INKERILÄISTEN

4 / 2015

RA
KV
E
In RE
ke N
ri LA
AA n ki UL
T rk U
Ru TE on - JA
ot ITA ne
sin E ljä TAN
L
ja ink ÄM vuo HU
J
p
m alj erilä ÄS sisa UH
T
uu on
ise Ä taa LA
ta
T
t
!

Suomen Inkeri-liitto ry

viesti

1

Tässä numerossa – Inkeriläisten viesti 4 / 2015

KANSIKUVA
Irma Åstedt, Lahden
Inkeri-seurasta, sai
Inkeriläisten sivistyssäätiö
ansiomerkin kesäjuhlilla.

Numero 5/2015 ilmestyy
viikolla 44. Aineisto toimitukselle 12.10 mennessä.
Numero 6/2015 ilmestyy
viikolla 51. Aineisto toimitukselle 30.11 mennessä.

Pääkirjoitus

3

Kesäiset ”kinkerit” 

4

Viktor Hyyrösen kesäkierros 

10

Rakveren laulu- ja tanhujuhlat 

12

Ruotsin inkeriläiset 

14

Kokouskutsu 

15

Inkerin kirkon neljä vuosisataa 

16

Aatteita elämästä 

17

Lyhyesti 

21

Tapahtumakalenteri

22

Inkeriläisten viesti
JULKAISIJA
Suomen Inkeri-liitto ry.
www.inkeriliitto.fi
suomeninkeriliitto@gmail.com
Puheenjohtaja Alina-Sinikka
Salonen
p. 040 743 7042
alinasinikka@gmail.com
TOIMISTO
Lehden tilaukset ja
osoitteenmuutokset,
jäsenmaksut ja tuotetilaukset.
Osoite: Inkerikoti, Karjalatalo
Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki
tai p. 045 261 2342
APUA SUKUTUTKIMUKSEEN
suomeninkeriliitto.sukututkim@
gmail.com
PANKKI
Danske Bank
FI51 8000 1200 3063 64
Liiton matkatili osallistumismaksujen maksua varten:
FI15 8000 1710 3772 44

2

ILMOITUKSET/€
1/1 sivu 250€
½ sivu 135 €
¼ sivu 85€
Kuolinilmoitukset 17€
Kiitos- yms. ilmoitukset 10€
LEHDEN VUOSITILAUS 2015
35€ EU-maat
40€ muualle
TILAAMINEN
Maksu liiton tilille ja laskun viesti
kohtaan tilaajan nimi ja osoite.
Nämä tiedot tulee lähettää myös
puhelimitse tai postitse Suomen
Inkeri-liitto ry:n toimistoon.
LEHDEN TOIMITUS
Päätoimittaja: Alina-Sinikka
Salonen
Toimitussihteeri: Riikka
Mahlamäki-Kaistinen
TOIMITUKSEN OSOITE
Renkkelintie 28, 40950 Muurame
p. 050 599 6773
inkerinviesti@suomi24.fi

PAINOPAIKKA
Picaset Oy
Helsinki
Lehti ilmestyy kuudesti
vuodessa. Aineisto palautetaan
vain erikseen pyydettäessä.
INKERILÄISTEN
SIVISTYSSÄÄTIÖ
Hallituksen pj. Toivo Iho
Bredantie 6 E 22,
02700 Kauniainen
p. 050 505 2335
OP FI77 5780 3820 0314 99
PÄÄASIAMIES RUOTSISSA
(hoitaa lehden tilaukset)
Viktor Aitman
Linbanev 6
SE-43835 Landvetter
p. (03) 191 6602
v_aitman@spray.se
Ruotsin Inkeri-liiton postisiirtotili
173888-9
ISSN 1236-9586

Pääkirjoitus
Juhannusjuhlat ja muita kesätapahtumia
Alina-Sinikka Salonen

K

un kokosin tämän Viestin tekstejä ja kuvia, huomasin ilahduttavan asian: ensimmäistä kertaa uuden inkeriläisvaiheen aikana voimme esitellä samanaikaisesti neljän maan
kesäjuhlia. Kiitän kaikkia kirjoittajia ja kuvaajia!
Miksi juhlista kertominen – ja niille osallistuminen – on niin tärkeää? Siksi, että kesäjuhlat kuuluvat kulttuuriimme. Usein tulee kiitoksia juhlista
ja toteamus, että ne ovat kesän kohokohta. Tästä
kertoo sekin, että Suomessa juhlia on sotien jälkeen järjestetty vuodesta 1956, siis 60 vuoden ajan.
Vain neljänä kesänä juhlat ovat jääneet pitämättä.
Virossa on tapana nimetä juhlat järjestysnumerolla.
Tänä kesänä 27. – 28.6. pidettiin ”Viron inkerinsuomalaisten XXV laulu- ja tanhujuhlat”. Ne ovat
perinteisesti 2-päiväiset ja pidetään ulkosalla. Ensimmäiset järjestettiin 1991 Elvassa. Tällä kertaa
”aattojuhlat” olivat idyllisen kauniissa maisemassa
Porkunin historiallisen järven rannalla. Ohjelmassa oli uusi osio: kirjallisuudesta kiinnostuneet kokoontuivat telttaan vaihtamaan ajatuksia. Pääjuhla
pidettiin totuttuun tapaan Rakveren kaupungissa.
Kullakin maalla on oma ajankohta juhlien järjestämiseen. Näinhän se sujuu hyvin: ei tule päällekkäisyyksiä. Ruotsissa pidetään nykyisin 1-päiväiset
kesäjuhlat toukokuun viimeisenä viikonloppuna.
Suomessa luotetaan vain heinäkuun puolivälin helteisiin (!), vaikka juhlat pidetäänkin aina sisätiloissa. Venäjällä, Keltossa 1989 järjestetyistä juhlista
alkaen, on aina vietetty nimenomaan juhannusjuhlia. Usein ne ovat olleet 2-päiväiset. Tänä vuonna saimme Tuutarin juhlaterveisiä varapuheenjohtaja Viktor Hyyröseltä ja Ruotsin delegaatiolta.
Kuten kuvistakin näkyy, Virossa harrastetaan tanssia. Venäjälläkin koko ”rahvas” leikkii piirileikkejä
kokon ympärillä. Suomessa tanhut ovat nykyisin
lähinnä vain katseltavissa. Alkuaikoina omat hel-

sinkiläisnuoremme
tanhusivat myös
Ruotsin juhlissa.
Onkohan Ruotsissa harrastettu tanhuamista? En ole
kuullut, että olisi.
Juhannus ja tanssiminen tuovat mieleeni lapsuusperheessäni usein muistellun tarinan. Se oli se, kun minä,
vuoden kansakoulua käynyt tyttö, kävin ensimmäisissä
”juhannustansseissani”. Olin ollut isäni kanssa pienen
kyläyhteisömme – muutama perhe - juhannuskokolla
läheisessä Mommilanjärven niemennokassa. Äiti jäi
kotiin, hän jostain syystä paheksui tällaista juhlimista
– taisi olla hänen mielestään syntiä.
Kun kokko oli palanut, joku keksi, että lähelle rakennettavassa karjalaiskylässä tanssitaan valmisteilla olevassa riihessä. Perhe, jonka riihestä oli kyse, oli Karjalan evakkoja. Heidän poikansa oli luokkatoverini.
Sain isältä luvan lähteä naapureiden mukana. Isä ei
itse lähtenyt mukaan.
Riihessä oli muutamia karjalaisia, ja yhdellä oli haitari.
Aikuiset seurustelivat keskenään. Me lapset istuimme
jykevässä puukeinussa, kun tieltä kuului äidin tiukka ääni: ”Aalinaa…”! Nolona ja pelästyneenä juoksin
äidin luo. Äidin pyöräntarakalla surautimme äkkiä
kotiin. Taisi siinä ”koivuniemen herrakin” näyttäytyä.
Kului kymmeniä vuosia. Jossakin perhetapaamisessa
kerroin tästä lapsuuden juhannusmuistosta. Äitikin
muisti sen, ja pystyi nyt jo nauramaan silloiselle tiukkuudelleen. Eihän minulla olisi ollut mitään hätää.
Naapurimme pitivät hyvää huolta toinen toistensa
lapsista.
Toivotan hyvää syyskauden alkua kaikille! Niin kuin
lehdessämme olevasta ohjelmasta näkyy, juhlia on tiedossa syksylläkin. Tervetuloa tapahtumiin mukaan!
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Kesäiset ”kinkerit”
Lahti toimi kymmenettä kertaa hienona isäntänä Inkeriläisten kesäjuhlille.
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Niin kuvaaja kuin kesäjuhlaan osallistujatkin ovat valmiina ryhmäkuvaan.

