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KansiKuva  
Serkukset Inkeri Ojala ja 
Irja Kukko pukeutuivat 
Tuuterinpukuun 
kesäjuhlille.

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

Numero 6/2014 ilmestyy 
viikolla 51. Aineisto 
toimitukselle 25.11. 
mennessä.

Tässä numerossa – Inkeriläisten viesti 4 / 2014 Puheenjohtajan pohdintaa 
Ovatko inkeriläiset suomalaisia vai suomen heimoa?
Alina-Sinikka Salonen

Kannatan lämpimäs-
t i  ( H S / M i e l i p i d e 
31.7.2014) Seppäsen 

ehdotusta, että itärajamme ta-
kana olevat suomalaiskansat 
otettaisiin huomioon Suomen 
itsenäisyyden 100 vuotta juhlit-
taessa. On eri puolille maailmaa 
hajaantunut kansanosa, joka tu-
lisi myös ottaa huomioon: inke-
rinsuomalaiset. Jäämme helpos-
ti unohduksiin siitä huolimatta, 
että meitä on tuhansittain myös 
Suomessa.

Toivomme, että taustastamme 
kerrotaan oleellinen, joka todis-
taa, että olemme ihan oikeasti 
suomalaisia, vaikka suurin osa 
meistä on sattunut syntymään 
itärajan toisella puolella. Esi-
isämme ovat muuttaneet 400 
vuoden aikana Suomesta Pieta-
rin ympäristössä olevalle alueel-
le, jota aikojen saatossa on alettu 
kutsua Inkerinmaaksi. Juhlimme 
mielellämme Suomea isiemme 
maana, vaikka isänmaa se ei vi-
rallisesti kaikille meille olekaan.

Siitä, että Inkerissä säilyi suoma-
lainen kulttuuri, saamme kiittää 
Suomen suomalaisia. Venäjän 
vallankumouksen aikoihin In-
kerinmaalla oli 24 suomalaista 
luterilaista seurakuntaa, joissa oli 
jäseniä yli 140.000. Papit tulivat 

Suomesta. Suomenkielisten kou-
lujen määrä oli parhaimmillaan 
yli 300. Kuinka Inkerin suoma-
laisten elämä tämän ”kultakau-
den” jälkeen muuttui, ja millai-
sia sortotoimenpiteitä he ovat 
saaneet kokea, tästä haluamme 
kantasuomalaisille kertoa.

Kun pienenä tyttönä 1943 tulin 
sodan jaloista Suomeen muiden 
noin 60.000 maanmieheni kans-
sa, meidät määriteltiin täällä in-
keriläisiksi, vaikka Neuvostolii-
ton passeissa kansallisuudeksi oli 
merkitty suomalainen. Omassa 
Inkerin siirtoväen väestökor-
tissani kohdassa kansallisuus ja 
kansalaisuus on merkintä: inke-
riläinen, Neuvostoliiton. Olim-
me Inkerissä suomalaisia, mutta 
Suomessa inkeriläisiä. Tulkitsen, 
että Suomi silloin piti inkeriläi-
siä yhtenä heimokansana.

Suomessa olikin 1920-luvulla 
perustettu Inkerin asiaa ajavia 
järjestöjä, joiden tavoitteena oli 
”heimoasian” tukeminen.

Käsite inkerinsuomalaiset otet-
tiin havaintoni mukaan ak-
tiiviseen käyttöön silloin, kun 
entisen Neuvostoliiton alueilta 
alkoi 1990-luvun alussa tulla 
Suomeen paluumuuttajia. Lain-
säädäntö kehittyi vähitellen, 

mutta paluumuutto oli alkanut 
presidentti Koiviston “luvalla” jo 
ennen sitä. Aluksi paluumuut-
toon riitti perusteeksi, että yksi 
luvanhakijan isovanhemmista oli 
todistetusti suomalainen. Mo-
net paluumuuttajat olivat tulleet 
edellisen kerran Suomeen sa-
moihin aikoihin minun kanssani. 
He olivat 1944 - 45 Neuvosto-
liiton houkutuksesta – Suomen 
myötäillessä – menneet takaisin. 
Kotiin he eivät olleet lupauksista 
huolimatta päässeet, vaan olivat 
joutuneet tiettömien taipaleiden 
päähän kylmää kokemaan ja 
nälkää näkemään. Suomeen jäi 
tuolloin puoliksi salaa noin 6000 
inkeriläistä. Heitä pakeni myös 
muihin maihin aina Kanadaa 
myöten.

Kohtaloistamme on kirjoitet-
tu lukuisia kirjoja. Monenlaista 
muuta materiaalia on tekeillä. 
Tieto ei aina kuitenkaan tavoi-
ta kantasuomalaisia. Ehkä siksi, 
että suhde inkerinsuomalaisiin 
on etäinen. Etäisyys säilyy, ellei 
inkerinsuomalaisten histori-
aa käsitellä jo kouluissa osana 
Suomen historiaa. Tarvitsem-
me kantasuomalaisten tukea! 
Ilmaisemme kiitollisuutemme 
kaikesta avusta, mitä jo olemme 
kantasuomalaisilta saaneet.
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Kirjoitin tämän vastineeksi Helsingin Sanomissa olleeseen mielipi-
teeseen, jossa ehdotetaan itärajan takana olevien sukulaiskansojen 
huomioimista Suomen 100-vuotisjuhlissa. Kirjoitukseni julkaistiin, 
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Tässä on koko teksti lyhentämättömänä.
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Kesäjuhlat Helsingissä – monta syytä juhlaan
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Heinäkuun 18.–19. oli 
taas aika kesäjuhlien. 
Tänä vuonna perin-

teistä inkeriläisten yhteen ko-
koontumista vietettiin Helsin-
gissä. Syitä juhliin oli 80 Suo-
men Inkeri liitto ry:n täyttäessä 
tänä vuonna pyöreitä vuosia.

Kahdelle päivälle jakautunut 
juhla alkoi perjantaina Hel-
singin Uudella Yhteiskoululla 
niin sanotusti vapaamuotoisella 
tilaisuudella. Päivän punaisena 
lankana oli, että se laulaa ketä 
laulattaa ja se puhuu kenellä on 
jotain sydämellään. Etukäteen 
järjestäjiä jännitti tuleeko paikal-
le ketään. Ilmoittautuneita kun 
oli perin vähän.

Pelko osoittautui kuitenkin tur-
haksi, sillä ovi kävi tiuhaan. Näin 
siitäkin huolimatta, että joku 
kertoi etsineensä paikkaa jopa 
kahden tunnin ajan. Edes ruoka-
lan sanalla sanoen saunamaisen 
kuuma tunnelma ei pelottanut 
osallistujia pois.

Alina-Sinikka Salosen ja Toivo 
Tupinin juontamassa tapahtu-
massa kuultiin muun muassa 
Kalliolan viihdeorkesterin soit-
toa, Salosen ja Elsa Kirjasen yk-
sinlaulua, Mesimarjojen luritelua 
ja Anneli Kantosen runonlau-
suntaa sekä monenmoista tari-
nankerrontaa ja muisteloa. Viih-
tyisät iltamat lopetti yhteislaulu-
na esitetty Mua siipeis suojaan 
kätke –virsi. 

Ne jotka eivät saapuneet paikalle 
menettivät paljon. Tunnelma oli 
mukaansatempaava 70-päisen jou-
kon laulaessa orkesterin säestämä-
nä esimerkiksi Moskovan valoja. 
- Juuri tällaista rentoa kohtaa-
mista tällä tapahtumalla ha-
ettiinkin, Inkeri liiton sihteeri 
Anne Tuohimäki iloitsi.
- Tämä oli tosi mukava tilaisuus 
ja orkesteri oli erinomainen, 
Piha Pihlaja –kuoron jäsen Irja 
Kurts kiitteli.
Samaa sanoi moni muukin. Joku 
näytti vähän tanssahtelevankin 
musiikin tahdissa. Nuorimpia 
osallistujia tosin kiinnosti tans-
simisen sijaan lähinnä juhlasalin 
puolapuilla kiipeily.

KERTOMUS INKERISTÄ 

Kansa Inkerin, paljon oot nähnyt 
paljon kärsinyt maailman teil. 
Olet siirretty Savosta muinoin 
Nevan rannoille, asut sä siel. 
Pieni vainottu heimo sä olit. 
Aina ahkera, viljelit maata. 
Karjan kasvatit, laulut sepitit. 
Kirkot, kaupungit rakensit 
Mutta suomen kielen ja Lutherin uskon 
säilytit. 
Kansal elämässä ol 
Erittäin Stalinin ajal 
Paljon nälkää, kärsinystä, Siperia ja 
karkotusta. 
Mutta suuri turva Herran 
Ahkeruus ja toivo, vahva usko voimakas 

Muita juhlassa lausuttuja runoja julkaistaan Inkeriläisten Viestin 
tulevissa numeroissa.

Lempi Kainalainen lausui juhlatervehdyksenä seuraavan runon:

Pääjuhla veti paikalle 
sadoittain inkeriläisiä

Varsinainen ja astetta virallisem-
pi kesäjuhlapäivä alkoi jumalan-
palveluksella Malmin kirkossa. 
Emeritus piispa Juha Pihkala 
totesi saarnassaan, että inkeri-
läisten kärsimykset eivät ole itse 
valittuja eivätkä sellaisia olisi 
ottaneet niskoilleen edes ensim-
mäiset apostolit.
- Hienoa nähdä, että perinteitä 
kunnioitetaan ja vaalitaan, ro-
vasti Pirkko Poisuo puolestaan 
kiitteli kirkkokansaa.
Jumalanpalveluksessa muis-
tettiin 78-vuotiaana Siperiassa 
kuollutta Aino Ollikasta. Koleh-
ti kerättiin Suomen Inkeri liiton 
toiminnan tukemiseen.

