lapsi 
syntyi vuonna 1925 saunassa ja 
oli pienikokoinen, mutta hänes-
tä kasvoi vahva tyttö sisarustensa 
seuraksi. Kaikki lapset olivat Au-
nelle yhtä rakkaita.

Aune kaipasi kuitenkin tori-
myyntiä ja sen vilkkautta. Hän 
alkoikin tehdä Pietarin matkoja 
uudelleen ja kauppa kävi hyvin. 
Hän toi aina valtavasti tuomi-

sia kaupunkimatkoiltaan kotiin 
ja lapsilleen. Matti ei tykännyt 
yhtään vaimon tuhlaamisesta, 
mutta Aune ei välittänyt. Hän 
huomasikin naineensa oikean 
saita-Matin. Usein Aunen tul-
tua torimyynniltään hän näki jo 
kaukaa kuinka Matti odotti ve-
räjällä suu hymyssä. Matti laittoi 
rahat visusti lompakkoonsa. Kyl-
lä Aunekin puolensa piti raha-
asioissa.

Kotitalo tuotti hyvin ja tori-
myynti toi lisätuloja. Lapsetkin 
kasvoivat ja osallistuivat ahke-
rasti talon töihin.  Perhe kävi 
sunnuntaisin kirkossa ja Aune 
oli hyvän lauluäänen omaavana 
siellä virsien esilaulajana. Inkeri-
läisillä oli vahva usko Jumalaan. 
Elämä oli rauhallista ja kylä eli 
tiiviisti yhdessä.

Kohta kuitenkin alkoivat inkeri-
läisillä suuret muutokset.

Julmat ajat olivat edessä. Suo-
menkielisiä kouluja ja kirkkoja 
suljettiin. Sanomalehdet lakkau-
tettiin. Opettajat ja papisto van-
gittiin ja karkotettiin. Venäjän-
kieli otettiin käyttöön kouluissa. 
Oppikirjat vaihdettiin.  Alkoi 
myös maatilojen pakkokollek-
tivisointi. Stalinin määräyksestä 
talot otettiin valtion haltuun ja 
karja oli luovutettava kolhooseil-
le, joita perustettiin kylälle. Ta-
lollinen sai omistaa vain yhden 
lehmän ja 10 aaria maata.

Matti alkoi sairastella mene-
tettyään valtiolle suvun talon ja 
maat ilman korvausta. Talonpo-
jille pantiin niin kovat verot, että 
he eivät selvinneet niistä. Laiti-
senkin perhe joutui kolhoosiin 
töihin. 

Lisää kauheuksia oli tulossa. Sta-
lin määräyksestä koko rajanseutu 
oli tyhjennettävä asukkaista, jot-
ka olivat väärää uskontoa, epäi-
lyttäviä ja vieraskielisiä. Aluetta 
valmisteltiin sotaan. Inkeriläisiä 
alettiin pakkosiirtää eri puolille 
Neuvostoliittoa.

Koti oli jätettävä nopeasti ja Lai-
tisen perheelle osoitettiin pak-
kosiirto Tserepovetsiin, Etelä-
Venäjälle. Perhe pakkasi tavarat 
mitkä jaksoivat ottaa matkaan, 
sekä lehmän ja pakenivat yön pi-
meydessä. He matkustivat sinne 
tavarajunassa. Siellä he asettuivat 
asumaan isoon, viljakauppiaan 
omistamaan taloon muiden pa-
kolaisten kanssa. Aune jatkoi to-
rimyyntiä, hän ei antanut periksi. 
Hän osti paikallisilta asukkailta 
maitoa, kermaa, voita ja juuri-
kasveja jotka olivat siellä halpoja. 
Hän matkusti muutaman kerran 
viikossa sieltä asti Pietarin to-
rille myymään näitä tuotteita. 
Tämä matka oli 1200 kilometriä 
yhteen suuntaan ja tällä tavoin 
Aune elätti perheensä heidän 
paossa oloajan. Asuinolot oli-
vat kuitenkin siellä vaikeat ja 
he päättivät lähteä sieltä varkain 
pois.  He lähtivät sieltä yön ai-
kaan. Pitkä paluunmatka tehtiin 
lasten kanssa junalla.  Joukko 
kylän miehiä kulki jalkaisin 
lehmineen tämän viikkoja kes-
täneen vaarallisen matkan kohti 
Länsi-Inkeriä. He asettuivat Vi-
roon Spankkovan seurakuntaan 
Valerjanovkan kylään.

