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KANSIKUVA  
Inkeriläisten tulo Suo-
meen 1943. Kuvassa Iiris 
Peukkuri, 5v ja hänen tä-
tinsä Aino Tani. Kuva Arvo 
Korkkisen kokoelmasta.

Numero 6/2015 ilmestyy 
viikolla 51. Aineisto toimi-
tukseen 30.11. mennessä.

Numero 1/2016 ilmestyy 
viikolla 5. Aineisto toimi-
tukseen 12.1. mennessä.

Tässä numerossa – Inkeriläisten viesti 5 / 2015 Pääkirjoitus

Alina-Sinikka Salonen

Olen aiemmin kertonut lapsuudestani so-
dan keskellä, nälästä ja pelosta. Tilanne 
helpottui, kun meidät siirrettiin Viroon 

keväällä 1942 ja Suomeen keväällä 1943. Olen 
myös kertonut, että siitä alkaen olen halunnut 
unohtaa inkeriläisyyteni. Onnistuin tässä yli 60 
vuotta. Sitten nahkani alkoi repeillä. Inkeriläi-
syys voitti.

Olen olettanut, että kaikki on hyvin, kunnes viime 
aikoina sana pakolaisuus alkoi konkreettisesti tulla 
lähemmäksi ja lähemmäksi. – Kotini on samalla 
kadulla kuin Maunulan kirkko, viereisessä kadun 
numerossa. Eräänä päivänä kuulin, että kirkkoom-
me on majoitettu 70 pakolaista. Oli pakko lähteä 
liikkeelle ja kulkea kirkon pihan ohi. Siellä oli rau-
hallista. Pari miestä istui ulkona tupakalla. Ajatte-
lin, miltä heistä ja sisällä olevista mahtaa tuntua. 

Samassa sisältäni tuli tulvanomainen itku. Kiireh-
din kohti kotia. Sattui niin uskomattoman hyvin, 
että pihallamme tuli vastaan naapuri, joka oli ollut 
– ja on edelleen – vapaaehtoisena ”palvelemassa” 
kirkkomme vieraita. Häneltä kuulin avusta, mitä 
he olivat saaneet firmoilta mm. patjojen ja peitto-
jen muodossa. Muistin: olen itse tullut taaperona 
vanhempieni kanssa Suomeen ilman peittoja ja 
patjoja! Olimme täysin naapuriemme auttamis-
halun varassa. Onneksi sitä oli riittänyt.

Kuulin korvissani isäni sanovan: ”Sitten kun 
meitä sijoitettiin leiriin Oitin työväen talolle ja 
palokunnan taloon, tuntui siltä kuin olisimme 
taivaassa. Emme olleet eläessämme sellaista koh-
telua ja ystävällisyyttä saaneet. Ruoka oli hyvää, 
kohtelu oli hyvää.”

Tuo yllättävä itku kertoi minulle paljon. Olen 
koko ikäni kantanut mukanani kauhua ja pelkoa, 
joiden keskellä maakuopissa elimme. Mieleni ei 
muista, mutta tunteeni muistavat. 

PAKOLAISUUS, ELÄMÄN MITTAINEN TRAUMA?
Pääkirjoitus: Pakolaisuus, elämän mittainen trauma? 3

Kirjeitä kentältä  4

Pouta pakeni Inkeristä ja tuli uskoon  5

Kirjat sen kertovat  8

Sukututkimuspäivät Inkeri-kodissa  12

Ilkka Finbergin jälkiä monilta poluilta  14

Lyhyesti 16

Matkanvarrelta 17

Miksi -runo  20

Tapahtumakalenteri  21

Rakas lukijani! Olen rohjennut kertoa kokemuk-
seni sinulle. Jos tarinani herättää sinussa muistoja 
pakolaisuudesta – joko sotiin liittyen tai niiden 
ulkopuolelta - kirjoita ja kerro meille! Jos jostain 
syystä et voi paljastaa nimeäsi, kirjoita silti! Julvi-
esteissä. Jos sinulla on kokemuksistasi kuvia, lähetä 
niitäkin. Otamme kopiot ja saat kuvasi takaisin. 
Muista antaa postiosoitteesi!

Lähetä postia alinasinikka@gmail.com tai Suo-
men Inkeriliiton postiosoitteeseen.

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 osallistumismak-
sujen maksua varten: 
FI15 8000 1710 3772 44

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

Inkeriläisten viesti



4 5

Viktor Aitman

KIRJEITÄ KENTÄLTÄ
Tanhuaminen Ruotsissa

Ruotsissa on tanhuttu monessa paikassa Keski-
ruotsissa ja Gävlessä ja myös kesäjuhlilla. 1984 
me göteborgilaiset pyydettiin gävleläisiä tule-
maan ja opettamaan meitä. Meillä oli mukana 
suomalainen tanhuryhmä Rihmarulla, joh-
tajana Markku Plaketti. Hänen piti tallentaa 
tanhut (dustep, Jablutschka, Padespan, Svetit 
mesath. Karobushka, Krakowiak, Batpadine ja 
Kadrilja). Tansivideo nauhoitettiin. Tämän jäl-
keen meillä oli tanhukurssit ja tanssittiin myös 
muutamissa kesäjuhlissa.

Markku sovitti tanssin Juuret Suomessa ta-
pahtumaan (en muista vuotta) inkeriläisittäin. 
Kaikkien maitten tanhuajat tanssivat sen yh-
dessä (muistaakseni mukana oli myös inkeri-
läisiä Virosta).

Göteborgin seudulla toimi myös kaksi tanhu-
johtajaa ruotsalaisissa ryhmissä: Einari Sorkka 
(Viron Inkeristä) ja Johannes Sorvari.

Muistaakseni myös Boråsin aikaisemmissa ke-
säjuhlissa on esitetty tanhuja. 

Lehtemme joulukuussa ilmestyvän tämän vuoden viimeisen numeron välissä 
ovat tilillepanokortit maksujen maksamista varten.  

Vuoden 2016 lehtimaksun eräpäivä on 15.1.2016 ja jäsenmaksun eräpäivä 15.2.2016.

PYYDÄMME TEITÄ MAKSAMAAN MAKSUT  
VASTA VUODEN 2016 PUOLELLA. 

TÄTEN HELPOTAMME KIRJAPIDON TYÖTÄ. 

HYVÄT LUKIJAMME JA LIITTOMME HENKILÖJÄSENET!

POUTA PAKENI INKERISTÄ JA TULI USKOON
Martti Keskinen

Inkeri itki silloin eivätkä 
kyyneleet veljeskansam-
me poskilta vieläkään ole 

kuivuneet. Nikolai Pouta oli 
nuorukainen 1917, kun Lenin 
lupasi kolme hyvää maaorjien 
jälkeläisille panssariauton katol-
ta Pietarissa: maata maattomille, 
leipää nälkäisille ja rauhan sodan 
näännyttämille. Se oli puhetta, 
joka tehosi. Poutakin nieli näin 
makoisan syötin ja lähti mittai-
lemaan kreivin maata itselleen. 
Hän oli nimittäin kartanon 
alustalaisperheen poika, Inkerin 
vanhaa suomalaisväestöä.

En ole varma, ehtikö nuori 
Nikolai kyntää sarkaa omaa 
maata, kun tuli tieto, että 
bolševikkihallitus oli antanut 
maat kansalle, mutta yhteiseksi. 
Se oli ensimmäinen isku Lah-
den kylässä Pietarin liepeillä 
asuneella nuorukaiselle. Toinen 
isku osui hieman lievempänä 
Inkerin maalaisväestöön, mutta 
sitäkin kipeämmin kaupunkilai-
siin. Venäjä ajautui nälänhätään.
Ei kahta ilman kolmatta. Luvat-
tua rauhaakaan ei tullut. Patrulli 
sodan ajalta tutuissa harmaissa 
sinelleissään kolkutti kiväärin-

perällä Poudan ovea ja hänelle 
ojennettiin lähtökäsky taisteluun 
Judenitsin ja Denikinin valkoar-
meijoita vastaan. Vastavallanku-
mous oli tukahdutettava. Pouta 
tunsi tulleensa täysin petetyksi.

”Jäykkäliikkeinen 
sotaväki ei ehtinyt 

saada edes kivääreitä 
olalta, kun välikohtaus 

oli jo ohi”.