Jumalanpalveluksen jälkeen 
esitettiin tervehdyksiä. Uutisia 
Inkeristä -uutiskokonaisuutta 
toimittava Wladimir Kokko nos-
ti lyhyessä puheessaan esiin sen 
kuinka Suomen Inkeri liitto on 
toimivista Inkeri liitoista vanhin.
- Liitto inkeriläisten toiminta-
muotona on syntynyt Suomessa. 
Samalla tulee myös muistaa, että 
Suomessa asuu parhaillaan kaik-
kein eniten inkerinsuomalaisia. 
Heitä on Suomessa noin 25 000. 
Vastuu toiminnasta on siis siirty-
nyt Suomeen. Se on iso vastuu ja 
vaikea työ. Toivotan Suomen In-
keri liitolle onnea ja menestystä 
tässä työssä.

Viron Inkeri-lehdestä paikalle 
tullut Taisto Raudalainen verta-
si Viron Inkeri liittoa Suomen 
liiton pikkusiskoksi. Hän sanoi 
Viron Inkeri liiton toivovan ja 
kaipaavan yhteistyötä Suomen 
Inkeri-liiton ja sivistysseuran 
kanssa.

Raudalainen muistutti, että tänä 
vuonna vietetään myös ihan en-
simmäisen inkeriläisten seuran 
perustamisjuhlaa. Viron inke-
riläisten seuran perustettiin 90 
vuotta sitten vuonna 1924. Sii-
näkin on hyvä syy juhlaan.

Jumalanpalveluksen ja terveh-
dysten jälkeen siirryttiin höyry-
ävien ruokapatojen ääreen. Mal-
min kirkon tilat täytti iloinen 
puheensorina. Ihmiset näkivät 
tuttujaan, turinoivat tuoreista ja 
vanhoista tapahtumista ja pihan-
perältä kantautui laulua.

Suloista musiikkia olisi varmasti 
kuulunut myös paikanpäälle saa-
puneilta Piha Pihlaja -kuorolai-
silta, jos nämä olisivat ryhtyneet 
lauluun. Perjantain juhlassa heitä 
oli muutama, mutta lauantaina 
jo pieni kuorollinen.
Kuorolaiset kertoivat, että heillä-
kin on syytä juhlaan. Albert Pet-
tisen muistoksi perustettu kuoro 
täyttää tänä vuonna 20 vuotta. 
Kuoron perusti aikoinaan Onni 
Lysti. Nyt sitä johtaa Eini Pöyk-
kö.
- Me harjoittelemme kerran 
viikossa Inkeri keskuksessa. 

Ohjaajamme, kahdeksan lapsen 
äiti, ajaa viikoittain 50 kilomet-
rin matkan suuntaansa vain tul-
lakseen laulattamaan meitä, Irja 
Kurts kiittelee.
Naiset miettivät, että olisi hie-
noa, jos vapaaehtoistyönä kuo-
roa johtavalle Pöykölle voitaisiin 
myöntää jonkinlaista tukea.
- Vaikka ei hän sitä pyydä. Käy 
laulattamassa meitä ihan vapaa-
ehtoisesti.
- Jos ennen kuoroharjoituksia on 
huono fiilis, hän nostattaa tun-
teen, Kurts kiittelee.
Muut nyökyttelevät vieressä. 
Nykyisin kuoron ohjelmistoon 
kuuluu lähinnä hengellisiä lau-
luja, mutta kuorolaiset kertovat 
kokeilleensa musiikkia ihan lai-
dasta laitaan.
- Laulamme kolmella kielellä; 
suomeksi, viroksi ja venäjäksi, Irja 
Kurts kertoo.
- Kun aloitimme olimme +50 
–kuoro, mutta nyt olemme +70 
–kuoro, ryhmässä alusta asti lau-
lanut Rauha Vainonen kertoo.
Joku naisista kehaisee, että hei-
dän laulunsa on iästä huolimatta 
sanottu kuulostavan ihan nuorten 
naisten laululta. Tokaisu naurat-
taa kesäjuhlissa viihtyviä naisia.

Keittiössä hääräsivät muun muassa Ella Kukova ja Aliisa Majava. Tilaisuuteen 
osallistui muutoinkin iso määrä vapaaehtoisia avustajia. Ilman heitä kesäjuhlia 
olisi mahdotonta järjestää.

Herra yksin auttaja. 
Onnellinen olit heimo 
viime vuosina. 
Sait sä luvan palata Suomeen 
paluumuuttajana. 
Lämpimät muistot mielessä 
säilyivät, 
lapsille kerromme siitä. 
Katkeruus haihtui raskaista 
ajoista 
Kiitämme Herraa siitä. 
Kiitämme Luojaa Inkeristä, 
lapsista ja ystävistä, 
Suomen maasta, rauhasta, 
terveydestä ja onnesta. 
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Monella paikalle saapuneella oli 
mielenkiintoisia tarinoita kerrot-
tavanaan. Yksi näistä oli kirjailija 
Ella Ojalan muistelo kautta ai-
kain ensimmäisistä inkeriläisten 
kesäjuhlista. Niitä vietettiin Jär-
venpäässä vuonna 1956.
- Siellä oli niin hieno tunnelma. 
Se oli käsin kosketeltavissa. Kaik-
ki olivat niin onnellisia kun saivat 

olla yhdessä. Siellä kerrottiin su-
kulaisista, kodeista ja kaikesta. Se 
oli ihanaa, Ojala huokaa.
Häntä on helppo uskoa. Kasvot 
säkenöivät yhä tuon kokemuksen 
voimasta.
- Ei siellä hienoja hotelleja kai-
vattu. Maattiin oljilla täytetyillä 
paperipatjoilla siskonpedissä eikä 
kukaan kaivannut muuta. Kaikki 

olivat vain niin onnellisia siitä, 
että saivat kokoontua yhteen.

Ruokatauon jälkeen jatkunut oh-
jelma sisälsi muun muassa rovas-
ti Hannu Nymanin juhlapuheen 
(puhe kesäjuhla reportaasin lo-
pussa), Heikki Poutasen pianoesi-
tyksen, Julia Hyyrysen yksinlaulua 
ja Toivo Flinkin ja Ella Ojalan ru-
nonlausuntaa.
Inkeri-liitto ry:n puheenjohtaja 
ja Inkeriläisten viestin päätoimit-
taja Alina-Sinikka Salonen pyysi 
oman puheensa lopuksi pitkään 
inkeriläisten asian hyväksi toi-
mineita ihmisiä lavalle. 1940-lu-
vulta asti toimineita löytyi vain 
yksi – kirjailija Ella Ojala joka 
on kirjoittanut monesti Inkeri-
läisten viestiinkin. 50-luvulta asti 
toimineisiin kuului Keijo Korkka 
ja 60-luvulla mukaan toimintaan 
astuneena lavalle tuli Anne Tuohi-
mäki. Arvo Korkkinen puolestaan 
on toiminut inkeriläisten asialla 
1970-luvusta lähtien. Sekin tekee 
jo nelisenkymmentä vuotta.
Suuren suuri ei Salosen lavalla 
kutsumien ihmisten määrä ollut, 
mutta heidän työpanoksensa sitä 
suurempi.

Yksi juhlissa kuultu vähän surul-
lisempi tarina oli uutinen siitä, 
että vuosikausia Uutisia Inke-
ristä –kokonaisuutta luotsannut 
Wladimir Kokko kertoi eläköity-
vänsä tehtävästä.

WLADIMIR KOKKO 
- inkeriläisten 
kirjeenvaihtaja lopettaa 
raportoinnin

Leipätyökseen suomenkielen 
opettajana toimiva Wladimir 

Kokko on raportoinut 20 vuoden 
ajan inkeriläisten tapahtumista 
niin Virossa, Venäjällä kuin osin 
Suomessakin. Helsingin kesä-
juhliin saapunut Kokko kertoo 
taipaleen inkeriläisten uuti-
sankkurina tulleen päätökseen-
sä. Enää Inkeriläisten Viestin 
ja niin kovin monen muunkin 
tahon sähköpostiin ei tupsah-
da kuukausittaisia kolumneja ja 
reportaaseja Inkeriä tavalla tai 
toisella sivuavista tapahtumista.
- En vain jaksa enää ja tässä iässä 
täytyy ruveta ykstiyiselämäänkin, 
Kokko huokaa.
- Tämä työ vaatii pysyvää jän-
nitettä. Täytyy tietää aina mitä 
tapahtuu ja missä. Käydä paikan 
päällä tai lähettää joku asialle. 
Tämä vaatii paitsi kirjoittamista, 
myös paljon asioiden järjestelyä, 
Kokko kertoo.

Kokko sanoo rankan työn anta-
neen myös paljon. 
- Sain nähdä inkeriläistä maa-
ilmaa paljon lähemmältä kuin 
normaalisti. Kohtasin ihania 
ihmisiä ja osallistuin hienoihin 
tilaisuuksiin. 
Kokko kertoo kiinnittäneensä 

huomiota siihen, kuinka 
inkeriläiset ovat keske-
nään usein varsin erilaisia. 
Tämä johtuu ennen kaik-
kea kotimaistamme. Viron 
inkeriläiselle eri asiat ovat 
tärkeitä kuin vaikka Ruot-
sin inkeriläisille. Yksi asia 
heille kuitenkin on kaikil-
le tärkeä ja se on inkeriläi-
syys. 
- Jos kaikesta kirjoittamani 
julkaistaisiin yksissä kan-
sissa, siitä koostuisi yhden-
lainen historiikki, Kokko 
hymyilee.
Päätös lopettamisella kyp-
syi kesäkuussa, jonka mies 

vietti tyttärensä ja tämän tyttö-
vauvan luona yhdysvalloissa.
- Minulta jäi väliin kaksi isoa 
Inkeriläisten tapahtumaa. Ajat-
telin, että tein niin ison synnin 
asialle, etten enää kelpaa inke-
riläisten kirjeenvaihtajaksi, mies 
huokaa.

