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Pääkirjoitus
Alina-Sinikka Salonen

Leirit ja leirit
Eräässä sähköpostilla lähettämässäni matkatiedotteessa käytin Oitin inkeriläisten leiristä
sanaa internaattileiri. Nolottaa.
Olin tarkoittanut sanaa internointileiri. Mutta sekin oli virhe.
Ero inkeriläisten leirin ja internointileirin välillä on melkoinen.
Itse asiassa viimeksi mainitusta
on kerrottu Inkeriläisten viestissä no 2/2015 Terho Ahosen
artikkelissa Inkeriläisiä Miehikkälän keskistysleirissä. Asia
ei ole silloin minulle täysin valjennut. Nyt yritän kirkastaa sitä
ainakin itselleni. 		
Internointileiri tarkoittaa siis
keskitysleiriä. Sitä inkeriläisten
leirit eivät ole olleet, mikä selittyy sillä, että inkeriläiset olivat
tulleet Suomeen vapaaehtoisesti.
Oivalsin näiden leirien eron,
kun keskustelin puhelimessa oittilaisen Martti Pullisen
kanssa, joka oli nähnyt kaikki
Oitin leirit. Hän kertoi, että
siellä oli inkeriläisten jälkeen
ollut internointileiri, johon oli
suljettu unkarilaisia ja saksalaisia. Tästä puhuu myös Kirjeitä
kentältä osiossa Antti Pullinen.
Kun olen muutaman ihmisen
kanssa ottanut erehdykseni
puheeksi, on käynyt ilmi, että
internointileirit niin Suomessa
kuin Itä-Karjalan sota-alueella
ovat suomalaisille lähes tuntematon asia. Aiheeseen haluttiin
tutustua. Suomessa leirejä oli
vuosina 1944 – 47 Hyvinkäällä,
Oitissa, Hämeenlinnassa, Lem-

päälässä, Loimaalla, Paimiossa, Pohjankurussa ja
Tammisaaressa. Kaikki
eivät olleet toiminnassa
yhtä aikaa. Niihin kerättiin
yhteensä noin 470 ihmistä.
Suomessa leireille internoitiin välirauhansopimuksen
mukaisesti Saksan ja Unkarin kansalaiset. Neuvostoliiton
valvontakomissio valvoi internointeja. Sijoitusten ei ollut
määrä koskea saksalaisten ja
unkarilaisten kanssa avioituneita suomalaisia naisia eikä heidän
lapsiaan. Suomalaisviranomaiset
kuitenkin toimittivat ilmeisesti valvontakomission pelossa
leireille myös naiset ja lapset.
Osa leireistä suljettiin kesällä
1945, ja noin 300 internoitua
siirrettiin Tammisaaren vanhaan mielisairaalaan. Hangon
satama oli lähellä, joten internoidut olivat varmoja karkotuksesta Siperiaan tai Saksaan.
Saksan hävittyä sodan valvontakomissio ilmoitti maaliskuussa
1946, että internoidut voidaan
vapauttaa. Paluu yhteiskuntaan
ei ollut helppo. Omaisuus ja
asumus oli vankeuden aikana
takavarikoitu sekä pankkitilit
tyhjennetty.
Viime vuosina Suomessa asuvat
elossa olevat internoidut ovat
hakeneet korvausta menetyksistään. En tiedä, että joukossa
olisi inkeriläisiä. Korvausasiasta
on olemassa Hallituksen esitys

eduskunnalle laiksi valtion korvauksesta eräille internoiduille
siviilihenkilöille (La VM/2014
- HE 69/2014). – Esitys osoittaa ainakin silloisen hallituksen halua käsitellä rakentavasti
menneisyyden tapahtumia ja
tunnustaa edeltäjien aikoinaan
tekemät virheet. Internoituina
olleista 470 henkilöstä monet
ovat kuolleet. Korvaukseen oikeutettuja arvioidaan olevan
60 - 100. Kustannukset olisivat
arviolta enintään 300 000 euroa.
Tätä kirjoittaessani en tiedä,
miten asia on edennyt. Sen sijaan tiedän, että meidän ilolla
odottamamme matka Oitin leirille on tulossa. Hausjärvi-seura
tekee hyvää työtä, joten tiedossa
on sekä inkeriläisten kokemuksia että Suomen historiaa avaava
matka.

Kun kirjoitan tätä toukokuun alussa, sää on melkein
kesäisen lämmin. Lämpöä
ja kiitollisuutta toivon myös
mieliimme. Iloitaan ennen
kaikkea turvallisuudesta ja
vapaudesta!

Alina-Sinikka Salonen
alinasinikka@gmail.com
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KIRJEITÄ KENTÄLTÄ
A-S Salonen oli heti luettuaan Maria
Ripatin kirjoittaman kirjan Elämä
yhden kortin varassa ottanut yhteyttä
jäseneemme Paavo Ripattiin ja kysynyt
hänen mahdollista sukulaissuhdettaan
Mariaan. Vastaus oli tällainen:

Hyvä Alina-Sinikka Salonen
En ainakaan ole kovin läheistä sukua. Olen joskus
kuullut, että kaikki Ripatit taaksepäin mentäessä
liittyisivät Hirvensalmelle Ripatin kylään. Joku on
myös kertonut, että laamanni Justus Ripatti olisi
jonkinlaisen sukututkimuksen tehnyt. Äitini ei
koskaan puhunut menneistä asioista. Kotoa lähdin
13-vuotiaana, kun laitoimme kantapäät vastakkain
alkoholisoituneen isäpuolen kanssa. No myöhemmin ja hänen aloitteestaan sitten asiaa korjattiin.
Ainoa muu Suomessa vielä elänyt sukulainen oli tätini, jonka luona vähän aikaa asuinkin. En silloin riittävästi häntäkään hoksannut
haastatella näistä asioista. Kirjan mukaan Maria Ripatin ja meidän sukumme ovat asuneet
melko lähekkäin Inkerissä. Me asuimme Spankovassa Seppälän kylässä. 		
Elämäntyöni olen tehnyt nuorisonohjaajana Helsingin Töölön seurakunnassa (38 v. – eläkkeelle v.
2000). Työ oli täysin käänteinen toisten vapaaaikaan, joten ne vähäiset mahdollisuudet joita on
ollut, luonnollisesti käytettiin perheen parissa. Kesäjuhlilla kyllä olen käynyt, ellei jokin leiri ole ollut
esteenä. Siellä on ollut miellyttävä olla, kuin imeä
perinteen kasvuvoimaa. Eihän kukkakaan kasva
venyttämällä! Ja sentimentaalinen inkeriläispoika
kun olen, niin aina siellä ovat hiljaa soineet myös
maanpakolaisuuden huilut.
Yhden kerran olen käynyt kotipaikallani Spankovan Seppälän kylässä. Mukana oli pieni pussi
johon ottaisin multaa ja istuttaisin siihen mökillä
kuusen. Runossani kerron kuinka siinä kävi. Muis4

toksi matkasta ei kasvanut kuusta, mutta syntyi
runo, jossa pohdin, miksi en halunnutkaan kotiseudun kuusta mökilleni.

Minä inkerinsuomalainen
Lada pomppien kuljetti meitä
noita Inkerinmaan kuoppaisia teitä.
Kohti synnyinseutua Seppälän kylää.
Ensi kertaa, kyllä tunteet jylää.
Oli mukana pussi, täältäkö kultaa?
Ei, mukaan veisin hitusen multaa.
Siinä itäiskö vielä toivo uusi,
siihen juurtuisko Suomessa kuusi?
Tuli paikalle vanhus, ylväs vakaa.
Alkoi haastella vuosikymmenten takaa.
Kasvot uurteiset, yllä virttynyt puku.
Kysyi: ”A, mikä se siul on suku?
No muistutatkii vaariis ja issää,
vaa vartu, mie haastan lissää.
Tuos paikas ol teijä talo.
Tul sota ja issäiskii tankkii palo.
Siut orvon äitiis vei rannal Suomen,
ka siel on oltkii paremp huomen”.
Niin laajana aukeni menneen ovi.
Ei, ei! Tämä maa ei Suomeen sovi!
Kourin multaa ja tunsin joka kerta
kuin sen kosteus olisi isäni verta.
Vaikka puu siihen juurtua vois,
laulu Inkerin oksissa itkuna sois.
Ja niin ison ikävän tuuli kantaa,

aina orpona seisoisin väärällä puolen rantaa.
Ei, ei! Tämä maa ei Suomeen sovi!
Sen paikka on tämän maan povi.
Takaisin taputin mullan hiljaa,
kasvata täällä toisille kultaista viljaa.
Minä Suomessa kuulen sitä toista kuusta,
ja olen mökkini veistänyt siitä puusta.
Mutta Inkeri – Inkeri voimasi vakaa,
se minussa elää, sain sen sukupolvien takaa.