Rintamalle lähtevät joukot sei-
soivat nelirivissä Pietarin torilla. 
– Katsokaa, ettei kukaan karkaa 
rivistä!, huusi komissaari plu-
toonien johtajille.   
Rivien hännillä seisova Pouta 
teki silloin elämänsä ratkaisun. 
Paiskaten kiväärinsä torin mu-
kulakivetykseen hän säntäsi 
juoksuun ja mutkitellen rivien 
välistä pääsi lähimmän kulman 
taa ja siitä edelleen porttikäy-
täviä ja pihoja pitkin tavoitta-
mattomiin.   
Jäykkäliikkeinen sotaväki ei eh-
tinyt saada edes kivääreitä olalta, 
kun välikohtaus oli jo ohi. Hie-
man rauhoittuneena inkeriläis-
karkuri suuntasi nyt matkansa 
kohti kaupungin pohjoisosassa 
sijaitsevaa tuttavaperheen kotia.
Perillä perheen poika, Poutaa 
hieman vanhempi valmisteli 
pakomatkaa Suomeen. Pouta 
päätti lähteä mukaan, sillä vaih-
toehdot sotilaskarkurilla olivat 
nyt vähissä. Vielä samana iltana 
miehet astelivat Suomenlahden 

Juttu 
julkaistu 

aikaisemmin 
Vapaussoturi lehdessä 

numero 6/1990.

Nuohoojamestari Pouta vaimonsa Helmin kanssa kotipihassaan Turussa.
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jäälle ja suuntasivat kulkunsa 
kohti luodetta. Mutta nyt tuli 
mukaan odottamaton tekijä. 
Alkoi pyryttää lunta ja miesten 
suuntavaisto petti. Itse he eivät 
sitä tienneet, kun maata ja valli-
tuksia vastassa. He olivat tulleen 
Kronstadtiin.

- Stoij!, kuului edestä ja miehet 
pysähtyivät. Kaksi vartiomiestä 
seisoi kiväärin piippujen taka-
na. Vaadittiin passeja. Poudalle 
ei ollut, mutta pakokaverilla 
oli ja tämän näyttäessä passi-
aan Pouta veti hermostuneena 
tupakka-askin taskustaan ja 
tarjosi kohteliaasti vartiomie-
hille paperossejaan, joista oli 
kova pula.    
- Ottakaa vaan useampia, ke-
hotteli Pouta ja sotilaat ottivat, 
mutta aavistelivat ettei näin au-
liisti tupakkaa tarjoilevan asiat 
ole oikein kohdallaan.  
- Ja teillähän on kai samanlai-

nen, laukaisi tarkastaja tilanteen 
kääntyen Poudan puoleen. 
- Niin on, vastasi Pouta ja var-
tiomiehet päästivät pakolaiset 
kunniaa tehden lähtemään. Mi-
täpä tappamiseen kyllästyneet 
matruusit nyt yhdestä karkurista 
välittivät.

Nyt suunnattiin matka samoja 
jälkiä seuraten takaisin Pietariin 
ja vasta selkeiden ilmojen tultua 
lähdettiin jään yli yöllä kohti 
Suomea. Näin pako onnistui ja 
Poudasta tuli turkulainen. Siellä 
Auran rannoilla hän koki hen-
gellisen kääntymyksen ja liittyi 
lestadiolaisiin uusheränneisiin. 
Uuden elämän tiellä häntä joh-
datteli Pietarissa nuohoojana 
toiminut A. Pulkkinen, jonka 
palveluksessa Poudasta tuli am-
mattitaitoinen nuohooja.

”Kiireestä kantapäähän 
hieno herra nokisissa 

vaatteissa”.

Minä olin seitsenvuotias poika-
nen, kun keittiöömme Kalevan-
kadun talossamme Jyväskylässä 
ilmaantui mies kuin marsalkka 
Tuhatševski tai Rudolf Valenti-
no. Koskaan ei niin uljasta nuo-
hoojaa oltu nähty Jyväskylässä. 
Kiireestä kantapäähän hieno 
herra nokisissa vaatteissa. Hän 
kertoi kuulleensa, että meilläkin 
oltiin uusheränneitä ja että hän 
on muuttanut kadun toiselle 
puolelle poikamiesasuntoon. 
Tämä tutustuminen johti elä-
mänpituiseen ystävyyteen nuo-
hoojamestarin ja vanhempieni 
välillä. Minulle Nikolai Pouta 
oli hyvä setä, jonka asenteita 
kunnioitin.    
Jo Turussa nuori nuohooja oli 
luonut katseensa Ahoniuksen 

kenkäkaupassa työskentelevään 
kauppiaan kasvattityttäreen Hel-
mi Helmiseen ja kohta oli häiden 
aika. Vihkimisen suoritti uusles-
tiriolaisten oma kasvatti ja Kii-
nan lähetti rovasti Yrjö Nummi. 
Tämä tulevien taiteilija-veljesten 
tulisieluinen isä toi häälahjanaan 
nuorelle parille pienen runonsa, 
oka muistivaraisesti päättyi rii-
meihin:

”Oi Helmi helmi sä kästehelmi Sä 
lauhdutat hellettä Poudan.”

Poudan osuus pienen lestadio-
laisen ystäväpirin vetäjänä Jy-
väskylässä oli varsin merkittävä. 
Hänen vanavedessään ompe-
luseuroissa vieraili joskus 1930 
vuoden paikkeilla inkeriläinen 
Matti Steenari, jonka runneltu 
olemus kertoi kaiken uskovais-
ten oloista Neuvostoliitossa. 
Muistan hänet onnenitkuisena 
erään jyväskyläläisen ratsuvä-
en everstin vierellä kertomassa 
kovia kokemuksiaan Ulsovin 

pakkotyöleiriltä jossakin Ob-
joen itäpuolelle. Sieltä maan-
päällisestä helvetistä Steenari 
oli onnistunut pakenemaan toi-
sella yrittämällään.   
Herätysliikkeeseen lukeutuva 
eversti merkisti Steenarille tur-
vaa ja tukea, jonkinlaista pistet-
tä iin päällä vapaassa valtiossa. 
Luokkaeroja uskonveljien välil-
lä ei ollut lainkaan. Silloin täl-
löin nähtiin luurankotakkisen 
everstin kohteliaasti kohottavan 
kätensä kultakoristeisen lakin-
lippansa reunaan ja pysähtyvän 
Kauppakadulle juttelemaan no-
kisen nuohooja Poudan kanssa. 
Kaupunkilaisia se kummasti ih-
metytti, kunnes virisi huhu, että 
Pouta oli Venäjältä tullut ruhti-
nas, joka tuntee entisen keisarin 
henkivartioupseerin. 

”Virisi huhu, että Pouta 
oli Venäjältä tullut 

ruhtinas”.

Kuva on Turusta Inkeriläisten muistomerkin paljastuksesta 1962. Se on 
Maija Talonpojan kokoelmasta. Hän itse on airueena keskellä kiven takana. Nikolai Poudan harras uskon-

nollisuus vei hänet luonnollisesti 
mukaan kirkon luottamustoi-
miin Jyväskylässä. Lestadiolai-
set suunnathan ovat pitäytyneet 
kautta aikojen lutherilaiseen op-
piin ja olleet siinä hengen suola. 
Talvisodan aikana, kun Jyväskylä 
Sylvesterin päivänä joutui use-
an voimakkaan pommituksen 
kohteeksi, Pouta kunnostautui 
tulipalojen sammutustöissä vi-
hollisen tulen alla. Hän oli jo 
silloin ikämies.    
Sotien jälkeen tänne siirtyneiden 
inkeriläisten asema muodostui 
paitsi Suomen häpeäksi, inkeri-
läisille itselleen kärsimystieksi. 
Pouta antoi heimoveljilleen kai-
ken mahdollisen apunsa. Moni 
Ruotsissa asuva inkeriläinen jäi 
ikuiseen kiitollisuudenvelkaan 
jyväskyläläiselle nuohoojames-
tarille. Ikävä vain, että muuttuva 
yhteiskunta ei tuntenut kiitolli-
suutta nuohoojaa kohtaan. Hä-
neltä otettiin pois nuohouspiiri, 
jota mestari oli yksityisyrityk-
senä johtanut vuosikymmenet. 
Elettiin kunnallistamisen aikaa. 
Pouta katsoi aikansa täyttyneen 
Jyväskylässä ja muutti Turkuun, 
jossa eli kuolemaansa asti.

Tämä inkeriläiskohtalo palau-
tui elävänä mieleen Jyväsky-
län Survossa, jonne minutkin 
oli kutsuttu tapaamaan tästä 
sukutalostamme satoja vuo-
sia sitten Inkeriin muuttaneen 
nuorukaisen jälkeläistä pas-
tori Arvo Survoa.   
- Voi veljet, miksi jätitte meidät 
sinne Egyptin orjuuteen, huo-
kasi tämän päivän tunnetuin 
inkeriläinen. Helppoa ei siletä 
paluu olekaan ollut, sen todistaa 
Poudan kokema seikkailu.

Nikolai Pouta luuli rantautuvansa Suomeen maalle, mutta sankka lumipyry olikin 
johtanut hänet Kronstadiin.
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KIRJAT SEN KERTOVAT
Alina-Sinikka Salonen

TEEMA JATKUU: MITÄ JÄÄ INKERISTÄ JA INKERIIN MEIDÄN JÄLKEEMME?