Kokko kertoo osallistuneensa 
kolmasti Suomessa pidettäviin 
inkeriläisten kesäjuhliin.
- Virossa ja Ruotsissa juhlitaan 
aina kesäkuussa ja sen jälkeen 
halutaan aina lomalle. Tänä 
vuonna olin kuitenkin itse lo-
malla kesäkuun ja siksi päätin 
tulla tänne Suomeen, Kokko 
kertoo.
Haastattelun lopuksi kiitän 
Kokkoa sydämeni pohjasta. Uu-
tisia Inkeristä on ollut hieno pa-
ketti. Sitä tulee kova ikävä.

Perjantaisessa tapahtumassa tör-
mäsin inkeriläismieheen, joka 
kertoi mielenkiintoisen tarinan 
siitä kuinka Juri Gagarin lensi 
avaruuteen inkeriläisvoimin.

NIKOLAI 
JUONOLAINEN – 
inkeriläismies avaruutta 
valtaamassa

- Minä autoin Juri Gagarinin 
avaruuteen, kesäjuhlille saapunut 
Nikolai Juonolainen esittäytyy.
Ajatus pysähtyy. Autoit kenet ja 
minne? Nyt on pakko pysähtyä 
tarkentamaan.
Nykyisin Korsossa asuva Juono-
lainen hymyilee ja kertoo tari-
nansa. Sen kuinka hän sotaväessä 
ollessaan sai käskyn auttaa miestä 
jonka oli määrä kehitellä kiinteää 
polttoainetta avaruussukkulaan.
- Hänellä oli akateeminen tutkin-
to, mutta mies oli sanalla sanoen 
juoppo, Juonolainen naurahtaa.
50 vuoteen näistä asioista ei saa-
nut kertoa. Sain kyllä maan joh-
tajalta aina joulukortin, nytkin 
Putinilta, mutta asiasta piti vaieta. 
Nyt saa kuitenkin jo puhua.

Juonolainen kertoo kuinka hän 
kehitti raketin kiinteän polt-
toaineen sellaiseksi, että se oli 
tarpeeksi vakaata ammuttavaksi 
avaruuteen eikä vienyt liikaa tilaa. 
Mies paljastaa yksityiskohtiakin, 
mutta tulee sitten toisiin ajatuk-
siin.
- Ei niitä parane laittaa lehteen, 
Juonolainen sanoo ja pyytää sut-
taamaan yli paperiin kirjoitetun 
kaavan.
Hän muistelee, kuinka vuonna 
1957 saksalais-amerikkalainen 
raketti-insinööri Wernher von 
Braun lähetti suuren nestemäistä 
polttoainetta käyttävän raketin 
kuun toiselle puolelle, mutta alus 
räjähti jo heti alkumatkasta.
- Minun muutokseni tekivät 
polttoaineesta vakaan. 
Juonolainen kertoo kaavan vuo-

 Juhliin saapuneet Rauha Vainonen, Saima Drobovits, Helvi Laurenteva, Elvira 
Peigalainen, Irja Kurts ja Maria Pereläinen laulavat Piha Pihlaja –kuorossa.

Alina-Sinikka Salonen (vasemmalla) kiitti kauan inkeriläisten parissa 
toimineita Ella Ojalaa, Keijo Korkkaa, Anne Tuohimäkeä ja Arvo Korkkista.



8 9

taneen sittemmin Yhdysvaltoihin 
ja toimineen polttoaineena myös 
ensimmäisellä kuu-lennolla. 
- Se on niin hyvä polttoaine, että 
sitä käytetään yhä tänä päivänä-
kin eikä sitä sen paremmaksi voi 
tehdä. Minusta alkoi kosminen 
aika, mies julistaa.
Sanojensa vakuudeksi hän lupaa 
näyttää tutkimuksia ja aikalais-
kirjoja joista käy ilmi, etteivät 
puheet ole palturia.  

Todisteita mielenkiintoisempaa 
on tietää miltä Juonolaisesta 
tuntui nähdä Gagarinin nouse-
van avaruuteen.
- Olin ylpeä kansastani, mies hy-
myilee leveästi.
Vuonna 1990 Suomeen muutta-
nut Juonolainen on työskennel-
lyt tutkimus- ja opetustehtävissä 
sekä Vantaalla talonmiehenä ja 
vahtimestarina. Nykyisellään 
hän ei enää kehittele polttoainei-
ta. Haaveilee kenties avaruudesta 
kuitenkin. Juonolainen on nimit-
täin kirjoittanut runsaasti runoja 
ja aforismeja jotka sivuavat niin 
Inkeriä, miehen omaa historiaa 
kuin maailmaa ja sen menoa yli-
päätänsäkin. Vai mitä sanoa sel-
laisesta aforismista kuin: Aika 
kaiken laittaa paikoilleen.
Siinä taitaa olla elämä aika hyvin 
ja ytimekkäästi ilmaistuna.

Nikolai Juonolainen

Juhlassa jaettiin perinteisesti 
myös säätiön ansiomerkkejä. 

Saajia olivat Heinike 
Heinsoo (Tartto), Aune 

Kämäräinen (Helsinki), Arja 
Niskanen-Rinne (Levänen) 
ja Väinö Rinne (Levänen).

Edeltävien vuosien tapaan 
inkeriläisten kesäjuhla päättyi 
Nouse Inkeri ja Maamme-

lauluun.

Inkeriläisten kesäjuhlassa myytiin 
Inkeri liiton 80-vuotisen taipaleen 

kunniaksi tehtyä rintamerkkiä.  
Sitä voi ostaa Liiton tilaisuuksista 

sekä soittamalla numeroon 045 261 
2342. Rintamerkki maksaa kolme 

(3) euroa + toimituskulut.

Lyhennelty puhe Suomen Inkeri-liiton kesäjuhlissa 19.7.2014
Kansainvälisessä maailmassa – perinteitä kunnioittaen
Hannu Nyman

1. Lyhyt tiivistelmä inkeriläisistä 
juuristani

Äitini  Aino Rokka syntyi tou-
kokuussa 1930 Maria ja Gabriel 
Rokan perheeseen Ala-Pursko-
van kylään Skuoritsan seurakun-
nassa ja kuoli kaksi vuotta sitten 
Lohjalla. Mummo ja pappa työs-
kentelivät ajan tavan mukaan 
paikallisessa sovhoosissa. Ennen 
vallankumousta pappa oli toimi-
nut vossikkakuskina Pietarissa. 
Heidänkin hautansa on Lohjalla.

Äidilläni oli kaikkiaan kuusi si-
sarusta, ja he kaikki ovat jo kuol-
leet. Nuorin syntyi ja kuoli sodan 

keskellä Inkerissä. Yksi heistä 
lähti sodan keskellä laivalla koh-
ti Saksaa eikä hänestä ole sen 
koommin kuultu yhtä Ruotsista 
lähetettyä postikorttia enempää. 
Perhe matkusti Suomeen juhan-
nuksen aikoihin vuonna 1943.

Pojista Sulo kuoli sodan jäl-
keen, kun perhe pakoili täällä 
Valvontakomissiota. Hauta on 
kyllä olemassa, mutta seurakun-
nan kirjoissa ja kansissa häntä ei 
ole. Yksi äitini veljistä innostui 
liittymään Heimopataljoonaan, 
sai sodan jälkeen Turun rautatie-
asemalla Suopon kintereilleen, 
ilmaisen kuljetuksen rajalle ja lo-

pun kaiken kiitoksena 10 vuoden 
pakkotyötuomion Vorkutan hii-
likaivoksilla. Kaikkien ihmeeksi 
Surkka kuitenkin ilmestyi Sta-
linin kuoleman jälkeen elävien 
kirjoihin Virossa. Viimeiset vuo-
tensa hän asui Punkaharjulla ja 
aivan viimeiset kuukaudet Tar-
tossa, jonka Uuden Jaanin hauta-
usmaalle hänet on haudattu.

Äitini, hänen isosiskonsa sekä 
yksi veljistä sekä mummo ja 
pappa asettuivat lopulta Loh-
jalle, jossa paikallisessa tanssior-
kesterissa soittanut nuori, salskea 
Olavi Nyman hänet löysi. Per-
heeseemme syntyi neljä lasta, 

Kirkossa oli harras, mutta innostunut tunnelma.

joista yksi kuoli jo vähän yli vuo-
den vanhana. Meistä kaksi asuu 
Lohjalla ja yksi Turussa.

2. Kansainvälisessä maailmassa

Tuon lyhyen esittelyn jälkeen 
lienee helppoa todeta, että niin 
se on meidänkin suku elänyt 
kansainvälisessä maailmassa. 
Niin kansainvälisessä, että noina 
toisen maailmansodan vuosina, 
jolloin Saksan joukot pitivät 
Inkerinmaata hallussaan maail-
massa tuskin löytyi kansainvä-
lisesti kiinnostavampaa paikkaa. 
On oltu mukana kansainväli-
sessä maailmassa, mutta ei var-
maankaan sillä tavalla, kuin olisi 
itse toivottu.

Kansainvälisyys, niin suosittua 
kuin tänään ja etenkin nuorem-
man sukupolven elämässä on, ei 
ole aina merkinnyt pelkkää hy-

vää ja elämän rikkautta. Histori-
an kirjojen sivut ovat täyttyneet 
lukemattomilla tarinoilla siitä, 
miten juuri kansojen välisyys 
on saanut miljoonien ihmisten 
maailmassa aikaan hätää ja tus-
kaa. Juuri näiltä sivuilta löytyvät 
monet kertomukset inkeriläisten 
vaiheista.

Mutta vastaavasti siellä, mis-
sä kansat ovat saaneet raken-
taa itse rauhassa ja ajalla omaa 
elämäänsä, siellä on aina kyetty 
rakentamaan terveempää, kehit-
tyvämpää ja parempaa maailmaa. 
Siellä myös kansojen yhteys naa-
pureihin on muodostunut hedel-
mälliseksi.