Paavo Ripatti

Tervehdys
Sattumalta näin Inkeriläisten viestissä olleen
vetoomuksen, joka koski Maria Ripattia. Hän
oli minulle perhetuttu. Tapasin häntä vielä kun
hänellä oli jo aika pitkälle edennyt Parkinsonin
tauti. Olin myös hautajaisissa. Hänen tyttäreensä
olen harvakseen yhteydessä. Hän asuu Kanadassa. Suomessa on ainakin asunut Marian sisko. En
tiedä onko hän vielä elossa. Hänen poikansa perheineen asunee Suomessa. 		
Olen lukenut Marian kirjan kauan sitten. Muistan,
että siinä paljastuu hyvin hänen rönsyilevyytensä
sekä tulinen luonne. Hän sanoi usein, että hänen
elämästään voisi kirjan kirjoittaa ja sen hän sitten
teki. Seuraava kirja jäi suunnitteluvaiheeseen, kun
tauti voitti. Niin, hänellä oli myös hyvä mielikuvitus. Kyllä kirjassa on paljon koskettavia kohtia.
Olen jonkin verran kierrellyt nyky Inkerissä, sieltä
päin kun olen itsekin kotoisin. Äitini koti oli Raudun Sirkiänsaaressa ja minä olen syntynyt Metsäpirtin Saaroisissa.

vanhempiaan koulun perustamisesta v. 1947. Kas
näin pääsimme opin tielle mekin, aika monet Karjalan evakot, uusilla asuinsijoilla. 		
Ruotsi oli jotain aivan uutta kakkosluokkalaisille.
Uuden oppikoulun ainoa opetusväline oli lainaksi
saatu rihvelitaulu, tuollainen A4 kokoinen karkeapintainen liitua rahisuttava. Siihen mahtui juuri
ja juuri suurilla numeroilla aamurukouksen virren
numero. Kahvilahuoneiden välinen klaffiseinä oli
aamurukouksen ajan auki ja molemmat luokat
pääsivät veisaamaan yhdessä. Sitten klaffi vedettiin luokkien väliin kiinni ja aloimme jatkaa opin
tietä. Sinne suoraan seinään sitä rustattiin tekstejä
liidulla, kunnes saatiin oikein liitutaulut molempiin luokkiin. 				
Englannin kieli oli toinen uutuus ja viisaitten vanhempiemme toimesta pian myös saksa.
Pian koulu oli viisiluokkainen keskikoulu, sitten
se sai lukionkin ja alkoi työntää elämään ylioppilaita. Koulu täyttää siis v. 2017 jo 70 vuotta, sopivasti itsenäisyytemme 100 -vuotisvuonna. Joka
on Juhlavuosi, kiitos isiemme työn ja suomalaisten taistelun yhdessä virolaisten ja inkeriläisten ja
suomensukuisten vapaaehtoisten kanssa ankeina
sotien vuosina 1939-1945.
Vuosiin 1944-46 liittyy erikoinen episodi. Oitissa
oli noin 150 saksalaista, unkarilaista ja suomenkin kansalaista piikkilangan takana Internointileiri
4:ssä. Sitä ei moni muista.
Olisiko aika ruuvata VPK:n talolle = nyk. Urheilutalolle ja Työväentalolle laatat?

Tervehtien Antti Pullinen

Terveisin Ilmi Pesonen

Hei,
Hei – hieno juttu se matka Oittiin ja
Mommilaan.
Oitin VPK:n talolla eli nykyisellä Urheilutalolla
on toimestani laatta, jossa Oitin – Hausjärven
Yhteiskoulun ensimmäiset oppilaat kiittävät mm.

Kiitos sähköpostista, vaikka sen sisältö ei iloista
luettavaa ollutkaan. (Teksti viittaa sähköpostiin,
jossa kerrottiin Suomen Inkeri-liiton olevan huolestunut Inkeriläisten viestin tulevaisuudesta.)
Vaikka uusia jäseniä saadaan mukaan toimintaan, menetämme vanhojen parempiin kartanoi5

hin siirtymisen vuoksi paljon ns. hiljaista tietoa.
Ajattelen kaipauksella omaa äitiäni Ida Ahtia,
joka usein, mutta ei väsyttämällä, kertoi kanssaihmisilleen Inkeristä ja inkeriläisyydestä(än).
Hän oli aktiivisesti yhdistyksen toiminnassa mukana alusta asti ja otti meidät tyttäretkin kokouksiin ja juhliin mukaan. 		
Vieläkin, eläkeläismummona muistan lämmöllä
niitä Olympia-stadionilla pidettyjä joulujuhlia,
joissa pukkikin vieraili. Laulettiin ja leikittiin
piirileikkiä pukin kanssa. Alakoululaisen juhlan
kruunasi pukin jokaiselle lapselle antama joulupussi, jossa oli herkkuja (piparia, omena ja nameja).
Vieläkin muistan sen piparin ja omenan tuoksun.
Vähän isompana tyttönä pääsin äidin kanssa laulamaan Inkeri-kuoroon. Niin monet kerrat keitettiin kaalikeittoa kesäjuhlia varten. Ihania muistoja.
Opiskelut, pitkä ulkomailla asuminen ja perheen perustaminen ovat osaltaan vaikuttaneet etääntymiseen yhdistyksestä/toiminnasta. Paljasjalkaisena helsinkiläisenä olen
kuitenkin ylpeä ja iloinen siitä heimo-tietämyksestä, jonka äitini ja myös tämä yhdistystoiminta on antanut. Henkisesti rikkaan heimon perintöä on hoidettava. 		
Valitettavasti elämä koettelee itse kutakin niin
kovalla kouralla, että voimia on vain välttämättömimmän hoitamiseen. Omallakin kohdalla olen
sen joutunut kokemaan. 			
Nyt on kuitenkin sellainen päivä, että haluan ilmoittautua jäseneksi ja tilata Viestin.

Maarit Kochanski, Espoo

kun meidän mummo oli Mari. Tehvinästä kotoisin. Meidän talo oli suuri. Siinä oli koulu. Äitini
oli käynyt siinä koulussa. 			
Andreas Malkki oli pyhäkoulun opettajana jo
vuonna 1909 ja toimi aina siihen saakka kun
pyhäkoulut kiellettiin 1920-luvulla. Iisakki oli
Skuoritsan toimihenkilönä kirkossa. Meidän perheet olivat karkotettu kotoa, olimme asuneet eri
paikoissa, mutta viimeiset viisi vuotta asuimme
Laatokan järvellä, Martinsaalella. Vuonna 1955
pääsimme takaisin omille juurillemme.
Voin kertoa, että kesällä 1956 tulivat meille kylään kaksi pappia Petroskoista. Oliko se korkeimman lähetys, että he tulivat juuri Marilan taloon
ja kertoivat, että he tulivat rippikoulua pitämään
nuorille. He olivat Juhana Vaasseli ja Matti Kukkonen. Me nuoret veimme sanomaa eteenpäin.
Nuorisoa tuli lähikylistä ja kaukaa – ihan Pietarista asti. Opimme katekismusta ja virsiä. Sitä kesti
viikon. Meitä oli 60 - meitä serkuksiakin ainakin
seitsemän. Papit asuivat meillä ja äiti tarjosi heille ruokaa.				
Vuodet vierivät kun alettiin puhua ja kerääntyä
kokouksiin. Alettiin elvyttää inkeriläisyyttä. Päätimme perustaa kuoron ja se onnistui. Me kaikki
serkukset olimme kuorossa. Kun Arvo Survio oli
käymässä, päätettiin antaa kuorolle nimi Inkerin
kuoro. Me matkustimme eri paikoissa ja Juhannusjuhlissa. Vuonna 1993 pääsiäisenä vierailimme Ruotsissa, Örebron Mikaelin seurakunnassa.
Nyt olen asunut Örebrossa yli 20 vuotta, mutta
joka juhannuksen olen viettänyt Inkerissä.

Terveisin Niina Ronkainen (os. Syriäinen)

Terveisiä Örebrosta!
Olen lukenut kertomuksia Inkeriläisten viestistä, missä on kerrottu laskiaisjuhlista Inkerissä ja
Malkkilan kylässä. Olen ollut itsekin apuna niissä
juhlissa. 				
Haluan kertoa vielä, että minunkin juuret ovat
Malkkilan kylästä. Kylässä asuivat veljekset Jooseppi, Iisakki, Andrea. Kaikki he olivat Malkkeja.
Minä ja Juhani Malkki olemme Iisakin jälkeläisiä.
Me olemme serkkuja. Minun äiti ja Juhanin isä
olivat sisaruksia, meidän taloa kutsuttiin Marilaksi
6

Inkeri kuoro vuonna 1956: Kirjoittaja Niina Ronkainen istuu
kuvassa eturivissä ensimmäisenä oikealta.

Kutsu kesäjuhliin
Inkeriläisten kesäjuhlat vietetään la 16.7.2016
Hyvinkään kirkossa osoitteessa Hämeenkatu 16.
Luvassa on monipuolista ohjelmaa.
klo 10.00 		
Messu, saarnaa rovasti Hannu Pelkonen,
			
liturgina rovasti Matti Korpiaho
klo 11.30-13.00
Lounas
klo 13.00 		
Pääjuhla, juhlapuhujana rovasti
			Kosti Laitinen
Hyvinkään Inkeri-kerhon historiikki esitellään kuvin ja lehtileikkein
kirkon aulassa.

Hyvinkään Inkeri-kerho toivottaa kaikki tervetulleiksi juhliin!

Myydään Tuuterin kansallispuku
Vuorelmalta ostettu. Vähän käytetty. Koko 38-40.
Hp. 750 €. Voit tehdä oman tarjouksesi.
Nähtävänä Helsingin Lauttasaaressa.
Eila Ruohonen, p. 050 3799 750
eila.ruohonen@elisanet.fi

Ilmoituksesi
tähän?
Ota yhteyttä
Inkeriläisten
toimistoon p.
045 261 2342
7

KESÄJUHLIEN MERKITYS INKERILÄISTEN ELÄMÄSSÄ
– Lyhennelmä Lahden kesäjuhlilla 14.7.2012 pidetystä juhlapuheesta
Keijo Korkka, Suomen Inkeri-liiton kunniapuheenjohtaja

Suomen kansalliseepoksessa,
Kalevalassa, lausutahan: ”Harvoin yhtehen yhymme, saamme
toinen toisihimme, näillä raukoilla rajoilla, poloisilla Pohjan mailla.” Onneksi asiat ovat
muuttuneet, ja niin inkerinsuomalaisillakin on vanhat ja
vahvat perinteet yhteisistä tapahtumista ja juhlista.
Mikä saa meidät lähtemään
näille juhlille? Minusta tuntuu, että syy on ilmaistu Lyyli
Ronkosen kirjoittamassa laulussa ”Mä olen vain ikuinen
kulkuri”, jossa todetaan: ”Koska isänmaani on Inkeri ja koska olen mä suomalainen”. Inkeri ja suomalaisuus ovat siis
ne tekijät, jotka saavat meidät
liikkeelle.
8

Juhlat Inkerissä
Koska inkeriläisten kesäjuhlissa
on jo varsin pitkä perinne, niin
on paikallaan vähän kertoa Inkerin kansan juhlaperinteestä.
Ensimmäinen suuri Inkerin
kansan juhla vietettiin Lempaalassa Pietarin päivänä, kesäkuussa 1885. 		
Asiakirjat kertovat, että Lempaalan kirkon lähellä olleen juhlakentän keskelle oli pystytetty
koroke, jolle seurakunnan kirkkoherra Otto Rokkanen nousi
pitämään puheen kansanjuhlien
merkityksestä. Soittokunnan
säestyksellä laulettiin Maammelaulu. Tämän jälkeen pidettiin
raittiusseura Vesan vuosikokous. Urheiluohjelmana oli pussi-

taistelua, tankoon kiipeämistä
sekä juoksu- ja soutukilpailu.
Viimeiseksi esitettiin näytelmä
”Turmiolan Tommi” (ilmaiseksi)
ja ”Hän ei ole mustasukkainen”
(eri maksusta). Lisäksi myytiin
koululaisten tekemiä käsitöitä,
arpojakin oli kaupan. Juhlissa oli väkeä lähiseuduilta, jopa
Suomen rajapitäjistä yhteensä
kolmatta tuhatta henkeä. Juhlia
kuvaillaan erinomaisen onnistuneiksi.
Seuraava huomattava kansanjuhla vietettiin Hietamäen Antinkylässä 1889. Ohjelma alkoi
Krasnoje Selossa olleen pataljoonan soittokunnan esityksillä,
joita seurasivat puheet ja näytelmät.

