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Pääkirjoitus

Elämme pelottavaa aikaa - 
jälleen kerran. Mikään ei ole 
muuttunut, mikään ei muutu: 
Suurvaltojen ikuinen kiistely ja 
uusien alueiden hamuaminen 
omaan vaikutuspiiriinsä jatkuu.

Syitä ja selityksiä niiden aggres-
siiviselle ja laajentumishaluiselle 
toiminnoille on yhtä monta kuin 
toimenpiteistä selittäjää ja aina 
jää joku selitys varastoonkin tu-
levia valloitustoimenpiteitä pe-
rustellakseen.

Näin on aina ollut ja näin on 
aina oleva, kunnes ilmaston-
muutos tai vastaava massatuho 
rysäyttää kerralla suurvaltojen-
kin ajattelumallit uusiksi, mutta 
avaten samalla niille uudet tiet 
uusiin koottuihin selityksiinsä: 
Kansa tarvitsee uusia asuma-
alueita, kun aiemmat ovat etsit-
tävissä ehkä merenpohjasta tai 
ovat sinne vajoamassa. Nilkutta-
vat suurvallat ovat kutistumassa 
vastustamattoman armeijan alle, 
aliarvioimansa luonnon herät-
tyä ja moukaroidessa pahimpi-
en myrkkymaakareiden alueita 
myrskyin, metaanikaasuin ja 
suuraallokoin.

Nilkuttavat supervallat tarvitse-
vat selviytyäkseen pienempien 
valtioiden tukea, kainalosau-
voikseen ne niitä haluavat ja 
valloittaisivat kernaasti.

Sitokaamme tämä kaikki mikro-
tasolle ja ottakaamme valtioiden 
tilalle yksittäinen ihminen, mei-
dät. Me emme valloita ketään, 
mutta kuten suurvallat aina, 

mekin peilaudumme kohtalol-
tamme niihin:  

Itse kukin meistä on sortuvak-
si luotu, jokainen meistä särkyy 
joskus, vaikka nuoruudessamme 
olisimme käyttäytyneet kuin 
suurvallat ikään. Suurvalta ni-
meltään vaikkapa ”sairaus” tai 
”vanheneminen” valloittaa itse-
näisen valtiomme, itsemme.

Saatamme tarvita oman avus-
tajan, kun oman elämämme 
suurvallat, eli sairaudet ja van-
heneminen, ovat syösseet mei-
dät, nuorena niin uljaat toimijat 
vaikkapa fyysiseen tai henkiseen 
rotkoon. Kuitenkin haluamme 
elää ja toimia, itse kukin itse-
näisinä pikkuvaltioinamme, joita 
suurvallat, siis ne sairaudet yms. 
ahdistelevat valloittaakseen mei-
dät, valloittaakseen kehomme, 
mielemme ja ilmaisukykymme.

Omaa asuma-aluettamme em-
me ehkä kykene valloittamaan, 
josko haluaisimmekaan.

Silloin astuu kuvaan lähimmäi-
semme, perheemme, rakkaim-
pamme. Mikrotason valloitta-
maton armeijamme. Auttavaiset 
autonkuljettajamme, jos meillä 
onni on tuntea heitä ja meillä on 
yhteinen matkapäämäärämme, 
tekevät arvokasta työtä, vaik-
kemme aina muista kiittää heitä 
siitä.

Siinä, missä pienvaltiokokonai-
suus liittoutuu tuhansine so-
pimussivuineen toisten kanssa 
liittonsa sinetöidäkseen, siinä 

meille riittää lähimmäisemme 
välittävä katse, äänettömät te-
ot puolestamme, lämpö ja tur-
vallisuus sekä tietoisuus heistä, 
jotta voimme säilyttää oman, 
jo savuavan kynttilämme liekin 
pienessä tuulessakin palamassa. 
He suojaavat kynttiläämme, he 
suojaavat meitä.

Inkeriläiset tietävät, mistä pu-
hun ja minä uskon ymmärtävä-
ni, mistä te puhutte. Me tarvit-
semme toisiamme. Kun tapaan 
paikallisia yhdistyksiämme ja 
niiden jäseniä, näen yhteisen pe-
rustan, jolta jokainen ponnistaa, 
kun voi luottaa kokonaisuuden 
antamaan turvaan.

Olkoon Jouluaikamme meille 
yhteinen, olkoon tuleva vuosi 
2019 meille kaikille armolli-
nen, kaikki maalliset sotavoi-
mat voittava!

Juhani Valo
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KOLUMNI

MAKASIININ KÄTKÖISTÄ TUTKIMUSAINEISTOIKSI
Maiju Putkonen, arkistotutkija

Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran (SKS) arkiston kirjal-
lisuuden ja kulttuurihistorian 
kokoelmasta löytyi 2000-lu-
vun alkupuolella kaksi koteloa 
arkistoaineistoa, joiden kyl-
keen oli merkitty lyijykynällä 
Inkeri aineistoa 1 ja 2. Näitä 
aineistoja ei ollut merkitty ar-
kistoluetteloihin eikä kortis-
toihin, ja hiljainen tieto aineis-
ton olemassaolosta oli vuosien 
mittaan kadonnut. Mistä ai-
neistosta oli siis oikeasti kyse? 
 
Kollegani kertoman mukaan In-
keri aineistot olisi erotettu aika-
naan muun muassa Martti Haa-
vion arkistosta. Haavio työsken-
teli SKS:n palveluksessa vuosina 
1931–1948, joten tieto voi pitää 
paikkansa. Aineistoja on kuiten-
kin koottu mahdollisesti myös 
muiden henkilöiden arkistoista. 
Kollegani mukaan nämä ”Inke-
riä käsittelevät asiakirjat, kartat 
ja valokuvat olivat SKS:n kir-
jallisuuden ja kulttuurihistorian 
kokoelman harvinaisuus – po-
liittisin syin sensuroitua arkisto-
aineistoa 2000-luvulle saakka.” 
 
Toinen kollegani esitti kuiten-
kin hiljattain minulle kysymyk-
sen, joka on jäänyt mielen päälle 
pyörimään: ”Onko kyse poliitti-
sesta sensuurista, vai onko pää-
tös aineiston sivuun laittami-
sesta ollut ihmisten suojelua?” 
Varmaksi tätä ei osaa sanoa enää 
kukaan, mutta todennäköisesti 
kyse on hieman molemmista. 
Aineisto on oletettavasti piilo-
tettu tai aktiivisesti unohdettu, 

koska se on sisältänyt poliitti-
sesti arkaluonteisia aineistoja 
eli henkilötietoja, joiden on 
arveltu tuolloisessa poliittisessa 
ilmapiirissä vaarantavan niissä 
mainittujen tai niistä tunnis-
tettavien henkilöiden turvalli-
suuden. Syksyllä 1944 solmitun 
välirauhansopimuksen ehtojen 
mukaisestihan Suomi sitoutui 
luovuttamaan kaikki neuvosto-
kansalaiset Neuvostoliitolle. Eh-
tojen tulkinnallisuuden vuoksi 
käytännöt vaihtelivat eri puo-
lilla Suomea ja osa inkeriläisistä 
palautettiin, osa heistä palasi va-
paaehtoisesti. Osa inkeriläisistä 
jäi Suomeen tai pakeni edelleen 
Ruotsiin.

Onko kyse poliittisesta 
sensuurista, vai onko 

päätös aineiston sivuun 
laittamisesta ollut 

ihmisten suojelua?”

Painimme arkistotyössä edel-
leenkin monimutkaisten on-
gelmien kanssa ja joudumme 
käsittelemään, kuvailemaan ja 
luetteloimaan myös arkaluon-
teisia tietoja sisältäviä aineis-
toja. Tavoitteena on saattaa 
aineistot asiakaspalvelussa 
tutkijoiden käyttöön ja sitä 
kautta mahdollisesti julkais-
tavaksi asti. Henkilötietojen 
tallentaminen arkistoissa on 
tärkeää nimenomaan siksi, et-
tä aineistot ovat hedelmällisiä 
lähteitä tieteellisen ja kult-

tuurihistoriallisen tutkimuksen 
kannalta. Tilatessaan aineistoja 
tutkittavakseen tutkijat vakuut-
tavat, etteivät he käytä aineis-
toja niitä luovuttaneiden tai 
niihin tietoja antaneiden hen-
kilöiden tai heidän omaistensa 
vahingoksi tai halventamiseksi. 
 
Arkistotyöhön on vaikuttanut 
keväällä 2018 voimaanastunut 
EU:n tietosuoja-asetus ja edel-
leen keskeneräinen kansallinen 
lainsäädäntö. Suuri osa edellä 
mainituista Inkeri aineistoista 
on toki jo edesmenneisiin hen-
kilöihin liittyvää, eikä tietosuo-
ja-asetus siten suoraan niiden 
käyttöä kosketa. Vaikka Inkerin 
ja inkeriläisten historiasta kiin-
nostuneiden kannalta olisi kiin-
nostavaa tietää nimenomaan 
juuri se, keiden inkeriläisten 
aineistoja meiltä löytyy, on ar-
kistonmuodostajien etniseen 
taustaan perustuva arkistoluet-
teloiden teko edesmenneistäkin 
henkilöistä hankalaa ja kyseen-

Kuva: Outi Mäkelä
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alaista. Arkistoilla on ollut ja 
tullee olemaan erityislupa käsi-
tellä sekä arkaluonteisia henki-
lötietoja että henkilöaineistoja 
ylipäätään, historian tutkimusta 
silmällä pitäen. Jos näin ei olisi, 
tulisi historiallisten tapahtumi-
en tutkimisesta mahdotonta. 
 
