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Pääkirjoitus
Alina-Sinikka Salonen
”On parempi, että sinulla on kaksi isänmaata kuin ei isänmaata
lainkaan”
Terveiset Inkerinsuomalaisten
paluumuuton loppukaronkkamatkalta
Olin päässyt erittäin arvovaltaiseen seuraan, kun matkustin
lokakuun alussa Allegro-junalla
Pietariin. Ymmärrätte, mistä puhun, kun kerron, että paluumatkalla vierustoverinani oli Jaana
Vuorio, Maahanmuuttoviraston
(MIGRIn) ylijohtaja. Jännitys
oli kuitenkin kaukana, niin kuin
koko kolmipäiväisen matkan
aikana. Maahanmuuttoasioita
– ainakin inkerinsuomalaisten
paluumuutossa – ovat hoitaneet
mukavat ja inhimilliset ihmiset.
Paluumuutto on ollut hallinnolle monimutkainen ja monitahoinen toimeksianto. Tähän
on monta syytä: 1) asia käynnistyi täysin tyhjältä pöydältä,
2) inkeriläisten suomalaisuuden
todenperäisyyden tutkiminen
oli haaste sinänsä, 3) projekti oli
ajankohtainen yhtä aikaa ympäri
Venäjän maata ja myös Virossa,
Suomen ollessa kohdemaa ja 4)
paluumuuttolupa myönnettiin
vain sellaisille henkilöille, jotka
suostuivat opiskelemaan suomen kieltä ja kulttuuria.
Matkalla oli näistä syistä mukana edustajia kaikilta hallinnon
aloilta, joita paluumuuton järjestelyissä on tarvittu: ulko- ja sisäasiainministeriöt, koululaitos ja
rajavartiosto.

Vuosien 1994 – 2016 aikana
ovet Suomeen avautuivat noin
30.000 inkerinsuomalaiselle ja
lisäksi heidän perheenjäsenilleen, joilta tosin ei vaadittu valmentautumista.
Matkalla muisteltiin ensimmäisiä kiemuraisia polkuja. Liikkeellelähtö tapahtui harvinaisella tavalla: viranomaispäätösten
varassa. Yhteistyötä eri maiden
välillä tarvittiin kovasti. Ensimmäinen ylimääräinen lakipykälä
saatiin vuonna 1991 voimassa
olevaan ulkomaalaislakiin. Vasta vuonna 1994 uudistettiin
koko laki. Käytännössä havaitut
ongelmat toivat mukanaan säädösten muutoksia pitkin matkaa.
Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Juhani Perttunen kertoi Presidentti Koiviston huhtikuussa 1990 antaman lausuman
jälkeen todenneensa: ”Niin,
jotakinhan sitä pitää aina olla.”
Eri ministeriöt ryhtyivät yhteistyöhön. ”Ensimmäinen palaveri
käytiin linjauksista puhelimitse.
Se oli lähtölaukaus.”
Ulkomaalaiskeskuksen johtaja Risto Veijalainen kertoi, että hänelle oli noussut mieleen
40-luvun muistot naapuritalossa
asuneesta Valentinista ja tämän
äidistä, joiden sukunimeksi hän
oli luullut Inkeriä. ”Huomisaamuna aloitettiin,” totesi Veijalainenkin.
Suomen kieltä opettaneet henkilöt kertoivat keksineensä hyviä
opetusmenetelmiä ja käyttökel-

poisia ohjelmia, joita voitaisiin
käyttää muidenkin maahanmuuttajien opetuksessa. ”Digiloikkakin on jo tehty.”
Joskus saattoi virkamiehen ovi
paukahtaa, kun sieltä tuli reippaita inkerinsuomalaisia paluumuuttajanaisia tarjoutumaan
työhön. Oma-aloitteisuus palkittiin. Naiset ovat nyt hyvissä
viroissa. Kerran taas Suomessa
tarvittiin työntekijöitä Kärkölän
kuntaan. Työvoimaviranomainen kävi Pietarissa ja toi sieltä
mukanaan 100 henkilöä.
Kerran oli säästynyt jollekin
momentille rahaa. Sitä tarjottiin paluumuuttoprojektille. Sitä
kautta sai viran Marina Kinner,
joka nyt ilahdutti karonkan iltajuhlassa yleisöä suurenmoisella
laulullaan.
Wladimir Kokko kiitteli viimeisessä puheenvuorossaan
Suomea ja suomalaisia opettajia. Minä haluan kiittää niitä
tuhansia henkilöitä Suomessa,
Venäjällä ja Virossa, jotka ovat
antaneet tukensa Suomeen haluaville Inkerin suomalaisille.
Toivotan teidät tervetulleiksi
tänne, teidän ”toiseen isänmaahanne,” kaikkien meidän inkerinsuomalaisten ”isien maahan”!

Alina-Sinikka Salonen
alinasinikka@gmail.com
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KIRJEITÄ KENTÄLTÄ

Yhdistysrekisteri ajan tasalle
– rekisteristä poisto uhkaa 40 000 yhdistystä
Yhdistysrekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä toimintansa
lopettaneita yhdistyksiä. Poistouhan alla on noin
40 000 yhdistystä eri puolilta Suomea. Näiltä yhdistyksiltä ei ole tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.
Mikäli poistomenettelyssä mukana oleva yhdistys
jatkaa toimintaansa, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti PRH:lle 12.1.2017 mennessä. Ne yhdistykset,
joilta ei kehotuksesta huolimatta saada ilmoitusta,
poistetaan tammikuussa 2017 yhdistysrekisteristä.
PRH:n käynnistämä poistomenettely perustuu
heinäkuussa 2016 voimaan tulleeseen yhdistyslakiin. Lain yhtenä tavoitteena on lisätä yhdistysrekisterin ajantasaisuutta ja mahdollistaa toimimattomien yhdistysten poistaminen rekisteristä.
Lista poistomenettelyssä mukana olevista yhdistyksistä, pdf, 21.48 Mt
Huomaan, että joukossa on muutama inkeriläisyhdistyskin. Tiedot poistouhan alaisista voisi julkaista Viestissä. Keräänkö tiedot?
Terv.
Tlaakso
Hei, Timo!
Teet todella suuren palveluksen, jos kaivat ne yhdistykset esiin. Jätän asian mielelläni sinulle, kun olet jo
siihen tutustunut. Katsotaan sitten, miten jatketaan.
Alina-Sinikka
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Timo Laakson jatkokirje:
Arvoisa,
Nämä löysin:
1) INKERIN YSTÄVÄT R.Y.
Rekisterinumero 77. Rekisteröity Helsingissä
10.10.1919
2) Inkerinsuomalaiset lääkärit ry
Rekisterinumero 164.265. Rekisteröity Helsingissä 7.9.1995
3) Heinolan Inkeri-Seura ry
Rekisterinumero 155.607. Rekisteröity Heinolassa
27.12.1991
4) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rekisterinumero xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5) Itäkarjalan inkeriseura ry (TLaakso: todellakin
näin, SIC!)
Rekisterinumero 161.010. Rekisteröity Parikkalassa 23.6.1994
6) Rauman Seudun Inkeri-seura ry
Rekisterinumero 161.603. Rekisteröity Raumalla
23.9.1994
Terv.
Tlaakso
Tervehdys, Timo!
Yhdistysrekisteristähän poistettiin vuonna 1944 yli
40.000 yhdistystä, joita Valpo piti Neuvostovallan
vastaisina. En tiedä, onko yhdistysrekisterissä sen jälkeen tehty toista yhtä suurta siivousta.
Minäkin uteliaana (siis tiedonhaluisena!) kävin listat
silmäilemällä läpi. Huh, mikä urakka! Löysin samat
inkeriläisseurat kuin sinäkin. Mukana oli täysissä voimissa oleva yhdistys, jonka rastitin luettelosta

pois. Otin heihin yhteyttä, ja he tietenkin hoitavat
asian kuntoon. Muut, jotka eivät ole minun puheenjohtajakautenani olleet toiminnassa, varmaan joko
itse hoitavat ”hautauksen” tai sitten se tehdään viran
puolesta. Jos yhdistys aikoo jatkaa, siitä pitää ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle viimeistään
12.1.2017. Muussa tapauksessa yhdistys poistetaan.
Löysin sieltä kaksi yhdistystä, joiden tiedän varmasti
olevan toiminnassa edelleen. Toisessa olen jopa jäsenenä. Välitin havaintoni puheenjohtajille, jotka molemmat olivat tiedosta kiitollisia.
Listalla oli joitakin yhdistyksiä, jotka kiinnittivät
huomioni erikoisuudellaan tai hauskuudellaan. Tässä muutamia:
Ukkomiehet ry. Rekisterinumero 144310
Turhat Julkkikset ry. Rekisterinumero 159 386
Kohtuullisen hutikan pyhä veljeskunta – KHPV ry.
Rekisterinumero 112 256
Kunnon keravalaiset ry. Rekisterinumero 110 890
EKAKS-Opettajat ry. Rekisterinumero 150 506
Alina-Sinikka
Alina-Sinikka Salonen kiittää Pertti Laaksosta
Olet lähettänyt minulle kaksi artikkelia, jotka julkaistaan, toinen tässä numerossa, toinen joulunumerossa. Lähetit myös arvokasta postia sukututkijoillemme.
Kerrot myös erilaisista yhteyksistäsi inkeriläisiin,
”taustatiedoksi puheenjohtajalle”. Minusta ne ovat
niin kiinnostavia, että julkaisen ne luvallasi tällä
palstalla. Ohessa siis Pertti Laaksosen selonteko:
Inkeri- yhteyteni pohjautuvat vuodesta 1944 alkaen siihen, kun naapurissa oli inkeriläisperhe Orimattilan Sepänjoella. Myöhemmin asuin Inkerin
mummon Anna Ukkosen vuokralaisena Tampereella 1962 – 1965. Sen jälkeenkin pidin yhteyttä
ja vein ruokaa hänen kuolemaansa saakka 1982.
Lähes joka kerta ”käytiin” aina keskustelussa Inkerinmaalla. …
Ostettiin myös viereinen mökki vuonna 1971
Tampereen Multisillasta, kun Anna-mummo halusi, ”…että ei naapuriin tule vieraita ihmisiä…”
Nytkin meillä on tuo mökki Tampereella Ukkosen
naapurissa, nurkkien väliä 8 metriä. Siinä Ukkosen
talossa asuvat hänen miniänsä ja pojan poikansa.
Anna ja Matti Ukkonen olivat tulleet Lempaalasta
Rajajoen yli Viipuriin. ” …kun kaikki muut kylän

