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Pääkirjoitus
Alina-Sinikka Salonen

ANTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN ELI
PYYTÄMISEN VAIKEUS
Ihmisen elämään liittyvät kaikki
otsikossa mainitut sanat. Lapsen
on helppoa pyytää ja vastaanottaa. Antaminen on hänelle
yleensä vaikeaa. Aikuistuessa
tilanne muuttuu. Tosin prosessi on pitkä ja edellyttää lapsen
kasvaessa ohjailua vanhemmilta.
Lapselle tärkeät asiat, pyytäminen ja vastaan ottaminen,
saattavat aikuisille olla lähes
ylikäymättömän vaikeita. Apua
on vaikea pyytää, ja jos sitä tarjotaan, sen vastaanottaminen on
vaikeata. Ihminen haluaa seistä
omilla jaloillaan, tulla toimeen
ilman toisten tukea.
Aikuisten yhteiskunnassa usein
koetaan, että avun pyytäjä ja
saaja on jotenkin luuseri, epäonnistuja, joka ei ole osannut
hoitaa asioitaan; että tilanne on
jotenkin omaa syytä. Erityisesti
huonot taloudelliset ajat ruokkivat tällaista ajattelua. Näinhän
asia ei yleensä ole. Aihetta voisi
pohtia monesta näkökulmasta.
Tämän kirjoituksen tarkastelukulma on kuitenkin muualla:
pyytämisen ja vastaanottamisen
vaikeudessa.
Te, jotka olette sähköpostilistallani, saitte pääsiäisen tienoilla minulta kirjeen, jossa kerroin
tilintarkastajan huolesta tulevaisuutemme puolesta. Asiasta
ensi kertaa kuullut saattaa nyt
säikähtää. Ei tarvitse. Tilintar-

kastaja katsoi kauas tulevaisuuteen, lähi vuosina
ei ole mitään hätää. Minun
puheenjohtajan kaudellani
väki on näkyvästi vähentynyt
vanhemmasta päästä. Vaikka
uusia tulee ilahduttavan runsaasti, kokonaismäärä pienenee.
Sama näkyy myös Viesti-lehtien
tilausten määrässä. Tosin lehden
julkaisemisella netissä lienee tähän oma osuutensa. Tilanne on
luonnollisesti huolestuttanut
myös meitä hallituksessa – ja
erityisesti puheenjohtajaa, joka
etsii syytä itsestään, vaikka järki
sanoo toista.
Lämmin kiitos kaikille teille,
jotka kirjeeni johdosta aktivoiduitte. Uusia jäseniä hyväksyttiin äskeisessä hallituksen kokouksessa 19, Viestin tilauksia
on tullut liki 15. Täytyy ottaa
huomioon, että kaikki eivät
ehkä ole lähettämäni kirjeen
satoa. Monet teistä muistivat
myös pankkitiliämme. Iloitsen
antimistanne. – Olette ihania
ystäviä!
Mutta, mutta: jouduin hyppäämään oman sopivaisuusmuurini
yli, jotta sain kirjeen kirjoitetuksi ja lähetetyksi. Ylpeyskö se oli
vai kokona opittu pyytämiseen
liittyvä häpeä?
Kohta kirjeen lähettämisen jälkeen olin erään suuren hyväntekeväisyysjärjestön tilaisuudessa.

Toiminnanjohtaja muistutti
seuraavan sunnuntain kirkkotekstin pohjalta, että saadakseen jotakin, on osattava pyytää.
”Anokaa, niin teille annetaan.”
Kun keskustelin asiasta toisessa
yhteydessä, minua muistutettiin,
että enhän minä pyydä itselleni,
vaan meille kaikille, jotka pidämme tärkeänä Inkeri-asian
esillä pitämistä. Itse asiassa avun
kohteita ja saajia olemme me jokainen!
Tästä on hyvä hypätä tulevaan
syyskauteen mielessä vaikkapa
Kirkko & kaupunki-lehdessä
28.7.2016 julkaistu rukous:
Anna minun olla hetki aivan hiljaa tässä auringossa, tässä kiven
kolossa. Kun maailmalta tulvivat
levottomat uutiset ja kun rakkaillani on vaikeaa, minunkin
sydäntäni puristaa ja voimat valuvat hiekkaan. Anna minun vetää hetki henkeä, anna kuunnella
merta ja metsää. Kohta jaksan
taas tehdä oman pienen osani.
Hyvää syksyä, ystävät!

Alina-Sinikka Salonen
alinasinikka@gmail.com
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VIRON TANSSI- JA LAULUJUHLAT
Lasse Koskinen

Tunnelma oli korkea sateesta huolimatta.
Inkeriläisperinne jatkuu nuoren polven varmistamana.

Inkeri-liiton osasto oli mukana Narvan juhlien kulkueessa.
Narvassa järjestettiin Viron inkerinsuomalaiset
laulu- ja tanhujuhlat. Ne järjestetään vuosittain
vuorotellen eri puolilla Viroa. Perinteisesti Suomen ja Venäjän inkeriläisseuroja ja niiden jäseniä
osallistuu tapahtumaan. Sadat osanottajat saapuvat kulkueena pääjuhlapaikalle, joka tällä kerralla
oli Narvan Hermannin linnan laaja ruohikkoinen
sisäpiha. Vastapäätä joen toisella puolella on Venäjän puolen Iivanan linna ja sen takana Ivangorodin kaupunki. Maiden raja kulkee keskellä jokea
ja Viron puoleinen rajanylityspaikka on aivan Hermannin linnan vieressä. Pääjuhla alkoi värikkäänä
kulkueena raatihuoneen torilta linnan pihaan. Se
oli kansallispukuloistoa parhaimmillaan.
Suomen Inkeri-liitto järjesti ryhmämatkan Narvan
juhliin. Menomatkalla Jöhvin kunnassa on monille
suomalaisille tuttu Valge Hobu –ravintola, jonne
matkaseurueet pysähtyvät usein lounastamaan,
niin tälläkin kerralla. Kaiken lisäksi ravintolan
4

alasalissa oli menossa Viro Folk Festivaal – tapahtuma, joka tarjosi pukuloistoa ja kansanperinnetanssia ja laulua. Mukana oli myös useita nuorten
ryhmiä.

Tyylikäs Sillamäki
Seuraava pysähdyspaikka oli neuvostoaikana suljettuna kaupunkina toiminut Sillamäki. Silloin
siellä tapahtui uraanin rikastamista, jonka vuoksi
kaupunkiin eivät päässeet edes muualla asuvat virolaiset. Joku toki sentään pääsi salaa livahtamaan
tavatakseen puomintakaisia sukulaisiaan.
Sillamäki rakennettiin jo Stalinin aikana jonkinlaiseksi mallikaupungiksi. Talot ovat rapattuja, saman muotin mukaisesti tehtyjä ikkunoiden
yläpuolisia koristeita myöden. Talot on nyt Viron
itsenäisyyden aikana valtaosin uudelleen maalattu,
joten kaupunki antaa viihtyisän kuvan itsestään.

Sillamäen kulttuuritalo on entisöity vuonna 2013
aikaansa kunnioittaen. Talon ulkopylväikkö noudattaa neuvostoajan mahtipontisuutta. Sisällä
kullatut sirpit ja vasarat loistavat punoskuvioissa.
Juhlasalissa valkeina kohokuvina yleisöä ihmettelevät Engels ja Lenin. Mitään ei ole historiallisista syistä muutettu. Salin puiset ja punasamettiset
istuinrivistöt on teetetty alkuperäispiirustusten
pohjalta Espanjassa. Saliin mahtuu yli 500 istujaa,
kun parveketilat otetaan huomioon.

Muutettu patsas
Sillamäen kulttuuritalon pihalla on voimamiehen patsas, joka ei esitä suinkaan paikallista triatlonistia, vaan renkaita päänsä yläpuolella pitävää
hahmoa. Virolaisen oppaan mukaan patsasta jouduttiin muuttamaa niin että renkaiden atomiydinvaikutelma muuttui. Näin tehtiin kuulemma siksi,
että jos jokin lännen vakoilija pääsi livahtamaan
kaupunkiin, niin hän ei ainakaan patsaasta saanut
vihjettä ydinpolttoainekaupungista.
Kesäjuhlat alkoivat Narvassa lauantai-illan yhteistapahtumalla Hermannin linnan laajalla, ruohikkoisella sisäpihalla. Esiintymislavalla esimakuna
kuunneltiin lauluesityksiä inkerinsuomalaisten
esittäminä.
Sunnuntain pääjuhlapäivä alkoi kiertoajelulla
Narvassa sateen saattaessa. Narva-joen rantaan on
valmistunut hieno laatoitettu rantabulevardi, josta
voi katsella virran toisella puolella olevaa Venäjän
Ivangorodin kaupunkia. Narvaa neuvostoaikana
elättänyt tekstiilitehdas on lopullisesti hiljentynyt,
vaikka läntisin voimin sitä pidettiin vielä yllä Viron itsenäistymisen jälkeen. Tuhannet työntekijät
vähenivät aluksi satoihin, sitten kymmeniin ja nyt
punatiiliset rakennukset ovat pääosin autioina.
Jotakin pienteollisuutta niihin on toki syntynyt.