I

nkeriläisten kesäjuhlat alkoivat taas tutuilla protokollilla:
Lahden seudun inkeriläisten
puheenjohtaja Toivo Puronen
kantoi Joutjärven kirkkoon Inkerin lipun, Into Saira Suomen
lipun ja Inkeri Ojala ja Irma
Åstedt kukkatervehdykset.
Puronen lanseerasi avauspuhees4

saan uuden ohjenuoran inkeriläisten juhlille: ”Ei itketä lauantaina, ei viitsitä murjottaa”. Ajatuksena oli ottaa kantaa siihen,
että joidenkin mielestä kesäjuhlien järjestäminen kirkossa ei ole
mukavaa. Toisten mielestä taas
juhlat eivät ole tarpeeksi hartaat
tällaiseen tilaan. Purosen mieles-

tä moista ei kannata murehtia.
Samaa mieltä oli seuraava puhujakin eli seurakunnan edustajana
puhujapönttöön noussut pastori
Ilmo Leinonen.
- Joutjärven kirkossa saa iloita
ja laulaa.
Leinosen puheen jälkeen laulettiin Suvivirsi, joka saanee

Marja-Leena Björnman myi ruokalan ovella arpoja.

paatuneemmankin sielun herkistymään.

TÄYDET PENKIT
Kesäjuhliin osallistui tänä vuonna parisensataa inkeriläistä ja inkeriläisyydestä kiinnostunutta.
Puronen kehotti leikkimielisesti
kansaa levittäytymään kirkkoon
niin, että jokaisella penkillä on
vähintään yksi istuja.
- Jotta voidaan seuraavasta Inkeriläisten viestistä lukea, että
Lahden juhlilla ei ollut tyhjiä
rivejä.
Vakavammin puhuttaessa, juhlien osallistujamäärä tuntuu vuosi
vuodelta hupenevan.
- Koko ajanhan tämä määrä
tuntuu vähenevän aktiivijäse-

nten vanhetessa, joku tuumasi
kirkon aulassakin.

”On hienoa nähdä,
että mukana on
uusiakin inkeriläisiä
tai muutoin asiasta
kiinnostuneita”.
On kuitenkin hienoa nähdä, että
mukana on aina uusiakin inkeriläisiä tai muutoin asiasta kiinnostuneita. Kesäjuhlia on järjestetty
vuodesta 1956, mutta ihmisten
puheensorinasta erottuu yhä
toistuvasti uusien tuttavuuksien
syntyä. Yksi kertoo olevansa kotoisin Hatsinasta, johon toinen,
että sieltähän minäkin.
Vaikka on hienoa, että juhlilla on

monenlaista ohjelmaa, silti välistä
tuntuu, että se kaikkein tärkein
ohjelmanumero on vanhojen ja
uusien tuttujen tapaaminen.

KYMMENES KERTA
Lahti vastasi tänä vuonna kymmenettä kertaa kesäjuhlien järjestelyistä. Moni toikin tapahtumassa esille sen, että viimeaikoina järjestäjistä on ollut pulaa.
Kesän lähestyessä on jo alkanut
näyttää uhkaavasti siltä, että
juhlat jäävät tältä vuodelta väliin.
Lahti on kuitenkin pelastanut
tilanteen ja astunut remmiin.
- Lahteen voi aina luottaa, totesi Inkeri-liiton puheenjohtaja
Alina-Sinikka Salonenkin puheessaan.
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HYVIÄ ESITYKSIÄ
Juhlassa kuultiin montaa hyvää
puhujaa. Lahden Inkeri-seuran
kunniapuheenjohtaja Marja
Rämö muisteli Juhani Jääskeläistä, joka aikoinaan puhalsi
Lahden seudun inkeriläistoiminnan eloon saattamalla seudun inkeriläiset yhteen.
- Kaikki inkeriläiset, jotka jossain maailmalla kohtaavat, ovat
keskenään kuin tuttuja. Meillä
on jotain, joka yhdistää ja jonka
tunnemme omaksemme. Se on
inkeriläisyys, Rämö tuumasi.
Rämö kiitteli puheensa lopuksi ruokavastaavana kymmenen
vuotta toiminutta Kyllikki
Stenborgia.
Kesäjuhlien musiikillisesta sisällöstä vastasi muun muassa Kau-

Kunniakirjat
Juhlassa myönnettiin Inkeriläisten sivistyssäätiö
ansiomerkit ja siihen kuuluva kunniakirja seuraaville
henkilöille:

Matti Korkkinen, Lahti
Helvi Rongonen, Lahti
Irma Åstedt, Lahti

kopartio, joka esitti muutaman
kappaleen.
- Lauloimme täällä viimekerrallakin, eikä se kai niin huonosti
mennyt kun pyysitte uudestaan,

Oli mukava nähdä, että kesäjuhlille oli saapunut nuorempaakin väkeä.
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yksi kuorolaisista veisteli.
Yleisö nousi seisomaan kuoron
esittämän Veteraanin iltahuudon
jälkeen, joten laulu sujui näissäkin kesäjuhlissa. Hyvin on men-

nyt myös Mesimarjojen laulanta,
sillä ryhmä on totuttu näkemään
vakioesiintyjänä Inkeriläisten
juhlissa.
Yksi iltapäivän herkimmistä esityksistä oli nuoren Siiri-tytön
laulu ystävyydestä. Siitä kuinka ”ystävä on kuin villasukka
se talvella lämmittää”. Nuoren
tytön ääni soi kauniisti isossa
kirkkosalissa ja sai kaikki kuuntelemaan. Myös 7-vuotiaan Matiaksen esitys oli mukava uusi
tuulahdus tapahtumaan. Upealta
kuulosti myös kirkkoherra Esko
Haapalaisen mukana Toksovasta tulleiden naisten duona esittämät venäläiset laulut. Akustinen kitara soi hienosti kirkossa.
Naisten laulantaa olisi kuunnellut pidemmänkin aikaa.

Joutjärven kirkkoon oli saapunut mukavasti juhlakansaa. Kuvan etualalla
kirkkoherra Esko Haapalainen.

USKOLLINEN TALTIOIJA
Alina-Sinikka Salonen kiitteli
ja haastatteli puheensa jälkeen
lavalla Viktor Tilkkua, joka on
tuttu näky juhlilla. Hän on aina
lavalla, muttei koskaan esillä.
Tilkku on nimittäin taltioinut
vuodesta 1990 lähtien kaikki suomen kesäjuhlat videolle.
Suomen juhlien lisäksi mies videoi myös naapurimaiden juhlat.
- Viktor olemme kiitollisia siitä
työstä, mitä sinä teet. Nauhoituksissa piilee yhdenlainen kansallisaarre, Salonen totesi.