miehet jo oli viety ja ensi yönä olisi Ukkosen Matin vuoro… silloin paettiin heinäkuussa 1931…”
Näistä on lähtöisin kiinnostukseni Inkeri-asioihin,
mistä on seurannut, että
• olen tehnyt tutkimuksen sota-ajan inkeriläisistä
Orimattilassa.
• aloitteestani perustettiin Orimattilan seurakuntaan Inkeri-työryhmä 1992.
• oltiin vaimoni Liisan kanssa Petroskoin matkalla
marraskuussa 1980 ja sillä matkalla Maria Kajava
haki meistä muutamia kotiseuroihin kotiinsa tapaamaan inkeriläisiä…
• olin Kupanitsan kirkon korjaustyön ensimmäisessä varsinaisessa talkooryhmässä ja vein sitten
linja-autoryhmän Kupanitsan kirkon vihkiäisiin
helluntaina 1991; autossani oli kymmenkunta
henkeä myös Ruotsista…
• ostettiin matkalla Lappeenrannassa jääkaappi
Katri Smirnovalle Tihkonovitsan kylään. Kun olin
kertonut, että Katri on jonossa, joka saa ostaa jääkaapin viiden vuoden päästä, autossa lähti hattu
kiertämään. Meillä oli jääkaapin hinta koossa ennen rajan ylitystä.
Olen käynyt useissa Inkerin kirkon tiloissa Kuolan
niemimaata myöten ja ollut seurakunnan edustajana Haapakankaan ja Saranskin Velmeman kirkon
työssä ja vihkiäisissä. Voin vielä mainita Pietarin
Pyhän Marian, Haapakankaan, Aunuksen, Uhtuan, Kupanitsan, Skuoritsan… myös Martti Rautasen syntymä- ja kotitalon.
Meillä salama poltti kotitalon 2013. Ostettiin
keittiö-komero-pesuhuone ym. kalusteet Orimattilassa toimivalta yritykseltä, jonka juuret juontavat
Katri Pönniin. Hän oli Inkeristä sota-aikana tänne
jäänyt ja hän meni naimisiin kirvulaisen puuseppä
Ovaskan kanssa. Ehdin kuljettaa Katria Lahden
seudun inkeriläisten juhliin ja tapaamisiin useiden
vuosien ajan.
Myös Lahden seudun inkeriläisten puheenjohtaja
Toivo Puronen on hyvä ystävä. Toivo antoi meille inkeriläisen tätinsä Helmi Leppäsen kalusteet
olohuoneeseen tulipalon jälkeen, kun Helmi kuoli
pari vuotta sitten.
Parhain terveisin
Pertti Laaksonen
Orimattila
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MATRIARKKA:
KEKSITTYJÄ JUTTUJA JA NIIDEN TAUSTAA
Kirjailija Jari Tervo ja hänen inkeriläisaiheinen romaaninsa
saivat ihmiset liikkeelle.
Teksti: Ulla-Maija Vilmi
Kuvat: Heikki Jääskeläinen
Syyskuun viimeisenä lauantaina, 24.9. Wiipuriyhdistyksen tilat Karjalatalolla olivat täynnään
väkeä. Kokoontumistilaan kannetut lisätuolit täyttyivät ja seisomapaikatkin kelpasivat, kun Suomen
Inkeri-liiton tilaisuuteen ahtautui arviolta 150 ihmistä.
Kohta kirjailija Jari Tervo kertoisi inkeriläisaiheisesta romaanistaan Matriarkka (Otava, 2016). Se
oli ilmestynyt vajaat kaksi viikkoa aikaisemmin.
Ennen tilaisuuden alkua olivat jo kaikki erikoishintaan myytäväksi varatut 40 kirjaa tehneet kauppansa. Myös tilaisuudessa ostajiksi ilmoittautuneet
saisivat käydä lunastamassa kirjan samaan hintaan
kustantajan kaupasta.
- Kirja myy hyvin. Tervo saa jouluksi hyvät rahat,
yleisön joukossa tuumittiin sen pohjalta, kuinka
paljon kirja oli ollut esillä julkisuudessa. Tunnelmat olivat odottavat.

Ihmismäärä oli järjestäjille yllätys.
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Kirjailija Jari Tervo kertoi romaanin vaatimista
taustatöistä. Hänen kiinnostuksensa inkeriläisiin
heräsi pienestä virikkeestä.
- Näin tv:stä mustavalkoisen filminpätkän. Siinä
inkeriläisiä kuljetettiin sodan jälkeen junalla Suomesta Neuvostoliittoon. En tiennyt yhtään, mistä
siinä oli kyse, kirjailija kertoo heräämisestään.
- Miksi koulutetut suomalaiset tietävät hyvin
juutalaisten, armenialaisten, Ruandan ja Darfurin
kansanmurhat, mutta he eivät tiedä mitään inkeriläisistä?, Tervo provosoi.
Hänen mukaansa koulussa ei puhuttu sanaakaan
inkeriläisistä. Siitäkään huolimatta, että 1970-luvun Rovaniemellä hänelle osui hyvä historianopettaja.
Niinpä Tervo ryhtyi selvittelemään, keitä inkeriläiset oikein olivat. Ajallinen jänne ulottui
1200-luvulta tähän vuoteen asti. Romaanistakin
tuli 450-sivuinen.

Alina-Sinikka Salonen avaa tilaisuuden ja kertoo, kuinka kaikki alkoi.
Selvittelytyönsä pohjalta Tervo on alkanut ymmärtää, miksi inkeriläiset palautettiin ja suurin
osa heistä myös palasi Neuvostoliittoon.
- Sotien jälkeen Suomen itsenäisyys oli teipin varassa. Ajateltiin, että jos ei lähdetä Stalinin kutsusta, Stalin tulee Suomeen. Sitä pidettiin mahdollisena, olihan hän valloittanut puoli Eurooppaa.
- Suomi ei ollut sotien jälkeen mikään onnen kultamaa, vaikka tietenkin aivan toista luokkaa kuin
Stalinin Neuvostoliitto. Inkeriläisille luvattiin, että
he pääsevät takaisin Inkeriin. Loputon valehteleminen mahdollistaa monenlaiset julmuudet. Heille
myös sanottiin, että oli parempi lähteä vapaaehtoisesti kuin myöhemmin pakolla.
Samalla inkeriläisten palauttamisesta Neuvostoliittoon tuli Tervon mukaan yksi osa inkeriläisten
monivaiheista kansanmurhaa.

”Miksi koulutetut suomalaiset
tietävät hyvin juutalaisten,
armenialaisten, Ruandan ja
Darfurin kansanmurhat, mutta he
eivät tiedä mitään inkeriläisistä?”.

Kansanmurhan aikaisempi näytös oli koettu vastikään 1930-luvulla. Tausta-aineistoistaan Tervo oli
valinnut mukaansa Kaarlo Kurkon toimittaman
kirjan Inkerin suomalaiset GPU:n kynsissä. Karkotettujen kirjeitä (WSOY, 1943). Kirjailija luki
otteita kirjeistä, jotka kertovat Stalinin vainoista.
Elettiin sorron, vainon, ryöstön, vangitsemisen,
karkottamisen, puutteen ja kurjuuden aikaa. Pienten ihmisten kohtalona on, että heidän asuinalueensa valloitetaan, valloitetaan uudelleen ja valloitetaan taas.
- Vapaaehtoisuudesta ei ollut tietoakaan, vaikka
junanvaunuissa luki, että kyydissä oli vapaaehtoisia siirtolaisia. Miehet surmattiin. Kylmä, nälkä ja
taudit tappoivat, latelee Tervo ja viittaa Matriarkka-romaaniinsa:
”Niissä oloissa Aamu Karitsantyttärestä, papin
tyttärestä, tuli Simpukan kylän pappi.”
Inkeriläisiä, Neuvostoliiton suomalaisia, on yhdistänyt kieli, kulttuuri ja luterilainen uskonto. Tervo
kiinnostui myös 1900-luvun puolelle asti säilyneistä ääriliikkeistä. Niihin hänet tutustutti muun
muassa Nina Lavosen kirja Puhtaat pojat, taivaan
tyttäret. Inkerin kuohittujen lahko ( Juminkekosäätiö, 2012).
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- Kuohituissa ilmeni yhteiskunnan vastaisuutta.
He eivät tunnustaneet avioliittoa ja he jopa leikkauttivat pois ulkoiset sukupuolielimensä. Siihen
verraten olivat hyppääjät terveemmällä pohjalla.
Ei kai siinä ole mitään pahaa, jos etsi tietä Kristuksen rakkauteen toisen ihmisen kautta, Tervo
arvioi hurmoksellisuuden ja seksin yhdistelmää.
Yleisön joukosta arvioitiin, ettei hyppääjien toiminta ehkä ollut niin seksikeskeistä kuin Tervo
tulkitsee. Kirjailija puolestaan epäili, että vanhojen
muistelijoiden ajatukset saattavat hyvinkin poiketa nuoruuden kokemuksista.