Rajalinja sillalla
Kiertoajelun jälkeen pääosa matkalaisista osallistui
kulttuuritalossa pidettyyn jumalanpalvelukseen.
Komea luterilainen kirkko on kyllä ulkoa kunnostettu, mutta seurakunnan konkurssin vuoksi työt
sisältä ovat kesken. Viron valtio ja Narvan kau-

punki ovat aikeissa jatkaa töitä, mutta varsinaista
sopimusta asiasta ei vielä ole.
Päätin Marja-vaimoni kanssa vierailla Narva-joen toisella puolella, koska Karjala-matkoja varten
meillä on kaksivuotisviisumit. Kävellen tapahtunut
rajan ylitys onnistui vaivattomasti. Viron puoleinen raja-asema on nyt valmis ja rajasillan reunaa
sivuava jalankulkukäytävä on kokonaan katettu,
joten sateenvarjot saattoi sulkea rajaa ylittäessä.
Sillalla rekat jonottivat Venäjän suuntaan.
Venäjän puolella vastakkaisuus näkyi. Siellä odotti kuoppainen sorapolku ja reikäinen asvaltti.
Iivannanlinnan takana oli suuri tullialue ja rekkapysäköintialueet, joten linnaan meneminen
piti peruuttaa, koska sinne meno tapahtui jostakin kauempaan toiselta kulmalta. Minkäänlaista
opastusta asiaan ei ollut. Kauppatori oli hiljainen
sateen vuoksi. Asustekauppiaiden kojuja ja vihannesmyyjiä toki oli, mutta asiakkaat olivat jääneet
kotiin sateen vuoksi. Pitkä valtakatu johti pidemmälle kaupunkiin.

Värikäs kulkue
Runsaan tunnin piipahdus Venäjän puolella riitti.
Ivangorod ei ole erityisesti paneutunut matkailijoiden palvelemiseen. Rantaan oli tehty pätkä
samanlaista bulevardia kuin mitä Viron Narvan
puolella jatkui huomattavasti pidempi pätkä. Jonkinlaista kilpavarustelua siis joen kummallakin
puolella.
Pääjuhlan avajaiskulkue lähti raatihuoneen torilta
puhallinorkesterin säestyksellä. Sade onneksi hieman hellitti, mutta tihkua oli ilmassa. Arvokkaita
kansallispukuja piti suojata kertakäyttöisillä sadetakeilla. Juhlatunnelma ei silti suinkaan latistunut.
Juhlan alkupuolella säärintama muuttui. Ilma kirkastui ja kansantanssijaryhmät säilyttivät kenkänsä
kuivina nurmikolla. Monet kuororyhmät, Virosta,
Suomesta ja Venäjän puolelta värittivät tunnelmaa.
Toivo Puronen Orimattilasta oli Viron laulujuhlilla nyt 13:sta kertaa. Hän on syntyisin Tallinnasta ja tuli Suomeen paluumuuttajana. Hän johtaa
Lahden seudun inkerinsuomalaisten seuraa.
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sen telttakatoksesta. Onneksi ruokailijoiden niskaan ei satanut avotaivaan alla olevien pöytien
ääreen. Yleisöä ei tässä ruokalassa palveltu, joten
narvalaisilla on kohennettavaa yleisöpalvelussaan.
Patsaana seisova Lenin sentään viittasi kädellään
mistä WC-kojut löytyivät.

Toivo Puronen oli saapunut juhlille Suomesta Orimattilasta.
- Tänä vuonna on vähemmän osanottajia. Viime
vuonna oli 450 osanottajaa. Ehkä tämänkertainen
järjestämispaikka kauempana Itä-Vironmaalla vaikutti asiaan, Puronen selvittää.

Vähäistä palvelua
Suomalaisia jäi ihmetyttämään Hermannin linnan
pihan vähäinen palvelu. Yleisölle ei ollut minkäänlaista kahvilaa tai juhlaravintolaa. Esiintyjät saivat
hankkimillaan ruokalipuilla lounaan lunastamalla

Paluumatkalla maanantaina Inkeri-liiton matkaseurue poikkesi Narva-Joensuun loistavaa hiekkarantaa ja terijokimaisia huviloita katsomassa.
Uimareita ei tuulisella, 13 kilometriä pitkällä
hiekkarannalla näkynyt, mutta pari sauvakävelijää
lenkkeili vesirajassa.
Seuraavana kohteena oli Toila-Orun maalauksellinen puisto. Sota ja Neuvostoliiton aika olivat
hävittäneet puurakenteisen kartanorakennuksen,
mutta puisto on kunnostettu matkailunähtävyydeksi. Puistopolun varrella olevasta paviljongista
aukeaa jylhä maisema suoraan merelle.

Hermannin linnan nurmikkopiha tarjosi hyvät puitteet tapahtumalle.
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Juhlanurmikolla pyörähteli monia kansantanssiryhmiä ja kuoroja lauloi lavalla.

Historiaa kartanoissa
Kohtlan kunnassa sijaitsevalla Kukrusen kartanolla
on värikäs omistajahistoria, johon ryhmä seuraavaksi tutustui. Omistajaperheen poika Edvard Toll
oli seikkailija ja tutkimusmatkailija, joka tapasi
matkansa pään Koillisväylän retkellään 1902. Robert-veli oli vain muuten värikäs kartanonomistaja. Kukrusen kartano oli neuvostaikana kaivoksen
käytössä ja rapistui rauniotilaan. Onneksi se on
saatu peruskorjattua jälkipolville ja matkailukäyttöön.

”Viron inkerinsuomalaisten lauluja tanssijuhlaperinne jatkuu ensi
kesänä Tartossa. Virossa perinne
varmasti myös jatkuu, koska
Narvassa esiintyjien joukossa näkyi
runsaasti nuoria ja varhaiskeskiikäisiä.”

Viitnan lounasravintola ja matkailunähtävyys on
kunnostettu vanhaa karjasuojaan. Sisustajilla on
ollut liiketoimintasuunnitelma kohdallaan, koska
tummassa sisätilassa riittää monenlaista nähtävää.
Vankat kalusteet on muotoiltu vanhan mallin mukaan ja seinällä roikkuu vanhoja maataloustyökaluja. Vastoja on pitkä rivi orrella. Naton läsnäolo
näkyi, kun ravintolassa ruokaili muutama amerikkalaissotilas maastopuvuissaan. Yksi naissotilas oli
heidän joukossaan.

Viron inkerinsuomalaisten laulu- ja tanssijuhlaperinne jatkuu ensi kesänä Tartossa. Virossa perinne
varmasti myös jatkuu, koska Narvassa esiintyjien
joukossa näkyi runsaasti nuoria ja varhaiskeskiikäisiä. Suomessa nuoria ei ole saatu mukaan inkeriläistoimintaan, vaikka nuoria paluumuuttajia
on monilla paikkakunnilla.
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INKERINSUOMALAISTEN KESÄJUHLA
– 16.7.2016 Hyvinkään kirkossa
Perinteisiä inkerinsuomalaisten kesäjuhlia vietettiin
tänä vuonna Hyvinkäällä. Juhlijoiden rivit tuntuvat
vuosi vuodelta käyvän harvemmiksi, mutta paikalla
oli silti parisensataa inkeriläistä.
Kesäjuhlat alkoivat messulla Hyvinkään kirkossa.
Saarnan piti rovasti Hannu Pelkonen, liturgina
toimi rovasti Matti Korpiaho ja kanttorina Leena
Kanninen.
Messun jälkeisessä ohjelmassa oli puheita lauluesityksiä, runonlausuntaa, soitantaa ja yhteislaulua.
Ohessa rovasti Kosti Laitisen juhlapuhe:
Kunnioitetut inkeriläiset! - Sanon tarkoituksella
näin. - Hyvät Inkeriläisten ystävät!
Oletko koskaan kuullut puhekilpailusta? Siinä kilpaillaan, kuka pitää parhaan puheen. 1940-luvun
loppupuolella ja 1950-luvulla Suomessa järjestettiin ainakin parin nuorisojärjestön toimesta nuorten esitystaidollisia kilpailuja. Suomen Teiniliitto
toimi oppikoulujen lukioluokkalaisten parissa ja
nuorisoseurajärjestö etupäässä maaseutunuorison
parissa. Molemmat olivat epäpoliittisia järjestöjä.
Esitystaidollisten kilpailujen lajeina olivat ainakin
kuorolaulu, yksinlaulu, soolosoitanta, runonlausunta, näytelmät ja puhetaito. Äidinkielenopettajani sai
minut houkuteltua ja rohkaistua puhekilpailuharrastuksen pariin.