ELOKUVAHETKI
Varsinaisen juhlan jälkeen katsottiin Viimeinen juna Inkeriin
–elokuva ja valmistauduttiin
loppuhartauteen Joutjärven kirkossa.

Viktor Tilkku kuvasi taas kesäjuhlia.
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”Jäseniä vähenee ja vähenee. Samoin toki työn määräkin vähenee, mutta
toivon silti, että nuorempi sukupolvi kiinnostuu juuristaan vanhempana.
Antti Koskelainen
Ruotsalaisten tervehdys.

”Hämmentävää tällainen tunnustus kun mukavaa on ollut olla mukana,
mutta toki otan tämän kiitollisena vastaa”.
Matti Korkkinen saamastaan ansiomerkistä

”Olen ihmetellyt, että miksi minun on niin helppoa olla karjalaisten kanssa,
mutta sitten ymmärsin, että heillä on samat kivut kuin meillä. Se meitä
yhdistää”.
Marja Rämö
Lahden Inkeri-seuran kunniapuheenjohtaja

”Näissä tilaisuuksissa aistii hienon me-hengen ja näihin tilaisuuksiin mahtuu
hyvin myös ei-inkeriläisiä”.
Alina-Sinikka Salonen
Inkeri-liiton puheenjohtaja

”Sitten olisi vuorossa tsaijua ja sokeripullaa”,
Anna Räikkönen
Mesimarjat-kuorosta
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Gallup:
MITÄ INKERILÄISYYS SINULLE
MERKITSEE?
”Totta kai on, kun siellä Kelton seurakunnassa olen
syntynyt ja elänyt. Näillä kesäjuhlilla tulee aina
käytyä”.
Eino Jääskeläinen (kuva oik. ylhäällä)

”Tulin 8-vuotiaana Suomeen ja olen ollut täällä
vuodesta 1943. En paljon muista ajasta Inkerissä
ja äitikin, joka noista ajoista joskus kertoi, on nyt
jo manan majoilla. Menin vanhoilla päivilläni
naimisiin inkeriläisen kanssa ja nyt on tullut käytyä näillä juhlilla”.
Ilmari Kainalainen (kuva oik. alhaalla)

”Inkeri on syntymäpaikka. Asuin siellä 8-vuotiaaksi isän ja äidin kanssa Hietamäen seurakunnassa, Pielisen kylässä. Se vanha kotitalo on
vieläkin pystyssä. Siinä asuu nyt venäläisiä. Olen
käynyt Inkerissä monta kertaa ja vanhalla kotitalollakin useasti. Uudet asukkaat ovat mukavia
ihmisiä. Ottavat aina sydämellisesti vastaan ja
tarjoavat kahvia. Paljon on Inkerissä muuttunut,
mutta se tunne on yhä sama. Kotikylässä oli yksi
iso kivi ja se on se lapsuuden muistokivi. Siellä
käyn aina. Viimeksi kävin vanhassa kodissa noin
kuusi vuotta sitten. Viime vuonna oli kyllä Hatsinassa”.
Irma Åstedt (kuva kannessa)
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VIKTOR HYYRÖSEN KESÄKIERROS
Teksti ja kuvat: Viktor Hyyrönen

Yleisö odottelee jo kokkoa

T

ässä kerron kuvien kautta matkastani kesäkuussa sopivasti Tuutarin juhannusjuhlien aikaan.
Matkani 20 – 25.6.2015, Espoo
– Hatsina – Rakvere – Hatsina
– Punkaharju – Espoo onnistui
paremmin kuin uskalsin odottaa.
Yhden suunnitellun hautakiven
sijasta tulikin pystytettyä kaksi,
toinen ylimääräinen paluumatkalla Punkaharjun hautausmaan
heimoveteraanien osastolle.
Tällä hetkellä Suomessa on elossa enää vain viisi inkeriläistä sotaveteraania. Itärajan takana ei
yhtäkään. Mitä me nyt voimme
tehdä heidän hyväksi, heidän
muistoksi, heidän kunniaksi?
Tietysti pääkohteenamme ovat
heimoveteraanien lesket, joita
10

yritämme avustaa eri mahdollisin tavoin. Pyrimme paikantamaan ja käymään heimosoturien
haudoilla: kesäisin kukkien ja
joulukuussa (Suomen Itsenäisyyspäivän tuntumassa) kynttilöiden kera.

” Tietysti
pääkohteenamme ovat
heimoveteraanien
lesket.”
Käyntien puitteissa on paljastunut, etteivät kaikki hautapaikat
eri syistä olekaan sopivassa kunnossa. Näin v. 2012 syntyi Heimosoturin hautapaikka kuntoon
-projekti, johon kuuluu myös
hautakiven pystyttäminen. Nii-

tä on nyt valmistettu 12 kappaletta. Seuraava valmis hautakivi heimosoturille jo odottaakin
kyytiä Hatsinasta Karjalaan.
Tämän projektin mahdollistivat
rahatuilla Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit yhdistys
ja Suomen Kaatuneiden Muistosäätiö, ja tietysti aina valmiit
auttamaan pystytystöissä Aleksanteri Hyyrönen, Valeri Mustonen, Vladimir Repo, Vladimir
Jakovlev, Erkki Harala ja Keijo
Malinen… Kiitos kuuluu yllämainituille tahoille ja henkilöille.
”Käynnit Tuutarin Kirkonmäellä aina liikuttavat kovasti, ja
herättävät muistoja ja tunteita. Vuoden 2015 kesäjuhlat
tavallistakin enemmän, tuli-

Saappaanheiton voittajat

han täyteen 25 vuotta niistä
nykyajan ensimmäisistä tällä paikalla v. 1990 pidetyistä aivan mahtavista juhlista.
Maisemat nyt olivat muuttuneet
ja juhlaväki suuremmalta osin
vaihtunut. Mutta kyllä siellä vielä nytkin tapasi runsaasti tuttuja,
joiden kanssa oli mukava vaihtaa
kuulumisia. Ja sehän onkin kesäjuhliemme päätarkoitus, koska
emme tiedä mitä huominen tuo
tullessaan. Juhlapaikalla tapasin
Juho Kirjasen Sääskelästä, joka
autonkuljettajana oli korvamaton Inkerin Liiton alkuvuosina,
erityisesti Taaitsan vanhusten
palvelutalon rakennusvaiheessa. Ja oli suuri järkytys kuulla,
että Juho oli kolmen päivän
kuluttua palattuaan Viros-

ta nukkunut ikuiseen uneen.
Sellaista se on ihmisen elämä,
mutta vaikka Juhoa ei enää olekaan, palvelutalo seisoo, toimii ja
palvelee vanhuksia.

Hautakivi Rakvereen.
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RAKVEREN LAULU- JA TANHUJUHLAT
Teksti ja kuvat: Outi Mäkelä

Juhlakulkue

V

iron Rakveren kaupungissa vietettiin inkerinsuomalaisten laulu- ja tanhujuhlia
juhannuksen jälkeen 27. – 28.6.2015.
Meitä Suomesta juhlille osallistujia oli yli kolmekymmentä. 					
Juhla alkoi jo lauantai-iltana yhteisellä illanvietolla
Porkunin järven rannalla lähellä Rakveren kaupunkia. Täällä pidettiin myös samaan aikaan telttaseminaari, jonka aiheena oli kirjallinen Inkeri.
Alustuksia aiheesta pitivät mm. Reijo Rautajoki,
Toivo Flink, Pekka Wikberg, Anni Reuter ja Sinikka Paavilainen.
Ilon ollessa ylimmillään Alina-Sinikka Salosen
ryhmä palasi puoli yhdeksäksi illalliselle hotellille
12

(Aqva Hotell & Spa) ja siirtyi tämän jälkeen yöpuulle.
Sunnuntai alkoi kahdeltatoista Pyhän Kolminaisuuden kirkossa jumalanpalveluksella, jonka toimittivat paikallinen pappi T. Toompuu, saarnasi P.
Hujanen ja avusti V. Batuhtin. Jumalanpalveluksen jälkeen lähti kulkue kirkosta Vallimäelle, missä
klo 14 alkoi varsinainen laulu- ja tanssijuhla.
Juhlan aluksi lauloimme Maamme-laulun ja Nouse
Inkeri –laulun. Sen jälkeen seurat eri puolilta Viroa esittivät kukin omat ohjelmansa. Esiintyjiä oli
myös Ruotsista ja Pietarista.			
Suomen Inkeri-liiton matkalaisista nopeasti koottu kuoro lauloi Suvivirren sävelellä Anna-Mari

Raittilan Kupanitsan
kirkon ja Inkerin kuuden
paimenen vihkiäisjuhlaan kirjoittaman runon
”Helluntain 1991 muistolle”.