”Vapaaehtoisuudesta ei ollut
tietoakaan, vaikka junanvaunuissa
luki, että kyydissä oli vapaaehtoisia
siirtolaisia”.
Keskustelu Matriarkasta alkoi uuden kirjan aihepiirin julkistamisen jälkeen kevättalvella.
- Eräskin professori ehti loukkaantua, kun epäili,
että kirjailija ajattelee paljastavansa kansanmurhan. Sattumoisin professori itse on julkaissut tutkimuksia aiheesta, kertoi Tervo ja jatkoi:
- Tutkimustieto ja journalistinen paljastaminen

ovat kaksi eri asiaa. Jos ajattelee yli viittä miljoonaa
suomalaista, on varmaa, että uusi tieto tai kirja ei
kosketa, jos siinä ei ole pään lisäksi mukana sydäntä.
Keskustelussa kirjailija Sinikka Paavilainen oikaisi
Matriarkka-romaanin markkinoinnissa esitetyn
tiedon, että kyseessä olisi ensimmäinen inkeriläisromaani. Paavilaisen oma, inkeriläisten haastatteluihin perustuva romaani Kyynelvaunut. Romaani
inkerinsuomalaisten suuresta pakoretkestä ilmestyi
pari vuotta sitten (Into 2014).
Kirjailijan alustus viritti moniin kommentteihin
ja muistoihin. Kirjailijaa muun muassa kiiteltiin
kansanmurha-sanan käytöstä.
Kuin siunatuksi lopuksi eläkkeellä oleva pappi
Sirkka Kuula totesi, että hänkin on niitä, jotka
eivät tienneet inkeriläisistä ja heidän vaiheistaan
ennen kuin paluumuuttajamummoja alkoi ilmestyä Itä-Helsinkiin.
- Inkeriläisillä on monta tarinaa, mutta yksi historia. Tämä tilaisuus oli ilo, hän totesi.
Monenlaiset mietteet jatkuivat yleisön joukossa:
”Milloinkahan ihmiset huomaa, että Tervon tarinat ovat ihan keksittyjä juttuja.”

Kirjailija keskustelemassa ja signeeraamassa kirjojaan.
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KIRJA-ARVIO
Jari Tervo: Matriarkka. Otava, 2016. 446 s.

Syyskuussa julkaistu Jari Tervon Matriarkka nousi
vauhdilla Mitä Suomi lukee –tilastojen kärkeen.
Suku-, sota- ja vaellusromaaniksi määritelty teos
kertoo inkeriläisestä Aamu Karitsantyttärestä, joka
selviää Siperiasta ja inkeriläisten kansanmurhasta
ja joutuu Suomessa tekemisiin muun muassa Suojelupoliisin kanssa.
Jari Tervo tuli tunnetuksi kirjailijana, joiden teosten avainsanoja oli sujuva kerronta ja veijarimaisuus. Iän myötä Veikko Huovismainen hassuttelu on muuttunut
yhteiskunnalliseksi kannanotoksi
– näin vaikka kirjailija itse kieltää
tähtäävänsä niin sanotusti opetuksellisiin tarinoihin. Kehitys
on hyvä – nyt Tervo ei vain viihdytä lukijaansa vaan antaa tälle
ajateltavaa.
Tervon tapa käsitellä inkeriläisyyttä on nostanut keskustelua.
Matriarkan saama kriitikkojen
palaute on ollut varsin positiivista, mutta negatiivisiakin ääniä
on lukijarintamalta kuulunut. Teosta on soimattu
Inkeri-kuvan yksipuolisuudesta, vääristetystä murteesta, stereotypisoivasta luonteesta, vähemmistön
yleistämisestä koko kansaa koskevaksi ja historian
vääristelystä. Vaikka Tervo kirjoittaa historiallisesti
todellisesta ajanjaksosta ja tunnustetusta kansasta,
ei teos kuitenkaan väitä olevansa faktuaalista historiankirjoitusta.
Voidaan jopa sanoa, ettei teos ole edes tarina Aamu Karitsantyttärestä vaan jostain suuremmasta.
Sen hahmojen tarinat toimivat itsessään laajempina symboleina. Näin ajateltuna Mattiarkka on
manifesti inhimillisyyden puolesta ja kaikkia ääriilmiöitä vastaan. Inkeriläiset ovat vain esimerkkitapaus syrjitystä ja kaltoin kohdellusta kansasta –
Esimerkki, jota voi soveltaa moneen muuhunkin
ryhmään.

Tervo näyttääkin ottavan inkeriläisten kohtalolla
kantaa ajankohtaiseen pakolaiskysymykseen ja
äärijärjestöjen nousuun. Tervo on kommentoinut
teostaan nykypäivän valossa toteamalla: ”että tulevaisuuden Suomessa hävetään sitä, miten pakolaisia nyt kohdellaan” (HS 19.2.2016).
Matriarkan tarkoitus on ylevä, mutta ajoittain
liialliseen alleviivaukseen sortuva kirjailija jättää
suuhun tekopyhän saarnamiehen maun.
Tervo puhuu usein siitä kuinka kielestä tulisi riisua kaikki turha ja tarinan kannalta merkityksetön pois. Matriarkassa tämä riisunta on mielestäni
mennyt ajoittain turhankin pitkälle.
Nopea havaintoproosa on välillä hengästyttävää ja johtaa lukijan ajatukset
tarinan sijaan jonnekin ihan muualle.
Sirpaleinen maailmankuva ja informaatiotulva turruttaa. Kun hahmosta
kerrotaan yhdessä kappaleessa seitsemän faktaa, jotka eivät liity toisiinsa,
käy mielessä eittämättä ajatus: ”pitäisikö nämä kaikki yksityiskohdat sisäistää kokonaisuuden ymmärtämisen
takia”. Lohdutukseksi lukijoille kerrottakoon, että ihan kaikkea ei tarvitse
muistaa.
Riikka Mahlamäki-Kaistinen
Filosofian tohtori yleisestä kirjallisuudesta
JÄLKIHUOMAUTUS:
Inkeriläiset lukijat ovat soimanneet Tervoa mm.
siitä, että:
- Hän nostaa teoksessaan voimakkaasti esiin Inkerin hyppääjien ja kuohittujen ryhmät, mistä
seuraa mm. sukupuolisuuden korostuminen teoksessa. Inkeriläisistä kuitenkin vain noin 1,7 prosenttia kuului tähän kansanosaan. Tätä ei tuoda
esiin tekstissä, jolloin historiaa tuntematon lukija
saa vääristyneen kuvan inkeriläisistä.
- Tervo käyttää tarkoituksellisesti inkerinmurteen
sijaan itse keksimäänsä sanastoa.
- Kirjailija syyttää yks kantaan Suomea ja suomalaisia inkeriläisten kohtalosta ja kansanmurhasta.
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TYÖPARINI ON POISSA
Muistikuvia Tapio Niemisestä Inkeriläisten Viestiin

Inkeriläisten kesäjuhlilla
Lahdessa 14.7.2012 palkittiin
Inkerin Liiton kulttuurisäätiön
ansiomerkillä muun muassa;
oikealta rovasti Markku
Niemelä, toimitusjohtaja Tapio
Nieminen ja Pertti Laaksonen.
(Kuva otettu Lahden Luthertalolta)

Niin kuin edellisessä Inkeriläisten viestissä kerrottiin, toimitusjohtaja Tapio Nieminen sai kutsun Taivaan kotiin Inkerinmaalla
helluntaijuhlissa 2016. Kerron
tässä henkilökohtaisia muistojani
hänestä ja yhteistyöstämme.

uudelleen kysymykseni: ”…kattoikkuna Kupanitsaan …kattoikkuna Inkerinmaalle…”. ”Kyllä”,
vastasin useamman kerran. Viimein Tapio sanoi: ”…tämä on
ihmeellistä, meiltä pyydetään
kattoikkunaa Inkerinmaalle….
mehän teemme sen ilolla… laiTulin tuntemaan hänet parem- tamme omat miehemme ottamin vuonna 1990. Olin tampere- maan uudet mitat….”
laisen Kauko Laivuoren kokoamassa evankelisten Kupanitsan Näin tutustuin Tapio Niemiseen.
kirkon ensimmäisessä talkooryh- Kattoikkuna valmistui ja talkoomässä toukokuussa 1990. Aloim- ryhmä haki sen.
me kunnostaa kirkon kuoriosaa.
Todettiin, että tarvitaan uusi Tämän jälkeen Tapio oli täyspaikattoikkuna. Tiesin Orimattilas- noisesti mukana Inkerin kirkon
ta yrityksen, joka osaa homman työssä: Keltossa, Hatsinassa ja
ja on maan kuulu. Ryhmämme muuallakin.
jäsen insinööri Raimo Fränttilä Hänen kotinsa ja Lahden rukolaati piirustukset. Sain tehtäväk- ushuone olivat avoinna inkeriseni ottaa yhteyttä Keraplastiin. läisseuroille. Meidät molemmat
palkittiin Inkerin Liiton ansioToimitusjohtajan puheille pääs- merkillä samassa Lahden kesätyäni hän käveli huoneessaan juhlassa. Hän toi esikoislestamonta kertaa ympäri ja toisti diolaisten tervehdyksen Inkeri10

juhlaan Evankeliumiyhdistyksen
Lahden kesäjuhlilla 2014.
Tapion kanssa oli paljon yhteistä. Olimme perustamassa Tampereen hiippakunnan kirkolliskokousvaalien valitsijayhdistystä
syksyllä 2015. Meidät molemmat valittiin Lahden seudulta
maallikkoina hiippakuntavaltuustoon. Tapio oli jo edellisessä
hiippakuntavaltuustossa. Hän sai
kutsun Taivaan kotiin ennen ensimmäistä uuden valtuuston kokousta. Piispa Matti Repo sanoi
kokouksessa muistosanat Tapio
Niemisestä.
Tänään muistamme kiitollisena
kaikkea sitä, mitä Tapio on tehnyt inkeriläisten hyväksi.
Pertti Laaksonen
Orimattila kirkkovaltuuston puheenjohtaja

