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Pääkirjoitus
Alina-Sinikka Salonen

SUOMI 100 V - SUOMEN LIPUN HISTORIAA JA VÄHÄN INKERINKIN
Aika ennen itsenäisyyttä
Kun Suomi sai suuriruhtinaanmaan arvon vuonna 1581
Ruotsin alaisuudessa ja oman
leijonavaakunan, täällä alettiin
käyttää punakeltaisia värejä
kansallisväreinä. Usein lipuissa
oli punaisella pohjalla kultainen
jalopeura, joka tallasi käpälillään
käyräsapelia.
1860-luvulla Suomessa alkoi
viritä suomalaisuusaate, joka herätti keskustelua omasta
kansallislipusta. Vuonna 1863
tehtiin luonnoksia, yksi oli punaisella pohjalla keltainen risti,
jota reunusti sininen raita. Sakari Topeliuksen ehdotuksessa oli
valkoisella pohjalla kolme sinistä
raitaa vinottain ja keskimmäisen
keskellä oli viisisakarainen tähti.
Otto Donner suunnitelmassa oli
valkoisella pohjalla sininen raita vinottain ja ala- ja yläkulma
olivat punaiset. Sitä pidettiin
karkkipaperina.
Eniten käytiin kiistaa, pitäisikö käyttää sini-valkoista vai
puna-keltaista väritystä. Kiistely kuitenkin loppui, sillä lippuja
ei päästy esittämään edes valtiopäiville saakka. Tästä seurasi, että julkisissa rakennuksissa
liehuivat leijonaliput ja yksityisten katoille oli ilmestynyt omia
lippuja, joukossa oli Ruotsin
lippujakin.

Itsenäisyyden aika
Suomen itsenäistyttyä tuli tär-

keäksi saada oma kansallislippu.
Jo sitä ennen oli Suomen merenkulkuliitto esittänyt senaatille pyynnön oman kauppalipun
säätämisestä. Tätä varten perustettiinkin lippukomitea, jossa
olivat jäseninä kauppaneuvos
Lars Krogius, arkkitehti Eliel
Saarinen ja filosofian tohtori
Uuno T. Sirelius.
Komitea ehdotti Suomen valtiolipuksi (8.12.1917) tummanpunaiselle pohjalle Suomen vaakunan leijonaa kullankeltaisin ja
valkoisin värein. Merenkulku- ja
kauppalipuksi se ehdotti punaisella pohjalla keltaista ristiä, jossa olisi vasemmassa yläkulmassa yhdeksän valkoista ruusua.
Senaatti kannatti ehdotettua
valtiolippua, mutta merenkulku- ja kauppalippuun haluttiin
muutoksia.
Senaatti jätti ehdotuksensa
eduskunnalle hyväksyttäväksi.
Siellä syntynyt kiivas keskustelu
johti siihen, että taiteilijoille julistettiin kilpailu Suomen lipun
suunnittelusta. Ehdotuksia tuli
hitaasti, jolloin päätettiin, että
Suomen lippuna käytettäisiin
vuoden 1918 toukokuun alkuun
saakka sini-valkoista vaatetta,
joka koostui kahdesta samankokoisesta suorakaiteen muotoisesta kankaasta.
Suomessa puhjenneen sisällissodan vuoksi lippuasiaa ryhdyt-

tiin uudelleen miettimään sodan
loputtua. Kehittelemisen aloitti
Lauri Ingman. Mielipidettä
kysyttiin myös taiteilija Akseli
Gallén-Kallelalta. Hän kannatti
lippua, jossa oli valkoinen risti
sinisellä pohjalla. Vaihtoehto
hylättiin, koska se saattoi sekoittua Ruotsin tai Islannin lippuun.
Lopulta lippua ryhtyivät suunnittelemaan sotilaspukukomitean piirustustoimiston taiteilijat
Eero Snellman ja Bruno Tuukkanen. Nämä päätyivät ehdottamaan valtiolipuksi seuraavaa:
valkoisella pohjalla merensininen risti, ja ristin keskuksessa
Suomen vaakuna. Merenkulkuja kauppalipuksi tulisi pelkkä
sininen risti valkoisella pohjalla.
Perustuslakivaliokunta hyväksyi
ehdotukset ja ne esiteltiin eduskunnalle. Eduskunta hyväksyi
ehdotetut liput 28.5.1918 Suomen virallisiksi lipuiksi. Samana
iltana nousi uusi lippu eduskuntatalon salkoon. Valtioneuvoston
päätöksellä 12.2.1920 poistettiin
valtiolipun vaakunassa ollut
kruunu.
Inkerin lippu oli vihitty käyttöön Kirjasalossa 8.9.1919,
mutta laskettiin Tarton rauhan
sopimuksen mukaan 5.12.1920.
Se vihittiin uudelleen käyttöön
25.2.1989 Tallinnassa.

Alina-Sinikka Salonen
alinasinikka@gmail.com
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KYLÄSSÄ HELSINGIN SEUDUN INKERI-KERHOISSA
Kolmen ensimmäisen teksti ja kuvat: Anneli Mylläri,
Neljännen teksti ja kuva: Alina-Sinikka Salonen
(Osa kuvista julkaistiin vahingossa väärässä yhteydessä edellisen Inkeriläisten viestin sivulla 20.)
Vierailimme tiedossamme olevissa suomenkielisissä
pääkaupunkiseudulla kokoontuvissa inkerinsuomalaisten tilaisuuksissa. Ryhmiä löytyi neljä. Kolmessa
kävimme molemmat, viimeiseen pääsi lähtemään
vain Alina-Sinikka.

Myllypuron kirkolla Helsingissä
17.10.2016
Myllypuron Inkeri-kerho on kokoontunut Lilja
Tatin (Skibjuk) aloitteesta vuodesta 2010 alkaen,
aluksi Hely ry:n Yläkiven senioritalossa, jossa Lilja myös asuu. Kesällä Lilja pyörittää siellä kerhoa
”epävirallisesti” joka perjantai klo 15. Osallistujia
saattaa olla jopa yli 30. Lilja on tullut paluumuuttajana 1990-luvun alussa Suomeen ja 2008 Helsinkiin.
Syksystä kevääseen kokoonnutaan parillisilla viikoilla joka toinen maanantai Myllypuron kirkon
yläkerrassa klo 12 alkaen. Vapaaehtoisena mukana
oleva Pirkko-Liisa Kuikanmäki, monitoiminainen,
toimii kirkolla pidettävissä tilaisuuksissa juontajana ja säestäjänä. Tilaisuudet kestävät pari tuntia.
Tarjoilu toteutetaan nyyttikestiperiaatteella.
Syksyisenä maanantaina 17.10. kerhoon oli saapunut runsas parikymmentä henkilöä. Tämä, kuten kaikki kerhon tilaisuudet, aloitettiin yhteisellä
virrellä, seuraavaksi oli Liljan rukous, jossa myös
muistettiin nimeltä mainiten niitä, jotka eivät tänään olleet sairauden tai muun syyn vuoksi päässeet mukaan.
Tapaamisissa on aina jokin teema. Usein se määräytyy vuodenaikojen ja juhlapyhien mukaan. Tällä kertaa vietettiin syntymäpäiväjuhlia, eikä ihan
mitä tahansa: päivänsankari oli pirteä, peräti 90
vuotta täyttävä Elsa Serova (s. Björklund). Elsa
kuulemma kävelee kaikki mahdolliset matkat.
Onkohan siinä hänen pirteytensä salaisuus? El4

