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Pääkirjoitus
Muistojen Inkeri kasvaa ja laajenee
Alina-Sinikka Salonen

O

len näköalapaikalla:
saan usein olla todistamassa ”uusinkeriläisten” syntymää. Tarkoitan tällä
sitä, että yhä useampi myöhemmän polven inkeriläistaustainen
havahtuu ymmärtämään, että
hänellä on poikkeavan jännittävä sukuhistoria takanaan. Ei
tarvitse kuin sanoa sisäiselle äänelle: Tahdon. Tästä lupauksesta
alkaa kutkuttava halu saada tietää,
kuka minä olen, ja miten minä tai
sukuni olemme päätyneet takaisin Suomeen. Näin alkaa suuri
seikkailu. Inkeri-juurien ikävä on
ihana asia, mutta sillä on taipumus syntyä vasta kun henkilöt,
jotka olisivat osanneet vastata
kysymyksiimme, ovat jo poissa. Itse asiassa he ovat eläessään
kertoneet, mutta me emme ole
kuunnelleet.
Jos meillä on historiallisia ”aarteita” kotonamme, pidämme niistä
mustasukkaisesti kiinni, kunnes
ymmärrämme, että ne on syytä
saada laajempaan käyttöön. Juuri
minun hallussani olevat kirjeet,
kartat tai kuvat saattavat olla
tärkeitä osasia jonkun tutkijan
palapeliin. Onneksi ennen meitä
heränneet ”uusinkeriläiset” ovat
ymmärtäneet tietojen tallentamisen tärkeyden. Muuten meidän
etenemisemme omien juurien
tutkimisessa ei olisi mahdollista.
Tässä numerossa Inkeri-asioiden
tutkija ja –tuntija, tri Toivo Flink
artikkelissaan käsittelee tietojen

keräämisen tarkoitusta ja merkitystä laajasta perspektiivistä.
Hän myös luettelee tärkeimmät
Inkeri-asioita tallentavat arkistot. Mikä parasta, hän on myös
luvannut auttaa heitä, jotka haluavat antaa aineistoa yhteiseen
käyttöön. Flinkin yhteystiedot
ovat kirjoituksen lopussa.
Otathan huomioon, että juuri arkistot ovat oikea paikka tärkeiden
asiakirjojen säilyttämiseen tuleville sukupolville. Niissä tiedetään,
miten materiaali säilyy parhaiten.
Niissä tehdään sellaisia tallenteita, joita voidaan käyttää hyväksi
jatkuvasti uusiutuvilla teknisillä
laitteilla. Niissä on varauduttu
mahdollisten tulipalojen varalta,
eikä aurinkokaan pääse viemään
värejä. Arkistoissa aineistomme
luetteloidaan niin, että tiedot ovat
löydettävissä myöhempää käyttöä
varten. Valitettavasti meidän arkistolaitoksemme ei tässä kohden
ole kaikilta osin ajantasainen.
Joka on käynyt Inkerikodissa tietää sen pienuuden. Se ei ole sopiva ympäristö arkistotavaroille
sen paremmin kuin tavallisetkaan
kodit. Siksi niin Suomen Inkeriliiton kuin Inkeriläisten sivistyssäätiönkin asiakirjat tietyin välein
siirretään Suomen Kansallisarkistoon.
Olen itse juuri tehnyt luopumispäätöksen. ”Aarrearkussani” on
1940-luvun molemmin puolin
syntyneitä asiakirjoja: vanhem-

pien vihkimistodistus, Sablinan
kodin tontin ostopaperit ja rakennuspiirustukset sekä jokunen
isäni työ- ja opiskelutodistus.
Olisi kannattanut antaa ne asiantuntijoiden hoiviin jo kauan aikaa
sitten! Ehkä tulin niiden kautta
enemmän vakuuttuneeksi juuristani ja taustastani. Nyt tiedän,
että kotini ja kotiseutuni on sydämessäni – ja kaiken lisäksi voin
konkreettisesti vierailla syntymäkodissani melkein milloin vain.
Inkeri meidän jälkeemme –teema on jaettu asiakokonaisuuksiin, joita käsitellään eri numeroissa. Seuraavassa Viestissä
mennään henkilö- ja sukuhistoriaan. Aiheena on sukututkimus.
Näitä molempia aiheita koskeva
artikkeli on julkaistu Inkeriläisten
viestissä 9/2005. Suosittelen!
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INKERIN SUOMALAISUUS KUNNIAAN
Toivo Flink

Sulautuminen
Venäjällä tavoite maan kaikkien heimojen sulauttamisesta
yhdeksi kansaksi, joka puhuisi
yhtä kieltä, esitettiin keisariajan Venäjällä jo 1860-luvulla.
Tämän saivat kokea myös Inkerissä asuneet suomalaiset. Vasta
neuvostovalta on onnistunut
toimissaan suomalaisella Inkerinmaalla. Sieltä pakkosiirrettiin
väestöä ja kiellettiin äidinkielinen opetus kouluissa. Tällä on
ollut kohtalokkaita seurauksia
1930-luvulta lähtien. Inkeriläisiä siirrettiin myös jatkosodan
aikana. Meitä karkotettiin Siperiaan, tuotiin Suomeen ja
palautettiin takaisin Neuvostoliittoon ilman paluuoikeutta
omille asuinalueilleen. Osa pakeni Suomesta Ruotsiin. Tämä
kaikki hajotti kiinteästi asuneen
inkerinsuomalaisen yhteisön eri
puolille maailmaa, ja on edistänyt heidän sulautumistaan valtaväestöön. Samalla oman historian ja kulttuurin tuntemus,
jota omat suomenkieliset julkaisut olivat ylläpitäneet, on jäänyt
vähäiseksi ja unohtui hiljalleen.

Paluumuutto
Paluumuutto on tuonut Suomeen kohta 25 vuoden aikana
runsaat 50 000 inkerinsuomalaista perheineen. Muutossa
Suomeen on nähtävä myös heidän tahtonsa varmistaa lastensa
suomen kielen taito ja suoma4

Ruotsissa inkerinsuomalaiset
ovat jo käytännössä sulautuneet
valtaväestöön.

Tutkija, tri Toivo Flink ja Inkerin
tunnuksia.
Kuva Anneli Mylläri
laisen identiteetin säilyminen.
Suomalaista Inkerinmaata, jossa
oli asunut noin 140 000 luterilaista suomalaista, ei enää ole
ollut olemassa noin sataan vuoteen. Yhteiskunnallinen kehitys
Venäjällä on vahvistanut näkemyksen siitä, että vaikka paluumuutto olisi jäänyt toteutumatta,
Inkerin suomalaisten kansallinen
kulttuuri ei olisi elpynyt, koska
kansa on elänyt hajallaan, eikä
omaa äidinkieltä ole opetettu
koulussa. Suomen kielen opetus
pitkänä vieraana kielenä muutamassa koulussa Venäjällä, lähinnä Petroskoissa ja Pietarissa, ei
olisi pelastanut tilannetta. Koulujen lyhyt oppimäärä ja aikuisten kielikurssit runsaan 20 vuoden aikana ovat vain korostaneet
ongelman syvyyttä. Pietarissa ja
Inkerinmaalla sukujuuriltaan
inkerinsuomalaisia on tällä hetkellä alle 10 000 henkeä. Virossa
määrä on samaa suuruusluokkaa.
TEEMAVUOSI 2015

Lähitulevaisuuden arvio ei anna
aihetta optimismiin. Kuitenkin
niin nuorten kuin ikäihmistenkin kansallinen harrastustoiminta ja juhlatapahtumat ovat
tukeneet kiinnostusta suomen
kieleen tai ainakin sukujuuriin
siinä määrin, ettei innostus
ole loppunut kokonaan. Kirjallisuuttakin on tällä hetkellä
saatavissa jo monella kielellä.
Pitkässä juoksussa tämä ei kuitenkaan riitä.

Tiedot itsestä, perheestä
ja suvusta talteen
Siinä missä Ruotsin ja Amerikan
suomalaisuus on meille itsestään
selvyys, ovat Inkerin suomalaiset Suomessa yhä eri asemassa. Syynä tähän on yhä yleinen
epätietoisuus juuristamme ja
menneistä vaiheistamme. Vaikka inkerinsuomalaisten paluumuuton alkamisesta Suomeen
on tänä vuonna kulumassa 25
vuotta ja Suomen tiedotusvälineet sekä muutamat akateemiset tutkimukset ovat nostaneet
Inkerin suomalaisuutta esiin,
yleistä tietoisuutta ei voida pitää
riittävänä. Tilanteen voi parantaa
ratkaisevasti vain Inkerin suomalaisten historian tuominen
koulu- ja yliopisto-opetukseen
Suomessa. Tämä osoittaisi myös
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laajalle yleisölle, että Inkerin
suomalaisten historia on elimellinen osa Suomen historiaa.
Korostan jälleen kerran, että
myös Inkerin historia on ennen
kaikkea sen ihmisistä kerrottavaa tarinaa. Jokaisen kohtalo on
arvokas. Jokainen kohtalo on
muistiin kirjoittamisen arvoinen.
Meitä koskevat asiakirjat tulee
poimia talteen ja toimittaa ensisijaisesti Suomen Kansallisarkiston Inkerin arkistoon. Aineistoa
on siellä tällä hetkellä 45 kansiota. Määrästä voitte päätellä itse.
Vain monipuolisen perustiedon
varassa me saamme yhteisvoimin
muodostumaan kokonaiskuvan
itsestämme suomalaisina.