EERO PITKÄSEN MUISTOLLE
Eero Pitkänen: 1920 – 2016. Vain yksi viiva kahden luvun välissä, ja siihen sisältyy ihmisen koko
maanpäällinen taival. Eero-enolla tähän pieneen
viivaan mahtui pitkä ja värikäs elämä.
Eero on syntynyt 20.9.1910 Purnun kylässä, Toksovan lähellä. Hän kuoli Järvenpäässä 27.8.2016.
Eero oli 15-vuotias, kun pakeni sisarensa kanssa
Karjalan metsien halki Suomeen. Syynä lähtöön
oli haluttomuus liittyä kolhoosiin ja sikäläiseen
järjestelmään.
Nuori pakolainen osallistui vapaehtoisena Talvisotaan, haavoittui Jatkosodan alussa ja siirtyi
väestönsiirtotehtäviin. Hän jatkoi näitä vielä, kun
muut virkamiehet jättivät tehtävänsä kuultuaan
sodan loppuneen. Eero hoiti tehtävän loppuun
asti ja auttoi inkeriläisiä ja virolaisia. Hän tunnusti
osallistuneensa ihmisten salakuljetuksien järjestelyyn Ruotsiin.
1990 luvun alussa Eero auttoi meidän paluumuuttoa ja kotoutumissa Suomessa.
Hänen ansiotaan on, että minä, sisarukset ja serkku perheineen asumme nyt täällä.
Useita kertoja vierailin Eeron kesämökillä, söimme hänen pyydystämiään ja savustamiaan muikkuja, maistoimme Lammin sahtia ja kuuntelimme
hänen elämäntarinoitaan. Monta kertaa tuli mieleen: ”Sehän pitäisi olla kirjassa!”
Tämä toteutui. Vuonna 2014 Eero julkaisi kirjan
omasta elämästään: ”Paimenpoika Inkeristä”, mistä
tämä ”Pakoreitti Suomeen”-kartta on.
Eero Pitkästä muistamme lämmöllä ja kaipauksella.
Koko suvun puolesta
Eero Pelgonen
(Olen enoni kaima, koska
Lilja-äitini rakasti isoa Eero-veljeään)
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KERTTU SMITH IN MEMORIAM
Proviisori Kerttu Smith, s. Tynni, nukkui pois
Helsingissä 93-vuoden iässä 18.8.2016. Kertun
mukana päättyi Tynnien yksi sukupolvi. Hän oli
nuorimmainen inkeriläisten opettajien Kaapre ja
Lilja Tynnin suuresta, 7-lapsisesta perheestä, joka
pakeni Suomeen Venäjän vallankumouksen tyrskyissä 1919.
Kertun isä Kaapre Tynni oli Kolppanan opettajaseminaarin viimeinen johtaja. Lehtimiehenä ja
aktiivisena inkerinsuomalaisten kansallisen järjestäytymisen puuhamiehenä hän oli joutunut uusien
vallanpitäjien epäsuosioon. Suomessa hän jatkoi
tarmolla toimintaansa inkeriläisten hyväksi ja Inkerin asian esillä pitämistä toimien mm. Inkerin
Väliaikaisen Hoitokunnan jäsenenä ja ollen yksi
pakolaisten tukemiseksi perustetun Inkerin Liiton
perustajajäsenistä.
Kertun lapsuuden koti Pukinmäessä oli sisarusten todistuksen mukaan hyvin inkeriläinen koti.
Suomeen oli tullut useita sukulaisia etenkin äidin
puolelta, Luukkosia, Piipposia, Toikkia, Karvosia,
Kokkia. Kaapre ja Lilja pitivät tiivistä yhteyttä
heihin. Tynnin sisaruksista kasvoi hyvin sukurakkaita ja inkeriläisyydestään tietoisia. Inkerinmaan
ja inkeriläisten kohtalo kosketti heitä syvästi. Kertun sisaren, Aale Tynnin runo Kun kasvoin, oli
kotona paljon surua, kertoo siitä.
Aale Tynni kertoi vanhempiensa sukutarinan
teoksessaan Inkeri, Inkerini (WSOY 1990). Perheen Suomen vaiheita hän käsitteli siinä hyvin
suppeasti. Kerttu antoi Katri- ja Aale-sisaren perheille mieluisan ja arvokkaan lahjan julkaisemalla
1999 pienpainatteena muistelmansa ”Ettei kaikki
unohtuisi”. Kirjeiden ja päiväkirjojen valossa hän
kuvaa mennyttä aikaa, lapsuutensa ja nuoruutensa perhettä 20-luvulta 50-luvun puoliväliin asti.
Kirja päättyy toteamukseen, että tästä eteenpäin
sisartenlapsilla on jo omia muistoja.
Tynnin sisaruksista neljä valmistui lääkäriksi tai
farmaseutiksi. Kerttu toimi apteekkialalla farma12

seuttina ja proviisorina, viimeksi Meilahden sairaalan vs. apteekkarina.
Sisartensa suureksi yllätykseksi Kerttu meni
50-vuotiaana vuonna 1973 naimisiin amerikkalaisen fysiologian professorin Robert Emrie Smithin
kanssa ja muutti Kaliforniaan. Sisaret ihmettelivät
Kertun rohkeutta – uuteen maahan ja vieraaseen
kulttuuriin muuttaminen oli sukurakkaista sisaruksista outoa ja pelottavaakin. Bob sairastui Alzheimeriin varsin pian avioliiton solmimisen jälkeen ja Kertusta tuli omaishoitaja. Sisaret tukivat
Kerttua viettäen pitkiäkin aikoja hänen luonaan
Amerikassa.
Aale kirjoitti matkansa jälkeen runon Kalifornialainen maisema, josta valitsimme Kerttu-tädin
kuolinilmoitukseen säkeet: ”Ei, älä itke: Kaikki on
liian suurta, kyynelet liian pienet. Häkki aukeni, lintu
lensi pois. Ja kaikkialla taivas, alati avartuen.”
Riitta Seppälä
Kerttu Smithin sisarentytär eli Aale Tynnin tytär.

Kuvaaja: Saara Kähönen
Lapset sytyttävät kynttilöitä Kerttu Smithin hautajaisissa
suvun vainajien muistoksi. Oulunkylän seurakuntapastori
Johanna Elo auttaa.

kirjaluettelo
Tässä luettelossa olevia
kirjoja ja muita tuotteita
myydään Inkeriläisten sivistyssäätiöstä ja Suomen
Inkeri-liitto ry:stä puh. 045
261 2342. Soita ja sovi lähetys- tai toimitustavasta.
Postitus- ja toimituskulut
lisätään tuotteen hintaan.

KIRJAT
HINTA
Sihvo Jouko ja Paaskoski Jyrki,
Inkerin kirkon neljä vuosisataa
30e
Kuivanen Lilja, Inkerin vuotuisjuhlat
5e
Ojala Ella, Ensimmäinen kevät
5e
Ojala Ella, Pelastunut albumi
5e
Pakki Nikolai, Inkerin kylän lähihistoria taiteessa
10e
Pelkonen Hannu. Voihan venäjä
5e
Pitkänen Eero, Paimenpoika Inkeristä
10e
Pettinen Albert. Oppia, pelata, laulella
5e
Pettinen Albert. Lauluja sekakuorolle (nuotit)
5e
Savolainen Aatu. Suomalainen sissisodassa I
5e
Krifors Lars (ent. Savolainen Aatu). Oli onnistuttava II 5e
Sihvo Jouko (toim.). Inkerinsuomalaisten kohtalo
5e
Störgren Aleksander. Mutkainen tie vapauteen
5e
Suominen Hellin. Mooses Putron elämäkerta
1e
Survo Arvo. Itku Inkerille
5e
Taina Matti, Hyvästi Inkeri
15e
Tuukkanen Saimi. Elämäni helminauha (muistelmat)
5e
MUUT TUOTTEET
Suomen Inkeri-liiton 80 v. historiikki
Inkerin kartta. Mustonen v. 1933
Uusi tiekartta. Randefeldt v. 1992
Tie- ja kyläkartta Keski-Inkeri. Randefeldt v. 1993
CD-levy Minä tyttö. Helsingin Inkeri-kuoro
Äänilevy single tai CD-levy Inkeri kuoro
single 2e / CD 5e
Äänilevy single tai CD-levy Murrejuttuja Lauri Santtu
single 2e / CD 5e
Inkerin isännänviiri ulkosalkoon
Inkerin pöytälippu + salko marmorijalustalla
Inkerin pöytälippu
Adressi surunvalitteluun
Rintamerkki Inkerin vaakuna
T-paita puuvillaa (koot XXS, M, L, XL, XXL)

2e
12e
10e
10e
5e

60e
28e
18e
7e
2e
5e
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JOUTSENLAULU INKERIN TYTTÄRESTÄ
Anneli Mylläri vironkielisen teoksen pohjalta
Tartossa asuva Maie Ojamaa on kirjoittanut
mielenkiintoisen kirjan, jossa kertoo taustastaan,
molempien vanhempiensa sukuhistoriasta ja myös
omasta elämästään.
Maien äidin suku on asunut Uusi Poru (Novyy
Bor) -nimisessä kylässä Lomonossovin piirissä
Leningradin alueella. Kylä oli tyypillinen venäläinen sekakylä, jossa venäläisten lisäksi asui myös
muutama suomalainen perhe. Maie päättelee, että
hänen esivanhempansa olivat kylän ensimmäisiä
asukkaita. Kirkonkirjoista käy ilmi, että jo hänen
isoisänsä isoisä Johann Perosti on syntynyt Serepettan kylässä 1800-luvun alkupuolella. Kirjassa
luetellaan tarkasti alenevan polven jäsenten nimet
ja perhesuhteet.
Maien isoisä Tuomas Perosti syntyi 1886 ja isoäiti
Jekaterina (Katri tai Katja), o.s. Parisniekka, 1888.
Isoisä oli ollut kyläläisten silmissä hyvin arvostettu
mies. Perheessä elettiin vaatimattomasti, elanto
saatiin omalta pellolta, ja kaupasta ostettiin vain
suolat ja sokerit. Maie muistelee, miten äiti elämänsä loppuun asti piti huolen, että kellarissa oli
koko talven varalle hilloja, mehuja, suolasieniä ja
hapankaalia.
Kun 1930-luvulla ruvettiin muodostamaan kolhooseja, isoisä asettui vastahankaan, mutta Maie
arvelee isoisän välttäneen pahimmat rangaistukset.