Viime vuonna tuli kuluneeksi 
400 vuotta siitä, kun Stolbovan 
rauha solmittiin. Vuotta 1617 
voikin pitää inkerinsuomalai-
suuden syntymävuotena, sillä 
Suomen luterilaista väestöä 
kannustettiin tuolloin muut-
tamaan Inkeriin. Inkerinmaan 
lopun alku käynnistyi puoles-
taan 100 vuotta sitten, kun yh-
teiskunnallinen elämä Venäjällä 
politisoitui, ja poliittinen vastak-
kainasettelu kärjistyi myös Inke-
rissä. Vuoden 1917 vallankumo-
uksesta alkaneet levottomuudet, 
ilmapiirin kiristyminen ja inke-
riläisten vainot käynnistivät pa-
kolaisaallon, jonka mainingeissa 
Suomeen saapui 1920-luvun 
alussa 8000 inkeriläistä. Tä-
män jälkeen, erityisesti 1940- ja 
1990-luvuilla, Suomeen saa-
pui lisää inkeriläisiä, yhteensä 
kymmeniä tuhansia ihmisiä. 
 
Inkeriläisten paluumuutto Suo-
meen ja sulautuminen valtaväes-
töön on ollut osaltaan varmasti 
helpompaa ja nopeampaa kuin 
monilla muilla maahanmuut-
tajilla. Toisaalta monilla inke-
riläisillä on voimakas kulttuu-
rien väliin jäämisen kokemus. 
Keskustelin erään inkeriläisen 
paluumuuttajan kanssa kevääl-
lä 2018, ja hän kertoi paluu-
muutosta 1990-luvun alussa ja 
omista kokemuksistaan seuraa-
vaa: ”Venäjällä olin nimeltäni ja 
kieleltäni suomalainen. Suomes-

sa minua kohdeltiin kuitenkin 
venäläisenä.” Inkeriläiset ovat 
kuitenkin sukujuuriltaan suo-
malaisia, joten heidän etninen 
taustansa on sama kuin meidän 
niin kutsuttujen kantasuoma-
laisten. Inkeriläisille ehti kuiten-
kin noiden 400 vuoden aikana 
muodostua oma rikas kulttuuri, 
johon vaikutti Inkerinmaalla eri 
kansallisuuksien (mm. ruotsa-
laiset, venäläiset, virolaiset ja 
saksalaiset) kulttuuriset virta-
ukset ja poliittinen ristipaine. 

”Venäjällä olin 
nimeltäni ja kieleltäni 
suomalainen. Suomessa 

minua kohdeltiin 
kuitenkin venäläisenä.”

 
Mitä tuo SKS:n arkistossa si-
jaitseva sensuroitu tai piilotet-
tu Inkeriläisten aineisto sitten 
sisältää? Kirjeitä, siirtoväkeä 
koskevia asiakirjoja, valokuvia, 
lehtileikkeitä ja kertomuksia In-
kerin oloista ja ihmiskohtaloista; 
aineistoja, joita ei enää tarvitse 
piilotella vaan jotka on saatu 
tutkimuskäyttöön. Inkeriläisten 
historian, kulttuurin ja kohtalon 
on aika tulla kaikille näkyväksi. 
 
Edellä ollut kirjoitus on jul-
kaistu aiemmin tänä vuonna 
SKS:n sivuilla.

INKERINSUOMALAIS-
TEN ARKISTOJEN JA 
TARINOIDEN TALL-
ENTAMINEN ETENEE

Inkeri ja inkeriläisyys – muistot 
talteen, arkistot haltuun -arkis-
to- ja muistiorganisaatiohank-
keen (2018–2020) parissa on 
nyt tehty töitä kymmenen kuu-
kautta. Olemme iloisia siitä, että 
hankkeemme on nyt jo tavoitta-
nut laajasti inkerinsuomalaisia. 
Tämän vuoden helmikuussa 
käynnistetyn projektin kautta 
arkistoon on saatu useita arkis-
toluovutuksia ja haastatteluita 
on tehty ympäri Suomen.

Haastateltaviksi olemme saa-
neet yli 50 henkeä, ja yksi ker-
rallaan otamme heihin kaikkiin 
yhteyttä ja järjestämme haastat-
telutapaamisia. Haastatteluita 
tehdään useammassa erässä, 
mikäli muistoja ei ehditä kertoa 
yhdellä kerralla. Haastatteluita 
on tallennettu tällä hetkellä jo 
yhdeksältä inkerinsuomalaisel-
ta, ja useampia haastatteluita 
on sovittu tehtäväksi vielä lop-
puvuoden aikana. Ensi vuoden 
puolella saamme avuksemme 
opiskelijoilta, kun Helsingin 
yliopiston muistitietotutkimuk-
sen praktikumilaiset jalkautuvat 
tekemään haastatteluita. Haas-
tateltavaksi on edelleen mahdol-
lista ilmoittautua!

Iloksemme olemme huoman-
neet, että myös monet inkeriläi-
set ovat tehneet itse haastatte-
luita sukulaisilleen tai tuttavil-
leen, joten olemme kartuttaneet 
haastatteluiden määrää myös 
arkistoluovutusten kautta. Mui-
ta arkistoaineistoja, kuten valo-
kuvia, käsikirjoituksia ja asiakir-
joja, olemme saaneet niitäkin 
mukavasti ja uusia yhteydenot-
toja tulee viikoittain. Uusimpi-
na luovutuksina mainittakoon 
mm. kirjailija Ella Ojalan hen-



6

kilöarkisto ja inkeriläisaktivisti 
Albert Kirjasen arkisto. Kaikki 
saapuneet arkistoluovutukset on 
ehditty inventoida odottamaan 
tarkempaa järjestämistä tai di-
gitointia.

Aineistoja digitoidaan eli muu-
tetaan sähköiseen ja tietoko-
neelta luettavaan, kuultavaan tai 
nähtävään muotoon siksi, että 
alkuperäiset hauraat aineistot 
säilyisivät pidempään, ja että 
arkistojen asiakaspalvelussa voi-
daan alkuperäisten aineistojen 
sijaan käyttää kopioita. Digi-
tointia on tehty urakalla tämän 
hankkeen aikana ja mm. Inkerin 
identiteetti -kenttätyöhankkeen 
nauhoitukset vuosilta 1990–
1991 (240 tuntia) sekä Antti 
Hämäläisen haastattelunauhat 
(n. 140 kpl) on saatettu digitaa-
liseen muotoon. Lisäksi olem-
me digitoineet Inkeriläisten si-
vistyssäätiöltä saatuja filmejä ja 
äänitteitä, sekä toki pienempinä 
erinä useilta tahoilta saatuja va-
lokuvia ja asiakirjoja.

Hyvinkään Inkeri-kerhon ta-
paamisessa marraskuun alussa 
minulta kysyttiin hyvä kysy-
mys: ”Mitä jos joku epäilee, että 
omat arkistot ovat niin vähäisiä, 
että niitä ei kehtaisi luovuttaa?” 
Painokkaasti todettakoon, että 
aineistoja ei arvoteta määrän 
tai laajuuden mukaan. Kaikki 
aineistot kartuttavat pieninä 
tai suurina erinä arkistojen ko-
koelmia, ja valaisevat näin pala 
palalta inkeriläisten historiaa. 
Arkiston kannalta kaikki aineis-
tot ovat tärkeitä ja kaikki tarinat 
ansaitsevat tulla kuulluiksi ja tal-
lennetuiksi.

Arkistotutkija Maiju Putkonen 
työskentelee SKS:n arkiston kir-
jallisuuden ja kulttuurihistorian 
kokoelmassa teksti- ja äänite-
aineistojen sekä asiakas- ja tie-
topalvelun parissa. Parhaillaan 
hän toimii Inkeri ja inkeriläi-
syys – muistot talteen, arkistot 
haltuun -hankkeen (2018–2020) 
projektipäällikkönä.

Kuva: Outi Mäkelä
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LIITON SYYSKOKOUS 27.10.2018
 Kokouksen puheenjohtajana toimi Paavo Ripatti ja sihteerinä Leila Kattelus.
 Pöytäkirjantarkastajina toimivat Ella Kukova ja Leila Salo.
 Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi.
Jäsenmaksut 2019
  liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  - liittymismaksua ei kanneta
  - jäsenyhdistyksen jäsenen maksu  2 € / jäsen
  - henkilöjäsenen jäsenmaksu 20 € / jäsen
  - kannattava jäsen            50 € / jäsen
  Kaikki maksut ovat vuosimaksuja
Lehden tilaushinta 2019
  - EU-maat 35,-  €
  - muut maat  40,-  €
Toimintasuunnitelma 2019  
  - suunnitelman mukaan Inkeriläisten viestiä julkaistaan 6 numeroa, joista kaksi on 
  kaksoisnumeroa
  - osallistutaan kotimaan kesäjuhlille
  - osallistutaan muiden maiden inkeriläisjuhlille ja muihin erilaisiin tapahtumiin
  - järjestetään Inkeri-iltapäiviä  
  Muut toimintasuunnitelman kohdat noudattelevat edellisvuosien kaavaa.  
Talousarvio 2019
  - talousarvion tuottojen loppusumma on 16 300 ja kulujen 15 200 € ja osoittaa ylijäämää  
  1 100 €
Palkkiot 2019
  - hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita
  - toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaan
Liiton toimihenkilöt
  - puheenjohtajaksi v. 2019 valittiin yksimielisesti Juhani Valo
  - hallituksen jäsenet vv. 2019 – 2021
  - erovuorossa ollut varsinainen jäsen Tytti Piironen valittiin uudelleen
  - erovuorossa ollut varsinainen jäsen Anne Tuohimäki valittiin uudelleen
  - erovuorossa olleen varsinaisen jäsenen Lyydia Bazalevan tilalle valittiin Lilli Printzhal
  - erovuorossa olleen hallituksen varajäsenen Lilli Printzhalin tultua valituksi hallituksen
   varsinaiseksi tilalle varajäseneksi valittiin Pirjo Tiensuu, Turku
Toiminnantarkastajat 2019
  Antti Kokkinen, Espoo valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi
  sekä Tarja Nieminen, Vantaa valittiin varatoiminnantarkastajaksi
Vuoden 2019 kokoukset
  Päätettiin, että kevät- ja syyskokoukset pidetään Inkerikodissa hallituksen  
  määräämänä ajan kohtana ja kutsu niihin julkaistaan Inkeriläisten viestissä sääntöjen  
  mukaisesti ja liiton www-sivuilla.
Kesäjuhlat 2019  
  Turun seudun Inkeri-seura järjestää kesäjuhlat
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TUNNISTATKO KORUN
Inkeriläisten Viestin lukija Ka-
ri Lampikoski lähetti lehteen 
kuvan korusta, jonka tarina 
häntä kiinnostaisi. Koru on 
kulkeutunut Lampikoskelle 
Ritva Weiskamilta, joka sai sen 
aikoinaan iäkkäältä inkerin-

suomalaiselta naiselta lahjaksi. 
Weiskam ei muista enää mikä 
tarina koruun liityy, mutta 
epäilys on, että siihen kirjaillut 
kirjaimet viittaavat Suomeen, 
Vienaan, Aunukseen ja Inke-
riin.

Jos koru on sinulle tuttu, kerro 
siitä lehden toimitukseen joko 
sähköpostiosoitteeseen inkerin-
viesti@suomi24.fi tai puheli-
mitse numeroon 050 5996 773.
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SEMINAARI YLITTI YLEISÖTOIVEET
Teemana oli ”Mitkä ihmeen 
inkeriläiset?”, kun Akateemi-
nen Inkeri-Seura ry (AIS) jär-
jesti ensimmäisen seminaarinsa 
Helsingissä, Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran (SKS) juh-
lasalissa lokakuun 16. päivänä. 
Seminaari keskittyi uusimpien 
Inkeri-tutkimusten esittelyyn. 
Tupa tuli niin täyteen väkeä, että 
tuolit loppuivat kesken. ”Odo-
timme 30 henkeä, mutta tulikin 
115. Tällainen menestys kan-
nustaa jatkamaan”, totesi seuran 
puheenjohtaja Reijo Rautajoki. 

Rautajoki piti itsekin tapahtu-
massa esitelmän joka käsitteli 
inkeriläisten leiriketjua. Inkeri-
läisten Viestissä julkaistiin kui-
tenkin Rautajoen teksti aiheesta 
numerossa 2-3/2018. Näin ollen 
Viesti julkaisee muutaman tii-

vistelmän muiden tapahtumassa 
puhuneiden esitelmistä. 

”Odotimme 30 henkeä, 
mutta tulikin 115. 
Tällainen menestys 

kannustaa jatkamaan”.

MITKÄ IHMEEN  
INKERILÄISET? 
Toivo Flink
FT, Dos., Siirtolaisuusinstituut-
ti, Turku

Suomalaisilla syntyi kiinteitä 
yhteyksiä Inkeriin luterilaisen 
seurakuntaelämän kautta jo 
ennen kuin Ruotsi sai alueen 
haltuunsa Stolbovan rauhassa 
1617. Prof. Veijo Saloheimon 
tutkimusten mukaan Inkeriin 

on muuttanut sadan vuoden 
ajan noin 20 000 henkeä pää-
asiallisesti Karjalan kannakselta 
ja Savosta. Ruotsi menetti In-
germanlandian Venäjälle Uu-
denkaupungin rauhassa 1721. 
Suomalaisuuden säilymiseen 
Inkerissä vaikutti ratkaisevasti 
heidän luterilaisen uskontonsa. 
Kun Suomi liitettiin Venäjään 
1809, alkoi Pietarin vetovoima 
ilmetä monella tasolla. Suo-
men etuja valvomaan perustet-
tiin hallintoelimiä ja älymystöä 
hakeutui Pietariin sieltä käsin 
selvittelemään suomalaisuu-
den alkujuuria. Inkerinmaan 
suomalaisuuden tutkimuksen 
kannalta nousee ylitse mui-
den neljä nimeä: A.J.Hipping, 
A.J.Sjögren, Peter von Köppen 
ja D.E.D.Eoropaeus. Heidän 
tutkimuksiaan ei kuitenkaan 
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tunneta Suomessa.

Suomalaisten arvokkaimpana 
saavutuksena Inkerissä on pi-
dettävä suomen kielen ja mielen 
säilymistä Pietari Suuren ajoista 
asti. Näistä 200 vuoden sivistys- 
ja kulttuurivaiheista on julkais-
tu yksi väitöstutkimus. Bolshe-
vikkien vuoden 1917 lokakuun 
vallankaappausta seuranneina 
vuosina Venäjällä uudet val-
lanpitäjät turvautuivat entistä 
karkeampaan väkivaltaan ja in-
kerinsuomalaisia pakeni Suo-
meen. Ensimmäisen muuttoaal-
lon aikana Karjalan kannakselle 
saapui vuosina 1918–1920 yli 
8 000 pakolaista, eniten naisia 
ja lapsia. Suomi kustansi heidän 
toimeentulonsa sekä lasten kou-
lunkäynnin. Koulutetut Inkerin 
pakolaiset tavoittelivat kulttuu-
riautonomiaansa Suomen ja Ve-
näjän rauhanneuvotteluissa Tar-
tossa 1920. Heidän yrityksensä 
epäonnistui.

Toinen muuttoaalto ajoittuu 
jatkosotaan. Inkeristä Suomeen 
kuljetettiin sodan jaloista run-
saat 63 000 henkilöä. Vuoden 
jatkuneet väestönsiirrot käyn-
nistyivät vasta keväällä 1943. 
On yhä selvittelemättä, miksi 
Suomen ylin johto ryhtyi pe-
lastamaan inkeriläisiä vaikka oli 
selvää, että Suomi häviää sodan?  
Suomeen siirretystä palautettiin 
55 000 Neuvostoliittoon vuosien 
1944 ja 1945 vaihteessa. Kaikki 
eivät lähteneet. Heidän laillinen 
oikeutensa jäädä Suomeen on 
Valvontakomission hyväksymäs-
sä välirauhasopimuksen kym-
menennessä artiklassa. Suomeen 
jäi noin 8 000 inkerinsuomalais-
ta.  Laillisuudesta huolimatta, 
heidän jäämisensä Suomeen oli 

hiertänyt Neuvostoliiton suhtei-
ta vuoteen 1955 asti.

”On yhä selvittelemättä, 
miksi Suomen ylin johto 

ryhtyi pelastamaan 
inkeriläisiä vaikka 

oli selvää, että Suomi 
häviää sodan?”

Kolmas muuttoaalto tunnetaan 
nimellä paluumuutto. On yhä 
selvittelemättä, miksi se tuli 
mahdolliseksi. Inkerin suoma-
laisuutta ei Suomessa kuiten-
kaan tunneta, eikä siitä olla kiin-
nostuneita. Muuttuuko tilanne, 
ja mikäli muuttuu, millä tavalla, 
kenen toimesta ja milloin tämä 
tapahtuu?Kysyessään, missä on 
Inkerinmaa tänään, prof. Lauri 
Honko pohti muistikulttuuria, 
joka integroituu inkeriläisten 
nykytodellisuuteen vaeltamalla 
ihmisten mukana, heidän tajun-
nassaan, myös vieraisiin oloihin. 
Hän piti nyky-Inkerin kohta-
lonkysymyksenä sen kulttuuris-
ta jälleenrakentamista. Hänen 
mielestään olemassa olevan tie-
don ongelmana on sen käyttöön 
saaminen ja uudestaan kierrätys. 
Hän piti ehdottoman tärkeänä, 
että inkeriläisillä olisi oma ny-
kytekniikalla varustettu perin-
nearkisto.

INKERILÄINEN 
LUTERILAISUUS JA SEN 
OMINAISPIIRTEET 
Varpu Myllyniemi 
TM, Helsingin yliopisto

Tekeillä olevassa tutkimuk-
sessani tarkastelen inkeriläistä 
luterilaisuutta venäläisestä ja 

Venäjän evankelis-luterilaisen 
kirkon näkökulmasta. Inkeriläi-
set luterilaista uskoa tunnustavat 
keisarikunnan alamaiset elivät 
Pietarin kuvernementissa kan-
sallisena vähemmistönä pääosin 
venäläisen väestön keskuudessa. 
Erityisesti Länsi-Inkerissä myös 
virolainen vaikutus oli voimakas. 
He olivat vähemmistöasemassa 
myös omassa Venäjän evankelis-
luterilaisessa kirkossaan. Vuoden 
1914 tilastojen mukaan Venäjän 
3,67 miljoonasta luterilaisesta 
1,1 oli virolaisia, 1,3 latvialaisia, 
1,1 saksalaisia ja 150.000 inke-
riläisiä. Näissä luvuissa eivät ole 
mukana Suomen suurruhtinas-
kunnan luterilaiset eivätkä Ve-
näjän Puolan luterilaiset. 

Saksalainen professori Gerd 
Stricker on esittänyt, että inkeri-
läiset harjoittivat omaa uskonto-
aan eristyksissä muista Venäjän 
luterilaisista. Hänen mukaansa 
inkeriläiset, jotka olivat kirkon 
kokonaisuuden kannalta pieni 
vähemmistö, tunnustivat vah-
vasti pietismiä ja olivat teke-
misissä yksinomaan Suomen ja 
Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon kanssa. Jopa siinä mää-
rin, että he eivät edes edustaneet 
Venäjällä samaa skandinaavista 
korkeakirkollista traditiota kuin 
Venäjän evankelis-luterilaisen 
kirkon johto. 

Professori Stricker on siinä mie-
lessä oikeassa, että Inkerin lute-
rilaisuudessa pietistiset painoi-
tukset olivat hyvin voimakkaita 
ja suomalaisilla herätysliikkeillä 
oli runsaasti kannatusta Inke-
rissä. Erityisen vahvasti evan-
kelinen liike levisi Inkeriin ja 
Pietarin kaupungissa ja sen ym-
päristössä asui monia lestadio-
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laisuuden kannattajia. Suomen 
kirkon vaikutus Inkeriin oli vah-
va, sillä valtaosa papistosta tuli 
Suomesta, ja oli opiskellut myös 
Suomessa eikä Tartossa kuten 
muut luterilaiset papit Venäjäl-
lä. Luonnollisesti suomalaisen 
papiston kautta levisi Suomesta 
Inkeriin suomalaisia vaikutteita 
kuten kiinnostus kansalliseen 
suomalaiseen kulttuuriin. In-
keriläiset pitivät itseään yhtenä 
Suomen heimoista.

Inkerin kirkossa kuitenkin vai-
kutti voimakkaasti myös korkea-
kirkollinen perinne. Inkeriläisis-
sä seurakunnissa korostettiin li-
turgista tradiota, pappisvirkaa ja 
sakramentteja. On totta, että yh-
teys Venäjän evankeliseen kirk-
koon oli ohuempi kuin muilla 
luterilaisilla kansallisuuksilla 
Venäjällä. Pappisyhteys Tartos-
sa opiskelleiden kanssa puuttui 
ja lisäksi kirkon kieli saksa tuotti 
suomalaiselle papistolle vaike-
uksia. Pietarin konsistoripiirin 
papisto kuitenkin vuosittain 
kokoontui yhteisiin synodeihin, 
ja 1880-luvulta lähtien konsis-
torin pappisassessorina toimi 
yksi inkeriläisistä papeista. Seu-
rakunnat olivat tiukasti Venäjän 
evankelis-luterilaisen kirkon oh-
jauksessa ja varsin monet seura-
kunnat myös saivat varoja mm. 
kirkkojensa rakentamiseen kir-
kon apukassalta. Lisäksi Kolp-
panan seminaarista valmistui 
inkeriläisiä opettajia ja lukka-
reita, joista osa sai yliopistollisen 
sivistyksen Suomessa. He olivat 
nousevaa älymystöä inkeriläis-
ten parissa ja heidän parissaan 
syntyi inkeriläisyyttä korostavaa 
kansallista liikehdintää.

”On totta, että 
yhteys Venäjän 

evankeliseen kirkkoon 
oli ohuempi kuin 

muilla luterilaisilla 
kansallisuuksilla 

Venäjällä.”
Inkeriläiset luterilaiset eivät 
myöskään saaneet vaikutteita 
vain Suomesta, vaan myös Ve-
näjän ortodoksisesta kirkosta, 
venäläisistä lahkoista, Pietaris-
sa vahvana toimineesta vapaa-
kirkollisesta liikehdinnästä ja 
luonnollisesti myös saksalaisjoh-
toisesta Venäjän evankelis-lute-
rilaisesta kirkosta. Inkeriin syn-
tyi omaleimaista luterilaisuutta, 
joka kansallisen ja kielellisen 
erilaisuutensa kautta on jäänyt 
varjoon Venäjän luterilaisuutta 
koskevassa tutkimuksessa tai si-
tä on tulkittu lähes yksinomaan 
suomalaisesta näkökulmasta.

MUISTIVARAINEN HIS-
TORIATIETOUS 20. VUO-
SISADALLA: inkerinsuo-
malaisten perhehistoriallinen 
kerronta suurennuslasin alla 
Taisto Raudalainen 
EAIS

Nykyään lähihistoriaan liittyvät 
faktat ja valtanarratiivit omak-
sutaan kouluohjelman puitteis-
sa. Jokaisessa yhteiskunnassa on 
toki aiheita, joskus kokonaisia 
ryhmiä, jotka rajataan opetuksen 
piiriin kuuluvan ns. virallisen 
historiankirjoituksen ulkopuo-
lelle. On siis arkoja aihepiirejä, 
johon kajoaminen on ollut pan-
nassa tai epäsuosiossa. Tämä 
koskee inkerinsuomalaistenkin 
lähihistoriaa.

Inkerinsuomalaiset ovat pitkälle 
suullisen kulttuurin kasvatteina 
nojanneet paljolti muisteluker-
rontaan. Sorron ja vaikenemi-
sen kausina perheensisäisestä 
kerronnasta muodostui pakosta 
eräänlainen ”pyhän kerronnan” 
laji. Piti väistää aiheita, kiertää, 
kuiskata, jostakin piti vaieta 
tyystin. Ankara vaikenemis-
päätös oli toki perhekohtaista 
riippuen maasta, koulutuksesta, 
yhteiskunnallisesta asemasta ym. 
Virallisesti tuotetussa julkisuu-
dessa ryhmän olemassaolosta 
yritettiin sotien jälkeen vaieta. 
Sitä helpotti seikka, ettei kir-
jallista tietoa levitetty, eikä sitä 
ollut saatavissa. Suomessakin 
toteutettiin kirjojen kieltämisen 
kampanja. 

”Olkoonpa oleskelumaa 
Suomi, Ruotsi, 

Venäjä tai Viro, on 
vaikenemiskulttuurin 

ohella elänyt 
huomattava 

muistinvarainen 
historia.”

Ryhmän omakuva, käsitykset 
itsestään muotoutuivat siis pal-
jolti suullisen viestinnän varaan. 
Sen seurauksena syntyi tarvetta 
pitää yllä ryhmänsisäistä identi-
teettikerrontaa. Olkoonpa oles-
kelumaa Suomi, Ruotsi, Venäjä 
tai Viro, on vaikenemiskulttuu-
rin ohella elänyt huomattava 
muistinvarainen historia. Tätä 
on vaalittu pienissä piireissä sa-
lassa ulkopiiriltä. Ja siksi inke-
rinsuomalaisille oman historian 
lähteet eivät sijaitse arkistoissa 
vieläkään.
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Vanhemman ikäpolven kerronta 
sai vähittäin yhteispiirteitä. Elä-
mähistoriallisen kerronnan poh-
jalta hioutui aiheita ja diskursse-
ja, jotka koettiin ryhmän jäsen-
ten taholta identiteetin kannalta 
tärkeäksi.Yhteiseksi koettu ja 
kerrottu menneisyyskuva sai 
joskus kohtalo- tai kärsimysker-
ronnan ulottuvuuksia. Tässä ns. 
me-kerronnassa puhuttiin toisi-
naan ”mein rahvaasta”, minkä on 
pannut merkille myös folkloristi 
Annikki Kaivola.

Moderni kansallistunne ja sitä 
tukevat instituutiot eivät ehti-
neet inkeriläisten keskuudessa 
ennen 1930-lukujen sortoja 
juurtua. Inkerinsuomalaisten 
tilan ”ulospäin rajattuina” si-
netöivät sekä Neuvostoliitossa 
GPU:n huippusalaiset mää-
räykset, johon liittyivät muut-

to- ja järjestäytymiskiellot sekä 
sosiaalinen stigma epäilyttävänä 
kansanryhmänä. Inkerinsuoma-
laisia yhdistäväksi merkkijärjes-
telmäksi jäi edelleen vahvasti 
luterilaisuus. Kenttäkokemuk-
seeni vedoten väitän, että per-
heissä, missä uskonnollisuus oli 
tärkeällä sijalla, oli samalla vah-
voja siteitä sekä suomen kieleen 
että muihin kansallisiin tunnus-
piirteisiin. Inkerinsuomalaisten 
ns. toinen herääminenkin oli 
niin ikään sidoksissa kirkkoon. 
Vaikka tämän tilalle on nykyään 
yritetty juurruttaa mm. (kansan)
kulttuuriharrastusta, siitä ei ole 
kehittynyt yhtä voimakasta tu-
kipilaria. Elinvoimainen ja luo-
va suhde omaan perinteeseen 
ja kulttuuriin vaatii nimittäin 
pitkän esivalmisteluvaiheen ja 
myös institutionaalista tukea.
Modernissa yhteiskunnassa ei 

pienryhmien historiataju eikä 
perinteen periytyminen ole si-
säänlämpiävä juttu. Demokraat-
tisessa yhteiskunnassa ei voida 
harjoittaa vaikenemisen kult-
tuuria, missä jotkut aiheet jää-
vät harmaaseen vyöhykkeeseen. 
Pienryhmäkulttuurin transmis-
sion takaa vain laajapohjaisempi 
yhteiskunnallinen sopimus. Sii-
hen ei riitä pienryhmien edus-
tajien yksipuoliset ponnistukset. 
Sitä paitsi pienryhmien resurssit 
ja kompetenssi eivät useimmi-
ten riitä kokonaisvaltaisempien 
hankkeiden hallinnoimiseen. 
Identiteettimuodostuksen pitäisi 
perustua yhteistyöhön muisti-
laitosten kanssa. Vuorovaiku-
tuksellisuus, yhteistyö sekä sy-
nergian tuottaminen ovat pien-
ryhmäidentiteetin tuottamisen 
ainoita järkeviä vaihtoehtoja.

ULJAS MARTTISEN IHMEELLINEN ELÄMÄ
Viktor Hyyrönen

Jätin tahallaan käyttämättä otsi-
kossa sanaa sankarillinen elämä 
– luulen, että vaatimaton Uljas 
ei olisi moisesta sanasta tykän-
nyt.Internetin Inkeri-sivustoilla 
on julkaistu satojen kuuluisien 
inkeriläisten elämäntarinoita. 
On myös ilmestynyt kirjoja. 
Mutta en hoksannut tarinoiden 
joukossa Eero Pitkäsen ja Uljas 
Marttisen nimiä. Eerosta joskus 
toisten, nyt kirjoitan Uljaksesta.

Tapiolan vanhin asukas
Uteliaisuutta pidetään yleensä 
ihmisen heikkoutena. Mutta 
kyllä se joskus kannattaa. Muu-
tama vuosi sitten Karjalatalol-
la oli juuri alkamassa Suomen 

Inkeri-liiton tilaisuus. Huomi-
otani herätti eräs vanhanpuoli-
nen vaatimaton herrasmies. En 
uskaltanut mennä hänen puheil-
leen ja koska häntä ei minulle 

esitelty, kohtaaminen jäi siihen.
Lokakuussa 2009 olin menossa 
Tapiolaan tervehtimään Uljas 
Marttista 100-vuoden synty-
mäpäivän johdosta. Olipa yllä-

Uljas Marttinen 101-vuotis syntymäpäivillään. Kuva. Viktor Hyyrynen.



tys, kun avaamaan ovea tulikin 
kokouksessa näkemäni henki-
lö. Ja mitä pidemmälle vierai-
lu jatkui, sitä enemmän löytyi 
isännästä ihailtavaa. Asunto oli 
siisti ja kaikki erinomaisessa 
järjestyksessä. Kahvipöytä oli 
katettu hetkessä ja kahvittelun 
jälkeen kupit tiskattu ja asetet-
tu paikoilleen. Mutta Uljaksen 
muisti ja asioiden hahmottelu se 
vasta ylivertaista olikin.Uljaksen 
vaatimattomuus tuli jatkuvas-
ti esillä. Hän kertoi mielellään 
kenestä tahansa, mutta ei juu-
rikaan itsestään. Jotain sentään 
tihkui esiin hänen omasta tari-
nastaankin. 

”Uljaksen muisti ja 
asioiden hahmottelu 
se vasta ylivertaista 

olikin.”

Inkeristä Suomeen
Uljas Marttinen oli syntynyt 
1909 Inkerissä Heitamäen seu-
rakunnan Jamalaisin kylässä, 
jossa hänen isänsä Juho Martti-
nen valmistuttuaan Kolppanen 
seminaarista toimi kansakoulun 
opettajana ja kanttorina Sp-
nakkovalla. Isä kuoli nuorena 
miehenä syksyllä 1915 ja neljän 
lapsen perhe joutui jättämään 
opettajan asunnon. Isä haudat-
tiin Spankkovan hautausmaalle. 
Vain kerran vuonna 1917 Uljas 
oli tällä haudalla käynyt. Sitten 
esiriippu erotti synnyin- ja koti-
maat. 1990-luvulla hautakivi ei 
enää ollut paikallaan.

Juho Marttinen oli aikaisem-
min hankkinut Antrean pitäjäs-
tä pienen maatilan, jossa perhe 
yleensä vietti kesälomia. Nyt 

perhe oli pakotettu muuttamaan 
sinne. Elämä ei ollut 20-luvul-
la missään helppoa. Samoin se 
oli Marttisen perheelläkin. Silti 
kaikki lapset säilyivät hengissä, 
saivat hyvän kasvatuksen, kou-
lutuksen ja elivät kunnon elä-
män.Perheen poikien elämän 
taipaleelle sattui kaksi sotaa: 
Talvi- ja Jatkosota. Uljas sanoo 
tunteneensa itsensä lähes aina 
sotilaaksi. Suojeluskuntaan hän 
astui jo 15-vuotiaana vuonna 
1924. Vuosina 1926–1927 hän 
oli suorittanut varusmiehen 
palveluksen Hyrylän ilmator-
juntatykistössä. Sitten oli 13. 
Reserviupseerin kurssi ja jo 
ennen Talvisotaa luutnantti 
Uljas Marttinen oli määrätty 
Ranskaan Ilmantorjuntapat-
terin päälliköksi.Molemmissa 
sodissa Uljas osallistui puolus-
tus- ja muihin taisteluihin Vih-
tavuoressa, Suomenlinnassa, 
Koivistossa, Inossa ja Äänisen 
rannoilla.

Vuonna 1924 erikuntaan tuli 
määräys lähettää hänet perustet-
tavaan Heimopataljoona 3:een. 
Prikaatin komentaja ei toteut-
tanut määräystä, koska prikaa-
ti tarvitsi kipeästi kokenutta 
upseeria. Majuri Uljas Mart-
tisen sotataival päättyi puo-
lustustaisteluun Säkkijärvellä.
Sodan jälkeen Uljas työskenteli 
varastojen johtajan tehtävissä. 
Hänen kodissaan lasivitriinis-
sä lepää miekka (sapeli), jonka 
kanssa Uljas seisoi kunniavar-
tiossa Marsalkka Mannerhei-
min hautajaisissa.Uljas oli koko 
elämänsä innokas urheilija ja 
osallistui ahkerasti urheilu- ja 
veteraanijärjestöjen toimintaan. 
Sanonta ”Terveessä ruumiissa 

terve henki” piti Uljaksen tapa-
uksessa paikkansa.

Viimeinen kohtaaminen
Meidän viimeinen tapaami-
semme sattui 9.7.2010 Espoon 
Haukilahden ravintolassa Hai-
karanpesässä kun jutun sankari 
täytti 101 vuotta. Oli ilo ja kun-
nia ojentaa päivänsankarille In-
keriläiset ja Karjalaiset Heimo-
veteraanit ry:n kutsukirja kun-
niajäseneksi sekä yhdistyksen 
standardi.Noin puolen vuoden 
kuluttua saapui suruviesti. Uljas 
Martti oli nukkunut ikuiseen 
uneen 9.1.2011.Koko Marttisen 
elämän ajan hänen huomion- ja 
huolenaiheensa oli rakkaan In-
kerin kova kohtalo ja kärsimyk-
set. Ensimmäisen tapaamisen 
lopussa hän lahjoitti vieraalleen 
vanhan, 1920-luvun lopussa tai 
1930-luvun alussa Antrean in-
keriläisten ompeleman Inkerin 
lipun, sekä huolellisesti säilyte-
tyn Karjala & Inkeri -sanoma-
lehden päivämäärältä 26.4.1935. 
Olen varma, että hän olisi tyy-
tyväisenä hyväksynyt päätökseni 
lahjoittaa nämä esineet tulevaan 
Inkerin museoon.

 ” Koko Marttisen 
elämän ajan 

hänen huomion- ja 
huolenaiheensa oli 

rakkaan Inkerin kova 
kohtalo ja kärsimykset.”

Ps. Kunnon museo Inkerin Lii-
tolta vielä puuttuu, esineet voisi 
säilyttää väliaikaisissa tiloissa.
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SUKUTUTKIMUSPÄIVÄ INKERI KODISSA
Teksti ja kuvat: Anne Tuohimäki

Marraskuun 17. päivänä olivat 
sukututkijamme jälleen virittä-
neet tietokoneensa Inkeri kodin 
pöydille. Aamusta alkaen he 
opastivat suvustaan ja juuristaan 
kiinnostuneita inkeriläisiä su-
kututkimuksen saloihin.”Tupa” 
olikin liki täynnä, kun Risto 
Toivanen kertoi klo 14.00 al-
kavassa Inkeri-iltapäivän ohjel-
massa Tallinnassa tekemistään 
tutkimuksista. Hän on useam-
paan kertaan käynyt kuvaamas-
sa Viron entisessä Riigiarhiivissa 
eli nykyisessä Rahvusarhiivissa, 
sijaitsevien Saksan Sicherheits-
polizein ja Sdn (Sicherheitsdi-
enst) noin 1941–1944 tekemi-
en Herdhaltungsliste nimisiä 
asiakirjoja. Asiakirjoissa Saksan 
miehittämän Inkerin alueen 
(Leningradin oblast) asukkaat 
on kirjattu rajoonittain, kun-
nittain, kylittäin, taloittain jne. 
Luettelot ovat luonteeltaan hen-
kikirjoja. Kuulijoiden joukossa 
oli myös henkilöitä, jotka ovat 
tutkineet netin kautta Pietarin 
arkistoja ja Riston avustuksella 
saatiin nähdä myös siellä olevia 
luetteloita.

Sukututkimuksen asiantuntijat 
tavattavissa Inkerikodissa seu-
raavaksi 16.2. Kts. Tapahtuma-
kalenteri.

Risto Toivanen kertoi Inkeri-kodissa tutkimuksistaan.
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KAHDEN MAAN ARMEIJASSA
– Inkerinsuomalainen Kaukopartioradisti joutui Vorkutan vankileirille – 
Lasse Koskinen

Veikko Piiparinen syntyi Poh-
jois-Inkerissä, Miikkulan kylässä 
joulukuussa 1923. Kylä sijait-
si Suomen Metsäpirtin kuntaa 
vastapäätä. Laatokan ranta oli 
20 kilometrin päässä. Piiparisen 
perhe puhui äidinkielenään suo-
mea, kuten kaikki inkerinsuo-
malaiset.Piiparinen kutsuttiin 
puna-armeijaan sodan alkaessa 
22. kesäkuuta 1941. Hän jäi 
suomalaisten vangiksi pohjoisen 
rintamalla talvisella partioret-
kellä. Aluksi hän joutui sotavan-
kileirille Suomussalmelle. Siellä 
hän siirtyi suomalaiseen kauko-
partio-osasto Marttinaan, koska 
siellä tarvittiin venäjänkielisiä 
partiomiehiä. Hänestä tuli Eril-
linen Pataljoona 4. komppanian 
sotilas. Sijoituspaikaksi tuli Uh-
tua. Muutaman partiomatkan 
jälkeen hänet komennettiin 
radistikurssille Savonlinnaan 
joulukuussa 1943, jossa hänestä 
tehtiin kaukopartioiden radisti. 
Kyynel-radio ja Töpö-kuuntelu-
laite tulivat tutuiksi.

Piiparinen osallistui kaukopar-
tiomiesten mukana myös 1944 
aselevon jälkeisiin öisiin ase-
kätkentäretkiin. Heimopatal-
joonan miesten luovuttamisesta 
Neuvostoliittoon tihkui tietoja. 
ErP 4:ssä palvelleille suomen-
sukuisille jaettiin sotilaspassit.
Veikko Piiparisen henkilötodis-
tukseen oli merkitty syntymä-
paikaksi Liminka ja syntymä-
vuosi oli muutettu kolme vuotta 
aikaisemmaksi. Piiparinen ei 
halunnut paeta Ruotsiin, vaan 
lähti tuttavaperheeseen Ouluun 
tammikuussa 1945. Siellä hän 
pääsi rakennustyömaalle töihin.

YLLÄTYS JUNASSA
Veikko Piiparinen huomasi leh-
ti-ilmoituksen, jossa laivastoon 
värvättiin miehiä merimiinojen 
raivaukseen. Hän pääsi mukaan 
ja ilmoittautui Turun laivasto-
asemalla maaliskuussa 1945. 
Koulutuksen jälkeen alkoivat 
tositoimet merellä. Tammi-
kuussa 1946 Veikko Piiparinen 

pääsi viesti- ja merenkulku-up-
seerikurssille Helsinkiin. Kurs-
sin päätyttyä hänet siirrettiin 
takaisin Turkuun, aluksi jälleen 
merimiinoja tuhoamaan ja sen 
jälkeen koulutusaliupseeriksi.  

Tammikuussa 1947 Piiparinen 
oli palaamassa morsiantaan 
Venniä tapaamasta Helsingis-
tä junalla Turkuun. Junapoliisit 
pysähtyivät hänen kohdallaan 
vaunussa. Henkilötodistuksen 
tarkastettuaan he käskivät Pii-
parisen mukaansa ja veivät hä-
net mustaan autoon Hyvinkään 
asemalla. Sen kyydissä matka 
päättyi punaisen Valtiollisen 
poliisin päämajaan Helsingin 
Ratakadulle. Veikko Piiparista 
syytettiin asekätkentään osallis-
tumisesta.

Morsian oli tulossa Piiparista 
tapaamaan Katajanokan vanki-
laan, kun kaksi Valpon miestä 
ilmestyi sellin ovelle. Piiparinen 
vietiin autoon, joka kaarsi Mal-
min lentokentälle, jossa hänet 
tempaistiin autosta. Kentällä 
seisoi punatähtinen lentoko-
ne ja sieltä marssi venäläinen 
NKVD:n upseeri. Piiparista 
lähdettiin viemään kohti ko-
netta. Siellä hänelle pistettiin 
käsiraudat ja hänen istutettiin 
vartijoiden väliin sivupenkille.

VÄKIVALTAA KUULUSTE-
LUISSA
Kone laskeutui Leningradiin. 
Vastassa oli konepistoolimiehiä 
ja pari autoa. Piiparinen kulje-
tettiin vankilaan. Siellä hänen Vorkutan vankileirin vartiosotilaita koirineen.
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piti riisuuntua ja hänen vaatteis-
taan poistettiin napit ja hakaset. 
Kengistä revittiin korot. Korviin 
työnnettiin pieni koukku, jolla 
etsittiin korvista mahdollista 
salaista kätköä ja sieraimet tar-
kastettiin taskulampulla. Kello 
oli varastettu häneltä jo lento-
koneessa. 

” Korviin työnnettiin 
pieni koukku, jolla 
etsittiin korvista 

mahdollista salaista 
kätköä ja sieraimet 

tarkastettiin 
taskulampulla.”

Piiparista kuulusteltiin toistu-
vasti. Häneltä tivattiin, oliko hän 
Amerikan vai Englannin vakoo-
ja, mutta hän kielsi kaiken. Sen 
jälkeen häntä lyötiin ja heitet-
tiin ympäri huonetta. Makuulla 
häntä myös potkaistiin päähän. 
Kuulusteluissa hänelle kerrot-
tiin tarkasti Suomen kaukopar-
tiotoiminnasta vakuudeksi siitä, 
että ei kannattanut valehdella.

Lopulta edessä oli oikeuden 
istunto, joka kesti kymmenisen 
minuuttia. Hänet tuomittiin 
vankileiriin 15 vuodeksi.  En-
simmäinen pakkotyömaa oli ki-
vihiomo. Seuraavaksi Piiparinen 
työnnettiin vankijunaan, joka 
tungettiin täyteen vankeja. Osa 
heistä kuoli tällä junamatkalla 
vankileirille.

Vorkutan kaivoksissa vangit kai-
voivat hiiltä hakuilla ja lapioilla 
ryömien tunnelissa. Veikko Pii-
parinen jäi sortuman alle, mutta 
vankitoverit saivat hänet esiin ja 

elävänä. Hän heräsi vankisairaa-
lan kuolevien osastolla. Ham-
paita oli poikki ja samoin vasen 
jalka kahdesta kohtaa, myös 
muutama kylkiluu oli murtunut. 
Tällöin oli lokakuu 1948. Hän 
pääsi ruokalaparakin apulaiseksi 
ja kun hänen painonsa nousi 46 
kiloon, niin hänet palautettiin 
takaisin hiiltä kaivamaan.

TUTTUJA UTISSA
Veikko Piiparinen vapautui 
leiristä lokakuussa 1955, mut-
ta määrättiin töihin Vorkutan 
sähkölaitoksen työmaalle. Hän 
anoi töihin Viroon helmikuus-
sa 1956. Työn saanti kesti siellä 
pitkään, koska hän oli entinen 
Vorkutan vanki. Lopulta hän 
pääsi Tallinnassa rakennustöi-
hin.

”Hänet määrättiin 
kuuntelemaan 

taksissa matkustavien 
suomalaisten 
keskusteluja.”

Veikko Piiparinen siirtyi Tallin-
nan taksin palvelukseen kuljet-
tajaksi tammikuun alussa 1965. 
Viru-hotellin raken-
nustyömaa käynnis-
tyi. Silloin elettiin 
vuotta 1969. Pii-
parinen sai kutsun 
KGB:n päämajaan 
Pagarikadulle. Siel-
lä hänet määrättiin 
kuuntelemaan tak-
sissa matkustavien 
suomalaisten kes-
kusteluja. Erityisesti 
piti kuunnella Neu-
vostoliittoa koskevia 
vihamielisiä tai pil-

kallisia puheita. Myöhemmin 
hän toimi neuvostokenraalin 
kuljettajana.Veikko Piiparinen 
jäi eläkkeelle 62-vuotiaana sy-
dämensä vuoksi. 

Elokuun lopussa 1991 hän pääsi 
suomalaisen poliisipäällikköys-
tävänsä kanssa käymään Utissa. 
Siellä hän tapasi tuttuja suo-
malaisia kaukopartioveteraane-
ja. Edellisestä tapaamisesta oli 
kulunut 47 vuotta. Paikalla oli 
myös kaukopartiojohtaja Lauri 
Solehmainen. Utin matkan juh-
lassa Erillinen Pataljoona 4 ni-
mettiin laskuvarjojääkärikoulun 
perinnejoukko-osastoksi. Veikko 
Piiparinen kuoli ja hänet hau-
dattiin Tallinnassa 4. huhtikuuta 
2002. Lukuisten kukkalaitteiden 
joukossa laskettiin Marttinan 
kaukopartiomiesten ja lottien 
kukat. Toimittaja ja kirjailija 
Olavi Lempinen ennätti tallen-
taa Veikko Piiparisen elämänta-
rinan nauhalle.

Olavi Lempinen: Rautaesiripun 
takana – kaukopartiosta Vorku-
tan vankileirille, Otava 2016.

Veikko Piiparisen elämäntie vei Inkeristä Suomen 
kaukopartioradistiksi, Neuvostoliiton vankileiriin ja elämä 
päättyi vapaassa Virossa
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PARASKE, LÄNSI-INKERIN LAULAJAT JA PAIKALLISET 
LAULUN LAJIT – Inkeri iltapäivän satoa -
Kati Kallio, Riikka Mahlamäki-Kaistinen 

Inkerissä eli 1800-luvun ru-
nokeruiden aikaan kolme itä-
merensuomalaista ryhmää: 
alkuperäisasukkaat vatjalaiset 
ja inkeroiset eli inkerikot ja 
pääosin 1600-luvulla alueelle 
muuttaneet inkerinsuomalaiset, 
jotka jakautuvat vielä alaryhmiin 
kuten savakot, äyrämöiset ja 
Narvusin suomalaiset. Ryhmi-
en runoissa, sävelmissä ja laula-
misen tavoissa oli eroja, vaikka 
monet olivat myös yhteisiä. 
 
Kuten Senni Timonen on to-
dennut, inkeriläinen runolaulu 
oli tilannesidonnaista. Lau-
lamisen tyylipiirteet, sävel-
mät ja liikkumisen tavat eivät 
määräytyneet niinkään runon 
vaan esitystilanteen mukaan. 
Erityisesti näin oli rituaalis-
ten juhla- ja häälaulujen eli 
praasnikka- ja pulmavirsien 
kohdalla. Runot ja sävelmät ni-
mettiin esitystilanteiden ja nii-
hin liittyvän tekemisen kautta: 
liekkuvirsi, metsän sävel, sävel 
tantsun päälle, pulmanuotti.  
 
Yhtä runoa voitiin laulaa mo-
nenlaisilla tavoilla. Inkerissä tä-
mä näkyy vahvemmin muualla, 
sillä erilaisia sävelmiä oli paikoin 
käytössä poikkeuksellisen run-
saasti. Toisaalta monella kylällä 
ja laulajalla oli muutama suosit-
tu yleissävelmä. Tanssilauluilla 
oli omia sävelmiään, paikoil-
laan lauletuilla lauluilla omiaan. 
Vaikka monia runoaiheita ja 
sävelmiä käytettiin koko Inke-
rin alueella, olivat laulun lajit ja 

laulamisen tyylit osin paikallisia 
sekä sidoksissa etnisiin ryhmiin. 
Kaikkialla laulettiin liekku- ja 
häälauluja, mutta niiden sanat 
ja sävelmät vaihtelivat alueittain.

”Vaikka monia 
runoaiheita ja sävelmiä 
käytettiin koko Inkerin 
alueella, olivat laulun 

lajit ja laulamisen 
tyylit osin paikallisia 

sekä sidoksissa etnisiin 
ryhmiin.”

Larin Paraskella, kuten ilmei-
sesti Pohjois-Inkerin inkeroi-
silla yleensäkin, ”liekkuvirsi” oli 
kaikkein laajin ja monipuolisin 
laulamisen laji. Varsinaisen liek-
kumista kuvaavan 
runon lisäksi se si-
sälsi Parasken kaik-
ki kertovat runot, 
esimerkiksi Maa-
ilmansyntyrunon, 
mutta tämän lisäksi 
myös paljon yhtä 
lailla niin huoleen 
kuin laulamiseen, 
aikuisen naisen kuin 
tytön elämään liit-
tyviä lyyrisiä aihei-
ta sekä juhlarunoja 
ja lastenlauluja-
kin. Laulun sävel-
mänä oli hitaasti 
laulettu ”suuri” eli 
”korkea” nuotti. 

Inkeriläisen laulun lajit:
• Paraske: liekkuvirsi, suuri 
nuotti, pieni nuotti, mökälaulu, 
pölkkylaulu, häävirsi, talkoovir-
si, rekivirsi, lapsen virsi, mojo-
laulu…
• Laji, sävelmä ja laulamisen ta-
pa ovat osin tilannesidonnaisia.
• Hää- ja praasnikkarunot usein 
tyypillisillä, yksinkertaisilla sä-
velmillä.
• Monenlaisia tanssin ja kuljes-
kelun tapoja.
• Kuoron ja esilaulun vuorottelu, 
myös yksinlaulu.
• Naisten laulun alue, mutta 
myös miehet lauloivat.
Inkeriläisen laulun ja musiikin 
lajeja:
• Runolaulu: monta alalajia
• Itkuvirret
• Rekilaulu – röntyskä – tsatuska
• Balladit, välimuotoiset laulut

 ”Kati Kallio” : Kati Kallio Inkeri-iltapäivässä syyskuussa. 
Kuva: Anne Tuohimäki.
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Veistos pystytettiin vuonna 1949 
keskusosuusliike Hankkijan lah-
joituksena Helsingin Hesperian 
puistoon Mannerheimintien 
varrelle. Se oli pitkään ainoa 
Helsingissä sijaitseva historial-
lista naista esittävä näköispatsas.
• Larin Parasken haudalla 
Raudun (nyk. ven. Sosnovo) 
Palkealassa on Etelä-Karjalan 
Nuorisoseuran vuonna 1911 
pystyttämä hautakivi.[14] 
• Helsingin Kaarelassa on ollut 
vuodesta 1953 Larin Parasken 
polku.[15] 
• Porvoossa on Larin Parasken 
ja Adolf Neoviuksen yhteinen 
muistomerkki lähellä tuomio-
kirkkoa Vuorikadun alussa

•Erilaiset venäläiset laulut
• Soitinmusiikki: tanjankka, va-
lalaikka, kantele, paimensoitti-
met
• Luretilaiset virret ja hengelliset 
laulut
• Sovitetut kuorolaulut
• Ortodoksinen kirkkomusiikki
 
Oheinen tiivistelmä on Kati 
Kallion pitämästä esitelmästä 
Inkeri-iltapäivässä 29.9.2018.

Larin Paraske: Liekkuvirsi 
(laulun aloituksia)
Onks liekku leppiäinen
vai on liekku kankiainen?
Kui on liekku leppiäinen,
sitt on vellon tekemä,
oman vellon vestelemä…

Liekkuseen oo, kiekkuseen oo,
älä lasta langettele
älä puottele pojaista,
hopeaista horjuttele,
Ei uo maasta nostajaista
Ei ylös ylentäjäistä…

LARIN PARASKE 
• Alkuaan Paraskeva Nikitina
• Syntyi 8. tammikuuta 1834 
Lempaalan pitäjän Mäkienky-
län Miskylässä Pohjois-Inkerin 
järvialueella Venäjällä.
• Kuoli 3. tammikuuta 1904, 
Metsäpirtissä, Karjalan kan-
naksella.
• Runonlaulaja ja suomalaisen 
kansanrunouden keskeinen 
henkilö.
• Kansanrunoutta kerännyt his-
torioitsija Adolf Neovius tapasi 
Parasken 1887, ja teki tämän 
kanssa yhteistyötä 1887–1894. 
• Larin Paraskelta muistiinmer-
kittiin noin 32 000 säettä kale-
valamittaista runoutta, lähes 3 
000 sananlaskua ja arvoitusta, 25 
itkuvirttä, parikymmentä uusi-

mittaista kansanlaulua ja kuvaus 
vanhoista häätavoista.
• Sekä kertovissa että lyyrisissä 
runoissaan Larin Paraske toi-
saalta kommentoi naisnäkökul-
masta perhesuhteita ja elämää 
yleensä, toisaalta pohdiskeli 
laulun merkitystä. Dramaattinen 
ristiriita hänen sisäisen elämänsä 
rikkauden ja hänen ulkonaisen 
elämänsä köyhyyden välillä on 
puhutellut jälkimaailmaa.
• Larin Paraskea kuulivat monet 
Kalevalasta innoitusta hakeneet 
taiteilijat, muun muassa Jean Si-
belius.
• Kuvanveistäjä Alpo Sailo teki 
Larin Parasken patsaan alku-
jaan vuonna 1936 suunniteltua 
Kalevala-taloa varten, jota ei 
kuitenkaan koskaan rakennettu. 
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INKERILÄINEN JOULUTARINA
”Joulun ja loppiaisen välill kaikk 
hyvät ja pahat henket ovat liik-
keel ja sen vuoksi tapahtuu kai-
kenlaisii ihmeitä. Kerran Puke-
ron kylän Antilas olj meinkinki 
viettää rauhallista jouluu. Mutt 
siit joulust tuliki ihan kum-
mallinen. Joulu-uattona kaikk 
olliit käyneet saunass ja isän-
tä olj kerennyt ottaa jo hyvät 
saunaryypytkin. Lapset olliit 
koristaneet joulupuun sorjaks. 
Emäntä olj kattanut joulupöy-
vän iltasta varten. Isäntä pani 
turkin piälle ja mäni porstuvaan 
panemaan jolulahjoi säkkiin, 
jott peräst iltasen tulloo joulu-
ukkona tuomaan lapsille lahjoi. 
Mutt emännäll olj vielä lehmä 
lypsämättä. Hää valmisti ämpä-
rillisen lehmänjuomista ja kutsui 
isäntää.
– Antti, veisit sie tiän ämpärin 
lievään lehmän etteen, ko mie 
uon lähössä lypsämään.
Antti ei vastant. Emäntä sannoo 
uuvestaan.
– Antti. Kuulit sie, miä mie siul 
sanoin. Mutta Antti ei kuult. 
Emäntä sihahti kipakasti.
– Piru vieköön tuota ukkoo! 
Ain ko on tarvis häntä, ei uo 
missään.

Piru ko kuuli nuo sanat, ni ker-
ras sieppas porstuvasta isännän. 
Lennätti hänet kapakkaan, pani 
pöyvän taakse istumaan ja sano 
kapakan isännälle.
– Piä tätä miestä huomiseen asti, 
ko piispaa pappilas. Pane paras 
piika häntä koko yöks passaa-
maan, mie tulen huomenna ja 
korvaan kulut.
Piru puki piälleen Antin turkin 
ja lensi takaisin Anttilaan, otti 
porstuvast joulu-ukon säkin ja 

mäni tuppaan jakamaan lapsille 
lahjoja. Lapset lausuit jouluru-
not ja saivat toivotut lahjat. Sitt 
alko lystin pito. Joulu-ukko oli 
milloin harmaa hukka, milloin 
valkea hevonen. Lapset pakeni-
vat hukalta ja ratsastivat hevosen 
selässä. Emäntä ko tuli iltalyp-
syltä, niin taloss mäni sellainen 
meteli, jott lapset ei huomanneet 
äitin tuloa, ennen ko hää kutsu 
kaikki joulupöytään. 
Peräst iltasen lysti joulupuun 
ympärillä jatkui niin kauan, ko 
yks pojista kosketti jalkansa ko-
vasti. Hään näet yritti hypätä 
penkiltä juoksevan hevosen sel-
kään. Äiti pelästyi ja huudahti
– Voi, voi. Nyt myö emme pääse 
uamulla joulukirkkoon.
Siihen se lysti loppui. Ei siitä 
sen enempää. Lapset männiit 
makaamaan ja joulu-ukko jäi 
lohduttamaan emäntää.

Jouluaamulla ennen ko kukko 
lauloi kolmatta kertaa piru il-
mestyi kapakkaan, pani Antin 
turkin naulaan, maksoi vieras-
kulut ja mäni tiehensä. Uamulla 
herätessään emäntä havaitsi, että 
isäntä ei oltkaan ennää vieressä.
– Katsos peikkosta, se onkin 
yksinään mänt joulukirkkoon, 
emäntä ihmetteli. – No män-
köön, hyvä näin.
Antti oli siihen aikaan justiin 
piässyt makkaaman piian avulla 
ja nousi ylläälle vasta illan tullen. 
Avasi silmät, katsoi ympärilleen 
ja ihmetteli.
– Ihan outo paikka. Miten mie 
tänne jouvuin. Ja miten mie tiält 
kottiin piäsen. Hyvä jumala, au-
ta nyt minnuu.
Antti pani kiireesti nutun ylleen 
ja avasi oven.

– Ahaa. Tuttu kapakka ja minun 
turkkikin on tuossa naulassa ja 
ei kettään missään, hän höpöt-
ti itsekseen ja otti turkin ja läks 
painamaan kottiin.

Emäntä kotona huolissaan huo-
kailee.
– Voi, voi. Jouluilta hämärtyy ja 
isäntä ei uo tullut vielä aamukir-
kosta kottiin. Miss hää lienee. 
Mikä häll lienee tullut? Ko ei 
ois mittään tapahtunut! Hyvä 
jumala, auta nyt Anttia, jott hää 
pääsis kottii.
Ja sillä samalla hetkellä ovi lensi 
auki ja isäntä ilmestyi kynnyk-
selle.
– Voi, voi, miss sie olit? emäntä 
kysyi.
Isäntä seisoi ko pahan teosta 
kiinni joutunut poika ja sanoi.
– Mikä piru lie minut sinne ka-
pakkaan vienyt.
– Mihin kapakkaan? Joulukir-
kosta suoraan kapakkaan! Eihän 
tuollaista kummaa uo kukaan 
vielä kuullutkaan. Onks siull 
yhtään tolkkuu päässä vai ootko 
sie ihan hulluksi tullut, emäntä 
huudahti.
– Olenkos mie ihan totta tullut 
hulluksi, Antti tuumi ja kysyi 
sitten lasten kuulumisia
– No, lapset ovat ihan onnellisia, 
ko saivat mieluisat lahjat. Ja ko 
sie olit ekle niin mainio joulu-
ukko, niin kekseliäs ja hupaisa. 
Niinok mikä piru ois…
– Mikä piru, Antti huudahti.
Ja siihen se tarina loppui. Mut-
ta siitä päivästä asti ei Anttilas 
enää paholaisen nimeä konsa-
naan mainittu.
Äitinsä kertomaa tarinaa muiste-
li Irja Niskanen. Tarina julkaistu 
aiemmin Inkeriläisten viestissä 
4/2001.
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Inkeri-iltapäivien varsinainen ohjelma Inkeri kodissa (Kä-
pylänkuja 1), alkaa totuttuun tapaan klo 14.00. Kahvia 
tarjolla klo 13.30 alkaen. 

La 19.1. Puheenjohtaja emerita Alina-Sinikka Salonen 
kertoo muutamien matkalla olleiden kanssa syyskuussa tehdys-
tä Inkerin matkasta, jonka kaukaisin kohde oli Venäjän (Velikij) 
Novgorod. Matkan pääjärjestäjänä oli Wiipurin Linnan Ritarit ry. 
Mukana oli 31 Suomen Inkeri-liiton edustajaa, matkustajia oli 
kaikkiaan 65. 

La 16.2. Sukututkimuksen asiantuntijat tavattavissa Inkeri-
kodissa alkaen klo 9.00.
Samana päivänä klo 14.00 VTM Ahti Kaisalmi esittelee pro gradu 
opinnäytteensä ”Inkeriläisten paluumuuton valmistelu, motiivit 
ja toteutus suomalaisissa ministeriöissä 1990–1991”. 
Sukututkijat jatkavat tarvittaessa Inkeri-iltapäiväohjelman jäl-
keenkin klo 17.00 asti.

La 30.3. Liiton kevätkokous.

La 27.4. Toimittaja ja sosiaali- ja kulttuuriantropologi Lea 
Pakkanen esittelee Santeri Pakkanen/Lea Pakkanen/Meeri Kou-
taniemi työryhmän suunnitelman toteuttaa inkerisuomalaisten 
vaiheista kertova multimediainstallaatioprojekti. 
Projektin tavoitteena on lisätä tietoisuutta inkerinsuomalaisten 
historiasta ja paluumuuton syistä ja seurauksista sekä pohtia inke-
rinsuomalaisten suhdetta Suomen historiaan ja suomalaisuuteen. 

Hyvinkään Inkeri-kerho 
Kokoontumiset seurakunnan aulakahviossa (Hämeenkatu 16) 
kello 14.
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 Lut-
her kirkolla, osoitteessa Vuorikatu 37.

Ilmoittajille

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

topäivään mennessä.

TAPAHTUMAKALENTERI

SUOMEN INKERI-LIITON OHJELMA 
KEVÄÄLLE 2019

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 Kavon-
katu 3, Varissuo) parittomina keskiviikkoina kello 15.00 – 17.00. 
Beseda-teehetkiä vetää Eero Pellinen. Tarkempia tietoja voi ky-
sellä seuran puhelinnumerosta 045 6687628
Juhlatilaisuudet Varissuon kirkolla (Kousankatu 6), kello 14 al-
kaen.
Palvelupiste, Uudenmaankadulla on toistaiseksi lopetettu. 
Terveys- ja sosiaalineuvontapiste tiistaisin klo. 10 – 12 (Kous-
ankuja 5) ja torstaisin klo. 10 – 12 (Katteluksenkatu 1,Vuokko). 
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
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SUOMEN INKERI-LIITON JA PENTIKÄISTEN SUVUN KULTTUU-
RIMATKA INKERIIN 16. – 19.5.2019
Teemme toukokuussa matkan, jossa hakeudutaan muistorikkaille 
seuduille Inkerinmaalle. Professori Juha Pentikäinen toimii asian-
tuntijana, Alina-Sinikka Salonen matkanjohtajana. Vastuullisena 
matkan järjestäjänä on matkatoimisto Lähialuematkat - Russi-
an Tours Helsingistä. Matka on puolihoidolla, mikä merkitsee, 
että illan suussa hotelliin saapuessamme syömme päivällisen ja 
aamulla ennen matkan jatkamista aamiaisen. Muusta ruoasta 
huolehdimme omakustanteisesti niin, että kullakin on mukana 
evästä omia tarpeita ajatellen. 

Alustava matkaohjelma
Torstai 16.5.
Lähtö omalla bussilla klo 09.00 Helsingistä Kiasman edestä kohti 
Vaalimaata. Jos kuljettajan arvion mukaan on ajallisesti mahdol-
lista, ajamme Porvoon Emäsalon kautta ja pysähdymme hetkeksi 
”rannan hahmokiviä ihmettelemään. Sinnehän Tapani Löfving, 
Sippe ym. Kivekkäät päätyivät, ja heitä muistetaan yhä luolissa 
asuneina Steeneinä.” Rajanylityksen jälkeen poikkeamme Larin 
Parasken tyyssijoilla, siis Lempaalassa. Sitten käymme Memo-
rialin perustamalla muistohautausmaalla Levashovossa, jonne 
on vuodesta 1937 alkaen tapettu ja haudattu yli 46.000 erilaisten 
vainojen uhria. Siellä on myös inkeriläisjärjestöjen pystyttämiä 
muistopatsaita. Illaksi tulemme Pietariin ja majoitumme hotelli 
Ladogaan, jossa meitä odottaa päivällinen.

Perjantai 17.5.
Aamulla katselemme Kelttoa. Mm. Likolammen kylässä käyntiä 
on toivottu. Sitten suuntaamme kohti Tosnaa, jonka maisemissa 
on Bendiko ozero eli Pentikäisten järvi.
Tosnan jälkeen palaamme Uljanovkan alueella oleviin Liissilän 
maisemiin ja etsimme Sablinasta matkanjohtajan synnyinkodin 
sekä Pogin, jota aiemmin kutsuttiin Lorvilaksi ja Kuninkaalan 
kylän.Illalla tulemme Gakkel Housiin Hatsinassa. Päivällinen 
odottaa.

Lauantai 18.5.
Nyt etsimme Novoselkistä Ambomaalle lähetystyöhön lähteneen 
Martti Rautasen syntymäkodin Tikanpesän kylässä. Viktor Hyyrö-
nen kertoi käyneensä siellä useita kertoja. Hän kertoi, että kylään 
on opastinnuoli. Hän neuvoi kuitenkin ajamaan sen ohi päätietä 
n. 1 – 1,5 km, sitten oikealla jo näkyy muutaman sadan metrin 
päässä Tikanpesä.Pentikäinen muistelee Viron Inkerin Kallivieriä 
Viron itsenäisyysajan ”luvattuna maana”. Matkalla kuulemme, 
mitä tai kenet hän yhdistää  tänne. Sitten ajammekin rajan yli ja 
katselemme Narvan muhkeaa kahden maan linnoitusta. Yövym-
me ja ruokailemme hotelli Ingerissä.

Sunnuntai 19.5.
Päivän ohjelma on vielä auki. Samoin puolihoitoon kuuluva ruo-
kailu. Voimme myös tutkia sitä aineistoa, jota asiantuntijamme 
on pyytänyt ottamaan mukaan. Erityisesti Aale Tynni ja hänen 
perheensä kiinnostavat meitä kaikkia. Helsinkiin lähdemme Ecke-
rö Linen laivalla, joka lähtee A-laiturista klo 18.30 ja on perillä 
Helsingissä 21.00.
Tervetuloa mukaan!
Alina-Sinikka Salonen, Juha Pentikäinen

ILMOITTAUTUMINEN, MAKSUT JA MATKAVALMISTELUT
Ilmoittautuminen
Voit ilmoittautua Suomen Inkeri-liiton kautta:
Alina-Sinikka Salonen, alinasinikka@gmail.com tai postitse: Met-
säpurontie 17 D 58, 00630 Helsinki. Tiedustelut p. +358 40 7437 
042. tai Sukuseurojen keskusliiton kautta:
Eine Kuismin, toimisto@suvut.fi tai postitse: Sukuseurojen kes-
kusliitto ry, Sokerilinnantie 7 E, 02600 Espoo. Tiedustelut p. 09 
43699 450.
HUOMIO: Kaikki maksut tapahtuvat Suomen Inkeri-liiton kautta, 
tilin no FI51 8000 1200 3063 64. Raha-asioita koskevat kyselyt: 
Tytti Piironen, tytti.piironen@kolumbus.fi tai p. +358 50 529 
0756.
Maksut
Matkalle on laskettu 2 hintaa:
1. Jos matkustajia on 25 – 35, hinta on 400 €.
2. Jos matkustajia on 36 – 50, hinta on 380 €.
Ilmoittauduttuasi maksamalla ennakkomaksuna 150 € turvaat 
mukaan pääsysi.
Loppumaksu suoritetaan viimeistään 15.3.2019.
Molemmissa tapauksissa 1hh lisämaksu on kolmelta yöltä yh-
teensä 90€. Matkustaja, jolla ei ole viisumia, hankkii kertaviisu-
min, joka maksaa 72 €.
Matkavakuutus
Jos sinulla on voimassa oleva matkavakuutus, pyydä matkaa var-
ten sellainen todistus, joka käy Venäjän matkalle. Jos sinulla ei ole 
vakuutusta, hanki se hyvissä ajoin ennen matkaa.
Passi
Tarkista, että passisi on voimassa puoli vuotta vielä matkan päät-
tymisen jälkeen ja että se on ehdottoman ehjä.
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Mistelin myyjä Hampurin joulumarkkinoilla. Kuva RMK 

Lumen alle jääneet sienet sinnittelevät terhakkoina. Kuva RMK



Rauhaisaa joulun aikaa
ja mitä parhainta uutta vuotta 2019!

*
Toivottaa Inkeriläisten 

Viestin toimituksen väki