Juhlien luonne muuttuu
Kun lauluseurojen määrä Inkerissä alkoi kasvaa voimakkaasti,
oli tullut laulujuhlien järjestämisen vuoro. Esikuvaa ei tarvitse
hakea vain Suomesta, sytyttävä
aate on levinnyt myös Virosta,
jossa ensimmäiset yhteislaulujuhlat pidettiin kesäkuussa 1869.
Juhlilla vieraili myös suomalaisia alan vaikuttajia. Näin siirtyi
laulujuhla-aate myös Suomeen,
jossa ensimmäinen yleinen
laulujuhla pidettiin Jyväskylässä 1884. 		
Inkeriläinen musiikkimies
Mooses Putro osallistui 1896
Tallinnassa järjestettyihin virolaisten laulujuhliin, joissa oli väkeä 6000 henkeä. Putro Innostui
kuulemastaan ja näkemästään.
Inkerissäkin valittiin juhlia järjestämään toimikunta, johon
tuli merkittävää musiikkiväkeä
ja henkilöitä kirkon piiristä.

Ensimmäiset soitto- ja
laulujuhlat Inkerissä
Kesäkuun 8. ja 9. päivänä 1899
pidettiin raittiusseura ”Inkerin”
nimissä ensimmäinen yleinen
inkeriläinen soitto- ja laulujuhla Skuoritsan Puutostissa. Sanomalehti ”Inkeri” kertoi yleisöä
olleen paljon eri puolilta Inkeriä.
Väkeä oli kaikista yhteiskuntaluokista, laidasta laitaan. Juhlat
olivatkin suuri kokoava voima
Inkerin kansan keskuudessa.
Näitä juhlia on Suomessa pidetty Inkerinmaan ensimmäisinä
kesäjuhlina. 		
Seuraavat soitto- ja laulujuhlat
olivat Tuutarissa 1901, Venjoella 1903, Tyrössä 1908, Keltossa

1910, Kolppanassa 1913 ja Tuutarissa 1918. Juhlat olivat kaksipäiväisiä ja niiden järjestelyissä
oli ripeästi toimivilla raittiusseuroilla keskeinen asema. Myös
Inkerin kirkko ja papisto olivat
voimakkaasti mukana.

Juhlien merkitys Inkerin
suomalaisille
Pidetyt juhlat olivat Inkerin
kansalle voimakkaita kansallistunnon kohottajia ja niistä
huokui vahvasti kansanrunoilija Jaakko Räikkösen toteamus:
”Me suomalaisia olemme ja suomalaisiks jäämme, me Suomen
tavat pidämme ja suomalaisen
päämme.” Yhteenkuuluvuuden
tunne korostui voimakkaasti
näissä suurissa kansanjuhlissa
antaen voimaa ja uskoa arjen
ponnistuksiin.

”Me suomalaisia
olemme ja suomalaisiks
jäämme, me Suomen
tavat pidämme ja
suomalaisen päämme.”
Kun juhlat kokosivat tuhatmäärin kansaa ja kun niissä parhaimmillaan esiintyi kymmeniä
laulukuoroja, suhtautuivat viranomaiset vähemmän myönteisesti näiden juhlien järjestämiseen
pitäen niitä suomalaisuuden
aatetta liiaksi korostavina tilaisuuksina. Vallankumouksen
jälkeen 1918 pidetyt juhlat jäivätkin suurten sotatapahtumien
vaikutuksesta kansallisten laulujuhlien sarjan viimeisiksi. Inke-

rin kansalle alkoivat ankeat ajat,
joiden kauheutta ei kukaan vielä
voinut ennustaa.

Kesäjuhlat Suomessa
Venäjän vallankumouksen jälkeen Suomeen jäi noin 4000
Inkerin pakolaista. He halusivat pitää yhteyttä ja toimia
Inkerin kansallisten aatteiden
innoittamina. Työtä tukemaan
perustettiin Inkerin Liitto 1922
(lakkautettiin 1944) ja inkeriläisten toimikunta Suomessa
1924. Toimikunta järjestäytyi
1934 Inkeriläisten yhdistykseksi, jonka nimeksi myöhemmin
tuli Suomen Inkeri-liitto. Tärkeinä toimintamuotoina olivat inkeriläisten avustaminen,
opintokerhot, oman lehden
julkaiseminen ja vuotuiset kesäjuhlat. 			
Yhteisiä kesäjuhlia Inkerin Liiton kanssa pidettiin 1930-luvulla useana vuonna eri paikkakunnilla niin nykyisen Venäjän
kuin nykyisen Suomen alueella
vuoteen 1939. 		
Toisesta maailmansodasta seuranneista syistä johtuen kesäjuhlia rohjettiin Suomessa pitää
vasta vuodesta 1956 lähtien.
Ensimmäiset pidettiin Järvenpäässä ja seuraavat Lohjalla.
Tämän jälkeen juhlia on pidetty
Helsingissä, Turussa, Tampereella, Lahdessa, Hyvinkäällä ja
Raumalla.

Juhlat Ruotsissa
Kun sodan jälkeen noin 4000
inkeriläistä lähti Ruotsiin, siellä
virisi nopeasti vilkas yhdistystoiminta. Jo 1947 perustettiin
Inkerin suomalaisten keskusjär9

jestö, joka on nykyisin nimeltään
Ruotsin Inkeri-liitto. Monilla
paikkakunnilla toimii liiton
jäsenjaostoja ja monen muun
arvokkaan toiminnan lisäksi on
myös Ruotsissa pidetty vuotuisia
kesäjuhlia. Juhliin on osallistuttu
myös Suomesta sekä viime aikoina myös Virosta ja Venäjältä.

Inkerin uusi nousu
Venäjällä ja Virossa
Vaikeiden vuosikymmenien
jälkeen tapahtui 1980-luvun
lopussa Inkerin kansalle ihmeellisiä asioita. Neuvostoliitto hajosi ja eri kansallisuudet
voivat taas nousta esiin. Perustettiin Venäjälle Inkerin Liitto alayhdistyksineen, Karjalan
suomalaisten Inkeri-liitto ja
Eestin inkerinsuomalaisten liitto. 				
Inkerin kirkollekin koitti uusi
aamu. Evankelisluterilaisia seurakuntia on perustettu eri puolille Venäjää. Näiden muutosten
edessä kaikki olivat kuin unta
näkeväiset, kun suomalaisuuden esitaistelija oli päässyt taas
toimimaan. 		
Samalla heräsivät henkiin kesäjuhlat. Ensimmäiset pidettiin
juhannuksena 1989 Keltossa.
Väkeä oli tuhatmäärin ja heimohenki ylen korkealla. Inkerin
lippu liehui kesätuulessa ja voitiin taas laulaa Inkerin hymniä
omalla maalla. Vuonna 1990
juhlat olivat Tuutarissa, 1991
Toksovassa ja sitten joka vuosi,
eri paikkakunnilla.

Paluumuutto Suomeen
Inkerin uuden nousun alettua
oli kansallistunne ja innostus
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taas korkealla. Kuluneet vuodet
eivät ole kuitenkaan antaneet
kaikkea, mitä alkuinnostuksessa
odotettiin. Tilanteeseen on ratkaisevasti vaikuttanut myös se,
että Venäjältä ja Virosta on viime vuosina muuttanut Suomeen
kymmeniätuhansia paluumuuttajia. Muuton syynä näyttää
olevan turvattomuus Venäjällä,
ja halu saada lapsille parempi
tulevaisuus.

”Paluumuuttoa
on arvosteltu niin
Inkerin kirkon kuin
Venäjällä toimivien
inkeriläisjärjestöjen
taholta. Katsotaan
Inkerin näin
lopullisesti tyhjentyvän
suomalaisesta
väestöstä.”
Paluumuuttoa on arvosteltu niin
Inkerin kirkon kuin Venäjällä
toimivien inkeriläisjärjestöjen
taholta. Katsotaan Inkerin näin
lopullisesti tyhjentyvän suomalaisesta väestöstä. Monet paluumuuttajat ovat myös kokeneet
muuton aiheuttamat vaikeudet,
kun suomea taitamattomat yrittävät selviytyä täällä heille vieraan kulttuurin keskellä.