Alina-Sinikka kertoo liiton toiminnasta.
Vierellä kuuntelee säestäjänä toiminut Pirkko-Liisa Kuikanmäki.
salle laulettiin, Lilja lausui onnittelurunon sekä
venäjäksi että suomeksi, sitten ojennettiin kukat
- ja tietysti halattiin.
Toisena teemana oli esitellä Suomen Inkeri-liiton
toimintaa. Alina-Sinikka kertoi loppusyksyn ja tulevan alkuvuoden ohjelmasta. Hän toivotti kaikki lämpimästi tervetulleiksi liiton tilaisuuksiin.
Osallistuminen ei vaadi jäsenyyttä. Kuitenkin hän
painotti, että antaa arvoa tällaisille kerhoille, jotka
ovat syntyneet räätälöityinä juuri mukana olevien
ihmisten tarpeisiin. Päätteeksi Alina-Sinikka lauloi päivänsankarille kaksi venäläistä laulua. Varsinkin jälkimmäinen sai yleisön hymyilemään, ja
kirvoitti valtaisat aplodit.
Sitten oli koreaksi katetun pöydän vuoro. Tarjolla
oli ainakin ”seitsemää sorttia” suolaista ja makeaa
herkkua, myös edellisellä viikolla valkovenäläisen
ryhmän tuliaisiksi tuomaa hapanleipää.

Paluumuuttajien piiri (Inkeri-piiri)
Hakunilan kirkolla Vantaalla 3.11.2016
Piiri on kokoontunut 1990-luvulta asti Tikkurilan
kirkolla joka kuukauden 3. sunnuntaina. Kirkon
jouduttua sisäilmaongelmien vuoksi käyttökieltoon ryhmä on kokoontunut Hakunilan kirkolla.

Tällöin tapaamiset jouduttiin siirtämään arkipäivälle, torstaiksi, ja kertoja harvennettiin. Vuonna
2016 tapaamisia on ollut kaksi keväällä ja kaksi
syksyllä. Vuonna 2017 kokoontumisia on tiedossa kerran kuukaudessa. Tikkurilan seurakunnan
kappalainen Päivi Helén on ollut piirin vetäjä vuodesta 2008. Tänä torstaina hän oli estynyt, vetäjänä
oli seurakuntapastori Mirka Härkönen. Piiriläisiä
oli paikalla 17.
Piirissä on vieraillut asiantuntijoita elämän eri
aloilta kertomassa mm. maahanmuuttajien oikeuksista ja sosiaalietuuksista. Myös FT Toivo
Flink on käynyt kertomassa inkeriläisten vaiheista.
Piiriläiset ovat retkeilleet ympäri Suomea, Lappia
myöten, ja myös leiritoimintaa on ollut. Tällekin
keväälle on suunnitteilla retki.
Kahvin jälkeen Mirka piti alkuhartauden ja laulettiin virsi. Sen jälkeen me vieraat, Suomen Inkeriliiton edustajat, saimme puheenvuoron. AlinaSinikka haastatteli piiriläisiä ja kyseli heidän kotipaikkakuntiaan. Eniten oli syntyisin Skuoritsasta
ja Ropsusta, neljä kummastakin. Alina-Sinikka
luki Elettiinpä ennen Inkerissä -kirjasta tarinat
näiltä paikkakunnilta niiden omilla murteilla.
Piiriläisiä oli myös Keltosta, Liissilästä, Venjoelta,
Kosemkinasta ja Kupanitsasta.
Alina-Sinikka kertoi Inkeri-liiton tulevista tapahtumista ja toivotti kaikki piiriläiset tervetulleiksi tilaisuuksiin. Ne ovat avoimia kaikille eivätkä
edellytä jäsenyyttä.
Lopuksi keskusteltiin mm. hiljattain ilmestyneestä
Jari Tervon Matriarkka-kirjasta ja mahdollisista
yhteisistä matkoista. Monella piiriläisellä olisi toiveena päästä käymään Levasovassa, jossa heidän
isänsä lepäävät.

Piiri kokoontuu jokaisen kuukauden 1. ja 3. maanantaina klo 13 -15. Ohjaajina ovat Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa lastenohjaajana toimiva
Liilia Reelo ja pastori Raigo Liiman sekä mahdollisuuksien mukaan myös Liilian puoliso Mait Reelo. Tässä tapaamisessa heistä oli läsnä vain Liilia.
Piiriläisiä on kaiken kaikkiaan 35, joista tavallisesti runsaat parikymmentä on kerrallaan paikalla.
Tänään oli tuulisesta säästä huolimatta koolla 29
henkilöä.

Kanervapiirissä on mukana useita Sinikka Paavilaisen
Kyynelvaunut –kirjaa varten haastattelemia henkilöitä.
Kuvassa seisomassa osa heistä: Ester Vilunurm (vas),
Hilma Pupulainen ja Nina Eruste.
Jokaisella tapaamiskerralla on jokin teema, joka
vaihtelee riippuen vuodenajasta ja käsillä olevista
juhlapäivistä. Myös vierailijoita käy, kuten me tällä kerralla. Retkiä tehdään edelleen, nykyään vain
kerran vuodessa, aiemmin jopa parikin.

Paluumuuttajien Kanerva-piiri Suvelan
kappelissa Espoossa 21.11.2016

Alina-Sinikka sai heti alkuvirren jälkeen puheenvuoron. Hän kertoi liiton toiminnasta ja tulevista tapahtumista kuten aiemmissakin vierailuissa.
Elettiinpä ennen Inkerissä -kirjasta hän luki Skuoritsan alueelta paikallisella murteella kirjoitetun
tarinan saunan rakentamisesta. Se herätti monen
mieleen muistoja menneiltä ajoilta, ja joku piiriläinen totesi ääneen - ehkä pukien sanoiksi muidenkin ajatukset - että oli mukava kuulla pitkästä
aikaa aitoa lapsuudesta tuttua Inkerin murretta.