Kuten edellä sanoin, kansainväli-
syys on etenkin nuoremman su-
kupolven suosiossa. Eikä syyttä. 
Sen toimesta syntyvät hedelmät 
ovat koituneet lukemattomien 

ihmisten ja monien kansojen 
parhaaksi. Mekin täällä Suo-
messa ymmärrämme, että ilman 
yhteyksiä muuhun maailmaan 
me emme kykenisi pitämään yllä 
nykyisenkaltaista elintasoamme. 
Kansainvälisyys ei ole suinkaan 
jokin suuri mörkö, kaiken pahan 
alku ja juuri, vaan se on merkin-
nyt myös edistystä. Kuitenkin 
tämä sama kansainvälisyys, joka 
on omana aikanamme merkin-
nyt kehitystä, kasvua ja parem-
paa elämää, voi jonain toisena 
historian aikana merkitä tuhoa 
ja kuolemaa.

On kuitenkin syytä nähdä ja ym-
märtää, että tämänkään päivän 
paljon ylistetty kansainvälisyys 
ei ole kaikin osin ongelmatonta. 
Jos kansojen välisestä kanssa-
käymisestä nuo mainitut histo-
riankirjat kertovat lukemattomia 
tarinoita, joissa isot ahdistavat 
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pienempiä – ihan samalla tavalla 
kuin aikanaan meillä poikien pi-
haleikeissä – niin tämän päivän 
kansainvälisyyden suurin haas-
te on siinä, että isot määräävät, 
mitä meidän tulee tietää, miten 
meidän tulee elää, mistä pitää 
olla kiinnostuneita ja vielä sii-
täkin, mihin saa ja ei saa uskoa.

Kun meille tarjotaan tuutin täy-
deltä kaikkea sitä, mitä maail-
malla löytyy, niin miten säilyttää 
se hyvä, oikea ja viisas, jonka 
menneet sukupolvet ovat vuo-
sisatojen aikana rakentaneet. Ja 
mitä se hyvä ja viisas on? Mitä 
kaikkea tulee perinteessä kunni-
oittaa ja mitä ei?

Tänään, tässä juhlassa meidän 
kysymyksemme on ennen muuta 
se, mikä meille kaikille rakkaassa 
inkeriläisyydessä on sitä perin-
nettä, jota tulee kunnioittaa, sitä, 
mikä pitää kansainvälisyyden 
vyöryessä ylitsemme säilyttää? 
Vanha viisaus opettaa: jos emme 

tiedä, mistä olemme tu-
lossa, emme tiedä, mihin 
olemme menossa.

3. Entä mitä sitten on 
tuo ”perinteitä kunnioit-
taen”?

Otan tässä esille kaksi 
mielestäni aivan kes-
keistä inkeriläisyyteen 
liittyvää asiaa, joita mei-
dän tulee jokaisessa su-
kupolvessa kunnioittaa.

Ensimmäinen tapa kun-
nioittaa perinteitä on se, 
että kuulemme ja kuun-
telemme inkeriläisten 
tarinan aina uudestaan 
ja uudestaan. Jokainen 
tarina on ainutlaatuinen.

Näiden kertomusten kuulemi-
nen tämän päivän Suomessa on 
erityisen tärkeää myös siksi, että 
verrattuna vaikkapa karjalaisten 
historiaan inkeriläisten vaiheet 
ovat hyvin monille lähes tunte-
mattomia. 

Kun tiedämme minkälaista pai-
nostusta naapurimme piti sodan 
jälkeen yllä pakottaakseen tänne 
muuttaneet inkeriläiset palaa-
maan takaisin Neuvostoliittoon, 
ei ole syytä ihmetellä, etteivät 
suomalaiset tämän heimon vai-
heista paljoakaan tiedä. Eikä 
meillä pidetty vuosikymmeniin 
edes mahdollisena kertoa rehel-
lisesti sitäkään, millaisiin hirvit-
tävyyksiin tuhannet inkeriläiset 
joutuivat 30-luvun pyörityksissä.

Muistan hyvin omasta koke-
muksesta, miten vähän vanhem-
pani keskustelivat äitini inkeri-
läisyydestä minun kuulteni. Vas-

ta paljon myöhemmin ymmär-
sin, ettei 50-luvulla ollut pienen 
pojan kuulleen hyvä puhua asi-
oista, jotka tämä voisi kailottaa 
kavereiden kesken pihalla. En 
tiedä edes sitä, missä vaiheessa 
äitini sai Suomen passin silloin 
käytössä olleen muukalaispassin 
sijaan. Myöhempinäkään vuo-
sina äitini ei ollut kovin avoin 
kertomaan elämästään Inkerissä.

Perinteiden kunnioittaminen 
merkitsee asettumista kuulol-
le, ajan ja tilan antamista niille 
kertomuksille, jotka muodos-
tavat koko sen kudelman, jos-
ta puolestaan muodostuu kuva 
inkeriläisen heimon matkasta 
läpi kyynelten, läpi vaikeuksi-
en, mutta myös matkasta, jonka 
vahvana pohjavirtana on ollut 
usko ja luottamus elävän Juma-
lan johdatukseen ja usko aina 
parempaan huomiseen.

Tämä tarinan kertomisessa on 
toki omat haasteensa. Kuinka 
monta kertaa mummo ja pappa 
ovat tunteneet nuoremman pol-
ven hiljaisen torjunnan, kun he 
ovat kertoneet tarinaansa. Tämä 
ei ole vain inkeriläisten yksin-
oikeus. Näin tapahtuu jokaisen 
sukupolven kohdalla kaikkial-
la. Juuri silloin, kun vanhempi 
sukupolvi olisi vielä valmis ja 
voimissaan kertomaan tarinan-
sa, nuorempi polvi on vielä liian 
kiinni omassa elämässään ja sen 
sykkeessä. Kun sitten tulevat ne 
vuodet, niin kuin itselläni, jolloin 
istumme sisarusten tai serkusten 
kesken muistelemassa, miten se 
mummon ja papan elämä oikein 
kulkikaan, se on myöhäistä siksi, 
että heitä ei enää ole sitä kerto-
massa.

Tästä ei kuitenkaan saa seura-
ta se, että elämänsä kertomusta 
kertovat sulkevat suunsa. Huo-
limatta nuoremman polven 
haluttomuudesta aktiivisesti 
kuunnella, tarina on kuitenkin 
kerrottava.

Tähän me löydämme rohkaise-
van esimerkin toisaalta, Raama-
tusta, Israelin kansan vaiheista. 
Kun Jumala antoi Moosekselle 
ohjeet pääsiäisen vietosta, Hän 
painotti kahta asiaa: ”Kun tulette 
siihen maahan, jonka Herra teil-
le lupauksensa mukaan antaa, a) 
noudattakaa näitä juhlatapoja. 
Kun b) lapsenne kysyvät teiltä: 
’Mitä nämä tapahtumat teidän 
juhlatapanne tarkoittavat, niin 
vastatkaa’ ” (2. Moos 12: 25-26).

Mooseksen antama neuvo men-
neiden polvien työn ja elämän 
kunnioittamisessa oli pitkään 
perintönä kulkeneiden juhlien 
ja juhlatapojen noudattaminen 
sekä kaikesta kertominen lapsille 
ja lastenlapsille.

Pyrkiessämme kunnioittamaan 
Inkerin heimon perinteitä mei-
dän tulee ennen muuta pitää 
huolta siitä, että sen tarina ker-
rotaan aina ja aina uudestaan. 
Se on ja tulee aina olemaan osa 
Suomen kansan vaiheita ja his-
toriaa. Kunnioittakaamme sitä 
pitämällä tämä kertomus elossa. 

Juhlaperinteeseen voin todeta 
ainoastaan sen, että nyt ensim-
mäistä kertaa Suomessa inkeri-
läisten juhlilla mukana olevana 
meidän nuorempien ja vielä 
nuorempien tulisi herätä viet-
tämään ainakin tätä vuotuista 
juhlaa yhdessä.

Toinen tapa kunnioittaa inke-
riläisyyden perinteitä on kunni-
oittaa niitä arvoja joiden varaan 
tämä heimo elämänsä rakensi ja 
kunnioittaa sitä uskomattoman 
arvokasta työtä, jota se teki ra-
kentaessaan näiden arvojen va-
raan. 

Ajattelen tässä monen muun 
asian ohessa sitä sivistyksellistä 
panosta, joka oli ominaista in-
keriläisille. Kolppanan opetta-
jaseminaari, inkeriläisten koulu-
laitos, seurakuntien järjestämät 
pyhäkoulut ja rippikoulut sekä 
nuorison halu oppia ja opiskel-
la kelpaavat esimerkiksi kenelle 
tahansa.

Se mielikuva, joka itselleni on 
muodostunut pyrkiessäni jollain 
tavoin tutustumaan inkeriläi-
syyden tähän puoleen, se mie-
likuva painottaa toki opetuksen 
kautta saatua tietoa, mutta en-
nen muuta korostuu 
pyrkimys kansan si-
vistämiseen. Sivistys 
on enemmän kuin 
pelkkä valtaisa mää-
rä tietoa. Sivistys on 
henkistä kehitty-
neisyyttä, kypsyyttä 
ja avarakatseisuutta. 
Hyvänä esimerkki-
nä on lyhyt muiste-
lo, jossa kerrotaan 
silloisen Rääpyvän 
seurakunnan kirk-
koherran, myöhem-
min koko Inkerin 
kirkon johtajan Jal-
mari Laurikkalan 
rippikouluopetuk-
sesta. Nimettömäk-
si jäänyt kirjoittaja 
toteaa: ”Hän opetti 
rippikoululaisia niin 

kuin se jolle on kasvatus ja pe-
lastus sydämellään, ei niin kuin 
se joka tekee velvollisuutensa ja 
sitten tulkoon jälkeenpäin mitä 
tahansa” (S. J. Laurikkala, s. 49).