”Maie muistelee, miten äiti
elämänsä loppuun asti piti huolen,
että kellarissa oli koko talven varalle
hilloja, mehuja, suolasieniä ja
hapankaalia”.
Maien äiti Jevgenia (suomeksi Senja, virolaisittain
Senni) syntyi Perostin perheen nuorimpana lapsena 1929. Vaikka perhe kuului Serepettan luterilaiseen seurakuntaan, lapsilla piti olla venäläiset
nimet. Jumalanpalveluksia ei enää äidin syntymän
14

aikoihin pidetty, mutta lapset edelleen kastettiin.
Äiti muisteli usein varhaislapsuuttaan lämpimästi.
Hän oli tarkasti seurannut pari vuotta vanhemman
sisarensa kouluopintoja ja päässyt karttuneiden
taitojensa vuoksi kouluun vuotta aiemmin kuin
muut. Kouluaika oli ollut äidille mieluista, mutta
isänsä oli tuumannut, että hän ei pysty nuorinta
tytärtään kouluttamaan ala-astetta pidemmälle.
Sodan alettua perhe etsi suojaa metsästä, jonne
paettiin eläinten kanssa. Rintama ohitti kylän pian, eikä äidillä ollut saksalaisista pahaa sanottavaa.
Äidinäiti kärsi pahoista migreenikohtauksista, ja
sota-aikana Maien äiti joutui 12-vuotiaana tämän
sijasta kaivamaan taisteluhautoja. Vuonna 1943
äidin perhe siirrettiin Kloogaan ja sieltä 5.11.
Suomeen Nastolaan ja 5.1.1944 Lappeenrantaan.
Elämä Suomessa jäi lyhyeksi, mutta se jätti äidin
mieleen hyviä muistoja, joihin hän mielellään
myöhemmin palasi.
Joulun 1944 jälkeen, Suomen ja Neuvostoliiton
välisen sopimuksen velvoittamana, perhe lähti
”kotimatkalle”, mutta heitä kuljettanut juna pysähtyikin vasta Novgorodin alueella. Elämä Novgorodin kylmyydessä jäi myös lyhyeksi: äiti pakeni Viroon, jossa pääsi kotiapulaiseksi. Perhe olisi

suttu, Rämedan niemellä Kasakovan
kylässä. Kaksi vanhinta ja nuorin
lapsista menehtyivät jo nuorena,
mutta isää pari vuotta vanhempi veli Osvald ja viisi vuotta nuoremmat
kaksoset, Viktor ja Rosilde, elivät
pitkän elämän.
Elmarin isä Joosep oli 1900-luvun
alussa saanut 3-4 hehtaaria maata
talon rakentamista varten ja muutamia kotieläimiä. Kylässä oli isän
syntymän aikoihin vironkieliset
koulut, oma luterilainen kirkko ja
hautausmaa Luukylässä. Välit venäläisiin naapureihin eivät olleet kovin
läheiset, ja isän äitiä olivat venäläislapset nimittäneet ”tsuhnaksi”.
Myöhemmin perhe joutui Neuvostoliiton mielivallan kohteeksi monella tavalla: isoisä vangittiin pariin
otteeseen milloin mistäkin syystä.
Huhtikuussa 1935 koko perhe kyyditettiin Afganistanin rajalle. Tämä
”ilmainen ekskursio” eläintenkuljetusvaunussa läpi Neuvostoliiton
kesti pari viikkoa. Isoisän terveys
petti, ja hän kuoli 14.11.1935. Poikien oli sen jälkeen huolehdittava
Maien isovanhemmat Tuomas ja Katri Perosti noin vuonna 1957.
perheen elatuksesta kunnes heidät 1942 värvättiin
neuvostoarmeijaan. Monen mutkan kautta Maien
halunnut adoptoida hänet, mutta hän ei halunnut isän, Elmarin, onnistui siirtyä Viron puolelle, misjäädä loppuelämäkseen taloon palvelijaksi vaan sä hän haavoittui sodan loppupuolella.
muutti Tarton lähistölle Müta-nimiseen kylään,
jossa asui paljon inkerinsuomalaisia. Elämä sujui
”Isoisä vangittiin pariin otteeseen
mukavasti kunnes edessä oli taas ilmainen kyyti,
milloin mistäkin syystä”.
tällä kertaa eläintenkuljetusvaunussa Siperiaan.
Syy oli: valtionvihollinen.
Elmarin perhe pääsi muuttamaan Tarton lähistölle
Jälleen uusi pakomatka, ja äiti päätyi lopullisesti parin vuoden päästä sodan loppumisesta.
Tarttoon, jossa hän työskenteli Tarton yliopiston
koetilalla.
Kohtalo oli näin kuljettanut niin Jevgenian kuin
Maien äidin vanhemmat onnistuivat Stalinin Elmarinkin Tarton lähistölle, jossa nämä juuriltaan
kuoleman jälkeen palaamaan kotikyläänsä, jossa tempaistut nuoret tutustuivat toisiinsa ja menivät
asuivat vielä lähes parikymmentä vuotta.
naimisiin 9.4.1952. Heille syntyi ensimmäinen
tytär, Elve 13.7.1953 ja tasan neljä vuotta myöMaien isä Elmar Jakobson syntyi 1921 Joosep ja hemmin toinen tytär, Maie. Kirjassa Maie kertoo
Helene Jakobsonien neljäntenä lapsena Peipsi- Onnenhetkiä-otsikon alla värikkäästi ja monipuojärven itälaidalla, jota myös Pikku-Viroksi on kut- lisesti perheen alkutaipaleesta ja omista lapsuu15

pitänyt luopua äidinkielestään, kodistaan,
kotimaastaan, koulutuksestaan - ja haudata
oma lapsensa. Äiti pääsi esikoistyttärensä
viereen juuri ennen Maien 50-vuotispäivää
2007. Maien isän elämä päättyi 2010.
Maie kertoo omista, sydäntä lähellä olleista
harrastuksistaan, nuoruuden koripallotreeneistä, jotka saivat väistyä ensin teatteri- ja
myöhemmin musiikkiharrastuksen tieltä,
sekä läpi elämän kestäneestä käsityöharrastuksestaan.
Maiella on ollut paitsi rakastavat vanhemmat myös rakastava aviopuoliso, Aare.
Nuoret olivat tutustuneet toisiinsa jo kouluaikana. Aarella on jalat tukevasti maassa,
ja hän tasapainottaa näin Maiea, joka kokee
ajoittain leijuvansa pilvissä.

Nuoret rakastavaiset Aare ja Maie 1976.
denmuistoistaan. Vaikka elämä oli vaatimatonta, se
oli lapselle kulta-aikaa monine mieleenpainuvine
hetkineen. Maie kyläili jo lapsuudessaan niin äitinsä kuin myös isänsä kotiseuduilla, kävipä hän
äitinsä kanssa tapaamassa myös tämän ystäviä
Lappeenrannassa.
Maie pohtii kirjassaan inkerinsuomalaisten ”sielun
lämpöä”, mikä ilmenee ennen kaikkea läheisistä
huolehtimisena. Hän miettii myös omaa identiteettiään - olenko suomalainen vai virolainen,
omaa suhdettaan vanhempiinsa ja riittämättömyyttään ja voimattomuuttaan nuorena sairastuneen, pitkän ja uuvuttavan taistelun jälkeen menehtyneen Elve-sisarensa kohtalon edessä.
Maie kertoo elävästi ja rakkaudella vanhempiensa sisukkuudesta ja uurastamisesta, mm. työn ja
perheen hoitamisen ohella oman kodin rakentamisesta. Hän suree äitinsä raskasta kohtaloa, jota tämä ei mitenkään olisi ansainnut; hänen oli
16

Aikuisiällä Maien kiinnostus omia juuriaan
ja esivanhempiensa asuinseutuja kohtaan
voimistui. Hän vieraili 2010-luvulla ensin
äitinsä kotiseudulla Inkerissä ja myöhemmin isänsä synnyinseudulla Peipsi-järven
itälaidalla. Matkat olivat tärkeitä löytöretkiä niin konkreettisesti kuin henkisestikin.
Kirjan viimeisessä luvussa Maie kertoo syksyllä
2013 tekemästään matkasta 150-vuotisjuhliaan
viettävään Kolppana-seminaariin. Seminaariohjelman ohella Maie ehti illan pimetessä vierailla
myös äitinsä kotikylässä sekä etsiä Serepettan hautausmaata, jota hän ei ollut aiemmalla reissullaan
onnistunut löytämään. Eipä se löytynyt vieläkään.
Maiea odottaa siis vielä uusi reissu Serepettaan…
Maie Ojamaan kirjan alkuperäinen, vironkielinen
nimi - Ingeri tütar. Luigelaul - on mielenkiintoinen ja monimerkityksinen. Kirjan luettuani olen
vakuuttunut, että Joutsenlaulu (Luigelaul) voisi
tässä tarkoittaa kunnianosoitusta tekijän vanhemmille, esi-isille ja -äideille, inkeriläisyydelle,
rakkauden ja välittämisen ihmeitä tekevälle voimalle, ihmisyydelle. Joutsenlaululla tarkoitetaan
myös tekijänsä viimeistä teosta. Yhdistelmä Inkerin tytär ja Joutsenlaulu voisi tarkoittaa Maiea,
oman inkeriläisen sukunsa viimeistä edustajaa.

Maien lapsuuden perhe, isä Elmar, Maie, Elve-sisar ja äiti Senni Jakobson vuodenvaihteessa 1958/59.
Isän puolen suvusta ei myöskään löydy Jakobsonnimen jatkajaa.
( Joutsenlaulu tarkoittaa uskomuksen mukaan laulua, jonka joutsen laulaa juuri ennen kuolemaansa
kauniimmin kuin koskaan. Tai sitä käytetään taiteilijoiden viimeisestä tuotteesta, esiintymisestä,
suorituksesta, saavutuksesta tms. - Suomentajan
huomautus.)
Joutsenen ohella muutkin linnut ovat oleellinen
osa Maien kirjaa. Ne pyrähtävät hänen ja hänen
läheistensä elämään, varsinkin sen käännekohdissa
- monesti sanansaattajina, joskus lohduttajina, eivätkä ne ja niiden viestit jää Maielta huomaamatta.
Maie Ojamaan kirjassa on sivumääräänsä (175 sivua, joista kuvasivuja 24) nähden harvinaisen runsaasti sisältöä. Tässä artikkelissa on käsitelty vain
muutamia aihepiirejä. Toivon, että kirjalle löytyy
suomentaja. Inkerinsuomalaisen ja virolaisen avioliitot eivät varmaan ole kovin harvinaisia, mutta
niistä kirjoitettuja kirjoja tuskin on monta.
Kirjan tiedot: Ojamaa Maie. Ingeri tütar.
Luigelaul. Kirjastus ”Ilmamaa”. Tartu 2014.