Maailma muuttuu ja 
”kehitys kehittyy”, 
mutta toistaiseksi ei 

ole kirjan voittanutta välinettä 
siirtää tietoa tuleville sukupol-
ville. Kirjaa ei tarvitse mukauttaa 
alati muuttuvaan tekniikkaan. 
Sisältö on mahdollista kääntää 
kielestä toiseen. Käyttämiseen ei 
tarvita koneita, lukutaito riittää. 
Joskus kirjan saa helposti: kä-
velee kirjakauppaan ja ostaa, tai 
kirjastoon ja lainaa.

Aina asiat eivät suju näin vai-
vattomasti. Tekstini on tarkoi-
tus olla silloin avuksi. Kirjoitan 
tätä sinulle, joka et ole tottunut 
hoitamaan asioita tietokoneella. 
Uskon, että myös tietokoneita 
käyttävä löytää jotakin uutta. 
Esittelen rakennuksia ja laitok-
sia, joissa käyminen jännittää. 
Niin minuakin, mutta laitokset 
ovat olemassa meitä varten. Ja 
niissä on totuttu auttamaan en-
sikertalaisia.

Inkeri-aiheisten - ja 
muidenkin - kirjojen 
etsiminen

Inkeriläisten viestin numerossa 
1/2015 on sivuilla 13–17 luet-
telo Inkeri-aiheisista kirjoista 
ja muista tuotteista. Luettelon 
lopussa ovat erikseen ne kirjat 
ja tuotteet, joita voi ostaa Suo-
men Inkeri-liiton kautta. Tässä 
kerrotaan, miten hankit joko 

luettelossa mainittuja kirjoja tai 
mitä hyvänsä muita.

Jos kirja on uudehko, ja haluat 
ostaa sen, menet kirjakauppaan 
kysymään. Jos siellä ei ole, pyy-
dät, että se tilataan sinulle. Kir-
jakauppiailla on luettelot, joista 
he näkevät, onko sitä saatavissa. 
Nykyään jopa tavaratalot myyvät 
kirjoja. Näiden halukkuutta tilaa-
miseen en ole testannut.

Jos haluat lainata kirjan, menet 
kotikuntasi kirjastoon. Jos sitä 
ei ole paikalla, voit tehdä vara-
uksen. Tarvittaessa kirja voidaan 
tilata ns. kaukolainana melkein 
mistä hyvänsä kirjastosta. Si-
nulle ilmoitetaan, kun se on 
tullut.     
Jos kirja ei ole myynnissä kir-
jakaupoissa, kysele antikvariaa-
teista. Heilläkin on verkostoja 
keskenään, joten se voidaan tilata 
sinulle. Muutama antikvariaatti 
on mainittu Viestissä olleen lu-
ettelon lopussa. Siinä mainitaan 
mahdollisena ostopaikkana myös 
Inkerin kulttuuriseura.

Netin käyttäjille harvinaisten-
kin kirjojen ”metsästys” tuottaa 
usein tulosta. Itse olen monen 
yrittämisen ja pitkän odotuksen 
jälkeen löytänyt mm. loppuun-
myydyn Inkerin suomalaisten 
historian, jonka Inkeriläisten 
Sivistyssäätiö on julkaissut 1969. 
Etsimiäni Henri J.M.Nouwenin 
kirjoja sen sijaan en ole yli vuo-
den kestäneessä metsästyksessä 
löytänyt.

Kunnallisten kirjastojen lisäksi 
monissa paikoissa – työväen-
opistot, palvelutalot - on omia 
kirjastoja. Niissä en ole nähnyt 
Inkeri-aiheisia kirjoja. Miksi et 
sinä veisi, jos sinulla on ylimää-
räisiä kirjoja? Nämä kirjastot 
toimivat yleisön lahjoitusten 
varassa.    
Myös kunnalliset kirjastot saat-
tavat ottaa hyväkuntoisia kirjoja 
vastaan. Lahjoituksen jälkeen 
et voi määrätä, mihin kirjasi 
sijoitetaan. Jos kirjaston koko-
elmassa on jo kyseinen kirja, 
hyväkuntoinen menee myyntiin, 
huonokuntoinen poistoon.

Mediassa on kerrottu, että hal-
litus saattaa muuttaa kuntien 
kulttuurilakeja. Silloin saattaa 
syntyä tilanne, että kirjastot ovat 
yhä enemmän osa kansalaistoi-
mintaa, jolloin lahjoitusten mer-
kitys kasvaa.

Jos syystä tai toisesta sinulla on 
tarve luopua kirjoista, ethän anna 
niiden joutua roskiin! Ensiksi ky-
syisin sukulaisilta ja ystäviltä. Jos 
lapset ovat ”kaukoviisaita”, he ot-
tavat talteen tätä tärkeää kansal-
lista kulttuuriomaisuutta. Se saat-
taa myöhemmin ruveta paljonkin 
kiinnostamaan.    
Jos lähipiiristä ei löydy ottajaa, 
muista antikvariaatit! Jos lähellä 
olevat eivät ole kiinnostuneita, 
kannattaa soitella kauemmaksi-
kin. Jos kauppias on kiinnostu-
nut, hän tulee pitemmänkin mat-
kan takaa ja hoitaa kuljetuksen.

Kansalliset 
kirjakokoelmat ja arkistot 
niiden yhteydessä

Helsingissä Senaatintorin reu-
nalla, yliopiston vieressä, on 
kaunis 1845 valmistunut Carl 
Engelin suunnittelema raken-
nus. Siinä toimii Kansalliskir-
jasto. Taloa on myöhemmin 
laajennettu niin, että se ulottuu 
Fabianinkadulle. Tällä hetkellä 
osoitteessa Unioninkatu 36 si-
jaitseva Engelin rakennus on 
remontissa. Sisäänpääsy kirjas-
toon on tilapäisesti osoitteessa 
Fabianinkatu 35.

Kansalliskirjaston nimi on vuo-
delta 2006, sitä ennen se oli Yli-
opiston kirjasto. Tämä johtuu 
siitä, että sen toiminta pohjau-
tuu Yliopistolakiin. Sen mukaan 

Kansalliskirjasto sijaitsee Helsingissä komeassa Carl Engelin suunnittelemassa 
rakennuksessa.

Helsingin yliopiston kirjasto, Kuvaaja Linda Tammisto.
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Helsingin yliopiston yhteydes-
sä toimii Kansalliskirjasto, joka 
vastaa kansallisen kulttuuripe-
rinnön tallettamisesta, ylläpi-
dosta ja saatavuudesta.

Helsinki-infossa 5/2014 kirjas-
ton johtaja Kai Ekholm kertoo: 
”Neljään kerrokseemme mah-
tuu 115 neliökilometriä aineis-
toa. Siihen kuuluu kirjoja, sa-
nomalehtiä, karttoja, julisteita, 
esitteitä, musiikkia, nuotteja ja 
digitaalista aineistoa. --- Kan-
salliskirjastossa käykin sekalaista 
sakkia: juuristaan kiinnostuneita 
ihmisiä, pääsykokeisiin lukevia 
nuoria ja tietysti tutkijoita.”

Kirjasto lupaa palvella kaikkia 
tiedon tarvitsijoita. Sieltä an-
netaan lainoja sekä kotiin että 
lukusalissa luettaviksi. Inkeri-
aiheista tietoa on Fennica-
kokoelmassa. Vanhaa aineistoa 
annetaan vain lukusalikäyttöön. 
Kaukopalvelu toimittaa aineis-
toa Suomesta ja ulkomailta ko-
tilainaksi tai lukusalikäyttöön. 
Palveluun kuuluu myös erilais-
ten kopioiden toimittaminen.

Kun remontti päättyy, Engel-
rakennuksessa järjestetään taas 
monenlaisia yleisötapahtumia. 
Kirjastosta voi myös tilata vaik-
kapa kiertonäyttelyn, esimerkik-
si ”Suomenkielisistä neuvostokir-
jallisuutta: Rajan takana 1918 
– 1944” tai aapisia esittelevän 
näyttelyn ”ABC – Agricolan Abc-
kirjasta nykyaapiseen”.

Helsingin yliopiston kirjas-
tokin on taas vuodesta 2010 
olemassa. Sen piiriin on koottu 
yhdeksi kokonaisuudeksi siihen 
asti erillään toimineet tiede- ja 
tiedekuntakirjastot sekä Opiske-
lijakirjasto. Pääkirjasto on Kai-
saniemen kadulla, Kaisaniemen 
metroaseman läheisyydessä. Kir-
jaston käyttöoikeus on kaikilla, 
lainaoikeus yli 15-vuotiailla, 
Suomessa asuvilla henkilöillä. 
Elektroniset aineistot ovat kaik-
kien asiakkaiden käytettävissä 
kirjastojen tiloissa.

Itse olen opiskeluaikoina käyt-
tänyt paljonkin Opiskelijakir-
jastoa, joka oli silloin hyvin 
varustettu opiskelijoita varten.  

Nyt uusi, erittäin monipuolinen 
kirjasto ja näyttää palvelevan 
myös meitä inkerinsuomalaisia. 
Löysin sieltä aineistoa Oitin 
leiristä 1940-luvulta. En ollut 
löytänyt sitä kunnallisesta kir-
jastosta.