Kotiseudulle Lempaalaan ei 
päässyt takaisin. Matti pappa 

”Hankalaa oli 
leskimiehen hoitaa 

neljää lasta ja taloutta”

”Suomenkielisiä kouluja 
ja kirkkoja suljettiin.”
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osti siellä vanhalta pariskunnal-
ta heidän puretun talon hirret ja 
rakennutti niistä perheelle talon. 
Täällä perhe meni kolhoosiin 
töihin. Ei ollut muita vaihtoeh-
toja. Stalinin valtakoneisto piti 
kansaa kovassa pelossa. Sodan 
vaikutus alkoi näkyä jo heidän 
kylässään Elisaveettinassa. Kol-
hoosin karjaa vietiin turvaan ja 
rakennettiin maasuojia ja tank-
kiesteitä sekä varastoitiin ruoka-
tarvikkeita.

 Sodan jyskeen äänet alkoivat 
tulla lähemmäksi. Kyläläiset 
piiloutuivat I maailmansodan 

aikaisiin suuriin maakuoppiin. 
Ajateltiin venäjän armeijan ole-
van tulossa kylää kohti. 

 Eräänä päivänä nuorten nais-
ten palatessa lypsyltä ja eläinten 
ruokintamatkalta he säikähtivät 
pahan kerran. Tiellä oli sotilaita. 
Yllättäen saapuivatkin saksa-
laiset joukot ja tankit kylään ja 
komento alkoi. Kylä oli jäänyt 
kahden sotivan maan väliin. 
Saksalaiset pitivät kovaa kuria. 
He varasivat kylän parhaat ta-
lot komentopaikakseen ja veivät 
kaiken viljan ja teurastivat karjan 
itselleen. Aune ja Matti joutuivat 

lapsineen nyt saksalaisten työor-
jiksi. Tätä jatkui pitkään. Kylä-
läiset alkoivat kärsiä nälästä ja 
ruuasta oli jatkuva puute. Perhe 
söi kesällä nokkosia ja voikukan 
juuria. He keräsivät pelloilta täh-
kiä ja söivät jäätyneitä perunoita. 
Pietarista vaelsi nälkäisiä ihmi-
siä lisää ja osa kuoli jo matkalle. 
Kerran Aune meni rohkeasti ky-
symään saksalaisilta perheelleen 
kuuluvaa jauhoannostaan. Rai-
von vallassa saksalainen komen-
dantti pyysi pidättämään hänet 
ja hänelle langetettiin hirttotuo-
mio. Tuomion syyksi mainittiin 
viljan kätkeminen. Kommunistit 
tekivät usein syyttömiä kantelui-
ta.  Aune oli saksalaisilla pidä-
tettynä ja kuulusteltavana kaksi 
päivää ja hänet todettiin syyt-
tömäksi. Voi sitä riemun päivää 
kun Aune-äiti pääsi kotiin. Koko 
kylä eli jatkuvan pelon vallassa 
saksalaisten kurissa.