Juhlat päättyivät ryhmien yhteiseen kansantanssiesitykseen.

Meille ensi kertaa mukana olleille juhlat oli aikamoinen elämys. Maanantaina heti aamiaisen
jälkeen sanoimme hyvästit Rakverelle ja suuntasimme bussin kohti
Paldiskia ja Kloogaa,
joiden kautta kymmenet
tuhannet inkerinsuomalaiset tulivat Suomeen
1940-luvulla. Oppaina
olivat Tallinnan seuran
puheenjohtaja Vladimir
Vari sekä Viron Inkerilehden päätoimittaja
Taisto Raudalainen.
Palasimme iltalaivalla
28.6. onnistuneelta matkalta takaisin Helsinkiin
monta kokemusta rikkaampina.

Suomen ryhmä valmistautumassa kulkueeseen, kylttiä kantaa Lahden seudun
Inkeri-seuran puheenjohtaja Toivo Puronen.

Illanviettoa Porkunin järven rannalla, vasemmalla (penkin päässä) Leila Salo ja
Anni Reuter. Oikealla Liisa Suikkanen ja Jorma Kuortti.
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RUOTSIN INKERILÄISET
Viktor Pajusen terveiset

Viljandin Sävel-kuoro Sävel- esiintyy Tukholman Suomalaisessa kirkossa.

T

ässä tulee vähän tietoja mitä tapahtuu
Ruotsin inkeriläisten porukassa tämän
vuoden keväällä ja kesällä.
Kesä alkoi meidän Ruotsin inkeriläisten kesäjuhlalla Tukholmassa 30. toukokuuta. Juhlapaikka oli
historiallinen, Suomalainen kirkko, mikä tuntui
meistä sopivan juhlalliselta. Nykyään se on yksipäiväinen tilaisuus, ja ohjelma on eniten ruotsinkielinen, mutta usein on suomenkielistä musiikkia.
Juhlan tuntua nosti vielä Sävel-kuoro Viljandista,
jotka tulivat meidän avuksi laulamaan. Ainoa este
oli sen päivän oikein huono sateinen ilma.
Seitsemän vuotta takaisin aloimme järjestää kesäisin matkoja Inkerinmaalle. Sitä olimme monta kertaa yrittäneet jo Neuvosto-aikana. Aina jäi
matkat tekemätta, oli liian vähän innostuneita tai
14

jotenkin Neuvostoliiton viranomaiset sotkivat
meidän yrityksiä. Mutta nykyään on aina ollut riittävän monta matkustajaa, ja heistä on iloksemme
suuri osa ollut nuoria ihmisiä.
Juhannuksen aikana lähti Ruotsista 32 osanottajaa
entiselle kotimaalle Inkeriin ja siellä Tuutarissa
pidettyyn kesäjuhlaan. Menimme bussilla Narvan
kautta Inkerimaalle ja kauniiseen Pietarin kaupunkiin. Siellä kävimme Eremitashin taidemuseossa.
Kesäkuun viimeisellä viikolla oli Eestin inkeriläisten vuoro pitää laulu- ja tanhujuhlaa Rakveressä. Minusta ne aina tuntuvat erittäin iloisilta.
Juhlapäivän ohjelma alkoi jumalanpalveluksella
täpö täydessä kirkossa. Kirkon portilta marssittiin
lippujen alla, musiikkiyhtyeiden soiton säestyksellä, juhlapaikkaan vanhan linnoituksen raunion

Pietarin eestiläiset Tuutarin juhannusjuhlissa

alla sijaitsevalle laulukentälle. Minulle oli annettu
tehtävä tuoda Ruotsin inkeriläisten terveisiä juhlakansalle. Siellä laulettin, soitettiin ja tanssittiin
monta tuntia oikein kauniina kesäpäivänä.

Kotimatkalla läksimme vanhempien jäljissä katsomaan Kloogan leiripaikkaa, Põllkülan hautauspaikkaa ja Paldiskin kaupunkia. Põllkülan muistomerkillä laskimme kukkasia Ruotsin inkeriläisiltä.

KOKOUSKUTSU
Suomen Inkeri-liitto ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään lauantaina, lokakuun 24. päivänä 2015 klo 14.00
Karjalatalolla Inkeri kodissa
Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki
Kokouksessa käsitellään säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat.
Äänivaltuutettuja ovat v. 2015 jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenjärjestöjen valtuuttamat henkilöt sekä ne
hallituksen hyväksymät henkilöjäsenet, jotka ovat maksaneet v. 2015 jäsenmaksunsa.
Hallitus
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INKERIN KIRKON NELJÄ VUOSISATAA
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

J

ouko Sihvon ja Jyrki Paaskosken toimittama Inkerin
kirkon neljä vuosisataa on
jämerä, lähes 400-sivuinen teos
inkeriläisten kansasta, kulttuurista ja identiteetistä, joka on
tiukasti sidoksissa kirkon historiaan. Inkeri on lännen luterilaisen ja idän ortodoksisen
kulttuurin raja-aluetta, jonka
omistamisesta länsi ja itä ovat
taistelleet vuosisatojen ajan.
Kansa ja kirkko ovat joutuneet
kestämään sotien hävitykset ja
aloittamaan elämänsä yhä uudestaan alusta. Inkerin kirkon
neljä vuosisataa on vähemmistönä eläneiden luterilaisten
suomalaisten selviämishistoria
venäläisen enemmistövallan
alaisuudessa ja puristuksessa.
Teoksen toimittaneiden lisäksi
kirjassa on artikkeleita Mika Sivoselta, Eino Murtorinteeltä ja
Varpu Myllyniemeltä.

”Teoksen kieli on
eläväistä, mutta
selkeää.”
Sihvo kävi Inkeriläisten kesäjuhlassa puhumassa keväällä
julkaistusta teoksesta. Hän sanoi innostuneensa itse kirjan
tekemisestä siksi, että pääsi sen
kautta käymään kotonaan, Inkerissä.Teosta voi oikeutetusti
kutsua historialliseksi ei vain
menneisyyteen pureutuvan aineistonsa takia, vaan myös siksi,
että se on ensimmäinen kattava
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Inkerin kirkon neljä vuosisataa –teosta voi tilata Inkeriläisten sivistyssäätiöstä, joko puhelimitse 045 2612 342
tai postitse: Inkeri koti, Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki
Teoksen hinta: Hinta 30,00 € + postituskulut (kotimaahan) 10,00
euroa.
kokonaisesitys Inkerin kirkon
vaiheista. 		
Kartat, vanhat valokuvat, tilastot ja runsaat viitteet tukevat
hienosti tekstiä. Teoksen kieli
on eläväistä, mutta selkeää. Se ei
pureudu liiallisen tunnelmointiin
tai kaihoiluun, vaan esittää pohtivaan sävyyn kirkon vaiheita.