Puhekilpailussa pidettiin kaksi puhetta, valmisteltu
puhe ja ns. ex tempore -puhe. Viime mainitun puheen valmisteluaikaa oli edellisen esiintyjän käyttämä aika, noin viisi minuuttia. Muistan ensimmäisten
kilpailujeni ex tempore -puheeksi saamani aiheen:
”Avauspuhe kivenraivausyhtiön perustamiskokouksessa”. Olin vaikean tehtävän edessä. Minulla ei ollut
tietoa ei kivenraivauksesta eikä yhtiön perustamisesta. Olin tosin nähnyt, miten pakkoluovutetusta

ANSIOMERKIT 2016
Kesäjuhlilla jaettiin Inkeriläisten sivistyssäätiön ansiomerkit ja siihen
kuuluva kunniakirja seuraaville henkilöille:

Juhani Halttunen, Ruotsi

Arvo Jääskeläinen, Ruotsi
Ljudmila Kähäri, Lahti

8

Karjalasta saapuneet evakot, siirtokarjalaiset raivasivat peltoja ja väänsivät kiviä maasta. - Kohtuullisesti
kilpailussa selvisin.
Ja taas olen ollut vaikean tehtävän edessä! Hyvinkään Inkeri-kerhon puheenjohtaja Outi Mäkelä otti
minuun tässä juhlapuheasiassa yhteyttä jo helmikuussa. Valmistautumisaikaa on siis ollut enemmän
kuin viisi minuuttia. Saarnojen lisäksi olen kyllä monia muita puheita vuosikymmenien aikana kutsuttuna eri yhteyksissä pitänyt. Tähän puheeseen valmistautuminen on ollut mielestäni yksi vaikeimmista.
Ei ole ollut päivää, ettei asia olisi ainakin hetken
pyörähtänyt mielessä.

”Minulla ei ollut tietoa ei
kivenraivauksesta eikä yhtiön
perustamisesta”.
Mikä tästä puheesta on tehnyt minulle vaikean?
Ehkä se, että en ole syntyperältäni inkeriläinen.
Minun sisikunnassani ei ole Inkerinmaan suomalaisten historian polttavia tuntoja. Vaikeata on
ollut myös sen ratkaiseminen, mitä kokemiani inkeriläisaiheita ottaa mukaan, mitä jättää. Varoin
sitä ratkaisua, että esitelmäaines saisi ylivallan.
Siihen kallistuminen houkuttelisi puhujan esitelmöimään Inkerinmaan suomalaisten historiasta
ja sen karuimmista vaiheista: vainoista, karkotuksista, telotuksista. Niiden merkitystä ei kukaan voi
väheksyä. Päätin kuitenkin edetä omakohtaisten
kokemusteni polkua. Enkä tyystin sivuuta huumoriakaan. Etsin kanssanne hetken vastausta siihen,
mitkä elämäni kokemukset synnyttivät minussa
kiinnostuksen inkeriläisyyteen ja mitä valmiuksia
kaikkeen tähän elämäni aikana olen saanut. Inkeriläisiä ja Inkerin kirkkoa on Suomesta käsin
ollut tukemassa suuri joukko ihmisiä. Eräs heistä
on rovasti Hannu Pelkonen, joka tänään kertoi
saarnassaan omasta Inkeri-tiestään. Kiitämme
näistä Inkeri-ystävistä. Jokaisella heistä on ollut
oma tiensä kiinnostuksen heräämiseen. Kerron
muutamin esimerkein omasta tiestäni.
Ensimmäisen kerran elämässäni kohtasin inkeriläisiä syksyllä 1944. Olin yhdeksänvuotias ja kolmatta kertaa sotaa paossa, evakossa, läheltä nykyistä itärajaamme, Etelä-Karjalasta. Kaksi äitiä asui

Länsi-Suomessa yhteensä kuuden lapsensa kanssa
ison maatilan, kartanon, tyhjillään olleessa pienessä torpassa. Kartanon pihapiirin renkihuoneissa
asui muutama inkeriläisperhe. He olivat niitä, jotka oli Saksan suostumuksella siirretty edellisenä
vuonna, 1943, Viron kautta Suomeen. Kesän 1944
olimme me muutamat suomalaislapset touhunneet inkeriläislasten kanssa kartanon pihapiirissä.
Syyskuussa 1944 taistelut päättyivät välirauhaan.
Me suomalaiset pääsimme palaamaan kotiimme.
Inkeriläisäidit lapsineen tulivat kartanon pihalle
hyvästelemään meitä. Lähtevät äidit itkivät, jäävät
äidit itkivät. Mikä oli jäävien kohtalo, sitä ei silloin
vielä aavistettu. Nythän se tiedetään. Vuodenvaihteessa 1944–1945 Neuvostoliittoon palautettuja
oli monta junallista, hieman yli 56.000 (56.030).
Kotiseuduilleen Inkerinmaalle heitä ei päästetty.
Junat ajoivat kauaksi. Monasti olen pohtinut, että
mitenköhän on silloin kohtaamieni inkeriläisikätovereitteni elämä sujunut? Ehkä tuo kesä inkeriläisten tapaamisineen jäi pikkupojan sisikuntaan
ikään kuin kuivaksi sytykkeeksi niihin tehtäviin,
joihin tulin myöhemmin kutsutuksi.

”Lähtevät äidit itkivät, jäävät äidit
itkivät”.
Tämä kaikki oli ensimmäinen tapaamiseni inkeriläisten kanssa. Venäläisyyden kanssa se koitti kolme vuotta myöhemmin. Syksyllä 1947 jouduin
Lappeenrannan lyseon toisluokkalaisena aloittamaan pakollisena ensimmäisenä vieraana kielenä
venäjän kielen opiskelun. Viiteentoista suomalaiseen oppikouluun olivat suomalaiset kouluviranomaiset määränneet syksystä 1946 lähtien ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi venäjän kielen; miksi ja
kenen aloitteesta tai kenen vaatimuksesta, sitä en
tutkimuksessani saanut selville. Omassa koulussani
maaseudulta kotoisin olleet lapset joutuivat venäjän ryhmään. Kaupunkilaislasten luokka opiskeli
saksaa.
Venäjänlukijoiden määrän hävikki oli suuri, - syitä oli monia. Neljästäkymmenestä kahdesta pakkovenäjän aloittaneesta pojasta oli lukioluokilla
jäljellä seitsemän. Venäjän kotitehtäviä valmistelimme silloin joskus yhdessä, Opela-kahvilassa.
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Vakituinen hokemani noiden istuntojen yhteydessä oli: ”Kyllä tämä on kurjaa. Minä en tule
koskaan, kenenkään kanssa missään asiassa tätä
kieltä tarvitsemaan!” Silloinen ilmapiiri mylläsi
myös lukiolaispojan sisikunnassa. Myöhemmin

”Postissa naurettiin, kun
paikkakunnan ainoa Pravda-lehti
Neuvostoliitosta tuli papille”.

