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Sisällys

KANSIKUVA
Kukka on löytynyt
Haapsalusta kesän 2013
inkeriläisjuhlien aikana.”
Co Alina-Sinikka Salonen.
Tämä juhlanumero on
myynnissä Suomen Inkeriliiton 80-vuotisjuhlissa
18. – 19.7.2014.
Lehteä voi myöhemmin
ostaa niin kauan kuin
painosta riittää, Liiton
tilaisuuksissa sekä
soittamalla numeroon
045 261 2342.
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Toimikunta kiittää kaikkia valmisteluihin osallistuneita Malmin seurakunnan ja
Helsingin Uuden Yhteiskoulun työntekijöitä sekä lukuisaa joukkoa vapaaehtoisia.
Suuret kiitokset kaikille esiintyjille samoin kuin yleisölle.
Me kaikki yhdessä teemme nämä syntymäpäiväjuhlat.

Juhlatoimikuntaan ovat kuuluneet:
Alina-Sinikka Salonen, pj.
Anne Tuohimäki, sihteeri
Aili Mehiläinen
Aliisa Majava
Anitta Iline
Ella Kukova
Toivo Tupin
Tytti Piironen
Viktor Hyyrönen
sekä rovasti Pirkko Poisuo
Malmin seurakunnasta
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Inkeri soikoon!

Kuva: Anneli Mylläri

J

uhlanumerossa on tapana katsella menneisyyteen. Liiton
historia on niin kuin meidän
jäsentenkin: jännittävästä vaiheesta toiseen siirtymistä. Yhteistä on
myös, että jaloilleen on aina noustu. Järjestön historia syntyy vuorovaikutuksessa jäsenistön kanssa.
Siksi juhlatoimikuntaa kiinnosti
kuulla, mitä pitkään toimineille
jäsenille kuuluu.
Monestakin syystä emme voineet
haastatella kaikkia teitä ”konkareita”. Joitakin teistä on jo huomioitu
kunniajäsenyydellä, joitakin muistetaan vielä juhlan aikana. Te, joita
ei ole huomioitu:
Ottakaa nyt vastaan sydänlämpöiset terveiset Suomen Inkeri-liitolta,
joka kiittää jokaista sen historiassa
mukana ollutta henkilöä ikään, sukupuoleen ja kansallisuuteen katsomatta!
Olemme yhdessä saaneet tämän
Liiton pysymään hengissä. Toivomme, että meille annetaan vielä
paljon elinpäiviä. Korkeimman
voiman lisäksi tämä riippuu jokaisesta meistä!
Kuinka ollakaan, inkeriläisyyden
pääteemoiksi ja yhteydenpidon
muodoiksi ovat nytkin nousseet
laulumusiikki ja kesäjuhlat. Olen
niin nuori järjestäytyneenä inkeriläisenä, että en muista koskaan
kuulleeni Helsingin Inkerikuoroa
”livenä”. Nyt sain käsiini sen CDlevyn Minä tyttö. Kuuntelen sitä
kuuntelemasta päästyäni suuresti
ihaillen. Äänet soivat hyvin yhteen,
sointi on kirkasta, kaunista ja puhdasta. Laulajat ”tottelevat” hienos-

ti johtajaa: volyymiä riittää silloin
kun siihen kannustetaan.
Kiitän johtajana toiminutta Julia
Hyyröstä sekä jokaista laulajaa.
Levyn kansilla kuvataan nuorta
inkeriläistä tyttöä. Se ei vastaa
todellisuutta. Sisäsivulla olevassa
kuoron kuvassa on joukko upeita
inkeriläisiä leidejä. Olisin halunnut nähdä tämän kuvan myös
kannessa: ”Inkerin leidit lavalla”!
– Kiitokset myös Viipurin Lauluveikoille ja pianisti Alla Lasoselle, jotka ovat avustaneet kolmessa kappaleessa. Kokonaisuuden
kruunaa se, että lähes kaikki 15
laulua ovat inkeriläisten säveltäjien tuotteita.
Levyä on saatavana Inkeriläisten
sivistyssäätiöstä 5 euron hintaan,
myös juhlapaikalta.
Kesäjuhlat ovat laulun, tanssin ja
monenlaisen esiintymisen paikkoja - sekä tilaisuuksia tavata tuttuja. Inkeriläisten padot alkoivat
rajusti murtua Venäjällä Inkerinmaalla järjestetyillä juhannusjuhlilla, Keltossa 1989 ja Tuutarissa
1990. Tätä kuvaa Viktor Hyyrönen, molempien juhlien pääjärjestäjä, nykyinen varapuheenjohtajamme.

Lehdessä on tietoa myös Liiton alkuvaiheista. Kun ”pyörä on jo keksitty”, emme lähteneet keksimään
sitä uudelleen. Historiaosa on
kunniapuheenjohtaja Keijo Korkan 70-vuotisjuhliin kirjoittamaa
tekstiä. Sihteerimme Anne Tuohimäki on täydentänyt sitä viimeisen
10 vuoden tärkeimmillä asioilla.
Anne Tuohimäki on kirjaimellisesti kaiken takana. Hän on Liitossamme pisimpään toiminut luottamushenkilö, jolla on nyt takanaan
50 toiminnan vuotta. Hän on
tullut mukaan 16-vuotiaana teinityttönä vetämään tanhukerhoa ja
toimii nyt sihteerinä sekä Liitossa
että Sivistyssäätiössä. Annen velvollisuuden tunto ei petä tiukoissakaan tilanteissa. Inkeriläisten
juhlista hänellä on kokemus alusta
saakka, joten häntä saamme kiittää
perinteen säilymisestä näissäkin
juhlissa.
Anne, sinua ei voi kyllin kiittää –
eikä meillä ole enää keinoa ”palkitakaan” sinua. Voimme ainoastaan
luvata, että hoidamme laskumme
niin, että sinun ei tarvitse karhuta
niitä. Ainakin yritämme. Kiitos,
Anne!
Kaikkien meidän puolesta
Alina-Sinikka Salonen
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Muistoja vuosien varrelta

Nyt meistä silloisista nuorisoaktiiveista noin puolet on jo siirtynyt rajan toiselle puolelle.

Anne Tuohimäki
Juhlat Tampereella 1960

E

n tarkalleen tiedä miten
ja milloin aloin ymmärtää, mikä Inkeri, ja mitä
inkeriläisyys on. Olen ”varttiinkeriläinen”, koska isäni oli
inkeriläinen isänsä puolelta ja
suomalainen äitinsä puolelta,
myös minun äitini oli suomalainen. Yhtäkaikki, jo lapsena oli
selvää, että olimme inkeriläisiä.
Inkeriläisten yhdistys oli ollut
olemassa jo 30 vuotta tullessani mukaan toimintaan vuonna
1964. Ongelma oli silloin, kuten nytkin, että nuoria ei suuremmin kiinnostanut järjestötoiminta. Oli kuitenkin muutamia tulisieluisia inkeriläisiä,
jotka jaksoivat toivoa ja uskoa,
että nuoretkin innostuisivat
tulemaan mukaan toimintaan.
Eräs heistä oli Väinö Pietari
Kekki. Hän kannusti ja tuki
meitä niin henkisesti kuin taloudellisestikin.
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1960-luvun Inkeriläisten viesteissä useammassakin lehdessä
oli vetoomuksia nuorille tulla
mukaan toimintaan. Kaikenkaikkiaan parisenkymmentä nuoremman polven edustajaa saatiin mukaan ja kuuluimme Inkeriläisten
yhdistys ry:n Helsingin paikallisosaston nuorisotoimikuntaan.
Olin harrastanut kansantansseja
ja Väinö Kekin innoittamana
lupauduin vetäjäksi, mikäli ilmaantuisi tarpeeksi asiasta kiinnostuneita. Minimivaatimus edes
helpoimmankin tanssin esittämiseksi oli neljä paria eli kahdeksan
henkilöä. Niinpä saimme kokoon
viisi paria ja aloimme harjoitella
ahkerasti. Tarkoituksenamme oli
esiintyä inkeriläisten erilaisissa
tapahtumissa ja kesäjuhlilla niin
kotimaassa kuin Ruotsissakin.
Me – nuoriso, jonka keski-ikäkin
alkoi olla jo melko korkea – järjestimme illanviettoja, joihin

toivoimme runsaasti osanottajia,
valitettavasti kannatus ei ollut
kovin korkealla ja muutaman
vuoden yrittämisen jälkeen hanke kuivui kokoon. Olimme tosi
pettyneitä, ettei vanhempi sukupolvi kannustanut meitä enempää osallistumalla illanviettoihimme.
Rekisteröity jalkapallojoukkue
saatiin kasaan liittymällä Mellunkylän Kontion urheiluseuran
jalkapallojoukkue II:ksi. Joukkue
pelasi kesäjuhlilla ainakin Ruotsin inkeriläisjoukkuetta vastaan.
Myös pieni joukko ryhtyi harrastamaan kyykkäpeliä. Harjoittelimme ahkerasti ja ryhmämme
ystävystyi myös perhetasolla.
Osallistuimme kyykkäpeliin
myös kesäjuhlilla Ruotsissa. Vähitellen into laantui, työelämä
vaati yhä enemmän ja päätimme
lopettaa nuorisona olemisen.