Se eetos, joka ohjasi inkeriläi-
syydessä koulun ja koulutuksen 
merkitystä, tähtäsi käsitykseni 
mukaan juuri tuohon sivistyk-
seen – ja sitä kautta sen pohjan 
vahvistamiseen, jonka varassa 
voidaan elää kansainvälisessä 
maailmassa jalat tukevasti omal-
la maaperällä, omal’ maal’ (kuten 
Arvo Survo laulaa), mutta mie-
li avoinna kaikelle sille hyvälle, 
mitä muu maailma voi tuoda ja 
tuottaa.   

Sivistyksen rinnalla on toki 
mainittava toinen vahva sana, 
kulttuuri. Musiikki, laulu, runo-
us ja monet muut muodot sai-
vat palvella inkeriläisen kansan 
sielunhoitajina silloin, kun siellä 
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puhalsivat kylmät ja kuoletta-
vat tuulet.

Inkeriläiset ovat esimerkki jo-
kaiselle sellaiselle yhteisölle, 
jonka ulkonaiset olosuhteet 
ovat vaatimattomat – elleivät 
peräti vaikeat, mutta jonka si-
simmässä asuu halu sivistää ja 
kehittää itseään olosuhteista 
huolimatta.

Toinen keskeinen arvo inkeri-
läisyydessä on ollut kristillinen 
usko. Inkerinmaalla kohtasi-
vat idän ja lännen kristillisyys 
sopuisassa ja rakentavassa, 
nykyisin kai sanottaisiin eku-
meenisessa hengessä. Toki lu-
terilaisen kirkon asema on ollut 
hallitseva, mutta joukkoon on 
mahtunut myös eri herätysliik-
keidenkin painotuksia. Ja ky-
seessä oli nimenomaan usko, ei 
pelkkä muodollinen uskonnol-
lisuus, koska kirkon toiminta 
oli aika ajoin lähes kokonaan 
lamassa. Silloin kantoi se usko, 
jonka kirkon sanoma oli saanut 
sisimpään kylvää.

Oma käsitykseni inkeriläises-
tä kristillisyydestä muodostui 
suurelta osin mummon ja pa-

pan kautta. Mummo oli lem-
peä, se oikea pullantuoksuinen 
ja pyöreä, jonka kristillisyydestä 
huokui lempeyttä ja rakkautta. 
Pappa taas oli enemmän vah-
van kurin kannalla. Jotenkin 
ymmärsin, että tämä asenne, 
jolla lapsia kasvatettiin, heijas-
tui myös hänen jumalasuhtee-
seensa. Elettiin ankaran Juma-
lan käden alla. Jälkeenpäin olen 
ymmärtänyt, kuinka luonnol-
lista oli nähdä Jumala tässä va-
lossa. Ankarat koetukset neu-
vostovallan alla veivät ihmiset 
rukoilemaan apua ylhäältä. 
Sitä ei kuitenkaan tullut siinä 
muodossa kuin moni toivoi. 
Sen vuoksi oli helppo tulkita 
koettelemukset myös ankaran 
isän kurituksena.

Mutta viime kädessä kaikki 
pantiin yhden kortin varaan. 
Usko elävään Jumalaan oli sit-
tenkin se voima, jonka varassa 
jaksettiin. Jumalan sanan kuu-
leminen oli niin arvokasta, että 
sitä lähdettiin toisinaan etsi-
mään kymmenienkin kilomet-
rien päästä.

Tänään, tässä kansainvälisessä 
maailmassa tälläkin alueella 

puhaltavat monenlaiset tuulet. 
Tuulee idästä ja tuulee lännestä, 
yhtä hyvin kuin etelästä. Maail-
ma on avoinna mitä erilaisim-
mille uskoille. Uudesta innos-
tuminen on toki luonnollista, 
mutta menneillä sukupolvilla 
on esittää kokemuksen kautta 
todistus siitä, minkälaisen us-
kon varassa jaksetaan silloin-
kin, kun taivas on kaikkein 
synkimpien pilvien peitossa. 
Meitä ei myöskään ainoas-
taan kutsuta kunnioittamaan 
tätä inkeriläisyyden perinnettä, 
vaan elämään se todeksi myös 
omassa elämässämme, vahvasti 
kansainvälisyyden sävyttämässä 
ajassamme. Juuri sillä me kun-
nioitamme parhaiten tätä inke-
riläisyyden vahvaa perintöä.

4. Lopuksi

”Kansainvälisessä maailmassa 
perinteitä kunnioittaen”.
Kun katson eiliseen, näen omat 
inkeriläiset juureni.
Siellä ovat äitini ja hänen per-
heensä ankarat vaiheet, jossa 
hänen lapsuudessaan elettiin 
aika ajoin nälän partaalla.
Siellä ovat kuukaudet metsässä, 
jolloin saksalaiset ja venäläiset 

Kirkon takaa löytyi vähän varjoisampi istumapaikka

pitivät kotikylää hallussaan.
Siellä on matka pakolaisena 
Suomeen, ensin pakolaisleirille, 
sitten täysin ummikkona kar-
kuun Ruotsiin ja vihdoin uu-
den elämän alkuun Suomessa.
Siellä on myös valoisat, huu-
morilla höystetyt tarinat Ala-
Purskovan kylän elämästä.
Siellä on kaikessa elämässä kai-
ken läpi ulottuva usko elävän 
Jumalan apuun.
Siellä on myös peräksi antamat-
tomuus, jossa ei suostuttu tois-
ten eläteiksi, vaan aina otettiin 
vastuu itse omasta elämästä.
Ja sitten on huominen.
Siellä turvaudun lapsiini, kun 
en osaa asentaa uutta tietoko-
neohjelmaa.

Siellä turvaudun lapsenlapsiini, 
jotka opastavat uuden digika-
meran käytössä tai näyttävät, 
millaista on pelata tietokone-
pelejä.
Siellä ovat odottamassa monet, 
monet ratkaisut, joita minun on 
tehtävä – jonkun ymmärryksen 
varassa.
Siellä on oma vanhuuteni, jo-
hon kuuluvat oma tarinani, ja 
ne muistot, joita olen kuullut 
sukuni kertovan Inkerinmaalta.
Siellä on myös se perintö, jon-
ka olen saanut uskossa elävään 
Jumalaan.
Elän kuin vedenjakajalla.
Kaukana menneisyydessä, sy-
vällä siellä ovat inkeriläiset juu-
reni – tämän heimon ja kansan 

tarina kaikkineen.
Tänään ja huomenna elän 
omaa elämääni keskellä yhä 
pienemmäksi käyvää maail-
mankylää, missä kaikki näyttää 
vaikuttavan kaikkeen. 
Näiden kahden, niin kuin usein 
sanotaan, juurien ja siipien vä-
lissä kulkee tämän päivän elä-
mäni.
Mitä vanhemmaksi tulen, sitä 
tärkeämmäksi näyttävät juuret 
tulevan.
Vastuu inkeriläisten tarinan 
säilymisestä jälkipolville on 
juuri nyt meidän käsissämme.
Olen vakuuttunut siitä, että 
inkeriläisten tarina tulee aina 
säilymään. 

Kadonneen heimoveljen metsästäjä
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Kesäjuhlille osallistunut Albert 
Kirjanen on tuttu näky inkeri-
läistapahtumissa. Hän on otta-
nut erityiseksi sydämen asiak-
seen Suomen armeijan leivissä 
palvelleiden heimoveljien etsin-
nän ja auttamisen. Keväällä mie-
helle myönnettiin Kaatuneiden 
muistosäätiön veteraanipalkinto 
tästä hyvästä.
- 24 vuotta olen etsinyt Suomen 
armeijassa taistelleita inkeriläisiä 
ja karjalaisia ja koittanut auttaa 
heitä, Kirjanen kertoo.
Konkreettisesti apu on ollut 
esimerkiksi Suomeen kuntou-
tukseen kuskaamista, viisumien 
hankintaa, oleskelulupien hoita-
mista, ruokatarvikkeiden tuon-
tia, tarvittavan sairaanhoidon 
määrittämistä ja tarjontaa sekä 
Suomen valtion myöntämien 

heimoveteraaniavustusten ha-
kemista.
- Veteraaneja on myös kuljetet-
tu Suomeen ja Venäjälle, autettu 
muuttamisessa, asuntojen kor-
jaamisessa ja jopa talojen raken-
tamisessa.
Tehtävälista on suuri, mutta niin 
on ollut avuntarvekin.

Heimoveljien etsintä alkoi oike-
astaan puolivahingossa.
- Elettiin vapauden aikaa. Gor-
batshov oli tullut valtaan ja jo-
tain toimintaa pystyi jo järjestä-
mään. Inkerin liitto ja –kirkko 
alkoivat pikkuhiljaa elpyä, Kir-
janen muistelee.
- Kerran Suomesta tuli Hatsi-
naan vierailulle veteraaniryhmä, 
joka kyselivät onko heimove-
teraaneista tietoa ja onko heitä 

ylipäätänsä elossa.
Inkerin liiton toimistossa tie-
dettiin, että kaksi veteraania oli 
elossa. Suomen veteraanit ky-
syivät uskaltaisivatko nämä tulla 
Suomeen, jos siellä järjestettäi-
siin kuntoutusta.
Huoneessa nurkassa seisoi vanha 
nainen, joka kuunteli. Hän tuli 
kertomaan, että heidän kyläs-
täänkin löytyy yksi Suomen so-
tilas. Kysyin naiselta tarkempia 
tietoja ja ehdotin veteraaneille, 
että suunnataan sinne. Miehillä 
oli kuitenkin jo kiire seuraavaan 
määränpäähän, joten hyppäsin 
autoon yksin ajoin veteraanin 
luokse.
Tämä kolmanneksi löydetty ei 
uskaltanut lähteä matkaan, mutta 
kaksi aikaisempaa päätyivät kun-
toutukseen Suomeen.
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Siitä se pikkuhiljaa lähti. Suo-
men valtio osallistui toimintaan 
ja Kirjanen tutustui järjestöihin 
ja veteraaniyhdistyksiin.
- Kiertelin ja kuljeskelin vapaa-
ehtoisporukan kanssa ympäri 
maita ja etsin heimoveteraaneja. 
Heitä löytyi mm. Virosta, Venä-
jältä, Ukrainasta, Karjalasta, Si-
periasta, Kirjanen luettelee.