Eräänä syksyisenä aamuna 
25.10.1943 kylään tuotiin yllättä-
en evakuointimääräys. Kylän van-
hin oli käynyt kertomassa heille 
asiasta edellisenä iltana. Inkeriläi-
set siirrettäisiin Suomeen. Evaku-
ointi tapahtui nopeasti. Elisaveet-
tinon asemalla piti olla aamulla 
kello 10.00 valmiina lähtemään. 
Perheen nuoret saivat vapautuk-
sen saksalaisten työleireiltä, joissa 
he olivat tehneet työtä kuin vangit, 
aseistettujen vartijoiden ja koirien 
ympäröiminä. Hirsipuu oli leirin 
vieressä. Aunen ja Matin nuorin 
tytär oli nyt 18-vuotias ja hän oli 
ollut melkein kolme vuotta näillä 
työleireillä raskaissa töissä.

”Perhe söi kesällä 
nokkosia ja voikukan 

juuria.”

Paljon ei saanut pakata tavaroi-
ta matkaan. Nuorin tytär halusi 
vain rakkaan päiväkirjansa mu-
kaan jossa olivat kauniit muis-
tot alkaneesta rakkaudesta.  Nyt 
mentiin kohti Viron rannikkoa, 
Kloogan leirille. Siellä oli sama 
kurjuus ja nälkä, heikompia ja 
lapsia kuoli paljon. Asunnot 
olivat kylmiä parakkeja. Aune-
mummo piti siellä virsiseuroja 
ja jakoi ruoka-annoksistaan hei-
kommille. Aune vei myös salaa 
vähäisistä leipäannoksistaan 
vieressä olevaan leiriin, johon 
oli vangittuna juutalaisia. Perhe 
joutui olemaan Kloogassa muu-
taman viikon. Oma perhe oli 
kuitenkin koossa ja kaikki olivat 
elossa, siitä Aune ja Matti kiitti-
vät rukouksissaan.

Paldiskin satamasta lähdettiin 
miinoitetun Suomenlahden yli. 
Laiva kulki kohti Suomea ja 
Turkua. Kun Suomen kallioiset 
rannat näkyivät, Matti pappa 
oli sanonut.” Suomi on kaunis 
maa, mutta kovin karu. Täällä 
on leipä otettava lujasta.” Loi-

maan karanteenileiriin he tulivat 
9.11.1943 ja siellä oli hyvä olla. 
Oltiin Suomessa, joka oli aina 
ollut emomaa inkeriläisille ja 
ihmiset olivat heille ystävällisiä.

Aunen ja Matin perhe oli mää-
rätty siirrettäväksi pohjoiseen, 
Ouluun. Sieltä he vielä siirtyivät 
lähipitäjän maataloon töihin. 
Perheen ei tarvinnut koskaan 
palata Neuvostoliittoon. He sai-
vat jäädä Suomeen. Vain vanhin 

poika perheineen halusi pala-
ta vapaaehtoisesti takaisin ja 
hän jäi asumaan Neuvosto-
liittoon. Hän ei nähnyt enää 
koskaan vanhempiaan.

Isovanhempani nukkuvat 
ikiuntaan pienen kylän 
hautausmaalla. Me lapsen-
lapset saimme heiltä paljon 
rakkautta ja huolenpitoa 
ja kuulimme mielenkiin-
toisia tarinoita. Mummu 
ja pappa opettivat meille 

paljon virsiä ja loruja. Ja saimme 
mummulta paljon lahjoja hänen 
jokaiselta kaupunkimatkaltaan. 
Kovasta kohtalostaan huolimatta 
heillä oli jatkuva ikävä kotiseu-
dulleen, Inkerinmaalle.

 ”Hirsipuu oli leirin 
vieressä.”

Teitä muistaen 
Kaarina Pietilä, tyttären tytär
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LYHYESTI (Sallinette palstan nimen lyhentämisen.)

KYSYMYS ENSIMMÄISISTÄ KESÄJUHLISTA 
JÄRVENPÄÄSSÄ JA LOHJALLA

Jos olet ollut itse mukana Järvenpään kesäjuhlissa 1956 tai 
seuraavissa Lohjan juhlissa, oletko niin ystävällinen, että otat 
yhteyttä puheenjohtajaan. Kannen sisäsivulla on yhteystiedot.

Turun inkeriläiset! 