Inkerinsuomalaisten
keskusarkiston
muodostaminen
Inkerin suomalaisten historia
edellyttää tutkimista ja uudelleen
arviointia osana Suomen historiaa. Poliittisista syistä syrjäytetty
Inkerin historia vaatii laajaa ja
tehokasta lähdeaineiston selvittämistä ja kartoittamista. Seuraavana vaiheena ja mielellään rinnakkain inkerinsuomalaista kulttuuria koskeva arkistoaineisto ja
kirjallinen materiaali on koottava
sähköiseen Inkeri-bibliografiaan.
FT Toivo Flink
Dos., verkostotutkija
Siirtolaisuusinstituutti
Eerikinkatu 34, 20100 Turku
toivo.flink@kolumbus.fi
+358 50 5944 134

Tiedossa olevien aineistojen sijainti
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•
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•

Suomen Kansallisarkisto: Inkerin Liiton kokoelma, EK/VALPO 1920–
1940-luku, SUPO 1949Maahanmuuttovirasto
Suomen Inkerin liiton ja Inkeriläisten Sivistyssäätiön kokoelmat
SKS: n Kansanrunousarkisto
Siirtolaisuusinstituutti
Turun yliopiston TKU/Inkerin henkisen kansanperinteen arkisto
Petroskoin aineistot: Kansallisarkisto, yliopisto, Tiedeakatemia,
Karjalan Inkerin suomalaisten Liitto, Valtion kansallisuusasioiden
komitea, Kirjailijaliiton ja sen julkaisujen arkisto, Karjalan
lehdistöarkisto, Kansalliskirjasto.
Karjalan Tasavallassa asuvien inkerinsuomalaisten kotiarkistot
Viron Inkerinsuomalaisten Liitto ja sen kymmenen jäsenjärjestön
arkistot
Virossa asuvien inkerinsuomalaisten ja heidän jälkeläistensä
kotiarkistot
Virolainen muu arkistoaineisto: Tarton yliopisto, Riigi arhiv
(Valtionarkisto)
Svenska Riksarkivet: Utlänningskommissionens arkiv
Stadsarkivet i Borås: SIR:s och andra ingermanländska
organisationers arkivmaterial i Föreningsarkivet
Föreningsarkiv i olika städer: De lokala ingermanländska
föreningarnas arkivmaterial
Säpos arkiv
Pietarin Inkerin Liiton ja Inkerinmaan inkerinsuomalaisten
yhdistysten aineistot
Pietarissa ja Leningradin alueella asuvien inkerinsuomalaisen
kotiarkistot
Venäjän arkistot Moskovan, Pietarin, Petroskoin ja Venäjän
lukuisissa aluearkistoissa väestönsiirtoihin ja karkotuksiin liittyvää
tietoa 1920–1940-luvuilta
Kasahstanin arkistot: Väestönsiirtoihin ja karkotuksiin liittyvää
aineistoa 1930-luvulta.

Ajatuksena on koota tiedot olemassa olevasta arkistoaineistosta ja
siirtää se tietueina syntyvään keskusarkistoon. Keskeisintä ei ole saada
kaikkea materiaalia samaan arkistoon, vaan verkottaa arkistot niin,
että tieto sisällöistä välittyy ja tarvekopioinnilla tyydytetään tutkimustarpeet.
Kuten huomataan, suurin osa arkistoaineistosta on viranomaisaineistoa. Silti yhtä tärkeitä ovat inkerinsuomalaiseen identiteettiin
ja maailmankuvaan liittyvät henkilötarinat. Juuri niihin meidän tulisi
panostaa niin pian kuin mahdollista. Me emme ole ikuisia, mutta
tiedon meistä tulisi elää sukupolvia eteenpäin. Meitä koskevan tiedon
kokoaminen ja tallentaminen on käsittääkseni meidän kansallinen
velvollisuutemme, eikä tämä ole mielestäni liian koreasti sanottu.
Voin toimia välittäjänä aineiston sijoittamisessa arkistoihin.
TEEMAVUOSI 2015

Kaunis Suomi - siinä minun taiteeni aihe
Arvo Sparri

O

len inkerinsuomalainen
Arvo Sparri. Muutin
Suomeen Pietarista
vaimoni Ljudmilan kanssa 15
vuotta sitten. Synnyin Inkerin
Hatsinassa, Vopsan kylässä. Köyhä lapsuus sotien jälkeen pakotti olemaan ahkera ja pyrkimään
elämässä aina eteenpäin. Äitini
kertomat tarinat sodasta ja Inkerin kansan kärsimyksistä ovat
jääneet muistiini koko elämäksi.
6

Sodan jälkeen siirryimme parempaan taloon Poronkylään.
Talo oli jäänyt meille Eva-serkulta, joka ei palannut Inkeriin,
vaan jäi asumaan Eestiin. Kylä
oli perusinkeriläinen. Sotien jälkeen monet inkeriläiset katosivat
sotamatkoilla, eivätkä palanneet
kotikonnuille. Kylä sijaitsi Izorajoen korkealla hiekkarannalla,
ja tämä loi romantiikkaa nuoren
pojan elämään.

Yläasteen koulu sijaitsi 10 kilometrin päässä kodistani. Pojat
ja tytöt tulivat kouluun 10 -15
inkeriläisestä kylästä. Sukunimet olivat suomalaisia: Närjä,
Pylsy, Kolomainen, Jakonen,
Hämäläinen, Korpelainen, vain
yksi oli Strömperi. Kaikki olimme sotien jälkeen syntyneitä
iloisia ja reippaita lapsia. Meillä
oli toiveita paremmasta elämästä. Kuudennella luokalla liityin
koulun torviorkesteriin, ja pian

nuoret pojat osasivat soittaa riemukasta juhlamusiikkia.

Meillä oli toiveita
paremmasta elämästä.
Seuraavana vuonna aloitin maalauksen harrastamisen taidekerhossa. Oppivuosi vierähti nopeasti ja tuli kevät. Pelto- ja puutarhatöitä riitti kaikille. Opin
lypsämään lehmää, paimentamaan kylän karjaa, tekemään
metsätöitä, pesemään omat
vaatteet, istuttamaan vihanneksia. Peruna- ja heinätöitä tehtiin
yhdessä, koko perheen voimin.
Koulun hiihtojoukkueen valmentaja kertoi, että suomalaiset ovat maailman huippuhiihtäjiä. Aloin hiihtämään, ja

tämä harrastus kesti 25 vuotta.
Urheilun takia en oppinut tupakoimaan, enkä juomaan viinaa.
Teini-ikäisenä parhaat kaverini
rupesivat pyörimään tyttöjen
ympärillä, mutta minä harrastin
soittamista, hiihtämistä ja maalaamista. Suomalainen sisu vei
eteenpäin lujaa vauhtia.
Armeijassa olin rajavartijana
ja tukikohtalehden toimittajana. Tämä oli nuorelle miehelle
paras paikka 70-luvun vaihteessa. Suomi-Venäjän raja oli
silloin rauhallisin maailmassa.
Armeijan palveluaika kesti yli
2.5 vuotta. Mutta minä olin ylpeä, kun suomalaisena pystyin
toteuttamaan itseäni ja sain politrukin arvon. Armeija koulutti
olemaan elämän eturiveissä.

Kun olin rajavartijana Venäjän
Karjalassa, metsissä oli paljon susia ja karhuja. Metsojen
soidinpaikoille oli kerääntynyt
kymmenittäin kauniita isoja
lintuja. Rakkaus metsän eläimiin on lähtemättömästi säilynyt niiltä ajoilta. Nyt minulla
on lukuisia tauluja karhuista ja
metsoista, jänöistä ja joutsenista. Suomi-Venäjän rajavartijana
aloin lukea suomalaisia kirjoja
ja tutustuin Suomen historiaan.
Vasta silloin ymmärsin paremmin, kuka on inkeriläinen.
Armeijan jälkeen opiskelin
Upseerikorkeakoulussa sotatiedettä, toisessa korkeakoulussa opiskelin juridiikkaa. Sen
jälkeen pääsin Petroskoin yliopistoon ja opintojen päätyttyä

Upeat maisemat, Suomen luonto ja eläimet ovat
pääosassa inkerinsuomalaisen Arvo Sparrin
maalauksissa.
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toimin Inturistin suomenkielen tulkkina lähes 10 vuotta.
Kiersin suomituristien kanssa
monet kerrat suuren Neuvostoliiton ympäri. Suomen ja Venäjän kansat olivat hyviä ystäviä.
Tutustuin Pietarin Ilja Repinin
taideakatemian opiskelijoihin ja
vietin paljon aikaa heidän ateljeissaan. Tämä oli minulle erinomainen ”taideakatemia”. Monet sen ajan opiskelijoista ovat
nykyään taiteen akateemikkoja.
Silloin taidemaalarit elivät Neuvostoliitossa köyhästi ja monilla ei ollut omaa asuntoa. Minä
reippaana bisnesmiehenä autoin
heitä.
Monitaiturina ja osaavana ihmisenä olen aina ollut aktiivinen.
Toimin mielelläni yhteiskunnallisissa elimissä. Neuvostoliitossa menestymiseen tarvittiin
kuitenkin puolueen jäsenyys.
Minut kutsuttiin puolueeseen,

ja olin jo nuorena käynyt puolueen korkeakoulun ja etenin
puoluesihteeriksi. Mutta suomalaisuus tuli esteeksi. Aina
kysyttiin, mihin laumaan oikein
kuulun? Vastasin, että omaa linjaani minä väännän, olen aina
rehellinen. Ei silloin rehellisyydellä pitkälle pärjännyt. Jatkoin
omaa linjaani ja minut valittiin
Pietarin Pavlovskin kaupungin
kansanedustajaksi. Istuin Pietarin entisen hallituksen jäsenten
kanssa samassa pöydässä.