Varsinainen käännekohta hei-
moveteraanien auttamisessa 
tapahtui television välityksellä. 
Toimittaja Ritva Kivelän doku-
mentin ”Ne viimeiset 30” jälkeen 
ohjelmaan haastatellun Albert 
Kirjasen puhelin alkoi soida.
- Ihmiset soittivat ja kertoivat 
sukulaisistaan, joille yritin sitten 
järjestää apua.
Toinen käännekohta oli se kun 
mukana toiminnassa olevan pur-
seri Kalevi Rönngvistin ansiosta 
Finnairin lennoilla pyörähti hei-
moveteraani-dokumentti. Leviä-

vä tieto ja mahdollisuus osallis-
tua toimintaan avustuksilla toi 
kaivattua taloudellista tukea.

Työ oli usein vaikeaa. Jo pelkkä 
miesten löytäminen oli haas-
tavaa, mutta oman vaikeutensa 
toi myös se, että veteraanit eivät 
uskaltaneet myöntää toimiaan 
Suomen armeijassa. Vanha pelko 
elää sitkeänä ihon alla. Mielessä 
ovat liian kirkkaina muisto siitä, 
miten heimoveteraaneja ja hei-
dän perheitään kohdeltiin sodan 
jälkeen.

- ”Siperian kuntoutukset” ovat 
vieneet monelta halun puhua, 
Kirjanen hymähtää.
Hän kertoo jututtaneensa osaa 
heimoveteraaneista pitkän ai-
kaa ennen kuin nämä suostui-
vat myöntämään osallisuutensa. 
Näin siitäkin huolimatta, että 
Kirjanen yritti vakuutella, ettei 
tässä olla mitään tietoja urkki-
massa ja miestä Siperiaan saat-

tamassa. Tarkoitus on tehdä 
hyvää ja auttaa. Antaa sotilaille 
sen minkä he veteraaneina ovat 
ansainneet. Siperian sijaan siis 
kiitosta ja apua. 
- Yhtäkin miestä kävin tapaa-
massa kahden vuoden ajan. Aina 
tämä kysyi kuka oikein olen. 
Epäili, eikä tahtonut uskoa. Kun 
sitten vihdoin keksin kertoa, että 
veljeni Arvo Kirjanen tapasi kyy-
dittää häntä päivittäin linja-au-
tolla töihin, mies uskalsi luottaa.
- Olin jo lähtemässä pihasta, kun 
mies tarttui kädestäni ja kuiska-
si ”No olin minäkin Suomen 
armeijassa”, Kirjanen muistelee.

- Kaikista löytämistäni yli sadas-
ta heimoveteraanista vain kolme 
on kertonut lapsilleen sotineen-
sa  Suomen armeijassa, Kirjanen 
kertoo.
- Ajattele, että edes heidän omat 
lapsensa eivät tiedä tästä. Sitä ei 
ulkopuolinen voi oikein ymmär-
tää.

Albert Kirjaselle myönnettiin 
keväällä Kaatuneiden muistosäätiön 
veteraanipalkinto.

Ääni värähtää liikutuksesta.
Kirjanen kertoo löytäneensä 
muutaman heimoveteraanin 
myös lähempää kuin olisi arvan-
nut. Kävi nimittäin ilmi, että hä-
nen enonsa, serkkunsa ja setänsä 
palvelivat Suomen armeijan ri-
veissä. Asiasta ei vain oltu kos-
kaan puhuttu eikä olisi varmasti 
puhuttukaan ellei Kirjanen olisi 
etsinyt niin vimmatusti näitä 
vaienneita heimoveteraaneja.
- Kun löysin toisia, sitten vasta 
tuli ilmi oman suvun tarina, mies 
muistelee.

Nyt löydettävissä olevat veteraa-
nit alkavat olla jo vähissä. Moni 

on mennyt salaisuuksineen ma-
nan majoille. Varsinaisten hei-
moveteraanien ohella apua on 
viety myös heidän leskilleen ja 
muille Suomen armeijan leivissä 
olleille. Kesäjuhlienkin aikaan 
Suomessa oli kuntoutuksessa 
kolme naista, jotka olivat Sodan 
aikana työskennelleet armeijan 
postissa ja pesulassa.
- Vaikka on minulla sydämessä 
tuntu, että jossain saattaisi vielä 
olla löytymätön heimoveteraani, 
Kirjanen tuumaa.

Kirjasen puheessa toistuu tihe-
ään muiden veteraanien etsin-
tään osallistuneiden kiittäminen.

- Ilman apua en olisi tässä on-
nistunut mitenkään, mies sanoo 
ja kehottaa nostamaan tekstissä 
esiin auttajien nimiä.
Näitä ovat muun muassa Suomi-
seuran toiminnanjohtaja Mart-
ti Häikiö, Suomen pääkonsuli 
Markus Lyyra ja erityisesti tä-
män vaimo Helena Lyyra, toi-
mittaja Ritva Kivelä, purseri 
Kalevi Rönngvist ja edesmen-
neet lääkärit Jukka Pihlasvaara 
ja Rauno Heikinheimo.
- Ja monia, monia muita. Tuhan-
net kiitokset kaikille veteraanien 
puolesta, Kirjanen lisää vielä.

Inkeriläissotilaiden muistopenkki paljastettiin 
Taipalsaarella
Kirjoittaja ei halua nimeään julkaistavan.

Inkeriläiset vapaaehtoiset sai-
vat muistopenkin lahtelai-
silta. Idean esittäjällä, Arvo 

Korkkisella, on kipeitä henkilö-
kohtaisia kokemuksia asiasta.

Korkkinen syttyi penkkiasiasta, 
kultuaan Inkerin Kulttuuriseu-
ran pj. Helena Miettinen oli 
nähnyt vastaavanlaisen Tartossa. 
Nyt paljastettu Muistopenkki on 
tiettävästi ainoa Suomessa.

Kaatuneiden muistopäivänä 
Taipalsaaren Karhunpäässä 
paljastettiin ”Muistopenkki” 
-niminen muistomerkki.  Se on 
Lahden Seudun Inkeri-Seuran 
kunnianosoitus inkeriläisille so-
tilaille, jotka vuosina 1943–1944 
ottivat osaa Suomen sotatoimiin 

Neuvostoliittoa vastaan ErP 6 
ja HP 3 -pataljoonissa. Rau-
hanehtojen mukaisesti nämä 
inkeriläissotilaat luovutettiin 
Neuvostoliittoon, jossa heitä 
odotti sotarikollisille langetet-
tava tuomio.

Muistopenkki-idean takana on 
inkeriläissyntyinen, lahtelai-
nen Arvo Korkkinen.  Arvon ja 
hänen sisarustensa, Marian ja 
Matin isä oli yksi inkeriläispa-
taljoonassa taistelleista. 9-vuoti-
as Arvo näki, kun hänen isänsä 
pidätettiin ja vietiin heinäpel-
lolta Rantasalmella, jossa perhe 
silloin asui.  Päivä oli tarkalleen 
28.8.1945.  Viimelahjanaan isä 
oli antanut Arvolle linkkuveit-
sen. Perheen nuorin lapsi, Matti, 

oli tuolloin vain viikon ikäinen, 
mutta häntäkään isän ei enää 
annettu käydä katsomassa.

Neuvostoliitossa isälle tuli 
10-vuoden tuomio Siperiaan. Se 
oli samalla tuomio tuntematto-
maan, josta hän ei koskaan pa-
lannut. 

Muistopenkki kuvaa inkeriläistä 
sotilasta.  Jalusta on lujaa betonia 
ja istuinosa jalopuuta. Päätyyn 
kiinnitetyn laatan teksti kertaa 
historian julmuutta. 

Penkin toteutuksessa ovat ol-
leet mukana Lahden kaupunki, 
Solmaster Oy ja Jorma Honkala. 
Penkin on valmistanut lahtelai-
nen Pro Puu.
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Muistopenkki sai arvoisensa 
paikan tunnetun inkeriläisen 
säveltäjän Mooses Putron his-
toriahuvilan tontilla, Saimaan 
rantaviivan tuntumassa. Penkin 
siunasi Tikkurilan seurakunnan 
kappalainen Päivi Helén.

Muistopenkki-lahjoituksen otti 
vastaan Inkerin Kulttuuriseuran 
puolesta sen pj. kirjailija ja VTT 
Helena Miettinen. 

Konsertti kirkossa

Muistopenkin paljastuspäivän 
juhlallisuudet jatkuivat Taipal-
saaren kirkossa pidetyllä Inkerin 
laulu - konsertilla, jossa kuultiin 
muun muassa inkeriläissyntyis-
ten säveltäjien Mooses Putron 
ja Albert Pettisen sävellyksiä.  
Niitä tulkitsivat Lappeenrannan 
Karjala-kuoro, Ylämaan kirkko-
kuoro johtajanaan Maria Kuusi-
niemi, espoolainen Kanteleyhtye 
Käenpiiat, johtajanaan Annikki 
Smolander-Hauvonen, mez-
zosopraano Aira Kietäväinen 
säestäjänään pianisti Timo Kos-
kinen. Helena Miettinen juonsi 
vaikuttavan tilaisuuden.