Tiedoksi teille, että Turun keskustassa sijaitsee kohtaamis-
paikka Muistojen koti. Viime syksynä se muutti uusiin ja 
hienoihin tiloihin osoitteeseen Linnankatu 41. Tarkoitus on, 
että eri maista Suomeen muuttaneet ikäihmiset voivat siellä 
tavata toisiaan ja tutustua eri maista tulleisiin uusiin turku-
laisiin. Muistojen kodissa on monenlaista ohjelmaa. Voi myös 
halutessaan syödä (maksullisen) lounaan, joka on tarjolla 
11.30 – 12.30. Kesäksi avataan kesäpiha. 
Koti on auki arkisin 10 – 16.

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.

Kirjallisuutta:

Martikainen Tyyne. Inkerinsuomalaisten oikeus muistoon. 
”Että ketään ei unohdettaisi”. Siirtolaisuusinstituutin erikois-
julkaisu E4. Turku. 2014.

Kirjoittaja on haastatellut teosta varten kymmeniä inkerin-
suomalaisia ja ottanut mukaan myös inkerinsuomalaisten 
itse kirjoittamia kertomuksia ja valokuvia. 
Tilausosoite: http://kauppa.siirtolaisuusinstituuutti.fi/ tai: 
satu.lopponen@utu.fi
puh. 02 28 404 40.

Kempi Toivo. Miehet tulevat merten takaa. Muistelmia inkeri-
läisistä kuumassa ja kylmässä sodassa. Toivo Kempi. Hämeen-
kyrön kirjapaino. 2011.

Pettinen Albert. Juureni ovat Suomessa. Viron inkerinsuoma-
laisten liitto. Paer OÛ. Tartto. 2009.

Jämsen Arja, Knaapi Jouko, Leskinen Sirkku, Salo Mikko A., Syr-
jäläinen Soile. Palvelutaloja inkeriläisille vanhuksille. Inkerin 
vanhustenhuollon kehittämishankkeen arviointiraportti N:o 
3. Yhteiskuntapoliittisia raportteja, Joensuun yo. Yhteiskun-
tapolitiikan laitos.1998.

Volkov Solomon. Pietari, eurooppalainen kulttuurikaupunki. 
Otava 1996.

Angere Johannes. Me Kullan miehet – toisen maailmansodan 
aikaa Inkerinmaalla. Otava 1970

Angere Johannes. Kullankylä – vallankumouksen ajan tapah-
tumia Inkerinmaalla. Otava 1069.

Kutsu kirjan julkistamistilaisuuteen

Eero Pitkänen, 94 v. kutsuu lukijoita esikoiskirjansa julkis-
tamistilaisuuteen Inkeri-kodissa 12.8. klo 15. Kirjan nimi 
on Paimenpoika Inkeristä. Muistelmat alkavat 1920-luvun 
Toksovasta, Purnun kylästä. Kerronnan mukana kulkee tun-
teellisen inkeriläispojan oma tarina ja toisaalta ainutlaatui-
nen elämänura pakolaisesta Suomen armeijan upseeriksi ja 
sosiaalineuvokseksi. 

Kuvassa Eero Pitkänen sisarensa Lilja Pelgosen kanssa 
kotitalonsa pihassa Inkerin kulttuuriseuran Toksovan 
juhannusmatkalla 2006.  (Kuva A-S Salonen)

Irja Pelkonen

Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas, 
ihana on sielujen toiviotie.
Maailman kautta kuljemme laulain,
taivasta kohti matka vie.
 
Kiittäen ja kunnioittaen muistamme positiivista, 
toimeliasta ja idearikasta puheenjohtajaamme
 
Hyvinkään Inkeri-kerho ry 

Osanottoon ja kunnioitukseen yhtyvät
Suomen Inkeri-liitto ry ja Inkeriläisten viesti

s. 14.7.1939
k. 22.4.2014

Emilia Anttonen Ruotsista etsii omaisiaan!