Aina kysyttiin, mihin
laumaan oikein
kuulun? Vastasin, että
omaa linjaani minä
väännän.
Ennen muuttoani Suomeen
kävin täällä usein liikeasioissa.

Kainalossani oli aina taulu myymistä varten.		
Vuodet vierähtivät. Nyt asun
Suomessa ja Suomi on perheeni
uusi kotimaa. Ajoin viisi vuotta
kaupungin bussia, mutta kaipuu
taiteeseen voitti.

”Kaunis Suomi” - siinä
minun taiteeni aihe.
Suomessa oli vihdoinkin mahdollista antautua kokopäiväisesti maalaamiselle. Sitä varten
vuokrasin pienen ateljeetilan.
Varhain aamulla olin meren
rannassa maalaamassa maisemia. Meren rannikko on erittäin inspiroiva maisemataulujen
maalaamiseen. Tuntuu, että en
osaa olla päivääkään ilman merta. Meren rannalla asuvat ihmiset tutustuivat taidemaalariin,
joka säästä piittaamatta, sateessa tai auringon paisteessa vaelsi
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maalit ja taulupohjat kainalossa
pitkin rannikkoa.
Tutustuin Olli Mikko Heikkilään ja Olli kutsui minut käymään saaressaan maalaamassa.
Hän opetti minut kalastamaan.
Kävin maalaamassa Ilomantsissa, Jyväskylässä, Savonlinnassa
ja Rovaniemellä. Liityin ”Villisika” taideseuraan. Sain mahdollisuuden tutustua paikallisiin
taiteilijoihin.
Viidessätoista vuodessa olen
maalannut yli 200 taulua. Haluan ikuistaa Suomen kauneuden tauluihini: Porkkalan
rannikkomaisemat, Saana-tunturi, Lapinruska, Olavinlinna,
Espoon auringonkukkapelto,
meri, vanhoja veneitä, karhuja, joutsenia, hirviä ja metsoja.
Taidenäyttelyiden kävijät ovat
antaneet minulle lempinimen
”Metsojen maalari”.
Mutta metsoja ei saa ampua.
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Luonnon kauneutta ei saa tuhota. Monet metsästäjät ostivat tauluja kesämökeilleen tai
seurojen metsästysmajoihin.
Suomalaisten mielestä eläin- ja
maisemataulut ovat parhaimpia
töitäni. Näistä pidän itsekin eniten. Hyvät ystävät kutsuvat minua vieläkin Lappiin ruska-aikana tai Itä-Suomen asumattomille salomaille. Näillä matkoilla maalaan uusia tauluja. Taide
on auttanut minua elämässäni
olemaan hyvällä päällä.
Täällä asumiseni aikana olen
pitänyt näyttelyjä Ruotsissa,
Virossa, Venäjällä ja Suomessa.
Viisi vuotta sitten oli näyttely
Kaunialan sotavammasairaalassa. Näyttelystä minulle jäi
vaikuttava muisto. Sotaveteraanit ovat nyt kovin vanhoja.
Sain nähdä Suomen sankareita. Taulujani on esillä Variston
ravintolassa. Se on kuin pieni
taidemuseo.

Nykyään opetan tyttäreni Toinin kolmea poikaa maalaamaan.
He asuvat lähelläni Kurttilassa.
On suuri ilo, että osaan suomea.
Voin tavata uusia ystäviä ja kertoa heille miten asiat Venäjällä
nykyään ovat. Olisi paljon parempi jos maailmassa olisi rauha
ja ihmisten väliset suhteet ystävällisiä. Sitä varten on olemassa
taide.

On suuri ilo, että osaan
suomea.
Lopuksi haluan todeta, että
Suomi on kaunis maa ja valtiona erinomaisen kehittynyt. Olen
niin iloinen siitä, että tuhannet
inkeriläiset maahanmuuttajat
löysivät täältä oman kotimaan
uudemman kerran.

INKERILÄISIÄ MIEHIKKÄLÄN KESKITYSLEIRISSÄ
Terho Ahonen/Salpalinja-harrastaja

S

uomen kaakkoisrajalla Miehikkälässä ja osin
entisen Ylämaan kunnan
alueella sijaitsi jatkosodan aikana keskitysleiri. Sinne keskitettiin, koottiin suomalaisten
hyökkäysvaiheen aikana sodan
jalkoihin jääneitä Neuvostoliiton kansalaisia, siviilejä.
Nimestään huolimatta siviilivankileiri ei ollut tuhoamisleiri,
pikemminkin selviytymisleiri;
paikka jossa kiinniotetuilla oli
mahdollisuus saada ruokaa ja
lämmintä. Suomalaisten ylläpitämässä keskitysleirissä elämä
oli varmasti kaukana yltäkylläisyydestä, mutta muut vaihtoehdot olivat vielä huonompia.
Neuvostoliitto asutti ripeästi
talvisodassa luovutetut alueet.
Karjalaan oli vuoden 1941 alkuun mennessä asutettu 188
000 henkeä. Maatalouskolhooseja oli perustettu 384 kappaletta. Jatkosodassa Neuvostoliiton
evakuointi ei kuitenkaan kaikkia tavoittanut.
Jatkosodan alussa, jo 8.7.1941,
kolme päivää ennen päähyökkäyksen alkua, ylipäällikkö C.
G. E. Mannerheim antoi ensimmäisen käskyn vallattavilla
alueilla suomalaisten käsiin jäävien siviilien sijoittamisesta keskitysleireihin. Käskyssä oli yksiselitteisesti sanottu, että ”mm.
venäläinen väestö oli vangittava
ja toimitettava työleireihin tai
keskitysleireihin”. Itä-Karjalaan
näitä perustettiin useita.

Ryssäläiset naiset keskitysleirillä.
Aihetta on tutkinut dosentti Antti Laine Joensuun yliopistosta. Tämän kirjoituksen
asiatiedot perustuvat hänen
esitykseensä Salpalinja-seminaarissa Miehikkälässä 1992.
Tämä juttu on pääosin saman
sisältöisenä julkaistu pitämässäni blogissa Salpalinjan salat
kahdessa peräkkäisessä kirjoituksessa.		
Silloisessa esityksessä Antti
Laine totesi olevansa vakuuttunut, että Miehikkälän keskitysleiri on lajissaan ainutlaatuinen, jos tarkastellaan eri puolilla
maailmaa olleita saman nimikkeen alle sijoittuneita väestöleirejä. Hän arvioi, että Miehikkä-

län leirissä sotavuotensa viettäneet eivät oloistaan kovinkaan
murskaavaa tuomiota anna.
Karjalan kannaksella sodan jalkoihin jääneitä varten perustettiin leirejä ainakin Rautjärvelle,
Kaukolaan, Muolaaseen ja Impilahdelle. Nämä lakkautettiin
13.9.1941, kun Kotijoukkojen
esikunta oli antanut 8.9.1941
käskyn työleirin perustamisesta kolhoosien henkilöstölle
Miehikkälä – Muurola –alueelle ja edellä mainittujen leirien
asukkaiden siirtämisestä sinne.
Alueella oli paljon tyhjilleen
jääneitä Salpalinjan rakentajien parakkikyliä. Osa niistä oli
11

kuten venäläisiä, valkovenäläisiä, mordvalaisia, tataareja ja
ukrainalaisia sekä pieniä määriä
muitakin kansallisuuksia. Marraskuun alussa leiriläisiä oli jo
1811. Määrä vähän vielä kasvoi
helmikuuhun 1942 mennessä,
mutta ei noussut yli kahden tuhannen.

LEIRIT HAJALLAAN
JA ALUEET
AITAAMATTOMIA

Kuva kirjoittajasta Salpavaelluksen päättäneestä
maanpuolustusjuhlasta 2013. Kuva Mauno Rantala.
Ylämaan pitäjän (nykyisin Lappeenrantaa) puolella. Muurola
on kylä Miehikkälän pitäjän
koillisnurkassa.