Päädyn tärkeä teksti.
Kuva: Alina-Sinikka Salonen

Arvo Korkkinen ja Maria Lahti penkin äärellä.
Kuva: Alina-Sinikka Salonen

Arvo Korkkinen ja isän kuva.
Kuva: Alina-Sinikka Salonen

Suomen Inkeri-liitto ry:n sääntömääräinen syyskokous  
pidetään lauantaina, lokakuun 25. päivänä 2014 klo 14.00  
Karjalatalolla Inkeri kodissa, Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki

Kokouksessa käsitellään säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat.

Äänivaltuutettuja ovat v. 2014 jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenjärjestöjen valtuut-
tamat henkilöt sekä ne hallituksen hyväksymät henkilöjäsenet,  jotka ovat maksaneet 
v. 2014 jäsenmaksunsa.

Hallitus

Kokouskutsu

LYHYESTI
Espoon Suvelan aluekappalaisen Oiva Hujasen kutsu

Tikkurilan seurakunnan ja Espoon Kanerva-piirin eli inke-
rinsuomalaisten 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!

Isän ja pojan tarina

Inkeriläinen Henrik Ryösä on kirjoittanut kirjan inkeriläis-
isästä ja tämän pojasta. Kirjasta on tehty myös filmi. Eng-
lanninkielinen teos on tilattavissa osoitteesta http://ryosa.
com/ingerbook. Teoksen ensimmäiset 40 sivua saa ilmaiseksi, 
ikään kuin makupalaksi teoksen lopusta sisällöstä. YouTubesta 
löytyy myös teosta esittelevä lyhytfilmi hakusanoilla Inger: 
Father & Son.

Runokilpailu

Karjalainen Nuorisoliitto järjestää Nyt mie runolle rupean 
–runokilpailun jolla haetaan tämän päivän nuoren elämää 
heijastavia vapaita, villejä ja rosoisia tekstejä ja laululyrii-
koita. Kilpailutekstissä on oltava jokin karjalainen elementti. 
Kilpailun päätuomarina on runoilija Vilja-Tuulia Huotari-
nen. Tekstit tulee lähettää 5.9.2014 mennessä Karjalaiseen 
Nuorisoliittoon. Lisätietoa: www.karjalainennuorisoliitto.fi



18 19

Kevään ollessa kauneimmillaan 
saimme Hyvinkäältä suruvies-
tin. Hyvinkään Inkeri kerhon 
puheenjohtaja Irja Pelkonen 
oli menehtynyt 22.4.2014 pari 
vuotta sitten todettuun sairau-
teen.

Hän oli syntynyt Tampereella 
1939, asunut miehensä Han-
nun viran vuoksi usealla paik-
kakunnalla ja lopulta pisimpään 
Hyvinkäällä. Vaikka Irja ei ollut 
inkeriläistä sukujuurta, oli hän 
sydämellään mukana ajamassa 
inkeriläisten asiaa ja Hyvinkään 
kerholaisten ”luotsina”. Hän 

Irja Pelkonen in memoriam

kuului Suomen Inkeri-liitto ry:n 
hallitukseen ja Inkeriläisten si-
vistyssäätiön hallintoneuvostoon 
vuosina 2002 – 2013.

Irjalle ojennettiin liiton viiri 
12 vuoden hallitusjäsenyydestä 
vuonna 2013. Säätiön ansio-
merkki myönnettiin hänelle 
vuonna 2006.

Irjan siunaustilaisuus pidettiin 
Hyvinkään Puolimatkan kap-
pelissa 10.5.2014. Siunauksen 
suoritti hänen miehensä Hannu 
avustajinaan poikansa Heikki ja 
Mikko. Kappeli täyttyi niin run-

saasta saattoväestä, että istuimet 
loppuivat kesken ja useat seura-
sivat tilaisuutta eteisen puolelta. 
Muistotilaisuuteen Hyvinkään 
seurakuntakeskukseen saapui Ir-
jan omaisten ja sukulaisten lisäk-
si runsaasti ystäviä ja eri järjestö-
jen edustajia. Pelkosen perhe on 
erittäin musikaalinen ja lasten ja 
lastenlasten esitykset toivat loh-
tua ja loivat uskoa tulevaan myös 
surun keskellä.

Muistamme Irjan iloisena ja aina 
ystävällisenä järjestökumppanina 
ja ystävänä.

Irja Pelkonen Helsingin Inkeri-seminaariin keväällä 2011.

TAKAISIN JUURILLE 4 – SARJAN PÄÄTÖS
APUA INKERIIN JÄÄNEILLE
Teksti: Eva Kotiniitty ja Toivo Tupin, Kuvat: Alina-Sinikka Salonen 

Paluumuuton rinnalla alkoi Suomessa monimuotoinen Inkerin ja sen   
asukkaiden avustaminen. Tässä kuvataan siihen liittyvää suomalaista   
yhdistystoimintaa. Jotkut kokivat Suomeen muuton paluuksi juurilleen,  
toiset halusivat jäädä juurilleen Inkeriin. Kummassa juuret ovat, 
riippuu näkökulmasta.

Yhdistys tukemaan 
Inkeriin jääneiden 
asuinoloja

Villa Inkeri ry on Suomessa pe-
rustettu ja rekisteröity, voittoa 
tavoittelematon yhdistys.  Sen 
tarkoituksena on toimia ensisi-
jaisesti inkeriläisen väestön sosi-
aalisen aseman ja hoitomahdol-
lisuuksien parantamiseksi sekä 
fyysisen ja psyykkisen kunnon 
ylläpitämiseksi sekä vanhusten 
ja vammaisten huoltotoiminnan 
edistämiseksi inkeriläisten asu-
ma-alueilla Venäjällä. Yhdistyk-
sen talous perustuu jäsenmak-
suihin, myyntiin ja lahjoituksiin 
sekä erilaisten tapahtumien ja 
matkojen tuottoon. 

Tärkeimmät toimintasektorit 
ovat olleet Kikkerin palvelukes-
kuksen ja rivitalojen ylläpito sekä 
Paronintalon käyttö majoitus- ja 
koulutustiloina.

Yhdistyksen historiaa

Ennen kuin yhdistys perustet-
tiin vuonna 1993, oli Kikkeris-
sä alkanut silloisen Kupanitsan 

seurakunnan kirkkoherran Arvo 
Survon toimesta ja Volosovan 
kaupungin sekä Kupanitsan 
seurakunnan tuella vanhan tsaa-
rinaikaisen metsästysmajan eli 
Paronintalon korjaaminen van-
husten asunnoiksi ja sairaalaksi. 
Sitä ennen oli vanhuksia hoidet-
tu kirkon läheisyydessä olevassa 
parakissa.  

Korjaustöissä oli mukana mm. 
talkoolaisia suomalaisista seu-
rakunnista.  Myös paikallisia 
työntekijöitä käytettiin. Siinä 
vaiheessa Villa Inkeri tuli mu-
kaan toimintaan.

Pian todettiin, että Paronintalo 
oli epäkäytännöllinen ja liian 
pieni vanhustenhoitoon. Tuli 
tarve rakentaa isompi palveluyk-
sikkö vanhuksille. Työt alkoivat 
1995.  

Palvelukeskusten rakentaminen 
Inkerinmaalle oli vaihtoehto 
paluumuutolle Suomeen, sillä 
inkeriläisvanhukset eivät ha-
lunneet lähteä omalta maaltaan. 
Heille alettiin rakentaa palve-
luyksiköitä eri puolille Inkeriä. 
Tällöin perustettiin Kikkerin 

palvelutalon lisäksi Kelton ja 
Taitsan sosiaalis-diakoniset 
palvelukeskukset sekä Tervolan 
Maria-koti Skuoritsaan.

Tähän liittyi myös Villa Inkerin 
”mökkiprojekti” vuosina 1997 - 
1999. Tuolloin korjattiin RAY:n 
hankkeena yli kaksisataa mökkiä 
tai kerrostaloasuntoa inkeriläi-
sille. Kun tiedettiin paluumuut-
tajan ”hinta” Suomessa, tämä oli 
edullinen ratkaisu. Näin moni 
inkeriläinen jäi kotiseudulleen 
Inkeriin.  

Kikkerin palvelukeskus

Vuoteen 2014 Kikkerin palve-
lutalon johtajana on toiminut 
paikkakuntalainen inkeriläinen 
Anna Raut. Toinen tärkeä hen-
kilö on ollut sosiaalityöntelijä 
Silva Kusnetsova, inkeriläinen 
hänkin. Henkilökuntaa on pal-
velutalolla tällä hetkellä 19. 

Rakennukset on suunnitellut 
suomalainen arkkitehti Pentti 
Kärki. Hän oli myös aikanaan 
talkoolainen ja muutaman vuo-
den toimi projektissa palvelukes-
kuksen toiminnanjohtajana.
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Palvelutalo otettiin käyttöön 
vuonna 1997. Se on 24-paikkai-
nen ja siinä asuu kahden hengen 
huoneissa inkerinsuomalaisia ja 
venäläisiä asukkaita. Huoneis-
sa on suihku ja wc. Omat ko-
kit valmistavat ruoan. Ruokailu 
tapahtuu ruokasalissa, joka on 
päiväsalin yhteydessä. Palvelu-
talossa on myös sauna. Paronin 
talon pesula hoitaa pyykinpesun 
ja vaatehuollon.  

Päiväsalissa järjestetään toimin-
nallisia tuokioita ja seurakunnan 
hartaushetkiä.  Kupanitsan kirk-
koon on järjestetty sunnuntaisin 
pikkubussilla kuljetus. Viikko-
ohjelmaan on yritetty lisätä akti-
voivia toimintatuokioita, liikun-
taa sekä muistelutyötä. Suoma-
laiset ovat kouluttaneet hoitajia 
hoitotyöhön ja vanhusten virike-
toiminnan toteuttamiseen. 