Juhlien tulevaisuus
Näissä heimojuhlissa on totuttu
juhlallisesti ylistämään korkealla
leijuvaa heimoaatetta ja vältetty hankalien asioiden esiintuomista. Näyttää kuitenkin siltä,
että on nousemassa joitakin

pilviä tälle heimotyön taivaalle. Nuorten paluumuuttajien
usein kuulee sanovan, että kyllä
ne mummot ja vaarit puhuvat
suomea ja katsovat itsensä suomalaisiksi, mutta he ovat kasvaneet venäläisessä ilmapiirissä
ja katsovat itsensä venäläisiksi.
Niin Ruotsissa, Venäjällä, Virossa kuin Suomessakin nuoret
samaistuvat ja sulautuvat muuhun väkeen. Vähiin käyvät ne,
jotka meidän, vanhempien lailla
saavat innoituksensa Inkeristä ja suomalaisuudesta. Tämä
koskee myös meidän, Suomessa pitkään asuneiden inkerinsuomalaisten jälkipolvea. Näin
juhlamme alkavat valitettavasti
kuihtua entisestään.
Vaikka puhun inkeriläisen väestön ja kulttuurin häviämisestä,
tulee meidän kuitenkin todeta,
että Inkerin kysymys on ennenkin moneen kertaan todettu loppuun käsitellyksi, mutta silti yhä
vielä kaikuu ”kaunis soitto, kautta kallihimman synnyinmaan”.
Ikiaikojen Jumalaan luottaen on
Inkerin kansa selvinnyt läpi hirvittävien koettelemusten, koska
kansa on uskonut jumalaan ja
pitänyt kiinni suomalaisuudestaan.
Nauttikaamme tulevan kesän
juhlista ja muistakaamme, että
ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia.

SAMULI PAULAHARJU JA INKERILÄINEN
KANSANPERINNE
Marjut Paulaharju

Kansanperinteen kerääjä, kirjailija Samuli Paulaharju teki Suomalaisugrilaisen seuran (SUS) tukemana kesällä 1911 kahden ja puolen kuukauden
rakennustutkimusmatkan Inkeriin. Tarkoituksena oli kiertää Inkerissä ja
mahdollisesti vatjalaistenkin alueella, aikeena oli myös käydä vepsäläisten
parissa mutta se ei toteutunut.
Samuli Paulaharju oli kulkenut muutamaa vuotta aiemmin kolmena kesänä Karjalassa, nyt hän
suunnitteli matkaa Inkeriin, entisille Kalevalan
laulumaille, mistä suurkerääjät Volmar Porkka, V.
Alava ja A.A. Neovius olivat tuoneet suuret määrät
vanhoja runoja.

Kerääjä oli varsinaisesti rakennustutkimusmatkalla, hän mittasi, valokuvasi ja piirsi savupirttejä
ja ulkorakennuksia, piirsi niiden pohjapiirroksia
sekä työkaluja ja muita esineitä, mutta sen ohella
kuin varkain merkitsi muistiin haastattelemiensa
ihmisten kertomuksia, uskomuksia ja muisteluksia, taikoja, loitsuja ja tarinoita.
Hän mainitsee muistilapuissaan vain muutaman
kertojan nimeltään, kertojiaan hän ei valokuvannut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kamera oli hänelle melko uusi työkalu ja lasilevyjä
piti varata rakennuskuvauksiin. Ehkä kertojat eivät halunneet tai tohtineet sanoa nimeään, koska paikoittain vanhoja runoja pidettiin syntisinä.
Muutamat paljastivat nimensä; Juhan Susanna
Aution kylästä, Aune Makara (o.s. Sorval) ja
Mikko Saksa Vuoleelta, Simo Kössi ja Simo Pynnönen Ylä-Miikkulaisista, Iivan Mitrov Raikkovasta, Aune Pesonen, Antti Ollikainen, Juhana ja
Paavo Husu Lempaalasta. Kun kerääjä oli tullut
tutummaksi, niin puhujat yhdessä uskalsivat kertoa muisteluksiaan. Kerääjä totesi tyytyväisenä,
että kansanrunous oli yhä siellä muistissa kuten
Karjalassakin.

Paulaharju vaelsi 1300 venäjän virstan mittaista
reittiä Pietarista Pohjois-Inkeriin ja sieltä läpi
maan Länsi-Inkerin vatjalais- ja inkeroiskyliin.
Omien sanojensa mukaan hän pyöräili kaikki
Inkerin kylät, ja pyörän päällä hän kuljetti varusteensa sekä valokuvauksessa tarvittavat 250 lasinegatiivilevyä. Välillä hän osti vielä lisää lasilevyjä.

Pohjois-Inkeri osoittautui antoisaksi sekä rakennus- että kansanperinne¬tutki¬muksen kannalta.
Kerrankin Paulaharju ohjattiin erään mökin vanhan ukon luo, joka tiedettiin hyväksi kertojaksi.
Hän oli Ylä-Miikkulaisista Simo Pynnönen, joka osasi kertoa taikoja ja tarinoita. Mökissä oli
paraikaa myös naapurin puhelias eukko, taikojen
tietäjä hänkin. Paulaharjun kynä sai juosta kovaan
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tahtiin kirjoittamaan muistiin, kun puhujat vuoronperään haastoivat tietojaan. Ja läheisen mökin ikkunasta huudettiin pyöräilijää sisään, jotta
emäntä osaisi kertoa lisää tarinoita.
Mikko Saksa, vanha ukko Putkelan Räkinmäeltä,
muisti taikoja ja loitsuja:
Joulukynttilän alla oli pöydällä leipä. Se pan-

tiin talteen. Kun touvot oli kylvetty, niin siitä
leivästä pantiin murruu lämmitettyyn maitoon

ja sitten se syötiin. Leipää säilytettiin kaurasalvossa.

Valkeasaarella kerääjä näki ensimmäiset savutuvat sekä puhutteli muutamia vanhoja vaareja.
Tutkiessaan pahanpäiväistä, pyöröhirsistä, pikkuikkunaista mökkiä ja jututtaessaan sen asujaa
Paulaharju yllättyi: mökin asukas Honkasen Juhana oli ollut Krimin sodan aikana puolustamassa Vaasan kaupunkia englantilaisia vastaan.

Runonlaulajia
Valkeasaaressa 10-vuotias tyttö Hetu Joronen
lauloi Paulaharjulle kaikkiaan kaksitoista laulua.
Tässä yksi:
Panin veikon makkaamaa,
veikolt hävis hevonen.

Laitoin lapset etsimää,
piijat etsi pirtapuita.

Laitoin rengit etsimää,
rengit etsi reslapuita.
Mänin itse etsimää
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kahen kolmen koiran kanssa
viijen villahännän kanssa.

Kuuntelimma kääntelimmä,
kuulin kellon kimahuksen,
porokellon poukahuksen,

rämppäkellon räikähdyksen.
Parhaita kansanrunon taitajia oli Koronsaaressa
poikansa luona asuva Kaurilan Marfa. Vanhus
oli yli 80-vuotias, pikkuruinen, käyräselkäinen,
kyömynenäinen, sauva kädessä kopeloiva, sokea,
huonokuuloinen eukko-rupelo. Marfan laulajatoveri oli ollut Lempaalasta syntyisin oleva kuuluisa
runonlaulaja Larin Paraske, jonka paikkakuntalaiset hyvin muistivat ja puhuivat hänestä ylpeillen.
Marfa istui koivun alla kiikussaan ja lauloi Paulaharjulle. ”Kun yksi laulu on lopussa, käy eukko
aloittamaan toista, ja sitten ryhtyy kolmatta yrittämään, mutta jo sääliksi käy väsynyttä vanhusta”,
kirjoittaa Paulaharju.

Kolme oli poikasta minulla,
yks’ oli Ruotsissa rovasti,

toinen oli pispa pappilassa,
kolmansi kotona herra.

Puuttupa tuo surua kuulemaase,
salaseinä seisomaase,

tappo tuo Ruotsissa rovastin,
tappo pispan pappilassa,

kolmannen kotonta herran.
nyt oon leski, nyt oon lento,
nyt olen varaton vaimo.

(…)

Vuoleen Sohvolassa Paulaharju tapasi Ontroppa
Mel(n)ikovin, ”Sohvolan Ontropan”, Inkerin etevimmän miespuolisen runonlaulajan. Mutta nyt
hän oli sairas eikä jaksanut laulaa. Paulaharjun
oli tyydyttävä ottamaan vain valokuvia laulajasta
ja hänen kotitalostaan. Ontroppa oli 80-vuotias
valkopartainen vanhus. Aikoinaan hän oli laulanut monelle tunnetulle suomalaiselle keräilijälle ja
käynyt maisteri Boreniuksen luona Porvoossa laulamassa viikon päivät. Taiteilija Alpo Sailo oli ollut muovailemassa hänestä veistokuvan.
Paulaharju merkitsi muistiin monia köllinimiä eli
pilkkanimiä. Toksovassa naureskeltiin naapurikyläläisille ja heidän toimilleen.
Keltussa Ontrovan kylässä oli mies saunassa kylpemässä. Housut pani orrelle, jotta kirput karisisivat pois. A housut sytty palaamaan. Mies otti
housut ja käi huhtomaan tiikkiin, veskuoppaan,
mikä oli saunan lähellä. 			
A mies ajo ohitse juuri ja näki jot ”Ontrovan kylässä tiikki palo ja housuil sammutettiin”. Siitäpä
sitten lauletaankin:
Voi kuin niijen hassust kävi
Ontrovan emännille

laskiit suuren valaskalan
kuitin orahille.