VANHUKSIA, NAISIA JA
LAPSIA
Miehikkälän työleirin piti
olla vastaanottovalmiina jo
14.9.1941. Henkilökunnaksi
osoitettiin enintään 36 rintamalle kelpaamatonta miestä.
Leirin väkeä, jotka olivat naisia,
lapsia ja vanhuksia, tuli käyttää
yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Työikäiset ja -kuntoiset miehet
olivat luonnollisesti rintamalla
puna-armeijan riveissä. Leirin
vartio- ja huoltohenkilöstö kohosi lopulta yli sadan hengen.
Kiireen Miehikkälän leirin perustamiselle toi samaan aikaan
se, että Valkeasaaressa, pääasi12

assa Myllyn kylässä, Karjalan
Kannaksella suomalaiset joukot
löysivät suojakuoppiin kaivautuneena suuren joukon evakuoimatta jääneitä siviilejä. He olivat
suurimmaksi osaksi inkeriläisiä,
joukossa oli myös vähän venäläisiä. Heidän ensimmäinen sijoituspaikkansa oli Tienhaaran
leiri Muolaassa.
Miehikkälän leirissä oli marraskuussa -41 luetteloitu 341
inkeriläistä. Siitä ei ole tietoa,
olivatko he kaikki Valkeasaaressa kiinniotettuja. Leiristä käytettiin virallisesti kesäkuuhun
1942 saakka nimitystä työleiri,
sen jälkeen keskitysleiri aina sen
lakkauttamiseen kesäkuuhun
1944 saakka. 		
Leirin suuruudeksi oli perustamiskäskyssä vahvistettu noin 1
100 henkeä. Kuitenkin inkeriläisten lisäksi työleiriin sijoitettiin myös muita kansallisuuksia

Keskitysleirin paikaksi oli siis
valittu Salpalinja-työmaan
tyhjilleen jääneet parakkikylät
Miehikkälän koillisosassa. Ne
sijaitsivat muutaman kilometrin
päässä toisistaan. Leiri koostui
itse asiassa seitsemästä parakkikylästä. Nimeltä mainitaan
suurin eli yhdeksän parakin
Mustalammen leiri, Juurakon
leiri (7 parakkia) ja Kasarin leiri
(5 parakkia). Muut leirit oli nimetty Kylä 1, Kylä II, Kylä III ja
Kylä IV. Kylä II oli inkeriläisten
ja heidän sukulaiskansallisuuksien leiri.
Leirin keskusvarasto ja esikuntakylä sijaitsi Muurolasta kaakkoon. Sairastupa ja rangaistuskopit olivat Kasarissa. Yhtenä
kuvaajana alueen laajuudesta
voidaan mainita, että leirissä oli
omaa puhelinlinjaa 12 kilometriä!
Miehikkälän työleirin päällikkönä oli aluksi luutnantti A. Kari,
kesäkuusta 1942 lähtien Miehikkälän suojeluskunnan paikallispäällikkö, kapteeni Väinö
Haaja.

Vierasheimoisten työosasto.
Leirialueita ei ollut aidattu ja
niitä vartioitiin vain öisin. Leirin ulkopuolella vangit liikkuivat
joko lupalapun turvin tai vartijan saattamana. Kurinpidollisia
ongelmia ei juuri ollut. Puhutaan vain yhdestä karkauksesta,
jolloin karannut ja kiinnisaatu
naisvanki matkalla takaisin leiriin haavoitti vartijaa saksilla ja
pääsi uudelleen karkuun. Vanki
saatiin kiinni.

INKERILÄISET
HALUTTUA TYÖVOIMAA
Vankileirin väki oli siis naisia,
lapsia ja vanhuksia. Heidän työpanoksestaan vajaa puolet käytettiin leirin oman toiminnan
pyörittämiseen ja reilu puolet yksityisille. Eli vangit työskentelivät
lähialueen taloissa maa- ja metsätöissä. Ja se oli varsin haluttua,
sillä taloissa vangit useimmiten
pääsivät talonväen pöytään, jossa
ruoka oli parempaa kuin leirissä.

Käy puiden pieniminen naisiltakin.
Jos ja kun matka työkohteeseen
oli pitkä, vangit asuivat arkipäivät
talossa ja viikonlopuksi talonväki
kyyditsi heidät leiriin.

Inkeriläiset olivat
haluttua työvoimaa jo
kielensäkin vuoksi.
Inkeriläiset olivat haluttua työvoimaa jo kielensäkin vuoksi.
Vuoden 1942 alussa suomensukuiset vangit, pääosin siis inkeriläisiä, vapautettiin leiriltä ja
siirrettiin maataloustöihin ympäri Suomea. Pelotteena väärinkäytöksiä yms. vastaan oli, että
työlupa voitiin peruuttaa ja sen
haltija palauttaa leiriin.

OMA KASVIMAA
Mustanlammen leiristä muutama kilometri etelään Muhikossa
oli haminalaisen Aladinin suvun

omistaman ison metsätilan metsänvartijan talo. Talon pellosta, Karjunveräjänniitystä, kaksi
hehtaaria osoitettiin leiriläisten
”ryytimaaksi”, kasvimaaksi. Siinä leiriläiset kasvattivat juureksia ja vihanneksia ja varmasti
myös kaalia, koska kaalimaaksikin peltoa kutsuttiin.
Leiriruoan jatkeeksi vangit keräsivät laajoista metsistä luonnollisesti myös marjoja ja sieniä.
Suomessa oli sodan aikana elintarvikepula ja se on varmasti näkynyt myös keskitysleirin muonituksessa.

KAKSI HAUTAUSMAATA
KESKELLÄ SALPALINJAA
Miehikkälän leirissä oli marraskuussa 1941 vanhuksia ja sairaita 222 ja alle 15-vuotiaita lapsia
838, yhteensä 66 prosenttia koko
vahvuudesta. Leirillä kuoli kaikkiaan 158 vankia. Heistä 142 on
haudattu Syvä-Valkjärven koillis13

puolelle Ylämaalle Hostikan kylän lähistölle kahteen paikkaan.
Haudat, joista toisessa on 78 ja
toisessa 64 vainajaa, sijaitsevat
noin puolen kilometrin päässä
toisistaan.

Ehkä käytännön
syy hautapaikkojen
valintaan oli logistinen;
linnoitustyömaalla oli
hyvä tieverkko.
Merkille pantavaa molemmissa
hautausmaissa on se, että niitä
kumpaakin vartioi aivan muutaman kymmenen metrin päässä
Salpalinjan järeä teräsbetonikorsu. Eli haudat ovat keskellä
Salpa-asemaa ja jos linjassa olisi
taisteltu, olisi hautarauha rikkoutunut. Ehkä käytännön syy
hautapaikkojen valintaan oli
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logistinen; linnoitustyömaalla
oli hyvä tieverkko. 		
Näitä keskitysleirin hautoja Virolahden nimismiespiiri (johon
Ylämaa tuolloin kuului) hoiti
1970-luvulle saakka. Hautausmaan ympärillä oli punaiseksi
maalattu puinen aita ja hautojen
päällä valkoiset ristit. Nykyisin
jäljellä on molemmissa enää betonista valettu paasi, jossa lukee
venäjäksi: ”Tässä lepää 78 (tai
64) Neuvostoliiton kansalaista”.
Silloin tällöin hautausmaiden
muistopaasille ilmestyy tuoreita
kukkia.

LEIRI EVAKUOITIIN
SUURHYÖKKÄYKSEN
ALTA
Neuvostoliiton suurhyökkäyksen
alettua juhannuksena 1944 Miehikkälän leiri siirrettiin Hangon

seudulle Täcktomiin. Syyskuussa jäljellä olevat 1430 leiriläistä
siirrettiin Perniön kirkonkylän
lähelle Kankkonummen entiselle tykistöleirille. Leiriläiset
palautettiin Neuvostoliittoon
loka-marraskuussa 1944.
Miehikkälässä vuosittain järjestettävän Salpavaelluksen yhdellä reitillä usein kuljetaan leirin
hautausmaiden ohi ja kerrotaan
keskitysleiristä. Ensi kesänä
reitti ei kulje leirin kautta, mutta
kannattaa seurata sivustoa
www.salpavaellus.net.

LYHYESTI
Etsitään sota-ajan isäntäperhettä Vihdistä

On löydetty kiinnostava kirja:

Elsa Seppänen, os. Fedulova, s. 1937, asui sota-aikana perheensä kanssa Vihdissä. Isä ja äiti olivat maatilalla töissä.
”Syötiin samas´ pöyäs heijän kans´. Hyvin meitä pitivät”,
Elsa muistelee. Ikävänä asiana Elsa kertoo, että Eemeli-veli
kuoli tuona aikana, jonka he olivat Vihdissä (marraskuu
43 – tammikuu 41). Elsa haluasi tavata ja kiittää isäntäväkeään, mutta ei muista heidän nimiään. Jos joku tunnistaa
Elsan, niin voisi ottaa yhteyttä A-S Saloseen (tiedot Viestin
2. sivulla).

Hakulinen Lassi. Laatokan sini. Romaani suurilta vesiltä.
Myllylahti Oy. Espoo 2015. Kirja on mukaansatempaava,
historialliseen kehykseen sidottu kuvaus ihmisistä ja paikoista sodan jaloissa. Tapahtumapaikat ovat suurten vesien
maisemista: Päijänteeltä ja Laatokalta. Sodan pommituksissa on kohteena mm. Valamon luostari. Kirjassa kuvataan
karjalaisten ja inkeriläisten perheiden siirtymisiä paikasta
toiseen, ja heidän kykyään pakon edessä kotiutua uusiin
ympäristöihin.

Lisäys viimenumeron artikkeliin
Vuoden ensimmäisessä lehdessä oli juttu edesmenneestä Aleksanteri Dubbelmanista. Painoon meni vahingossa
väärä valokuva, joten ohessa artikkelin kuvatekstiin sopiva
kuva Aleksanteri Dubbelmanista ja Reijo Rautajoesta.

Teksti rakentuu suurelta osin karjalan murteella käydystä
keskustelusta, mikä tuo henkilöt lähelle lukijaa ja antaa
eläytymiselle syvyyttä. Vaikka aihe on rankka, ja henkilöiden kohtalot kovia, lähestymistapa ei ole synkkä eikä
katkeruutta ruokkiva. Pikemminkin kirja on kertomus inhimillisyydestä, ystävyydestä ja rakkaudesta. Mukana on
hiven myös mystiikkaa.
Kirjaa on saatavana kirjakaupoista. Se on julkaistu 2014
syksyllä, mutta 2015 on otettu jo toinen painos. Tietoja voi
katsella ja kirjaa tilata osoitteessa www.myllylahti.fi.		
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Poisnukkuneita

Sotasankariksi mainittu Aleksei Dubbelman, 90v, viikkoa ennen
kuolemaansa. Mukana artikkelin kirjoittaja Reijo Rautajoki.
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INKERINMAA KAHDEN SUURVALLAN
VÄLISSÄ 1600-LUVULLA

Jatko
Inkeriläisten
viestissä
5/2014 olleelle
artikkelille.