Palvelutalon asukkaat

Tällä hetkellä asukkaat ovat suh-
teellisen omatoimisia vanhuksia, 
osa tosin vuodepotilaita.

Palvelutalossa hoidetaan asuk-
kaat ”loppuun” asti, jollei ole tar-
vetta viedä heitä sairaalahoitoon.  

Inkeriläisvanhukset ovat koke-
neet elämässään raskaita vaihei-
ta. Monet ovat kokeneet sodan-
aikaiset julmuudet ja evakuoinnit 
Suomeen, Viroon ja eri puolille 
Venäjää. Heidän elämänasen-
teensa on kuitenkin hämmäs-
tyttävän valoisa. Katkeruutta ja 
valittamista ei kuule, vaan kii-
tollisuus ja vahva luottamus Ju-
malaan nousevat esille. Asukkaat 
odottavat kovasti suomalaisia 
ryhmiä ja vieraita. Suomen kie-
len kuuleminen ja puhuminen on 
monelle tärkeä asia.   

Rivitalot ja Paronintalo

Palvelutalon yhteydessä on kak-
si suomalaisten rakentamaa ri-
vitaloa. Ne rakennettiin vuosina 
2001- 2003. Asukkaat hoitavat 
itse oman taloutensa, mutta 
voivat osallistua palvelutalon 
asukastoimintaan ja myös ostaa 
ruokapalvelut sieltä.

Paronintalo toimii majoitusti-
lana ryhmille ja opiskelijoille 
sekä eri tilaisuuksien ja juhlien 
pitopaikkana.   

Kirpputoritoiminta

Suomalaiset avustavat runsailla 
tavaramäärillä Kikkerin palvelu-
taloa käydessään matkoilla Kik-
kerissä tai osallistuessaan talkoo-
töihin paikan päällä. Kirpputoria 
pidetään pystyssä näiden avus-
tuksien turvin. Myyntituloilla 

Paronin talon edustan kukkapenger.

saadaan rahoitusta palvelutalon 
toiminnalle. Kirpputori työllistää 
yhden henkilön. Myös Voloso-
von lastenkodin lapsia on autettu 
vaate- ja ruokapaketeilla.

Opiskelijoiden 
työssäoppiminen

Palvelutalo soveltuu hyvin lähi-
hoitajien, puhdistuspalvelun ja 
sosiaalialan opiskelijoiden työssä 
oppimisen paikaksi. Vanhustyö, 
kuntouttava hoitotyö ja vanhus-
ten viriketoiminnan kehittämi-
nen palvelutalossa on erittäin 
tärkeää. 

Villa Inkerin nykypäivää 
2014

Vuosi 2010 toi muutoksen yh-
distyksen toimintaan. Tuolloin 
Suomen Raha-automaattiyhdis-
tyksen tuki loppui. Sen jälkeen 
alkoivat neuvottelut Inkerin kir-
kon kanssa Kikkerin palvelukes-
kuksen tilanteesta. Kelton, Tait-
san ja Marian kodin palvelukes-
kukset toimivat jo silloin Inkerin 
kirkon alaisuudessa. Yhdistyksen 
kevätkokouksessa 2011 tehtiin 
päätös, että Kikkerin palvelu-
keskus voi siirtyä Inkerin kirkon 
alaisuuteen. Neuvottelut kesti-
vät kaksi vuotta kun selvitettiin 
kaikki juridiset asiat ja paperit 
kuntoon. Tällä hetkellä Villa In-
keri toimii edelleen Suomessa ja 
tukee Kikkerin palvelukeskusta 
mahdollisuuksiensa mukaan. 
Villa Inkeri on siirtänyt Kikke-
rin palvelukeskuksen hallinnan 
Inkerin evankelis-luterilaisen 
kirkon edustusto Suomessa 
ry:lle.

Villa Inkeri on järjestänyt Suo-
messa hyväntekeväisyyskonsert-
teja, joissa ovat esiintyneet mm. 
oopperalaulajat Raita Karpo 
ja Johanna Rusanen-Kartano 
ja iskelmälaulaja Katri Helena 
ja muusikko Petri Laaksonen. 
Myös monet seurakunnat ovat 
tukeneet Kikkerin palvelutaloa.

Palvelutalo on saanut avustuksia 
myös suomalaisilta Martta-liit-
tolaisilta.  Mainittakoon heistä 
muutamia aktiivisimpia toimi-
joita: Martta Sokka, Anneli Pi-
hanen ja Aili Eskola.

Monia vuosia yhdistyksen sih-
teerinätoimi Suomen Kuvaleh-
den toimittaja Seija Lamberg.

Tässä tuli mainituksi vain muu-
tama nimi niitten lukuisten suo-
malaisten joukosta, joiden sydän 
lämpeni hyväntekeväisyystyölle 
inkeriläisten vanhusten hyväksi.

Aktiivisia toimijoita

•	 puheenjohtaja Raija Juvo-
nen 1993- 2006

•	 Jaakko Salonoja osan aikaa 
puheenjohtajana (1993-
2004)

•	 Toivo Tupin hallituksen 
jäsen ja varapuheenjohtaja 
vuodesta 2007 alkaen 

•	 Eva Kotiniitty puheenjohta-
ja 2006 vuodesta alkaen 

Muita mainittavia henkilöitä yh-
distyksen toiminnassa

•	 pastori Arvo Survo, yhdis-
tyksen perustajajäsen

•	 Riitta Uosukainen, vihki-
mässä Kikkerin palvelutaloa

•	 presidentti Tarja Halonen, 
yhdistyksen jäsen.

Johtaja Anna Traut ja Suomessa julkisuutta saanut asukas Irina Antonova.
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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

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 San-
na Jääskeläinen – Inkerinsuomalaiset 
selviytyjät. Uuteen kirjaan Tyyne 
Martikainen on haastatellut kym-
meniä inkerinsuomalaisia Siperiasta, 
Karjalasta, Virosta, Suomesta ja Ruot-
sista. Vainojen uhrit ja heidän jälkeläi-
sensä kertovat, mitä todella tapahtui. 
– Tyyne Martikaisella on myös oma-
kohtaiset kokemuksensa ja muistonsa 
elämästä sodan jaloissa kotikylässään 
Kuoskussa.

         Kirjaa voi ostaa tekijältä.

•	 Su 5.10. Taisto Raudalainen, Viron 
Inkeri-lehden toimittaja, kertoo ai-
heesta Perinne elää henkilökohtaisissa 
kertomuksissa: Inkerinsuomalaisen 
elämäkertakerronnan perinnesidon-
naisuus.

•	 Myöhemmästä ohjelmasta kerrotaan 
Viestissä no 5. Ainakin ohjelmassa on 
keväällä ensi-iltansa saaneen elokuvan 
Viimeinen juna Pietariin esitys. Paik-
ka ja aika selviävät myöhemmin.

Inkeri-koti sijaitsee Karjalatalon 2. kerrokses-
sa, 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.

Hyvinkään Inkeri-kerho

Syksyn kokoontuminen seurakunnan aula-
kahviossa (hämeenkatu 14) 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 
outi.makela@kolumbus.fi

Leila Salo p. 040 567 7065 leila.salo@pp2.inet.fi

Lahden seudun Inkeri-seura

Kerhoillat joka kuukauden toinen maanantai 
alkaen kello 15 Luther kirkolla, osoitteessa 
Vuorikatu 37.

Kerhoiltojen kahvituksen sovimme vuorotel-
len 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 (Kousanka-
tu 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 Inkerikodis-
sa (Käpylänkuja 1, Helsinki)

Tiedustelut Toivo Tupin p. 040 578 3894

Seukko-seura ry 

•	 Tapaamiset ovat joka kuukauden vii-
meisenä lauantaina Karjalatalon Inke-
ri-kodissa, Käpylänkuja 1. alkaen klo 
11.00.  Jos se sattuu olemaan juhlapäi-
vä, se siirtyy seuraavaan lauantaihin. 

•	 Englannin tunnit jatkuvat torstaisin 
klo 17.00 Inkeri-kodissa, alkaen syys-
kuun 2. viikolla.

•	 Senioriliikunta ma 17.00 – 18.30 
Kontulan palvelukeskuksessa, Kontu-
kuja 5. Kontulan metroasemalta joko 
kävellen tai bussilla 94 A. Asiaa ei ole 
kesälomien takia vielä voitu varmistaa.

Lisää tietoa seuran puheenjohtajalta Aili 
Mehiläiseltä, ailimehi@hotmail.com, p. 
0503386023.



24

Terveisiä 
80-vuotisjuhlista
Juhlia varten painettiin kuvassa näkyvä lehti. Se on Inkeri-
läisten Viestin näköinen, mutta ei ole vuosikertaan sisältyvä 
numero. 

Muun muassa jäsentemme haastatteluja ja matkakertomuk-
sia sisältävä lehti on eräänlainen historia liiton 80 vuodesta. 
Lehti sisältää kertomuksia ja kuvia aikaisemmista juhlista. 
Moni onkin löytänyt itsensä tai tuttunsa sen valokuvista. 
Lehden takakantta koristaa kuva aivan ensimmäisistä liiton 
kesäjuhlista vuodelta 1935.

Lehti sisältää myös Nouse Inkeri ja Omall´ maall´ -laulujen 
sanat, joita lukijat ovat pyytäneet julkaisemaan.

Lehti ei sisälly varsinaiseen Inkeriläisten Viestin vuo-
sitilaukseen. Sen voi tilata soittamalla tai jättämällä 
viestin liiton numeroon 045 261 2342. Hinta on 5 
euroa + postimaksu 1 euro. Lehteä myydään myös 

liiton tilaisuuksissa.

1

Suomen Inkeri-liitto ry 

InkerIläIsten viesti JUHlAnUMerO 18. – 19.7.2014
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Onnea 80-vuOtiaalle SuOmen inkeri-liitOlle!
….että me samasta alkujuuresta kasvaneet kaikki yhtä olisimme…
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