Ei myö tultu tähän kylää
koirii haukuttammaa,

myö on tultu housut olal

tiikkii sammuttamaa. (Toksova / Kelttu)

Tyröläisiä puolestaan kutsuttiin vainajan pudottajiksi:
Tyrölaiset ovat vainajan puottajia. Saattoivat

vainajaa viinapäissään hautaan ja pudotti-

vat. Tulivat kirkonmäelle ja vasta siellä huo-

masivat, ettei vainajaa ollutkaan. Menivät
etsimään ja tienpuolesta löysivät. Siitä saivat
nimensä. (Liissilä)

Toksova osoittautui erittäin antoisaksi kansanperinteen keruun suhteen. Paulaharju jututti kylän ukkoja, jotka kertoivat paikalla olleen ennen
kaupungin, jossa oli elänyt jättiläisiä. Kirkonkylän tienoilla oli vielä vanha kalmoi, hautausmaa, josta oli löytynyt suuria ihmisen luurankoja
asetettuina yksipuisiin hongasta koverrettuihin
arkkuihin. Kerrottiin myös että vanhassa kirkossa oli ruumis uhrina sillan alla. Se löydettiin
sieltä siltaa purettaessa.
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KÄÄRMEEN PALVELEMISESTA

Vehk’ojalla palveliit kärmettä. Isännällä oli
elättikärmeet saunassa. Miniälle syntyi poika.
Olisi pitänyt viedä ensimmäinen maito kärmeille saunaan. Miniä ei vienyt. A lapsi tuli kummallinen. Pää oli suuri, jalat pienet ja pitkät,
samoin kädet. Se vinkui niin pahasti kun tahtoi
syödä. Eivät näyttäneet sitä kellekään. Se eli 20
vuotta kuoli vasta toissa kesänä (1909). Ukko
sanoi: ”A miks ei vient maitoa, kärsiköhön nyt.”
(Toksova)
Kerääjä haastatteli paria ”orjavallan” kokenutta
vanhusta, jotka nuoruudessaan olivat käyneet
hovissa orjantöissä eli ropotissa. Vanhukset
huokaisivat: ”A voi, hyvä vieras, niitä aikoja emmä ilolla muistele.” Lempaalassa vanhat Husun
veljekset kertoivat järkyttävää tapausta Nakaran
kylän paperisavotasta, jossa tehtiin tervapaperia.
”Oli kuoppa jossa tervaa säilytettiin salvoksessa.
Muuatta leskiakan poikaa pidettiin sitä vahtimassa. Sattui kerran poika nukahtamaan. Pehtori
näki. Pojalle vedettiin kuli päälle, sidottiin kiinni
ja tervalla voijettiin ja pistettiin palamaan. Poika
senkun vikisi kuin koira, kun paloi.” Näitä surullisia muisteluksia kerääjä taltioi ympäri Inkeriä.
Markkovassa muistettiin hyvin tarinoita paikkakunnalla eläneistä kahdesta mahtavasta tietäjästä, Mattjaksen Marista ja Tarina-ukosta, jotka
elivät yli 50–60 vuotta sitten. Tarina-ukolle eli
Juhana Tarinalle olivat ”kaik lukot avahuneet
auk ja sit taas käyneet kii”. Hänellä oli tapana sanoa: ”Miul on pienet pojat, jotk’ avajaa ne
auki.” Mattjaksen Mari eli Mari Musakka oli
mielenvikaisten parantaja. Hän ei käyttänyt voiteita, lämmitti vain saunan ja vei sinne potilaansa
ja luki loitsuja.
Paulaharju ihasteli inkeriläisten emäntien tapaa
yhä käyttää kauniita kansanpukuja kuten Lempaalassa, Keltussa ja Markkovalla, Laukaanjoella
ja Hevaalla. Hevaan seuduilta hän löysi seitsemän mummoa, vanhin oli 96-vuotias, jotka
kantoivat vanhaa inkerikkopukua. Kerääjä huokaisi tyytyväisenä: ”Ovat juuri niitä, joita Tohtori
Sirelius kehotti kuvaamaan. Hyvin siis se asia
meni.”
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Hevaalla Paulaharju muistiin merkitsi muutamia
taikoja:
Heposen rauta ukses kynnyksen alla. Sit ei noita
saa pahaa tehä. Ennen vanhaan, kun oli noitia,
kun ne tulit yli rauvan, taltasiit ei saaneet mittää pahaa aikaan. (Hevaa)
Kaprion ja Moloskovitsan rajamailta löytyi
vanhoja hautakumpuja, kurgaaneja, joita kansa
kutsui metelimättäiksi ja uskoi niihin kätketyn
aarteita. Inkerin lukemattomat hautakummut eli
kurgaanit polveutuivat esihistoriallisilta ajoilta.
Tiedemiesten kaivausten mukaan ne olivat hautaraunioita, joissa lepäsi Inkerin 1100–1400-luvun kansaa pyhäpukuineen, koruineen ja aseineen
haudattuina.
Mein paikoilla on hauvattu kultakaretti, Karla
kakstoistakymmenäs ajel, kun Pietar I:sen kanssa
sottiit. Kultakaretti (=vaunut) on kätketty maahan, mutta ei tiedetä merkkii.
Inkeriläiset olivat orjuuden aikanakin säilyttäneet
vanhaa isiensä uskoa ja pyhiä tapoja. Järvikoisky-

Paulaharjun Inkeri-aineisto

lässä Baabinanjärven rannalla oli pyhä puu, kaksihaarainen ikikoivu, jota kutsuttiin ”Iiliän kahtsiksi”. Syksyllä Miikkulana tapettiin kukko ja sen
veri vuodatettiin pyhän koivun juurelle. Kukaan
ei halunnut sitä pahoin satuttaa, eikä uskaltanutkaan. Muuan poikanen vioitti sitä ilkeyksissään,
mutta heti sairastui ja kuoli. Haltia oli kostanut
pahuuden.				

Samuli Paulaharju toi matkaltaan suuren perinneaineiston, joka sisälsi tarinoita, taikoja ja loitsuja, arvoituksia ja sananlaskuja, vanhoja runoja,
uskomuksia sekä köllinimiä. Jälkeenpäin hän
harmitteli, että tällä matkalla oli joutunut keskittymään rakennuksiin ja jättämään runonlaulajat
vähälle huomiolle.

Kylässä oli myös toinen uhripaikka, Iiliän ristin
pyhä lehto. Lehdon puiden alla seudun asukkaat
toimittivat Iiliän pyhänä päivänä härkäuhreja ja
istuivat uhriaterialla. Iilian päivän iltasella tytöt
ja pojat tanssivat. Pyhiä puita oli myös muualla.
Venjoella Nikkasiin kylässä oli Nikkasiin petäjä,
jonka juurelle kansa aikoinaan kokoontui palvomaan ja tuomaan uhria. Liissilässä haltia asui
isossa katajassa, Spankkovalla oli joskus kauan
sitten ollut mahtava petäjä, jota kutsuttiin ”Matroonaksi”. Pyhiä puita ei saanut vahingoittaa,
aina puun haltiat tulivat kostamaan pahoinpitelijälle.

Samuli Paulaharjun matka
Inkerinmaalle 1911

Inkerin matkalla Samuli Paulaharju käytti viimeistä kertaa kaavamaisia kysymyssarjoja. Hänessä oli herännyt kirjailija ja tutkija, joka ei enää
tyytynyt pelkkään esineellisen kansanperinteen
tutkimiseen vaan joka halusi kuvata kansan elämää kaikkine piirteineen ja etsiä ”entistä yksinkertaista elämää”. Tähän päämäärään hän oli
pyrkinyt Inkeristä kirjoittamissaan lukuisissa
lehtikirjoituksissa, jotka ovat eloisia ja värikkäitä
henkilö- ja matkakuvauksia sekä sisältävät rikasta perinnetietoa. Mutta hän ei koskaan koonnut
niitä kirjaksi. Seuraavat matkansa vaeltaja kulki
jo omien tutkimusohjelmiensa mukaan.
Matkareitti ja suunta
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MUMMOT KURJUUDEN KESKELLÄ
– toinen työrupeamani Inkerissä 1993
Heikki Laukkanen

Perjantai 1.10.
Lokakuu alkaa upeasti: auringon kajot taivaan
rannalla, viimeinen tähti vielä näkyvissä. Täysikuu
mollottaa, vaikka aurinko on nousemassa. Kirkas
taivas pakkasyön jälkeen näyttää syksyn vaahteroiden väriloiston. On lähtöaamuni Hatsinaan. Uusi
työrupeama on alkamassa.
Kun pitkän päivän jälkeen Sibelius-juna porhaltaa
Pietariin Suomen asemalle klo 23.15, on jo tuttua
tänne tuleminen. Kauko Toivanen, pappi Suomesta,
ja autonkuljettaja Aleksanteri (Aleksi, Sasha) ovat
vastassa. Aleksi ajaa sikäläiseen tapaan hurjasti, ja
50 kilometriä taittuu nopeasti. Saavumme Kaukon
kahden huoneen ja keittiön asuntoon, jossa kaikki
asuisimme.
Hatsinassa ilma on kirpeä, pakokaasut haisevat; kuu
mollottaa taivaalla. Kaupunki valmistautuu huomisiin 350-v. juhliinsa. Käyn nukkumaan tyytyväisenä,
että asunto on lämmin; en tarvitse kaikkia villavaatteita kuten Toksovassa.

Lauantai 2.10.
Aamulla on kova pakkanen, mutta sisällä on edelleen LÄMMINTÄ. Kauko laulelee ja keittää puuroa. WC:ssä putki vuotaa eli päähana pitää sulkea
aina käytön jälkeen. Silloin veden tulo keittiöön ja
kylpyhuoneeseen loppuu myös. Emme saa kaasulla
toimivaa lämminvesiboileria toimimaan.
Haemme seurakunnan auton muutaman kilometrin
päästä vartioidusta tallista. Auto on Skoda. Sillä on
minuutin jälkikäynti vaikka virta on sammutettu ja
avaimet pois virtalukosta. Lähdemme Hietamäkeen
pitämään jumalanpalvelusta. Näemme maitoa myyvän auton luona jonon. Ihmiset kiirehtivät kannujen
kanssa maitoa ostamaan. Maaseudulla on kilometrikaupalla laajoja peltoja, välillä suuria lehmä- ja
lammaslaumoja. Maisema on tasaisen yksitoikkoista.
Jumalanpalvelus pidetään koulun juhlasalissa. Kaikki on likaista ja pölyistä. Näytelmän lavasteet ovat
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taustana ja alttaripöytä on tehty kauniiksi salin etuosaan. Kanttorina oleva Veera-neiti Pietarista soittaa
surkean näköistä pianoa. Muutamakymmenpäinen
kirkkovierasjoukko laulaa vaisusti. Kauko on liturgi.
Minä saarnaan enkeleistä, joita jokainen tarvitsee.
Päivä on lämmennyt melkein kuumaksi, vaikka yöt
ovat pakkasella. Ihmisiä on paljon liikkeellä, onhan
kaupungin suuri juhla. Menemme Annan luokse saunomaan. Annan tarjoama syötävä on hänen
omasta maastaan, siis kaikkien täkäläisten laskeutumien pesemää. Anna kertoo kovista kokemuksistaan
inkeriläisenä.