1960- luvulla pidettiin vuosikokouksia eri osakuntien huoneistoissa, ja väkeä oli runsaasti,
joissakin selostuksissa mainitaan
osallistujia olleen yli sata koska
kaikki olivat yhdistyksen henkilöjäseniä. 1970-luvulle tultaessa
osallistujamäärä oli pudonnut jo
noin vajaaseen puoleen entisestä
ja seuraavina vuosikymmeninä
trendi on jatkunut.
Inkeriläisten yhdistyksestä liitoksi toi mukanaan muutoksen.
Muilla paikkakunnilla toimineet
paikallisosastot halusivat järjestäytyä omiksi rekisteröidyiksi yhdistyksiksi. Tarvittiin kuitenkin
kaikkia yhdistyksiä yhteenliittävä
järjestö ja Inkeriläisten yhdistys
muutti nimensä Suomen Inkeriliitto ry:ksi ja uudisti sääntönsä
1994. Muutoksen myötä liiton
henkilöjäsenten määrä muuttui
radikaalisti. Entisten paikallisosastojen jäsenet, jotka olivat
ennen olleet Inkeriläisten yhdistyksen suoria henkilöjäseniä,
olivatkin omien uusien yhdistystensä jäseniä. Kuitenkin pieni osa
jäsenistä halusi olla edelleen liiton jäsen, joten kokonaan henkilöjäsenet eivät loppuneet. Liiton
kokousten kokoonpano muuttui
tietenkin muutoksen myötä. Jäsenjärjestöjä edustavat niiden
nimetyt kokousedustajat, eivätkä
suorat henkilöjäsenet ole monestikaan saapuneet kokouksiin.
Tulin valituksi hallitukseen
1971 ja tällä hetkellä on kuudes puheenjohtaja, jonka aikana
olen ollut sihteerinä. Jokaisella
puheenjohtajalla on ollut oma

Osa tanhujoukkueesta Turussa 1971
tapansa luotsata yhdistystämme.
Toimistotyöskentely on muuttunut näiden vuosikymmenten
aikana ratkaisevasti. Aluksi oli
mekaaninen kirjoituskone eikä
kopiokone ollut lainkaan yleinen,
joten pöytäkirjojen ja muiden papereiden monistaminen tapahtui
kalkkeeripaperin avulla. Pienellä
yhdistyksellä ei ollut omia laitteita, eikä ole muuten vieläkään,
joten alkuun käytettiin oman
työnantajan työkaluja (salaa tietenkin), sitten omaa tietokonetta
ja nykyisin Inkeriläisten sivistyssäätiön kustantamia laitteita.
Lehden maksu- ja jäsenkortistot
olivat pitkälle tällä vuosituhannella vielä sananmukaisesti kortistoja, käsin ylläpidettäviä. Nyt
ne ovat kuitenkin digitaalisessa
muodossa, ja informaatio liikkuu
netin välityksellä. Yhteydenpito
vaikka ympäri maailman on nykyisin helppoa.
Koska yhdistyksemme on melko
pieni, se on joutunut jatkuvasti
kamppailemaan taloudellisten
vaikeuksien kanssa. Pieni lehtemme ei kannata itse itseään
eikä jäsenmaksuilla kateta suur-

takaan osaa kuluistamme. Aiemmin lehti ilmestyi kuukausittain,
vain kesänumero oli kaksoisnumero, sitten jouduttiin vähentämään ilmestyskertoja ja nykyisin
toimitetaan vain kuusi numeroa
vuodessa.
Vuosikokouksessa 1966 virisi
keskustelu lehden nimestä. Oltiin sitä mieltä, että nimi Inkeriläisten viesti oli liian pitkä ja
haluttiin saada tilaajiksi muitakin kuin inkeriläisiä. Uudeksi nimeksi ehdotettiin Vaeltaja. Osa
kannatti uutta nimeä, osa taas
vastusti, koska uusi nimi vivahtaisi liiaksi kulkureihin. Asia jätettiin yhdistyksen johtokunnan
käsiteltäväksi ja nykyisin käytössä olevasta nimestä voimme
päätellä mihin lopputulokseen
johtokunta päätyi.
Olen ollut toiminnassa mukana
50 vuotta ja todennut, että se
aktiivisten joukko, joka jaksaa
pyörittää yhdistyksen asioita, on
sitäkin sitkeämpi ja heimoaatteelle vihkiytynyt. Monista on
tullut myös hyviä ystäviä, mutta
valitettavasti useat ovat jo poistuneet keskuudestamme. Muistelen heitä joskus kaiholla. 
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Helsingin seuran ahkerat ahertajat
Anneli ja Yrjö Korkkisen tapaaminen 12.5.2014
Alina-Sinikka Salonen

Y

rjö Korkkinen on tullut
minulle varhain tutuksi
Inkerin matkojen osallistujana. Anneli sen sijaan on
ollut enemmän taustalla. Siksi
ilmoitin heti tavatessamme, että
nyt Annelia ei jätetä pimentoon. Niinpä heti ensimmäinen
asia, jota kysyin, antoi minut
yllättäneen vastauksen. Kysyin
syntymäpaikkaa, ja vastauksesta
selvisi, että Anneli on supi suomalainen nainen. Kiitos, Anneli! Arvostan suuresti jokaista
Suomen suomalaista, joka antaa
itsensä ja aikaansa Inkeri-asialle.
Anneli on syntynyt 15.7.1935
Kuopion mlk:n Kurkimäessä pienen viljelystilan tyttärenä suureen sisarussarjaan, josta
elossa on 8. Anneli tuli 14-vuotiaana etelään tätinsä poikaa
hoitamaan. Sitten hänestä tuli
Tikkurilan Silkin asiatyttö ja sen
jälkeen palkanlaskija.
Inkerin Taaitsassa 12.3.1933
syntynyt ja mummonsa kanssa
Suomeen 1943 asettunut Yrjö
Korkkinen tapasivat 1955 Helsingin Työväentalon tansseissa.
Vuonna 1957 heistä tuli aviopari
ja seuraavana vuonna Jorma-pojan vanhemmat. Asuntoa vaihdettiin aluksi usein, niin kuin
tuohon aikaan oli yleistä. Vähän
aikaa asuttiin Espoossa, sitten
Tikkurilan Vehkatiellä, sitten
taas Espoossa, välillä myös Helsingin Puotilassa. Kun Jari-poika
syntyi 1971, asuttiin Vehkatiellä,
6

ja siitä asti on pysytty Tikkurilan
seudulla, vaikka asuntoa on vieläkin vaihdettu.
Yritteliäs Yrjö oli löytänyt maalaamisesta itselleen ammatin, ja
pikku hiljaa hänestä tuli oman
yrityksen perustanut maalarimestari. Tästä seurasi, että Anneli alkoi perheen hoidon ohella
huolehtia yrityksen toimistotöistä ja kirjanpidosta. Hän oli
myös Puotilassa asuttaessa saanut palkanlaskijan pestin Polaris-yhtiöstä, joka rakensi silloin
vauhdilla asuntoja itä-Helsinkiin. Kokemusta talousasioihin
oli siis syntynyt.
Inkeriläisyys on ollut perheessä
yhteisenä asiana alusta alkaen.
Anneli kertoo: ”Jo 61-62 tilattiin kansallispuvut ja tanhuttiin
Anne Vironsepän (nyk. Tuohimäki) vetämässä ryhmässä.
Musiikki tuli levyltä. Annen
isän koululla tai stadionilla tai
Myllypuron lähellä kävimme
harjoittelemassa. Mukana olivat
ainakin Annikki Kelo ja Nikolai ja Nikolain serkku Yrjö Kelo
Raili-vaimonsa kanssa sekä Lehtiset, Helmi ja Pentti. Kun Jari
syntyi, lopetin tanhuamisen.”
Yrjö kävi Helsingin seurassa, joka kokoontui Stadionilla,
Pauligin huvilassa Mechelininkadulla tai Agricolan seurakunnan tiloissa. Seura toimi tuolloin
erittäin vilkkaasti. Joka kuukausi
oli vaihtelevaa ohjelmaa. Matko-

ja tehtiin Ruotsiin saakka. Seuran yhteydessä toimivat myös
Seukko-seura ja Helsingin Inkerikuoro. Kun Karjalatalo valmistui 1975, Yrjöstä tuli Helsingin seuran puheenjohtaja, mitä
tehtävää hän hoiti 30 vuotta aina
siihen saakka, kun Inkeriläisten
yhdistyksestä sääntömuutoksen
kautta tuli Suomen Inkeri-liitto.
Yrjö jatkoi kuitenkin Liiton hallituksen jäsenenä ja oli ajoittain
myös sen varapuheenjohtaja.
1978 Inkeriläisten yhdistyksen
(= nykyinen Suomen Inkeri-liitto)
taloudenhoitaja kuoli ja Anneli
valittiin hoitamaan yhdistyksen
tilejä. Myöhemmin hän hoiti
lisäksi Inkeriläisten sivistyssäätiön kirjanpidon Seppo Kekin
jälkeen 8 vuoden ajan. Aikaa vei
runsaasti myös Inkerikodin päivystys, jäsenkirjanpito ja kirjojen
myynti. Tätä työtä jatkoi hänen
jälkeensä Annikki Kelo. Viimeiset vuodet olivat olleet erityisen
työläitä paluumuuttajien ”jatkuvan trafiikin” vuoksi.
Vuonna 1999 Anneli teki eroanomuksen kaikista luottamustehtävistä ja uusi, vapaa elämä
alkoi uuden vuosituhannen alusta. Elämän muutos oli varmasti
todella suuri siitä huolimatta,
että hän vielä lauloi sisarensa
kanssa Helsingin Inkerikuorossa siihen saakka, kun kuoro teki
levynsä Minä tyttö vuonna 2002.
Mitä Korkkisille nyt kuuluu? He

Anneli ja Yrjö Korkkinen Paldiskin matkalla 2011.
Kuva: Alina-Sinikka Salonen
elävät kauniissa ja tilavassa asunnossaan Tikkurilan Unikkotiellä. Sain luvan hieman valottaa
heidän tilannettaan. Annelilla
on ollut huonoa onnea lonkkaleikkausten kanssa. Yrjön sokeritauti on vammauttanut hänen
jalkojaan. Tapaamishetkellä
molemmilla oli samalla viikolla
edessä matkat sairaalaan eri laisiin operaatioihin. Kolme viikkoa myöhemmin Anneli kertoo
olevansa toiveikas: Nyt lonkka
on paremman tuntuinen kuin
edellisen leikkauksen jälkeen.
Yrjön tilannetta tarkkaillaan.
Mahdollisimman hyvää terveyttä teille ja kiitos, kun annoitte
haastattelun! 
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Elämäni varrelta – 40 laulujen vuotta
Kerttu Suden muistelmia 19.3.2014 kirjasi
Alina-Sinikka Salonen

O

lin kuullut Kerttu Suden nimen monessa
yhteydessä. Hänestä puhuttiin aina hyvin kunnioittavaan
sävyyn. Usein mainittiin hänen
pirteytensä ja korkea ikänsä. Kun
tapasin Kertun, huomasin, että on
kunnioituksensa ansainnut.