olen pohtinut, että valmisteltiinko minua ikään
kuin salaisesti kohtaamaan se yhteiskunnallinen
järjestelmä ja poliittinenkin maisema, jossa sain
myöhemmin ainakin vähäiseltä osalta avustaa inkeriläisseurakuntia ja Inkerin kirkkoa nousemaan
uudelleen jaloilleen. Osana tuota maisemaa ja sen
historiaa oli kovan pakkovallan alla eläminen.
Meikäläinen pakkovenäjä oli ikään kuin hiljaista totuttautumista tuohon todellisuuteen. Elämä
voi tuoda mukanaan pakon, pelon ja paon, PPP.
Vajaan kymmenen vuoden kuluttua istuin pappisvihkimykseen kuuluvassa keskustelussa Helsingin hiippakunnan silloisen piispan, Martti Simojoen luona. Hän tiesi venäjän kielestäni ja piti
asiaa tärkeänä, sillä – kuten hän totesi - ”emme
koskaan tiedä, milloin me tarvitsemme sellaisia
pappis-miehiä, jotka taitavat venättä´”. Jotensakin
profeetallista! Jälkeenpäin tunsin, että sain piispallista rohkaisua.
Tulin Hyvinkäälle papiksi. Postissa naurettiin,
kun paikkakunnan ainoa Pravda-lehti Neuvostoliitosta tuli papille. Kieliharrastusta ja halua
selvitellä, miten naapurissa ajateltiin! 1980-luvun alussa sain sitten tehokasta lisävalmennusta
kielitaitooni, kun vajaan lukukauden opiskelin
pääasiallisesti venäjää Moskovan patriarkaatin
kutsumana stipendiaattina Leningradin hengellisessä akatemiassa. Eihän kielitaitoni tietenkään
täydellistä ollut. Mutta Inkeri-yhteyksien tiivistyttyä selviydyin arkiasioissa ja kohtalaisesti myös
erilaisissa neuvotteluissa viranomaisten kanssa.
Kielitaitoni puutteellisuutta kuvaa eräs rattoisa
hetki Mikkelissä. Hiippakunnassa vieraili muutaman ortodoksipapin ryhmä. Piispan pyynnöstä pidin päätöslounaalla pienen kiitospuheen, myös venäjäksi. Päätin sen hyvän kotimatkan toivotuksiin
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sanomalla: ”Jumala kanssanne”, venäjäksi ”Bog s
vami”. Vieressäni istuneen arkkimandriitta Augustinin hartiat hytkähtivät, - hän naurahti. Kysyin:
”Mikä meni vinoon? Minkä virheen tein?” Hän
vastasi: ”Anteeksi, ei mitään! Mutta kun venäjän
kielessä toivotetaan toiselle ”Jumala kanssasi”, niin
se tarkoittaa: ”Tuossa on ovi, ala painua!” Että sellaisella kielitaidolla lähdin 1989 omasta virastani
Haminasta osa-aikaisesti vapaana ollen Kirkon
ulkomaanapuun käynnistämään ns. Baltia-Inkeri
-projektia.
Kirkolliskokous oli syksyllä 1988 määrännyt Kirkon ulkomaanavun tehostamaan Baltian luterilaisten kirkkojen ja silloin vielä aivan harvalukuisten
inkeriläisseurakuntien tukitoimia. Työn alkuvaiheessa pidimme projektissa hyvin tärkeänä sitä,
että saisimme Neuvostoliiton hallintojärjestelmään
kuuluneitten uusien uskontoasiain valtuutettujen
luottamuksen työtämme kohtaan. Mielestäni onnistuimme tässä. Baltia-Inkeri -projektin jälkeen
jatkoin inkeriläistyötä Inkerin kirkon kutsumana
ja oman kirkkoni lähettämänä asessorina kirkon
keskushallinnon parissa, erityisesti kirkkohallituksessa. Matkoja oli paljon. Työ oli mielenkiintoista ja antavaa, aika-ajoin myös raskasta ja vaikeaa.
Työtoverini Isto Pihkalan kanssa väänsimme asioita usein yömyöhään. Viisi vuotta hoidin samanaikaisesti Haminassa kirkkoherran ja lääninrovastin virkaa. Inkeri-työni päätösvaiheeseen kuului
samalla Pietarin keskustassa sijaitsevan Pyhän
Marian seurakunnan vt. kirkkoherrana toimiminen seurakunnan kirkon peruskorjauksen ajan
1999–2002. Olin silloin joi eläkkeellä. Suomalainen projektijohto hoiti mallikkaasti itse rakennustyöt, mutta oli siinä kirkkoherrallakin askaretta.
Viranomaisvaikeuksia ei kohdalleni osunut. Yhden
luulin olleen lähellä.

”Työtoverini Isto Pihkalan
kanssa väänsimme asioita usein
yömyöhään”.
Muutamaa päivää ennen kirkon vihkimistä minulle tultiin ilmoittamaan, että kadulla on kaupungin edustajia. ”He haluavat keskustella kanssasi.”
Heitä oli tullut kahdella pitkällä mustalla autolla:

kaksi rouvaa ja kaksi herraa, tummissa puvuissa.
Toinen miehistä totesi, että kirkossa vietetään
seuraavana sunnuntaina suurta juhlaa. ”Suomen
tasavallan presidentti ja Pietarin kuvernöörikin
saapuvat juhlaan. Kirkon edessä oleva jalkakäytävä on kuitenkin huonossa kunnossa. Onko teillä
tarkoitus korjata se?” Totesin, että jalkakäytävä on
kaupungin aluetta ja että rakennusluvan mukainen
työmme ei voi ulottua vieraalle alueelle. ”Selvä! Me
korjaamme sen.” He lähtivät. Menin sisään. Helsingin Sanomien toimittaja oli jo tehnyt kirkon
peruskorjausta ja tulevaa juhlaa koskevat haastattelut. Hän tiedusteli kahvikupin äärestä, että mistä siellä kadulla oli kyse. Selvitin asian niin kuin
äsken kerroin. Kirkon vihkimispäivänä oli lehdessä juttu. Sen päätteeksi toimittaja oli kirjoittanut
Laitisen todenneen kaupungin edustajille: ”En
ole aikonut ryhtyä Pietarin katuja päällystämään.”
Huh! – Tapaamisemme jälkeisenä päivänä tulivat
kaupungin työkoneet ja korjasivat jalkakäytävän.
Kutsuvieraat pääsivät kompastelematta juhlaan!
Nyt vietämme Suomeen asettuneiden Inkerin suomalaisten kesäjuhlaa. Yhdessä iloitsemme siitä, että Suomessa teidät on otettu myönteisesti vastaan.
Minä en ainakaan ole kuullut yhtään kielteistä
arviota tästä prosessista enkä myöskään siitä, että
Suomesta käsin aikanaan ryhdyttiin tukemaan ja
on tuettu inkeriläisseurakuntia ja Inkerin kirkkoa.

Ne ovat Venäjällä asuvien inkerinsuomalaisten
vahvin yhdysside.
Inkeriläisystävät! Teidän oikeutenne on noudattaa Viipurissa aikanaan eläneen suomalaisen runoilijan J.H. Erkon v. 1900 julkaistun runokirjan
”Suomalainen huoneentaulu” yhdeksännen runon
kehotusta: ”Kotisi ja maasi muista, sinne juuresi
sitele.” Teidän esivanhempienne leposijat ovat
siellä jossain. Kaikkien niiden sijainnista ei ehkä
ole tarkkaa tietoa. Näin myös teidän juurenne
ovat jossain siellä. Te elätte sisikunnassanne teitä
edeltäneitten sukupolvien kokemuksia - vainoja ja
vaivoja, tietysti myös iloja. Näin toteutuu mainitun
J. H. Erkon runon toisen säeparin ajatus: ”Mikä on
kutsu kansallesi, siitä sullekin osasi.”
Hyvinkään Inkeri-kerhon varapuheenjohtaja Kimmo Loponen esitteli juhlapuhuja Kosti Laitisen,
kertomalla että rovasti Laitinen on toiminut 1980 ja
1990-luvulla Haminan kirkkoherrana ja Haminan
rovastikunnan lääninrovastina. Sen jälkeen hän on
ollut vuosituhannen vaihteessa virkaatekevänä kirkkoherrana Pyhän Marian seurakunnassa Pietarissa.
Näiden virkojen lisäksi rovasti Laitinen on toiminut
mm. Kirkon ulkomaanavun Baltia-Inkerin projektin
johtavana projektisihteerinä ja Inkerin kirkon kirkkohallituksen asessorina useiden vuosien ajan.
Laitiset viettävät eläkepäiviään Hyvinkäällä.
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KUVASATOA INKERINSUOMALAISTEN KESÄJUHLILTA HYVINKÄÄLTÄ

sanedustaja Leena Meri

dys / kan
Hyvinkään kaupungin terveh
(Kuva: Heikki Jääskeläinen)

ja Leena Meri.
Outi Mäkelä ja kansanedusta
(Kuva: Olavi Saarinen)

lla)
teerille Leila Salolle (vasemma
Hyvinkään Inkeri-seuran sih
tto ry:n viiri.
luovutetaan Suomen Inkeri-lii
ä.
Salonen ja oikealla Outi Mäkel
Kuvassa keskellä Aila-Sinikka
(kuva: Heikki Jääskeläinen)
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Aino Laihinen, 93v. ja
siskon mies Juho Kukk
onen.
(Kuva: Olavi Saarinen)

Heidi Eirtovaara ja Mar
jatta Linden esittävät
Eero Pitkäsen runon ”T
ule rentona rekehen”
(Kuva: Heikki Jääskeläi
nen)