Kirjan valmistusta ovat tukeneet
Suomen Kirkon Sisälähetysseura, kirkkohallitus, Karjalaisen
Kulttuurin Edistämissäätiö ja
Inkeriläisten Sivistyssäätiö. Kirjan kustantamisesta vastaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

AATTEITA ELÄMÄSTÄ
Valeri Nuija

E

lämäni tarina alkaa syntymäni päivästä 17. lokakuuta 1952. Synnyin
ikivanhassa Toržokin kaupungissa, Tverin alueella, jota siihen
aikaan nimitettiin Kalininin
alueeksi. Äitini, tyttönimeltään
Andrejeva, oli nuoruusvuosinaan ottanut sellaisen rohkean askeleen, että oli mennyt
naimisiin inkerinmaalaisen,
jatkosodan aikana 1942 ensin
Suomeen siirretyn ja sodan jälkeen Suomesta takaisin Neuvostoliittoon palautetun Ludvig
Nuijan kanssa.
Poikkean nyt kertomuksestani sen verran, että huomautan
vaativan rohkeutta elää koko
elämänsä Neuvostoliitossa ja
myöhemmin Venäjällä ja kantaa
suomalaista sukunimeä.
Palataan takaisin tarinaani.
Kasvoin pienessä Dmitrovskojen kylässä, 12 kilometriä
Toržokin kaupungista, jonne

Nuijan perhe eli vanhemmat Matti ja Sofia sekä lapset Ludvig, Maria, Hilja ja
Emma oli tuotu työvoimaksi
turvetuotantoa harjoittavaan
yritykseen. Ennen sotaa he
olivat asuneet Sigolovon
(Siikalan) kylässä Leningradin alueella. Uudessa asuinpaikassa ei itse asiassa vielä
silloin ollut mitään kylää
tai taajamaa, vaan kaikki oli
vasta tekeillä: taloja rakennettiin, metsää kaadettiin,
turvetta nostettiin lapioilla
polvia myöten turveliejussa
seisten. Siellä Ludvig rakastui naapurikylän Isakovon tyttöön Nadeždaan. Nuoret menivät naimisiin ja perheeseen
syntyi poikalapsi.
Elämä taajamassa kulki verkkaisesti, säästöliekillä. Muistan,
että olin 6-vuotias, kun äiti
herätti minut aikaisin aamulla
kello kuusi, ja me kävelimme
isolle maantielle, jonne pysäköi leipomon auto. Ihmiset
järjestäytyivät jonoon, koska
jokaiselle annettiin vain yksi
leipä käteen. Niinpä me äidin
kanssa sitten palasimme kotiin
tyytyväisinä, molemmilla leivät
kainalossa. Sitten äiti kiiruhti lastentarhaan töihin. Äitini
toimi lastentarhan keittäjänä ja
hänen tehtäviinsä kuului hellan
lämmittäminen ja puuron keittäminen lapsille aamiaiseksi.
Minä sain tulla lastentarhaan
ihan itse, koska tarha sijaitsi
kotimme vieressä.

Sitten kahdeksan luokkaa koulua samassa taajamassa, mutta
9:nnen ja 10. luokan kävin kauempana, 10 kilometrin päässä
kotitaajamastamme. Kouluun
menin usein peukalokyydillä,
kunnes isä osti minulle mopon.
Viereisessä parakissa, pikkuruisessa asunnossa, jossa oli uuni,
asuivat Matvej-vaari ja Sonjamummo, kuten me heitä nimitimme. Isoisä puhui hyvin venäjää, mutta isoäiti ei – hän vain
hymyili. Hän leipoi maukkaita
piirakoita, joita kävin heillä
usein koulun jälkeen syömässä.
Isoisä soitti huuliharppua, isoäiti hyräili jotain suomalaista
laulua hiljaa itsekseen. Joskus
hän avasi kellariin johtavan
luukun ja toi sieltä pari kirjaa,
jotka hän työnsi minulle – siinä,
opettele.
Kellarissa isoäidillä oli kokonainen kirstullinen kirjoja,
enimmäkseen hengellistä luettavaa, mutta myös lasten satuja.
Jos joku olisi silloin sanonut
minulle, että vanhoina päivinäni vielä asun Suomessa, en olisi
poistunut kellarista lainkaan
ennen kuin olisin osannut lukea
niitä isoäidin kirjoja.

”Isoäiti hyräili jotain
suomalaista laulua
hiljaa itsekseen.”
Sitten astuin varusmiespalvelukseen Pohjoiseen laivastoon,
Kuolan niemimaalle. Kolme
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vuotta kuljin ’lipattomassa’
lakissa. Palveluyksikköni oli
sukellusvenelaivaston turvallisuusyksikkö, jossa mittasin
sukellusveneiden radioaktiivisuutta. Varusmiespalvelun päätyttyä vuonna 1974 päätin, että
on aika vaihtaa maisemaa.
Matkustin Leningradiin, johon päätin asettua. Siellä asui
äitini serkku Sergei Petrovitsh,
joka otti meripojan hoiviinsa.
Monien vaiheiden jälkeen, kun
olin pyrkinyt Muhinin taideteollisuusoppilaitokseen ja tullut
hylätyksi pääsykokeissa, päätin
hakea ammattiopistoon, jotta
ei olisi tarvinnut palata takaisin kotikaupunkiini. Sain opiskelupaikan ammattikoulusta
ja asunnon Krasnyj vyboržets
–tehtaan asuntolasta.
Ammattikoulusta päästessäni
minulla oli putkenvalssaajan
ammattipätevyys. Kuusi vuotta
tein työtä valssaamossa ranskalaisella valssilla. Työ oli raskasta
kolmivuorotyötä: kolmemetrisistä aihioista teimme 12-metrisiä kupariputkia. Putket toimitettiin vesivoimaloihin.
Tehdastyössä ollessani tunsin,
että minussa kuitenkin eli halu
tehdä jotain omaani. Asuntolassa tutustuin Tatjana-nimiseen tyttöön. Vuoden ajan me
seurustelimme, kunnes vuonna
1975 menimme naimisiin. Siihen mennessä tehdas oli rakennuttanut asuintalon, josta me
nuorina työntekijöinä saimme
asunnon. Vuonna 1976 syntyi
Svetlana-tyttäreni.
Sanoin itseni irti tehdastyöstä
ja aloin etsiä koristetaiteilijan
työtä. Siihen mennessä olin jo
ehtinyt suorittaa etäopintoina
18

Valeri Nuijan isoäiti ja isoisä kauan sitten

taidekorkeakoulun tutkinnon.
Koulutus oli vaativa: piti piirtää
ja maalata satoja harjoitustöitä,
jotka sitten lähetettiin Moskovaan arvioitaviksi.
Minun onnistuikin löytää työtä
Glavzapstroi-nimisestä rakennusyhtymästä. Nyt tunsin olevani omassa elementissäni. Tein
rakennuksiin koristesisustuksia,
piirsin julisteita ja kirjoittelin
iskulauseita ja onnitteluja. Silloin tällöin vanhempani kävivät luonamme kylässä. Isä kehui
töitäni ja hänen tukensa ja rohkaisunsa olivat minulle hyvin
tärkeitä.
Niihin aikoihin päätin kokeilla
siipiäni taidemaalarina: maalasin enimmäkseen asetelmia
luonnosta. Iltaisin ei työpaikalle saanut jäädä tekemään omia
töitä, joten ateljeen puute oli iso
ongelma.
Vuonna 1984 Vasilinsaaren toimeenpaneva komitea ilmoitti
avoimesta taiteilijan työpaikasta suuressa tehtaassa. Hain
tehtävää ja sain sen. Tehdas oli