Suomalaisen kirjallisuuden 
seura ry (lyhennettynä SKS) 
on merkittävä vaikuttaja Inkeri-
aineiston tallettajana. Inkeri-
kirjoistakin suuri osa on SKS:n 
toimittamia, viimeisin Inkerin 
kirkon neljä vuosisataa –kirja 
tältä keväältä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

• on vuonna 1831 perustettu tieteelli-
nen seura ja yleishyödyllinen yhdistys

•  on Suomen suurin humanistisen tie-
de- ja tietokirjallisuuden kustantaja

•  kerää ja tallentaa suomalaista kult-
tuuria ja kulttuuriperintöä

•  harjoittaa tieteellistä tutkimusta
• tukee Suomen kirjallisuuden vientiä
•  jakaa tietoa suullisesta ja kirjallisesta 

kulttuuristamme.

Suomalaisen kirjallisuuden seuran 
kirjaston kokoelmissa on
•  koti- ja ulkomaista tutkimuskirjal-

lisuutta kulttuurien tutkimuksen 
alalta: folkloristiikkaa, antropologiaa, 
uskontotiedettä, kansatiedettä ja 
etnomusikologiaa

•  kotimaista kaunokirjallisuutta ja sen 
tutkimusta

•  muuta humanistista kirjallisuutta.

Suomalaisen kirjallisuuden seuran 
arkiston kokoelmissa on
•  kirjallisuuden ja kulttuurihistori-

an aineistoa: kirjailijoiden ja kirjal-
listen toimijoiden arkistoja, käsikir-
joitusaineistoja, kirjeitä, asiakirjoja, 
valokuvia ja äänitteitä

•  perinne ja nykykulttuurin aineistoa 
käsikirjoituksina, valokuvina, videoi-
na ja äänitteinä.

SKS:n kirjallisuusarkisto ja kir-
jasto ovat kaikille avoimia.

Kirjaston asiakastilat sijaitsevat 
SKS:n päärakennuksessa, osoit-
teessa Hallituskatu 1, Helsinki. 
Siellä on lukupaikkoja, asiakas-
käyttöön tarkoitettuja tietoko-
neita sekä langaton verkko asi-
akkaiden omia laitteita varten.

Arkisto sijaitsee osoitteessa Ma-
riankatu 19 E (sisäpiha). Siellä 
on yli 1800 henkilön ja yhdis-
tyksen arkistoa. Näistä käsikir-
joitus- ja muita kirjallisia aineis-
toja on noin 1200 hyllymetriä, 
äänitteitä noin 5500 tuntia ja 
kuvia yli 130.000 kpl. Alkupe-
räisiä aineistoja ei lainata arkis-
ton ulkopuolelle.

SKS ottaa mielellään vastaan 
ideoita tai valmiita käsikirjoi-
tuksia yleistä tietokirjallisuutta 
tai tiedekirjallisuutta edustavista 
teoksista. Käsikirjoitusta tai kir-

jaideaa voi tarjota sähköpostitse 
jo ennen lopullisen käsikirjoi-
tuksen valmistumista. Sen pe-
rille toimittamisesta kannattaa 
kysyä ohjeita tai tutkia netistä. 
Käsikirjoituksia ei palauteta.

Suomalaisen kirjallisuuden-
seuran kustantajamyymälä, 
nimeltään Tiedekirja toimii 
osoitteessa Snellmaninkatu 13. 
Kirjoja on saatavilla myös muis-
ta hyvin varustetuista kirjakau-
poista kautta maan.

Kirjoituksessa olen esitellyt tär-
keimmät ja suurimmat kirjoihin 
liittyvät laitokset. Kansalliskir-
jasto, Yliopiston kirjasto ja Suo-
malaisen kirjallisuuden Seura 
yhdessä muodostavat niin tiheän 
seulan, että tuskin mikään meil-
le inkerinsuomalaisille tärkeä 
kirja tai muu julkaisu jää sen 
ulkopuolelle. Voimme olla siis 
turvallisella mielellä siitä, että 
meidän ei tarvitse huolehtia 

Suomessa julkaistun aineiston 
säilyttämisestä. Asia on hyvässä 
hoidossa.

Kansalliskirjaston lukusali

Helsingin yliopiston kirjasto, Kuvaaja Linda Tammisto.
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SUKUTUTKIMUSPÄIVÄT INKERI-KODISSA 12. – 13.9.2015.
Pekka Wikberg

Monia meitä kiinnostaa, mistä tulen ja 
kuka olen. Miten ja missä vanhempani 
tai heidän vanhempansa elivät? Aluksi 

on tärkeää kerätä lähtötietoja, esim. haastattele-
malla vanhoja sukulaisia ja keräämällä tarinoita 
suvusta. Pienetkin asiat ovat tärkeitä. Valokuvat 
antavat paljon tietoa. Tee muistiinpanoja, nauhoi-
ta tai videoi, kaikki muistitieto on tärkeää saada 
talteen.  

Asioita ei kannata pohtia yksin. Vuosittain on jär-
jestetty inkeriläisten sukujen tutkimuspäivät, 
joissa on annettu henkilökohtaista neuvontaa. Päi-

villä on usein käytössä myös kirkonkirjoja, joihin 
muuten on vaikea päästä käsiksi. Nyt järjestetty 
kaksipäiväinen tapahtuma sai osanottajilta pal-
jon kiitosta. Moni sai tietoa esi-isistään, joista ei 
aikaisemmin tiennyt mitään. Jopa paikalla olleet 
asiantuntijat löysivät kävijöistä sukulaisiaan. Mo-
net paluumuuttajat kävivät tilaisuudessa. Nämä 
tilaisuudet ovat monasti helpoin tapa päästä kiin-
ni Suomessa olevaan arkistomateriaaliin ja saada 
apua ja jopa valmiita tutkimuksia. 

Seuraavan kerran tapahtumaan voi osallistua 12. – 
13. maaliskuuta 2016 Karjalatalolla Helsingissä. 

Samanlaista neuvontaa saa Vantaalla ”Kuulutko 
sukuuni” tapahtumassa, jossa inkeriläisten su-
kujen tutkijoilla on oma osastonsa. Neuvonta on 
maksutonta. Apua voi ja kannattaa aina pyytää.

Kirkonkirjoja ja muita lähteitä

Inkeriläisten tietoja löytyy monista eri arkistoista. 
Vanhempi aines on digitoitu ja katsottavissa netis-
sä esim. http://digihakemisto.appspot.com, josta 
löytyvät Suomessa olevat yli sata vuotta vanhat 
kirkonkirjat. Nuoremmat kirkonkirjat ja esim. ”In-
kerin siirtoväen kortisto” vaativat tutkimusluvan 
arkistolaitokselta. Eri aineistoista löytyy luetteloita 
esim. www.inkeri.com/sukututkimus -osoitteesta.
Kannattaa käyttää hyväkseen myös muiden inke-
riläisten sukujen tutkijoita ja hakea heiltä tietoja 
ja vinkkejä omaan tutkimukseensa. 

Sähköpostilla voi kysyä osoitteista: suomeninkeri-
liitto.sukututkim@gmail.com tai sukututkimus@
inkeri.com. Facebookissa on myös keskustelu-
ryhmiä, esim. ”Karjalan inkeriläiset, inkerikot” ja 
”Ingria”. Nimen lisäksi olisi hyvä tietää henkilön 
syntymäaika ja seurakunta kylän tarkkuudella. - 
Miten pitkälle voi sukuaan löytää? Inkerissä oli 
noin 30 suomenkielistä seurakuntaa. Noin 20 seu-
rakunnan joitakin kirjoja on Suomessa. Parhaiten 
löytyy Tuutarin, Hietamäen, Rääpyvän ja Pietarin 
Pyhän Marian seurakuntien kirkonkirjoja, joista 
voi hakea esivanhempia aina 1700-luvun alusta 
lähtien 1900-luvun alkupuolelle saakka. Pietarin 
arkistoissa on lähes kaikista seurakunnista kirkon-
kirjoja, joita nykyään on jo digitoitu ja niitä voi 
tutkia kyseisessä arkistossa. Sukua voi löytyä myös 
Pietarissa ilmestyneistä suomenkielisistä lehdis-
tä vuosilta 1870 - 1917. Pietarin Viikkosanomat, 
Pietarin Sanomat, Pietarin Sunnuntailehti, Inkeri, 
Uusi-Inkeri ja Neva nimisiä lehtiä voi lukea Kan-
salliskirjastossa Helsingissä mikrofilmeiltä. Näistä 
lehdistä voi saada tietoa esi-isiensä tekemisistä ja 
kyseisen paikkakunnan tapahtumista.

Helsinkiläinen Juha Koskinen etsi henkilöitä, joilla oli rippikirjassa merkintä, että olivat menneet Inkerinmaalle. Pekka Wikberg 
löysi heidät Pietarin Pyhän Marian seurakunnan Lahden kylästä.”