Siiri Toropainen, viulu
ja Aino Järvelä, sello so
ittivat
yhdessä Lintu-kappalee
n. Järvelä esitti sellolla
myös
Friedrich Kummerin Et
ydin (Kuva: Outi Mäkelä
)

Aino Laihinen ja Outi Mäkelä.
(Kuva: Olavi Saarinen)

Jaakko Toropainen soitti haitarilla Buffalo Gals
(Kuva: Outi Mäkelä)

Hyvinkään Inkeri-kerhon puheenjohtaja Outi Mäkelä
(Kuva: Heikki Jääskeläinen)

Juhlassa toimitettiin kukkaistervehdykset Hyvinkään yhdistyksen aiempien puheenjohtajien haudoille.
(Inkeri Sarojärvi, Toini Pöllänen ja Irja Pelkonen). Kukkaispartiossa vasemmalta Maria Bljum, Leila Salo ja Alina Jagula.
Leilan ja Alinan takana rovasti Matti Korpiaho.
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KULTTUURISTAAN JA HISTORIASTAAN
RIKAS HAUSJÄRVI
Muistoja helluntaiaaton Oitin ja Mommilan matkalta

Esimerkillinen kansan sivistäjä ja työllistäjä Alfred Kordelin surmattiin tässä. (Kuva: Irja Virkkunen)
Paluu lapsuuden maisemiin ja sota-ajan muistoihin
Kaija Josefsson
Olen asunut Hausjärvellä yli 10 vuotta, mutta en
ollut tiennyt mistään leireistä. Niistä ei koulussa kerrottu. Evakkolapsena voin osin ymmärtää
inkeriläisten tuntoja leiriltä sekä sijoittumisesta
maalaistaloihin ja kouluihin. Itse olen käynyt oppikoulun ensimmäistä luokkaa palokunnantalolla. Olimme siellä viimeinen oppikoulun aloittava
luokka vuonna 1953. Ihmettelen, miten hyvin
vanhoja rakennuksia on pidetty ja entisöity. Kordelinin patsaan lähellä olen paimentanut lehmiä ja
nähnyt tuota tienoota joka päivä 50-luvun alussa.
Silloin mielestäni kiviaita oli lähempänä, ja patsaan edessä kasvoi ruusukvitteni-pensas; muualla
ei sellaista silloin nähty. Mommilan kirkossa kävin äitini kanssa lapsena, samoin hautausmaalla.
Nekin on kauniisti hoidettu. Koko retki oli hyvin
järjestetty, ja historiallinen katsaus. Monet kiitokset järjestäjille!
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Helluntaiaatto Hausjärvellä
Liisa Rautimo
Kosketti ja ilahdutti se, että kovia kokeneet inkeriläiset pääsivät töihin vauraaseen ja luonnonkauniilla seudulla sijaitsevaan kartanoon. En ole
aikaisemmin käynyt tuolla seudulla ja olin hämmästynyt suurista pelloista ja kauniista, kumpuilevasta maisemasta. Olin ymmärtänyt, että kaikki
inkeriläiset pakotettiin takaisin, mutta näinhän
asia ei tuntunut olevan. Ilahduin kuullessani, että osa saattoi jäädä Suomeen. Mutta orpolasten
kohtalo oli kauhea, ja olisi varmaan ollut mahdollista sijoittaa lapset Suomeen perheisiin. Kuka
olisi tiennyt, missä he ovat? Vai ovatko suomalaiset
kyttääjiä ja pahansuopia? EU:ssakin Suomi taitaa
olla ainoa maa, jossa tulkitaan pilkulleen määräyksiä. Outoa, vai onko luonne sellainen? Pelkäämme, koska olemme aina olleet toisten vallan alaisia.
(Toimittajalta: Lapset oli nimenomaan sijoitettu
perheisiin, mutta Valpo oli toimeenpanija; Venäjä
määräsi. Siellä orpolapset olivat valtion omaisuut-

ta. Perheisiin otettujen lasten ja vanhempien erot
olivat järkyttäviä.) Ihmetytti sekin, että Hausjärven kirkon kastemalja ja kattokruunu ovat hävinneet. Tilalla oli koiran ruokakuppia muistuttava
kulho. Luulisi, että jos jollakin kulho olisi kotona,
se herättäisi kummastusta. Vai liekö kirkko rahanpuutteessa myynyt ne jollekin? Olin iloinen, että
sain osallistua retkelle. Tunsin oppineeni paljon
uutta Suomen historiasta. Kiitos, Alina-Sinikka!
Muutama mieleenpainuva hetki helluntain
Hausjärvi-retkestä
Maire Reeni
Ihan ensiksi kiitän, Alina-Sinikka sinua siitä, että
tiedotit retkestä ja pääsin ”ulkoinkeriläisenä” mukaan ja mukaan pääsi myös sotaorpoystäväni Salme. Meidän molempien juuret ovat Hausjärvellä,
joten retki oli meille myös mahdollisuus tutustua
uudella lailla lapsuuden ja nuoruuden kotipitäjään.
Mielenkiintoisinta oli tietysti kuulla inkeriläisten
kohtaloista leireillä. Oli hienoa, että mukana oli
Alina-Sinikan lisäksi muutama muu, jotka muistelivat noita aikoja. Erittäin kiinnostavaa oli myös
käynti Mommilassa Kordelinin jalanjäljillä. Kaksi
suurta kuntaa, Rauma ja Hausjärvi, voivat olla ylpeitä saadessaan kertoa jälkipolville tuon sivistystä
edistäneen mesenaatin elämänvaiheista. Minulle
henkilökohtaisesti merkitsi paljon myös mahdollisuus käydä laskemassa kukat isäni sankarihaudalle,
kaatuneitten muistopäivä kun sattui juuri retkeä
seuraavaksi päiväksi. Kiitän järjestäjiä tästä retken
ohjelmasta poikkeamisesta. Sää olisi voinut olla
hiukka suosiollisempi, mutta pieni tihkusade ei
päässyt juurikaan haittaamaan, sillä olimmehan
suurimman osan ajasta sisätiloissa tai bussilla liikenteessä. Kaiken kaikkiaan retki oli mitä antoisin.
Lämpimät kiitokset Alina-Sinikalle ja HausjärviSeuralle!
Isoäitini, Alina-Sinikka Salosen, lapsuuden
maisemissa
Juulia Tokola
Ennen matkaa Oittiin en tiennyt paikoista juuri
mitään. Matka oli kuitenkin todella mielenkiintoinen ja ihmisten kokemukset kiinnostavia, vaikkakin osa surullisia. Oli myös itselleni tärkeää näh-

Juulia Tokola, 19 v, oli matkan nuorin osallistuja
(Kuva: Maire Reeni)
dä oman mummini lapsuuden maisemia. Olenkin
mummin matkoilla mukana ollessani nähnyt jo
monta kylää ja kaupunkia Virossa ja Inkerissäkin.
Onnekseni monta paikkaa oli Hausjärvellä säilynyt, Suomessa liian usein historiallisesti arvokkaita
paikkoja hävitetään. Toivottavasti näin ei käy Oitin
ja muiden Hausjärven nähtävyyksien kanssa. Otin
matkalta paljon hyviä kuvia, jotka valitettavasti
kuitenkin vahingossa hävitin. Se harmittaa minua
todella paljon.
Olen löytölapsi Mommilan kartanon
heinäladosta
Tuula Sihvonen.
Minusta retkellä oli hämmästyttävintä, kun kuulin,
että syntymätarinani on yhä paikallisten tiedossa.
On kulunut jo 70 vuotta, kun minut vastasyntyneenä löydettiin Mommilan kartanon heinäladosta 3.8.1946. Synnyttäjästäni ei ollut kellään sen
parempaa tietoa. Huhujen mukaan hän oli inkeriläinen, Mari-niminen henkilö. Siksi minäkin tuol15

le retkelle lähdin, kun taustani ehkä on inkerinsuomalainen. Tosi mielenkiintoista oli kuunnella
oppaiden selostuksia paikoista. Matkalla mukana
ollut, minuakin haastatellut, toimittaja oli todella mukava ja asiantunteva alallaan. Retki kaiken
kaikkiaan oli tosi antoisa ja hyvin järjestetty ja
johdettu. - Paljon uuttakin asiaa minulle!