Anna Rantalaisen, 1924 - 1995 ja Liisa Rantalaisen, 1918 - 
1986 mahdollisia jälkeläisiä. Vastataukset puheenjohtajalle 
(osoitetiedot sivulla 2).

Uutisia Inkeristä
Wladimir Kokko

Arkkipiispa Mäkinen 
Inkerissä

Arkkipiispan virassa Kari Mäki-
nen vieraili seurueineen Inkerin-
maalla ensimäistä kertaa 10.-13. 
huhtikuuta. Vastaanottopuole-
na oli Inkerin kirkko ja henki-
lökohtaisesti sen piispa Aarre 
Kuukauppi. 

Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon päämies sai tutustua 
Kelton, Hatsinan, Skuoritsan ja 
Kupanitsan seurakuntiin sekä 
saarnasi palmusunnuntaina Pie-
tarin Pyhän Marian kirkossa. 
Skuoritsassa lounas syötiin Ter-
volan Maria-kodissa ja johtaja 
Lilja Stepanovalta vieraat saivat 
tietää paljon Inkerin kirkon dia-
koniatoiminnasta. 

Arkkipiispa Mäkisen mukaan 
avoin vuoropuhelu ja yhteyden-
pito Suomen kirkon ja Inkerin 
kirkon välillä on molempien osa-
puolten etu. Piispa Kuukauppi 
kertoi, että vierailun aikana kes-
kusteltiin mm. siitä, miten In-
kerin kirkon papit voisivat pitää 
Suomessa meidän kirkkojärjes-
tyksemme mukaisia jumalan-
palveluksia. Ongelma on siinä, 
että usein Suomeen muuttaneet 
inkerinsuomalaiset eivät poistu 
Inkerin seurakuntien listoilta 

eivätkä liity suomalaisiin lute-
rilaisseurakuntiin hyväksymättä 
naispappeutta tai muuta. Hy-
vässä yhteistyössä ratkaisu ark-
kipiispa Mäkisen mukaan löytyy, 
”kun se tapahtuu asianomaisen 
seurakunnan, hiipakunnan ja 
piispan kanssa sopien”, hän lau-
sui.

Inkerin matkan aikana arkkipiis-
pa tapasi myös Venäjän ortodok-
sikirkon edustajia ja vieraili Pie-
tarin hengellisessä akatemiassa. 
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Ilmoittajille

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

TAPAHTUMAKALENTERI
Liiton ja jäsenseurojen tapahtumakalenteri

Suomen Inkeri-liitto ry

Matka Tallinnan Suurille Laulu- ja tanssijuhlille 
4.-6.7.2014.

Inkeri-iltapäivät syyskuusta 2014 alkaen
•	 13.30 tilaisuus alkaa kahvihetkellä (kahvi 

on maksullinen)
•	 14.00 siirrytään päivän aiheisiin.
•	 La 6.9. Tyyne Martikainen kertoo 

huhtikuussa ilmestyneestä kirjastaan 
Inkerinsuomalaisten oikeus muistoon ”Että 
ketään ei unohdettaisi”. Monet muistavat 
Martikaisen edellisen kirjan STALININ 
VAINOT – Toivo ja Sanna Jääskeläinen 
– Inkerinsuomalaiset selviytyjät. Uuteen 
kirjaan Tyyne Martikainen on haastatellut 
kymmeniä inkerinsuomalaisia Siperiasta, 
Karjalasta, Virosta, Suomesta ja Ruotsista. 
Vainojen uhrit ja heidän jälkeläisensä 
kertovat, mitä todella tapahtui. – Tyyne 
Martikaisella on myös omakohtaiset 
kokemuksensa ja muistonsa elämästä sodan 
jaloissa kotikylässään Kuoskussa.

       Kirjaa voi ostaa tekijältä.

•	 La 5.10. Taisto Raudalainen, Viron Inkeri-
lehden toimittaja, kertoo aiheesta Perinne 
elää henkilökohtaisissa kertomuksissa: 
Inkerinsuomalaisen elämäkertakerronnan 
perinnesidonnaisuus.