Kanerva-piiri on toiminut vuodesta 2008 lähtien, aluksi Espoon seurakuntatalolla, nyt syksystä
alkaen vastavalmistuneessa Suvelan kappelissa.

Tilaisuus jatkui ohjelmanumerolla toisensa perään: Liilian luettua kertomuksen ”Parantavat
kädet” siirrettiin tämä oppi heti käytäntöön ja

Kokoontuminen päätettiin yhteiseen virteen ja
Herran siunaukseen.
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Alina-Sinikka Salonen kertoo liiton toiminnasta, vieressä Liilia Reelo.
”parannettiin” vierustoveria sivelemällä tämän
käsiä. Aili Planman (s. Ronkonen) luki koskettavan kertomuksen ”Lähimmäisen rakkautta” Riitta
Lemmetyisen kirjasta Tuon taivaallista ja muisteli lähiaikojen yllättäviä kohtaamisia läheisten
kanssa. Kyseltiin arvoituksia Liilian jakamasta
monisteesta. Virret ja yhteislaulut rytmittivät tilaisuuden kulkua, ja osallistujien hyvinvoinnista
huolehdittiin myös taukoliikunnan avulla Voimisteluohjelma-laulun tahdissa. Tilaisuus päättyi
Isä meidän -rukoukseen ja loppuvirteen ”Kun on
turva Jumalassa…”.
Vaikka tilaisuuksien teema selviää usein vasta kokoonnuttaessa, nyt paljastettiin seuraavan kerran
aihe: Kirjailija Sinikka Paavilainen tulee kertomaan Aurora Karamzinista.

Iltaruskopiiri Vuosaaren Merirastilakappelissa 9.1.2017
Kuten alussa jo mainittiin, tämän kyläilyn tein yksinäni. Olen asunut Vuosaaressa, joten paikan löytämisessä ei ollut vaikeuksia. Ihana kahvin tuoksu
tuli nenään, kun astuin rakennukseen.
6

Aikaisemmista yhteyksistä tuttu Eduard Langinen oli vastassa. Hän muistutti, että ryhmän ensimmäinen nimi oli Ämmät ja äijät. Ei kuulosta
pahalta inkeriläisen korvissa, mutta mitä ovat
mahtaneet suomalaiset nimestä ajatella? Nykyinen
Iltaruskopiiri kuulostaa varmaan hyvältä kaikkien
korvaan. Eduard kertoi, että kyseessä on aina ollut
raamattupiiri. Se on ollut toiminnassa 22 vuotta ja
hän on vetänyt sitä melkein 20 vuotta. Sitten hän
sai puhutuksi työlleen jatkajan, vaikka itse osallistuu toimintaan edelleen. Jatkaja on suomalainen
Jouko Niemi, joka kertoi, että viikon suostuttelun
jälkeen hän antoi periksi.
Keskustelun aikana sisään on tullut lisää ihmisiä.
Joukon mukaan mahdollisten kävijöiden listassa
on 19 henkilöä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa,
1,5 h kerrallaan. Kun viimeisinkin oli tullut, meitä
oli kaikkiaan 9. Sitten tuotiinkin kahvi pöytään.
Sen tarjoaa seurakunta. Tällä kertaa oli tuplaleivonnaiset: mukana oli päivänsankari, joka antoi
herkkuja vielä kotiinkin vietäväksi.

Olin toivonut saavani aikaan keskustelua. Sitä
syntyikin. Kuulin, että mukana olevat, nuorinta ja
vetäjää lukuun ottamatta, olivat olleet 40-luvulla
Suomessa, ja että heidän perheensä olivat katsoneet parhaaksi palata takaisin, kun kutsu kuului.
Vierustoverini oli silloin 13-vuotias, ja muistaa
kaiken erittäin selvästi. Olimme yksimielisiä, että
kaikilla tämän pitkän kierroksen tehneillä on oma
raskas tarinansa. Ja kuitenkin tarinat ovat hyvin
paljon samanlaisia. Kukaan heistä ei enää käy lomillaan niillä kotiseuduilla, joista olivat tulleet paluumuuttajina. Ovat asettuneet Suomeen. Kuka oli
tullut Petroskoista, kuka Pietarista, kuka Virosta,
siis erittäin edustava otos paluumuuttajista.

tulisi olla yhtä. Pohdittiin myös, mitä yhteistä ja
mitä eroavaa on juutalaisten ja inkeriläisten kohtaloissa. Todettiin, että juutalaiset ovat pysyneet
yhtenä kansana vuosituhansien ajan. Molempia
on vihattu ja sorrettu. Inkeriläiset ovat olleet aina
suomalaisia, ja kehitys johtaa hyvää vauhtia siihen,
että Inkerin heimo sulautuu ympäristöönsä, lakkaa
olemasta hyvinkin pian. Juutalaiset eivät sulaudu,
vaan pysyvät juutalaisina, Jumalan luvattuna kansana. He olemassa olollaan todistavat, että Jumala
on olemassa.

Piirin vetäjä johdatti keskustelun raamattu-aiheeseen. Viime kaudella oli päästy loppuun 2. Pietarin
kirje. Nyt siirryttäisiin Johanneksen evankeliumiin.
Tänään kuitenkin keskusteltiin mm. siitä, mikä on
totta ja mikä harhaoppia. Uskontunnustus kertoo
totuuden. Korostettiin sitä, että meidän ei tulisi
halveksia esimerkiksi vapaakirkkoja, vaan meidän

Kiitokset teille, ihan kaikille, joiden luona olemme saaneet kyläillä!

Neljän kiintoisan kohteen kyläilykierros päättyi
tähän ajatuksia herättävään Iltaruskopiiriin.