Iän myötä juuret Inkerissä tulevat 
tärkeiksi

Tulevat sukupolvet varmasti arvostavat meidän nyt 
tekemäämme tai teettämäämme sukututkimus-
ta. Vielä on olemassa muistitietoa inkeriläisistä 
esivanhemmista, jolla päästään kiinni arkistossa 
olevaan tietoon. Sitä tietoa ei ole välttämättä ny-
kyisellä sukupolvella, eikä asia heitä kiinnosta tällä 
hetkellä. Kun ikää karttuu, tulevat juuret Inkerissä 
tärkeiksi. Silloin on hyvä kaivaa esiin vanha su-
kutaulu.

pekka.wikberg@elisanet.f i
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ILKKA FINBERGIN JÄLKIÄ MONILTA POLUILTA   
Risto Sänkipohja  

Jos siiville nousu
se aikansa viekin
on lento se sitten
niin huimaa...

(Ilkan runosta: Onnentoivotus vastasyntyneelle)

Syyskuussa 1943 inkeriläisille tuli lähtö 
Järvisaaren kylistä, niin myös Ilkka Fin-
bergille (s. 1933) ja hänen Eva-äidilleen. 

Ilkan isän, maasta ja ilmasta käsin alueita ku-
vanneen ja kartoittaneen topografin saksalai-
set olivat edellisenä vuonna hirttäneet. Syy-
tä ei tietenkään ilmoitettu.    
Inkeriläisiä kuljetettiin Hatsinasta junalla län-
teen. Veimarissa sattui Ilkan elämään suuresti 
vaikuttanut tapahtuma. Risteysasemalla saksalai-
nen upseeri määräsi junan suuntaamaan työvoi-
mapulasta kärsivään Saksaan. Mutta ratakiskojen 
välissä seisoi päättäväinen suomalainen lotta Anni 
Tukia, joka esti junan lähdön Saksaan. Lotta ei 
upseerin käskyistä huolimatta väistynyt kiskoilta, 
upseeri joutui päästämään junan Narvan suuntaan.

”Tallinnassa Ilkka tapasi Suomesta 
käymässä olevan Hilkan. 
Romanssihan siitä syntyi.”

Ilkka saapui äitinsä kanssa Kloogan siirtoleirille. 
Viimeisten Suomeen lähtevien laivojen mukana 
meni Ilkan Humppilaan päätynyt mummo. Siir-
toa järjestelleen kapteeni Tirrosen kehotuksista 
huolimatta Eva Finberg ei halunnut lähteä Suo-
meen. Hän jäi poikansa kanssa Viroon elättäen 
heidät keittiöapulaisena saksalaisten palveluk-
sessa ruokapalkalla.     
Virosta he joutuivat siirtymään Jaroslavin alueel-
le, jossa suuri osa Järvisaaren asukkaista eli kol-
hooseissa karkotettuina kotiseudultaan.   
Jonkin ajan kuluttua he hivuttautuivat Pihko-
van kautta takaisin Viroon. Siellä Eva Finberg 
työskenteli monia vuosia eri tehtävissä: sahalla, 
kasvihuoneessa, turkistarhassa, kaivoksessa tro-
tyylivahtina ja talonmiehenä Paldiski maantiellä 
kolmessa talossa.

Virossa Ilkka oli paimenena useissa maalaista-
loissa, kuten niin monet nuoret inkeriläispojat. 
Vihainen härkä karkasi katsastamaan Ilkalle us-
kottua karjaa, jolloin paimenpoika pakeni hen-
kensä edestä puuhun.     

Ilkka kertoo: ”Jouduimme Viron kulakkivaino-
jen aikana 1947–1948 muuttamaan Karjalaan 
Vieljärven alueelle, Koivuselän metsänkaatoyk-
sikön uudisrakennustöihin.”    
Pian Ilkka kuitenkin palasi Viroon. Äiti seura-
si perässä vähän myöhemmin. Ilkka kävi koulua 
Hagudissa, jossa hänen toinen mummonsa toimi 
hierojana. Halu eteenpäin elämässä ja innostus 
opiskeluun johti Ilkan sähköasentajan ammattiin. 
Töitä nuorelle ammattimiehelle löytyi kaivok-
sessa, rakennusfirmassa, kangasvärjäämössä ja 
tekosarvitehtaassa, joissa hän huolehti koneiden 
huollosta ja säätämisestä. 1950-luvun lopulla hän 
kävi Moskovassa perehtymässä veturien tarvitse-
miin elohopeamuuntajiin.

”Ilkan mielestä Sibeliuksen 
säveltämässä Finlandian musiikissa 

kuuluvat Suomen luonnon ja 
kansan ääni”.

Tallinnassa Ilkka tapasi Suomesta käymässä ole-
van Hilkan. Romanssihan siitä syntyi. Kirjeen-
vaihdon sekä mummon ja Raplan kirkkoherran 
järjestämän ripillepääsyn jälkeen seurasi avio-
liitto. Vaimo toimi Viru-hotellia rakennettaessa 
siivoustyössä, ja Ilkka keräsi rakennustyömaalta 
tyhjiä alkoholipulloja, joita suomalaisten jäljil-
tä riitti. Nuoripari sai asunnon hotellin raken-
nuttajalta Mikko Revolta, jonka vävyksi Ilkkaa 
kutsuttiin työmaalla. Hotellin valmistuttua Il-
kan vaimo ja pieni tytär muuttivat Suomeen. 
Ilkka yritti päästä perheensä perässä Suomeen, 
mutta törmäsi jatkuvasti töykeään venäläiseen 
majuriin, joka esti pääsyn. Turhaan Ilkka teki 
valtavan määrän hakemuksia. Lopulta vaimo 
kirjoitti presidentti Urho Kekkoselle, ja Ilkka pää-
si lopulta vaikeuksien jälkeen Suomeen vuonna 
1972. Pansion telakalla tarvittiin tulkkia. Kieli-
taitoisena Ilkka sai pestin.    
”Siitä alkoi matkustamiseni Suomessa.” 

Ilkka Finberg julkaisi vuonna 1997 runomuo-
toisen muistelmateoksen: Jälkiä monilta poluil-
ta. Siihen sisältyy selväkielellä koskettavia ja 
kiintoisia havaintoja sekä miettimään herättäviä 
ajatuksia. Hän lähtee liikkeelle toisen vaeltajan – 

tuulen – mukana ja kertoo sitten mitä maailmalla 
on tarjona.      
Vapaaehtoisen Maanpuolustuksen Killan jäse-
nenä Ilkka kunnioittaa Marskin Ritareita: ”Ol-
lens kaikkeensa valmis, aina pystypäin.” ja, kuten 
käydessämme hänen kotonaan kävi selvästi ilmi, 
”sen vaikeimman, sen pelottavan taakan kantanut-
ta” Marsalkkaa: ”Hän oli läsnä, kun syttyi aamun-
koitto – ties lähestyvän taistojen yön.”

Ilkan mielestä Sibeliuksen säveltämässä Fin-
landian musiikissa kuuluvat Suomen luonnon 
ja kansan ääni. Ilkan rikas ja omaperäinen sa-
nankäyttö tulee hyvin esiin hänen runoissaan: 
”Kontion käymiä kuusikkopimentoja, jonne aurin-
gonsäteet työntyvät taistellen.” Hän hämmästelee 
Mäntyluotoa: ”Portti Mereltä Merelle, kuitenkin 
niin uninen kuin Uniluoto.”    
Hän vaikuttuu ja huolestuu Lapista, Aslakin 
maasta, jonka kaltaista ei muualla missään voi 
löytää, ja jota ihminen tuhoaa rahasta. Anar-
kismin komentoa hän kummastelee: ”Miksi 
näin, kenen hyväksi, kenen luvalla, yksinval-
tiaana, Ihmisten joukossa?” Aina ajankohtai-
nen on Herätyslaulu nukkuville, joka päätyy 
kehotukseen: ”Herätkää, tarttukaa tosituu-
min kärryjen ohjaksiin, oman maan.”   
Jälkeenjääviltä hän toivoo: ” Haudatkaa sydäme-
ni Kaikkivaltiaan multaan.” Kuitenkin kun ”Tuol 
Nevan käsivarren armoil, siel meijän isiemme maa” 
hän jatkaa:”Antakaa osan sielustani liitää Inke-
riin...”

 
Inkeriläisten viestin numeron 4/2015 takakannessa 
julkaistiin Ilkka Finbergin runo Kesän lähtö.

Kuva: Sinikka Paavilainen

Ilkka ja Alina-Sinikka
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LYHYESTI

Kirjoista – täydennystä kirjaluetteloon

Martikainen Tyyne. Stalinin vainot. Toivo ja Sanna 
Jääskeläinen – Inkerinsuomalaiset selviytyjät. TM-kirjat. 
Espoo 2006.

Kirja on ilmestynyt myös ruotsiksi:

Martikainen Tyyne: Stalins terror – Toivo och Sanna 
Jääskeläinen – finskingermanländska överlevare. TM-
kirjat 2007.