Maien vanhemmat Senni ja Elmar itse rakentamansa kesäasunnon
edessä 1992 (kuva Jaakko Haapasaari.
17

MATKAN VARRELTA
– INKERINSUOMALAISEN MUISTELMIA
Reino Jaakkimainen

Mukaudumme uuteen elämään
Yhtiö antoi meille uuden asunnon kaksiotalon puolikkaasta:
yksi iso huone puuhelloineen
ja oma etuhalli. Se kuului ryhmään yksityis- ja moniperhetaloja mitkä tehdas rakensi työläisilleen tehtaan välittömässä
läheisyydessä. Aluetta kutsuttiin
Fagerkullaksi.
Ostimme suurikokoisen Telefunken radion, mikä oli päällä
kaiken aikaa. Neuvostosysteemiin tottuneena, olin ihmeissäni, että Suomen radio kertoi
uutisia joka puolelta maailmaa,
mukaan lukien sotauutiset ’vihollismaista’, kuten Yhdysvalloista ja Englannista. Sensuroituna, se sittenkin ilmoitti heidän
voitoistaan suoraan peittelemättömään tapaan.
Radio aukaisi silmämme maailmaan, mitä emme tietäneet edes
olevan. Siitä tuli meille kaikenlaisia hyödyllisiä (joskus hyödyttömiäkin) tietoja, täyttäen
tyhjiön meissä, Suomen ja maailman tapahtumisista: kulttuuri,
musiikki, urheilu, jne. Jaoin työpöydälläni tilan tämän radion
kanssa. Ihmeellistä, että pystyin
radion pauhatessa keskittymään
kotitehtäviini. Mahdollisena
häiritsijänä se itse asiassa auttoi
minua peittämällä muiden perheenjäsenten toiminnan äänet ja
melut.
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Taloalueemme sijaitsi ylempänä vesivirtaa minkä vieressä oli
Högforss:n tehdas monine rakennuksineen. Toisella puolella
meistä oli nouseva metsäalue.
Mäen päällä oli improvisoitu urheilukenttä. Menin usein tuolle
enimmäkseen hylätylle kentälle harjoittelemaan juoksemista,
seiväshyppyä, kolmiloikkaa ja
muuta. Ainoan kerran nain tuon
kentän muiden käytössä oli Juhannuspäivä ja – iltana. Yhtiö oli
järjestänyt siellä urheilukilpailut
työläisilleen ja niiden perheille.
Aikamoinen joukko ihmisiä oli
seuraamassa ja kannustamassa
kilpailijoita. Yksi kohokohdista
oli nuorten poikien 100 metrin kilpajuoksu. Yksi poika oli
ilmeisesti paras. Sitten sattui
vahinko. Pojan housut rupesivat valumaan ja paljastivat liian
paljon häntä. Hänen keskittymisensä häiriintyi kun hän yritti pitää housuja ylhäällä, muttei
siinä oikein onnistunut. Poikapoloinen voitti, mutta jatkoi
juoksuaan yli maalin metsään
kätten taputusten ja tyttöjen hihittämisen säestyksessä. Kaikkien sympatia oli pojan puolella.
Yhtiö jakoi palkintoja, mutta
tämä voittaja ei ollut ottamassa
omaansa.
Myöhemmin illalla yleisö palasi juhlimaan Juhannusnuotion
ympärillä. Ilottelu jatkui pitkään
myöhäiseen yöhön. Taisivatpa
jotkut tanssiakin. Virallises-

Jatkoa Inkeriläisten
Viestissä 11/2007
aloitetuille
muistelmille.

ti tanssiminen sota-aikana oli
kielletty kunnioituksesta sotilaiden isiä, veljiä, poikia kohtaan.
Nämä täyttivät velvollisuuttaan
suojelemalla 1000 km pitkällä
sotarintamalla kaikkien vapautta. Monet menettivät henkensä
sen säilyttämisessä.
(Suomen väkiluku oli silloin
3.9 miljoonaa. Korkein puolustusvoimien lukumäärä oli 250
000. Kaatuneita ja kadoksissa
olevia oli 79 000, haavoittuneita
50 000. [Lähde: The World At
Arms, 1979, The Reader’s Digest Association Ltd] Jos nämä
luvut pitävät paikkansa, oli Suomen mieshukka sodassa luullakseni suhteellisesti korkeimpia
maailmassa.)

”Poikapoloinen voitti,
mutta jatkoi juoksuaan
yli maalin metsään
kätten taputusten ja
tyttöjen hihittämisen
säestyksessä”.
Metsässä kuljeskeleminen oli
suosittua lepoajan käyttöä. Harrastin sitä usein yksin tai paljon
nuoremman kaverini, Heikin
mukana. Kerran pari tyttöä
kulki ohi. Löysin ruusunkukan
läheltäni, mutta silloin olivat jo
tytöt kadonneet. Muistan nähneeni tuon kauniin tytön aikaisemmin. Toivoin näkeväni hänet
uudestaan.

Löysin kirjakaupan! Se olikin ihan lähellä koulua.
Käytin paljon aikaa siellä katsellessa kirjojen määrää, niiden sisältöä ja niiden kohtuullisia hintoja.
Olin jo kotona Inkerissä saanut lukuhalun ja luin
varsinkin seikkailukirjoja. Venäläisten kirjailijojen lisäksi tutustuin siellä myös mm. skottilaiseen
Walter Scotin venäjäksi käännettyihin kirjoihin.
Nyt tulin kirjakerääjäksi. Tietysti olisin voinut lainata kirjastosta, mutta halusin omistaa ne. Koska
hinnat olivat alhaiset, eikä rahalla saanut paljon
mitään muutakaan ostaa, sainkin kerättyä lyhyessä ajassa aika kirjaston. Luin Alexander Dumasin
”Monte-Criston Kreivin”, Victor Hugon ”Notre
Damin Kellonsoittajan” ja Leo Tolstoin ”Sodan
ja Rauhan”. Kokeilin raskaampaakin lukemista,
kuten Muller-Freienfelsin ”Ihmistuntemus ja Ihmisten Käsittelyä”, mutta päätin että, vaikka osa
siitä oli mielenkiintoista, en ollut tähän vielä kypsä.
Isa ja Matti työskentelivät Högforsin valimossa,
pommi ja tykinammus osastolla. Työ oli likaista,
voimille käyvää ja joskus vaarallistakin. Jo pelkkä
noesta peseytyminenkin työtuurin jälkeen oli isoa
hommaa. Se tarvitsi paljon aikaa, vettä ja saippuaa.
Ja äiti sai paljon pyykkiä pestäväksi...
Kaikki ruokatuote oli kortilla, annokset olivat riittämättömiä, ainakin meille jotka jo ennen olimme kärsineet pitkäaikaista nälkää. Korttiannokset
ostimme kaupoista, lisäruoka ’mustasta pörssistä’
Karkkilassa tai läheisiltä maanviljelijöiltä. Eräänä
sunnuntaina palasi isä lisäruoan ostoksilta raskaine kuormineen venäläisellä polkupyörällä. Pyörän
huonoa tekoa olevat jarrut olivat usein epäluotettavia ja tarvitsivat jatkuvia korjauksia. Jarrut pettivät taas ja isä törmäsi karaniittikiveen lähellä kotia.
Sekä pyörä että ratsastaja kärsivät vahingon. Isä
vahingoitti lonkkansa ja oikean jalkansa, pyörä
meni tykkänään mytyksi. Siihen loppui tämän
paljon matkustaneen pyörän, muisto Inkeristä, ura.
Isä meni takaisin työhön maanantai-aamuna, itsepintaisesti kiinnittämättä huomiota kipuihin.
Matti näki hänen työntävän ylämäkeen sannan
täyteistä kottikärryjä matkalla tunkioon. Isä teki
kaksi yritystä onnistumatta ylittää rautatiekiskoja.
Matti, oli menossa tuomaan uutta santaa, huomasi
isän vaikeuden ja työnsi kärryt hänen puolestaan.
Seuraavalla kerralla isä odotti siinä paikassa Mattia. Isä oli itsepintainen, mutta ei tyhmä.
Jussi työskenteli Högforssin konepajassa sor-

varina. Kun hän täytti 19, hän halusi elää omin
päin. Isällä oli serkku, joka oli karannut Suomeen
1920-luvulla. Hän eli Järvenpäässä ja löysi työtä
Jussille alumiinituotteiden työpajassa. Jussi päätti
muuttaa sinne.
Äidin elämä Karkkilassa oli verrattomasti parempaa kuin Ylitalossa. Täällä hän hallitsi oman taloutensa. Työtä oli riittämiin, mutta se oli hänen
omalla tavallaan ja ajallaan.
Hänellä oli aikaa tavata inkeriläisiä ystäviään ja
jutella ystävällisen naapurin, rouva Wahlmannin
kanssa, joka oli hyvin avulias antaen neuvoja ja
tukea tottumisessa suomalaiseen elämäntyyliin.
Hänen aviomiehensä työskenteli myös tehtaalla. Heillä oli poikalapsi, Markku, noin 10 vuotta
minua nuorempi. Muistan Markun käyttäneen
tyylikkäitä lyhyitä nahkahousuja, ”lederhosen”,
olkaimineen. Semmoisia en ole ennen nähnyt.
( Jälkeenpäin muistellessa kuinka paljon hyvät teot
vaikuttavat ihmiselämässä, hyväsydäminen rouva
Wahlman tulee aina mieleen. Vanhempani usein
mainitsivat hänen nimensä ja vieläkin hänen poikansa Markku on minun hyvä luotettava ystävä.)
Kaunis suomenkieli kuulosti nyt meille luonnolliselta ja otimme sen käyttöön kodin ulkopuolellakin itsestään selvänä asiana, niin kuin se olikin.