Kerttu on syntynyt Hatsinassa
1925 opettajaperheeseen. Isä oli
käynyt Kolppanan seminaarin
opettajateknikumin ja toimi opettajana Hatsinassa. Kerttu kävi venäjänkielistä koulua ja suoritti 7
luokkaa.
Tyttö oli vasta 12-vuotias, kun
perheen elämä muuttui: isä vangittiin 1937 ja ”lähetettiin 25 vuodeksi eteläkaukoitään ilman kirjeenvaihto-oikeutta”. Sukulaiset
yrittivät päästä vankilaan tapaamaan isää ja lähettivät paketteja,
mutta vastauksia ei tullut. Isän
kohtalo selvisi vasta tällä vuosituhannella Leonid Gildin kirjasta
Inkerinsuomalaisten kohtalo. Isä
oli ammuttu 1938 Leningradin
vankilassa.

Isätön pieni perhe tulee
Suomeen
Kerttu tuli äitinsä kanssa Suomeen 1943 Paimion leirille. Heidän ensimmäinen sijoituspaikkansa oli Turun puolessa. Äiti oli
töissä Sauvon apteekissa. Kerttukin oli teknisenä apulaisena
ja kaitsi kesäaikana apteekkarin
lapsia. Lääketiede kiinnosti, mutta siitä ei tullut hänelle ammattia.
8

Inkerikuoro Hatsinassa suomalaisten vankien muistopatsaalla1999. Vasemmalla
isänsä, Viktor Hyyrösen vieressä kuoron johtaja Julia Hyyrönen. Puheenjohtaja Kerttu
Susi edessä 5. vasemmalta, vieressään oikealla Anneli Korkkinen. Mukana takana Ella
Ojala taustalla (punainen tukka) ja Eero Rautajoki, Kertun takana vasemmalla.
Kerttu pääsi opiskelemaan
Muurlan kansanopistoon. Sieltä hänelle on jäänyt erityisesti
mieleen Lea Savolainen, äidinkielen opettaja, joka sai Kertun
innostumaan aineiden kirjoittamisesta. Kerran opettaja erehtyi
pahan kerran. Aineen aiheena oli
kertomus omasta elämästä. Kerttu kirjoitti totuuden mukaisesti.
Opettaja kehui ainetta - ei kuitenkaan luokan kuullen - mutta
ihmetteli, mistä Kerttu on tuollaisia keksinyt.
Eteenpäin pyrkivä tyttö kuuli, että Helsingin Tyttölyseossa
järjestettiin inkeriläisille nuorille
keskikoulua paikkaavia opintoja.
Kerttu hakeutui sinne ja oli oi-

kein innostunut opiskelija. Ehti
kulua vain puoli vuotta, kun
valvontakomissio lakkautti toiminnan.
Kerttu oli silloin jo muuttanut
sukulaisten luo Helsinkiin, josta
tuli hänelle kotikaupunki loppu
elämäksi. Aluksi hän asui tätinsä luona Kelon perheessä. Toivo
Kelo oli Inkerissä opiskellut pappi. Heidän perheensä oli suomen
kansalaisia, ja he olivat palanneet
Suomeen jo 1938.

Työelämä saa
tarmokkaan tytön
Kun opiskelumahdollisuus vietiin, Kerttu hakeutui työhön.

Bulevardi 12:ssa sijaitsi Suomen
Latu, joka haki toimistoon työntekijää. Kun Kerttu meni viemään papereitaan kolmannessa
kerroksessa sijaitsevaan toimistoon, hakijoita oli jonossa aina
kadulle saakka. Kerttu valittiin,
ja Suomen Ladusta tuli Kertun
ensimmäinen työpaikka.

Suusta suuhun levitettiin tietoa,
että pastori Juhani Jääskeläinen
järjestää inkeriläisten tapaamisia.
Ensimmäinen laajempi kohtaaminen oli 1947 Viipurilaisessa
osakunnassa järjestetty kokous.
Kokouksen puheenjohtajaksi
kutsuttiin Antti Kekki, sihteeriksi Kerttu Susi.

Jonkin ajan kuluttua ystävällinen
työtoveri vihjasi Kertulle Kelassa
(Kansaneläkelaitos) avoinna olevasta työpaikasta. Valtion virka
oli siihen aikaan turvallinen ja
luotettava tapa hankkia toimeentulonsa. Kerttu ei kuitenkaan
ollut vielä Suomen kansalainen.
Opinnoistakin hänellä oli vain
suomennetut venäläisen koulun
todistukset. Lähtötilanne ei siis
ollut kovin lupaava. Lopputulos kuitenkin oli, että pääjohtaja
Louhio otti henkilökohtaisen
vastuun päätöksestä, ja näin inkeriläistyttö Kerttu Susi vuonna
1945 pääsi Kelaan töihin.

Pian sitten pidettiin Stadionilla
joulujuhlat. Johanneksen seurakunnan kirkkoherra Matti Vironmäki, sittemmin Inkeriläisten
yhdistyksen puheenjohtaja, alkoi
antaa tiloja käyttöön Agricolan
kirkosta.

Elämä alkoi vakiintua. Äitikin
muutti Helsinkiin, ja Kerttu
löysi Pietarinkatu 2:sta vuokraasunnon. Sieltä he muuttivat
Munkkiniemeen, jossa Kerttu
asuu edelleen. Suomen kansalaiseksikin he pääsivät ensimmäisten joukossa 1954. (Haastattelijan perhe on saanut kansalaisuuden vasta 1957!)

Inkeriläiset alkavat
hiljaisesti järjestää
tapaamisia
Inkeriläiset olivat sodan jälkeen
vaitonaista joukkoa. He eivät paljoa puhuneet kantasuomalaisille
menneisyydestään. Keskenään
he olivat hyvin heimotietoisia. -

Ennen tätä puheenjohtajana
toimi kauppias Väinö Pietari
Kekki. Hän rupesi puuhaamaan
Sivistyssäätiötä. Kestikartanossa
järjestettiin perustamiskokous.
Väinö Kekistä tuli Inkeriläisten
sivistyssäätiön hallituksen puheenjohtaja. Kerttu Susi valittiin
sivistyssäätiön hallituksen jäseneksi. Tätä luottamustehtävää
hän hoitikin usean vuosikymmenen ajan. ”Väinö Kekin luona
järjestettiin kokouksia. Tuttavapiirini oli tuolloin hyvin laaja”,
muistelee Kerttu.
Inkerikotia varten piti saada rahaa. Haaveiltiin näytelmäkerhosta, mutta se ei lähtenyt sujumaan.
Sitten Inkerin nuoret perustivat
tanhukerhon, joka esiintymisillään toi rahaa.

Helsingin Inkerikuoro
syntyy
Sitten perustettiin laulukuoro
1963. Ajatus syntyi siitä, kun
tilaisuuksissa laulettiin paljon.
Väinö Kekki pani kerran listan
kiertämään kuoroon halukkaista.

Saatiin 15 nimeä. Mutta mistä
kuorolle johtaja, se olikin moneen kertaan pulmana.
Ida Riipinen oli toimelias nainen.
Hän tiesi, että hammaslääkäri
Kaisa Räikkönen osasi laulaa.
Ida toimi välimiehenä. Räikkönen lupasi harjoituttaa ääniä,
mutta ei suostunut johtamaan
kuoroa. Miehiä ei kuoroon saatu,
mutta naisia oli jo enimmillään
27. Laulettiin 4-äänisesti.
Alkuaikoina kuoron johtaja
vaihteli. Puikoissa ovat olleet
mm. Kaija ja Maija Vironmäki.
Johanneksen kirkossa pidetyssä
kesäjuhlassa kuoroa johti Kaija
Vironmäki. Myöhemmin tilanne helpottui. Eino Vironseppä
(paikallisosaston johtaja ja Anne
Tuohimäen isä) toimi tehtävässä
10 vuotta. Hänen jälkeensä tuli
Kerttu Hiltunen peräti 20 vuodeksi. Viimeisinä vuosina johtajina olivat Julia Hyyrönen ja
Evelin Ojalo.
Kerttu kertoo, että Johanneksen
seurakunnassa opiskeli papiksi
mustaihoinen mies. Kerttu muistaa laulaneensa Johanneksen kirkossa duettoa tämän pappiskokelaan kanssa. ”Lauloimme myös
tertsetissä: Aino Tuutti, minä ja
Kemppi, pappi. Hän myös säesti
kitaralla.”
Keräsimme rahaa myös kirkkoesiintymisillä. Esiinnyimme eri
puolilla kirkoissa. Leivoimme
piirakoita ja tarjosimme kahvia.
Näin kerrytimme Inkerikodin
rahastoa.
Esiintymässä käytiin myös
Ruotsissa Boråsissa. Säätiö antoi
avustusta matkoihin. Laulettiin
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myös Kansalliskuoron ja Kilven
kuoron kanssa. ”Kerran oltiin
Rauman kirkkokuoron kanssa
esiintymässä Ruotsin Gävlessä.”
Kerttu on laskenut, että erään
vuoden aikana oli 144 esitystä.
Toiminta jatkui runsaat 40 vuot-

ta. Kaikkien näiden vuosien ajan
puheenjohtajana ja sihteerinä
toimi Kerttu Susi. Kertulla on
ollut ratkaiseva osuus Helsingin
Inkerikuoron historiassa. Aiheeseen palataan vielä artikkelissa
Laulusiskojen merkittävät tapaamiset. 