Martikainen Tyyne, ETTÄ KETÄÄN EI UNOHDETTAISI – 
Inkerinsuomalaisten martyrologia, 2012. Verkkojulkaisu. 
Siirtolaisuusinstituutti, Turku. Tiedostossa on yli 
6000 Levashovaan haudatun uhrin tiedosto. Teos on 
kunnianosoitus inkerinsuomalaisille vainojen uhreille. 
Se on tarkoitettu myös lähdeteokseksi suku- ja muille 

tutkijoille. Ensimmäisen osan jälkeen työ jatkuu sen 
mukaan, miten Martikainen saa lähdetietoja.

Martikainen Tyyne. Inkerinsuomalaisten oikeus muistoon. 
”Että ketään ei unohdettaisi”. Siirtolaisuusinstituutti. 
Painosalama Oy. Turku 2014.

Nevalainen Pekka. Rautaa Inkerin rajoilla. Inkerin 
kansalliset kamppailut ja Suomi 1918 – 1920. Suomen 
Historiallinen Seura (SHS). Helsinki 1996.

Muistamme kunnioituksella ja arvostuksella  
uutteraa ja osaavaa inkeriläisasioiden  
puolestapuhujaa.

Rudolf Pakki 
28.1.1933 – 12.8.2015 

siunattiin Malmin hautausmaan läntisessä kappelissa lauantaina 29.8.2015.

Kiittäen
Suomen Inkeri-liitto ry

Reino Jaakkimainen

MATKAN VARRELTA
Inkerinsuomalaisen muistelmia

Jatkoa 
Inkeriläisten 

viestissä 11/2007 
aloitetuille 

muistelmille.

Osa 4: Suomessa, esi-isiemme 
maassa

Uusikylä, Pusula 
Paperimiehia / ”Ei oppi ojaan kaata”

Keski-ikäinen Niilo, vanhin veljeksistä, eli 
vaimonsa kanssa omassa talossaan lähellä 
pääkartanoa. Heillä ei ollut lapsia. Niilo 

oli vastuussa maatilasta. Yksi hänen veljistään oli 
kaatunut sodassa, toinen Mauri, oli päästetty so-
tapalveluksesta haavoituttuaan, sirpale sydämen 
lähellä, mitä ei voitu poistaa. Veljekset, sisar Anna 
(?), renki Saarimaa ja piika Anja olivat työvoi-
mana; vanha äitinsä piti huolta talousasioista. 
Muistaakseni he kaikki elivät samassa suuressa 
kartanossa. Meidän perheelle annettiin lähellä 
ollut pieni tyhjä talo käyttöömme. Kaikki ruoka 

tarjottiin kaikille yhteisesti samalla suurella pöy-
dällä kartanon isossa keittiössä. Ruoka oli ravit-
sevaa ja sitä oli ylenpalttisesti. Kukaan ei täällä 
kärsinyt nälkää. Niilo oli pitänyt sanansa.

Kymmentuntinen työpäivä alkoi aikaisin. Aa-
miainen oli kello 6.00 aamulla, pellolle klo 7.00, 
lounas klo 12.00 ja illallinen klo 18.00. Niilo 
suunnitteli ja johti kaiken työn.    
Meidän ensimmäinen tehtävä oli heinän korjuu. 
Se suoritettiin mielestäni tehokkaammin kuin 
kotona Inkerissä. Niittokoneella kaadettu heinä 
oli saanut kuivua maassa jonkin aikaa. Sen jäl-
keen se koottiin hevosvetoisella haravalla keoksi. 
Siitä heinä nostettiin kasivoimin heinähangoilla 
heinäseipäille loppukuivumaan. Heinäseipäät 
olivat noin 3-metriä pitkiä molemmista paistaan 
teroitettuja puutankoja. Rautakangella tehtiin 
reikä, johon seiväs iskettiin pystyyn ja saappaan-
kannalla tiivistettiin maa seipään ympäriltä, jotta 

Reino Jaakkimainen
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se pysyisi tukevasti pystyssä. Seipäässä oli rekiä 
joihin laitettiin poikittaisia puutappeja sitä vas-
ten, ettei heinä painuisi liian tiiviiksi ja kuivuisi 
huonosti. Inkerissä heinä haravoitiin kuivumaan 
A-muotoiseen tankoasetelmaan ikään kuin aidan 
päälle. Se menetelmä oli edellä kerrottua hitaam-
pi, mutta samankaltaista tapaa kuulemma käyte-
tään Pohjois-Suomessa ja kyseisen kuivauskeon 
nimenä on haasia.

Aluksi olimme heikkokuntoisia ja tottumatto-
mia raskaaseen maataloustyöhön. Muistan ta-
pauksen, kun kerran menin Saarimaan muka-
na jauhomyllyyn viemään sinne viljaa. Mylläri, 
valittamatta siitä että ymmärsin häntä, kysyi 
Saarimaalta että minkälaisia miehiä nämä oi-
kein olivat. Odotin jännittyneenä mitä Saarimaa 
sanoisi.  ”He ovat kaikki paperi miehiä”, kuului 
vastaus. Tämä tuotti meille paljon huvia. Kut-
suimme itseämmekin usein sen jälkeen paperi-
miehiksi. ”Hei paperimies: tules tänne, tee sitä, 
tuo tätä, jne”. Oikeastaan hänen sanansa vaikut-
tivat minuun positiivisesti. Hänen kykynsä siinä 
hetkessä ilmaista näin syvänpuoleisen luonneh-
timisen meistä yllätti minut. Tämä, 50-plus van-
ha renki, raskaan maataloustyön kumartamana, 
kovettuvina kasvoineen, känsäisine käsineen, 
ei olisi voinut mitenkään sanoa sitä paremmin. 
Häneen verrattuna, paperimiehiähän me olim-
mekin, varsinkin alkukuntoisina.    
Elämämme pian muuttui rutiiniksi: viljan ja 
heinän korjuuta, lehmien hoitamista, eläinten 
syöttämistä ja hoitamista, jne. Meille miehille, 
vaikka päivä olikin pitkä ja työ joskus raskasta, 
työn jälkeen me voimme rentoutua; me olimme 
vapaat tekemään mitä halusimme. Äidin urakka 
oli epäilemättä raskain. Jo ennen klo 6.00 hän oli 
jalkeilla lehmien syöttämisessä ja lypsämisessä, 
sitten auttaa aamiaisen valmistelussa ja tarjoilus-
sa, edelleen lypsämisiä, ruuan laittoja siivouksia 
koko päivän. Kaiken tämän jälkeen hän huolehti 
meidän vaatteiden pesusta, korjauksista, asun-
tomme siisteydestä, jne, jne. Talon vanha emän-
tä oli haluton keventämään Aidin työkuormaa. 
Omasta puolestani suorastaan nautin raskaas-
ta farmityöstä, ikään kuin ruumiini olisi tehty 
sitä varten. Olin kiinostunut kaikesta. Voimani 
ja pituuteni kasvoivat. Jopa kuulin kerran Saa-
rimaankin sanoneen jollekin: ”Tuo poika ei ole 

huono työntekijä.” Teki mieleni kysyä häneltä, 
että olinko vieläkin ’paperimies’. Luulen että olin.

”Äidin urakka oli epäilemättä 
raskain”.

Ystävystyin kylän poliisimiehen poikaan, Pauliin. 
Hän oli komea vaalea atleettinen poika, help-
po pitää seuraa. Pidin hänestä. Kenttäurheilu oli 
hänen erikoissuosimus. Hän pystyi luettelemaan 
maailman ja Suomen ennätykset, ja voittajien ni-
met ja saavutukset eri lajeissa, mitä en koskaan 
ennen kuullutkaan. Pauli harjoitteli saannollisesti 
ja piti lukua saavutuksistaan.

Eräänä sunnuntaina me veljekset päätimme 
mennä uimaan pienessä lähi järvessä, mikä oli 
tykkänään korkeiden kallioiden ympäröimänä. 
Ainoa pääsy siihen oli suuren litteän graniitti-
kiven päältä, koska muualla oli liian jyrkkää ja-
lansijaa varten. Vesi oli hiukan kylmää, mutta 
kirkasta ja rannasta heti liian syvä ulottuakseen 
pohjaan. Me sukelsimme veteen. Veden vastus 
pyyhkäisi uimahousut jaloistani. Koska minulla ei 
ollut mitään muuta vaatetusta, minun oli pakko 
löytää ne. Useiden sukelluksien jälkeen minun 
täytyi hyväksyä, etten pystyisi löytämään niitä. 
Nyt olin täysin alaston, eikä meillä ollut mukana 
edes pyyheliinoja. Asiat tulivat vielä pahemmaksi, 
kun ryhmä samanikäisiä tyttöjä ja poikia saapui 
lähikallioiden päälle. Lisaksi Matti rupesi saa-
maan kouristuksia ja nipin napin pääsi turvaan 
graniittikivelle. Matti tarjoutui menemään kotiin 
hakemaan minulle toiset housut. Sillä välin mi-
nulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa ui-
mista kouristuspelosta huolimatta vähän kauem-
pana rannasta, ettei alastomuuteni näkysi. Kallion 
päällä olleet nuoret lienevät tahtoneet myös uida, 
mutta kainostelivat meitä tuntemattomia Kuu-
lin jonkun huomauttavan, että olipa tuo poika 
voimakas uija jatkaakseen uimista noin pitkään. 
Tuntui kuin olisi kestänyt ikuisuus kunnes Matti 
vihdoin palasi ja pääsin pois vedestä.