Anneli ja Alina-Sinikka

Joulutauolta palannut Iltaruskopiiri. Jouko Niemi takana, sinisessä villatakissa, hänen
edessään Alina-Sinikka Salonen (silmälasit), vasemmassa reunassa Eduard Lankinen.
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KIRJEITÄ KENTÄLTÄ
Rakveren lasikuusi jää Lapualle
Vanhan Paukun kulttuurikeskuksessa on seissyt
maailmankuulu, ystävyyskaupunki Rakveresta lainattu lasinen joulupuu. Puun valot syttyivät joulumessujen avauksen aikaan.
The Guardian lehti oli vuonna 2015 nostanut käytetyistä ikkunaruuduista valmistetun installaation
kuvagalleriaansa; Obaman perhekuusi mukana.
Tämä tieto sai mediat liikkeelle Suomessa, Virossa,
koko Baltiassa. Tv, radiot, paperilehdet, nettipäivitykset, multimediakuvat, kaikki. Rakvere ja Lapua
keräsivät huomiota.
Tilataideteos lainattiin, siitä ei peritty vuokraa.
Sopimuksen mukaan Lapuan piti maksaa palautuskustannukset. Rakveren kaupunki ja taiteilija
Teet Suur ovat ilmoittaneet, että teos jää Lapuan
käyttöön. Täällä voidaan menetellä parhaaksi katsotulla tavalla.
Projekti oli suuri menestys, lapualaiset näyttivät
sitä jouluvierailleen, maakuntien väki ajoi Lapuan
kautta. Kuvaajat kertoivat usein tulleensa kaukaa,

lapset ja nuoret ihastelivat kuuluisinta koskaan
Lapualla esillä ollutta taideteosta,
Lapuan ja Rakveren yhteistyö jatkuu Miesten
tanssijuhlien aikaan. Ikitie-elokuva (ensi-ilta syksynä), alkaa Lapualta, ja se kuvattiin Rakveren
seudulla. Naispääosaa esittää Vallan linnakkeessa
pääministeriä näytellyt Sidse Babett Knudsen.
Tammisunnuntain muistojuhla on 29.1. Juhlapuhujat ovat puolustusministeri Jussi Niinistö ja
eversti Jorma Jokisalo sekä perinneyhdistyksen
sihteeri Jorma Kangasluoma. Heidän jokaisen nimi on Rakveren Tarvas patsaassa.
Pentti Kangasluoma,
Koivulantie 57, 62100 Lapua,
+358405411221,
pena.kangasluoma@gmail.com

KOKOUSKUTSU
Suomen Inkeri-liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina,
maaliskuun 25. päivänä 2017 klo 14.00
Karjalatalolla
Inkeri kodissa
Käpylänkuja 1
00610 HELSINKI
Käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Äänivaltuutettuja ovat v. 2017 jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenjärjestöjen valtuuttamat henkilöt sekä ne hallituksen hyväksymät henkilöjäsenet, jotka ovat maksaneet v. 2017 jäsenmaksunsa.
Hallitus
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PAULAHARJUN JÄLJILLÄ
Samuli Paulaharju (s. 1875 Kurikassa, k. 1944
Oulussa) oli kansakoulunopettaja, veistonopettaja, itseoppinut kansatieteilijä, kirjailija,
piirtäjä ja valokuvaaja. Hän työskenteli pitkään Oulun kuuromykkien koulun opettajana. Paulaharju oli kiinnostunut suomalaisten
ja sukukansojen perinteisestä elämästä, nimenomaan aineellisesta kulttuurista.
Inkerin matkallaan 6.6.–12.8.1911 Paulaharju kierteli Inkeriä runsaan kahden kuukauden ajan polkupyörällä 1300 Venäjän virstaa
– yhteensä noin tuhat kilometriä. Joskus hän
käytti hevoskyytiä, kun sitä oli tarjolla. Laatokan rannalle hän matkusti laivalla. Hänen
sanotaan käyneen jokaisessa Inkerin kylässä.
Samuli Paulaharjun 100 vuotta sitten ikuistamat kuvat Inkeristä ovat ainutlaatuisia,
sillä valokuvia entisen Inkerin kylistä on
säilynyt varsin niukasti. Kuvien painoarvoa
kasvattavat myös lähihistorian tapahtumat. Jo
muutaman vuoden kuluttua Paulaharjun Inkerin matkasta Venäjän vallankumous ravisteli Pietarin ympäristön asukkaiden elämää.
Neuvostoaikana inkeriläiskyliä tyhjennettiin
entisistä asukkaista ja rakennuksia hävitettiin. Niitä tuhoutui myös toisessa maailmansodassa. Myös neuvostoajan asuntopoliittiset
ihanteet ja sittemmin Pietarin laajeneminen
näkyvät. Ilman mitään dramaattisia myllerryksiäkin maisemat muuttuvat sadassa vuodessa. Vanhat
rakennukset korvautuvat uusilla ja tiet vaihtavat
paikkaa.

matkan toistaminen oli odotettua hankalampaa.
Vaikka Inkerinmaa oli jokaiselle projektissa mukana olevalle entuudestaan tuttu, maantieteen
muuttuminen ja kulkuyhteyksien hankaloituminen yllätti.

Halusimme Inkerin kulttuuriseurassa taltioida
Inkerissä tapahtuneita muutoksia ja lähdimme
kiertämään Paulaharjun lenkkiä. Mukana matkassa tarpoivat toimittaja/valokuvaaja/kuvataiteilija Aune Kämäräinen, retken kuvaussihteeri ja
Inkeristä paenneen äidin tytär Marja Karhula sekä
valtiotieteiden tohtori ja tietokirjailija sekä Inkerin
kulttuuriseuran ja Mooses Putron muistosäätiön
puheenjohtaja Helena Miettinen. Paulaharjun

Jotkut alueet vaativat kulkulupia ja joidenkin paikkojen löytäminen osoittautui mahdottomaksi. Joku
muisti jonkun kylän, kirkon tai hautuumaan sijainnin. Joskus löytyi entisestä asutuksesta kertova talon pohja tai viljely- tai koristekasvien jäännöksiä.
Välillä apua tuli paikallisilta ihmisiltä. He olivat
pääosin ystävällisiä, mutta joukkoon mahtui myös
niitä, jotka kielsivät kuvaamisen ja komensivat
poistumaan.
9