Veijo saloheimo

Inkeriläisten muuton
määräpaikat
Inkeriläisten muuton määräpaikkatiedot ovat vajaat. Vuonna
1649 lunastettujen luettelossa
on tietoja vuosina 1618–1940
muuttaneista, ja sotapakolaisista
on tietoja kohtalaisesti. Sen sijaan
1640-luku jää poistuneiden nimien sekä Iverskin ja Syvärin luostarien luettelojen vertailun varaan.
Määräpaikat näkyvät 1620-luvulta neljäsosalta, 1630-luvulta
kolmasosalta, mutta 1640-luvulla
vain kahdeksasosalta. Sotapakolaisista viidesosan määräpaikat
mainitaan. Tuntemattomiksi jääneet määräpaikat lienevät olleet
pääosin samat kuin tunnetutkin.
Määräpaikkamaininnat vaihtelevat. Joskus mainitaan sekä pogosta että kylä, joskus pelkkä kylä,
mikä tuottaa sekavuutta samannimisten kylien kesken. ”Ladoga”
voi tarkoittaaa sekä kyseistä kaupunkia että sen aluetta. Novgorodin ”lääni” on toivottoman laaja,
ellei lisänä ole pogostan tai kylän
nimeä. ”Ilmajärvi”, ”Ilmajärven
taa” tai ”Moskovan taa” on epätarkka, sillä ainakin Ilmajärven
seutu jäsentyy moneksi tunnistettavaksi alueyksiköksi. Novgorodin alueelta mainittu tarkenne
”Namaster” tarkoittanee jonkin
luostarin tiluksia ilman kylännimiä. Merkintä ”Kasakoilla” tarkoittanee Ukrainaa, josta nämä
palkkasoturit olivat lähtöisin.
16

Kylät on yritetty tunnistaa ja
koota tilastossa laajemmiksi
yksiköiksi. Hovien inspehtorit kirjoittivat nimet taitonsa ja
tahtonsa mukaan. Heidän ortografiastaan on joskus vaikea
johtaa määräpaikan oikea nimi
ja löytää se kartalta. 		
Oma ryhmä kertyy uusien isäntien nimistä ilman paikannimeä.
Se merkittiin kai paenneiden ja
poisvietyjen palauttamista helpottamaan. Näitä merkintöjä
kertyi viisi Skraggensköldin tiloilta ja kaksi muutakin Järvisaaren pogostasta, kaksi Vrudasta sekä yksi Detilinasta ja Kipinasta. Novgorodin läänin lisäksi
näkyy isännän nimi tarkenteena viidesti. 		
Inkeriläiset näyttävät sijoittuneen
jonkin verran eri tavoin kuin karjalaiset. Pääosa jäi verraten lähelle
lähtöpaikkoja – mentiin vain rajan yli. Tverin alueelta mainitaan
vain muutama puhumattakaan
itäisemmistä seuduista.

Muutto itään
Pohjoisin tuloalue Aunus on
mukana Syvärin luostarin nimiluetteloiden perusteella. Nimiyhteyksiä kertyi kaikkiaan 32
edustaen 116 henkeä. Eniten
niitä kertyi Kaprion läänin Grigorjevasta, kaikki kuusi ennen
vuotta 1655 lähteneitä. Samoskilaisia nimiä löytyi viisi. Alueen
länsipäästä Petrovskista oli tullut
Aunukseen neljä, Opolliasta ja

Itä-Harjavallasta kolme, Saarelta
ja Lopelta kaksi perhettä. Järvisaaresta ja Korpiselästä on vain
yksi merkintä eli Pähkinälinnan
läänistä kaikkiaan neljä Kaprion
läänin 20 ja Jaaman läänin kolmea vastaan. Grigorjevalaisista
olisi tämän mukaan tullut kolme
perhettä Gottinovitsin kylästä,
mikä jonkin verran vahvistaa
muuten heiveröistä otaksumaa.1
Keski-Mäkriällä asui yhdeksän
ja Mäkriällä seitsemän perhettä,
joissa vastaavasti 27 ja 24 henkeä.
Lähes puolet näyttää tulleen ennen sotaa 1656–1958 ja näistä
enemmistö eli 40 henkeä kymmenenä perheenä 1640-luvulla.
Laatokan piiriin muuttaneita
kertyi 537 henkeä 101 tapauksena. Eniten heitä eli 215 tuli Järvisaaresta ja 185 Lopelta eli rajapogostoista. Joukkoon mahtui
kuusi henkeä Detilinasta ja neljä
alueen länsipäästä Petrovskista.
Lähteissä mainituista kylistä oli
eniten pakolaisia Silosaaressa
kahdeksan ja Lavojassa viisi perhettä, yhteensä 62 henkeä. Kumpikin kylä on aivan rajan pinnassa Olhavanjoen suulta länteen.
Koko määrä oli sotapakolaisia.
Kolme Pähkinälinnasta tullutta
ryhtyi palkkasotilaiksi eli streltseiksi, ja Jeremei Iivananpoika sai
korpraalin arvon.2
Olhavaan asettui 11 järvisaare1
2

Musc.92 Lilienhagen 24.9.1673
Musc.92 A:o 1663 den 2 octobris
blef ransakan i Nöteborg…

laista ja kipinalaista sekä kahdeksan detilinalaista, kaikki sotapakolaisia.
Gorodištšeen tuli 12 henkeä,
viisi Grigorjevasta ja kaksi Jaaman läänistä. Kaksi perhettä eli
kymmenen henkeä tuli 1620-luvulla jayksi perhe 1630-luvulla.
Iljino Tigoda-joella sai 147
henkeä 39 eränä. Näistä tuli 70
henkeä Detilinasta, 23 Inkereestä, 18 Korpiselästä ja 12 Kuivaisista. Iljinon vahvin keskittymä
Podprugia sai viisi lähteiden
mainitsemaa perhettä, joissa 20
henkeä. Kolme perhettä eli seitsemän henkeä tuli 1620-luvulla,
22 henkeä kuutena perheenä
1630-luvulla ja 30 henkeä kahdeksana perheenä 1640-luvulla.
Näistä asui 20 henkeä viitenä
perheenä Podprugian kylässä.
Sugozeron p o go s t a a n
Kapšajoelle Paksujoen pohjoisen
lähdejoen varteen näyttää kulkeneen viisi henkeä Järvisaaresta ja
Lopelta sekä kolme Toldogasta.
Mihailovon kylästä mainittiin
kuusi perhettä, joissa oli yhteensä 39 henkeä. Näistä ensimmäinen perhe tuli 1620-luvulla
ja muut sodan 1656–1958 yhteydessä. Suurin keskittymä oli
Mihailovo, johon tuli 39 henkeä
kuutena perheenä.
Tihvinä sai 63 henkeä 12 perheenä, joista 20 henkeä Lopelta,
16 Keltosta, 11 Opolliasta, kuusi
Järvisaaresta sekä kaksi henkeä
Suidasta ja Toldogasta. Kolme
perhettä tuli 1620- ja eräs pari
1630-luvulla. Tšernitsyn kylästä
mainittiin kuusi henkeä kolmena
perheenä. Ignašinon pogostan
Savina Goraan tuli Detilinasta

kymmenhenkinen perhe sodan
1656–1958 aikana.
Bugodoštš Pcevža-joella sai
sotavuosina 18 henkeä kahtena
perheenä Järvisaaresta, neljän
hengen perheen Jestrobinasta
ja avioparin Itä-Harjavallasta.
Nämä asuivat Solonitsyn ja Gorjatinon kylissä.

Lähialue etelässä
inkeriläisten
tuloalueena
Rajaseutu näyttää houkutelleen
väkeä eniten. Tesova Inkereen
etelänaapurina sai 741 henkeä
161 eränä. Näistä 106 oli kotoisin Saarelta, 94 Detilinasta, 90
Vrudasta ja 79 Inkereestä. Pähkinälinnan läänistä tuli yhteensä
162, Kaprion läänistä 355, Jaaman läänistä 143 ja Ivangorodin läänistä 37 henkeä. Vuosina
1621–1930 tuli 49 henkeä kymmenenä perheenä, 1630-luvulla
40 henkeä samoin ja 1640-luvulla 27 henkeä viitenä perheenä.
Näistä asui 53 henkeä kahdeksana perheenä Vertsinossa, 28 henkeä viitenä perheenä Butkovossa
ja 23 henkeä samoin viitenä ruokakuntana Sapoljessa.
Sabel’skojn pogostaan kirjattiin
tulleen 33 henkeä kahdeksana
eränä. Näistä tuli Detilinasta
18, yhdeksän Samoskista ja viisi
Vrudasta. Koko joukko tuli sodan 1656–1658 aikana.
Luga sai 93 henkeä 23 eränä,
joista 25 Inkereestä ja 21 Detilinasta. 28 tuli Pähkinälinnan
läänistä, Kaprion läänistä 47 ja
Jaaman läänistä saman verran.

Sekä 1620- että 1630-luvulla
tuli kolme perhettä, joista kertyi
yhteensä 32 henkeä.
Osminoon päätyi 60 henkeä
11 perheenä. Opolliasta tuli 38
sekä Jestrobinasta, Opolliasta
ja Petrovskista viisi henkeä.
Korpiselkäläisiä oli neljä ja
loppilaisia kolme henkeä. Koko
joukko kertyi sotapakolaisista.