Laulusiskojen merkittävät tapaamiset
Lilja Kurppaa jututtamassa 4.6.2014
Alina-Sinikka Salonen

”

Tulin kuoroon 1975”.
Näin Lilja aloitti elämänsä tarinan. Se kertoo, kuinka tärkeä asia
lauluharrastus on hänelle ollut. Pian minulle selvisi, että
Lilja on nimenomaan varautunut
kertomaan Helsingin Inkerikuorosta; yksityiselämästä emme
kovin paljoa puhuneetkaan. Hän
mainitsee, että on ottanut laulussa yksityistunteja mm. Anna
Mutaselta. Koska haastattelija on
lumoutunut Inkerikuoron Minä
tyttö -cd-levystä, kuoroaiheeseen
oli helppo tempautua mukaan.
Liljan muisteluista kävi selvästi
ilmi, että kuoro tarvitsee jämptin
puheenjohtajan. Juuri tällainen
oli Kerttu Susi, kuoron perustajajäsen ja toiminut puheenjohtajana vuodesta 1963. Tarvitaan
myös ahkera, kekseliäs ja käytännöllinen ”Martta” (kirjoittajan
keksimä ilmaus). Tällainen on
ollut sekä Kerttu Suden että Lilja Kurpan mukaan Ida Riipinen,
joka esimerkiksi matkoilla keitti kaasukeittimellä kahvit, hoiti
matkojen tilaukset, leipoi ja vastasi vaikkapa kesäjuhlien usean
ruokalajin tarjoilusta.
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Erityisen tärkeä merkitys on
kuoron johtajalla. Liljan aikana kuoron johtajana oli Kerttu
Hiltunen, joka toimi tehtävässä
20 vuotta. Hänelle oli tärkeää
antaa laulajille hyvä perusta ja
siten rakentaa soinnillisesti hyvätasoinen kuoro. Kuoro saikin
kiitosta mm. Helsingin Suurkirkon Turun Tuomiokirkon
kanttoreilta. Ja sille tuli paljon
esiintymiskutsuja.
Siihen aikaan tehtiin matkoja,
mm. Neuvostoliittoon Pushkinin kirkkoon 1978 ja Ruotsiin
(Borås, Göteborg, Eskilstuna
ja Örebro). Kansallispukuinen
naisryhmä herätti ulkomailla
myönteistä huomiota.
Vuosina 1997 – 2003 kuoroa
johti Julia Hyyrönen. Hän toi
uusia lauluja ohjelmistoon. Hänellä oli sydämen asiana tehdä tunnetuksi Mooses Putron
merkitys Inkerin maalle ja laulukuorojen edistäjänä. Julian kausi
oli aktiivista aikaa. Oli juhlaa ja
muistopatsaiden paljastusta.
Anni Tukia on yksi henkilöistä,
jotka ottivat vastaan 1942-43 in-

keriläisiä Saksassa ja saattoivat
heitä laivalla Suomeen. Tukia
oli vakituinen joulujuhlien tilaaja. Lilja muistelee tunnelmallista Maa on niin kaunis –laulua
tähtisade-valaistuksessa.
”Martan” tehtävissä nähtiin nyt
Aliisa Majava ja Toivo Tupinin
Anitta-tytär. Julian isä Viktor
Hyyrönen oli erinomainen ryhmän huoltaja, tuki ja matkojen
järjestäjä. Myös kuorolaiset olivat valmiina yhteisapuun: rahankeruuseen ja arpojen myyntiin yms. Kerttu Hirvonen toimi
rahastonhoitajana.
Matkoja tehtiin uusiin kohteisiin Venäjällä: suomalaiseen
kirkkoon, vanhainkoteihin ja
palvelutaloihin. Ohjelmaan liitettiin myös tutustumista turistikohteisiin kuten Katariinan palatsiin ja muihin Inkerin maalla
sijaitseviin nähtävyyksiin.
Erityisesti Lilja muistaa laulajatoveria Anneli Korkkista, joka
huolehti myös Inkerikodista ja
kirjojen myynnistä. ”Kesäjuhlien
aikana ei edes ymmärretty täysin,
minkä urakan hän kantoi. Erit-

Suomalainen kaunis naisryhmä huomattiin. Kuoromatkalla Örebrossa 1988. Lilja Kurppa oikealla.
täin tunnollinen, ei korostanut
itseään millään tavoin. Kiitos,
Anneli!”
Inkerikuoro juhli 40-vuotispäiväänsä huhtikuussa 2003. Vuotta ennen oli tehty cd-levy Minä
tyttö, johon haastattelija oli
tutustunut vasta keväällä 2014.
Nyt sitä ruvetaan markkinoimaan uudella innolla! Levy on
pääosin inkeriläisiä sävellyksiä.
Inkerikuoroa avustaa kahdessa
laulussa Viipurin Lauluveikot.
”Oli mielenkiintoista kuunnella
matalia, syviä ääniä”, toteaa Lilja
Kurppa.
Kuorolaiset varmasti olivat Julia
Hyyrösen puolesta iloisia, kun
hän sai Nurmijärveltä vakituisen kanttorin viran. Työ vaatii
läsnäoloa omassa seurakunnassa.
Julian oli tehtävä ikävä päätös:
jätettävä Helsingin Inkeri-kuoro.
Tästä alkoi tämän upeaksi kehittyneen kuoron alasajo. Myös
kuorolaisten ikä alkoi olla korkea, ja monet olivat jo siirtyneet
”taivaallisiin kuoroihin”.

Julia järjesti pätevän, innostavan ja iloisen Evelin Ojalon
kuoron johtajaksi. Mukaan oli
tullut uusia virolaisia laulajia,
joilla oli paljon poissaoloja. Evelin ymmärsi heitä ja totesi, että
toimitaan harrastuspohjaisesti.
Esiinnyttiin paljon kirkoissa. Silloin ”kaikki ilmaantuivat ajoissa
paikalle. Laulusiskojen tapaaminen jo sinänsä merkitsi jokaiselle
paljon.”
Alkuaikojen innostus kesäjuhliin
alkoi hiipua. Laulajien määrä väheni. Joulujuhliin Evelin kehitti
hyviä kokonaisuuksia, joissa oli
iloisia ja reippaita lauluja, jotkut
myös liikuttavia. Hän itse lauloi
täydentävästi mukana.
Eräänä sunnuntaina vierailtiin
vankilassa laulamassa. ”Monien lukkojen auetessa ja samalla
sulkeutuessa perässä, saattajan
ollessa koko ajan mukana, odotustila oli kummaltakin puolelta
lukittu. Tulimme lopulta kirkkosaliin ja vankeja tuli yksitellen
täyttäen kirkon. Mielenkiintoi-

nen vierailu, miten hiljaa vangit
kuuntelivat pastorin saarnaa ja
meidän lauluja. Saarna sisälsi
vangin kotiin paluun.”
Kuoro vain yksinkertaisesti lakkasi toimimasta. Lilja kertoo:
”Tänä aikana, jolloin olin kuorossa, moni kuorolainen siirtyi
toiseen kotiin toiselle tasolle. He
ovat nyt pilven reunalla ihailemassa tämän päivän tasokasta
Inkeri lehteä ja ennen kaikkea
tasokasta johtoa, miten taidokkaasti on saatu kaikki hyviin
käsiin liitossa. Mielenkiinnolla
lukee Inkerin lehteä. Maa, meri,
pysyy paikallaan, vaikka kaikki
kulkisi eteenpäin.”
Näistä kauniista ja kannustavista sanoista haastattelija huomaa,
että olemme vaihtamassa aihetta. Oli aika siirtyä parvekkeelle
ihailemaan Aurinkolahden merimaisemaa. Onnea Liljalle kauniiseen uuteen kotiin! 
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Tulva, joka rikkoi esteitä inkeriläisten sieluista

Me olemme syntyisin Liissilästä. Kuva Viktor Hyyrönen

Juhannusjuhlat heräävät Venäjällä henkiin
Teksti Viktor Hyyrönen

Juhannuskokko Keltossa 1989. Kuva Viktor Hyyrönen

E

nsimmäiset Inkerin
Liiton Juhannusjuhlat (korostan, nimenomaan Juhannusjuhlat - ei
silloin kesäjuhla-sanaa koskaan käytetty) pidettiin Juhannuksena 1989 Keltossa lähellä
Kolbinon kylää. Osallistujia oli
noin 2 000. Suurin osa juhlaväestä oli lähiseuduilta: Pietarista ja Toksovasta, ehkä joitakin
Hatsinan piiristä. En muista
nähneeni paikalla linja-autoja
kuin korkeintaan 2 - 3. On
muistettava, että kesäkuussa
1989 ei ollut vielä kovinkaan
monta Inkerin Liiton piirijärjestöä, muistaakseni vain
Kelton, Toksovan ja Pietarin.
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Hatsinan osasto oli perustettu
16.6.1989.
Ulkomaalaisista muistan Kelton tytön Inkeri Petterssonin
Ruotsista. Juhlapaikalle Kelttoon ei ollut lyhyt ja helppo
matka. Hatsinan kaupungistakin kesti lähes kolme tuntia,
kylistä puhumattakaan. Henkilöauto oli vain muutamilla.
Eikä tietokaan silloin vielä levinnyt riittävän laajasti.
Sää oli erinomainen, vesi oli
jatkuvasti loppumaisillaan,
mutta henkilöautolla sitä tuotiin lisää. Ensimmäiseksi Juhannusjuhlaksi Kelton juhla

oli onnistunut erinomaisesti,
ja tiedot siitä levisivät meikäläisten keskuudessa. Se olikin
tärkein saavutus.
Seuraavat Juhannusjuhlat vietettiin Inkerinmaan pyhällä
maalla, Tuutarin Kirkonmäen
itäisessä laaksossa, aivan Rötsälän kylän kupeessa. Tietoja
tulevasta juhlasta levitettiin
mm. Hatsinan Pravdan ”Omall
maall” -sivulla. Juhlapaikan valmistelu jatkui aamusta myöhäisiltaan runsaan viikon. Niitettyä heinääkin olisi riittänyt
pienelle karjalle.
Saapunut juhlaväen määrä yl-

lätti järjestäjät, joiden mukaan
ensimmäisenä juhlapäivänä
23.6.1990 vieraita oli 10.000 12.000 henkeä. Miliisi (miliisiautojakin pyöri juhlapaikalla
ja lähiteillä toistakymmentä)
oli karkeasti laskenut 14.000
juhlavieraasta. Lopputulokseksi vaatimattomasti laskettiin
8.000 - 10 000. Tuutariin oli
suhteellisen helppo tulla mistä
vain Inkerinmaalta, jopa ilman
autoa, koska Mozhaiskajasähköjuna-asemalta oli melko
lyhyt matka Kirkonmäelle.
Aika ison parkkipaikan valtasivat linja-autot. Suomen TV
oli kuvannut vaikuttavan tienäkymän Kirkonmäeltä: tiivis
ja loppumaton, pölyä nostava
bussien ja henkilöautojen jono.
Pelkästään Virosta saapui 24
- 26 linja-autoa. Lisäksi lähes
kaikki Inkerin Liiton osastot
saapuivat vuokraamillaan linja-autoilla, samoin Karjalasta.