Suomen Inkeri-liitto onnittelee juuri 70
vuotta täyttänyttä Tuulaa!
Matkan käynnistäjän kiitollisia mietteitä
Alina-Sinikka Salonen
Hausjärven maisemissa liikkui helluntaiaattona
erilaisilla kulkuneuvoilla noin 40 hengen ryhmä.
Hyvin mahduimme joka paikkaan, kiitos Hausjärvi-seuran ja sen puheenjohtajan Hannu Mäkelän
hyvien järjestelyjen. Yksi asia oli minulle yllätys:
meitä Oitin leirillä olleita oli paikalla minun lisäkseni vain Oittiin perheytynyt Linda Pullinen,
os. Pyysiäinen, Jussi Pyysiäisen sisar. Muita inkerinsuomalaisia ja myös entisiä hausjärveläisiä oli
paljon. Matkan aikana ja erityisesti sen jälkeen olin
jotenkin irti todellisuudesta. Mieleen tuli muistoja toistensa perään. Tässä joitakin ajalta toukokuu
1943 – toukokuu 1951, jolloin asuimme Mommilan kartanon Teuron sivutilalla.

viimeisenä puhkesivat kullerot. Kerran sinivuokkomatkan jälkeen voin pahoin ja oksentelin. Olin
pureskellut näsiän varren poikki, jotta sain kauniin
kukan mukaani. Vasta aikuisiällä sain tietää, että
näsiä on myrkyllinen.
* Syksyisin keräsin kauniisti värjäytyneitä lehtiä ja
kuivatin sanomalehtien välissä.
* Kotonani pidettiin aina sikaa, usein myös lampaita ja kanoja. Kerroin erään kanan tukehtumiskuolemasta kirjeessä Markus-sedälle. Kirje luettiin
radiossa. Suuri tapaus!
* Kerran äiti oli saanut appelsiinin. Siitä annettiin
yksi viipale kaikille lapsille kerran päivässä. Vitamiineja pitää saada, sanoi pehtori.
* Talvisin oli jäiden nosto. Järven jäästä sahattiin
kuutioita, jotka kuljetettiin reellä karjakeittiön
jäähuoneeseen ja peitettiin sahanpurulla. Sieltä
saatiin kesän yli jäätä, joka oli tarpeen maidon
nopeaan jäähdyttämiseen. Jääprojekti oli rankka
isäni selälle. Siitä kärsi koko perhe.

* Navetan läheisyydessä oleva kello ilmoitti työmiehille työajoista: klo 7 töihin, klo 12 ruokatunnille. Muistan, että isä käväisi kotona syömässä ja
sen jälkeen loikoili nurmikolla, kunnes kilkutus
taas klo 13 ilmoitti töiden alkamisesta. Viimeinen
soitto tuli klo 19. Talvella oli lyhyemmät työpäivät.
Karjanhoitajille ei soitettu. He olivat muutenkin
klo 4:n jälkeen työpaikallaan navetassa, jossa oli
toista sataa lehmää. Äitikin oli siellä töissä.
* Maitolavan seinässä oli postilaatikko. Olin pienestä asti uutisnälkäinen: odotin Hämeen sanomia
hartaasti.
* Keväisin naapurin Airilla ja minulla oli kukkaprojekti: sinivuokkojen nousemista käytiin vahtaamassa, sitten tulivat lähteen reunalle orvokit ja
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Alina-Sinikka Salonen, karjanhoitajan tytär kuuluisan
Teuron navetan reliefin alla.
(Kuva: Outi Mäkelä)

* Olin jo koulussa, matkani kulki läheltä kartanon
puutarhaa. Eräänä syksynä siellä viljeltiin uutuutena tomaatteja. En ollut koskaan syönyt niitä, ne
maistuivat pahoilta. Koska ne olivat terveellisiä,
äiti opetti syömään niitä.
* Ihana alakoulunopettajani Helmi Koivu oli kertonut menevänsä lauantaina Lahteen. Hän kertoi
myös junan, jolla tulee sunnuntaina takaisin. Junalta oli meidän kohdalle 7 km ja sen jälkeen vielä 5
km koululle, jonka yläkerrassa hän asui. Busseja ei
kulkenut. Alina-tyttö meni tienposkeen odottamaan opettajan tuloa ja kutsui hänet meille kylään.
Ehkä pieni lepohetki ja kahvit olivat opettajalle
hyvinkin tarpeen, en tiedä. Mutta meillä oltiin
näin vieraanvaraisia.
* Siihen aikaan oli ihmisiä, jotka kiersivät kylästä
kylään hankkimassa elantoaan. Eräs herra teetti
valokuvasuurennoksia yms. Eräs oli lyhyttavarakauppias, jonka myyntituotteet olivat matkalaukussa. Matkat taittuivat jalan ja jossakin piti yö
viettää. Teurolle osuneet vieraat ohjattiin poikkeuksetta Mylläreille. Siellä he nukkuivat keittiössä patjalla ja oma väki nukkui kamarissa.

Mommilan kirkko, erinomainen ympäristö palkita
Hannu Mäkelä ja Hausjärvi-seura inkeriläisten hyväksi
tehdystä työstä. (Kuva: Irja Virkkunen)

* Vuonna 1947 perheessämme oli tärkeä juhla.
Vanhempani oli vihitty Neuvostoliitossa siviiliavioliittoon. Asia painoi heidän mieltään. He
pyysivät Aalto-pastoria siunaamaan heidän avioliittonsa. Näin tapahtui. Koko kylä oli juhlissa mukana. Miten ihanalta voi-sokeri-kreemillä päällystetty täytekakku maistuikaan!
* Vanhemmat halusivat lapset oppikouluun. Siksi
he halusivat muuttaa paikkakunnalle, jossa koulumatka olisi mahdollisimman lyhyt. Tuleva oppikoululainen kirjoitti vanhempien puolesta hakupaperit ja niillä päästiin Hirvihaaran kartanoon
Mäntsälään. Se oli ainut kerta, kun he hakivat työpaikkaa. Sen jälkeen heitä on vain kutsuttu. Mutta
se ei enää kuulu Mommilan muisteluihin.

Kuuluisa ja tunnettu Teuron navetan reliefi.
(Kuva: Outi Mäkelä)
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KASKI JA PELTO TOIVAT LEIVÄN
MAAMIEHELLE
Andrei Kalinitchev,
filosofian tohtori, auktorisoitu kääntäjä
Inkerissä maanviljely oli tärkeä
elinkeino. Siellä poltettiin kaskea
ja aurattiin peltoa. Nämä viljelytavat - peltoviljely ja kaskeaminen
- edustivat kahta kulttuuria ja
kahta teknologiaa. Tätä osaamista ja työkokemusta suomalaiset
toivat mukanaan Inkeriin, kun he
muuttivat sinne Stolbovan rauhan
jälkeen. Kummallakin tavalla oli
vahvuutensa, ja järkevästi käytettynä ne toivat leivän maamiehen
pöytään.
Peltoviljely oli Suomessa tunnettu esihistoriallisista ajoista. Tämä viljelyn kulttuurinen
muoto oli vallitseva läntisellä
alueella, jonka rajana on hämäläis-savolainen asutusraja.
Nimenomaan peltoviljely oli
suomalaista yhteiskuntaa luova
elinkeinomuoto. Se loi pysyviä
kyliä, jotka syntyivät talojen
jakaantuessa. Jutikkalan mukaan erityisen isot ryhmäkylät
syntyivät keskiajalla VarsinaisSuomessa, Kaakkois-Hämeessä
ja Itä-Uudellamaalla. LänsiSuomen väestöllä oli erilaisia
muita elinkeinoja: peltoviljelyn
lisäksi käytiin erämaissa ja -vesillä; metsästettiin ja kalastettiin.
Itä-Suomessa elinkeinokulttuuri
oli yksinkertaisempi, ja maatalous oli yksinomaan kaskiviljelyä.
Asutus oli puolikiinteää. Kaskiviljely suosi hajanaista asutusta,
kuitenkin Etelä-Karjalassa, Sortavalassa ja Pielisjärvellä tiede18

tään olleen isoja talorykelmäkyliä. Pitää ottaa huomioon maantieteellinen osatekijä länsi – itä
-asetelmaa pohdittaessa. LänsiSuomessa meri oli huuhdellut
mäkien huiput paljaiksi ja kasannut saven laaksoihin, mutta
Itä-Suomessa se oli kuluttanut
vaarojen rinteitä ja jättänyt niiden laet koskemattomina. Näin
vaarojen huipuilla maa oli viljavampaa, ja sinne muutamien
talojen kylät sijoittuivat. Lopputulema on, että maatieteellinen tekijä muovasi Itä-Suomen
asutuksen kulttuurisen kuvan ja
kaskiviljelyn sen osana.
Ruotsalainen vaikutus ja kulttuuri saapuivat Suomeen lännestä. Tämän takia Länsi-Suomi
omaksui ruotsalaiset oikeus- ja
kulttuuritavat helpoiten, mutta
Itä-Suomessa, kaskenpolttoalueella, nämä tavat kohtasivat aivan erilaisen kulttuurimaailman.
Joten valtionvalta joutui joustamaan säädöksissään, ja kansanomaiset perinteet jatkuivat. Kaskenviljely perustui metsälohkon
valtaamiseen. Asutus kaskien
mukana siirtyi uusille paikoille.
Kaskeaminen edellytti ison yhteisön yhteistä työtä - väki muodosti kaskiyhtiöitä. Satoa jaettiin
osallistujien luvun tai kirvesluvun mukaan. Joskus kaskettu
alue jaettiin työskennelleiden
perhekuntien kesken.Kuitenkin
Itä-Suomessa myös siirryttiin