”Veden vastus pyyhkäisi uimahousut 
jaloistani”.

Sunnuntait olivatkin ainoat vapaapäivät ja arki-
illat kuluivat lepoon, kuunnellen radiota ja ju-
tellen, usein muistellen menneisyyttä ja uudesta 
elämästämme Ylitalossa. Pidimme itseämme on-
nellisina, että nyt elimme turvassa, vatsat täyn-
nä, hyvien ihmisten luona.    
Sitten yllättäen Isa katsoi minuun ja sanoi: ”Mei-
tä on tässä viisi työssä koko ajan. Ei tämä oike-
astaan ole tarpeellista. Meillä on jonkun verran, 
ei paljon, korvausrahaa maasta ja omaisuudesta 
minkä jätimme Inkeriin, Saksan hallitukselta. 
Sinun tienauksesi ei ole meille tärkeätä. Varsin-
kin sota-aikana rahan arvo on kyseenalaista. Toi-
saalta ’tiedon ja taiton’ arvot ovat pysyviä. Mitäs’ 
jos poika lähdet kouluun? Sananparsikin sanoo: 
Ei oppi ojaan kaada.” Ällistyin kovasti. Ei ker-
taakaan pöllähtänyt päähänikään, että menisin 
mihinkään koulun. Semmoisen aika oli ennen 
sotaa. Kesti aikansa, kunnes pystyin sanomaan 
mitään. ”Olin kotiaikoina Inkerissä aina pitä-
nyt koulunkäymisestä, oppimisesta, mutta nyt 
olen liian vanha siihen. Mehän kaikki tiedäm-
me, että kävin siellä vain vahan yli kaksi vuotta 
suomenkielistä kansakoulua. Loputhan kansa-
koulusta ja kaksi luokkaa alakeskikoulua olivat 
venäjäksi. Pian olen 16-vuotias ja luultavasti liian 
vanha minulle sopivalle luokalle.”    
Ilmeisesti Isä ja Äiti olivat puhuneet tästä aikai-
semmin keskenään. Isa sanoi aikovansa puhua 
Niilon kanssa asiasta. Hän jo tiesi että lähimmäs-
sä kauppalassa, Karkkilassa, oli 5-luokkainen ala-
keskikoulu. ”Jos Niilo hyväksyy, niin menemme 
juttelemaan sen koulun viranomaisten kanssa.”   
Niilo ei pannut vastaan; päinvastoin hän näytti 
mielellään hyväksyvän, jopa tukevan koko han-
ketta.

Karkkilan Yhteiskoulu sijaitsi keskellä kauppalaa, 
lähellä kirkkoa ja mahtavaa suurta hotelli ”Rau-
taruukkia”. Koulurakennus oli yksikerroksinen, 
kaksisiipinen suurine keski sisäänpääsyhalleineen. 
Kunniamuistomerkki taulu, jossa olivat entisten 
oppilaiden nimet, jotka olivat kaatuneet sodassa 
riippui näkyvällä paikalla seinällä. Minun ja Isäni 
tulo sinne sai aika paljon kohua. Mahdollisesti 
olin ensimmäinen Inkerinsuomalainen koulun 
30-vuotis historiassa joka haki sisäänpääsyä sin-
ne. Useat opettajat haastattelivat minua tiedustel-
len koulutukseni taustaa ja arvioi suomenkielen 

taitoani. He arvioivat että minun pitäisi aliottaa 
toisella luokalla. Silloin olisin vain vuotta van-
hempi kuin seuraavaksi vanhin oppilas. Kysyin 
että voisinko hypätä yli luokan myöhemmin jos 
edistyn hyvin. Minulle vakuutettiin että se olisi 
täysin mahdollista. Keskusteltuani asiasta Isan 
kanssa vastahakoisesti paatin hyväksyä tämä tar-
jous. Myöhemmin kuulin että olin yksi koulun 
neljästä oppilasta, joka sai stipendin, ts. vapau-
tettiin vuoden koulumaksusta, mikä oli silloin 
2000 markkaa. (Tämä stipendi toistui joka vuosi, 
minkä olin tässä koulussa.)

”Olin ensimmäinen 
Inkerinsuomalainen koulun 

30-vuotis historiassa”.

Kotiin palattua, Niilo myös hyväksyi koulun paa-
toksen. Seuraava haaste oli miten matkustaa 10 
km matka Karkkilaan. Koulun oppitunnit 8.30–
11.30 ja 12.30–14.30, jotkut harjoitteluaineet 
14.30–15.30 tekivät bussin käytön mahdotto-
maksi. Silloin paatin käyttää meidän kurasiive-
töntä polkupyörää. Talla polkupyörällä olikin ai-
kamoinen historiansa. Pakotettuna jättämään ko-
timme viimeisen kerran, katsoimme polkupyörää, 
ruuan ja vaatetuksen lisäksi, tarpeeksi tärkeäksi, 
että se oli Isan kuormana kantaessamme tavaroi-
ta 14 km Kurkelasta Kruasseloon. Se oli muka-
namme Kloogalla ja Saaremaalla, Virossa, laivalla 
Hankoon menossa, mukanamme kantaessamme 
tavaroita Espoossa. Nyt se auttaisi minua Kark-
kilaan, kouluun! Inkerinmaa on suureksi osaksi 
litteää. Täällä tie oli kumpuilevaa, yhdestä mä-
estä toiselle. Onneksi ne kymmenen mäkeä eivät 
olleet kovin pitkiä, eikä jyrkkiä. Laskin matkan 
edistymistäni siitä kuinka monta mäkeä oli vielä 
jäljellä. Toinen paljon pitempi tie – opintie – oli 
nyt alkamassa. Ihmettelin mihin Se mahtaa mi-
nut viedä. Montakohan makea siinä piti kiivetä?

Koulun syyslukukausi alkaisi lokakuun 1, 1943 ja 
kevätkausi loppuisi toukokuun 20, 1944.

”Toinen paljon pitempi tie – opintie 
– oli nyt alkamassa”.
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Inkerin kirkkopyhä Joutjärven kirkossa 7.-8.11.2015 
Ohjelma lauantaina 7.11. 
12.30 Ruokailu kirkolla
13.30 Ivan Laptevin esitelmä ja kuulumisia Keltosta
14.30 Raamattutunti armolahjoista, Erkki Suhonen
16. 00 venäjänkielinen messu. Saarna Arvo Survo, liturgina Ivan Laptev, mukana Kelton kirkkokuoro. Kolehti Kelton 
seurakunnalle.  Messun jälkeen iltatee/kahvi
18.00–19.00 Vapaamuotoinen musiikillinen iltahetki, jossa katsotaan filmi Inkerin paluumuuttajista ja keskustellaan. 
Kuoro esiintyy.
19.30–21.00 nuorten ilta kirkon nuorten tilassa, jossa Kelttolaisia mukana. 
Kaikki nuoret tervetulleita. 

Ohjelma sunnuntaina 8.11. 
10.00 messu. Saarna piispa Aarre Kuukauppi, mukana Kelton kirkkokuoro. Kolehti Inkerin kirkolle.
Messun jälkeen on lähetyslounas, jonka tuotto Inkerin kirkon hyväksi. 
Lounaan jälkeen pastori Juha Saari pitää esitelmän Inkerin kirkosta.

Molempina päivinä tulkkaus Suomeksi/Venäjäksi

Духовные Дни Ингрии в церкви Ёутъярви (Joutjärvi) 7. - 8.11.2015

Программа в субботу 7.11.
12.30 Обед в церкви
13.30 Лекция пастора Ивана Лаптева и новости из Колтушской общины 
14.30 Библейский час о духовных дарах, Эркки Сухонен
16.00 русскоязычная месса. Проповедь Арво Сурво, литургия Иван Лаптев. Участвует Колтушский церковный 
хор. Пожертвование собираются для Колтушской общины. Угощение кофе/чай после богослужения. 
18.00–19.00 исполнение музыкальной программы. Посмотрим фильм об ингерманландских репатриантах и 
беседуем. Хор выступит. 
19.30–21.00 молодежный вечер в помещении для молодежи в церкви. Гости из Колтушской общины.  
Добро пожаловать всем молодым людям. 