todella suuri: siinä oli 18 osastoa ja viisi tuhatta työntekijää.
Verstas oli tilava ja minulla oli
lisäksi kolme alaista ja paljon
työtä.
Tehtaalla minulla oli oma
työhuone, jossa saatoin työskennellä myös työajan jälkeen.
Tehtaalla oli klubi ja museo,
joissa saattoi järjestää näyttelyitä. Minulla on edelleen tallella
vihot, joihin tehtaalaiset kirjoittivat ystävällisiä kommentteja
tauluistani. Tehtaalla olin töissä yhteensä 20 vuotta. Vuonna
2000 alkoivat henkilöstön supistukset ja vuonna 2004 niiden
kohteeksi jouduin myös minä.
Nyt suuren tehtaan paikalla on
tasainen kenttä. Sanovat, että
kentälle rakennettaisiin viihdekeskus.
Vuonna 2004 sain työpaikan
Humanistisen koulutuksen
akatemiasta, jossa tehtäväni oli
johtaa oppimateriaalitoimitusta. Opiskelijoita oli lähes tuhat
henkeä, jouduimme myös so-

mistamaan luentosaleja erilaisia
opiskelijoiden juhlatilaisuuksia
varten ja toimittamaan, painamaan ja monistamaan monistuskoneella oppikirjoja. Rehtori oli vallanhimoinen ja egoistinen henkilö. Olimme töissä
myös tenttikauden aikana.
Vuonna 1998 olin ilmoittautunut Suomen konsulaattiin
muuttojonoon. Jono eteni hitaasti, mutta eteni kuitenkin.
Vuosittain piti käydä näyttäytymässä, seistä jonossa ja esittää
asiakirjat, joista kävi ilmi, että
hakijalla on juuret Suomessa.
Kaiken kaikkiaan jonossa kului
13 vuotta – se on pitkä aika.
Mutta palatkaamme vielä
menneisyyteen. Vuonna 1982
syntyi toinen tyttäremme Nadezhda. Svetlana oli silloin
jo kuusivuotias. Vuonna 1984
menetin isäni. Se oli minulle
suuri järkytys. Matkustin isän
hautajaisiin entiselle kotipaikalleni (Toržokiin). Äiti oli
täysin pois tolaltaan.
Isän ruumis lepäsi asunnossa
kolme päivää. Oli maaliskuu,
eikä uunia lämmitetty, jotta

Asetelma vuodelta 1989

Maalaus vanhasta kirkosta vuodelta 1995.

asunto pysyisi viileänä. Ihmisiä kävi hyvästelemässä isääni,
olihan hänet tuntenut koko
paikkakunta. Hän oli ihminen,
joka ei koskaan kieltäytynyt
auttamasta ihmistä, joka apua
tarvitsi, mutta nyt häntä ei ollut
kukaan auttanut eikä toimittanut sairaalaan.
Kylän sairaanhoitaja ei ollut
isäni kuolinpäivänä suostunut
edes verenpainetta mittaamaan,
kun äiti oli tuonut kuoleman
kielissä olevan miehensä lää-

kintäpisteeseen. Sieltä isä oli
lähetetty kotiin ja sanottu, että
tämä teeskentelee sairasta.
Isä oli diabeetikko, mutta insuliinia oli saatavilla vain kaupungissa. Kukaan ei kuitenkaan
suostunut lähtemään kaupunkiin sitä ostamaan. Ambulanssin saattoi tilata vain kylän sairaanhoitaja. Kaiken lisäksi oli
lauantai ja kylän miehet olivat
jo juoneet saunaoluensa eikä
kukaan heistä suostunut lähtemään kaupunkiin apteekkiin.
Isä oli vasta 57-vuotias. Minulla
on tallella kaksi kunniamerkkiä,
jotka hän oli saanut ansioistaan
työrintamalla.
Vastoin puolisoni tahtoa aloitin vuonna 1990 piirustuksen
opinnot Repin-instituutin iltalinjalla. Puolisoni vastusti ajatusta opinnoista, koska hän olisi
tarvinnut apua kahden pienen
lapsen kanssa.
Opiskelin iltaisin viiden vuoden ajan ja valmistuin vuonna
1995. Samana vuonna ostimme
oman kesäpaikan kaupungin
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ulkopuolelta. Kesähuvila oli keskeneräinen – vain seinät olivat
pystyssä, joten jouduin kaikki
viikonloput viettämään rakennustyömaalla tehdäkseni talosta
asumiskelpoisen. Talo katettiin,
muurattiin uuni, seinät verhoiltiin laudoilla ja talon viereen rakensin vielä hirsisaunan. Kaikki
tämä vaati paljon voimia ja myös
rahaa. Nyt saatoimme kuitenkin
viikonloppuisin ja lomilla tulla
kaupungista puhtaaseen ilmaan
ja hiljaisuuteen.
Kasvatimme vihanneksia, mökillä kasvoi viinimarjapensaita
ja omenapuita. Kaiken liikenevän ajan vietimme lasten kanssa. Vaimoni oli töissä tehtaassa,
minä akatemiassa.
Vuonna 2004 päätimme, että
äitini muuttaa Tverin alueelta
Pietariin. Hän itse oli vastaan,
mutta hän ei huonojen jalkojensa vuoksi enää pystynyt jatkamaan elämistä entiseen malliin.
Asunto oli puulämmitteinen ja
uunia varten piti kantaa puita,
vettä piti hakea kaivosta, kaupassa äitini puolesta kävi naapuri. Koko muuttomatkan äiti
istui autoni takapenkillä, rutisti
sylissään ikonia ja itki.

”Äiti istui autoni
takapenkillä, rutisti
sylissään ikonia ja itki”
Erotimme äidille yhden huoneen asunnostamme ja vähän
kerrassaan hän ikään kuin heräsi henkiin, tutustui saman
rapun muihin mummoihin,
joiden kanssa istuskeli pihan
penkillä ja ruokki puluja. Äiti
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Petäjä

oli kiltti ja hyväntahtoinen vanhus. Hän kuoli vuonna 2009.
Aina Pietarissa käydessäni käyn
Smolenskin hautausmaalla hänen haudallaan ja kerron hänelle
kaiken, mitä on tapahtunut.
Sitten tulikin jo vuosi 2011. Sain
kutsun suomen kielen kursseille.
Yhdeksän kuukautta herra Kokko opetti meitä, kesällä suoritin
loppukokeen ja sain oleskeluluvan Suomeen.
Puolisoni pelästyi näin suurta
elämänmuutosta ja kieltäytyi
muuttamasta. Minulla oli nyt
valinnan paikka: muuttaako vai
ei. Päätin muuttaa yksin.
Vaimoni päätti, että hänen äitinsä muuttaa Tihvinästä (Leningradin alueelta) asuntoomme
Pietariin ja nyt he asuvat siellä
kaksistaan, kun taas minä käyn

heillä kylässä.
Kiitos Suomelle siitä, että otti
vastaan inkerinmaalaisen. Ensimmäisen vuoden ajan yksinäisyys ahdisti kovasti. Harmi ja
loukkaantumisen tunne vaimoa
kohtaan painoi kiilana sydämessä, mutta aika parantaa haavat.
Ja onhan minulla uskollinen ystäväni – taidemaalarin sivellin.
Se pelastaa minut aina vaikeista
tilanteista. Ryhdyin piirtämään
ja maalaamaan, pitämään näyttelyitä, ja kipu sydämessä alkoi
hellittää. Haaveissani on, että
voisin taiteessani kosketella
myös Kalevalan ikuisia teemoja.
Niin että kyllä tässä vielä eletään
ja maalataan niin kauan kuin
Luoja suo.
Valeri Nuijalla oli heinäkuussa
näyttely Myllypuron kirjastossa.