Sunnuntai 3.10.
Upea aamu. Ensin on Jumalanpalvelus, joka pidetään kulttuuritalossa, Dom kulttuuri. Puitteet ovat
loistokkaat, mutta kunto kurja. Ihmiset istuvat plyysituoleissa kuin elokuvateatterissa. Tutustumme
Anttiin eli Andreihin, joka hoitaa ehtoollisvälineistön. Hän on melko nuori, mutta käsi ja jalka ovat
osin halvaantuneet. Oli käsitellyt asetta huonosti.
Lähdemme Skuoritsaan jumalanpalvelukseen. Arvo
Survon äiti mukanamme. Sinne on saatu Suomesta
työmaaparakkikirkko. Siellä on myös oma diakoniapappi, Väinö. Pidämme yhdessä ehtoollisjumalanpalveluksen, Kauko on mennyt toiselle kylälle
hautajaisiin.
Minut pyydetään pitämään ruumiinsiunaus Skuoritsan rauniokirkon hautausmaalla. Minulla on vanha musta talari päälläni. Vainaja on haudattu eilen,
mutta vasta tänään saivat papin paikalle. Haudalla
puhun Jeesuksen sovitustyöstä ja ylösnousemustoivosta.
Sitten menemme hakemaan Kaukon hautajaisista
ja samalla saamme syödä äärettömän runsaasta pöydästä hautajaistalossa, joka on varsinainen röttelö.
Aleksin kanssa jatkamme matkaa Pietarin sivuitse
Kelton uuteen, komeaan kirkkoon. Siellä on pyhä-

koulunopettajien kurssi. Tuolloin Hatsinan kirkko
toimii vielä nuorten voimistelusalina. Seurakuntalaisten jatkuvana kysymyksenä on, koska kirkko
saadaan takaisin.
Kaikki ihmiset, joita tapaan, purkavat pelkoaan
kommunisteja kohtaan. Moskovan uutiset ovat olleet huonoja. Ihmiset pelkäävät, että rajat sulkeutuvat. Mieleeni tulee ajatus, pääsenkö kotiin. Moni
vanha kertoo mielettömistä ajoista ja sanoo, ettei voi
nähdä sen pahempaa. Silti heitä pelottaa. - Jumala, auta tätä maata ja tätä kansaa. Varjele kirkkoa ja
omiasi täällä. Älä anna enää tulla vainon aikoja! Tämä on aikaa, jolloin minullekin opetetaan rukousta.

Maanantai 4.10.1993

Tiistai 5.10.1993

Lehdet lentelevät puista yltyvän tuulen riepoteltavana, ohutta yläpilveä. Kaunis jakso näyttää olevan
päättymässä. Tuuli kuljettaa likaa ja pölyä ympäriinsä. Kuuntelemme aamuhartauden Suomesta. Radio rätisee, kun yritämme kuunnella uutisia. Selviä
häiriöitä tai häirintää. Vietämme rauhallisen päivän.
Aamulenkin jälkeen menemme Inkerin liiton toimistoon, josta saan leiman viisumiin.

Aamu valkenee harmaana. Vettä tulee taivaalta vaan ei hanoista! Aamutoimet ovat sen mukaiset.
Kannussa on vettä sen verran, että saamme keitettyä
murukahvia. Ei pesua, ei pisua – äh, kyllä kuitenkin.
Lähdemme sateeseen odottamaan bussia Pietariin.
Kauko kertoo, että bussit ovat täynnä, mutta aina
mahtuu katolle, jossa kuulemma minunkin partani
saa komean jakauksen.

Sitten Vekkilän kylään, jossa pidämme seurat Elsan
kodissa, paikalla kaikkiaan 12 henkeä. Puhumme
Kaukon kanssa uskosta. Usko on luja luottamus.
Sitten kuulemme taas Inkerin kansan kovasta kohtalosta. Tänä syksynä yhdeltä mummolta varastettiin
porkkanat pellosta. Kaikki mahdollinen viedään. –
Vorot!
Tutustumme kirkon varastoon. Siellä naiset järjestelevät Suomesta tulleita tavaroita. Ajattelen, että
lähettäisitte ainoastaan hyvää tavaraa!

Seisomme ja odotamme pysäkillä kunnes tulee enkeli, venäläinen nainen. Hän puhuu Pettersburgista
ja näyttää kädellään eteenpäin. Ymmärrämme, että
pysäkki on edempänä. Kun tulemme sinne, bussi
tulee heti. Vaihdamme sitten metroon ja jatkamme
Nevski Prospektille. Käymme Pyhän Marian kirkossa. Luontoliitto on ottanut kirkon käyttöönsä! Finnairilla kuulemme parhaiten uutisista. Hasbulatov ja
Rutskoi ovat kävelleet kädet pään päällä Valkoisesta
talosta. Täällä ei näy missään pienintäkään merkkiä
rauhattomuuksista. Ne ovat vain Moskovassa.

Vietämme iltaa yhdessä. Paavo tulee. Hän on korjannut WC:n vuodon. Nyt se vuotaa vain vähän ja
toisesta paikasta. Hän on kunnostanut myös vedenlämmittimen. Tämähän on jo viiden tähden hotelli!
Ilta muuttuu vielä iloisemmaksi, kun kuulemme, miten hyvin Moskovassa on käynyt. Nyt myös uutiset
Suomesta kuuluvat. - Kiitos Jumalalle, että kommunistit hävisivät taistelun. Enää ei tarvitse tulla tuskaa
tämän maan ihmisille.
Suihkun jälkeen peilaamme itseämme oven lasissa,
koska ei ole peiliä. Minkähän näköinen olen, kun
taas näen kuvani peilistä?

Paluumatkalla ei ole enkeliä: bussi lähtee aivan nenän edestä. Pääsemme vasta tunnin päästä tulevaan
bussiin. Hyvä, että osaan nämä Venäjän kirjaimet,
jotta tiedän mennä oikeaan bussiin.
Palattuamme hoitelemme hommia poikamiesboksissa. Paavo tulee jatkamaan remonttia. Hän onnistuu poraamaan eteisessä myös sähköjohdon poikki.
Emme saa sinne valoa. Hän korjaa WC:tä, ja tänä
yönä pytty pitää huuhdella vadin avulla.
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Keskiviikko 6.10.1993
Vettä, sähköä ja kaasua, kaikkia niitä on saatavana!
Kuulemme hartauden sekä uutiset Suomesta. Sitten
kävelemme lokakuun lokaisessa kaupungissa hakemaan auton hallista ja lähdemme ajamaan muutaman kymmenen kilometrin päähän tarkoituksena
vierailla vanhusten luona.
Matkalla otamme Nikolskoissa Lempin kyytiin.
Hänet oli ryöstetty kotonaan kesällä. Varkaat olivat ottamassa vihkisormusta sormesta ja yrittivät
katkaista häneltä sormen, mutta onneksi sormus
lähtikin helpommin. Lempi asuu yksin kissojen
kanssa. Peräkammarissa hänellä on rukki ja villat.
Tämä mummo on 82 vuotta. Mummot ovat yksin
asuessaan varkailta turvattomia.
Menemme Marian luokse. Hän asuu entisessä sikalassa, johon on kunnostettu suuri määrä asuntoja.
Kunnostus merkitsee vähän eri asiaa kuin Suomessa.
Marialla on huone ja keittiö, rähjäisessä kunnossa.
Kaikki on sen näköistä kuin voi vain olla: vesi tulee
seinistä läpi kosteutena. Maria istuu pyörätuolissa,
räsyt peittävät hänet. Hän on halvaantunut. Tytär
käy hoitamassa häntä. Koko kylä on yksi suuri romuläjä, kaatopaikka ja takapiha. Sotkuisin, mitä tähän asti olen nähnyt.
Tämän jälkeen menemme Lempin kanssa tavoittamaan erästä mummoa Menkovan kylään. Hän
ei ole kotona tai hän ei tule avaamaan. Kuulemme
myöhemmin, että hän on menettänyt näkönsä ja
mielikin on järkkynyt. Hänellä on kuulemma ihan
selvää sontaakin lattioilla, koska ei pysty hoitamaan
asioitaan.
Vielä ehdimme pienen Katri-mummon luokse. Hän
on arviolta 90 vuotias. Tosin hän on vasta 87. Stalinin aikana hän on joutunut kärsimään ja vielä senkin
jälkeen. Hän on kastanut ja haudannut lukemattomia ihmisiä. Hän on ollut todellinen kylän pappi.
Hän on pitänyt hartaushetkiä pensaissa ja metsissä.
Seitsemänkymmentävuotispäivillään hän on kastanut 7 lasta. Kuuntelen hiljaa kyyneleet valuen. Seuraan, kun Kauko antaa ehtoollisen. Lopuksi pieni
Katri polvistuu vielä Herran siunaukseen. Ajattelen
myös sikalan Mariaa.
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Takaisin tullessa käymme Vakkalan nauravan mummon luona. Tämä Katri on kuivannut sipulit mukaviin letteihin keittiön seinälle. Hän on keittänyt
teen ja tarjoaa lättyjä ja kakkaroita, joita hän oli juuri
ennättänyt paistaa. Viemme kuivamaitoa ja -hiivaa
hänelle ja monelle muulle. Makaroniakin riittää
joillekin.
Matkalla käymme Kolppanan kirkolla. Vuonna
1800 rakennettu kirkko on rapistunut. Emme pääse
lähelle, sillä se on tehdashallina. Ympäröivälle hautausmaallekin on rakennettu tehdasrakannuksia. Ne
ympäröivät kirkon. Menemme vielä Saaprun kylään,
johon oli sovittu seurat hyvin köyhään tupaan. Vietämme ehtoollisen, ja minä opetan vunukoille venäjäksi: Jumala ja Jeesus rakastavat sinua ja minua.
No - ymmärtävät, avot!