Программа в воскресенье 8.11.
10.00 месса. Проповедь епископ Арри Кугаппи. Участвует Колтушский церковный хор. Пожертвование 
собираются для Церкви Ингрии.
После мессы миссионерский обед, доходы для Церкви Ингрии. После обеда пастор Юха Саари проводит 
лекцию о Церкви Ингрии.  

Перевод на русский и финский языки

On sota aina ollut tätä:
on toisen riemu toisen hätä,
jos säästyy henki.
Ja elämänsä loppuun asti
saa olla alin ihmiskasti,
saa olla renki.

Kun piiska poljettua määrää,
on tämän rakkauskin väärää
ja väärä kieli.
Ja usko, joka aina itää,
ja vaikkei kukaan sano mitään,
jää uhmamieli.
Näin kytee metsäpalo suolla.
Se antaa voimaa vaikka kuolla.
Pois nöyrän panta!
Ja itsetunnon aateloimaa
näin eläville tahdonvoimaa
myös kuollut antaa.

Ja tätä pelkää voittajakin.
Se turvautuu korpilakiin,
se murskaa, murhaa.
Ei silti auta vallan muuri,
ei rääkki, eikä hevoskuuri –
on kaikki turhaa.

Ei vastarintaa mikään voita.
Käy uhma vihan vainioita
ja kylvää pellot.
Kun kosto pääsee uusiin voimiin,
vain vaisto varmuudella toimii,
ja hätäkellot

maapallon yllä kumajavat.
Niin päiväntasaaja kuin navat
tai Lapin kota
on yhtä lähellä. Ne nähden
tehkäämme jotain rauhan tähden:
EI ENÄÄ SOTAA!

Se silti ryntää. Kaikkialta.
Niin röyhkeä on raaka valta
ja arvaamaton.
Ja lapsi Herran, pakolainen
ei tiedä tuoko olevainen
pään päälle katon,

ja mikä onni häntä kohtaa,
kun tyly voima tielle johtaa –
ei katso säätä.
Niin kuinka kauan vielä, miksi
me vaikenemme kylmemmiksi
kuin pala jäätä?

MIKSI
Toivo Flink  
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TAPAHTUMAKALENTERI
Suomen Inkeri-liiton ja jäsenjärjestöjen 
ohjelmatietoja 2015

Ilmoittajille

Tapahtumakalenteriin toivotut 
ilmoitukset tulee toimittaa toimi-
tussihteerille lehden kakkossivulla 
ilmoitettuun aineiston vastaanot-

topäivään mennessä.Suomen Inkeri-liitto ry
1. 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 7.11.2015
Kirjailija Lassi Hakulinen kertoo kirjastaan Laatokan sini. 
Romaani suurilta vesiltä. (Katso kirjan lyhyt esittely Inkeri-
läisten viestissä no 2/2015, LYHYESTI-palsta)

Tilaisuus järjestetään 13.30 alkaen yhdessä Wiipuri-
yhdistyksen kanssa heidän tiloissaan Karjalatalon 
3. kerroksessa. Pääsy on vapaa – kahvitarjoilu on mak-
sullinen.

La 28.11. (normaali aika ja paikka eli Inkeri-koti)
Eläkkeellä oleva ulkoministeriön lähetystöneuvos Kristiina 
Häikiö pohtii kanssamme aihetta ”Mitkä taustatekijät mah-
toivat antaa alkusysäyksen 1990-luvun paluumuutolle?”

2. Joulumyyjäiset 
Pidämme 12.12.2015 klo 10 – 15 joulumyyjäiset 
samaan aikaan Karjalatalon myyjäisten kanssa. 
Myynnissä on Suomen Inkeri-liiton ja Inkeriläisten sivis-
tysliiton kirjoja ja muuta aineistoa sekä Helsingin seudun 
Inkeri-seuran tuotteita. Kahvia. Arpoja.

3. Ennakkotieto kevään ohjelmasta:
Suosittu sukututkimusviikonloppu Inkerikodissa 
jälleen 12. – 13.3.2016.
Muusta kevään ohjelmasta tietoa Viestin numerossa 6 – 
2015.

Muista myös uusi sähköpostiosoite: suomeninkeriliitto.
sukututkim@gmail.com
Osoite on myös Inkeriläisten viestin sivulla 2. Osoitteessa 

on vastaamassa useita alan asiantuntijoita.
Inkeri soi – musiikillinen iltapäivä
14.11.2015 klo 14 Helsingissä Maunulan kirkossa
Järjestäjät: Oulunkylän seurakunta, johon Maunula kuu-
luu, ja Suomen Inkeri-liitto ry
Tavoitteena on esitellä Suomen Inkeri-liiton toimintaa 
ja tukea sitä taloudellisesti. Lisäksi, ohjelman lomassa 
juodaan puheenjohtaja Alina-Sinikka Salosen ja varapu-
heenjohtaja Viktor Hyyrösen 75-vuotissyntymäpäivien 
kakkukahvit.

Päivänsankarien vastaanotto on klo 13.30 – 
14.00.
Ohjelma alkaa klo 14
Lauluyhtye Mesimarjat: Vieraat lauletaan tervetulleiksi

Eksoottisen taustan omaava tamperelainen taiteilija  Maco 
Oey laulaa kertomuksia elämästä ja puhuu laulujen lomas-
sa. Väliajalla hän myy levyjään. Näistä uusin on nimeltään 
P.S –Unohdetut salasanat. Levyn laulut on sävelletty Pent-
ti Saaritsan runoihin.
 
15.00 Kahvitauko. Tarjoilupöytään pääsyä odottaessa voi 
tutustua ”myyntinäyttelyyn” ja ostaa Inkeri-aiheisia kirjoja 
ja muita tuotteita sekä kirja-arpoja (joka arpa voittaa!). 
Kahvihuoneessa Julia Hyyrynen luo tunnelmaa pianomu-
siikilla. Pöydällä on ”kolehtihaavina” musta kissa.   
15.30 Hyyryset ja Hyyröset – isoisä, äiti ja lapset – musi-
soivat

15.45 Hannu ja Maija Nyman pitävät loppuhartauden.
 
Syntymäpäiväsankarit toivovat:
Ei yhtä ruusua suurempia lahjoja! Muistamiset 1) pankki-
tilille: Suomen Inkeri-Liitto ry, Danske Bank, tili FI51 8000 
1200 3063 64, viitenumero 10032 tai 2) kirkossa ”kolehti-
haaviin” = mustaan kissaan kahvipöydässä.  

Maunulan kirkon osoite on Metsäpurontie 15, 00630 Helsinki. 
- Bussit 63, 66 ja 62 kulkevat kirkon vierestä (valkoinen 
rakennus). Pysäkin nimi on Kuusikkotie. 
- Maunulan ostoskeskuksen pysäkille 250 metrin päähän 
tulevat ainakin seuraavat bussit: 51, 52, 66A, 67, 516, 552, 
554, 554K, 603 ja jokerilinja 550. Pysäkin nimi on Maunula. 
Kirkko on S-marketin takana Metsäpurontiellä.

Olkaa sydämellisesti tervetulleita tutustumaan inkeriläisiin 
ja inkeriläisyyteen!  

Huomioi myös, että Liiton edustajia esiintyy syksyn 
aikana alla mainituissa julkisissa tilaisuuksissa. Kaik-
kiin on vapaa pääsy!
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 Helsingin-
katu 26, Helsingin Kallion kaupunginosassa.

19.10. Inkerin historiaa FT Toivo Flink
26.10. Viimeinen juna Inkeriin - elokuva inkerinsuo-
malaisten 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 pa-
koretki  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 ai-
heesta ”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.

1.11. Vieraana Solveig Crusell aiheenaan tunnelmia Hy-
vinkäästä.
Lauantaina 5.12. klo 13. joulujuhla Hyvinkään seurakunta-
keskuksessa.

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 edelli-
sessä kokouksessa.
Kerhoilloista ja kokouksista tiedusteluihin vastaa Maria 
Lahti, p. 0400 841 741

Turun seudun Inkeri-seura 
Besseda-teehetket jatkuvat Palvelupisteessä joka kuukau-
den 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 (Käpylän-
kuja 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 seuraa-
vaan lauantaihin.
Senioriliikunta ma 17.00 – 18.30 Kontulan palvelukeskuk-
sessa, Kontukuja 5. Kontulan metroasemalta kävellen tai 
bussilla 94 A.
  
Lisää tietoa seuran puheenjohtajalta Aili Mehiläiseltä,  
ailimehi@hotmail.com, p. 0503386023.

mailto:suomeninkeriliitto.sukututkim@gmail.com
mailto:suomeninkeriliitto.sukututkim@gmail.com
mailto:ailimehi@hotmail.com
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Se sota niät olkii sellasta hoppuu;
Siint ei näkynt reunaa, tullut ei loppuu;

Vuoskausii sen touhussa hiärittii,
Surman suuhun miähiä miärättii.

Ote Aapo Vesikon runosta, Aale Tynnin kirjasta Inkeri Inkerini.

Hatsinan asemalla 1944. Kuva: Juhani Jääskeläinen
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