”Hänellä oli aikaa tavata
inkeriläisiä ystäviään ja jutella
ystävällisen naapurin kanssa”.
Matti taas osoitti olevansa luonnollinen atleetti.
En muista hänen harjoitelleen paljoakaan, mutta
hän sittenkin päätti ottaa osaa murtomaajuoksu kilpailuun. Yllätyimme nähdessämme Matin
maaliin lähestyessä johtavan kilpailijoitaan selvästi. En ymmärtänyt miksei kukaan järjestäjistä
näyttänyt Matille missä maali oli hänen saapuessaan Karkkilan urheilukentälle. Vasta seuraavan
juoksijan lähestyessä, osoitettiin sille missä maali
oli. Matti oli päästetty menemään harhaan. Seurauksena oli, että Matti tuli toiselle tilalle. Ei väliä, mutta järjestäjät saisivat hävetä; mielestämme
Matti oli selvästi ansainnut voiton. He tahallaan
antoivat Matin mennä harhaan.
Maateiden lisäksi Karkkila oli kytketty ’muuhun
maailmaan’, nimittäin Hyvinkään kauppalaan,
kapearaiteisella rautatiellä. Kaksi veturia, niitä
kutsuttiin Pikku Passeiksi, toimittivat henkilö19

vaunujen ja tavaravaunujen, suureksi osaksi Högforssin Valimon tarpeita ja tuotteita, vetämiseen.
(Kolmas toimi paikallisesti Karkkilassa tavaravaunuja siirtelemässä valimoon.) Kummallekin
veturille paikalliset antoivat omat lempinimensä.
Yksi oli ”Se Pyörii Sittenkin”, viitaten mitä Galilee sanoi Inkvisition edessä, toinen taas sai nimen ”Tässä Seison Enkä Muuta Voi”, (tämä tuli
Lutherin sanoista Inkvisitiolle), useiden konerikkojensa vuoksi. Junan saapuminen oli kuin suuri
juhlahetki. Paljon väkeä oli paikalla. Kerran eräs
nuori mies lähestyi Mattia tiedustellen olisiko hän
kiinnostunut myymään huumausaineita. Matti ei
käsittänyt mistä poika puhui. Kukaan meistä ei silloin kuullut mitään tuommoista. Ihmettelen vieläkin, että huumausaineiden käyttöä oli jo silloin
toiminnassa hämärine levittäjineen.

”Kerran eräs nuori mies lähestyi
Mattia tiedustellen olisiko
hän kiinnostunut myymään
huumausaineita”.
Annostelua ja joitain rajoituksia huomioonottamatta ei mitään näennäistä merkkiä ollut sodasta.
Rintamallakin oli hiljaista. Voi melkein unohtaa,
että sota oli vieläkin menossa. Vaikka tanssiminen
sinänsä oli kiellettyä, kansanleikit ja tietysti elokuvat ja konsertit toimivat niin kuin tavallista. Alkoholin käyttö oli tiukasti säännöstelty, mutta se ei
estänyt Rautaruukissa käydessä joitakin juomasta
itsensä humalaan. Elokuvat Seurahuoneessa olivat
hyvin suosittuja. Muistan nähneeni suomalaisen
elokuvat ”Tukkijoilla”, kiinnostava esitys tukkiuittajien elämästä monilla Suomen joilla ja järvillä.
Muistaakseni Tauno Palo oli siinä päänäyttelijänä.
Siinä oli mukaansa tempaava laulukin tukkipojista:
”...siellä sitä ollaan reippaita poikia Suomen salomailla, Siellä ne saappaat likoaa ja housun puntit
kastuu!”. Enpä vähääkään kuvitellut silloin, että
pian itsekin olisin siinä hommassa mukana!
Kouluvuosi loppui toukokuun 20, 1944. Toinen
luokka ei ollut minulle kovin vaikeaa. Selvisin siitä
aika hyvin ja apulaisrehtori Hega Sajaniemi antoi
minulle luvan yrittää suorittaa kolmannen luokan
tutkinnot pääaineissa kesän kuluessa. Jos selviäisin
niistä, pääsisin suoraan neljännelle luokalle.

Poikien uittoleirillä
Kuokkaisten Koski, PTL 9, Nurmes,
kesä-heinäkuu, 1944
Miesten olleessa rintamalla, sota-ajan työvoiman
puute vaikutti Suomea joka puolella ja joka
toiminnassa. Sotaväkeen kutsuntaikaa nuoremmat,
15-vuotiaat ja sitä vanhemmat, sekä koulujen
opettajat kutsuttiin tekemään heille sopivaa työtä
kesäloman aikana, mitä ja missä tahansa. Maatilalla
eläneet saivat luonnollisesti auttaa kotitöissään.
Toiset ottivat töitä myös maanviljelyksessä,
konttoreissa, myymälöissä, jne. Apulaisrehtori,
maisteri Sajaniemi ilmoitti että koulupoikia
kehotettiin liittymään työpoikaleireihin, erikoisesti
tukkien lajittelua varten erottelulaitoksilla,
missä työvoiman puute oli suurin. Koulumme
seitsemästä pojasta, joita tämä asia koski, viisi
päätti liittyä noihin tukkitöihin, Reijo Koijarvi
ja minä mukaan luettuna. Kuulin, että meidät
lähetetään Nurmeksen lähettyvillä olleeseen
Kuokkaisten Kosken kylään Pohjois-Karjalassa.
(Olin tutustunut Reijoon, vaikka hän olikin kolmasluokkalainen. En muista tarkoin milloin,
mutta kerran menin häntä tapaamaan heidän
asunnolleen, koulutalossa, missä hänen isänsä oli
vahtimestarina. Reijo ei sattunut olemaan kotona.
Reijon mamma oli keittokiireissään ja uuni näytti
tarvitsevan lisää halkoja. Tarjouduin hakkaamaan
niitä. Kirveskin oli ihan siinä. Mamma ei oikein
halunnut minun sitä tekevän ja varotti kirveen
käyttöä. Vakuutin, että pystyn ja eikös pahus ensi iskulla varrenperä vahingossa osunut ensiksi
tukipölkkyyn ja kirveen terä putosi ranteeseeni.
Mamma heti toi sidettä ja astian lämmintä vettä. Haava oli liian syvä ja leveä. Oli ilmeistä, että
tässä tarvittiin lääkärin apua ja yksi olinkin ihan
lähellä. Rupesin pesemään käsiäni ja astia heti
muuttui punaiseksi. Reijo sattui juuri silloin tulemaan sisään. ”Hei, nythän saadaan veripalttua!”
huudahti Reijo riemuissaan. ”Mutta miksi pidät
kasiasi siinä?” ”Ethän ihmeessä aio minun vertani syödä?” kysyin piloillani. Lääkäri tarvitsi neljä
pistosta ommellessaan haavan kiinni. Näen niiden
jäljet vieläkin ranteessani. Voisikohan sanoa, että
silloin tulimme ’veriystäviksi’? Se on kestänyt pidempään kuin silloin kumpikaan meistä olisimme
aavistanut.)

”Oli ilmeistä, että tässä tarvittiin
lääkärin apua”.
Olin tietysti innoissani siitä, että pääsin inkeriläisenä, mukaan. Olihan Suomi auttanut meitä
sodan jaloista ja nyt voisin tehdä jotain hyödyllistä Suomen puolesta. Ja tukkitöissä oli romantiikkaa. Ja leirielämällä muiden ikäisteni kanssa oma
viehätyksensä. Toisaalta, miten suhtautuisi outo
porukka minuun, inkeriläiseen? Tulisiko mitään
”R” sanoja. Oikeastaan en ollut siitä kovin huolestunut Karkkilan hyvän kokemukseni perusteella.
Jos semmoista tulisi, pystyisin senkin selvittämään.
Äiti oli pakannut vaatteeni valmiiksi. Otin oppikirjoja mukaan valmistuakseni tentteihin palatessa.
Matkapaperit olivat valmiiksi laitetut. Junamatkasta Nurmekseen ja kuorma-autoajoa Kuokkaisten Koskelle muistan hyvin vähän. Perille tulleessa
kansakoulun edessä meitä oli vastassa koulun rehtori, leirin johtajana ja työnjohtaja. Majoituimme
koulutaloon. Leirin virallinen nimi oli Poikien
Työleiri 9, PTL 9.
Asetettuamme alas saimme ruokaa ja sen jälkeen
järjestäydyimme paririviin koulun pihalle. Me 33
poikaa muodostimme kaksi joukkuetta, kummassakin kaksi ryhmää. Poikien keskeiset johtajat
valittiin koulunsa oppiaineiden keskiarvon perusteella, nuoret suojeluskuntalaiset ensisijassa.
Koska keskiarvoni oli aika korkea, olisin tullut
ryhmänjohtajaksi. Kieltäydyin, sanoen että olen
liian alaluokkalainen. Itse asiassa olin huolissani
tietämättömyydestäni suomalaisista tavoista. Inkeriläisyyteni tuli pian kaikkien tietoon. Ei se näyttänyt tuovan minulle mitään vaikeuksia, mutta opin
jotain suomalaisesta pelleilystä ja tarpeesta puolustautua. Eräänä päivänä rehtorin 6-vuotias poika
tuli luokseni ja sanoi, että näytän hyvin rumalta.
Minulla oli nuoruusajan ’finnejä’ kasvoissa ja olin
hiukan itsetietoinen siitä. Sittenkin, tässä oli jotain outoa. Vilkaisin nopeasti ympäri ja huomasin
yhden pojan tarkkailevan meitä. ”Kuinka paljon
hän maksoi sulle tästä?” kysyin. ”Kaksi markkaa”,
vastasi poika. ”Kysyppäs’ viisi seuraavalla kerralla”
neuvoin pikkupoikaa.
Meillä kaikilla oli tarvis ajoittain leikkauttaa tukkaa. Pari viikkoa myöhemmin eräs poika tarjoutui
leikkaamaan minun hiukseni. Hän lopetti yhden
puolen jälkeen ja sitten hänen ystävänsä rupesi