”Koko joukko kertyi
sotapakolaisista.”
Somera sai 78 perhettä eli 286
henkeä. Eniten heistä oli Jaaman lääniläisiä, 123 Opolliasta,
55 Jestrobinasta ja 51 Vrudasta.
Itä-Harjavallasta tuli 26 ja yhteensä Kaprion läänistä 54 henkeä. Tästä joukosta tuli yksi perhe sekä 1630- että 1640-luvuilla,
joten pääosa oli sotapakolaisia.
Kaskolevican kylässä eli 33 tulokasta neljänä perheenä.
Audovaan kauimpana luoteessa
merkittiin menneiksi 17 perhettä, joissa 82 henkeä. Näistä tuli
Opolliasta seitsemän ja Petrovskista kolme perhettä. Jaaman
läänin panos oli 11 ja Kaprion
kolme perhettä. Yksi perhe tuli
1640-luvulla. Audovan lisäksi
mainitaan tulokylinä kaupungin pohjoispuolelta Ložgovo ja
Domožirka. Sepetsan kylä sai
seitsemän pakolaista kolmena
perheenä.
Peredolskojeen Laukaanjoen
suuren mutkan sisälle päätyi 33
perhettä, joissa 153 henkeä. Tärkein lähtöpitäjä Petrovski lähetti
90 henkeä 14 perheenä. Vrudasta tuli 26, Korpiselästä seit17

semän, Samoskista kuusi sekä
Länsi- ja Itä-Harjavallasta viisi
henkeä kummastakin. Jaaman
läänin panos oli 32, Kaprion 17
ja Pähkinälinnan läänin 10 henkeä. Yksi perhe näyttää tulleen
heti Stolbovan rauhan jälkeen ja
kuusi perhettä 1620-luvulla.

Ilmajärven piirissä
Novgorod veti väkeä alueen
kaikista osista. Sinne menneiksi
mainittiin 394 henkeä 115 perheenä. Suurin ryhmä, 52 henkeä, tuli Kaprion kaupungista,
Opolliasta 45, Järvisaaresta 35,
Spasskista 33 ja Grigorjevasta 30
henkeä. Pähkinälinnan läänistä
tuli 99, Kaprion 214 ja Jaaman
läänistä 67 henkeä. Aikaisimpia
Novgorodiin menneitä mainittiin 1630- ja 1640-luvuilla,
mutta pääosa kertyi sotapakolaisista. Vuonna 1635 Detilinasta
karannut Mihail Homanpoika
ja Länsi-Harjavallasta vuonna
1637 tullut Petr Mihailanpoika
ryhtyivät streltseiksi, ja sodan
1656–1958 aikana näiden luku
kasvoi kahdeksalla, josta kuusi
tuli Spasskista. Näistä muuan
Klimenti yleni luutnantiksi.3
Ilmajärven rantapogostat mainitaan kaikki. Novgorodin
lounaispuolinen Rakomo sai
ainakin 42 henkeä kahdeksana
perheenä, joista 26 henkeä tuli
Detilinasta, kahdeksan Inkereestä ja neljä Järvisaaresta. Yksi perhe tuli 1640-luvulla. Naapurista
Golinosta kirjattiin vain yksi,
3

CGADA 1649:45, Musc.92 Arbola
d. 12 Januarij anno 1663, Anno
1666 d. 18 Julij auf Jamschowitz hof, Urban Ackerfeldt, Klas
Ackerfeldt.
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sodan 1656–1958 aikana tullut
perhe Itä-Harjavallasta.
Medved’ Ilmajärvestä luoteeseen näyttää tarvinneen uusia
asukkaita, sillä sinne kirjattiin
menneiksi 180 henkeä 33 perheenä. Näistä oli opollialaisia
liki puolet eli 88 ja Vrudasta 24.
Kaprion läänistä tuli 38 ja Pähkinälinnan läänistä 21 henkeä.
Yksi perhe tuli 1620- ja viisi
perhettä 1630-luvulla.
Bronnitsa Mustajoen suun itärannalla sai 26 henkeä, joista
Detilinasta 11, ja Ilmajärven
itärannan Sytino 15 opollialaista. Bronnicaan tuli mainituista
enemmistö ennen sotaa 1656–
1958, mutta kaikki sytinolaiset
sen aikana.
Podberežje käsitti alueen
Olhavanjoen niskalla ja
Mustajoen suulla. Sinne asettui
kaksi perhettä Samoskista
ja Detilinasta sekä yksi
Rätsinasta ja Opolliasta. Yksi
kahdeksanhenkinen perhe tuli
heti Stolbovan rauhan jälkeen,
toinen 1620 luvulla ja loput
sodan 1656–1958 aikana.
Detilinalaiset perheet asettuivat
Samokrašan kylään Mustajoen
etelärannalle.

Šelonalla ja Lovatilla
Šelonajoelle meni 19 perhettä
ja niissä 81 henkeä. Opolliasta tuli 25 henkeä seitsemänä,
Lopelta 20 henkeä kolmena ja
Jestrobinasta 14 henkeä kahtena perheenä. Jaaman läänin
panos oli kymmenen perhettä ja 41 henkeä, Kaprion neljä
perhettä ja yhdeksän henkeä ja

Pähkinälinnan viisi perhettä ja
29 henkeä. Vuosina 1631–1950
tuli yksi perhe vuosikymmenessä ja ehdoton enemmistö sodan
1656–1958 aikana.
Porhov Šelonajoen latvalla sai
kirjoitusten mukaan Spasskista
65 henkeä viitenä, Kuivaisista 16
henkeä kahtena, Opolliasta viisi
henkeä yhtenä perheenä ja Samoskista yhden tulokkaan. Koko
joukko tuli sodan 1656–1958
yhteydessä.
Pliussajoelta L’utajoen suulta
kirjattiin Kotošin kylästä yksi ja
Kejmasta toinen perhe, yhteensä
yhdeksän henkeä sotapakolaisia.
Yksi kuusihenkinen perhe tuli
Grigorjevasta ja toinen kolmihenkinen Inkereestä.
Pihkovaan tulleiksi kirjattiin
230 henkeä 73 eränä. Heistä oli
91 Opolliasta, 57 Itä-Harjavallasta, 22 Länsi-Harjavallasta ja
20 Samoskista. Kaprion lääniläisiä oli 129, Jaaman läänistä 95 ja
Ivangorodin läänistä yksi. Heti
Solbovan rauhan jälkeen tuli
kaksi, 1620-luvulla toiset kaksi
perhettä ja pääosa sodan 1656–
1958 aikana. Suurimmassa mainitussa keskittymässä Ostinkan
kylässä Pihkovasta pohjoiseen eli
19 tulokasta.
Staraja Russaan merkittiin
menneiksi 79 henkeä 15 perheenä. Suurin määrä, 22 henkeä
kolmena perheenä, tuli Opolliasta, Kuivaisista 13 henkeä
kolmena, Toldogasta 12 henkeä
kahtena ja Järvisaaresta 11 henkeä kolmena perheenä. Kaksi
perhettä oli tullut 1620-, neljä 1630-luvulla ja loput sodan
1656–1958 aikana.

Ilmajärven lounaiskulmalle
Korostinoon näyttää tulleen
27 henkeä kuutena perheenä,
joista yksi 1630-luvulla. Perheet
olivat lähtöisin eri pogostoista:
Pähkinälinnan läänin kolmesta,
Kaprion läänin kahdesta ja
Jaaman läänin yhdestä pogostasta.
Kolme perhettä oli asettunut
Ostrovan kylään.
Korostinon eteläinen naapuri
Korostovo sai väkeä Korostinoa
enemmän: 208 henkeä 40 perheenä. Opolliasta tuli 47 henkeä
seitsemänä, Samoskista 38 henkeä yhdeksänä, Kipinasta 25 henkeä viitenä, Toldogasta 24 henkeä
kuutena ja Itä-Harjavallasta 23
henkeä viitenä perheenä. Jaaman
läänin Vrudasta tuli yhdeksän ja
Pähkinälinnan läänin Järvisaaresta seitsemän henkeä. Koko jou-

kosta asui Podgostitsin kylässä 16
henkeä viitenä perheenä.
Bel’skojn pogosta edellisestä
lounaaseen sai 101 henkeä 25
perheenä, joista viisi tuli 1620-,
toiset viisi 1630-luvulla ja loput
ruptuuriaikana. 24 pakolaista
asettui Litšinon kylään.
Slavitino Polist-joen länsipuolella kokosi 31 henkeä yhdeksänä
perheenä, joista kaksi Inkereestä
16 hengen voimin. Pähkinälinnan
läänistä tuli heidän lisäkseen 11
ja Kaprion läänistä 12 henkeä.
Kaksi perhettä tuli 1630-luvulla
ja muut sodan 1656–1958 aikana.
Tärkeimmät kylät oliva t Bekeven’, Luhino ja Sotsko.
Eteläisin lähteiden mainitsema
tuloseutu oli Serbolovo Polist-

joen latvalla. Sinne samosi yksi
perhe Vrudasta, Petrovskista ja
Detilinasta. Serbolovon kylään
tuli viisihenkinen perhe Vrudasta,
Ogurovoon yksi perhe Detilinasta ja toinen Ivangorodista, kaikki
1640-luvulla. Perheenjäseniä oli
yhteensä 18.
Parfino Pola-joen suulla Ilmajärven kaakkoiskolkalla sai 48
henkeä kuutena perheenä, joista
kolme kymmenhenkistä perhettä
tuli Spasskista sekä yksi Kuivaisista, Keltosta ja Samoskista. Yksi
aviopari tuli 1620-luvulla ja loput
sodan 1656–1958 aikana. Pääosa
tulokkaista eli 35 henkeä asettui
Pestovon kylään.
Petrovski Staraja Russasta etelään sai 72 tulokasta, joista 46
Vrudasta kymmenenä perheenä,
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Detilinasta kymmenen ja Opolliasta yhdeksän henkeä kahtena
sekä Länsi- Harjavallasta viisi
ja Samoskista kaksi yhtenä perheenä. Yksi viisihenkinen perhe
tuli 1630-luvulla ja loput sodan
1656–1958 aikana.
Dretino Petrovskin eteläpuolella sai yhden 12-henkisen
perheen Inkereestä 1620-luvulla ja viisi henkeä Samoskista
1630-luvulla. Voskresenskojeen
Mavrinan kylään tuli yksi viisihenkinen perhe Itä-Harjavallasta ja toinen samankokoinen
Petrovskista 1640-luvulla. Kolomnan Odincovaan ilmestyi
yksi samoskilainen.