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 

kilometri kävelymatkaa.

Hyvinkään Inkeri-kerho

Syksyn kokoontuminen seurakunnan 
aulakahviossa (Hämeenkatu 16) aina 
kuukauden 1. sunnuntaina kello 14.
Syksyn kokoontumispäivät ovat 7.9. ja 5.10. ja 
2.11. ja 7.12.  
Tiedustelut:
Outi Mäkelä p. 040 708 1999 ja 
Leila Salo p. 040 567 7065
inkerikerho@gmail.com

Lahden seudun Inkeri-seura

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

Turun Inkeri-seura

Besseda-teehetket jatkuvat Palvelupisteessä joka 
kuukauden 1. Ja 3. perjantai kello 13 Irma 
Kapasen vetämänä.
Juhlatilaisuudet Varissuon kirkolla (Kousankatu 6), 
kello 14 alkaen.
Palvelupiste, Uudenmaankatu 1. Puh. 233 2565
•	 26.12. joulujuhla

Helsingin seudun Inkeri-seuran tapahtumia
Anitta Iline anitta@inkeriseura.com tai p. 050-
565 9805
Työpajat järjestetään Karjalatalon Inkerikodissa 
(Käpylänkuja 1, Helsinki)
Tiedustelut Toivo Tupin p. 040  578 3894

Kesäjuhlat 18.-19.7.2014
- Liiton 80-vuotisjuhlat –

Katso koko sivun kutsu toisaalla lehdessämme.

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.

•	 Senioriliikunta ma 17.00 – 18.30 Kontulan 
palvelukeskuksessa, Kontukuja 5. Kontulan 
metroasemalta joko kävellen tai bussilla 94 A.

 
Lisää tietoa seuran puheenjohtajalta 
Aili Mehiläiseltä, ailimehi@hotmail.com, 
p. 0503386023.
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Tänään, kun auringon kuumat ja häikäilemättömät
hyväilyt jälleen kerran
ovat herättäneet eloon 
koko luomakunnan,
ja maailma on räjähtänyt täyteen
luomisen rajua riemua,
juuri tänään
tahtoisin laulaa ylistyslaulun
sinulle, elämä.

Tahtoisin laulaa
lasinkirkkaan laulun,
jonka sävel soi kuulaana ja kauniina
niin kuin mustarastaan huilu
himmeässä kesäyössä.

Tahtoisin laulaa
yksinkertaisen laulun,
jonka jokainen sana on tosi ja aito,
niin kuin koivun tuoksu
ensimmäisen kevätsateen jälkeen.

Tahtoisin laulaa näin:
Rakastan sinua, elämä,
rakastan silloin kun annat,
kun ruhtinaslahjojesi runsaus
ryöppyää ylitseni,
kun ilo, hellyys, ystävyys, ihmisen läheisyyden lämpö
lankeavat osakseni,
ja sydämeni on kevyt ja onnellinen.

Mutta tahdon oppia rakastamaan sinua
silloinkin, kun sinä otat,
kun vaadit takaisin jonkun lahjoistasi,
kun kiellät jotain keskeistä,
jotain, jota ilman on autiota elää,
tai pakotat minut hyväksymään
kipeää tekevien jäähyväisten välttämättömyyden.

Sillä saaminen ja luopuminen,
tuleminen ja lähteminen,
alku ja loppu,
kaikki ne kuuluvat sinun kuvaasi, elämä,
ja siksi tahdon tänään kiittää sinua kaikesta, 
itkusta ja naurusta,
ilosta ja tuskasta,
rakkaudesta ja rakkaudettomuudesta,
kukkimisesta ja kuihtumisen kivusta,

Sillä katoamisen ja kuoleman varjon alla
täyttää sydämeni riemuitseva kiitollisuus:
olen saanut olla ihminen.

- Raili Malmberg -

YLISTYSLAULU ELÄMÄLLE
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