Aune Kämäräinen sanoo matkojen tehneen kolmikkoon suuren vaikutuksen. ”Paulaharjun jalanjäljissä vaeltaminen oli yksi vaikuttavimpia kokemuksia elämässäni. Se pani miettimään aikaa ja
ajallisuutta, historiaa ja kansojen kohtaloita. Kuului ”historian siipien havinaa”. Ihmiset ovat kaikkialla maailmassa hyviä ja ystävällisiä, jos saavat
siihen mahdollisuuden.
Inkerinsuomalaisia matkalaiset kohtasivat muutaman. Alueen suomenkielinen väestö on harventunut. Inkerin murretta puhuvia ihmisiä on enää
kourallinen hajallaan, hekin varsin iäkkäitä. Paradoksaalista kyllä, tielle osui enemmän Inkerinmaan vähälukuisia inkerikkoja ja vatjalaisia.
Inkerin maaseutu on nykyisin harvaan asuttua, ryteikköistä ja rähjäistä. Kasvavasta Pietarista huolimatta Nyky-Inkerissä on paljon joutomaita, joilla
ei viljellä mitään, ja jättiputki on vallannut ne. Tiet
ovat etupäässä hyvin huonokuntoisia – joskus ajokelvottomia. Mainittakoon, että kuvausryhmän
matka marraskuussa 2012 jäi kesken, koska heitä
kuljettanut maastoauto juuttui suohon keskellä autioitunutta Itä-Inkerin maaseutua. Kahden tunnin
yritysten jälkeen kuljettaja jätti kuvausryhmän ja
auton umpimetsään ja lähti jalkaisin hakemaan
apua – jostakin. Runsaan kahden tunnin kuluttua
illan jo hämärtäessä saapuikin ikivanha traktori,
joka veti maasturin suosta. Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat, kun kuvausryhmä joutui köröttelemään vioittuneella autolla takaisin majoituspaikkaansa.
Kämäräisen, Karhulan ja Miettisen matkat tuottivat useita satoja valokuvia. Kaikkiaan kuvauksia
tehtiin 107 kylässä/kylänpaikalla mikä on noin 60
prosenttia Paulaharjun kenttäpäiväkirjaan merkityistä paikannimistä. Ohessa hankkeeseen osallistuneiden Inkeriläisten viestiä varten valitsemia
kuvia heidän Paulaharju-matkastaan.
Näyttely on esillä helmikuussa Iisalmen kirjastossa ja toukokuussa Kurikan kirjastossa.
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Toksovan kirkonkylässä asuvalla Alfred Nurmisen ainoa
muisto isästään on vanha valokuva, jossa isä on kiivennyt
pihakoivuun. Vanha kuva edellisellä sivulla.
Kuvat Aune Kämäräinen ja Helena Miettinen

Miikkulaisiin ei ollut asiaa. Kuvausmatkat päättyivät usein
tiesulkuun. Moni entisen inkeriläiskylän paikka on nykyisin
tiettömän taipaleen takana tai sotilasalueella.
Kuva Jussi Haponen

Paulaharjun jalanjäljissä -projektista vastasivat Aune Kämäräinen, Helena Miettinen ja Marja Karhula. Kuva Jussi Haponen

Vuoleen kirkonkylä on täysin autio. Kirkko on seissyt aikoinaan mäen kumpareella. Kuva Arvo Iho
11

Monet maaston kohdat olivat muuttuneet Paulaharjun aikojen jälkeen tunnistamattomiksi.
Lempaalan Salmensilta on pysynyt lähes paikoillaan.
Kuva Antti Miettinen

Luutsan kylän naisia katrillin pyörteissä. Inkerin kulttuuriseura järjesti kuutena kesänä peräkkäin Luutsassa vatjankielen
kesäkurssit. Niillä harjoiteltiin myös vatjalaisia lauluja ja tansseja. Kuva: Aune Kämäräinen
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Kuvausmatkoilta jäi merkkejä myös Inkerin entisiin kyliin. Larin Parasken syntymäkylän Mäkiinkylän kaupan seinään
kiinnitettiin 23.8.2012 muistolaatta, johon on kirjoitettu suomeksi ja venäjäksi: Onnea ei voi omistaa, mutta surulle
voi panna suitset. Kiinnittämispuuhissa Pauli Heinonen, mikrofonia pitelemässä toimittaja Anna-Liisa Haavikko.
Kuva Helena Miettinen

Valkeasaari: vuohipaimen katraineen niittyaukealla. Kuva: Aune Kämäräinen.
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Lempaalan Korkeamaan hovin paikalla piti farmia Pekka Päiväläinen. Hänellä oli monia eläimiä (lampaita,
kanoja, aaseja, sikoja) sekä viljelystä; tuotteet hän myi Pietariin. Kuva: Aune Kämäräinen

Inkerikkojen kesäjuhlilla Soikkolanniemen Vistinässä oli työnäytöksiä perinnekäsitöistä. Inkerikkopukuun
sonnustautunut nainen näyttää kehruuta pikkutytölle. Kuva: Aune Kämäräinen
14

ETSITÄÄN
Löytyykö lisätietoja?
Matti Korhonen, Vakoojina vasten tahtoaan,
Inkeriläisten viesti 6/2016, sivu 19
Kiitokset Inkeriläisten Viesti-lehden päätoimittajalle siitä, että julkaisi Uusi Tie-lehdessä olleen artikkelin inkeriläisistä nuorista miehistä, jotka joutuivat vasten tahtoaan vakoojiksi Suomeen 1942.
Yksi näistä nuorukaisista oli Sulo Jalmarinpoika
Timonen Valkeasaaren Retukylästä.
Tieto Sulon olemassaolossa ja kohtalosta kulkeutui riemullisena joululahjana ja täydellisenä
yllätyksenä serkulle Elville Kotkaan. Elvi odottaa
saavansa lisää tietoa sukulaisistaan.

Sulo Jalmarinpoika Timonen syntyi 24.12.1921
Leningradin alueen Parkalan piirin Retukylässä.
Timonen oli ammatiltaan sähköteknikko. Hänen
isänsä Jalmari Timonen oli kuollut 1930. Äiti
Aleksandra Timonen oli elossa vielä elokuussa
1941. Sulo Timonen oli naimaton, mutta hänellä
oli veljet Edvard (s. 1916) ja Toivo (s. 1925) sekä
sisko Maria (s. 1915).

Kuvassa todennäköisesti vasemmalta lukien Edvard, Toivo, kaksoistytöt Olga ja Maria, Sulo,
äiti Aleksandra ja isä Jalmari. Kuva on lähetetty Jalmarin Suomessa asuvalle veljelle noin 1930.
Jalmarin äiti oli Hilda Tuononen (s. 1864 Juuka, k. 1896 Pietari) ja isä Peter Timonen (s. 1865 Rääkkylä,
k.?). Jalmarilla oli myös veli Edvard (s. 1889, sukunimenä joko Timonen tai Tuononen).
Kiitollisuudella lisätietoja ottaa vastaan Jalmari Timosen Petter-veljen tytär Elvi Blumen
(p. 040 771 5052) tai niitä voi välittää sähköpostilla (pirkko.koso @pp1.inet.fi).
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ELOKUVATEATTERISTA TAKAISIN KIRKOKSI
Terijoen luterilaisen kirkon entisöinti- ja kunnostus 2000-luvun alussa
Reino Hukka