peltoviljelyyn ja -omistukseen.
Raivatut pellot olivat yleensä talon omistuksessa ja lohkokappaleena. Sen sijaan Turun läänissä
ennen isojaon tuloa harjoiteltiin
sarkajakoa. On mainintoja siitä,
että sarkajako tuli myös Karjalaan 1600-luvulla. Tämä osoittaa, että yhteinen suomalainen
kulttuuri alkoi muodostua yhtenäisen valtion puitteissa, ja se tasoitti idän ja lännen välisiä eroja.
Kysymys maanviljelykulttuurista käsittää myös teknologian
kehitystä. Talonpoikien puiset aurat pystyivät rikkomaan
enemmäkseen hienojakoista savea. Heidän viljelytekniikkansa
soveltui parhaiten kevyille savimaille, joita oli Uudellamaalla
rajoitetusti. Aallon mukaan tämä seikka pysäytti ruotsalaisten
tulomuuton Suomeen, koska
polttoviljely oli heille tuntematon, toisin kuin hämäläisille.
Aallon mielestä juuri tästä syystä
Suomen asutus keskittyi jokien
laaksoihin - siellä oli maaperä,
joka oli helpommin muokattavissa. Keskiaikana tärkeämpinä
viljelyalueina olivat Ahvenanmaa, Satakunta, Häme, Varsinais-Suomi, Uusimaa ja Pohjanmaa. Viljely siellä pysähtyi
jäykän saven maihin siihen asti,
kunnes Baltiasta tuli peltohankoaura ja lännestä tuli kehäaura
(1200–1300-lukujen vaihteessa).

Uudisraivausta Suomessa ei kuitenkaan voitu tehdä ilman kaskeamista - se tuotti viljaa nopeasti.
Maan muokkaus kaskiviljelyssä oli taas vähäinen
tai olematon, siinä ei tarvittu edistyksellisiä auran tyyppejä. Siksi Itä-Suomessa uudisasutuksen
leviäminen ei ollut kiinni maatalousteknologian
kehityksestä. Tärkeintä karjalais-savolaiselle asutusliikkeelle oli Pohjois-Venäjän suomensukuisten
kansojen keksimä huhtakaskimenetelmä, jota käytettiin Karjalassa jo varhaisella keskiajalla.

”Uudisraivausta Suomessa ei
kuitenkaan voitu tehdä ilman
kaskeamista”.
Kaksi kulttuuria, kaksi tapaa viljellä
maata
Suomessa oli kaksi toisistaan poikkeavaa asutusliikettä johtuen eri luonnosta ja maaperästä. Tästä
syystä maa jakautui kahteen maatalouskulttuurin
alueeseen. Saimaan ja Päijänteen vedenjakajaseudun ja Kymijoen länsipuoleinen Suomi oli eurooppalaista peltoviljelyaluetta, tosin siellä paikoin
harjoitettiin kaskeamistakin. Itä-Suomella taas
vallitsi itäeurooppalainen kaskikulttuuri, peltoviljelyä tavattiin siellä vähän. Molemmat kulttuurit
vaikuttivat ihmisten arkielämään, talouteen ja yhteiskunnallisiin suhteisiin. Pohjois-Suomessa sen
sijaan karjanhoito oli vallitseva elinkeino johtuen ankarista luonnonolosuhteista. Peltoviljelyssä
erityisen tärkeäksi osoittautui maan lannoittaminen. Kaskiviljelyssä lannoitusta ei tarvittu, mutta
peltoviljelyssä kunnon satoa ei voitu saada ilman
lannoitusta. Tästä johtuu, että peltoviljelyn alueilla
kotitalouksissa piti myös olla karjaa. Kolmantena
viljelymuotona oli suonviljely, johon kuului soiden ojitus ja soilla kasvavien puiden kaataminen
ja polttaminen. Sitä harjoitettiin soisilla seuduilla
ympäri Suomea. Tässäkin viljelymuodossa tärkeäksi osoittautui oikean teknologian kehittäminen. Suonviljely laajeni Suomessa suhteellisen
myöhään, 1600-luvusta alkaen, pääasiassa 1700 ja
1800-luvulla.

Puisella äkeellä muokattiin peltoja
(Kuva: Andrei Kalinitchev)

Kirjallisuusluettelo:
Jutikkala, Eino. Suomen talonpojan historia. SKS,
1958.
Kalinitchev, Andrei. Suomalaiset venäläisessä sulatusuunissa. Väitöskirja. Turun yliopisto, 2016.
Suomalaisen arjen historia 1. Toim. Anssi Mäkinen, Joni Strandberg, Jukka Forslund. WSOY:
Porvoo, 2006.
Suomen kulttuurihistoria II. Toim. Gunnar Suolahti, Esko Aaltonen, Väinö Voionmaa, Pentti
Renvall, Heikki Waris, Eino Jutikkala. JyväskyläHelsinki, 1934.
Voionmaa, Väinö. Suomen karjalaisten heimon
historia. WSOY, 1969.

Jutikkala 1958, 12.
Voionmaa 1969, 329–339.
Suomalaisen arjen historia 1, 58.
Suomalaisen arjen historia 1, 59.
Kalinitchev 2016, 46–50.
Suomen kulttuurihistoria II, 269.
Suomen kulttuurihistoria II, 268
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LYHYESTI
Tuore tutkimus:
Mähönen Tuuli Anna ja Ylijälä Anu. Inkerinsuomalaisten
paluumuuttajien kotoutuminen Suomeen. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuskatsauksia 2016:7.
(tiivistelmä Lyhyesti-osion lopussa)
http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/
pdf/16_06_06_Tutkimuskatsauksia_7_Yijala.pdf
(Tieto on lisätty myös sivuillamme www.inkeriliitto.fi olevaan kirjallisuusluetteloon.)

Uusi kuvatallenne:
Matti Korpiaho on tehnyt 54 min. kestävän kuvatallenteen
Anna Vilosen elämänkaari Pietarhovista Pukkilaan. Anna
on syntynyt 1925 Tyron alueella Inkerinmaalla. Elämään
on mahtunut palvelutehtäviä Pietarhovissa, kolhoosissa
ja Pietarin kauppatoreilla.
Jo lapsena hän oppi suomen kielen lisäksi venäjää ja saksaa ja toimi sodan aikana tulkkina kaikilla näillä kielillä.
– Sodan aikana koettiin puutetta ja nälkää. Isä kuoli ennen
talvisotaa, sisar Maria katosi vuosikymmeniksi Neuvostoliittoon, veli joutui Puna-armeijaan. Heidän kotinsa sijaitsi
rintamalinjojen tuntumassa. Saksalaiset majoittuivat heidän kotiinsa.
Anna pääsi 1943 äitipuolensa kanssa Suomeen. Täällä he
asettuivat Pukkilaan, jossa Anna perusti perheen. Sisar
Maria löytyi vuosikymmenten etsimisen jälkeen. Anna on
vieraillut Marian luona Moskovan alueella ja Marian jälkeläisiä on vieraillut Suomessa.
Jos kiinnostusta ilmenee, videota otetaan myyntiin hintaan 5 €/kpl . Tiedustelut p. 045 261 2342.

TOIMITUKSEN ANTEEKSIPYYNTÖ:
Edellisessä numerossa s. 21 oli artikkeli VALPO AJOI MINUT
RUOTSIIN. Muistelija oli tietenkin Kalervo HYNNINEN eikä
Hänninen.
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UUTTA TIETOA INKERINSUOMALAISTEN PALUUMUUTTAJIEN KOTOUTUMISESTA SUOMEEN – TIIVISTELMÄ
TUTKIMUKSESTA
Tuuli Anna Mähönen ja Anu Ylijälä
Onnistuneen kotoutumisen edellytykset: tuoretta tutkimustietoa paluumuuttajista
Hyvinvoinnin, asenteiden ja tulevaisuudennäkymien valossa
inkerinsuomalaisten paluumuuttajien kotoutuminen Suomeen on sujunut hyvin. Toisaalta työllistymisessä ja kielitaidossa on ilmennyt haasteita, ja syrjintäkokemukset vaikeuttavat yhteiskuntaan kiinnittymistä. Tulokset käyvät ilmi
Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja Helsingin yliopiston
tuoreessa kokoomajulkaisussa. Tutkimustulosten julkistaminen on ajankohtaista, sillä inkerinsuomalaisten paluumuuttoohjelma Suomeen päättyy heinäkuussa 2016.