Torstai 7.10.1993
Tänään ei ole paljon ohjelmaa. Uutisissa kerrotaan,
että Venäjällä on tänään liput puolitangossa kapinan
uhrien muistolle. Lähdemme Aleksin luokse Kommunaariin. Aleksi hoitaa autollaan paljon seurakunnan asioita. Hänen vaimonsa käy pari tuntia töissä
Pietarissa, herää jo kello 4.30. Heidän satavuotias
talonsa on huonokuntoinen ja kylmä. Lattiakin on
vino ja se on pudonnut osittain alemmaksi.
Teemme Aleksin kanssa turistikierroksen Pauluksessa ja Puskinissa. Ympäristö on täynnä loistavia
palatseja ja prameita puistoja. Käymme myös Puskinon kirkossa, joka avattiin ensimmäisenä tällä
alueella, vuonna 1977. Sen sisämaalaus on vasta nyt
saatu kuntoon.

Perjantai 8.10.1993
Aamulla käymme ostamassa kattokruunun. Kävelemme kuin mitkäkin Luciferit (valon tuojat) lampun kanssa asunnolle. Tästä puhutaan vielä aikana,
jolloin isä lampun osti. Monta saarnan aihetta saa
siitä, kuinka valon lähdettä kuljetettin keskellä Hatsinaa.
En ole vielä koskaan päässyt kirkolliskokoukseen
Suomessa, mutta tänään pääsen Inkerin kirkolliskokoukseen. Inkerin kirkon piispa on Leino Hassi-

Lauantai 9.10.1993
Koko maailma on varastettu, ikkunasta ei näy mitään! Sumu peittää tienoon. Yön satoi hurjasti vettä,
kuraa on kaikkialla. Pitää ottaa räpylät mukaan, että
voi kulkea. Paavo tulee aamupuurolle. Kauko ja hän
lähtevät kirkolliskokoukseen.
Minä lähden Pietariin. Hotelli Pulkovskajan edessä tapaan Sasan eli Aleksanderin ja ystävänsä Lenan. Sasa on nykyisin yövahtina, jäätelöpomona ja
kanttorina Toksovassa. Käymme katsomassa nähtävyyksiä sitten menemme Sasan kotiin syömään.
Paluumatkalla on monenlaisia säikähdyksen paikkoja. Bussipysäkillä odotamme bussia, jota ei tule.
Joku pikkuauto tarjoaa kyydin 500 ruplaa hengeltä.
Lähden mukaan, vaikka vähän pelkään. Rukoilen
enkeleitä varjelijaksi, tulen levolliseksi. Tiedän maisemista, että menemme oikeaan suuntaan. – Saarnan
valmistus menee myöhäiseksi.

Tekstissä mainittuun Kolppanan kirkkoon ei pääse vieläkään,
2013. Kuvat on A-S Salonen ottanut Kolppanan seminaarin
150-vuotisjuhlapäivänä. Silloin juhlavieraat päästettiin
alueelle turvaportin kautta. Tuolloin kirkon edustalle
pystytettiin seminaarin perustamisen muistomerkki. Kaikki
kolme kuvaa ovat kirkon piha-alueelta.

nen. Tulemme hyvissä ajoin Kelttoon. Tapaan siellä
tuttuja Suomesta, mm. Reino Letonsaaren ja Yrjö
Niemen, jotka ovat lähdössä Siperiaan työhön vuodeksi. Piispa siunaa heidät tähän tehtävään.
Ensin on jumalanpalvelus, jonka aluksi kaksi diakonia vihitään papiksi. Heidän työkentät ovat Moskovassa ja Siperiassa.
Sitten on pitkästyttävä kokous. Tapaan tutuksi tulleita ihmisiä. Kuulemme myös terveisiä eri seurakunnista. Eräs nuori diakoni, Simon Kupanitsasta,
on valmis lähtemään Muurmanskiin, jossa ei ole
pappia. Hänellä on koskettava puheenvuoro.
Lähdemme takaisin klo 21 jälkeen. On alkanut sataa vettä. Ajokeli on huono ja kuljettajamme ajaa
kamalan kovaa. Hiljaa rukoilen, totuttelen Jumalan
apuun. Ääneen neuvon kuljettajaa. Minähän istun
pelkääjän paikalla. Pääsemme turvallisesti perille,
kiitos Jumalan. Sitten teetä ja nukkumaan.

Sunnuntai 10.10.1993
Raukea aamu ja lähdön päivä. Aleksi tuli hakemaan meidät kulttuuritalolle jumalanpalvelukseen
ja ehtoollisen viettoon. Varmaan parisataa ihmistä
oli paikalla. Seurakuntalaisia on alueella noin 700.
Jumalanpalvelus on omalla tavallaan juhla, jossa Jumalan lapset kohtaavat. Jumalanpalveluksen jälkeen
oli kirkkovaltuuston kokous, se oli vaikea. Monet
ristiriidat repivät näitä seurakuntia. Ihmiset puhuvat
vaikeita asioita toisistaan. Demokratian ja rehellisyyden oppiminen on työn takana.
Kirjoittaessani tätä olen junassa ja tullimuodollisuudet ovat kesken. Tullivirkailijat ovat edelleenkin
tarkkoja. Heidän toimintansa tuntuu aina jotenkin
alentavalta. Onkohan taivaan portilla yhtä tarkka
tarkastus?
Kauko lähti erään paluumuuttajan autolla Suomeen
Kuopion seudulle.
Onpa taas ollut kokemusten summa! Tuntuu aina
hyvältä päästä tänne, missä olen kuin kotonani.
Kiitos kaikesta ja siunaus Kaukolle! Siunaus teille,
inkeriläiset ja venäläiset. - ”Tule askele askeleelta –
Jeesus – kanssamme kulkemaan!”
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LYHYESTI
Löydetty kirjoja, jotka on lisätty myös netissä olevaan kirjaluetteloon:
Asplund Allan. Kokemuksia suomalaisilta keskitysleireiltä. Suomen Rauhanpuolustajat. Like. Otava 2011.
Määttälä Mikko. Vihollisina vangitut. Atena kustannus Oy. 2010.

ETSITÄÄN HENKILÖITÄ
ETSITÄÄN
Anna Vilonen lähettää lisätietoja. Hän on Piuturin kylästä, yhteisö kuului Usinkonnun kolhoosiin. Kylät ympärillä olivat Usinkontu,
Nastola, Vellankontu, Rospeeka, jossa Anna kävi koulua. Ympärillä oli Myllysi, Ristkylä, Murta, Teppola, Soikkina, Alikontu,
Simonkontu jne. Erityisesti Anna kysyy Ruut Piutusista, missä olet? Annan yhteystiedot ovat p. 040 5265 303, os. Harjulantie 5, 07560
Pukkila. Jos olet näistä kylistä, ota Annaan yhteyttä!
KUVIA KÄSITÖISTÄ
Raija Pedak Virosta etsii kuvia ja tietoja kaikenlaisista käsitöistä erityisesti alla mainituilta alueilta. “Haluan painattaa kirjan, jossa
kuvaan esivanhempieni kotiseutujen kansallispukuja (Metsäpirtti, Itä-Inkeri ja Järvisaari). Liittäisin mukaan valokuvia suvusta ja
kansallispuvuista. Tunnetumpia ovat Äyrämöisten puku Tuuterista ja Asurien puku Länsi-Inkeristä.” Vastaukset osoitteeseen raija.
pedak@gmail.com
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VALPO AJOI MINUT RUOTSIIN
– Kalervo Hänninen Ruotsista muistelee
Sodan aikana me söimme jäätyneitä kotsanii, ruohoa ja huonoa hevosen lihaa. Sen takia veljeni oli
pakko mennä Saksan armeijaan vapaaehtoisena.
Emme olisi muuten pysyneet elossa.
Oli myös toinen asia: meitä sorrettiin Stalinin käskystä, siksi tuli halua taistella vapauden puolesta.
Se pitää muistaa, että kukaan ei ollut saksanmielinen siitä syystä, mitä he tekivät. Meidän kohtalo
oli siinä, että me näin pääsimme vapaiksi Stalinin
vainosta ja kommunistien raudoista.
Mutta sota jatkui, ja meidän piti siirtyä pois kylästä,
koska rintama oli 11 kilometrin päässä. Meidät vietiin Viroon, jossa asuimme vuoden. Sitten pääsimme
Suomeen. Asuin siellä 7 vuotta, sitten Suomeen tuli
silloin kommunistinen hallitus ja Valpo alkoi jahdata
inkeriläisiä. Asuin silloin Valkeakoskella ja ajoin töissä kaivinkonetta. Aloimme kaivaa veturitallia varten
paikkaa. Maasto oli kovaa ja kivistä. Yritin saada isoa
kiveä irti. Silloin katkesi vaijeri. Kun menin vaihtamaan sitä, meidän rakennusinsinööri sanoi minulle
näin: ”Kuule, Kalervo, eikö olisi korkea aika lähteä?”
Minä vähän hermostuin, mitä hän meinaa. Mutta
hän tiesi, että minun pitää ilmoittautua kaksi kertaa
vuodessa Tampereen Valpolle. Ajattelin, että on parasta tehdä, niin kuin rakennusinsinööri sanoi.
Minä ja kaverini ostimme junaliput Valkeakoskelta Tampereelle ja sieltä Kemiin. Silloin ei saanut mennä pitemmälle. Kävelimme Tornioon ja
tulimme rautatiesillan lähelle. Seurasimme, miten se toimi, kun juna menee yli. Se aukaistiin,
niin silloin siitä ei päässyt yli. 		
Silloin päätimme mennä siihen taloon, johon minulla oli osoite. Tulimme pihalle, jossa isäntä pilkkoi
puita. Hän säikähti, ketä me olemme. Kun näytin
muukalaispassini, niin isäntä sanoi, että mennään
sisälle. Hän pyysi emäntää keittämään kahvit, ja sanoi, että kun poika tulee kotiin töistä, niin hän vie
meidät yli. Koska hän oli uittohommissa, niin hän
tiesi, missä väylä on auki.
Niin me olimme hyvin helpottuneita, kun pääsimme Ruotsin puolelle, ja Valpo sai nuolla näppejään.
Miksi isäntä ensin pelkäsi? Siksi, että Valpo oli löytänyt minun pöytälaatikostani heidän osoitteensa

ja oli jo käynyt heitä kuulustelemassa. Olen hyvin
kiitollinen Suomen poliisille ja rakennusinsinöörilleni, kun he varoittivat minua ja neuvoivat lähtemään. Työkaverini oli ihmetellyt, kun veturitallin
kaivuu oli jäänyt minulta kesken. Rakennusinsinööri oli kertonut, että Valpo ajoi Kalervon Ruotsiin, että ei joutuisi takaisin Inkeriin.
Kiitos, Suomi, että sain elää ja perustaa perheen
Ruotsissa vapaana ihmisenä!