Vasemmalta edesmennyt Inkerin kirkon piispa Leino Hassinen, artikkelin kirjoittaja, ahkera talkoolainen Reino
Hukka, Inkerin kirkon nykyinen piispa Aarre Kuukauppi, edesmennyt Helsingin seudun Inkeri-yhdistyksen
entinen puheenjohtaja Yrjö Korkkinen
Neuvostovallan aikana Terijoen luterilainen kirkko ränsistyi elokuvateatterina. Kun sen takaisin
saamisesta Terijoen luterilaiselle seurakunnalle
neuvoteltiin, oli vastaus aina sama: ”Rakentakaa
tilalle uusi elokuvateatteri, niin silloin saatte kirkkorakennuksen takaisin.”
Näin tilanne jatkui vuodesta toiseen, kunnes Pietarin kaupungin apulaiskaupunginjohtajaksi tuli
inkeriläistaustainen nainen, joka teki päätöksen,
että Terijoen luterilainen kirkkorakennus luovutetaan takaisin Terijoen luterilaiselle seurakunnalle.
Siitä alkoi 10 vuotta kestänyt kirkkorakennuksen
entisöinti- ja kunnostustyö, jota johti pääasiassa
Hämeen rovastikunnan edustaja, edesmenneen
Heleena-vaimoni veli, eläkkeellä oleva rovasti
Markus Saari Hattulasta.
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Kun kirkkorakennus ja kirkon ympäristön kunnostus- ja entisöintityö oli saatu valmiiksi, seurasi
kirkon sisustustyö, jonka puuosat tehtiin pääasiassa
Siperian lehtikuusesta. 1920-luvun alussa Karjalan Kannaksen Raivolan lehtikuusimetsästä oli
Hämeeseen tuotu runsaasti lehtikuusen taimia,
joista taimista 80 vuodessa oli kasvanut suuria
tukkipuita, jotka sahattiin laudoiksi ja lankuiksi.
Niistä syntyi Terijoen luterilaisen kirkon puinen
sisustus alttareineen, saarnatuoleineen ja istuinpenkkeineen.
Terijoen luterilainen kirkkorakennus ympäristöineen on entisöinnin ja kunnostustyön jälkeen kaunis kokonaisuus. Saamme olla kiitollisia kaikille
sen entisöimis- ja kunnostustöihin osallistuneille.
Suomalainen ryhmä vieraili kirkossa syyskuussa
2009, kuvat ja kuvatekstit: Alina-Sinikka Salonen

Terijoen kirkko ja sen kauniisti hoidettu kirkkopiha

Siperian lehtikuusi loistaa kirkon etuosassa.
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LYHYESTI
UUSI KIRJA:
Karhumäki Heli. KIRVESKRISTITYT.
Pohjalainen talkooliike heimokansojen mailla.
Mediatoimisto Karhumäki. Lapua 2015.

VÄÄRÄ VALOKUVA
Inkeriläisten viesti lehdessä 6/2016 kahden jutun kuvat olivat
menneet sekaisin. Sivulla 20 julkaistussa ”Kiinnostava kirjaston lukupiiri” oli inkeriläisten kerhoja koskevaan juttuun kuuluva kuvitus. Kyseinen juttu julkaistiin kuitenkin vasta käsillä
olevassa lehdessä. Oheinen kuva puolestaan olisi kuulunut
kirjasto-juttuun:

RUNOKILPAILU SUOMI SATA VUOTTA
Kalevalaisen Runokielen Seura KaRuSe ry. järjestää kaikille
avoimen runokilpailun, joka päättyy Eino Leinon päivänä
6.7.2017. Kilpailun voittaja julkistetaan elokuun 31.päivänä.
Kilpailun pohjana on kaksi kalevalakielistä ajatelmaa
(sananlaskua), joista voit valita vain toisen.
Vaihtoehto 1.
Sananlasku löytyy kiveen hakattuna Helsingin Kaivopuistosta ravintola Kaivohuoneen nurkalta Itsenäisyyden kuusen
juurelta.
”Sitä kuusta kuuleminen
jonka juurella asunto.”
Vaihtoehto 2.
Sananlasku on julkaistu 7.3.1862 sanomalehti Hämäläisessä, jossa kerrottiin professori Elias Lönnrotin pitämästä
valiokunta-puheesta.
”Parempi omalla maalla
juoda vettä tuohisesta,
kuin on maalla vierahalla
juoda tuopista olutta.”
Kirjoita Lönnrotin mittaa noudattava kalevalakielinen runo,
johon sijoitat jommankumman edellisistä sananlaskuista.
Runosi kokonaispituuden voit valita viiden säkeen alarajan
tai 30 säkeen ylärajan väliltä.

Outi Virmala (oikealla) vetää keskustelua Inkeri-aiheesta
Kontulan kirjaston lukupiirissä. Kuva: Anneli Mylläri

Lämpimät kiitokseni Inkeriläisten sivistyssäätiölle ja Suomen Inkeri liitolle inkeriläisten
hyväksi tekemäni työn arvostuksesta ja siitä,
että myötävaikutuksestanne minulle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan
I luokan kunniamerkki. Tuntuu hienolta saada
kiitosta työstä, jonka kokee tärkeäksi sydämen
asiaksi.
Anne Tuohimäki
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Lähetä runo sähköpostitse osoitteeseen raijame@hotmail.
com (puh.joht.) tai maurikomsi@hotmail.com (varapuh.
joht.). Kirjepostiosoite on:
KaRuSe ry. / Raija Mäkelä-Eskola
Tesomankuja 2 D 68, 33310 Tampere.
Merkitse runosi nimimerkillä ja lähetä nimimerkki, nimesi,
ja yhteystietosi suljetussa kuoressa runon ohessa KaRuSe
ry:n kirjepostiosoitteeseen tai meilinä puheenjohtajan sähköpostiin.
Kilpailurunojen kalevalakielen tarkistaa ensin seuran hallitus, minkä jälkeen voittajarunon valitsee ylituomarina toimiva sananlaskututkija ja tietokirjailija Outi Lauhakangas.
Seuran hallituksen jäsen ei voi osallistua kilpailuun.
Apua kalevalakielisen runon kirjoittamiseen saa seuran
nettisivuilta karuse.info ja sivuilla olevasta säkeiden tarkistusohjelmasta nimellä Trokeemankeli.