viittoilemaan hänelle. Poika sanoi, että hänen
täytyy mennä nyt. Häkellyin ensin. Että hän
ja toverinsa pilailivat kanssani, ei tullut ensiksi
mieleeni.”Suomalaisethan ovat reilua porukkaa”,
ajattelin, ”ei he mitään epämukavaa tee. Mutta
tämä selvästi on pelleilyä, minun on pakko ottaa
jyrkkä asenne. ”Et, ennen kun lopetat työn”, sanoin. ”Lopetan myöhemmin, nyt lähden”, toisti
poika. ”Nyrkkini tässä sanoo, että sinun on parasta
lopettaa mitä aloitit”, tuli minulta. Asiat selvisivät,
enkä sen jälkeen saanut enempiä ’kokeiluja’.
Päätehtävänämme tietysti oli tukkien lajittelu
erottelupaikalla. Ammattimainen työnjohtajamme neuvoi mitä ja kuinka oli tehtävä. Päämääränä oli erottaa yksityiset tuet, mihin oli leimattu
eri yhtiöiden tuntomerkit kumpaankin päähän,
niiden omaan puomiinsa. Erikoisesti rakennettu
erottelulaitos ei ollut kaukana rannasta. Jokapäiväinen soutu sille aloitti työpäivän. Työnjohtaja,
työskentelemällä kanssamme, piti silmällä ja auttoi milloin oli tarvis. Eikä se kauan kestänytkään
kun asiat rupesivat luistamaan. Kymmentuntiset
työpäivät olivat pitkiä ja aluksi rasittavia, mutta
siihen tottui.
Uivan, paikalleen kiinnitetyn erotteluaseman
lankku pääkäytävästä läksi poikki samoin välimatkoin kapeammat jalkakäytävät. Näiden välisestä
aukosta toisella puolella pääkäytävää kukin poika
työnsi keksillään senmerkkiset tuet, mistä hän oli
vastuussa, aukkoa ympyröivään puomiin. Pitkän
keksin kahdesta terästä yksi sopi työntämään tukkia, toinen kiskomaan sitä.
Erottelu vaati sopivan sään; rankkasateessa oli
liian liukasta, kovassa tuulessa liian vaikeaa ja
vaarallista käsitellä tukkeja. Hyvällä säällä teimme usein hyvinkin pitkiä tunteja, pahalla pysyttelimme sisällä lepäillen kukin tavallaan. Osaltani
lueskelin kolmannen luokan oppikirjoja valmistuakseen tentteihin. Tälle järvelle tukit saapuivat
uittamalla siihen laskeutuvaa jokea pitkin. Tukkien puutteessa keräsimme uppotukkeja järven
pohjasta. Ensitehtäväksi täytyi löytää ne. Sitä
varten laahasimme kahden veneen välissä teräsvaijeria. Kun vaijeri tarttui kiinni, merkkasimme
tukkien paikat kekseillä ja myöhemmin kiskoimme ne rantaan.
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Tervo Jari. Matriarkka. Otava. Otavan Kirjapaino Oy.
Keuruu 2016. Kirjaa myydään kirjakaupoissa.

Paimenten säveliä Inkerinmaalta!

Berghäll Patrik. Päämajan kaukopartiomies. 13 retkeä
osasto Kuosmasen matkassa. Ateena-kustannus 2015
Berghäll Patrik. Kuoleman porteilla. Ilmavoimien kaukopartio-osasto Hartikainen 1942. Ateena-kustannus 2016
Markus Koivisto. Suomalaisen Inkerin tarina.
Griffo Media. Helsinki 2016, (2011)

OIKAISU

Inkeriläisten viestissä no 3/2016 oli Kalervo Hynnisen artikkeli Valpo ajoi minut Ruotsiin. Tekstiin on jäänyt toimituksen tekemä virhe:
Hynnisen piti ilmoittautua Tampereen Valpolle kaksi kertaa
kuukaudessa (ei siis kaksi kertaa vuodessa).
Toimitus pahoittelee.

Hyvät lukijamme.

Lehden tilausmaksun ja henkilöjäsenen jäsenmaksun
tilillepanokortit ovat seuraavan lehtemme numeron
6 / 2016 välissä.
Maksamalla maksut eräpäivään mennessä varmistatte
lehden tilauksen ja jäsenyytenne myös vuonna 2017.
Toimistonhoitaja.
Inkeriläisten sivistyssäätiö vuokraa edullisesti Inkeri kotia
häitä, hautajaisia, kokouksia ym. tilaisuuksia varten.
Tiedustelut ja varaukset puh. 045 2612 342
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Kesällä 1914 musiikkitieteen ylioppilas Armas Otto Väisänen vieraili Länsi-Inkerissä ja tallensi sieltä merkittävimmän tunnetun paimensoitinsävelmistön ja inkeriläisen
soitinmusiikin aineiston. 100 vuotta myöhemmin joukko
muusikoita Suomenlahden toisella puolella halusi soittaa
ja laulaa näitä sävelmiä ja juhlia Väisäsen onnistunutta
keruumatkaa. Tasavuosien kunniaksi syntyi konsertti,
jossa Soikkolanniemen paimenten haliasoitot, tsizikit ja
ruskavot soivat uusina sovituksina. Näin sai alkunsa myös
Armas-yhtye.
Armas-yhtyeen uusi cd-levy ”Metsästä kuuluu” johdattaa
kuulijansa retkelle läpi laitumien, usvaisten metsälampien
rannoille, öiseen metsään ja kasteisille niitylle auringonnousun aikaan, tantsuihin ja kyläkeinulle. Seuraa puisen
sarven eli lulletin ääntä ja heittäydy äänimatkalle!
Levyä voi ostaa:
– Digelius Music -kaupasta (Laivurinrinne 2, Helsinki)
– Suomen Kansanmusiikkiliiton nettiputiikista
http://www.kansanmusiikkiliitto.fi/putiikki
– suoraan Armas-yhtyeen jäseniltä, tiedustelut
kirsikka.ojala@gmail.com
Levyn hinta edellä mainituissa ostopaikoissa: 15€
Muusikot:
Mimmi Laaksonen – puhaltimet, harmooni ja laulu
Olli Kari – haitari, kellot, puhaltimet ja laulu
Samuli Karjalainen – kielisoittimet, puhaltimet ja laulu
Kirsi Ojala – puhaltimet, laulu ja udu
Kirsi Vinkki – viulu, alttoviulu, jouhikko, puhaltimet ja laulu
https://armasyhtye.wordpress.com/
https://www.facebook.com/armasyhtye

TAPAHTUMAKALENTERI

Ilmoittajille

Suomen Inkeri-liiton ja jäsenjärjestöjen
ohjelmatietoja loppuvuodelle 2016
Inkeri-iltapäivät Inkerikodissa
Karjalatalon 2.kerros, Käpylänkuja 1, alle 1km kävely Käpylän
asemalta tai Pohjolankatua pitkin Mäkelänkadulta. Lähin
pysäkki on Väinölänkuja. Sinne tulevat bussit 52, 56, 65 ja
69. Raitiotielinja 1 ei aja viikonloppuisin.
Ohjelma on yleensä seuraava: klo 13.30 kahvitellaan pientä
korvausta vastaan ja klo 14 alkaa ilmoitettu ohjelma.
La 12.11. luennoi prof. emeritus Juha Pentikäinen. Hän valottaa Pentikäisten inkeriläistä sukuhistoriaa ja esittää alkuun
arvoituksellisesti kysymyksen ”Kuka oli Sippe Pentikäinen?”
Siitäkin kuullaan, miten Kivekkäiden tarina sivuaa samaa
kysymystä. Juha Pentikäinen on Helsingin yliopistoon 1970
perustetun uskontotieteen emeritusprofessori (1970 – 2008),
joka on toiminut mm. Yhdysvalloissa ja Norjassa vierailevana
professorina usean muunkin tieteenalan parissa, vuodesta
2006 pohjoisen etnografian professorina Lapin yliopistossa.
Hänen kenttätutkimuksensa ovat Kansallisarkiston Saamelaisarkistossa Inarin Sajoksessa. Siellä on mm. Inkerinmaalta
karkotettujen haastatteluja Siperiasta, Yhdysvalloista,
Kanadasta, Australiasta, Ruotsista ja Virosta, joista näytteitä
kuullaan luennon yhteydessä.
Joulujuhla 11.12. kynttiläkonsertti Mikael Agricolan
kirkossa klo 19.
Osoite on Tehtaankatu 23, raitiovaunut 2 ja 3,
Eiran sairaalan pysäkki.
Osallistumme Helsinki Mission järjestämään konserttiin. Ei
pääsymaksua, ei ilmoittautumista, ei määrättyjä paikkoja.
La 17.12. klo 10 – 14 joulumyyjäiset ja kirpputori Karjalatalossa, samaan aikaan myös Inkerikodissa.
Kaikkia Viestissä no 5 ilmoitettuja tuotteita on myytävänä
ja vähän muutakin. Inkerin paimenmusiikista levyn tehnyt
yhtye Armas myy levyään Metsästä kuuluu. Kirja-arpajaiset
ym. Jos haluat myydä omia tuotteitasi, ota yhteys Liiton toimistonumeroon 045 261 2342.

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

Hyvinkään Inkerikerho
Talven kokoontumiset. Kokoontumiset seurakunnan aulakahviossa (Hämeenkatu 14) kello 14.
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
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Talviuni
Raskaat harmaat pilvet
kukkuloitten yllä hiljaisuus
ahdistava hiljaisuus
koko luonto nukkuu
Kuusen oksat alas taipuu
juurillensa putoaa helpeet
ne maaksi halajaa
jäi taakse kesäpäivä
Harmaa syys ja pitkä talvi
ei kajastele edes illanrusko
vain suru soittaa syksyn suolla
karpalot, kuin jäätyneet kyyneleet,
nukkuu lumen maassa
Minä hiljaa hiivin kotikuusen alle
risupesän päälleni vedän
sataa lunta
vain pieni kumpu
hohtavat hanget
- saan siellä maata
pitkää talviunta
Eero Pitkäsen runokirjasta Kytevät hiilet, osa IV: Ovet ovat lukossa
Runo luettiin Eeron hautajaisissa 17.9.2015 Järvenpään hautausmaalla.