Suomesta muistaakseni oli 4 5 ja Ruotsista pari bussia.
Ottaen huomioon, että juhlat
olivat 2-päiväiset, ja sunnuntaina oli paljon uutta väkeä,
molempien päivien lukumäärä
varmasti ylitti 10.000 henkeä.
No, ei ihan tarkka lukumäärä
olekaan niin tärkeä! Mutta tämän enemmän väkeä pienellä
alueella olin sitä ennen nähnyt
ainoastaan suurissa jalkapallootteluissa ja Neuvostoliitto
- USA yleisurheilun maaotteluissa.
Koska ulkomailta saapuneilla
vieraillamme oli tilattu majoitus Pietarin hotelleista, valtavan iso kokko sytytettiin jo klo
21.30 - 22.00 välisenä aikana.
Piirileikkiin osallistui satoja tanssijoita. Kun puolenyön
jälkeen sammuvan ison kokon
äärestä suuri osa juhlaväkeä
hajaantui Kirkonmäen rinteil-

le pystytettyihin telttoihinsa ja
autoihinsa - se oli uskomaton
näkymä!
Kyllä se juhla oli laulu- ja tanssijuhla, mutta ei ainoastaan.
Jokaiselle Inkerin entiselle seurakunnalle olimme järjestäneet
omat kokoontumispaikat, joissa
oli helpompi tavata oman seudun asukkaita, ja jopa kadonneita sukulaisia.
On muistettava, mikä oli se
aika 1990. Valtava kansannousu! Ja horjuva, mutta elossa
oleva Neuvostoliitto ja KGB!
Kyllä siellä puhuttiin myös politiikasta.
Juhlan kunniavieraaksi jo muutama päivä aikaisemmin saapui
Suomi-Seuran toiminnanjohtaja prof. Martti Häikiö, joka
jakoi ison nipun Paluumuuttaja-opasta ja puheessaan korosti
Suomen ja Inkerin kansan yh13

Inkeriläisten yhdistyksestä Suomen Inkeri-liitoksi

Tuutarin juhlat 1990. Kuva Outi Mäkelän kokoelmasta

Taustaa ja tätä päivää
Yhdistyksen perustaminen
Venäjän vallankumouksen ja
Suomen itsenäistymisen jälkeen
syntyi Inkerin kansan keskuudessa levotonta liikehdintää ja
Suomeen tuli tuhatmäärin Inkerin pakolaisia. Vaikka osa pakolaisista 1920 solmitun Tarton
rauhan jälkeen palasikin takaisin
Inkeriin, jäi Suomeen noin 4 000
pakolaista, jotka asuivat aluksi pääasiallisesti Itä-Suomessa,
mutta hajaantuivat vähitellen eri
puolille maata.

Suomeen jääneiden pakolaisten
sopeutumisessa oli monenlaisia
ongelmia ja heidän keskinäisenä edunvalvojaelimenään toimi
Pohjois-Inkerin hoitokunta.
Pakolaisten määrän vähetessä ja
avustustoiminnan vakiintuessa
hoitokunta päätti lopettaa toimintansa, ja 1924 perustettiin
sen työtä jatkamaan Inkeriläisten
Toimikunta Suomessa -niminen
järjestö.
Kun toiminta haluttiin saattaa
järjestäytyneempään muotoon,

Yhdistyksen perustajajäsenet:

tenäisyyttä ja yhteen kuuluvutta.
Juhlien aattona kävimme Martin
kanssa Pietarin alueen kuvernöörin Juri Jarovin vastaanotolla. Suorapuheisesti kerroimme
hänelle kaikista neuvostovallan
vääryyksistä Inkerin kansaa kohtaan, ja mitä paikallinen hallinto
voisi tehdä muuttuneissa olosuhteissa sen hyväksi.
Nyt vuosien takaa haluaisin sydämellisesti kiittää kaikkia Juhannuksen 1990 vapaaehtoisia,
ketään erottamatta, mutta Slava Väisästä nimellä mainittuna,
todella valtavasta panoksesta
juhlien onnistumiseen. Rehellisesti sanottuna, Tuutarin 1990
juhlien vertaista en ole kokenut
koskaan. Jos hieno Kelton juhla
neuvostoaikana oli kuin puro,
joka johdatti kansan heräämiseen ja nousuun, niin Tuutarin
juhla oli jo kuin tulva, joka rikkoi
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monet ja monet sisäiset esteet
inkerinsuomalaisten sieluissa,
erityisesti nuoremmissa sukupolvissa. Jos Kelton juhla 1989
oli kuin lämmin perhejuhla, niin
Tuutarin 1990 oli jo asuinmaasta ja asuinpaikasta riippumatta
koko kansan juhla. Tästä juhlasta alkaen Inkerin Liitostakin tuli
todellinen kansanliike.
Vuonna 1991 juhlat pidettiin
kauniissa Toksovan maisemissa.
Mutta, kun suurin nälkä oli jo
lievennetty Tuutarissa, ja matkakin oli pidempi suurimmalle
osalle inkeriläisistä, juhlaväkeä
kokoontui ”vain” 3 500 - 4 000.
Lisäksi, samaan aikaan itsenäistyneessä Virossa oli lyhyessä
aikataulussa järjestetty ruplien
vaihto krooniksi, joten sieltä ei
tullut yhtään linja-autoa, vain
muutama henkilöauto.

Juho Kokkonen

kansakoulunopettaja

Rautu

Yrjö Kiisseli

kansakoulunopettaja

Valkjärvi

Seuraavana vuonna 1992 Juhannus taas pidettiin Tuutarin
Kirkonmäellä ja se taisikin olla
viimeinen, jonka allekirjoittaja
oli järjestänyt Inkerinmaalla.

Aappo Metiäinen

kansakoulunopettaja

Kämärä

Juho Tirranen

konttoristi

Honkaniemi

Heikki Kiisseli

maataloustyöntekijä

Koivisto

Olga Olkinuora

rouva

Kavantsaari

Antti Kekki

johtaja

Raivola

Väinö Kekki

kauppamatkustaja

Perkjärvi

Sitten paikallinen Villasin kyläneuvosto oli myynyt Tuutarin mäen maat, jotka valtasivat
yksityisyrittäjät ja uusrikkaiden
huvilat. 

Emil Pekkanen

varatuomari

Helsinki

Juho Vesa

tarkastaja

Helsinki

Eeva Läärä

kauppias

Helsinki

T. Läärä

talonmies

Helsinki

J. Pajanen

työmies

Helsinki

J. Koljonen

työmies

Pukinmäki

P. Kiisseli

koululainen

Jyväskylä

Heikki Käppi

puutarhuri

Helsinki

M. Kälviäinen

opettaja

Oulu

Matti Virolainen

työmies

Enso

Matti Ikonen

työmies

Helsinki

M. Kiisseli

työmies

Helsinki

Susanna Kössi

liikeapulainen

Helsinki

A. Rautanen

autonkuljettaja

Helsinki

Yrjö Makara

kauppias

Helsinki

M. Kähäri

työmies

Pölläkkälä

S. Koljonen

työmies

Pukinmäki

Herman Raski

opettaja

Miehikkälä

P. Lipiäinen

konttoristi

Viipuri

A. Kemppi

opettaja

Valkjärvi

päätettiin Viipurissa 25 päivä
maaliskuuta 1934 pidetyssä toimikunnan kokouksessa perustaa
Inkeriläisten Yhdistys r.y. jatkamaan toimikunnan työtä. Yhdistyksen säännöt vahvistettiin
lopullisesti Terijoella 28. päivä
heinäkuuta 1934 pidetyssä kokouksessa, ja näin oli syntynyt
Inkeriläisten yhdistys r.y., jonka
kotipaikaksi tuli Viipuri (vuonna 1938 kotipaikka muutettiin
Helsinkiin). Yhdistys merkittiin
yhdistysrekisteriin 31 päivänä
elokuuta 1934.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan
yhdistyksen tarkoituksena oli
toimia Suomessa laillisen oikeuden nojalla oleskelevien inkeriläisten yhdyssiteenä. Sen tarkoituksena oli valvoa jäsentensä
yhteisiä etuja, edistää heidän taloudellisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiään, tukea vähävaraisia
tai muuten apua tarvitsevia jäseniään sekä mahdollisuuksiensa
mukaan huolehtia maahan saapuvien inkeriläisten pakolaisten
tarpeista.
Sääntöjen mukaan yhdistys toteutti tarkoitustaan toimimalla
urheilu-, opinto-, laulu-, ja ompelukerhojen aikaansaamiseksi,
pakolaishuollon edistämiseksi ja
esitelmätilaisuuksien järjestämiseksi sekä yhteyden ylläpitämiseksi muiden inkeriläisten asiaa
edistävien tai heimoasiaa ajavien
järjestöjen kanssa. Yhdistys voi
harjoittaa julkaisutoimintaa sekä
vastaanottaa ja itse tehdä lahjoituksia.
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Yhdistyksen sääntöjen mukaan
jäseneksi voi päästä jokainen 18
vuotta täyttänyt hyvämaineinen
inkeriläinen tai inkeriläissyntyinen Suomen kansalainen.
Koska yhdistyksen jäsenistä
enemmistö oli sellaisia, joilla ei
ollut Suomen kansalaisuutta,
joutui yhdistys hakemaan toiminnalleen erityisluvan, joka

myönnettiin 23. päivä tammikuuta 1936. On luonnollista
että yhdistystoiminta tarvitsee
henkilöitä, jotka vihkiytyvät
yhteiselle asialle. Inkeriläisten
yhdistyksen ensimmäisenä hallituksena toimi toimintansa lopettaneen toimikunnan jäsenet:

Vuoden 1934 1. hallitus
Aappo

Metiäinen

puheenjohtaja

Juho

Tirranen

varapuheenjohtaja

Väinö

Kekki

sihteeri

Yrjö

Kiisseli

rahastonhoitaja

Eemil

Pekkanen

hallituksen jäsen

Kaapre

Tynni

hallituksen jäsen

Paavo

Lankinen

hallituksen jäsen

Juho

Kokkonen

hallituksen jäsen

Juho

Koivistoinen

hallituksen jäsen

Villiam

Kokka

hallituksen jäsen

Aappo
Juho
Väinö
Paavo
Eemil
Toivo
Paavo
Toivo
Yrjö
Villiam
Herman
Väinö

Metiäinen
Tirranen
Kekki
Lipiäinen
Pekkanen
Summanen
Lankinen
Marttinen
Kiisseli
Kokka
Raski
Siitonen