Mustajoen varrelle
Klenino Mustajoella Holovajoen suulla kokosi karjalaisten
ohella inkeriläisiäkin. Heistä tuli
19 henkeä neljänä perheenä Kipinasta, Korpiselästä ja Keltosta
kymmenen hengen perhe kummastakin ja Opolliasta kuusi
henkeä kahtena perheenä. Kaprion läänistä tuli 21, Pähkinälinnan läänistä 31 ja Jaaman läänistä kuusi henkeä. Eniten heitä,
19 henkeä, asettui Zabolonjeen
Mustajoen mutkan eteläpuolelle. Yksi kymmenhenkinen perhe
tuli 1620-luvulla ja muut sodan
1656–1958 yhteydessä.
Mustajokea ylöspäin Burgan
pogostaan tuli Detilinasta 41
henkeä yhdeksänä perheenä
ja Vrudasta 15 henkeä kahtena perheenä. Näistä kolme tuli
1630-luvulla ja loput sodan
1656–1958 aikana. Eniten heitä
asui Krasnojen kylässä.
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L’ubitino Mustajoen seuraaavassa mutkassa sai 23 henkeä
seitsemänä nimettynä perheenä.
Näistä kaksi perhettä, yhteensä 15 henkeä, tuli Petrovskista,
viiden hengen perhe Tuuterista
ja kolmihenkinen Detilinasta.
Yksi perhe tuli 1640-luvulla ja
loput sodan 1656–1958 aikana.
Petrov-skilaiset asettuivat Suhareva Selištšen, tuuterilaiset
Svitinan ja detilinalainen Vilenitsyn kylään.
Budkin pogostaan L’ubitinosta
etelään tuli Detilinasta kolme,
Grigorjevasta kuusi, Vrudasta
kaksi ja Järvisaaresta yksi inkeriläinen, kaikki sodan 1656–1958
aikana. Heitä asui Drutšnon,
Peretenkan ja Solohinon kylissä.
Borovitsista mainitaan asiakirjoissa 43 henkeä kuutena
perheenä. Näistä oli 22 henkeä
tullut kahtena perheenä Jestrobinasta, kymmenen samoin Grigorjevasta ja kahdeksan kahtena
Detilinasta. Jaaman läänistä oli
kotoisin yhteensä 23 ja Kaprion
läänistä 20 henkeä. Yksi perhe
oli tullut 1630-, toinen 1640-luvulla ja muut sodan 1656–1958
aikana. Kaksi perhettä asui Velikij Porogin Samostjessa.

Itämeren ja Volgan
itäiselle vedenjakajalle
Sopinyyn Borovitsista pohjoiskoilliseen näyttää samonneen
25 inkeriläistä kuutena perheenä, joista seitsemän henkeä
oli Opolliasta, kuusi Detilinasta ja viisi Itä-ja neljä LänsiHarjavallasta. Kaksi perhettä
tuli 1630- ja yksi 1640 luvulla,
muut kolme ruptuurin aikana.

Harjavaltalaiset elivät itäisessä
Šujnon kylässä.
Tšagodoštše-joen latvan Pes’joen suulle Sazonovon seudulle Omšaan näkyy syntyneen
melkoinen keskittymä, josta
mainitaan 11 henkeä kahtena
perheenä Opolliasta, kahdeksan samoin kahtena perheenä
Jestrobinasta, kahdeksanhenkiset perheet Järvisaaresta ja
Keltosta sekä nelihenkiset
Länsi-Harjavallasta ja Samoskista. Pääosa kuusi perhettä
tuli 1630-luvulla ja loput sodan
1656–1958 aikana. Berežjen
kylään tuli viisihenkinen perhe
Opolliasta ruptuurin vuosina ja
kauemmaksi itään Klemeninoon
viisihenkinen perhe Korpiselästä 1630-luvulla. Isboištšin kylään samosi sodan 1656–1958
aikana kuusihenkinen perhe
Järvisaaresta.
Itäisin tunnettu määräpaikka
oli Beloozero, suomeksi Valkeajärvi, jonne erään vrudalaisen
tiedettiin kaikonneen sodan
1656–1958 aikana.
Sopinystä itään mainitaan vielä kaksi tulopaikkaa. Velikojejärven itärannalla sijaitseva
Anaškino vastaa lähinnä määräpaikkana mainittua Anaskovitsiä, jonne 1630-luvulla
tuli seitsemän henkeä kahtena
perheenä. Pestovan kaupungin
viereinen Dmitrovskoje sai viisihenkisen perheen Detilinasta
sodan 1656–1958 aikana.

Valdaille ja laitamille
Ilmajärvestä kaakkoon Valdain ylängön luoteisrinteellä si-

jaitseva Rahina sai 14 henkeä
neljänä perheenä, jotka tulivat
Kipinasta, Länsi-Harjavallasta,
Opolliasta ja Korpiselästä, kaksi 1620- ja loput 1640-luvulla.
Sen eteläpuolinen L’ubnitsa
Polomet-joen latvalla sai kaksi perhettä Spasskista ja yhden
Kuivaisista, kaikkiaan 45 henkeä, kaikki sotavuosina 1656–
1958. Heistä asettui pääosa
Muryn kylään. Demjanskin
Namšiin tuli sota-aikana kaksi
henkeä Grigorjevasta ja Kirillofsinaan viiden hengen perhe Vrudasta. Lipjen pogostan
Tšerenkiin tuli sota-aikana nelihenkinen perhe Grigorjevasta.

Kaikki pantiin
kirjoihin
sotapakolaisina.
Valdainjär vikin kutsui inkeriläisiä. Sen pohjoisrannan Jeglinoon näkyy tulleen
72 henkeä 15 per heenä:
Petrovskista 15 kolmena,
Opolliasta kymmenen, ItäHarjavallasta yhdeksän sekä
Detilinasta ja Toldogasta
kahdeksan kahtena perheenä.
Ivangorodin läänistä tuli 20,
Jaaman läänistä 15 Kaprion
läänistä 32 ja Pähkinälinnan
läänistä viisi henkeä. Näistä
pääosa tuli 1640-luvulla ja
vain yksi kolmihenkinen perhe
sodan 1656–1958 aikana.
Valdainjär ven etelärannan
Korotsko jäi vähemmälle,
sillä sinne osui kolme
perhettä Petrovskista ja yksi
S amoskista, yhteensä 20
henkeä. Petrovskilaiset tulivat
1640-luvulla ja samoskilaiset

1650-luvun alussa. Valdailta
mainitaan myös viisihenkinen
sodan 1656–1958 aikana
Opolliasta tullut perhe.

Tverinkarjalaisten
joukossa
Nykyiseltä Tverin alueelta
mainitaan vähän inkeriläisiä
tulokkaita. Zaborovjen Medvedjevoon tuli Vrudasta yhdeksän henkeä kahtena perheenä Vrudasta 1640-luvulla.
Novotoržokin Vramenjesta
mainitaan viisihenkinen vrudalaisperhe sodan 1656–1958
aikana tulleena. Vramenje lienee oikeastaan Ramenjen kylä
Kozlovon kirkolta länteen.
Tverin kaupunkiin tuli kolmen
hengen perhe Länsi-Harjavallasta sota-aikana. Tšernetsko
oli viisihenkisen samoskilaisen
perheen osoitteena 1640-luvulla. Tulopaikka oli Kes’man
ja Vesjegonskin välissä.
Moskovaan tai sen lääniin kerrottiin menneen 63 henkeä 17
perheenä. Näistä tuli 21 henkeä
viitenä perheenä Opolliasta, 12
henkeä kolmena perheenä Lopelta, kahdeksanhenkinen perhe Järvisaaresta sekä seitsemän
henkeä kolmena yksikkönä Detilinasta. Kaikki pantiin kirjoihin sotapakolaisina.
Lähtö- ja tulopaikkatietojen
vertailu valaisee omissa rajoissaan liikkeen suuntia ja jäsentymistä. Vertailujoukko sisältää noin 5650 henkeä, joista
Pähkinälinnan läänistä 2030,
Kaprion 1990, Jaaman 1685
ja Ivangorodin 140 henkeä.
Tuloalueen koillisosaa hallitsi