LYHYESTI
Tietoon tulleita kirjoja
Vartiainen, Onerva. Valo pimeässä
on hyvä – Lapsuusmuistoja sota-ajalta.
Kustannus Oy Pieni Karhu. Kirjaa on saatavissa nettikaupassa ja myös suoraan
kustantajalta osoitteessa www.pienikarhu.fi tai puh. 050 555 0512, hinta 15 €,
sisältää postikustannukset.
Kirjailija Onerva Vartiainen on kirjoittanut kirjan, joka kertoo lasten kokemusten kautta 1940-luvun sotavuosista Suomessa, niin maaseudulla kuin Helsingissä. Kirjan evakkoperheet ovat karjalaisia,
mutta Vartiainen muistaa hyvin myös
inkeriläisten tulon Orimattilan Niinikosken kylään marras-joulukuun vaihteessa
1943. Tätäkin kirjassa kuvataan. Eräänä
päivänä kylään ilmestyy vähän erilaisia
evakkoja, jotka osoittautuvat inkeriläisiksi. Perheiden lapset opiskelevat
alakoulun luokkahuoneessa sen lyhyen
ajan, mitä he Suomessa asuvat.
Valo pimeässä on hyvä –kirja on viehättävä ja toden tuntuinen kuvaus sotaajan elämästä suomalaisessa kyläyhteisössä. Kirjan sävy ja tunnelmat ovat
positiivisia kaikenlaisesta puutteesta
huolimatta. Lapset ovat hienosti sopeu-

tuneet siihen, että esimerkiksi makkarasta saattoi vain haaveilla. Uskottiin,
että sodan loputtua kaikki olisi toisin.
Kirja soveltuu hyvin lukemaan oppineille
lapsille itsenäisesti luettavaksi. Sitä voi
suositella myös karjalaisten ja inkeriläisten isovanhempien ja lastenlasten yhteiseksi iltalukemiseksi. Kirjassa on luonnollisesti paljon sanoja, joita nykyajan
lapset eivät tunnista. Isovanhemmat
voivat lukiessaan selittää sanoja ja myös
kertoa samalla omista kokemuksistaan.
Kirja on saatavissa kirjastoista ja se on
luettu myös näkövammaisten äänikirjastoon. Kirjaa voi suositella hankittavaksi
myös koulujen lainakirjastoihin. Toki se
käy myös ala-asteen luokissa yhteiseksi
luettavaksi.
Hiiri Armas. Neljä kotimaata. Valitut
runot. Karjalan kirjallisuuden klassikko –
sarja. Juminkeko-säätiö. Petroskoi 2015.
Inkerinsuomalaisella Turussa asuvalla runoilija Armas Hiirellä on neljä kotimaata:
Inkeri, Siperia, Karjala sekä Suomi ja
suomen kieli. Näistä kerrotaan hänen
uudessa kirjassaan, joka julkaistiin runoilijan 80-vuotispäivänä Petroskoissa.

Ennakkotieto Inkerin kirkon tulevasta
tapahtumasta
Inkerin kirkkoviikonloppu Joutjärven kirkossa 7. –
8.11.2015. Tilaisuus on 2-kielinen: tulkkaus suomeksi
ja venäjäksi. Lauantaina on mukana Arvo Survo,
sunnuntaina piispa Aarre Kuukauppi. Tarkemmat
tiedot Inkeriläisten viestissä no 5, joka ilmestyy 26.10.
alkavalla viikolla.

Armas Hiiri (Mishin) on syntynyt
Inkerinmaalla 15. helmikuuta 1935.
Vuonna 1941 perhe joutui Siperiaan,
1949 muutettiin Karjalaan, jossa Mišin
valmistui venäjän kielen ja kirjallisuuden
opettajaksi. Hän aloitti kirjailijanuransa
1961 venäjänkielisellä runokirjalla,
ensimmäinen suomenkielinen ilmestyi
1976. Kaikkiaan runokirjoja on kymmenkunta. Lisäksi hän on kirjoittanut lastenkirjoja ja -näytelmiä sekä oopperoita ja
kääntänyt runoutta venäjästä suomeksi
ja päinvastoin.
Hiiren elämäntyöksi on tullut Kalevalan
venäjäntäminen. Yhdessä folkloristin ja
tutkijan Eino Kiurun kanssa he käänsivät
venäjäksi kaikki viisi Lönnrotin itse
muokkaamaa Kalevalan versiota. Kirjaa
saa 12 euron tarjoushintaan Juminkekosäätiöstä, p. 040 564 8602, 08 653 0670,
sirpa.nieminen@juminkeko.fi
Finberg Ilkka. Jälkiä Monilta poluilta.
Runogalleria. Yliopistopaino/Pikapaino.
Helsinki 1997.

Kyselyjä kentältä
Tunnetko ja tiedätkö Jaakkimasta tai lähiseudulta kotoisin
olevia ihmisiä? Jaakkiman sanomien toimittaja Aarno
Kaartinen haluaisi tavata heitä. Yhteystiedot: 040 530 4817,
aarno.kaartinen@kolumbus.fi
Aleksei Krjukov tarvitsee avustajia, jotka voisivat silloin
tällöin (2 – 3 kertaa vuodessa) kääntää lyhyitä tekstejä
venäjästä suomeksi. ”Riittävän hyvä” kielitaito riittää.
Ilmoitatko tietosi suoraan Alekseille kauko@mail.ru tai AlinaSinikka Saloselle, 040 74370 42, alinasinikka@gmail.com.
Aleksei Krjukov etsii myös ihmisiä, jotka ovat kotoisin
Liissilän Kaipalan kylästä. Tiedot kuten edellä.
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TAPAHTUMAKALENTERI
Suomen Inkeri-liiton ja jäsenjärjestöjen
ohjelmatietoja 2015

Suomen Inkeri-liitto ry

Ilmoittajille
Tapahtumakalenteriin toivotut
ilmoitukset tulee toimittaa toimitussihteerille lehden kakkossivulla
ilmoitettuun aineiston vastaanottopäivään mennessä.

1. Retki Mooses Putron kesäpaikkaan ja konserttiin
Taipalsaaren kirkossa 30.8.2015

2. Suomen Inkeri-liitto ja Inkerin kulttuuriseura järjestävät sukututkimuspäivät 12. – 13.9. klo 9 – 17.

Matka tehdään omalla bussilla seuraavan aikataulun mukaan:
7.30 lähtö Helsingistä Rautatientorilta Mikonkadun turistipysäkiltä,
8.00 ensimmäinen pysähdys Tikkurilassa Museon edessä turistipysäkillä,
9.30 toinen pysähdys Lahdessa vaaleanpunaisen museorakennuksen edessä.
Taipalsaaren Putronniemeen saavutaan noin klo 12. Siellä on
huvilan esittely ja lounas: jauheliha/kasviskeitto ja leivät lisukkeineen sekä kahvi ja kahvileipä.

Paikalla on useita sukututkimuksen asiantuntijoita, mm. Pekka
Wikberg, Risto Toivonen, Viktor Hyyrönen ja mormooni Towe
Lindgren. Mormooneilla on digitoituina mm. Venäjän luterilaisen kirkon Pietarin konsistorin historiankopiot vv. 1833 – 1885.