Tutkitut samaistuivat voimakkaasti sekä suomalaiseen yhteiskuntaan että venäläiseen kulttuuriin
Inkerinsuomalaisten kotoutumista tarkasteltiin sekä lyhemmällä että pidemmällä aikavälillä, noin 1-3 vuotta maahanmuuton jälkeen. Perinteisten kotoutumisen indikaattorien,
kuten kielitaidon ja työllisyystilanteen lisäksi seurattiin myös
erilaisia psykologisia ja sosiaalisia kotoutumisen indikaattoreita, kuten hyvinvointia, asenteita, identiteettejä ja kohtaamisia suomalaisenemmistön kanssa.
Tutkitut paluumuuttajat samaistuivat voimakkaasti sekä
suomalaiseen yhteiskuntaan että venäläiseen kulttuuriin.
Työllistyminen ja koulutusta vastaavan työn saaminen on
kuitenkin osoittautunut monille hankalaksi, ja suomen kielen taito arvioidaan usein puutteelliseksi. Syrjintää on koettu
odotettua enemmän, minkä vuoksi kaikki paluumuuttajat
eivät ole kokeneet tulleensa kohdelluksi suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä.

Ainutlaatuista seurantatietoa kotoutumisprosessista
INPRES/LADA-hanke on ensimmäinen suomalaistutkimus,
jossa maahanmuuttajien kotoutumista on seurattu pitkällä
aikavälillä maahanmuuttoa edeltävästä vaiheesta alkaen.
Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa kerättiin
vuosien 2008–2014 aikana kysely- ja haastatteluaineistoa
sekä muuttoa ennen että kolmessa aikapisteessä sen jälkeen.
INPRES- ja LADA -projektit tuottivat yli kaksikymmentä tieteellistä julkaisua, yhden sosiaalipsykologian väitöskirjan ja
lisäksi useita pro gradu -tutkielmia. Tutkimusaineisto on myös
kansainvälisesti ainutlaatuinen, ja tarjoaa arvokasta tietoa
kotoutumisprosessista ja sen osatekijöistä myös käytännön
kotouttamistyössä hyödynnettäväksi.
Tulevaisuudessa Suomeen rekrytoitavien maahanmuuttajien kotoutumista tulisi tukea jo maahanmuuttoa edeltävästä
vaiheesta alkaen. Muuttoon valmistautuville on tärkeää tarjota monipuolista tietoa, jotta kotoutumisen edellytyksistä ja
haasteista muodostuu realistinen kuva. Samalla on tärkeää
myös tukea muuttajien aktiivisuutta ja myönteistä asennoitumista tuleviin muutoksiin.
Julkaisu:
Tuuli Anna Mähönen & Anu Yijälä: Inkerinsuomalaisten
paluumuuttajien kotoutuminen Suomeen. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuskatsauksia 2016:7. Linkki
julkaisuun: http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/
pdf/16_06_06_Tutkimuskatsauksia_7_Yijala.pdf

OIKAISU
Niina Ronkaisen lähettämään, Kirjeitä kentältä -osiossa julkaistuun tekstiin, oli lipsahtanut useita virheitä. Martinsaaren sijaan Ronkainen asui Mantsinsaarella, tekstissä mainittu
henkilö oli Arvo Survo, kuva oli rippikoulusta vuodelta 1956 ja
tyttönimi oli Sykiäinen.
Toimitus pahoittelee virheitä, mutta haluaa samalla sanoa,
että käsinkirjoitetuissa teksteissä olisi hyvä merkitä erisnimet
tikkukirjaimin sekaannuksien välttämiseksi.

Perhesuhteet ja uramahdollisuudet tärkeimpiä muuttosyitä
Tärkeimmät paluumuuttopäätökseen vaikuttaneet tekijät
liittyivät perhesuhteisiin sekä uramahdollisuuksiin. Paluumuuttoa suunnittelevat alkoivat valmistautua tulevaan muuttoonsa jo hyvissä ajoin ennen varsinaista muuttoa.
Kotoutumisen kannalta avaintekijöitä olivat kielitaidon ja
yhteiskunnassa toimimiseksi tarvittavien taitojen lisäksi myös
myönteiset kohtaamiset paluumuuttajien ja Suomessa asuvien suomalaisten kesken. Miellyttävät kontaktikokemukset
tukivat sopeutumista yhteiskuntaan sekä heijastuivat myönteisinä asenteina suomalaisia ja muita maahanmuuttajia
kohtaan. Valtaosa inkerinsuomalaisista paluumuuttajista
suhtautui myönteisesti tulevaisuuteensa Suomessa, ja vain
harva harkitsi paluuta Venäjälle.

INPRES/LADA-tutkimushanke: http://blogs.helsinki.fi/inpresproject/
Kontaktit:
Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen, Helsingin yliopiston
Avoin yliopisto, sähköposti: tuuli-anna.mahonen(at)helsinki.fi
Tutkija Anu Yijälä, Helsingin kaupungin tietokeskus, sähköposti: anu.yijala(at)hel.fi
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IN MEMORIAM TAPIO NIEMINEN
Lahden seura ilmoittaa Tapio Niemisen (1945–2016), saaneen
kutsun Taivaan kotiin helluntaina 15. toukokuuta Hatsinan kirkon jumalanpalveluksessa.
Tapio Nieminen oli väsymätön työntekijä Herran elopellolla.
Viimeiseen päivään saakka hän koordinoi erilaisia kristillisiä
projekteja. Toiminnallaan hän oli saanut arvokkaina kunnianosoituksia kotimaassaan ja hänellä oli valtava määrä ystäviä eri
maissa.
Hän uskoi alusta lähtien Inkerin kirkon uudelleen syntyyn ja
antoi merkittävän panoksensa sen uuteen alkuun. Hän rakasti
vilpittömästi ihmisiä Inkerin kirkon seurakunnissa ja oli kiinnostunut heidän hengellisestä tilastaan. Tapio oli aina valmis auttamaan apua tarvitsevaa. Hänen
kotinsa Lahdessa oli avoinna tapaamisille ja sieltä löytyi aina yösijaa ja huolenpitoa. Pari vuotta
sitten Tapio Nieminen sai Lahden kesäjuhlilla Lahden seuran anomana Inkeriliiton ansiomerkin.
Tapio on tänään siellä, jonne hänen sielunsa ja sydämensä kaipasivat. Hän on Herransa luona Taivaallisen Isän, josta hän väsymättä saarnasi sanoin ja omalla elämällään.
Alkuperäinen teksti: Viktor Vorontsov, kirkkoherra (Hatsina)
suom. Liliann Keskinen
Jatkanut Inkeri Ojala Inkerin kirkon uutisista (2/98/2016)

KOKOUSKUTSU
Suomen Inkeri-liitto ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään lauantaina, lokakuun 29. päivänä 2016 klo 14.00
Karjalatalolla, Inkeri kodissa
Käpylänkuja 1
00610 Helsinki
Kokouksessa käsitellään säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat.
Äänivaltuutettuja ovat v. 2016 jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenjärjestöjen
valtuuttamat henkilöt sekä ne hallituksen hyväksymät henkilöjäsenet,
jotka ovat maksaneet v. 2016 jäsenmaksunsa.
Hallitus
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TAPAHTUMAKALENTERI
Suomen Inkeri-liiton ja jäsenjärjestöjen
ohjelmatietoja 2016
Inkeri-iltapäivät Inkerikodissa
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 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.
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.
Sukututkimuspäivät samassa paikassa
La 24.9 – su 25.9. Molempina päivinä klo 9 – 17 paikalla
ovat ainakin Risto Toivonen ja Pekka Wikberg.

Hyvinkään Inkeri-kerho
Syksyn kokoontumiset. Kokoontumiset seurakunnan aulakahviossa (Hämeenkatu 14) kello 14.
4.9. aihe avoin
2.10. aihe avoin
6.11. aihe avoin
11.12. Joulujuhla
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 13
Luther kirkolla, osoitteessa Vuorikatu 37.
Kerhoiltojen kahvituksen sovimme vuorotellen jo
edellisessä kokouksessa.
Kerhoilloista ja kokouksista tiedusteluihin vastaa
Maria Lahti, p. 0400 841 741
maria.lahti.nikkari@gmail.com

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

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