Vuoden 1935 2. hallitus
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
kanslisti (rahastonhoitaja)
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Toiminnan vilkkaat
alkuvuodet
Toiminta lähti varsin ripeästi
liikkeelle. Tähän vaikutti ratkaisevasti se edeltäjäjärjestöjen työ,
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jota oli tehty koko sen ajan jolloin inkeriläisiä pako-laisia oli
Suomen kamaralla ollut. Tämä
työ oli pitänyt yllä sitä toivontulta, mitä oli tarvittu raskaiden pakolaisvuosien aikana sekä myös

syventänyt inkeriläisten kansallistunnetta ja tehnyt Inkerin asiaa tunnetuksi Suomessa ja paljon
laajemmaltikin.
Hallituksen ja muiden jäsenten
taholta lähdettiin yhdistyksen
asiaa viemään voimakkaasti liikkeelle. Inkerin asiaa selostettiin
lukuisissa tilaisuuksissa ja ennen
kaikkea lehdissä ”Vapaa Karjala”
ja ”Inkeri”, joka viimeksi mainittu toimi yhdistyksen äänenkannattajana.
Inkeriläisten yhdistyksen aloittaessa vuonna 1935 varsinaista
ensimmäistä toimintavuottansa, vietettiin Suomessa suurin
juhlallisuuksin suomalaisuuden hengenaarteen Kalevalan
100-vuotisjuhlia. Inkeriläisten ja
itäkarjalaisten osuus Kalevalan
syntyyn on kiistaton, mutta ei
inkeriläisten eikä itäkarjalaisten
keskuudessa tuolloin ollut aihetta juhlaan, sillä marraskuussa
alkoivat karkoitukset sekä Inkerissä että Itä-Karjalassa entistä
laajemmassa mittakaavassa. Näihin karkoituksiin pyrittiin saamaan yleinen tuomitseminen,
mutta neuvostohallitus tulkitsi
Suomen ja muiden maiden kannanotot puuttumiseksi heidän
sisäisiin asioihinsa.
Yhdistyksen toiminnan vireää
alkuun lähtöä kuvaa parhaiten se, että yhdistykseen kuului
vuoden 1935 lopussa jo 17 paikallisosastoa, joissa yhteensä tuhatkunta jäsentä.

Paikallisosastot
Yhdistyksen sääntöjen mukaan
yhdistyksen jäsenet ovat voineet
kaikkialla maassa muodostaa re-

kisteröimättömiä paikallisosastoja, joilla on ollut sama tarkoitusperä ja samat säännöt kuin
itse yhdistykselläkin. Vuoden
1935 loppuun mennessä yhdistykseen kuului jo 17 paikallisosastoa, jotka toimivat seuraavilla paikkakunnilla:

Viipuri 196 jäsentä
Helsinki 210
”
Kotka 70
”
Koivisto 26
”
Valkjärvi 47
”
Terijoki 41
”
Rautu 107
”
Pölläkkälä 18
”
Pyhäjärvi 21
”
Käkisalmi 31
”
Raivola 13
”
Enso 30
”
Perkjärvi 11
”
Oulu 16
”
Joutseno 10
”
Helsinki II 91
”
Turku 13
”
_______________
Yhteensä

951 jäsentä

Paikallisosastoilla on koko yhdistyksen olemassaolon ajan
ollut tärkeä merkitys. Ne ovat
hajallaan asuvan jäsenkunnan
kanssakäymisen ja toiminnan
keskuksia, joissa Inkerin asiaa on pidetty yllä. Paikallisosastot ovat vuorollaan olleet
järjestämässä valtakunnallisia juhlatilaisuuksia. Ne ovat
säännöllisesti järjestäneet omia
juhlatilaisuuksia ja niissä on toiminut erilaisia alaosastoja kuten
laulukuoroja, opinto-, ompelu-,
näytelmä-, tanhu- ja urheilu-

piirejä sekä monenlaista muuta
toimintaa.

•

K.Tynni, varapuheenjohtaja

•

T.J. Toikka sihteeri

Sotien jälkeen paikallisosastot
ovat toimineet Helsingissä, Turussa, Tampereella, Lahdessa ja
Hyvinkäällä.

•

J. Tikkanen  A. Metiäinen

•

J. Vesa

•

A. Hämäläinen

•

E.A. Jamalainen

Sota-aika ja hiljaiselon
vuodet
Vuoden 1939 lopussa jouduttiin
Suomessa rauhan töistä sotatantereelle.
Rauhan jälleen palattua olivat
olosuhteet niin paljon muuttuneet, ettei säännölliseen toimintaan ollut parhaalla tahdollakaan
mahdollisuuksia.
Vuonna 1941 joutui Suomi uudestaan sotaan. Tämä sota ratkaisi
monien muiden asioiden rinnalla
myös koko Suomen heimokysymyksen. Sota-aikana yhdistys ajoi
voimiensa ja mahdollisuuksiensa
mukaan Inkerin asiaa. Kun tilanne kävi Inkerinmaalla kestämättömäksi, otti yhdistys yhteyttä
aina valtakunnan korkeimpiin
päättäjiin saadakseen inkeriläiset
sodan jaloista Suomeen.
Sota-aikana sotilasviranomaisten taholta annettiin yhdistyksen
puheenjohtajalle J.A.Savolaiselle
tehtäväksi perustaa hallintoelin
hoitamaan Inkerin kysymysten
poliittista puolta.
Inkeriläisten Yhdistyksen ja Inkerin Liiton inkeriläissyntyisistä
johtohenkilöistä muodostettiin
Inkerin asiain hoitokunta, jonka
kokoonpanoksi tuli:
•

J.A.Savolainen,
puheenjohtaja

Hoitokunnan työ oli työntäytteinen ja se joutui monella tavalla
hoitamaan vaikeita inkeriläisiä
koskevia asioita niin Suomessa, Inkerinmaalla, Virossa kuin
Saksankin suunnalla. Kun inkeriläisten asia oli saanut sellaisen
ratkaisun, että heidät siirretään
Suomeen, katsottiin sodan syttyessä perustetun toimikunnan
suorittaneen annetun tehtävänsä
loppuun. Inkeriläisten Yhdistyksen ja Inkerin Liiton yhteisessä
kokouksessa 20.6.1943 hoitokunnan toiminta päätettiin lopettaa.
Sota-aikana toimi erittäin aktiivisesti inkeriläisten järjestöjen
muodostama edustajisto sekä
Inkerin Liiton ja heimoväen perustama Inkerin Keskustoimikunta jonka toiminta oli laajaa
ja sai uutta sisältöä inkeriläisestä
siirtoväestä.
Sota-aikana vuosina 1943-44
siirrettiinkin Suomeen Viron ja
Saksan kautta yli 63 000 inkeriläistä, joista sodan jälkeen palautettiin takaisin noin 55 000. Suomeen jäi vajaat 4000 ja Ruotsiin
lähti suunnilleen saman verran.
Yhdistys pyrki voimiensa mukaan ajamaan Suomeen saapuneen inkeriläisen siirtoväen asioita, mutta ei mahtanut mitään
suuremmille voimille, jotka päättivät silloisen ajan tapahtumista.
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Sota-aikana oli alueluovutusten
takia suurin osa paikallisosastoista jäänyt luovutetulle alueelle ja Moskovan rauhan jälkeen
Suomessa elettiin aikoja, jolloin
yhdistys vietti pitkään hiljaiseloa,
sillä olosuhteet heimotyölle eivät
olleet otolliset. Neuvostoliittoon
palanneiden kohtalosta tuli vähemmän rohkaisevia tietoja ja
Suomeen jääneiden keskuudessa
oli suurta turvattomuuden tunnetta tulevaisuudesta.

Hiljaiselon jälkeen
toiminta viriää uudelleen
Vähitellen eri henkilöt, jotka
olivat jo ennen sotia toimineen
inkeriläisten asialla, alkoivat
pohtia toiminnan jatkamista,
kun yhdistys kerran oli olemassa. Toiminta päätettiin elvyttää
uudelleen, sillä oli olemassa paljon tehtäviä ja haasteita, jotka
kaipasivat toimenpiteitä ja keskinäistä yhteydenpitoa. Varsinaisen sysäyksen suuremmalle
toiminnalle antoi Järvenpäässä
1956 pidetyt Inkerijuhlat. Juhlakansaa ei tosin ollut tuhatmäärin niin kuin aikaisempina
aikoina, mutta juhlien henki
antoi uskoa toiminnan uudelleen elpymiseen. Tämän jälkeen
kesäjuhlia onkin pidetty vuosittain ja niihin on saavuttu myös
Ruotsista sekä viime aikoina
myös Venäjältä sekä Virosta ja
muualtakin. Uuden alun jälkeen toiminta onkin ollut vilkasta ja monipuolista, niin kuin
yhdistyksen asiakirjoista on luettavissa.

Kesäjuhlat
Toiminnan vuotuisia kohokohtia ovat olleet vuosikokoukset ja
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koko maan käsittävät kesäjuhlat. Juhlia pidettiin 1930-luvulla
Perkjärvellä (1928), Kotkassa
(1932),
Pölläkkälässä (1933), Terijoella (1934 ja 1937), Viipurissa (1935), Koivistolla (1936),
Vuoksenniskalla (1938) ja Valkjärvellä (1939). Juhlat ovat olleet
monessa suhteessa merkittäviä.
Niissä tapaavat ympäri maata
asuvat sukulaiset ja tuttavat toisensa sekä riemuitaan jälleennäkemisen riemusta. Mieliin
palautuvat entiset muistot ja
tunnelma, jonka on luullut jo
kokonaan kadottaneensa. Juhlilla nousevat syntymäkodin
muistot jälleen elävinä mieliin.
Ne lohduttavat ja antavat voimaa tulevaisuutta varten.
Sotavuosien jälkeen juhlia ruvettiin järjestämään heti kun se
oli mahdollista. Juhliin saavuttiin aina Ruotsista ja muualta
ulkomailta asti. Ensimmäiset
sotien jälkeen pidetyt Inkerijuhlat pidettiin Järvenpäässä
1956. Seuraavat olivat Lohjalla.
Kesäjuhlien käytännön järjestelyistä ovat 50-luvun puolivälin
jälkeen huolehtineet vuorotellen eri paikallisosastot. Juhlia
on pidetty Helsingissä, Turussa,
Tampereella, Lahdessa, Hyvinkäällä ja Raumalla. Juhlat ovat
tavallisesti olleet kaksipäiväiset. Ohjelma on ollut arvokasta
uskonnollis-henkistä ja heimoasiaa esille tuovaa. Myös urheilukilpailut ovat kuuluneet juhlien ohjelmaan. Juhlapuheissa on
kosketeltu Inkerin kansan kovia
koh-taloita, mutta luotu myös
uskoa parempaan huomiseen.

