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Pääkirjoitus
Inkeriläisten Viesti N:o I 
20.1.1959 Päätoimittaja  
AAPPO METIÄINEN
LAIMINLYÖTYJÄ
”Olemme jo aikaisemminkin eri 
yhteyksissä todenneet, että enti-
sen Inkerin suomalainen väestö 
on emä-Suomen kansan yleisessä 
tietoisuudessa ollut laiminlyöty. Jo 
ennen itsenäisyyttämme tiedettiin, 
mitä on Viro ja virolaiset, tun-
nettiin Viena ja Aunus, vieläpä 
Vepsäkin, mutta ei Inkeriä. Vasta 
kaksikymmenluvun vaihteessa. 
Inkerin pakolaisten saavuttua 
Suomeen, alkoi tilanne tässä suh-
teessa jossain määrin korjaantua.

””Mutta sittenkin he ovat suo-
malaisia. Heitä ei ole ankara 
tsaarien Venäjä saanut muuksi 
muuttumaan, eikä vallankumo-
uksen jälkeinen uusi ideologia-
kaan toisiksi tulemaan. He ovat 
säilyttäneet ikivanhat tapansa, 
kansalliset perinteensä, esi-isiensä 
uskon, suomalaisen kielensä ja 
mielensä. Tältä pohjalta meidän 
on arvostettava entisen Inkerin 
suomalaisen asujamiston kansal-
lisia saavutuksia.”

PÄÄKIRJOITUS
Nämä kaksi kappaletta olen 
lainannut ensimmäisestä Inke-
riläisten Viestistä numerosta 1, 
vuodelta 1959, päätoimittajana 
toimineelta Aappo Metiäiseltä. 
Hänen pääkirjoitukseensa on 
helppo yhtyä samanmielisin 
ajatuksin. Inkerinsuomalaisia 
laiminlyötiin tietoisesti tule-
masta kansamme tietoisuuteen, 
heistä ei puhuttu Suomessa. Ei 
saanut tai voinut ”reaalipoliitti-
sista syistä” puhua. Onneksi ajat 

ovat toiset, vaikenemisen pakko 
ei vaientanut ikuisesti kansaam-
me. Me arvostamme inkerin-
suomalaisia!
Päätoimittaja Metiäinen jäi 
historiaan Viestin ensimmäi-
senä päätoimittajana. Minä en 
haluaisi jäädä historiaan kunni-
akkaan lehden viimeisenä pää-
toimittajana toimituksen valoja 
viimeisenä kulkijana sammutte-
lemaan, mutta pahalta näyttää.
Jos tämä, tai joku tätä seuraavis-
ta pääkirjoituksista jää 60-vuoti-
aan, kunnianarvoisan lehden vii-
meiseksi, lehden vuosikymme-
nien ajan tallentamat elämät ja 
teot säilyvät kuitenkin ikuisesti 
jälkinä inkeriläisten elämän ja 
historian lehdille tallennettuina 
asioina, iloina ja suruina, ihmis-
ten ainutlaatuisen elämän ainut-
laatuisina muisteloina.
Siitä pitää huolen jo yksinomaan 
inkerinsuomalaisten kerätty 
ja taltioitu historia, muistot ja 
tallenteet. Tunnistamattomat-
kin kuvat tunnistamattomista 
tapahtumista ovat osa inkerin-
suomalaisten historiaa, elämän-
taivalta.
En vielä julista Inkeriläisten 
Viestin lopettamista, mutta ei 
lehden tilanne hyvältäkään näy-
tä. On selvää, kuten oli selvää 
sotaveteraaniemmekin kohdal-
la, että kerran niin elinvoimaiset 
lehdet ja muu kirjallisuus hii-
puvat viimeistään sillä hetkel-
lä, kun viimeinenkin veteraani 
nukkuu pois. Sama tilanne on 
lehteämme lukevien inkerin-
suomalaisten kohdalla: Kun 
viimeinenkin liittomme jäsen ja 
lehden tilaaja nukkuu ikiuneen, 
on lehden ja muun inkeriläistoi-
minnan tehtävänä toimia perin-
teen vaalijana, muistoperinteen 
tallentavana yhdistyksenä vähin-

tään jälkipolven mielissä, jos ei 
virallisena yhdistyksenä.
Uskallan todeta, että inkerin-
suomalaisten perinne ja tieto 
eivät tuhoudu, vaikka meistä jo-
kaisesta aika ajallaan jättääkin; 
tiedämmehän vieläkin ja saam-
me uuttakin tietoa muustakin 
muinaisesta historiastamme, 
alkusuomalaisten esivanhem-
piemme elämästä ja asumisesta, 
tavoista ja tottumuksista.
Tämä lehti, tärkeä yhdysside, 
on kuitenkin toiminut vasta 60 
vuotta ja mikäpä on se aika, jos 
vertaamme inkeriläisten histori-
an pituutta ankaralta keskiajalta 
tähän päivään saakka. Monet 
asiat ovat muuttuneet keski-
ajalta, mutta alkuperäinen In-
kerinmaa, inkerinsuomalaisten 
elinalue on edelleen olemassa 
ja pysyy olemassa riippumatta 
valtioiden tai kansojen rajoista. 
Otetaan vaikkapa saamelaiset 
esimerkiksi: He elävät, muut-
tavat ja kuolevat, mutta elämän 
kummut ja kukkulat, maastot, 
rakennukset ja tiet jäävät ole-
maan. Sama juttu kertautuu 
luonnollisesti inkerinsuomalais-
ten osalta: Jos luonnonmullistus, 
kuten tulva ne alueet peittäisi, 
niin siellä veden alla se on: In-
kerinmaa.
En kirjoita tätä pääkirjoitus-
ta synkällä mielellä, kaikella 
maallisella kun on oma aikansa 
ja paikkansa. Historian puiden 
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lehdet saavat inkerinsuomalais-
ten elämästä lisää lehtivihreää, 
noin vertauskuvallisesti. Katso-
kaa, kuinka lumisen talven jäljil-
tä luonto herää, linnut aloittavat 
laulunsa ja elämänketjun muut 
renkaat, aina kirottuja hyttysiä 
myöten, syntyvät kohtaamaan 
uuden kesän. Näin elämä jatkuu 
inkerinsuomalaistenkin osal-
ta heidän jälkeläisissään ja taas 
heidän jälkeläisissään niin kau-

KORUN TARINA

an, kuin Suurempi Voima sallii 
elämän ylipäätään jatkuvan.
Älkäämme siis vaipuko synk-
kyyteen.
En itsekään tiedä huomista, en 
ylihuomista, vain kuluneen päi-
väni tiedän oman elämäni osalta, 
samoin kuluneet vuoteni tiedän 
- vaikka en muistakaan kaikkea 
- elämäni ajalta. Ei enempää, ei 
vähempää.
 Herätkäämme yhdessä taas seu-

raavaan aamuun, sillä jokainen 
aamumme on ainutkertainen 
ja ainutlaatuinen. Huomispäi-
västämme emme tiedä, emme 
lehtemmekään viimeisistä kir-
jaimista. Ne kirjoitetaan, kun 
niiden aika on.

Toivotan kaikille lukijoille hy-
vää ja nautinnollista seuraavaa 
päivää!
Juhani Valo

Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Inkeriläisten viestin lukija Kari 
Lampikoski kyseli 2018 vii-
meisessä viestissä omistamansa 
korun alkuperää. