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Pääkirjoitus
Juhani Valo

Suomi suhtautuu tietotekniik-
kaa hallitsemattomiin yksipuo-
lisesti

Kirjoitan tämän pääkirjoituk-
sen täynnä huolta ja murhetta 
vanhuksiamme tai tietokonetta 
käyttämätöntä tai eri sovelluksia 
osaamatonta kansanosaa koh-
taan, inkeriläisistä ihan omaan 
itseeni. 

Digiloikka – useilla vanhoil-
la ihmisillä ei ole tietoteknistä 
osaamista, tietoteknisistä vä-
lineistä puhumattakaan, vaan 
meille on tarjolla vain osaami-
sen tai osaamattomuuden vaih-
toehdottomuutta arkemme toi-
minnoissa. Perinteiset paperiset 
asiakirjat jäävät käytöstä pois ja 
vain digiyhteydet jäävät korvaa-
maan paperiset asiakirjat.

Tähän lisättynä Suomen tieto-
järjestelmien huono suunnittelu 
ja osaaminen ja kaiken tiedon 
siirto yliastutulle digiloikalle. 
Lisäksi Omakanta-järjestelmä, 
eli kaikkien pankkien tunnuk-
silla aukeava valtion yritysten 
tiedontallennusjärjestelmä, voi 
olla ensi vuoden alusta vain 
nordealaisten tai OPlaisten 
käyttäjätunnuksilla aukeava ja 
jos muiden rahalaitosten asiak-
kaiden tunnukset eivät enää kel-
paa systeemiin, niin nämä eivät 
pääse eri palveluihin kiinni ja 
kun paperia ei käytetä yhdessä 
järjestelmien kanssa vaihtoeh-
toina, niin me iäkkäät kansalai-
set emme voi hallinnoida tieto-
jamme, jotka meiltä kysymättä 
on siirretty vain internetiin.

Kuinka tämä aihe liittyy Inke-
riin ja inkeriläisiin?

Aihe liittyy erityisen voimak-
kaasti juuri useisiin heistä, sillä 
ensinnäkin varsin monet inke-
riläiset maassamme ovat omien 
havaintojeni mukaan itseäni 
iäkkäämpiä, ei välttämättä tieto-
tekniikkaa omistavia tai sitä hal-
litsevia, eikä heidän kielitaitonsa 
ehkä ole riittävä ymmärtämään 
uustietoyhteiskunnan toimintaa. 

Jos kyseisiä tietoteknisiä taitoja 
ei ole tarvinnut osata milloin-
kaan ennen ja tietotekniikan 
opetusta ei selkeäsanaisesti ole 
ollut saatavilla, eivätkä päivit-
täiset elämisen vaatimukset 
edes mahdollista ajankäyttöä 
uuden asian opetteluun saati 
laitehankintoihin ylipäänsä ole 
mahdollisuuttakaan, niin kuin-
ka ja miten vanhemmat tai osin 
kielitaidottomat ja tietotekniik-
kaan perehtymättömät kan-
salaiset saattavat selvitä näistä 
uusista nuorempien laatimista 
haasteista?

Kysymys koskee itseänikin, 
sillä jos pankkini ei kuulu ensi 
vuonna Omakanta-järjestelmän 
piiriin, en pääse asioimaan esi-
merkiksi verottajan sivuille tai 
omien lääkäreitteni ja lääkkeit-
teni sivustoille muista sivuista 
puhumattakaan. Digitaalinen 
yhteiskunta ei palvele kaikkia ja 
on lisäksi altis tietomurroille tai 
-kaappauksille.

Uhkana on todellakin se, että 
jossain vaiheessa ”kukaan ei ole 
kukaan”, emmekä tietojemme 
kadottua bittiavaruuteen pääse 
osalliseksi meille jokaiselle kuu-
luvasta julkisesta terveydenhoidosta.

Suomessa on toiminut ja ilmei-
sesti toimii yhä useitakin eri-
laisia inkeriläisten yhdistyksiä, 
mutta koen niiden toimintojen 
täydentävän inkeriläisyyden eri 
merkityksiä, vastaavan ja palve-
levan kaikkien inkeriläisten asi-
aa – näin toivon todella.

Mutta onko niissäkään huomi-
oitu yllä esittämiäni haasteita? 
Sitä en tiedä. Pelkään pahoin et-
tei, mutta jos on, kuulisin niistä 
mielelläni. En panisi pahakseni, 
jos niistä löytyisi kaikille meille 
tietotekniikkaa osaamattomille 
apua ja tukea käytännön asioissa.

Huoleni koskee siis mitä suu-
rimmin inkeriläisiä vanhuksia, 
joiden kyky ja kielitaidon puute 
hakea apua on useimmiten toi-
sen samanlaisen vanhan ihmisen 
varassa. Lisäksi kaikkia Suo-
messa asuvia iäkkäitä ihmisiä 
kohtaan on ollut havaittavissa 
asenteiden ikääntyviä kohtaan 
koventuneen piittaamattomuu-
desta säälimättömyyteen.

Tästä yhtenä ikävänä todistee-
na on rikollisuuden salliminen 
vähentämällä poliiseja, jolloin 
ikäihmiset nähdään rikollisten 
taholta helppoina uhreina ja 
tähän liittyen poliisien toimin-
tojen keskittäminen ns. hevon 
kuuseen.
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Tämä pääkirjoitukseni voi vai-
kuttaa protestilta, tyytymättö-
myydeltä tai vain valittamisel-
ta, mutta tätä laatiessani olen 
pyrkinyt välittämään tuntemani 
suuren huolen joistain yhteisistä 
asioistamme, joille ei ole annettu 

painoa julkisuuden keskusteluis-
sa.

Olemme meille uudessa tilan-
teessa ja myönnän toisinaan pel-
kääväni ilmapiirimme lähenty-
vän jonkinlaista henkistä Uutta 

Kristalliyötä meitä kaikkia iäk-
käitä tai huonosti byrokratiaam-
me tuntevia kohtaan.

Juhani Valo 
Leewi03@jippii.fi

AURINKOISET KESÄJUHLAT LAHDESSA 
Teksti ja kuvat  
Riikka Mahlamäki-Kaistinen 
Sotavuosien jälkeen vuorossaan 
61. Inkeriläisten Kesäjuhla pi-
dettiin tänä vuonna uudessa 
paikassa. Lahdessa juhlia on 
toki vietetty lukuisia kertoja, 
mutta ei koskaan ennen Muk-
kulan kirkossa. Lahden seudun 
Inkeri-seuran puheenjohtaja 
Toivo Puranen sanoi olevansa 
tyytyväinen siitä, ettei juhlia ole 
tarvinnut siirtää sen paremmin 
urheiluhalleihin kuin lähipubei-
hinkaan.

– On hienoa, että saamme yhä 
olla seurakunnan suojissa jär-
jestämässä näitä juhliamme, 
Puranen totesi.Paikka osoittau-
tuikin erinomaiseksi. Avaraa ja 
valoisaa salia koristivat komeat 
vaaleat urut ja valoisa kirkkosali 
muuttui sulavasti peräosastaan 
ruokailutilaksi.

Juhlat alkoivat perinteiseen ta-
paan Suomen- ja Inkerin lip-
pujen saapumisella juhlasaliin. 
Juhlakansa nousi penkeistä ja 
keittiöhenkilökuntakin kiiruhti 

ovelle laulamaan mukana Nou-
se Inkeri -yhteislaulua. Lippu-
jen kanssa saapuivat totuttuun 
tapaan myös kauniit kukkater-
vehdykset, jotka toimitettiin 
myöhemmin haudoille. Kanta-
suomalaisia oli suojelemassa 500 
inkeriläistä heimoveljeä, joista 
on elossa Suomessa enää yksi.

Puranen avasi juhlat ja kiitti he-
ti kärkeen juhlien toteutuksen 
kannalta tärkeitä tekijöitä: In-
keri Ojalaa, Arvo Korppista ja 
Kyllikki Stenborgin keittiötii-

Kesäjuhlat 2018
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miä. Ilman heitä ei juhlista olisi 
tullut mitään. Tällaisten juhlien 
järjestäminen on aina monen 
vapaaehtoisen työpanoksen tu-
los.– Järjestäjinä mietimme, että 
olisi hyvä jos osallistujamäärä 
olisi isompi kuin Pietarin ka-
lasaalis eli enemmän kuin 105 
ihmistä, Puranen sanoi.

Tavoitteeseen päästiin reilusti, 
sillä juhlijoita saapui helteiseen 
Lahteen noin 300.

Herkkua monenlaista

Kun Inkeriläisten kesäjuhlat 
Lahdessa olivat vasta aluillaan, 
oli keittiössä hääritty jo pitkään 
ja monta päivää.– Kyllä tähän 
on mennyt monta päivää kun 
on tehty noita muna- ja kaalipii-
rakoitakin, 65-vuotias Marjatta 
Tiikkaja sanoi.

Hän oli Kesäjuhlien keittiö-
apuna ensimmäistä kertaa. Vie-
ressä touhuavalla 88-vuotiaalla 
Kyllikki Stenborgilla juhlia on 
tapana jo monta. Tarkkaa luku-
määrää hän ei tiedä, mutta mu-
kana on oltu ”ihan sieltä Juhani 
Jääskeläisen ajoista asti”. – Mi-
nulla on sellainen vika, että en 
osaa yhdistää kahta kirjainta. 
E:tä ja I:tä, Stenborg sanoi ja 
nauraa iloisesti.

Naiset sanoivat olevansa ennen 
kaikkea onnellisia siitä, että saa-
vat antaa näin panoksensa juh-
lille. Kesäjuhlien pääruokana oli 
herkullista kala- ja kesäkeittoa 
mansikka-raparperikiisselin  
kera.

Musiikillista iloa

Juhlissa kuultiin ehkä poikke-

uksellisenkin monta musiikki-
esitystä. Äänessä oli seitsemän 
esiintyjää tai esiintyjäryhmää. 
Yksi näistä oli useissa juhlissa 
aikaisemminkin esiintynyt ja 
aina kovin rakastettu Kaukopar-
tio.– Perustajajäsenet ovat siir-
tyneet ajasta ikuisuuteen, mutta 
me nuoremmat haluamme jat-
kaa heidän perinnettään. Tähän 
tilaisuuteen olemme kuitenkin 
valinneet vähän kevyempää 
musiikkia, mutta koska sotilaat 
aloittavat aina marssilla, niin 
aloitamme mekin.

Ensimmäisenä Kaukopartiolta 
kuultiin Sillanpään marssilaulu 
joka alkaa säkeistöllä:

Kotikontujen tienoita tervehtien 
Tämä laulumme kaikukoon 
Yli peltojen, vetten ja tunturien 
Aina Hangosta Petsamoon.

”Äänet ovat kuin nuorilla pojil-
la”, yleisöstä tuumattiin.

Kesäjuhlien ohjelma ei seuran-
nut aivan etukäteen painettua 
kaavaa. Väleihin mahtui monta 
kivaa lisäystä kuten esimerkiksi 
Mesimarjojen laulua ja näytel-
mällinen esitys pehmojänisten 
myymisestä.

Mesimarjojen ja Kaukopartion 
lisäksi tapahtumassa musisoi-
vat Viljantin kuoro ja Viljantin 
mieslaulajan, Helena Linttinen, 
Turun Orvokit ja Suoritsan sä-
velkuoro.

Vaikuttavia puheita

Suomen Inkeri-liiton puheen-
johtaja Juhani Valo peräänkuu-
lutti puheessaan muun muassa 
kaikkien arvostamista ja rakas-
tamista uskonnosta ja identitee-
tistä riippumatta. (Valon puheen 
voi lukea kokonaisuudessaan 
Kesäjuhlat-jutun lopusta).

Juhlassa kuultiin myös muun 
muassa piispa Aarren Kuukaup-

Marjatta Tiikkaja ja Kyllikki Stenborg ehtivät hetkeksi poseerata kameralle 
ruoanlaiton lomassa.

Kesäjuhlat 2018
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pia, pastori Nina Tetri-Mus-
tosta, joka ihasteli osallistujien 
määrää ja Inkeri liiton entistä 
puheenjohtajaa Alina-Sinikka 
Salosta, joka muisteli kosketta-
via kohtaamisia puheenjohtaja-
vuosiensa varrelta. 

Ohessa piispan tervehdys  
Inkeriläisten viestin lukijoille: 

Terveisiä Inkerin kirkosta, Au-
rinkoisesta Pietarista!

Oli suuri ilo tavata kesäjuhlilla 
vanhoja tuttavia, jotka kaikki 
kyselevät mitä kuuluu kirkolle?

Täytyy tunnustaa, että kirkos-
samme me eletään kiinnostavaa 
aikaa.

Raamatussa sitä nimitetään 
etsikkoajaksi. Otollisella ajalla 
minä olen sinua kuullut ja pe-
lastuksen päivänä sinua autta-
nut. Katso nyt on otollinen aika, 
nyt on pelastuksen päivä.

Tällaista aikaa ovat meidän van-
hempamme rukoilleet ollessaan 
karkotuksessa, kuka Siperiassa, 
kuka Keski-Aasiassa, kuka Kuo-
lan niemimaalla.

Meidän kirkkomme saa tänään 
tehdä työtä vapaasti julistaen 
evankeliumia, rakentaen kirk-
koja eri puolilla laajaa Venäjää, 
kouluttaen työntekijöitä omassa 
Teologisessa Instituutissa, aut-
taen vanhuksia ja heikko-osaisia 
laitoksissa, joita Inkerin kirkolla 
on neljä. Lisäksi tehden moni-
puolista työtä sosiaalisella alalla, 
nuorison keskellä, lasten parissa.

Joka vuosi meidän koulutukses-
sa on vähintään 150 opiskelijaa. 
On nousemassa uusi kirkko 
Murmasnkissa ja Minusinskin 
alueella Siperiassa. Suunnitteil-
la on myös kirkko Ulan Udeen 
Burjatiaan.  Tämä kaikki kertoo, 
että kirkko on haastettu raken-
tavaan työhön meidän maas-
samme.

Jumalan Sanan voima on val-
tavan suuri. Neljä vuotta sitten 

meidän kirkolle palautettiin 
vanhin luterilainen kirkkora-
kennus Pietarissa, Pyhän Annan 
kirkko, aivan keskustassa, 150 
metriä Liteinajakadulta, Kirots-
najakadulla.

Sinänsä hyvä asia, iloitsemme 
siitä. Mutta 10 vuotta sitten 
kirkossa tapahtui tulipalo. Se 
oli tuhopoltto. Kirkko tuhoutui 
täysin sisältäpäin. Kaupunki ra-
kennutti uuden katon ja maala-
si ulkofasadin ja luovutti kirkon 
meille tulipalossa tuhoutuneen 
interjöörin kanssa.

Mutta Jumala tekee ihmeitä. 
Tänä päivänä tämä kirkko on 
kaikista käytetyin kirkko ehkä 
koko Venäjällä. Joka kuukausi 
noin 6000 ihmistä käy kirkos-
sa tilaisuuksissa. Siellä tehdään 
suurenmoista diakonista avus-
tustyötä. Yli 50 koditonta pie-
tarilaista saa lämmintä ruokaa 
joka päivä. Nuorille järjestetään 
gospel-konsertteja. Kirkkosali 
on yleensä täpötäynnä. Siellä 
järjestetään erilaisia taidenäyt-
telyjä ja kerhoja.

Melkein kaikki toiminta on va-
paaehtoisten avulla järjestettyä. 
Ja tämä kaikki palaneessa kir-
kossa!

Me elämme ihmeellistä aikaa. 
Jumalan etsikkoaikaa. Palvele-
misen aikaa.

Tulkaa ja oppikaa kuinka Herra 
on hyvä.

Pietarissa 22.08.2018 
Aarre Kuukauppi, piispa 
Inkerin Evankelis-luterilainen 
kirkko Venäjällä

Kunniamerkkien saajat. 

Kesäjuhlat 2018

Tunnustukset

Juhlassa annettiin perinteiseen 
tapaan tunnustuksia. Inkeriläis-
ten Sivistyssäätiön myöntämän 
ansiomerkin saivat Sara Dyrin-
der (Göteborg), Toivo Hollo 
(Viro), Lilja Stepanova (Skuo-
ritsa), Matti Soilamo (Vantaa) 
ja Riikka Mahlamäki-Kaistinen 
(Muurame). Hollo piti pienen 
kiitospuheen ansiomerkin saa-
neiden puolesta. Suomen In-
keri-liitto ry:n viiri luovutettiin 
Tytti Piiroselle.
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Tilaisuuden lopuksi yleisöllä oli 
vapaa sana ja monella olikin sa-
nottavaa.

Monille inkerinsuomalaisille ke-
säjuhlat ovat kesän kohokohta, 
näin kuulee usein sanottavan. 

Laulu ja musiikki ovat aina ol-
leet inkeriläisille rakas harrastus. 
Jo 1899 kokoonnuttiin Skuorit-
saan ensimmäisille suurille lau-
lujuhlille. Niissä oli satamäärin 
ihmisiä. Seuraavat olivat 1901 
Tuutarissa, 1903 Venjoella, 1908 
Tyrössä, 1910 Keltossa, 1913 
Kolppanassa ja 1918 Tuutarissa.

Inkerin historian ns. sortovuo-
sien aikaan kesäjuhlia on pidet-
ty vuodesta 1920 vuoteen 1939 
luovutetun tai nykyisen Karjalan 
alueella, ei siis perinteisellä In-
kerin alueella.

Sotien takia kesäjuhliin tuli 16 
vuoden tauko. Suomessa pidet-
tiin ensimmäiset juhlat jo ennen 
järjestötoiminnan alkamista 
Järvenpäässä 1956. Sen jälkeen 
kesäjuhlat on Suomessa pidetty 
kahta kesää lukuun ottamatta 
joka kesä. Paikkakuntina ovat 
toimineet Turku, Tampere, Lah-
ti, Helsinki, Hyvinkää ja Rauma. 
Järjestämisvastuu on yleensä ol-
lut paikkakunnan omalla yhdis-
tyksellä.

Ruotsissa juhlia on järjestetty 
joka vuosi vuodesta 1948 alkaen.

Venäjällä Inkerin Liitto järjes-
ti ensimmäiset juhannusjuhlat 
(vastaa laulu- ja tanssijuhlia) 

Tytti Piironen sai Inkeri-liiton viirin.

juhannuksena 1989 Keltos-
sa. Seuraavat juhlat Tuutarissa 
1990 keräsivät 8000 ihmistä. 
1991 juhlittiin Kolppanassa ja 
sen jälkeen vaihdellen eri paik-
kakunnilla.

Viron kesäjuhlat järjestettiin en-
simmäisen kerran Elvassa 1991.

INKERILÄISTEN KESÄJUHLAT

Kesäjuhlat 2018



Antero Arola Kilpiäisistä, Jorma Heinonen 
Kouvolasta ja Into Saira Lahdesta ovat 
Kaukopartion miehiä.

Yleisön joukossa näkyi myös Hannu Nyman, joka oli mukana tekemässä Alfa TV 
-kanavalle Paimenpojasta Inkerin piispaksi -televisiosarjaa.

Mukana oli nuoriakin osallistujia.

Turun Orvokit odottivat johtajansa kanssa 
esiintymisvuoroaan.
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Lahtelainen Helena Nurmio myi arpoja, joilla 
paikattiin kesäjuhlien järjestelystä syntyneitä 
kuluja.

Kaukopartion esiintyminen sai täyden salin hartaalle 
mielelle.

Välipalaksi saatiin hauska jänistenmyynti 
esitys. Juhlien soisi sisältävän enemmänkin 
tällaista ilottelua. 

Kesäjuhlat 2018
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SUOMEN INKERI-LIITTO RY:N PUHEENJOHTAJA 
JUHANI VALON PUHE KESÄJUHLISSA

Tervehdin teitä kaikkia kesä-
juhlaan osallistuvia, kuten myös 
heitä, jotka eivät tänne päässeet 
saapumaan!

Hyvät kesäjuhlaan osallistujat, 
tuon esiin, kuinka virallinen 
Suomi suhtautui rajantakaisiin 
suomalaisiin vielä 1970-luvulla? 
Ei se ollut ensi kerta, sillä olipa 
kerran, oli toisenkin syytettynä 
kaikenlainen suomalaisuus. 

Seuraava, Hannes Sihvon ko-
koamasta kirjasta ”Inkeri, histo-
ria, kansa, kulttuuri” seuraavaksi 
lainaamani osa kertoo oleel-
lisimman syyn sille kauheu-
delle, jota inkeriläiset kokivat 
1930-luvulla Stalinin vainojen 
aikana.

”Vuosina 1929–1939 siirrettiin 
tai vangittiin Inkerissä noin 
50000 suomalaista. Tuomioi-
den syynä olivat lainausmerkein 
merkittyinä siis väitettyinä ”Ri-
kokset” eli taloudelliset, poliittiset, 
suomalaiskansalliset ja uskonnol-
liset asiat. Kuitenkin perussyynä 

vainoihin olivat 
vähemmistö-
kansallisuuksien 
tuhoamistar-
koitus. Tämä 
näkyy selvästi, 
kun tarkastelee 
vankileirien ja 
työleirien koos-
tumusta: Niis-
sä olivat koolla 
niin itämeren-
suomalaiset ja 

kaukaisemmat suomalais-ugri-
laiset kuin myös ukrainalaiset ja 
tataarit.

Stalinin kehittämä vainon vä-
line oli syyte nationalismista. 
Inkerinmaalla syytettynä oli itse 
asiassa suomalainen kansallisuus. 
Syytökset nationalismista ja neu-
vostovihamielisyydestä koskivat 
paradoksaalisesti myös niitä yk-
sityisiä ja yhteisöjä, jotka olivat 
toimineet itse kommunistisessa 
koneistossa. Niinpä tuonaikaisen 
propagandan tehokkaimmat väli-
neet, suomalaiset lehdet lakkasivat 
vuonna 1937. Seuraavana vuon-
na kiellettiin uskonnon harjoit-
taminen Inkerinmaalla. Vuonna 
1938 lakkautettiin suomenkieliset 
koulut sekä Karjalassa että Inke-
rissä. Sivistyneistö likvidoitiin.”

Tämä on varmasti tuttua inkeri-
läisille puhuttaessa inkeriläisten 
kokemista vastoinkäymisistä, 
osana vähemmistöihin kohdis-
tunutta kansanmurhaa Neu-
vostoliitossa. Ikävä kyllä, tästä 
ei keskusteltu suomalaisissa 
medioissa 1970-luvulla tai edes 

1980-luvun alkupuolella joten 
täällä Suomessa asuvat suo-
malaiset eivät saaneet julkista 
tietoa tästä valtaviin mittasuh-
teisiin paisuneesta kansanmur-
hasta, siitä vallankumouksesta, 
joka söi kaiken muun ohella 
omatkin lapsensa, suomalaiset 
kommunistit. Poikkeuksena 
olivat inkeriläisten omat järjes-
töt, mutta suomettuneisuuden 
syövereihin upotettiin kaikki 
tieto suomalaisten kohtaloista 
itäisessä suurvallassa.

Tarkoituksenmukaisuussyistä 
inkeriläisten ja itäkarjalaisten, 
saamelaisten tai virolaisten sekä 
muiden suomensukuisten asiois-
ta pidettiin ”matalaa profiilia” ja 
nuoret radikaalimme olivat kiin-
nostuneempia puolustamaan 
kaukaisten maiden ja maanosi-
en kansallisuuksien, mm. poh-
joisvietnamilaisten tai palestii-
nalaisten oikeuksia, tuntematta 
näiden elinpiiriä kovinkaan hy-
vin. Tätä kutsuttiin solidaarisuu-
deksi. Mutta ketä kohtaan? Ei 
ainakaan suomenheimoisia koh-
taan. Näistä vaiettiin. Jos edis-
tyksellisten merkkivalo vaihtui 
jonkin kansan kohdalla vihreäksi 
esikuvien mukaisesti, niin silloin 
tuulen suunta kääntyi mukana.

Vanha sananlasku tukee tätä 
suomettuneisuuden aikakautta 
eli ”Sitä tikulla silmään, joka 
vanhoja muistaa”. Tikkua ja vä-
hän vahvempaakin saivat Suo-
messa asuneet inkeriläiset kokea, 
jos 1970-luvulla uskalsivat nos-
taa esiin inkeriläisten kohtaloita. 

 Kuva: RMK
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Saivathan sotaveteraanimmekin 
kuulla näsäviisaiden pylväspyhi-
mystemme eli akateemisen nuo-
risomme suusta sellaista, kun 
”Mitäs menitte sotimaan”.

Suomessa oli aluillaan tuolloin 
hyvinvointivaltion ihanne, mut-
ta se ei näyttänyt hyväksyvän 
jäsenikseen muita, kuin taattua 
poliittista edistyksellisyyttä, eli 
vasemmistolaisia suomalaisia 
ja latinalaiseen Amerikkaan tai 
Afrikkaan keskittyvää huolenpi-
toa. Maa, joka unohtaa kansan-
sa kärsimykset, ei ole ansainnut 
valtion statusta, se on vain vä-
hemmistön ideologian hallitse-
ma tuuliviiri. 1900-luvun alussa 
olimme mielinkielin Venäjän 
tsaarille, vuosina 1918–1939 
olimme niin suomalais-arjalai-
sia, niin suomalais-arjalaisia ja 
sotien jälkeen rakastimme suur-
venäläisiä kommunisteja suurel-
la veljeydellä yli kaiken muun.

Tätä oman kansamme tahal-
lista unohtamista ja vähättelyä 
suurvaltamielistelyn oletettujen 
etujen nimissä pyydän tuonai-
kaisen nuorisomme puolesta 
anteeksi inkeriläisiltä seuramme 
ensimmäisenä ei-inkeriläisenä 
puheenjohtajana, olenhan sa-
maa ikäluokkaa. Ajattelutapani 
ei ole sen sijaan ollut koskaan 
inkeriläisiä kieltävää, parjaavaa 
tai hyljeksivää. 

Tällä hetkellä, täällä, tässä ja nyt, 
jos saisin jotain toivoa, olisi toi-
vomukseni se, että vihdoinkin 
voisimme kunnioittaa, arvostaa 
ja rakastaa aivan kaikkia suo-
malaisia, suomenruotsalaisia, 
saamelaisia, inkeriläisiä, karja-
laisia sillä suurella rakkaudella 
ja kunnioituksella, mikä syntyy 

yhteisyydestämme, yhteisistä 
juuristamme ja kohtaloistamme, 
yhteisestä etnisestä alueestamme 
ja yhteisistä kärsimyksistämme 
mutta myös yhteisistä iloistam-
me! Valtioiden rajat ovat keino-
tekoisia, mutta kuuluessamme 
yhteen, eivät rajat merkitse mi-
tään. Vapaa taivaan lintu ei len-
nä rajojen mukaan, vaan aivan 
muista motiiveista - olkaamme 
tänäänkin, jälleen kerran, yh-
dessä ilman keinotekoisia raja-
aitoja. Olemme yhtä kansaa, 
yhtä puuta mutta kukin omana 
yksilönään.

TYTTI PIIRONEN 
ON SUOMEN 
MUOKKOISIA
Teksti ja kuvat 
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Vanhan suomifilmin mukaan 
”Rakkaus on nopeampi Piiroisen 
pässiä”. Ehkä näin, mutta moni 
ei ole Piirosen Tyttiä ahkerampi 
inkeriläisten tukija. Kesäjuhlil-
la muun muassa Inkeri-aiheisia 
kirjoja, viirejä ja muita esineitä 
myynyt Piironen on ollut mu-
kana inkeriläisten toiminnassa 
1990-luvulta lähtien.

Hän sanoo olevansa hengeltään 
ehkä vartti-inkeriläinen, mutta 
vieressä seisova Anne Tuohimä-
ki toteaa, että oikea termi taitaa 
olla Suomen muokkoisia. Piiro-
sesta määritelmä tuntuu hyvältä 
– Suomalainen, inkerin kieleksi.

Piironen tuli mukaan toimin-
taan miehensä Hannun kanssa, 
kun Kelttoon rakennettiin kirk-

koa. Hannu Piironen vastasi 
tuolloin kirkon sähköjen vedos-
ta. Tästä reissusta tuli ensikipinä 
ja lopullisesti Piiroset veti mu-
kaan toimintaan samalla paikka-
kunnalla asunut kansanedustaja 
Lea Käihä.

– Aluksi en tuntenut oikein 
ketään, mutta kun muuttovir-
tojen alkuun oli paljon tarvetta 
avulle, jäin mukaan. Sittemmin 
olen saanut inkeriläisistä mon-
ta hyvää ystävää, Tytti Piironen 
sanoo.

Hän on toiminut Inkeri-liiton 
hallituksen jäsenenäkin jo upeat 
12 vuotta.

Piironen sai vuonna 2004 Sivis-
tyssäätiön ansiomerkin ja tänä 
vuonna hänelle luovutettiin ke-
säjuhlissa Suomen Inkeri-liiton 
viiri. Kunnianosoitus sai naisen 
silminnähden liikuttumaan, sillä 
silmät täyttyivät kyynelistä.

– Täytyy sanoa, että jokaisessa 
asiassa olen ollut mukana, enkä 
ole ajatellut lopettaa, hän nau-
rahtaa iloisesti.

Tytti ja Hannu Piironen tulivat vahingossa 
mukaan inkeriläisten toimintaan, mutta 
eivät ole katuneet hetkeäkään.
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JOTTA HEIDÄN OLISI HYVÄ OLLA
Skuoritsan Maria-kodin eteen tehdään työtä suurella sydämellä niin Inkerissä kuin Suomessakin.

Kesäjuhlat 2018

Teksti ja kuva:  
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Vantaan seurakunnan seurakun-
taneuvo Matti Sollamo ja Skuo-
ritsan Mariakodin johtaja Lilja 
Stepanova saivat Inkeriläisten 
Kesäjuhlilla Inkeriläisten sivis-
tyssäätiön ansiomerkin tunnus-
tuksena Inkerin heimon hyväksi 
suorittamastaan työstä.

 Sollamo ja Stepanova ovat 
tehneet kumpikin tahoillaan 
merkittävää työtä inkeriläisille 
vanhuksille vuonna 1995 pe-
rustetussa Maria-kodissa, joka 
sijaitsee Tervolassa noin 30 ki-
lometriä Pietarista lounaaseen, 
Skuoritsan lähellä. Skuoritsassa 
asui vuonna 1928 noin 9 000 
inkerinsuomalaista. Väestö oli 
enimmäkseen äyrämöisiä.

Sollamo on toiminut Maria-
kodin ystävät -yhdistyksessä 
alkuajoilta asti. Inkerin kirkon 
diakonissana päätyönsä tehnyt 
Stepanova puolestaan on ollut 
alusta lähtien talon johtajana.

– 1990-luvulla Venäjällä oli 
vaikeat ajat. Perestroikan myö-
tä kaikki romahti. Eniten tästä 
kärsivät vanhukset ja pienet 
lapset. Kun suomalaiset vapaa-
ehtoiset ja lähetystyöntekijät 
kävivät Inkerinmaalla, he alkoi-
vat puhua Suomessa siitä, miten 
vaikea tilanne vanhuksilla täällä 
on, Stepanova kertoo.

Maria-koti sai alkunsa Van-
taankosken seurakunnan kirk-

koherra Juhani Kopposelan os-
taessa Skuoritsan seurakunnan 
nimellä rakennuksen Tervolasta 
ja ryhtyessä kunnostamaan sitä 
vanhustentaloksi. Nimensä talo 
sai Kopponen lapsuuskodissa 
asuneen Marian mukaan. Maria 
oli inkeriläisiä ja kun inkeriläisiä 
vaadittiin palaamaan itään, Kop-
poselan isä sanoi, että ”Meiltä ei 
ketään palauteta.” Eikä palau-
tettu. Nyt Maria-koti tarjoaa 
turvallisen, lämminhenkisen ja 
täyden palvelun kodin monelle 
inkeriläisvanhukselle.

”Kun näin talon, 
kauhistuin ja sanoin, 
että tästä ei kyllä tule 

mitään.”

Rautakauppiaana työskennellyt 
Sollamo, jolla ei ole itsellään 
inkeriläisiä juuria, kertoo lähte-
neensä mukaan melkein vahin-
gossa.

– Lupasin lähteä yhdelle kun-
nostusreissulle. Kun näin talon, 
kauhistuin ja sanoin, että tästä ei 
kyllä tule mitään, hän muistelee 
hymyillen.

Paikallisten vanhusten olot kos-
kettivat enemmän kuin epätoi-
voiselta vaikuttava projekti.

– Vierailin ensimmäisellä reis-
sulla vanhusten kodeissa. Se oli 
pysäyttävä kokemus. Yksikin 
mummo asui talossa, jossa vain 
yksi huone oli lämmitetty, mutta 

silti huoneessa oli miinus kaksi 
astetta pakkasta. Mummo jakoi 
huoneen kolmen kilipukin kans-
sa. Pukit olivat syöneet seiniltä 
tapetitkin niin korkealta kuin 
ylettivät.

Paikallisten heikot olot ja vie-
raanvaraisuus sulattivat Solla-
mon sydämen. Hän jäi sanojensa 
mukaan «nalkkiin».

– Pietarin ja sen ulkopuolisen 
maailman välillä on selvä ero. 
Siinä missä Pietari vaikuttaa 
hyvinkin länsimaalaiselta ja hy-
vinvoivalta, ovat maaseudun olot 
usein yhä erittäin huonot.

Sollamo jäi toiminnasta pois 23 
vuoden jälkeen joulukuussa.

– Paljon enemmän olen sieltä 
saanut mitä sinne olen vienyt, 
hän sanoo ja hymyilee.

Maria-kodin ystävät -yhdistys 
kerää vuosittain vanhustenko-
tiin varoja 25 000 euroa. Rahat 
kertyvät jäsenmaksujen lisäksi 
erilaisten tapahtumien ja myy-
jäisten järjestämisellä. Yhdistys 
järjestää myös joka vuosi retkiä 
itänaapuriin ja matkan tuotto 
siirretään suoraan Maria-kotiin. 
Kun edessä on isompia remont-
teja, on tukea haettu myös Van-
taankosken seurakunnalta.

Sollamo muistuttaa, että Suo-
messa 25 000 eurolla ei saisi 
ylläpidettyä edes yhden van-
huksen hoitoa. Skuoritsassa täl-
lä rahalla taataan 28 vanhuksen 
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hyvinvointi viihtyisässä talossa, 
osaavan henkilökunnan huo-
massa.

– Ne mummot sanovat meille, 
että tämä on paratiisi. Joskus 
mietin, että on hyvä etteivät he 
näe millaisia vanhainkodit ovat 
Suomessa, Sollamo toteaa.

Talo saa tuloja myös asiakkaiden 
eläkkeistä. Alun huolto- ja pe-
rustamistöihin tuki myös Raha-
automaattiyhdistys.

Sollamon aikana monta mum-
moa ja pappaa on poistunut 
tuonpuoleiseen. Muistot heistä 
elävät vahvoina. Niin kuin se 
yksi satavuotias, joka ei osan-
nut iloita taloon tulleista kuu-
sikymppisistä miehistä, koska 
koki nämä tanssikavereina liian 
vanhoiksi.

Stepanova kertoo, että parhaim-
millaan Maria-kodissa on asus-
tanut 32 vanhusta. Nyt asukas-
määrä on 28. Enää kaikki eivät 
ole inkeriläisiä, sillä heitä ei vält-
tämättä pyri tarpeeksi taloon.

– Me olemme ajatelleet, että 
vaikka ensisijaisesti olemmekin 
inkeriläisille tarkoitettu talo, 
emme sulje pois muita paikkaa 
tarvitsevia, jos paikkoja on va-
paana, Sollamo sanoo.

Stepanova toteaa, että vanhus-
tenhoitoon on alettu panostaa 
Venäjällä. Taso on noussut niin 
kunnallisissa kuin yksityisissäkin 
kodeissa.

– Meidän koti voi olla ulkopäin 
vähän ruma, mutta sisältäpäin 
kaikki on oikein hyvin, Stepa-
nova sanoo ja hymyilee. Hän 

Kesäjuhlilla muistetuille Matti Sollamolle ja Lilja Stepanovalle inkeriläisten vanhusten 
asiat ovat erityisen lähellä sydäntä. 

näyttää tarkoittavan yhtä lailla 
puitteita kuin tunnelmaakin.

– On hyvä muistaa, että ilman 
Suomen apua Maria-kotia ei 
olisi koskaan tullut, hän lisää.

Nykyisellään Maria-koti on 
Skuoritsan seurakunnan omis-
tuksessa. Sollamo on huolissaan 
siitä mitä tapahtuu, jos Stepano-
va päättää jossain vaiheessa jää-
dä oikeasti eläkkeelle. 67-vuotias 
Stepanova lupaa kuitenkin jat-
kaa ainakin 70-vuotiaaksi asti.

” Meidän koti voi olla 
ulkopäin vähän ruma, 

mutta sisältäpäin 
kaikki on oikein 

hyvin.”
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INKERILÄISYYS – TÄTÄ SE ON
Lea Pakkanen tekee isänsä Santeri Pakkasen ja valokuvaaja Meeri Koutaniemen kanssa installaatio-
ta inkerinsuomalaisten vaiheista.

Teksti ja kuva  
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Inkeriläisten kesäjuhlilla Lah-
dessa kuultiin vapaan sanan 
aikaan freelance toimittaja, so-
siaali- ja kulttuuriantropologi 
Lea Pakkasta. Pakkanen ker-
toi yleisölle projektistaan, jossa 
kerätään inkerinsuomalaisten 
muistoja ja esineistöä kiertä-
vään installaatio-näyttelyyn. 
– Haluan kertoa haastattelujen, 
esineiden ja muistojen kautta in-
kerinsuomalaisten tarinan koko 
kaaren, Pakkanen sanoo.

Yksi näyttelyyn tulevista esineis-
tä on harmaaksi kulunut saunan 
ovi. Siihen Pakkanen kirjoitti 
7-vuotiaana lähtiessään Petros-
koista Suomeen, että ”Hei, hei 
mummo. Älä itke, äläkä ikävöi”.
Pakkasen isovanhemmat olivat 
Stalinin vainojen uhreja. Inke-
rinsuomalainen äidinisä vietiin 
puna-armeijaan laskuvarjova-
koojaksi eli desantiksi, tehtä-
vään, jossa hän jäi kiinni Suo-
men puolella. Hänet palautettiin 
suomalaisten toimesta muiden 
inkeriläisten tavoin Neuvos-
toliittoon, jossa hänet lähetet-
tiin rangaistukseksi Siperiaan, 
Norilskiin. Vankeustuomio oli 
kymmenen vuotta mineraali-
kaivoksessa.

Pakkasen äidinäiti ja tädit pa-
kattiin muiden inkerinsuoma-
laisten tavoin tavarajunaan ja 
kuljetettiin viikkokausia kestä-
neiden taipaleiden halki Jaku-
tiaan, Venäjän äärimmäiseen 

koilliskolkkaan. Pakkasen äiti 
syntyi Norilskissa, Siperiassa, 
kun isovanhemmat kymmenen 
vankeusvuoden jälkeen löysivät 
toisensa Karjalassa ja palasivat 
Norilskiin töiden perässä.

Kun huhtikuussa 1990 Neuvos-
toliitto natisi liitoksissaan ja pre-
sidentti Mauno Koivisto antoi 
Ylen Ajankohtaisen Kakkosen 
haastattelussa historiallisen lau-
suntonsa, Pakkasen perheessä ei 
vielä oltu muuttovalmiita. Rei-
lun vuoden kuluttua perhe kui-
tenkin muutti Suomeen ja Lea 
Pakkanen aloitti ensimmäisen 
luokan Pudasjärven ala-asteella 
Oulun läänissä. Sittemmin hän 
on opiskellut Helsingin ja Va-
lencian yliopistossa ja työsken-
nellyt freelancer toimittajana 
keskittyen ihmisoikeuksiin sekä 
kehitys- ja konfliktikysymyksiin 
mm. Israelissa, Palestiinalais-
alueilla, Myanmarissa, Kolum-
biassa, Tansaniassa ja Syyriassa. 
Hänen erityinen kiinnostuksen 
ja tutkimuksen kohteensa on 
ollut siviilien selviäminen yh-
teiskunnallisten murrosten ku-
ten sotien ja kriisien yhteydessä. 
– Henkilökohtaisten kokemus-
ten takia inkeriläisten asia on 
ollut minulle tosi tärkeä, mutta 
myös vaikea. Työtehtävien kaut-
ta syrjityn kansanosan kohtalo 
tuli lähemmäs.

Installaatio-projektissa ovat mu-
kana myös Pakkasen isä, toimit-
taja Santeri Pakkanen ja ystävä, 
valokuvaaja Meeri Koutaniemi.

Projektista syntyvä installaatio 
herättää Suomessa kiinnosta-
vana ja tärkeänä pidetyn, mutta 
kaukaiseksi jääneen Stalinin ajan 
henkiin tuomalla vakiintuneen 
historiallisen narratiivin rinnal-
le aikakaudesta selvinneiden in-
kerinsuomalaisten kokemukset 
videohaastattelujen sekä kotiar-
kistojen esineistön ja valokuvien 
voimin. Karkotusjuniin kiireh-
tineiden päiväkirjamerkinnät 
paluumahdollisuuden toivossa 
maahan haudatuista ompeluko-
neista, suvuissa kulkeneet tari-
nat Siperiassa paljain käsin ka-
lastamisesta ja vankileirielämän 
arjesta tekevät Stalinin ajasta 
ymmärrettävää ja konkreettista.

Kyseessä on ensimmäinen suu-
relle yleisölle tarkoitettu teos, jo-
ka rakentaa tarinallisen kaaren 
inkerinsuomalaisten vaiheista 
Ruotsin vallan ajasta aina pa-

Lea Pakkanen tekee installaatiohanketta 
Santeri Pakkasen ja Meeri Koutaniemen 
kanssa.

Kesäjuhlat 2018
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luumuuttoon saakka. Toteutus 
yhdistelee inkerinsuomalaisten 
haastatteluaineistoa, muotoku-
via, maisemakuvia, ääni- ja

videomateriaalia, kotialbumi-
en materiaalia ja yksityistä esi-
neistöä sekä arkistomateriaalia. 
Installaation tavoitteena on li-
sätä tietoisuutta inkerinsuoma-
laisten historiasta, paluumuuton 
syistä ja seurauksista sekä pohtia 
inkerinsuomalaisten suhdetta 
Suomen historiaan ja suomalai-
suuteen.

Koska työn alla on näin mit-
tava projekti on aiheellista 
kysyä, mikä sen tekijöitä lii-
kuttaa. Mikä saa heidät ryh-
tymään moiseen työhön. 
– Lähes 30 vuotta paluumuu-
ton käynnistymisen ja kaksi 
vuotta sen loppumisen jälkeen 
suomalaisten tietämys inkerin-
suomalaisista ja heidän kytkök-
sestään Suomen historiaan on 
vähäinen. Tämä johtuu aiheen 
heikosta käsittelystä esimerkik-
si suomalaisessa opetusjärjes-
telmässä ja mediassa. Kouluissa 
inkerinsuomalaisista ei opeteta 
ja julkisessa keskustelussa inke-
rinsuomalaisten saama huomio 
on jäänyt vähäiseksi rajoittuen 
Stalinin vainojen kauhujen sekä 
paluumuuton byrokratian ruoti-
miseen, Pakkanen sanoo.

Projektin tekijät muistuttavat, 
että suuri yleisö ihmettelee yhä, 
keitä inkerinsuomalaiset oikein 
ovat ja miksi he ovat ylipäätän-
säkin päätyneet Suomeen.

Suomessa tiedetään vähän myös 
siitä, että vaikka Stalinin kuo-
leman jälkeen inkerinsuoma-
laisten kokema vaino helpotti, 

kontrolli hallinnon taholta ja 
laajamittainen syrjintä jatkui. 
Inkerinsuomalaista syntype-
rää olevan neuvostokansalaisen 
passin etniseen sarakkeeseen 
merkittiin tunniste “Finn”, suo-
malainen, mikä vaikeutti esi-
merkiksi asuinpaikan, työ- tai 
opiskelupaikkojen saantia ja 
maassa matkustamista.Syrjin-
nän seurauksena moni luopui 
suomen kielestä, kulttuuri alkoi 
näivettyä, lapset opetettiin vai-
kenemaan perheen taustasta ja 
uskonnon harjoittaminen painui 
maan alle. Monet kuitenkin säi-
lyttivät suomenkieliset nimensä 
ja perinteensä. Useissa perheissä 
suomen kieli siirtyi sukupolvelta 
toiselle salaa perheiden sisällä.

Pakkanen sanoo, ettei kiinnosta-
vaa ole vain Inkerin tapahtumat 
vaan myös paluumuuton vas-
taanotto Suomessa. Se miten in-
keriläiset vastaanotettiin täällä.

Koiviston päätös ja tarjottu 
mahdollisuus sai useimmilta 
inkerinsuomalaisilta kiitosta, 
mutta suomalaisilta myös kri-
tiikkiä. Lama-ajansuomalaisten 
mielissä inkerinsuomalaisia tu-
lijoita ei enää pidetty tarpeeksi 
suomalaisina, jotta paluumuutto 
olisi sanana ja tekona oikeutettu. 
Monia inkeriläisiä puolestaan 
kohtasi uusi hämmennys: siinä 
missä Neuvostoaikana vainon ja 
epäluulon perusteena oli ollut 
suomalaisuus, nyt Suomessa jot-
kut karsastivat heitä venäläisinä. 
Monet kokivat, että Suomessa 
tarvittiin jälleen uusi identitee-
tin häivyttämisoperaatio, nyt 
syrjintää välttääkseen piti lai-
mentaa venäläisiä kulttuuripiir-
teitä.Jotta installaatio tarjoaisi 
mahdollisimman monipuolisen 

kuvan inkeriläisyydestä, Pakka-
nen toivoo monen inkeriläisen 
innostuvan jakamaan tarinoi-
taan projektin tekijöille. Myös 
moninaiselle esineistölle on 
tarvetta. Kaikki lainatut tavarat 
palautetaan luonnollisestikin 
näyttelyn jälkeen omistajilleen.  
– Olisi hienoa saada näyttelyyn 
mukaan vanhoja päiväkirjoja, 
jotka kuvaavat 30–40 -lukujen 
tapahtumia, vanhoja inkerin-
suomalaisten passeja, valokuvia 
karkotusmatkoilta, vaatteita ja 
esineitä, jotka muistuttavat ko-
kemuksista, Pakkanen haaveilee.

Näyttelyn tarkoituksena on tie-
don lisääminen ja monipuolisen 
kuvan antaminen inkeriläisyy-
destä. Näin ollen vääränlaisia 
tarinoita ja kokemuksia ei ole. 
Yksi osa installaatiosta on inke-
riläisten valokuvaus. Kuvauksen 
toteuttaa Koutaniemi dokumen-
toimalla aineistonkeruumatkoja 
Inkerinmaalla ja Siperiassa sekä 
kuvaamalla keskeisiä haastatel-
tavia.Hankkeelle on myönnet-
ty Suomen kulttuurirahaston 
apuraha ja tavoitteena on saada 
installaatio näyttely valmiiksi 
vuoteen 2020, jolloin tulee ku-
luneeksi 30 vuotta inkerinsuo-
malaisten paluumuuton alkami-
sesta.

Materiaalin keruu aloitetaan ku-
vausmatkoilla Inkerinmaalle ja 
Siperiaan syksyllä 2018, minkä 
jälkeen jatketaan haastatteluilla 
paluumuuttaneiden inkerinsuo-
malaisten parissa Suomessa sekä 
arkistomateriaalin läpikäynnillä.

Pakkaseen voi ottaa yhteyt-
tä sähköpostitse osoitteessa. 
lea.p.pakkanen@gmail.com tai 
puhelimitse: 044 074 5064

Kesäjuhlat 2018
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AJATUKSIA JUHLILTA

Osallistuin tänä vuonna Inkeri-
läisten Kesäjuhlille muutaman 
vuoden tauon jälkeen. Kahtena 
edellisenä vuotena työkiireet 
menivät niin pahasti ristiin 
Kesäjuhlien kanssa, etten mi-
tenkään ehtinyt juhlille, vaikka 
olisin halunnut. Tänä vuonna 
aikatauluni olivat onneksi pa-
remmat.

Ajellessani Keski-Suomesta 
kohti Lahtea, mietin onkohan 
kahdessa vuodessa tapahtunut 
paljon muutoksia osallistujien 
määrässä. Että onko paikalla 
enää vain kourallinen aktiivi-
jäseniä vai joko salit kaikuvat 
tyhjyyttään.

 Oli hienoa huomata, että epäi-
lyni olivat turhat. Puheensorina 
oli jälleen tasainen ja halaukset 
lämpimiä. Osallistujien määrä 
tuntui pikemminkin kasvaneen 
kuin vähentyneen.

Paikalla ei toki ollut paljon 
nuoria inkeriläisiä tai inkeriläi-
syydestä kiinnostuneita, mutta 
sitä enemmän sitkeitä, eläväisiä 
ja puheliaita vanhemman suku-
polven edustajia. Moni kertoi 
olleensa tapahtumassa mukana 
niin monena vuotena, ettei pysty 
kokonaislukua edes muistamaan. 
Mietin mahtoiko joukossa olla 
sellaisia, jotka ovat olleet muka-
na kaikissa 61 juhlassa.

Tapahtuman ja ylipäätänsäkin 
inkeriläisten seuratoiminnakin 
ympärillä pyörii jatkuvasti hil-
jaista keskustelua siitä, kuinka 
kauan osallistujia riittää. Ajel-
lessani takaisin kotiin mietin, 
ettei tämä ehkä ole olennainen 
kysymys. Tärkeää on pitää yhtä 
ja järjestää tilaisuuksia nyt, ei 
miettiä sitä, kuinka kauan ky-
syntää on. Sillä niinhän se on, 
että ei se määrä vaan se laatu!

Riikka Mahlamäki-Kaistinen 
Inkeriläisten viestin  
toimitussihteeri

Inkeriläisten kesäjuhliin kuuluu olennaisena tekijänä monen 
osallistujan ja järjestäjän huulilla karehtiva hymy.

Kesäjuhlat 2018
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ONNITTELUT
Hyvinkään Inkeri-kerho haluaa 
onnitella vielä näin Inkeriläisten 
Viestin välityksellä kerhonsa 
vanhinta jäsentä Aino Laihis-
ta, joka maanantaina 2.7.2018 
täytti 95 vuotta. Kerhon pu-
heenjohtaja kävi heinäkuussa 
kukkien kera onnittelukäynnillä 
Laihisen luona.

Aino muutti 1990-luvun alus-
sa miehensä kanssa Suomeen, 
jonne hänen tyttärensä ja poi-
kansa perheineen olivat jo ai-
emmin tulleet. Tyttären perhe 
tuli Riihimäelle ja Riihimäelle 
Ainokin saapui miehensä kans-
sa. Aino Laihinen liittyi Hyvin-
kään Inkeri-kerhon jäseneksi ja 
käy edelleen Hyvinkäällä kerhon 
kokouksissa kimppakyydillä 
muiden riihimäkeläisten jäsen-
ten kanssa.  

KOKOUSKUTSU
Suomen Inkeri-liitto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina,  
lokakuun 27. päivänä 2018 klo 14.00 Karjalatalolla, Inkeri kodissa.

Käpylänkuja 1 
00610 Helsinki

Kokouksessa käsitellään säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat.

Äänivaltuutettuja ovat v. 2018 jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenjärjestöjen valtuut-
tamat henkilöt sekä ne hallituksen hyväksymät henkilöjäsenet, jotka ovat maksaneet 
v. 2018 jäsenmaksunsa.

Hallitus
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INKERILÄISPARI VENÄJÄN 
VALLANKUMOUSMELSKEISSÄ
Kari Lampikoski kirjoitti romaani sisukkuudesta ja  
järkähtämättömästä rakkaudesta.

Teksti: Riikka Mahlamäki-
Kaistinen/Kari Lampikoski

”Kuusivuotias terhakka pojan-
viikari seisoi tuvan oven takana 
ja tihrusi avaimenreiästä sisälle. 
Hän kuunteli uteliaana, mitä 
hänen isänsä puheli kolmen ky-
läilemään tulleen pietarilaisen 
ylioppilaan kanssa. He kertoivat 
salaisuuden, joka edellytti ehdo-
tonta vaitiololupausta. Pojan-
viikari painoi korvansa entistä 
tiiviimmin ovea vasten, koska 
nimenomaan salaisuuden kiin-
nostivat häntä.”

Näillä sanoilla alkaa Kari Lam-
pikosken tuore romaani Inkeri-
läispari Venäjän vallankumous-
melskeissä. Lampikoski kertoo 
kiinnostuksensa Inkeriin kum-
puavan kummisedältään Aatami 
Kuortilta.

– Hän joutui inkerinsuomalaise-
na pappina bolţevikkien vainon 
kohteeksi toimiessaan Lempaa-
lan, Vuolen ja Miikkulaisten 
seurakuntien hoitajana, papiksi 
nimitettynä.

Lampikoski kertoo, että kummi-
sedälle langetettu kuolemantuo-
mio muuttui kymmenen vuoden 
komennukseksi pakkotyöleirille.

– Hän pakeni Vienan meren 
rannalta Magrinon vankileiril-
tä. Paettuaan Suomeen vaelta-
en satojen kilometrien matkan 
Kuusamon korkeudelta rajan yli 

Suomeen, hän alkoi opiskella 
Jyväskylän opettajaseminaarissa, 
missä isäni tapasi hänet. Heistä 
tuli elinikäiset ystävät ja minus-
ta kummipoika. Sain Aatamil-
ta kaikki hänen kirjoittamansa 
seitsemän Inkeri-aiheista kirjaa. 
Vuosikymmenien jälkeen aloin 
lukea hänen kirjojaan uudelleen. 
Asuinpaikkani Lohjan seura-
kunnan kulttuuripersoonana 
arvostettu kirkkoherra Akseli 
Kajanti herätti myös tarinoillaan 
koulupojan kiinnostuksen Inke-
riä kohtaan. Hän kertoi kiehto-
vasti inkerinsuomalaisista vai-
kuttajista ja persoonallisuuksista.

Lampikoski on kirjoittanut vuo-
sien varrella lähes parikymmen-
tä tietokirjaa ja viimeisinä kol-
me lastenkirjaa. Näiden jälkeen 
mielessä pyöri ajatus, että mitä 
seuraavaksi. Sitten hän näki un-
ta siitä, että kirjoitti historiallista 
dokumenttia Aatami Kuortista 
Yleisradiolle.

– Muistin isäni kertoneen, että 
Aatami Kuortti oli ollut Yleis-
radiossa Eino S. Revon pääjoh-
tajakautena jonkinlaisessa pan-
nassa, kun hän oli kertonut jul-
kisesti kriittisesti Inkerin oloista.

Lampikoski päätti tehdä do-
kumentin sijasta näytelmän 
käsikirjoituksen. Hän opiskeli 
näytelmäkirjoittamisen taidon 
Kansallisteatterin ohjaajan Juk-

ka Rantasen ja Seinäjoen teat-
terin taiteellisen johtajan Vesa 
Valon opastamina. Valmistui 
käsikirjoitus nimellä ”Pappi ja 
politrukki”. 

– Yritykset saada näytelmä esi-
tettäväksi raukesivat. Päättelin 
teatterijohtajien vieroksuvan 
kristillisesti painotettua tekstiä. 
Helsingin kaupunginteatterin 
päädramaturgi Merja Turunen 
tosin kiitteli tekstiä kannustaen 
kirjoittamaan aiheesta romaanin. 
Päätin kuitenkin laatia ensin 
libreton Savonlinnan oopperan 
librettokilpailuun. Sain ohjausta 
Suomen kansallisoopperan ar-
vostetulta ex. ohjaajalta Jussi Ta-
polalta. Libretto nimeltä ”Vihan 
vangit – rakkauden unelmat” 
valmistui nopeassa tahdissa.

Produktio ei kuitenkaan eden-
nyt toteutukseen asti. Sekä näy-
telmäteksti että libreton laulu-
tekstit osoittautuivat kuitenkin 
hyödyllisiksi romaanin ainek-
siksi.

Lampikoski sanoo, että teoksen 
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laatiminen ei olisi ollut mah-
dollista ilman perusteellista sy-
ventymistä historiateoksiin sekä 
inkerinsuomalaisten elämänker-
toihin. 

– Suomen Inkeri-Liitto on 
tehnyt arvokkaan kulttuuriteon 
kokoamalla aihepiiristä bibliog-
rafian, mikä on ollut allekirjoit-
taneelle suureksi avuksi. Tausta-
aineistona käyttämäni huomat-
tava Inkeriä ja Venäjää koskeva 
kirjallisuus on nähtävissä kirjani 
lähdeluettelosta. Hyödyllisiä tie-
toja olen saanut lisäksi Aatami 
Kuortin pojan, Jorma Kuortin 
sekä Suomen Inkeri-Liiton 
edustajien haastatteluissa sekä 
lukuisissa liiton järjestämissä ti-
laisuuksissa.

”Kommunistipamputkin 
kävivät varmuuden 

vuoksi ripillä”.

Lampikoski sanoo tutustu-
neensa stalinistiseen urkintaan 
ja toisinajattelijoiden vainoon 
toimiessaan merimiespappina 
Puolan Gdanskissa 1960-lu-
vun alkuvuosina. Tuolloin kävi 
ilmeiseksi, että kommunisteilla 
oli määräysvalta, mutta katoli-
sella kirkolla vaikutusvaltaa 

– Kommunistipamputkin kä-
vivät varmuuden vuoksi ripillä, 
Lammikoski naurahtaa. 

Hän kertoo tutustuneena Neu-
vostoliittoon ja Venäjään ope-
tusalan tehtävissä Leningradissa, 
Moskovassa ja aina Permissä asti 
sekä perehtynyt ammatillisissa 
tehtävissä myös Viron, Unkarin 
ja Puolan oloihin sosialistisella 

kaudella. 

Faktaa ja fiktiota

Lampikoski valitsi teoksensa 
päähenkilöiksi inkerinsuoma-
laisen opettajan ja hänen oppi-
laansa.

– Rohkenin sijoittaa teokseen 
Aatami Kuortin heidän ystä-
väkseen. Kaksikko Anna-Kaa-
rina Eliaksentytär Olkkonen ja 
Simon Apramovitţ Otsala on 
fiktiivinen. Saarnaaja Valtte-
ri Patrakka on myös kirjassani 
merkittävä roolihenkilö. Runsas 
kirjallisuus ja omat vaiherik-
kaat elämäni kokemukset ovat 
tarjonneet riittävästi virikkeitä 
heidän elintaipaleittensa realisti-
seksi kuvaamiseksi. Esimerkiksi 
Aale Tynni on kertonut kirjas-
saan opettaja Aapo Vesikosta, 
joka joutui vangiksi Solovetskin 
vankileirille. Olen yrittänyt pi-
täytyä mahdollisimman tarkoin 
vallinneita olosuhteita kuvaaviin 
faktoihin, mutta otin vapauden 
oikoa paikoin todellisuutta mie-
lenkiintoni ja mielikuvitukseni 
siivittämänä. 

Lampikosken tavoite oli kuvata 
päähenkilöiden elämänvaihei-
ta sikäläisissä oloissa sellaisina, 
kuin ne olisivat voineet olla pa-
himmillaan ja parhaimmillaan. 

– Olen yrittänyt samastua ajan 
henkeen, inkerinsuomalaisten 
elinolosuhteisiin ja kansanta-
poihin, kansallisromantiikan 
piirteisiin sekä elämää ohjaaviin 
moraalikoodeihin sekä aikalais-
ten tapaan ilmaista itseään pu-
humalla ja kirjoittamalla.

Tämä pitää sisällään esimerkiksi 

repliikkeja, lauluja ja piirroksia. 
Lampikoskea ovat kiinnostaneet 
myös Inkerin kirkko ja Inkerin 
aktiivinen Luterilainen Evanke-
liumiyhdistys sekä pienimuotoi-
nen Hyppääjäliike. Hän sanoo 
kuvaavansa kaunistelematta 
Venäjällä vallan anastaneiden 
bolţevikkien ideologiaa ja toi-
mintatapoja suhteessa inkerin-
suomalaisiin.

– Olen tuonut paikoin esiin 
myös suomalaisten punaemi-
granttien näkökulman sekä 
heidän toimintansa motiiveja. 
Lukija saattaa pitää teosta jul-
man säälimättömänä kuvaukse-
na bolţevikeistä, mutta sellaisia 
he olivat inkerinsuomalaisia 
kohtaan. Professori Vladimir 
Tshernjaev kuvasi äskettäin Suo-
mi-Venäjä-seuran seminaarissa 
pitämässään esitelmässä suure-
na vahinkona sitä, että bolţevikit 
riistivät vallan menţevikkien 
sosiaalivallankumoukselliselta 
puolueelta Venäjän lokakuun 
1917 vallankumouksessa. In-
kerinsuomalaisten historia olisi 
epäilemättä saanut kokonaan 
toisenlaisen sävyn, jos Alexandr 
Kerenskin hallitus olisi saanut 
kehittää Venäjää demokraattisin 
periaattein, Lampikoski sanoo.

Havaintojani inkerinsuoma-
laisista

Lampikoski toteaa, että Inkerin-
suomalaisella väestöllä on ollut 
kautta historiansa koulutettu 
sivistyneistönsä sekä useita it-
seoppineita sivistyneitä kansan-
ihmisiä. Moni oli saanut oppia 
myös Viipurissa ja Pietarissa. 
Arvovaltainen inkerinsuoma-
lainen Kaapre Tynni oli onnis-
tunut houkuttelemaan useita 
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pappeja ja opettajia Suomesta 
palvelemaan Inkerin kallista 
kansaa. 

Ohessa muita Lampikosken ha-
vaintoja:

– Kolppanan opettajaseminaari 
sekä muut oppilaitokset olivat 
evankelisluterilaisen kirkon ja 
lehdistön ohella merkittäviä 
sivistyksen keskuksia. Opiston 
opettajat ja oppilaat olivat ve-
näjänkielentaitoisina kiinnostu-
neita venäläisestä klassikkokir-
jallisuudesta: Turgenjev, Gogol, 
Tolstoi, Lermontov ja Tţehov 
kärkiniminä (kirjassa Simon 
Otsala ja Anna Olkkonen).

– Romanttinen rakkaus oli 
nuorten naisten haaveena. Rak-
kaus vanhempaan mieheen ko-
ettiin turvana (kirjassa Anna 
Olkkonen).

– Bolţevikit harjoittivat naisten 
ahdistelua ja alistamista, ns. va-
paan rakkauden vaihe. (kirjassa 
komendantit sekä vankileirien 
johtajat).

– Inkerinsuomalaisissa oli leik-
kimielisiä ja huumorintajuisia 
persoonallisuuksia. (kirjassa Si-
mon Otsala) Huumori toi hel-
potusta usein perin ankeaan ja 
kovaan elämään.

– Enemmistö oli omaksunut 
vankan kristillisen, moni evan-
kelisen (hedbergiläisen) vakau-
muksen (kirjassa Aatami Kuort-
ti).

– Pieni osa kuului lahkoihin 
(baptistit ja mennoniitit). Hyp-
pääjät olivat pieni, joskin kiin-
nostavin lahko (kirjassa saarnaa-

ja Valtteri Patrakka).

– Valkoisesta Suomesta pa-
enneet punakaartilaiset saivat 
merkittäviä asemia neuvostove-
näjällä ja ryhtyivät vainoamaan 
inkerinsuomalaista väestöä.

– Punaisten vihan ja vainon mo-
tiivit ovat ymmärrettäviä: tsaris-
tien ja valkoisten mannerheimi-
läisten väärinkäytökset, sisällis-
sodassa häviäminen ja niistä 
johtuva katkeruus. Komissaarit 
ja politrukit pelkäsivät ”Mosko-
vaa” – ellei vainonnut muita, tuli 
itse vainotuksi.

– Vallankumouksen alkuvai-
heessa, ennen Stalinin käynnis-
tämää suurta 1930-luvun vainoa, 
inkerinsuomalaiset uskalsivat 
panna vastaan kuulustelijoil-
le ratsioissa ja kuulusteluissa. 
Inkerinsuomalaiset epäillyt ja 
vangitut saattoivat kiistellä roh-
kein sanakääntein pidättäjiensä 
kanssa. Rohkeimmat kieltäy-
tyivät jyrkästi allekirjoittamasta 
aiheettomia syytöksiä (kirjassa 
Simon Otsala).

– Vaikka kysymyksessä on fiktii-
vinen draama, tapahtuvat peilaa-
vat todellisuutta: konspiraatio-
toiminta, ratsiat, vangitsemiset, 
kuulustelemiset, vankila- ja pak-
kotyöleiritapahtumat.

– Puhekielessä oli tapana te-
hostaa sanomaa venäjän kielellä 
(kirjassa venäjänkieliset replii-
kit) 

– Ulkoiset puitteet ovat tarinas-
sa realismia, aikaansa sidottuja, 
mutta ihmisten tunnereaktiot 
epäluulot, viha, pelko, rohkeus, 
sisukkuus, ihastuminen ja rakka-

us ovat nykyaikaa.

Kirjaa voi tilata kokonaishintaan 
21 euroa suoraan tekijältä. (Kirja 
15e, postimaksu 6e).

Sähköpostitse: kari.lampikos-
ki@gmail.com

Kirjeitse osoitteesta: Kari Lam-
pikoski. Kanneltie 14 B 11 
00420 Helsinki

Tekstiviestillä: 0400 299 809

Liitä tilaukseen nimesi ja pos-
tiosoitteesi. Kirja toimitetaan 
kirjepostina (mahtuu postiluu-
kusta) ja mukana tulee tilitiedot 
maksua varten. 

”Kari Lampikoski”
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JUHO PUUMALAINEN IN MEMORIAN
3.7.1935 – 27.3.2018

Juho oli sekä Suomen Inkeri-lii-
ton että Helsingin seudun Inke-
ri seuran jäsen. Hän eli viimei-
set kymmenisen vuotta syöpää 
sairastaen. Kuitenkin hän pääsi 
poistumaan ajasta ikuisuuteen 
ilman, että yksikään meistä, hä-
nen järjestöystävistään tiesimme 
hänen pois menostaan.

Toukokuussa, kevään viimei-
sessä Inkeri-iltapäivässä Helena 
Jefimova kysyi minulta, tiedänkö 
jotain Juhosta. En tiennyt, joten 
lähdin selvittämään tilannetta. 
Sain tietää, että Juho oli hau-
dattu pari kuukautta sitten.

Viiden vuoden puheenjohta-
jakautenani Juho oli osallistu-
miskertojen mukaan laskettuna 
kaikkein aktiivisin jäsenemme. 
Minulla on 30 tapahtuman osal-
listujaluettelo. Juho on ollut mu-
kana näistä 24:ssa. Juhon aktiivi-
suus on huomattu ja myös pal-
kittu. Hän on saanut Inkeriläis-
ten sivistyssäätiön myöntämän 
ansiomerkin kunniakirjoineen 
1987. Liitto on 2014 kutsunut 
hänet kunniajäseneksi.

Viktor Hyyrönen, joka oli Hel-
singin seuran puheenjohtaja, 
muistaa Juhon vakituisena teh-
tävänä olleen jäsenmaksujen 
keräämisen. Toivo Tupin taas 
muistaa hänen käyneen Larin 
Parasken patsaalla 28.2. joka 
vuosi, kun inkeriläiset ovat siel-
lä käyneet.

Kun seuramatkoilla on paljon 
tilaisuuksia vapaaseen keskus-
teluun, minulle on jäänyt eri-

tyisesti mieleen Juhon puhe-
liaisuus. Hän oli suorasanainen 
ja jokaiseen aiheeseen hänellä 
yleensä oli oma mielipide ja nä-
kökulma, jonka hän toi mielel-
lään esille.

Juho on syntynyt Tuuterissa, ja 
ehti käydä ensimmäisen luokan 
Inkerin Tuuterin kansakoulua 
ennen Saksan miehitystä. Kun 
inkeriläisiä alettiin lähettää 
Suomeen, Puumalaiset tulivat 
tavanomaista reittiä, ensin Vi-
roon, Paldiskin kokoomaleirille, 
sieltä Suomenlahden yli Han-
gon leirille. 

Loimaan leirillä löytyi sijoi-
tuspaikaksi Nummelasta Ali-
Rostin tila. Sieltä muutettiin 
isän töiden perässä Syrjämä-
keen. Syksyllä 1944 Juho aloit-
ti koulunkäynnin Palajärvellä 
siskojensa Tyynen (s. 1933) ja 
Lyytin (s. 1938) kanssa. Juho on 
kertonut, että vastaanotossa ei 
ollut valittamista, vaikka joskus 
kuultiinkin ryssittelyä.

Kun inkeriläisiä alettiin palaut-
taa Neuvostoliittoon, Puuma-
laisten isäntä Karl Eklund kävi 
sitkeää taistelua viranomaisia 
vastaan, ja näin perhe sai jäädä 
Suomeen. Juho on aina vakuu-
tellut olevansa hyvin onnellinen, 
että on saanut elää Suomessa 
suomen kansalaisena. Elämän-
työnsä hän teki telakka- ja vesi-
rakennustöissä.

Muistan Taaitsaan 2009 teh-
dyltä juhannusmatkalta, kuinka 
tärkeänä Juho piti, että pääsee 

vierailemaan erään vanhan inke-
riläisen miehen luona. Tämä oli 
niitä, jotka 1944 – 1945 lähtivät 
takaisin Inkeriin. Juhon ystävä 
oli niitä harvoja, jotka myö-
hemmin myös pääsivät omaan 
kotiinsa. Juholla oli tietenkin 
mojovat tuliaiset tälle yksinään 
elävälle erakolle.

Kiitän tekstissä mainittuja hen-
kilöitä ja erityisesti Juhon tytärtä 
Niina Puumalaista kunkin osuu-
desta tekstin syntyyn.

Alina-Sinikka Salonen

Juho Puumalaisen hauta ennen 
juhannusta 2018. Kivipaadella Suomen 
Inkeri-liiton muistotervehdys.  
Kuva: Alina-Sinikka Salonen

Juho Puumalainen viimeistä  
kertaa Inkerikodissa.
Kuva: Anne Tuohimäki.
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MITKÄ IHMEEN INKERILÄISET? 
– uusinta Inkeri-tutkimusta

Aika: tiistai 16.10.2018 klo 12.00–16.30 
Paikka: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) juhlasali, Hallituskatu 1, Helsinki 
Lisätietoa: tiedotus@finlit.fi, 0201 131 231 / viestintä

Inkeri-teemapäivänä kerrotan ja keskustellaan uusimmasta Inkeri-tutkimuksesta.

OHJELMA:

• Klo 12.00 Tervetuloa, puheenjohtaja professori Martti Häikiö 
• Klo 12.10. SKS:n Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot haltuun -hanke, arkistotutkija 
Maiju Putkonen, SKS 
• Klo 12.30 Kansallisten vähemmistöjen asema nykyvenäläisessä politiikassa: Suomalaiset, inkeri-
läiset, suomalais-ugrilaiset kansat osana kansallisten vähemmistöjen pelikenttää Venäjällä käydyssä 
poliittisessa keskustelussa, koulutuspäällikkö Tapani Kaakkuriniemi, Aleksanteri-instituutti 
• Klo 13.00 Kirjeitä karkotuksesta – 1930-luvun pakkosiirrot Neuvostoliitossa inkerinsuomalaisten 
kuvaamina, tutkija VTM Anni Reuter, SKS 
• Klo 13.30 Muistinvarainen historiakerronta Inkeri-tutkimuksessa, FM Taisto Raudalainen, EAIS 
• Klo 14.00 Kahvitauko 
• Klo 14.30 Inkeriläinen luterilaisuus ja sen ominaispiirteet, tutkija TM Varpu Myllymäki,  
Helsingin yliopisto 
• Klo 15.00 Inkeriläisten leiriketju – Suomenlahden ympäri kahdessa vuodessa, FT Reijo Rautajoki,       
AIS 
• Klo 15.30 Akateeminen Inkeri-Seura ja tulevaisuuden haasteet, dosentti Toivo Flink 
• Klo 16.00 Loppukeskustelu

Lämpimästi tervetuloa! 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ei ennakkoilmoittautumista. 
SKS:n juhlasaliin mahtuu 100 henkeä. 
Tilaisuuden järjestävät Akateeminen Inkeri-Seura ja SKS. 
Sisäänkäynti liikuntaesteisille on SKS:n Mariankadun puoleiselta ulko-ovelta.

JUTTUJA JA RESEPTEJÄ LEHTEEN
Onko sinulle hyvä juttu, kiva tapahtumakuvaus, tärkeä ilmoitus, hauska vitsi, vankka mielipide, hieno 
valokuva tai herkullinen resepti? Inkeriläisten viesti ottaa vastaan monipuolista aineistoa julkaistavaksi 
lehdessä. Uutena aihepiirinä se peräänkuuluttaa nyt myös hyväksi koettuja inkeriläisiä ruokareseptejä.

Lähetä juttusi lehteen perinteiseen tapaan postitse osoitteeseen: 
Riikka Mahlamäki-Kaistinen 
Renkkelintie 28, 40950 Muurame. tai sähköpostitse: inkerinviesti@suomi24.fi 
Kaikki aineisto palautetaan näin toivottaessa. Toimitus päättää mitkä jutuista julkaistaan.
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Inkeri-iltapäivien varsinainen ohjelma Inkeri kodissa, 
Käpylänkuja 1. alkaa totuttuun tapaan klo 14.00. Kahvia 
tarjolla klo 13.30 alkaen.

La 29.9. Larin Paraske, Länsi-Inkerin laulajat ja paikalliset 
laulun lajit.Tutkija Kati Kallio kertoo Länsi-Inkeriin keskitty-
neen työnsä sekä Senni Timosen Larin Paraskea käsittelevien tut-
kimusten pohjalta siitä, mitä laulajat eri puolilla Inkeriä kertoivat 
lauluistaan. Vaikka vanhaa runoa saattoi periaatteessa esittää 
millä runosävelmällä hyvänsä, määrittivät laulajat esitystapojen 
ja sävelmien valinnoilla laulamisen tunnelmaa ja laulujensa lajia.

La 27.10.  Liiton syyskokous klo 14.00 Inkerikodissa. Virallinen 
kutsu toisaalla lehdessä.

La 17.11. Sukututkimuksen asiantuntijat Risto Toivonen ja 
Pekka Wikberg tavattavissa klo 9.00 alkaen.
Samana päivänä klo 14.00 Risto Toivonen kertoo Virossa, Tallinnan 
Rahvusarhiivissa, tekemiensä tutkimusten tuloksista. Tallinnassa, 
Viron silloisessa Riigiarhiivissa eli nykyisessä Rahvusarhiivissa on 
Saksan Sicherheitspolizein ja Sdn (Sicherheitsdienst) noin 1941–
1944 tekemät Herdhaltungsliste nimiset asiakirjat, joissa Saksan 
miehittämän Inkerin alueen (Leningradin oblast) asukkaat on 
kirjattu rajoonittain, kunnittain, kylittäin, taloittain jne. Luettelot 
ovat luonteeltaan henkikirjoja. Sukututkijat jatkavat tarvittaessa 
Inkeri-iltapäiväohjelman jälkeenkin klo 17.00 asti.

La 1.12. Joulujuhla klo 14.00 Inkerikodissa.

Hyvinkään Inkeri-kerho 
Kokoontumiset seurakunnan aulakahviossa (Hämeenkatu 16) 
kello 14.     7.10., 4.11., 8.12. Joulujuhla
Kevään 2019 kokoontumiset: 6.1., 3.2., 3.3., 7.4. ja 5.5.

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. 

Ilmoittajille

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

topäivään mennessä.

Kerhoiltojen kahvituksen sovimme vuorotellen jo edellisessä 
kokouksessa. 
Kerhoilloista ja kokouksista tiedusteluihin vastaa 
Inkeri Ojala 040 071 6727 inkeri.ojala@gmail.com
Lahden seudun Inkeri-seura ry tilinumero:
FI62 1298 3000 0247 22

Turun seudun Inkeri-seura 
Beseda-teehetket Yhdessä-yhdistys ry:n tiloissa (Nisse Ka-
vonkatu 3, Varissuo) parittomina keskiviikkoina kello 15.00 
– 17.00. Beseda-teehetkiä vetää Eero Pellinen. Tarkempia 
tietoja voi kysellä seuran puhelinnumerosta 045 6687628 
Juhlatilaisuudet Varissuon kirkolla (Kousankatu 6), kello 14 alkaen. 
Palvelupiste, Uudenmaankadulla on toistaiseksi lopetettu.  
Terveys- ja sosiaalineuvontapiste tiistaisin klo. 10 – 12 (Kou-
sankuja 5) ja torstaisin klo. 10 – 12 (Katteluksenkatu 1,Vuok-
ko). Muina aikoina neuvontaa saa seuran puhelinnumerosta. 
Seuran uusi postitusosoite on: Lyydia Bazaleva(TSIS ry), Päivän-
nousevanpolku 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

Muut tapahtumat:
MITKÄ IHMEEN INKERILÄISET? – uusinta Inkeri-tutkimusta
Tiistaina 16.10.2018 klo 12.00–16:30
SKS:n juhlasali, Hallituskatu 1, Helsinki
Lisätietoa: tiedotus@finlit.fi, 0201 131 231 / viestintä
Kts. tarkempi ohjelma ilmoituksesta lehden sivulta 20.

INKERIN LAPSET VALOKUVANÄYTTELY
Ammattivalokuvaaja Pirkko Inkeri Porkan henkilövalokuvanäyt-
tely Inkerinmaan lapsista esillä Hämeenlinnassa, Athos-Säätiön 
Luostarikeskuksessa (Panagian puistotie 39 A, Hämeenlinna). 
Esillä on 14 valokuvaa Kelton lastentarhan lapsista vuodelta 
1992.Näyttely on auki vuoden loppuun asti tiistaista lauantai-
hin klo 10.00–17.00, sunnuntaisin klo 13.00–17.00. 
Lisätiedot: http://www.athossaatio.fi, p. 0504412036



Nouse, Inkeri!
Nouse, Inkeri, jo herää työhön, 
aamun koi jo sulle heijastaa.
Valoa jo elämäsi yöhön 
leviää, oi armas synnyinmaa.
Väikkyen jo aamun sätehissä 
toivo herää lastes sydämissä.
Nouse, Inkeri, jo loppuu yo, 
nouse, nouse, sun hetkes lyö.
Kerran kaikuu vielä kaunis soitto 
kautta kallihimman synnyinmaan,
valon, vapauden ompi voitto, 
riemuiten käy kansa laulamaan.
Kuullen kutsumusta mielin innoin 
kaikuaapi silloin täysin rinnoin:
Nouse, Inkeri, sun laulus soi, 
nouse, päiväks jo vaihtuu koi!

Inkerin kansallislaulun on säveltänyt 
ja sanoittanut Mooses Putro vuonna 
1888. Se esitettiin ensimmäisen kerran 
yleisinkeriläisillä laulujuhlilla vuonna 1899. 
Hymnin toisen säkeistön sanat on kirjoittanut 
opettaja, toimittaja Paavo Räikkönen.