HUOMIO! PAIKKOJA ON. Ennakkoilmoittautuminen
tarvitaan HETI, jotta voidaan varata sopivan kokonen
bussi. Matkan hinta, 60 € kerätään bussissa. Se sisältää
matkat, konserttilipun, lounaan kahveineen ja Putronniemen
esittelyn. Ilmoittautuminen Alina-Sinikka Saloselle alinasinikka@gmail.com (p. 040 7437 042). Ilmoitathan nimen, puhelinnumeron ja bussiin nousun pysäkin!
Klo 15 osallistumme Taipalsaaren kirkossa pidettävään pianokonserttiin:
”Muukalaismusiikia”. Pianotaiteilija Kirill Kozlovsky.
Säveltäjistä mainittakoon, mm. Chopin, Sibelius, Whittall, Prokofjev ja Rachmaninov.
Taustaltaan inkerinsuomalainen Kozlovsky on syntynyt 1981
Valko-Venäjällä. Hän valmistui musiikin maisteriksi SibeliusAkatemian pianomusiikin osastolta keväällä 2005. Jatko-opinnot hän suoritti Wienin musiikkikorkeakoulussa. Kozlovsky on
menestynyt useissa pianokilpailuissa; mainittakoon Jyväskylän
pianokilpailun voitto 2004 sekä ensimmäiset palkinnot ”Ciutat
de Mallorca” -pianokilpailussa Espanjassa 2003 ja Chopinkeskuksen pianokilpailussa Pariisissa 1998. Marraskuussa
2004 Kirill Kozlovsky valittiin Finland Festivalsin vuoden 2005
nuoreksi taiteilijaksi.
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3. Inkerikodin Inkeri-iltapäivät
Karjalatalon 2. kerros, Käpylänkuja 1, alle 1 km kävelyä Käpylän
asemalta tai
bussit 52, 55, 55K, 56, 57, 65A, 69, 506
Klo 13.30 kahvittelua pientä korvausta vastaan, klo 14.00
päivän aihe.
La 19.9.2015
Aleksei Krjukov kertoo aiheesta ”Mitä inkerinsuomalaisten vanhat talonnimet kertovat?”
La 7.11.2015
Kirjailija Lassi Hakulinen kertoo kirjastaan Laatokan sini. Romaani suurilta vesiltä. (Katso Inkeriläisten viesti no 2/2015,
LYHYESTI-palsta)
Tilaisuus järjestetään 13.30 alkaen yhdessä Wiipuri-seuran
kanssa heidän tiloissaan Karjalatalon 3. kerroksessa.
La 28.11. (normaali aika ja paikka)
Eläkkeellä oleva ulkoministeriön lähetystöneuvos Kristiina Häikiö pohtii kanssamme aihetta ”Mitkä taustatekijät mahtoivat
antaa alkusysäyksen 1990-luvun paluumuutolle?”
4. Inkeri soi – musiikillinen iltapäivä
14.11.2015 klo 14 Helsingin Maunulan kirkossa
Tilaisuudessa kuullaan tamperelaista muusikkoa Maco Oey:tä,
jolla on inkeriläinen tausta. Laulut ovat hänen itsensä tekemiä.
Kuulemme myös lauluyhtye Mesimarjoja ja kanttori Julia Hyyrystä. Puheenvuoron käyttävät Maija ja Hannu Nyman.

Konsertilla halutaan tukea Suomen Inkeri-liittoa taloudellisesti.
Samalla juodaan pj. Alina-Sinikka Salosen ja varapj. Viktor Hyyrösen 75-vuotispäivien kakkukahvit.
Muistamiset Suomen Inkeri-liiton hyväksi: 1) etu- tai jälkikäteen: Suomen Inkeri-Liitto ry, Danske Bank, tili FI51 8000 1200
3063 64, viitenumero 10032 2) paikalla kolehtihaaviin.
Maunulan kirkon osoite on Metsäpurontie 15, Helsinki.
Bussit 63, 66 ja 62 tulevat kirkon viereen. Pysäkin nimi on
Kuusikkotie. Maunulan ostoskeskuksen pysäkille 250 metrin
päähän tulevat ainakin seuraavat bussit: 51, 52, 66A, 67, 516,
jokerilinja 550, 552, 554, 554K, 603. Pysäkin nimi on Maunula.
5. Edustajia erilaisissa julkisissa tilaisuuksissa
Helsingin työväenopisto järjestää loka-marraskuussa 5 luennon sarjan Inkerinsuomalaisten monet kohtalot. Luennot pidetään maanantaisin klo 17:00 – 18:30 Keskisessä Opistotalossa,
sen Viipurisalissa (205), osoitteessa Helsinginkatu 26, Helsingin
Kallio.
19.10. Inkerin historiaa
FT Toivo Flink
26.10. Viimeinen juna Inkeriin - elokuva inkerinsuomalaisten
historiasta
Suomen Inkeri-liitto ry:n puheenjohtaja FM Alina-Sinikka
Salonen
2.11.Juhani Jääskeläinen Inkerin kirkon pappina
FM Juhani Jääskeläinen
9.11. Kyynelvaunut - inkerinsuomalaisten suuri pakoretki
Kirjailija Sinikka Paavilainen
16.11.Setäni, Aleksanteri Ahola-Valon elämä, taide ja itsekasvatusmenetelmä
FM Ritva Ahola
Agricolan seurakunnan viikoittaisessa tapahtumassa, SenioriFoorumissa on keskiviikkona 4.11. luento aiheesta ”Inkerin
kansan kipeät vaiheet”. Luennon pitää tri Toivo Flink. Tilaisuus
pidetään kirkon kryptassa ja se alkaa kahvihetkellä (maksullinen) klo 12. Luento alkaa klo 13. Se nauhoitetaan ja nauhoitetta on myöhemmin ostettavissa 5 euron hintaan. Tilaisuuksissa
on yleensä ihmisiä jopa yli 400, joten tilan rajallisuuden vuoksi
on syytä olla ajoissa paikalla.
************************************************

Hyvinkään Inkeri-kerho
Syksyn 2015 kerhopäivät:
Kokoontumiset seurakunnan aulakahviossa (Hämeenkatu 14)
kello 14.
13.9.
(Huom! poikkeuksellinen päivä.) Vieraaksemme

4.10.
1.11.

tulee Pietarin Marian kirkon eläkkeelle jäänyt tiedottaja Tuulikki Vilhunen.
Syyskokous sekä kuvia Rakveren kesäjuhlista.
Vieraana Solveig Crusell
aiheenaan tunnelmia Hyvinkäästä.

Lauantaina 5.12. klo 13. joulujuhla Hyvinkään seurakuntakeskuksessa.
Tiedustelut:
Outi Mäkelä p. 040 708 1999 outi.makela@kolumbus.fi
Leila Salo p. 040 567 7065 leila.salo@hotmail.com
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 kuun viimeinen lauantai klo 11.00.
Karjalatalon Inkerikodissa, Käpylänkuja 1.
Englannin tunnit jatkuvat torstaisin klo 17.00.
Muusta ohjelmasta tiedotetaan facebookin sivuilla
www.facebook.com/groups/SeukkoSeura
Puheenjohtajan yhteystiedot: Aili Mehiläinen,
ailimehi@hotmail.com
p. 050 3386 023.
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KESÄN LÄHTÖ
On päivä lämmin vielä
hämähäkki ansojansa kutoo
on vehmasta ja vihreetä
laiskotellen vedet liplattaa
mut katso...
hiljalleen jo puusta lehti putoo
keltaisena muistona
se tuuleen katoaa
Öitten tummuus
tuo viestin pohjoisesta
aamu-usvissakin
hiipii syksyn satu
kohta pian
lähtee linnut etelään...
jossain maisemissa
viimetalven latu
kiemurrellen
lunta odottaa
On päivä lämmin vielä
kuin syli suuren suven
mut luodot vesillä
jo syksyyn sukeltaa...
sade puuskittainen
armoton ja rankka
äkkivihaisena
maahan rynnistää
.. kesä liikahti
se lähtee
pian pois
Inkeriläissyntyinen Ilkka Finberg
Helsinki, Kannelmäki
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