KIRJA-ARVIO
Maija Talonpoika
JARI TERVO, MATRIARKKA
Pidin kirjasta. Aihe on tosi raskas, mutta on oikein, että siitä on nyt kirjoitettu.
Oli kun olisin siirtynyt vuosikymmenien taakse ja
lukenut Gabriel Carcia Marquezin Sadan vuoden
yksinäisyyttä. Sukukronikka taisi olla sekin.
Matriarkka kertoi itseänikin lähellä olevista tapahtumista. Siitä miten tavallinen Inkerin maaseutuelämä historian myllerryksissä ajautuu kaaokseen ja häviää kokonaan ja miten pienet ihmiset
mitenkuten yrittävät siinä selviytyä elämässään
eteenpäin.
Rankimmissa vaiheissa ihmisillä oli kysymyksessä
hengissä olemisen rajoilla ja kuoleman läheisyydessä elämisestä. Pitkään kestänyt nälkiintyminen
ja sen mukana tulevat sairaudet, ankara kylmyys
ja kaiken suojan ja turvan puute. Siinä ruumis ja
mieli olivat äärimmäisessä kuormituksessa. Kaikki
eivät selviytyneet.
Siperialaisen joen suurtulvan kaiken vievä hyöky
oli kaaoksen vertauskuva ja piinatun ihmisen tajunnanvirtaa. Seksiä oli niin kuin seksiä kuuluukin
olla osana elämää.
Partojaan tuulettavat esi-isät ilahduttivat.
Käsittääkseni Matriakka on kaunokirjallisuutta, ei
elämäkerta eikä historian kirjoitusta.
Kouluarvosanana 9+ taitaisi olla sopiva.
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ENNENKOKEMATON YHTEISTYÖPROJEKTI
Taustaa/Alina-Sinikka Salonen

Kirjapiirin Inkeri-päivällinen Välttilöiden luona 25.11.2016. Vasemmalta Liisa Laamanen, Päivikki Peltomaa, Heli von Bruun, Raila
Leppäkoski ja Kaisa Välttilä. Kuvasta puuttuu flunssainen Pirkko Nilsson, joka sai ruokalähetyksen samana iltana kotiinsa.
Keskustelin joulukuun puolivälissä puhelimessa
erilaisista työasioista sihteerimme, ”meidän Annen”
kanssa. Hän kertoi myös erikoisesta yhteydenotosta, josta hän oli niin onnellinen, kuin päivä olisi
paistanut marraskuun pimeydessä. Epävirallinen
kirjapiiri oli Jari Tervon Matriarkka-kirjan innoittamana ottanut yhteyttä, koska talon isäntä oli
päättänyt järjestää Inkeri-illan, jossa Inkeri olisi
esillä niin paljon kuin mahdollista.
Anne sanoi, että minä saan kohtsillään tarkempaa
tietoa tilaisuudesta sekä siitä, mitä rekvisiittaa tunnelman luomiseen oli kehitelty. Anne oli tehnyt
tämän rekvisiitan.
Pian sainkin Helsingin Kruununhaassa asuvalta
Kaisa Välttilältä kirjeitä. Seuraavassa hän kertoo,
mistä on ollut kyse.

KIRJAPIIRIN INKERI-HERÄTYS
Kaisa Välttilä
Vuosituhannen alussa vallitsi Suomessa aikamoi20

nen kirjapiiribuumi. Silloin syntyi myös meidän
uskollisesti kokoontuva piirimme. Se on 16 vuoden aikana ehtinyt lukea 157 kirjaa, joita on käsitelty kutakin kerran kuussa kirjallisuusilloissamme.
Kokoonnumme vuoron perään toistemme kodeissa ja tavaksi on tullut laatia tilaisuuteen käsiteltävän kirjan innoittama tarjoilu. Tämä on luonnollisesti tiivistänyt yhteyttämme, ja kaikki jäsenet
tahtovat ehdottomasti olla aina läsnä illoissa.
Kirjojen valinta tehdään äänestyksellä ja joskus
siinä koetaan kiistojakin. Marraskuun valinnaksi
päätyi Jari Tervon Matriarkka, siitä huolimatta,
että sitä vastusti kaksi jäsentä. Kirja johti meidät
tällä kertaa hyvin antoisaan teemaan: inkeriläisyyteen.
Suuri tienraivaaja tähän meille aika uuteen aiheeseen oli erään jäsenen aviomies, joka on usein ottanut kantaa kodissaan kokoontuvaan kirjapiiriin

– keittiöstä käsin. Tällä kertaa hän tarttui Inkerin
keittiö –kirjaan, joka johdatti hänet ottamaan yhteyden Suomen Inkeri-liittoon. Tästä syntyi kirjapiirin saama ”Inkeri-herätys”, josta kerron alla
olevassa kirjeessäni.

Hyvä puheenjohtaja päätoimittaja Alina-Sinikka Salonen,
Viime kuun lopussa sain mieheni Riston myötävaikutuksella käteeni neljä Inkeriläisten viesti
-irtonumeroa. Hän oli saanut nämä ja muutakin
hyvää materiaalia liittonne sihteeri Anne Tuohimäeltä kirjapiirini Inkeri-iltaa varten.
Haluan kiittää Annea hänen avuliaasta ja ystävällisestä suhtautumistaan asiaamme. Pyydän että
välität hänelle lämpöiset terveiseni.
Hienoa oli myös se että Anne saattoi meidät yhteyteen Ella Kukovan kanssa. Ella leipoi meille
herkulliset inkeriläiset piiraat.
Ruoanlaitosta kiinnostunut Risto (mieheni) oli
lainannut Baltia-kirjastosta Aira Kurosen laaja-

alaisen Inkerin keittiö -kirjan, jonka mukaan hän
valmisti meille mainion aterian. Se tietysti innoitti
meitä kaikkia vielä lähemmin tutustumaan inkeriläisyyteen.
Hyväksi lopuksi haluan onnitella sinua päätoimittajana Inkeriläisten viesti -lehdestä. Olen lukenut
lehdet kannesta kanteen ja tullut tästä lukemastani
enemmän ja syvällisemmin vaikuttuneeksi kuin Jari Tervon Matriarkka -kirjasta, joka oli alkusysäys
kirjapiirimme Inkeri-iltaan.
Päätoimittajat vastaus: Kiitokset lämmittävät, suuri
osa näistä kuuluu kertomuksiaan lähettäville avustajillemme. A-S S
Nyt olen pannut irtonumerot jo kiertoon kirjapiiriläistemme keskuuteen. Nämä historialliset
muistot ja niihin liittyvät persoonalliset muistelut
ansaitsevat todella tulla laajalle tunnetuksi.
Vilpittömin kiitoksin - joulun riemua ja hyvää
tahtoa
Kaisa Välttilä
eläkkeellä oleva sairaalapastori

Inkeri-iltaa varten oli
tehty Inkeri-aiheiset
pöytätabletit ja kuvassa
näkyvä hieno ruokalista.