Lähetän tämän kuvan sen takia, että katsokaa tarkkaan: veljeni on
ottanut Saksan puvusta pois kotkan. Hän sai istua rangaistusta.
Se merkittiin hänen sotilaspapereihinsa. Kuva on otettu, kun hän
ja toverinsa kävivät Eestissä Hageri aleviikissa (Hagerin kauppala
sijaitsee noin 20 km Tallinnasta etelään, toimittajan lisäys). Veljeni on
vasemmalla ja minä olen keskellä. He olivat silloin Novgorodin metsissä
jahtaamassa partisaaneja. Minä en muista kaverin nimeä. Jos joku
tuntee hänet, niin soittakaa minulle Ruotsiin, p. +462 2731 663.
Toimittaja kysyi Virosta Taisto Raudalaiselta Hännisen mainitseman
paikan sijaintia. Näin hän vastasi: “Tämä paikkakunta on hyvinkin
tuttua ja sijaitsee noin parisen kymmentä kilometriä Tallinnasta etelän suuntaan. Tämähän on kuuluisa paikka siitäkin, että paikallisessa
Hagerin seurakunnassa on palvellut pitkään meikäläisille hyvin tuttu
pappi Paul Saar. Hän kuolikin kymmenisen vuotta sitten korkeassa
iässä paikallisessa vanhustentalossa. 		
Asula, alev tai alevik tarkoittavat kauppalaa. Hageri asula tai Hageri
alev tarkoittavat kumpikin Hagerin kauppalaa.”
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Ruotsin puolelta
Tässä tulee vähän tietoja mita tapahtuu Ruotsin
inkeriläisisten porukassa tämän vuoden kevällä ja kesällä.
Ruotsin Inkeri-liiton sääntöllinen vuosikokous pidetiin
Örebrossa lauantaina 19. maaliskuuta.
Nyt on jo kuusikymmentä vuotta mennyt Ruotsin Inkeri-liiton perustamisesta.
Silloin, 1956, oli monissa paikakunnissa missä eli paljon inkeriläisiä omia kerhoja
ja niiden ahkeraa toimintaa.
Keskusliitto sai tekeväkseen olla kerhojen välinen site ja myös vuosien myötä
toisten maiden inkeriläisten yhteistyön väline. Alusta sellaista yhdeyttä oli vain
Suomen inkerläisten kanssa. Myöhemmin siihen tuli heimolaiset Venäjällä ja
Eestissä mukaan.
Tärkeä asia oli inkeriläisten kesäjuhlat. Niitä oli pidetty Ruotsissa jo 1947 vuoden kesältä alkaen. Silloin oli juhlat monipäiväsiä ja ohjelmaan kuului musikkia,
urheilukilpailuja ja kirkollisia tapauksia.
Nykyän meidän juhlat on kutistunut vain yhteksi päiväksi. Mutta nyt on ihmisille aina ajanpuute, niin saamme olla sillä tyydyväisiä. Puheet on ruotsinkielisiä,
ja jos on ystäviä toiselta puolelta Itämereä esintyy on tarvis puheen kääntäminen
ruotsiin. Laulua ja musikkia voi nauttia vaikka olkoon millaisella kiellä.
Tämänä vuoden Inkeriläisten kesäjuhlan paikka Örebro. Aika on lauantai 28.
toukokuuta. Se on yksi niistä kaupungeista mihin asuntui paljon inkeriläisiä
pakolaisia.
Ohjelmaan kuuluu ruotsalaisen tutkian, ja inkeriläisten ystävän, dosennti Eric
de Geerin ajatukset miksi suomenkielisille ja luterilaisille inkeriläisille tuli pakko
jättää vanhoja kotiseutuja ja lähteä pakoon läänteen.
Ohjelmaan kuuluu myös elokuva "Viimeinen juna Inkeriin". Sitä viellä ei monta
meistä täällä Ruotsissa ole nähnyt.
Harmittavasti tämän vuoden bussireissu Inkerin kesäjuhlille Siestarjoella ei onnistunut. Siihen oli liian vähän osanottajia ilmoittauttunut. Toivottavasti tulee
ensi vuodella taas mahdollisuus tehdä matka Inkerinmaalle.
Toivon kaikille inkeriläisille ja inkeriläisten ystäville eri maissa hyvää kesän viettoa.

Viktor Pajunen
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TAPAHTUMAKALENTERI

Ilmoittajille

Suomen Inkeri-liiton ja jäsenjärjestöjen
ohjelmatietoja 2016
Suomen Inkeri-liiton Narvan matka
18. – 20.6.2016 – kysy peruutuspaikkoja
Suomen Inkeri-liiton kesäjuhlat järjestää
Hyvinkään Inkeri-kerho la 16.7.
Katso Hyvinkään kerhon ilmoitus.

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

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

Inkeri-iltapäivät Inkerikodissa

Lahden seudun Inkeri-seura

Karjalatalon 2. kerros, Käpylänkuja 1, alle 1 km kävelyä Käpylän asemalta tai bussit 52, 55, 55K, 56, 57, 65A, 69, 506

Kerhoillat joka kuukauden toinen maanantai alkaen kello 13
Luther kirkolla, osoitteessa Vuorikatu 37.

Klo 13.30 kahvittelua pientä korvausta vastaan, klo 14.00
päivän aihe.

Kerhoiltojen kahvituksen sovimme vuorotellen jo edellisessä
kokouksessa.

La 17.9. ”33 päivää Santiago de Compostelaan. Vaeltajan
päiväkirja.” Kirjailija Anneli Mylläri kertoo Olli-kumppaninsa
kanssa tehdystä pyhiinvaellusmatkasta. 800 km pitkä taival
Espanjassa taittui jalan. Anneli on kirjoittanut matkasta
edellä mainitun kirjan. Maaliskuussa 2016 Yle ja kirjastot
valitsivat 7 suositeltavaa uskonnollista kirjaa Battle-nimistä
keskusteluohjelmaa varten. Annelin kirja oli yksi niistä.

Kerhoilloista ja kokouksista tiedusteluihin vastaa Maria Lahti,
p. 0400 841 741, maria.lahti.nikkari@gmail.com

La 8.10. Lapin sota, Suomen ja Saksan sotakaveruuden
kitkerä loppu. Terveydenhuoltoneuvos, kirjailija Tyyne Martikainen luennoi. Neuvostoliiton vaatimuksesta saksalaiset
sotilaat tuhosivat Lapista lähtiessään kodit ja kylät. Tyyne on
syntynyt ja kasvanut ja Lapissa. Hän joutui seuraamaan kotikylänsä ja kotinsa tuhoutumista. Miltä se tuntui, siitä kertoo
inkeriläisten rankkoja kohtaloita myötätunnolla kuvannut
kirjailija ja tutkija.
La 12.11. Prof. emeritus Juha Pentikäinen: Kuka oli Sippe
Pentikäinen? Yhden Kivekäs-suvun tarina.

Turun seudun 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

Hyvinkään Inkeri-kerho
Vuoden 2016 inkeriläisten kesäjuhla järjestetään Hyvinkäällä.
Katso erillinen ilmoitus sivulta 7.

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

”Kesä- ja syysaamuisin joesta nousi usein matalla leijuvaa
usvaa rantaniityille sekä kylän ja kujasten väleihin….. Kylän
läpi kulki joen suuntainen koivurivien reunustama vähän toista
kilometriä pitkä luonnonkivillä ja soralla päällystetty kylänraitti. Sen molemmin puolin sijaitsivat hirsistä lähelle toisiaan rakennetut harjakattoiset karjalaisittain somasti koristellut talot.
Talojen kaksi- tai kolmi-ikkunaiset taidokkaasti puukoristellut
päädyt osoittivat kylänraitille päin. Pimeinä iltoina tupiin ja
saunoihin antoivat valoa öljylyhdyt ja kynttilät.”
”Kesäiseen pelto- ja äänimaisemaan kuuluivat riemukkaasti
laulavat kiurut, niittykirviset, pensas- ja peltosirkut sekä taivaalla risteilevät tervapääskyt sekä sudenkorentoja ilmasta
sieppaavat nuolihaukat ja langoilla istuvat kottaraisparvet.
Parveilevia kottaraisia oli loppukesällä ja syksyllä välillä jopa
kymmenien tuhansien lintujen muodostamia jättiläisparvia.
Lehahtaessaan lentoon tiiviit yhtäaikaisin siiven liikkein kääntyilevät
parvet lähes pimensivät taivaan.”
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”Isokuovit, töyhtöhyypät ja peltopyyt pesivät pelloilla ja
pientareilla ja tuuli- ja hiirihaukat väijyivät pelloilta vipeltäviä myyriä. Alkukesän illan hämyssä kuuluivat satakielen
voimakas ja rytmikäs laulu, käen kaihoisa kukunta ja ruishalmeesta ruisrääkän narina. Yön pimeydestä tarkkakorvainen
kuuli pensassirkkalinnun hiljaisen sirinän ja lehtopöllön kauniin väräjävän huhuilun. Syksyllä pellolla ruokailivat suuret
sepelkyyhky-, varis- ja mustavarisparvet. Muuttomatkoillaan
olevat äänekkäästi trumpettiaan töräyttelevät kurjet sekä arat
metsähanhet levähtivät ja ruokailivat sänkipelloilla satapäisinä parvina.”

Teksti on Matti Tainan kirjasta Hyvästi Inkeri, sen neljännestä
luvusta. Siinä kuvaillaan Saklinan kylän ja sen pohjoispuolella
kulkevan Inkereenjoen kesää.