Yhteistoimintaa muiden
järjestöjen kanssa
Yhdistys on sääntöjensä edellyttämällä tavalla pyrkinyt ylläpitämään yhteyksiä muiden inkeriläisten asiaa edistävien järjestöjen kanssa. Alkuvuosina yhteydet sisarjärjestöön, vuonna 1922
perustettuun Inkerin Liittoon,
olivat hyvin läheiset ja vuotuiset
kesäjuhlat olivat yhteisesti järjestettyjä. Inkerin Liitto oli sota-aikana ehkä voimakkaimmin
toimiva inkeriläisjärjestö johon
inkeriläisten lisäksi kuului paljon
myös kantasuomalaisia. Vuonna
1944 tehtiin yhdistyksen vuosikokouksessa päätös yhdistyksen toiminnan lopettamisesta
ja liittymisestä Inkerin liittoon.
Hanketta ei kuitenkaan ehditty
toteuttaa kun Inkerin Liitto ja
Inkerin Keskustoimikunta muiden heimojärjestöjen mukana
vuonna 1945 lakkautettiin.
Muita järjestöjä, joiden kanssa
on ollut kanssakäymistä, ovat
mm. Karjalan sivistysseura, Kalevalaiset naiset, Karjalan liitto,
Suomalaisuuden liitto ja Suomiseura.
Ruotsissa toimivan Inkeri-liiton
kanssa on ollut kiinteä kosketus
1940-luvulta lähtien ja suurin
joukoin on käyty heidän kesäjuhlillaan. Vuonna 1965 perustettu Inkeriläisten sivistyssäätiö on viime vuosikymmenien
läheisin yhteistyön kohde, sillä
kuuluuhan säätiön sääntöjen
mukaan yhdistyksen johtokunta
kokonaisuudessaan säätiön hallintoneuvostoon.
Kiitollisuudella on mainittava,
että sivistyssäätiön omistama

Ensimmäisillä kesäjuhlilla Järvenpäässä 1956. Kuva Outi Mäkelän kokoelmasta.
Inkerikoti on ollut yhdistyksen
vilkkaassa käytössä.
Viime vuosina on yhteistyön
mahdollisuudet avautuneet myös
Venäjällä ja Virossa toimiviin
inkeriläisten järjestöihin. Mieltä sykähdyttäviä hetkiä on saatu
tuntea, kun Inkerinmaalla pidetyissä juhlissa on salkoon noussut Inkerin lippu ja on laulettu
Inkerin hymniä. Tätä aikaa ovat
monet uneksineet, mutta harvat
ovat siihen uskoneet, että kerran
kaikuu vielä kaunis soitto kautta
kalliimman synnyinmaan, niin
kuin Inkerin hymnin sanoissa
kuvaillaan.
Vuosituhannen taitteessa pohdittiin Leino Hassisen aloitteesta ja Suomen Inkeri-liiton
toimesta Suomen inkeriläisjärjestöjen neuvottelukunnan
perustamista. Koska alustaviin

kokouksiin osallistui etupäässä
Suomen Inkeri-liiton jäsenyhdistyksien edustajia, ei uutta organisaatiota katsottu tarvittavan.
Sen sijaan Suomen Inkeri-liiton
toivottiin järjestävän kerran vuodessa Suomen inkeriläisjärjestöjen edustajakokouksen Inkerin
raitin, johon liitto kutsuisi eri
inkeriläisjärjestöjen edustajat.
Toimintaperiaate on, että Inkerin raitti on:
•

avoin keskustelu- ja yhteistyökokous, jonka päätökset
ovat yksittäisiin järjestöihin
nähden suosituksia eivätkä
sitovia

•

periaatteellisissa kannanotoissa tulee vallita yksimielisyys

•

kokoukseen voi kukin järjestö lähettää 1-3 edustajaa,
joista yksi käyttää järjestönsä äänivaltaa

•

kokouksiin kutsutaan myös
muiden maiden inkeriläiskeskusjärjestöjen ja Ulkosuomalaisparlamentin inkeriläisvaliokunnan edustajat

•

kukin osallistuva järjestö
vastaa edustajiensa kustannuksista

•

sopiva ajankohta on Inkeriläisten kesäjuhlien yhteydessä ja tarvittaessa muulloinkin

Oman tiedotuslehden
tärkeä merkitys
Yhdistyksen toiminnassa on
alkuvuosista lähtien tiedostettu
oman tiedo-tuslehden tärkeä
merkitys. Hajallaan asuvien inkeriläisten keskuudessa se on
ollut tärkeä ja arvostettu tiedotuskanava ja yhdysside. Alkuaikoina omina äänenkannattajina
ovat olleet ”Vapaa Karjala” sekä
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”Inkeri” , joka ilmestyi Viipurissa.
Inkeri-lehden päätoimittajana
vuosina 1934-39 toimi fil.maist.
Eino Parikka, joka osallistui
muutenkin inkeriläisten heimotyöhön. Parikka oli tulisieluinen
inkeriläisten asiaan vihkiytynyt
henkilö ja kuvaili inkeriläisten
yhdistyksen toimintaa esikuvalliseksi.
Sotien jälkeen on yhdistyksen
äänenkannattajana ollut Inkeriläisten Viesti. Sen ensimmäisenä
päätoimittajana toimi opettaja
Aappo Metiäinen. Lehden vastaanotto oli alusta lähtien erittäin myönteinen ja se on koettu tärkeäksi tiedotuskanavaksi
niin Suomessa, Ruotsissa kuin
muuallakin asuvien inkeriläisten
keskuudessa. Viestin päätoimittajina ovat Aappo Metiäisen
vuonna 1963 tapahtuneen kuoleman jälkeen toimineet Matti
Vironmäki, Pirkko Huurto, Anja
Luoma, Markku Pyysiäinen,
Helena Miettinen, Toivo Tupin
ja nykyisin Toivo Iho. Toimitussihteereinä ovat toimineet Pirkko Huurto, Anja Luoma, Ilkka
Pyysiäinen, Helena Miettinen,
Leena Salo, Marja Mustakallio,
Lilja Kuivanen ja nykyisin Isabella Sihvola. Viestin levikistä
Suomen lisäksi eniten on mennyt Ruotsiin ja jonkin verran
myös Venäjälle, Viroon sekä jossain määrin muualle ulkomaille.

Katse tulevaisuuteen
Inkeriläisten yhdistys on koko
toimintansa ajan pyrkinyt vastaamaan kul-loisiinkin ajan
haasteisiin.
Jo yhdistyksen alkuvuosina pohdittiin sääntöjen muuttamista
20

sellaisiksi, että paikallisosastot
rekisteröityisivät yhdistyksen
jäsenyhdistyksiksi, jolloin niillä olisi oikeuskelpoisuus ja ne
voisivat toimia itsenäisemmin.
Hanke jäi silloin kuitenkin toteutumatta.
Sota-aikana tehtiin päätös yhdistyksen toiminnan lopettamisesta ja sulau-tumisesta Inkerin
liittoon. Liitto kuitenkin lakkautettiin ja hanke raukesi.
Vuonna 1978 sääntöjä muutettiin siten, että jäseniksi voivat
liittyä myös inkeriläissyntyisten
Suomen kansalaisten jälkeläiset
ja omaiset. Tämä muutos soi jälkeläisille ja omaisille mahdollisuuden liittyä yhdistykseen,
mutta sulki mahdollisuuden
niiltä, jotka eivät olleet Suomen
kansalaisia.
Viime vuosina Suomeen on
muuttanut runsaasti inkeriläisiä paluumuuttajia, jotka eivät
halutessaan ole voineet liittyä
yhdistyksen jäseniksi, ja lisäksi
rekisteröimättömissä paikallisosastoissa ilmeni halukkuutta
rekisteröitymiseen. Myös yhdistyksen nimeksi kaivattiin liittopohjaista nimeä Venäjän, Viron
ja Ruotsin käytäntöä seuraten.
Yhdistyksen 28. päivä maaliskuuta 1993 pidetyssä vuosikokouksessa päätettiin yhdistyksen
nimi muuttaa Suomen Inkeriliitto ry:ksi ja liitolle hyväksyttiin uudet säännöt. Samanaikaisesti päättivät myös yhdistyksen
Helsingissä, Turussa, Lahdessa
ja Hyvinkäällä toimivat paikallisosastot rekisteröityä liiton jäsenyhdistyksiksi.

Liiton uudet säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 11. päivä
huhtikuuta 1994. Jäsenyhdistysten rekisteröinti tapahtui myös
samana vuonna.
Liiton uusien sääntöjen mukaan
yhdistyksen nimi on Suomen
Inkeri-liitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Liiton kieli on
suomi.
Yllä oleva historiallinen katsaus
on lainausta Suomen Inkeriliitto ry:n 70-vuotishistoriikista,
jonka on kirjoittanut silloinen
puheenjohtaja, nykyinen kunniapuheenjohtaja Keijo Korkka.
Jatko-osassa on nimi- ja sääntötiedot saatettu ajan tasalle. 

YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAT 80-VUOTISTAIPALEELLA
Aappo Metiäinen  1934 - 1936
Juhana Savolainen
1937 
sotavuosiin ja 1959 - 1964
Juho Tirranen 
sotavuosista 
vuoteen 1958
Matti Vironmäki 
1965 – 1986
Markku Pyysiäinen  1987 - 1990
Keijo Korkka 
1991 - 2001
Toivo Iho 
2002 - 2009
Toivo Flink 
2010 – 2012
Alina-Sinikka Salonen 
2013 VARAPUHEENJOHTAJAT
Juho Tirranen
Eemil Pekkanen
Aappo Metiäinen
Väinö Kekki
Heikki Mylläri
Eino Vironseppä
Markku Pyysiäinen
Yrjö Korkkinen
Keijo Korkka
Toivo Flink
Viktor Hyyrönen
SIHTEERIT
Väinö Kekki
Paavo Lipiäinen
Toivo Marttinen
Juho Vesa
Antti Kekki
Kauko Mustonen
Anne Tuohimäki
RAHASTONHOITAJAT
Yrjö Kiisseli
Paavo Lipiäinen
Eemil Pekkanen
T.J. Toikka
Juho Tirranen
Toivo Marttinen
Matti Kukkonen
Hertta Allanmaa
Anneli Korkkinen
Aliisa Majava
EDELLISTEN LISÄKSI
YHDISTYKSEN HALLITUKSEEN
OVAT KUULUNEET
Pekka Filimonoff
Sulo Haltsonen
Anna Himanen
Antti Husu

Pirkko Huurto
Aili Jukarainen
Aatami Junninen
Juhani Jääskeläinen
Viktor Kaipiainen
Kirill Kaupponen
Raija Kari
Annikki Kelo
Yrjö Kiijärvi
J. Koivistoinen
Villiam Kokka
J. Kokkonen
Arvo Korkkinen
Lilja Kuivanen
Inkeri Kuortti-Pietikäinen
Matti Kähäri
Maria Lahti
Paavo Lankinen
Anja Luoma
Aili Mehiläinen
Outi Mäkelä
Vilho Mustonen
Irja Pelkonen
Paavo Pesonen
Tytti Piironen
Toivo Puronen
Juho Putrolainen
Toini Pöllänen
Herman Raski
Eero Rautajoki
Ida Riipinen
Yrjö Räikkönen
Matti Rännäli
Lassi Saressalo
Teppo Samooja
Inkeri Sarojärvi
T. Savolainen
Väinö Siitonen
Matti Soiva
Toivo Summanen
Viljo Suomalainen
Väinö Taina
Toivo Tupin
Kaapre Tynni
Soili Uronen
Juho Vesa
H. Virolainen

kerho
Maria Lahti, Lahden seudun
Inkeri-seura
Toivo Puronen, Lahden seudun
Inkeri-seura
Toivo Tupin, Helsingin seudun
Inkeri-seura

SUOMEN INKERI-LIITTO RY:N
SÄÄNNÖISTÄ

VARAJÄSENET 2014

Liiton kevätkokous ajanmukaisti säännöt yhdistyslain,
kirjanpitolain ja myös liiton omien
vaatimusten mukaisiksi 29.3.2014.
Ne on merkitty yhdistysrekisteriin
10.4.2014.

Annikki Kelo
Tytti Piironen
Lassi Saressalo

Sääntöjä saa halutessaan
käyttöönsä soittamalla liiton
toimistoon.

JÄSENYHDISTYKSET 2014

SEURAAVASSA KITEYTETTYNÄ
LIITON TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU:

Helsingin seudun Inkeri-seura ry
Hyvinkään Inkeri-Kerho ry
Lahden Seudun Inkeri-seura ry
Seukko-seura ry 		
Turun seudun Inkeri-seura ry
Sotien jälkeen on yhdistyksen äänenkannattajana ollut Inkeriläisten
Viesti. Sen ensimmäisenä päätoimittajana toimi opettaja Aapo
Metiäinen. Lehden vastaanotto oli
alusta lähtien erittäin myönteinen
ja se on edelleen koettu tärkeäksi
tiedotuskanavaksi niin Suomessa,
Ruotsissa kuin muuallakin asuvien
inkeriläisten keskuudessa.
		
LEHDEN PÄÄTOIMITTAJINA
OVAT TOIMINEET
Aapo Metiäinen 
1959 - 1963
Matti Vironmäki
1963 - 1989
Anja Luoma
1989 - 1991
Pirkko Huurto vt.
1991 - 1992
Markku Pyysiäinen 1992 - 2000
Helena Miettinen
2000 - 2001
Toivo Tupin	
2002 - 2005
Toivo Iho	
2005 - 2009
Toivo Flink	
2010 - 2012
Alina-Sinikka Salonen
2013 -

LIITON HALLITUS 2014

LEHDEN TOIMITUSSIHTEEREINÄ OVAT TOIMINEET

Alina-Sinikka
Salonen,puheenjohtaja
Viktor Hyyrönen,		
varapuheenjohtaja
Anne Tuohimäki, sihteeri
Aliisa Majava, taloudenhoitaja
Kirill Kaupponen, Turun Inkeriseura
Aili Mehiläinen, Seukko-seura
Outi Mäkelä, Hyvinkään Inkeri-

Pirkko Huurto
Anja Luoma
Ilkka Pyysiäinen
Mika Nyman
Helena Miettinen
Leena Salo
Marja Mustakallio
Lilja Kuivanen
Katri Einamo
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Liiton tarkoituksena on
toimia Suomessa asuvien
inkeriläisten ja heidän
jälkeläistensä yhdyssiteenä ja etujärjestönä, joka
edistää heidän taloudellisia, sivistyksellisiä,
henkisiä ja sosiaalisia
pyrkimyksiään sekä lisätä
yleistä Inkeri-tietoutta
ja vaalia inkeriläisen
kulttuurin säilymistä
jälkipolville.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto toimii
siihen kuuluvien jäsenyhdistysten keskusjärjestönä ja henkilöjäsenten
yhdyssiteenä sekä tukee
ja ohjaa näiden toimintaa, järjestää kokouksia,
koulutusta, jäsentapaamisia, matkoja ja
juhlia, harjoittaa ja tukee
aatteellisesti yhdistyksen
tarkoitukseen liittyvää
julkaisutoimintaa, tekee
yhteistyötä seurakuntien
ja muiden inkeriläisten
etuja ajavien järjestöjen
kanssa.

Helsingissä 2.5.2014
Anne Tuohimäki
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Nouse Inkeri

Omall´ maall´

Mooses Putro

inkerinsuomalainen kansanlaulu

Nouse, Inkeri, jo herää työhön,
aamun koi jo sulle heijastaa.
Valoa jo elämäsi yöhön leviää,
oi, armas synnyinmaa.
Väikkyen jo aamun sätehissä
toivo herää lastes sydämissä.
Nouse, Inkeri, jo loppuu yö,
nouse, nouse, sun hetkes lyö.

Omall´ maall´, omall´ maall´,
Omall´ kotimaall´,
Siell´, missä tyyni rauha vain,
Mä sinne kaipaan ain´.

Kerran kaikuu vielä kaunis soitto
kautta kallihimman synnyinmaan,
valon, vapauden ompi voitto,
riemuiten käy kansa laulamaan.
Kuullen kutsumusta mielin innoin
kaikuaapi silloin täysin rinnoin:
Nouse, Inkeri, sun laulus soi,
nouse, päiväks jo vaihtuu koi!

HELSINGIN INKERIKUORO – Johtaa JULIA HYYRÖNEN

Ei tämä maa oo oma maa,
Tää ompi vieras maa,
Mull´ taivas, koti, ystäväin,
Mä sinne kaipaan ain´.
Taivaaseen, taivaaseen
Luon mä katsehen,
Mull´on siell´ monta ystävää,
Mä tääll´viell´taistelen.
On vaikeaa tääll´taistella
Ja raskas toisinaan.
Mua pelko joskus saavuttaa,
kun kiusaus ahdistaa.
Kohta jo, kohta jo
Loppuu taistelo.
Mä kuulen laulun kaukaisen,
Kuningas saapuu jo.
Jota ei silmä nähnytkään
Ei korva kuullutkaan,
On siellä paikka ihana,
Mull´ Isän kotona.
Sen kodin mulle valmisti
Vapahtajamme vaan.
Omalla liiton verellään
Toi mulle elämän.
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Minä tyttö

MUSIIKKIA INKERINMAALTA JA SUOMESTA
Mika Piiparinen
		
Virsi 143, Ink. kans. säv.		
Mooses Putro, sov. J.Hyyrönen
Mooses Putro, sov. J.Hulkkonen
Mooses Putro, sov. J.Hulkkonen
Mooses Putro, sov. J.Hyyrönen
Ink. kans. säv. sov. M.Putro
Mooses Putro, sov. J.Hulkkonen
Fredrik Pacius
		
Albert Pettinen
		
Albert Pettinen
		
M.Ippolitov-Ivanov 		
Mooses Putro, sov. A.Vuorialho
Mooses Putro
		
Mooses Putro
		

Oi, katso, mikä aamu
Oi päivä suuri autuas
Sinun tykösi Herra
Hän lauloi
Sydämen myrsky
Laula vaan
Minä tyttö
Aalloilla

Suomen laulu
Heimovirsi
Valamon kellot
O krai rodnoi
Ole kanssamme Jeesus
Rukous

Nouse Inkeri



















2:15
2:46
1:46
1:33
2:06
1:21
2:55
2:09
2:16 *
2:40
3:24**
2:29
3:10
1:38
2:06 *

Kuoronjohtaja
Julia Hyyrönen

* Yhdessä Viipurin Lauluveikkojen kanssa, vj. Matti Orlamo
** Pianosäestys Alla Lasonen
Äänitetty Vantaalla Hämeenkylän kirkossa 22-23. ja 25.11.2002
Äänitys, editointi, masterointi: Pro Audile Oy

”Olen kuunnellut kuuntelemasta päästyäni kuoron CD-levyä Minä tyttö, joka on äänitetty Hämeenkylän kirkossa
marraskuussa 2002. Musiikki on lähes yksinomaan inkeriläistä alkuperää. Useissa kappaleissa säveltäjä on Mooses
Putro. Puhdasta, kaunista, täydellisesti yhteen soivaa naiskuorolaulua, 15 kappaleen verran. Muutamassa laulussa
volyymia antavat Viipurin Lauluveikot. ”Oi katso, mikä aamu” aloittaa ja Nouse Inkeri päättää hurmaavan
kuunteluelämyksen.”
A-S Salonen

TÄTÄ INKERIN LAULAVIEN LEIDIEN LEVYÄ VOI OSTAA JUHLISTA 5 € HINTAAN.
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Heimolleni

Lyyli Ronkosen kirjasta Laps´Inkerin. Muistojen Inkeri Stalinin hirmuvallan alla

Jos minulla olisi iso vihreä talo
tai jos olisi punainen tai valkoinen talo
ja jos minulla olisi useita huoneita
ja paljon sänkyjä ja ruokaa
minä kutsuisin luokseni kaikki sukuni juuret
kaikki sukuni vesat ja taimet
ja kaikki sukuni aikuiset puut
ja rungot ja vanhat kannot
kaikki sukuni juuret minä luokseni kutsuisin
ja ruokkisin heitä
ja olisin heille hyvä ja hellä
koska he ovat luu minun luustani
ja liha minun lihastani
ja suonissani virtaa sama veri kuin heidän.
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Jos minulla olisi isoja peltoja
ja metsiä ja saloja ja soita
ja tuhansia järviä
ja korpia ja kallioita
minä kutsuisin luokseni kaikki heimoni juuret
kaikki heimoni vesat ja kannot
kaikki heimoni haarat minä luokseni kutsuisin
ja hoitaisin heitä
ja vaalisin heitä kuin omia lapsiani
ja sulkisin syliini
kuin hellivä lempeä äiti.