Kirjapiirimme ”hovikokki” Risto Välttilä annostelemassa jälkiruokaa vaimonsa Kaisan
kanssa kirjapiirissä pari vuotta sitten.
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Ilmoittajille

TAPAHTUMAKALENTERI
Suomen Inkeri-liiton ja jäsenjärjestöjen
ohjelmatietoja keväälle 2017
INKERI-ILTAPÄIVÄT INKERIKODISSA
KARJALATALON 2. KERROKSESSA
Näin löydät Inkerikotiin: osoite on Käpylänkuja 1. Sinne
tulevat bussit 52, 56, 65 ja 69. Lähin pysäkki on Väinölänkuja,
200 m Karjalatalosta. (Raitiotielinja 1 ei aja viikonloppuisin.)
Lisää mahdollisuuksia: alle 1 km kävely Käpylän asemalta tai
Pohjolankatua pitkin Mäkelänkadulta.
Aikataulu: klo 13.30 kahvi pientä korvausta vastaan,
ilmoitusasioita ja pääohjelma klo 14.00.
La 4.2. FM Riitta Seppälä, Aale Tynnin tytär, kertoo Tynnin suvun ja perheen vaiheista ja omista muistoistaan suvun
jäsenenä. Silja Jääskeläinen laulaa säveltämiään Aale Tynnin
runoja.
La 11.2. klo 13.00 Olemme saaneet Wiipuri-yhdistykseltä kutsun heidän salilleen, Karjalatalon kolmannessa
kerroksessa. Siellä on vieraana kirjailija Anna Kortelainen,
joka kertoo 1942-luvun Viipurista ja vertailee nykypäivän
Viipuriin. Hän asuu tällä hetkellä Taiteilijakoti Salmelan
residenssissä Viipurissa. Lisäksi kuulemme Soitannollisen
kerhon musiikkia.
La 11.3. ”33 päivää Santiago de Compostelaan. Vaeltajan
päiväkirja.” Kirjailija Anneli Mylläri kertoo kumppaninsa Olli
Hirvosen 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 Battlenimistä keskusteluohjelmaa varten. Annelin kirja oli yksi
niistä.
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Tapahtumakalenteriin toivotut
ilmoitukset tulee toimittaa toimitussihteerille lehden kakkossivulle
ilmoitettuun aineiston vastaanottopäivään mennessä.

La 8.4. Muistellaan 1940-luvun suuria ”kansanvaelluksia”
alueeltaan pienentyneessä Suomessa. Karjalan siirtoväen
asutuksesta ja kotoutumisesta uusiin oloihin kertoo
historian dosentti Silvo Hietanen. Kutsukaa mukaan myös
1940-luvun karjalan evakoita! Toivotaan Inkerin suomalaisten ja Suomen karjalaisten välistä keskustelua
kokemuksistaan.
Inkeriläisten kesäjuhlat järjestetään tänä vuonna
Helsingissä Oulunkylän kirkossa 15.7.2017
HARKINNASSA OLEVIA MATKOJA:
1. Lapua ja Peräseinäjoki
Toukokuussa on suunnitteilla kotimaan matka Lapualle ja
Peräseinäjoelle. Lapuasta kerrotaan Inkeriläisten viestissä no
6-2016. Peräseinäjoella on Ulkosuomalaismuseo, jossa on
mm. Maailman raitti. Sen varrella on muutamia ulkomailta
tuotuja alkuperäistaloja. Mennään katsastamaan niitä ja
miettimään, mistä sinne saataisiin myös inkeriläinen talo.
Museo hoitaa käytännön järjestelyt, kun talo on löytynyt.
Matkaa suunnittelee Liiton hallituksen uusi jäsen Pirkko
Koso. Jos olet kiinnostunut matkasta, ota häneen yhteyttä:
pirkko.koso@pp1.inet.fi tai p. 0408446965. Saat häneltä tietoa matkasuunnitelman edistymisestä. Seuraavassa Inkeriläisten viestissä (ilmestyy viikolla 12) julkaistaan tarkemmat
tiedot.
2. Viro, Tartto
3. – 5.6.2017 Liitto tekee matkan Viron Inkerinsuomalaisten

Liiton kesäjuhlille. Lähtö lauantaina Helsingin Länsisatamasta klo 10.30. Paluu samaan paikkaan maanantaina klo
21.30. Majoittuminen Pallas-hotellissa Tarton keskustassa.
Lauantaina osallistutaan juhliin Inkeri-majassa ja sen pihalla.
Sunnuntaina kiertoajelu, jonka jälkeen Jumalanpalvelus
Pietarin kirkosta. Sieltä juhlapaikalle kulkueena (n. 1 km)
uuteen Kansallismuseoon, jonka pihalla juhlat jatkuvat iltaan
asti. Maanantaina opastettu vierailu AHAA-tiedekeskuksessa.
Illansuussa saavutaan Tallinnaan, jossa on hieman ostosaikaa
ennen laivan lähtöä 19.30. Hintatarjous on työn alla.
Jos olet kiinnostunut matkasta, ota yhteyttä:
Alina-Sinikka Saloseen, alinasinikka@gmail.com tai
p. 040 7437042. Seuraavassa Inkeriläisten viestissä
(ilmestyy viikolla 12) julkaistaan tarkemmat tiedot.
Hyvinkään Inkeri-kerho

Turun seudun Inkeri-seura

Talven kokoontumiset. Kokoontumiset seurakunnan aulakahviossa (Hämeenkatu 14) kello 14.00. 5.3., 2.4. Tapaamisten
asiasisältö ja toukokuun päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.
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

Besseda-teehetket jatkuvat Palvelupisteessä joka kuukauden
1. ja 3. perjantai kello 13 Irma Kapasen vetämänä. Tarkempia
tietoja voi kysellä seuran puhelinnumerosta 045 6687628
Juhlatilaisuudet Varissuon kirkolla (Kousankatu 6), kello 14
alkaen.

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

Palvelupiste, Uudenmaankadulla on toistaiseksi lopetettu.
Terveys- ja sosiaalineuvontapiste tiistaisin klo. 10-12 (Kousankuja 5) ja torstaisin klo. 10-12 (Katteluksenkatu 1,Vuokko).
Muina aikoina neuvontaa saa seuran puhelinnumerosta.
Seuran uusi postitusosoite on: Lyydia Bazaleva(TSIS ry),
Päivännousevanpolku 13 B 57, 20610 Turku.
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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100-vuotiaalle Suomelle
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… missä
aarteesi
myös
siellä
sydämesi…
nää sanat
häikäisevää
totuutta
kuin parahdus,
Oi Suomen
hanget
Oi sinitaivas
älkööön
koskaan
teihin
pystyköhön
kirous
ja ansat
joita
paholainen
punoo
Voi toivon
runo,
nyt
nousee
lentoon
kuin
sydänpuhdas
kristillinen
rukous