Pähkinälinnan lääni Laatokan
alueella 83 ja Tihvinän alueella 53 prosentilla. Tigodajoella
ja Laukaanjoen latvalla hallitsi Kaprion lääni, Somerassa ja
Pihkovan alueella taas Jaaman
lääni.
Novgorodiin ja Ilmajärven
pohjoisrannoille kertyi eniten
väkeä Pähkinälinnan (466),
lähinnä eniten Jaaman (385)
ja Kaprion (362) läänistä.
Šelonajoen alueella Kaprion
lääni (56) jäi Jaa-man (149) ja
Pähkinälinnan (128) varjoon.
Staraja Russan alueelle tuli
eniten Kaprion (300) ja Jaaman (280) lääneistä. Mustajoen
vartta asuttivat eniten Kaprion
lääniläiset, mutta Valdailla nousivat Pähkinälinnan lääniläiset
heidän rinnalleen. Näyttää siltä,
että lähtöalueiden erot tasoittuivat muuttomatkan pidetessä.
Sotapakolaisten osuus vaihtelee
muuttomatkan mukaan. Heitä oli kaikkiaan 82 prosenttia
lähtö- ja tulopaikoiltaan tunnettujen luvusta. Šelonajoelle
päätyneistä oli heitä 94 prosenttia, Olhavanjoelle tulleista
89, rajan lähiseudulle ja Novgorodin lähistölle asettuneista
86 ja Staraja Russan alueelle
päätyneistä 81 prosenttia. Sen
sijaan Mustajoelta tavatuista
heitä oli 75 ja Valdaille tulleista
38 prosenttia. Tämä jakautuma
voi johtua myös kutakin seutua koskevista lähteistä, mutta
näyttää siltä, että aikaisempi
muutto suuntautui kauemmaksi
kuin kriisin aikainen äkkilähtö.
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TAPAHTUMAKALENTERI
Suomen Inkeri-liiton ja jäsenjärjestöjen ohjelmatietoja 2015
Ilmoittajille
Jotta tapahtumakalenteriin toivotut ilmoitukset ehtisivät painoon, tulee ne lähettää toimitussihteerille, postitusmuodosta
riippumatta, siten, että ne ovat perillä viimeistään lehden kakkossivulla ilmoitettuna aineiston vastaanottopäivänä.

Suomen Inkeri-liiton ja jäsenjärjestöjen
ohjelmatietoja 2015

Teemme 27. – 29.6.2015 kesämatkan, jolle
voivat osallistua halukkaat eri puolilta Suomea.
Matka alkaa Helsingistä ja päättyy Helsinkiin.
Paikkoja on vielä, joten tervetuloa mukaan! Yksin matkustavat ”paritetaan”, elleivät he ilmoita
haluavansa asua yksin, jolloin lisämaksu on 90 €.

18.45 		
Eckerö-line/M/S Finlandia,
		
Satama A – ruokailu laivalla
21.15 		
Saapuminen Helsinkiin
		Länsisatamaan

Matkan hinta on jäsenille 310 ja muille 325 €.
Siihen sisältyy:
•

Paldiskin ja Kloogan oppaaksi olemme saamassa
mm. Ilmar Laherandin, jolla on omakohtaista
tietoa alueella olleista erilaisista leireistä ja joukkohaudoista ja erilaisten muistomerkkien perustamisesta. Hän on ollut tapahtumissa mukana
sekä 1940- että 1990-luvuilla.

•
•

La 27.6.
10.30 – 12.30 Länsisatama/Tallink – Tallinna;
		ruokailu laivalla
12.45 		
bussi Rakvereen
14.30 		
majoittuminen Aqva Hotell &
		Spa:han ****+
		Osallistuminen 			
		
Viron Inkeri-liiton juhliin
20.30 		
illallinen hotellissa

•

Alustava ohjelma

Su 28.6.
aamiainen
		omatoimista tutustumista
		Rakveren kaupunkiin
		
Viron Inkeri-liiton juhlat –
		ohjelma ilmoitetaan
		myöhemmin
20.30 		
illallinen hotellissa
Ma 29.6.
aamiainen
10.00 		
lähtö kohti Paldiskia/Kloogaa
12 – 13 		
saapuminen Paldiskiin.
		
Kiertoajelua ja paikkojen
		esittelyä/Ilmar Laherand,
		mukana Viron seurojen
		edustajia
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•
•
•

•

laivamatkat Helsinki – Tallinna /Tallink ja
Tallinna – Helsinki /Eckerö line
ohjelmassa mainitut ateriat
bussikuljetus Tallinna – Rakvere sekä bussi
29.6. koko päivän
majoitus 2 yötä aamiaisella Aqva Hotell &
Spa H2****+, H1 lisähinta 90 €
aikuinen lisäsängyllä 260 (1 lisäsänky/huone)
lapsi 6 – 14 kahden vanhemman kanssa
lisäsängyllä 145 € (1 lisäsänky/huone)
hotellin allaskäyttö, saunat (ei privaatti),
voimistelusali
aamutakki, tohvelit.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Baltic Express Tours,
Tallinna
Ilmoittautuminen mahdollisimman pian matkan johtajalle Alina-Sinikka Saloselle sähköpostilla alinasinikka@gmail.com tai Metsäpurontie
17 D 58, 00630 Helsinki. Tiedustelut 040 7437
042. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan
Suomen Inkeri-liiton tilille FI15 8000 1710
3772 44 ennakkomaksuna 50 €, jota ei mahdollisen peruuntumisen yhteydessä makseta takaisin.
Loppumaksu, jäsenet 260 ja muut 275 €, maksetaan 15.5.2015 mennessä.

Inkerikodin Inkeri-iltapäivät keväällä

Inkerikoti sijaitsee Karjalatalon 2. kerroksessa,
osoitteessa Käpylänkuja 1.
Karjalatalolle pääsee
•
•

busseilla 52, 55, 55K, 56, 57, 65A, 69, 506
arkisin raitiovaunuilla 1 ja 1A

•

junalla Käpylän asemalle, josta alle km kävelymatka.

Inkeri-iltapäivien ohjelmarunko on seuraava:
•
•

13.30 kahvittelua pientä korvausta vastaan
14.00 ohjelmassa mainittu aihe

Su 12.4. Mitä me jätämme Inkeristä ja Inkeriin jälkeemme? Viktor Hyyrönen esittelee
Inkerin muistomerkkejä ja hautoja sekä Suomessa että Virossa ja Venäjällä sekä kertoo
Kadonneen Inkerin muistomerkin pystyttämisestä Rahkolan Pienille Kankaille. Hän kertoo
myös, miten Tuuliruusu liittyy tähän muistomerkkiin.

Aleksei Krjukov ei ole vielä löytänyt sopivaa
ajankohtaa vierailla Inkeri-iltapäivässä. Asia
on edelleen vireillä. Tästä ilmoitetaan Viestissä
no 3.

************************************************************

Lahden seudun Inkeri-seura järjestää Suomen inkeriläisten kesäjuhlat Lahdessa Joutjärven
kirkossa lauantaina 11.7. alkaen klo 9. Tarkemmat tiedot antaa järjestävä Inkeri-seura seuraavassa numerossa.
Maria Lahti maria.lahti.nikkari@gmail.com,
0400 841 741
tai Inkeri Ojala, inkeri-ojala@gmail.com,
0400 716 727

Hyvinkään Inkeri-kerho

Kevään 2015 kerhopäivät:
29. maaliskuuta
(Huom! Poikkeava aika huhtikuun kokoukselle)
3. toukokuuta

Kokoontumiset seurakunnan aulakahviossa
(Hämeenkatu 14) kello 14.
Tiedustelut:
Outi Mäkelä p. 040 708 1999
outi.makela@kolumbus.fi
Leila Salo p. 040 567 7065
leila.salo@hotmail.com
Kerhoon voi ottaa yhteyttä myös seuraavan
sähköpostiosoitteen kautta:
hyvinkaan.inkerikerho@hotmail.com

Lahden seudun Inkeri-seura

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

Kerhoiltojen kahvituksen sovimme vuorotellen jo
edellisessä kokouksessa.
Kerhoilloista ja kokouksista tiedusteluihin vastaa
Maria Lahti, p. 0400 841 741

Turun Inkeri-seura

Besseda-teehetket jatkuvat Palvelupisteessä joka
kuukauden 1. Ja 3. perjantai kello 13 Irma Kapasen vetämänä.
Juhlatilaisuudet Varissuon kirkolla
(Kousankatu 6), kello 14 alkaen.

Palvelupiste, Uudenmaankatu 1. Puh. 233 2565

Helsingin seudun Inkeri-seuran
tapahtumia

Anitta Iline anitta@inkeriseura.com tai
p. 050-565 9805

Työpajat järjestetään Karjalatalon Inkerikodissa
(Käpylänkuja 1, Helsinki)
Tiedustelut Toivo Tupin p. 040 578 3894

Seukko-seura ry

Tapaamiset ovat joka kuukauden viimeisenä lauantaina Karjalatalon Inkerikodissa, Käpylänkuja
1. alkaen klo 11.00. Jos sattuu olemaan juhlapäivä, tapaaminen siirtyy seuraavaan lauantaihin.
Englannin tunnit jatkuvat torstaisin klo 17.00
Inkerikodissa.

Senioriliikunta ma 17.00 – 18.30 Kontulan palvelukeskuksessa, Kontukuja 5. Kontulan metroasemalta joko kävellen tai bussilla 94 A.
Lisää tietoa seuran puheenjohtajalta Aili Mehiläiseltä, ailimehi@hotmail.com, p. 0503386023.
Meidät löytää nyt myös Facebookista:
www.facebook.com/groups/SeukkoSeura
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Ilmassa on kevään tuntua.
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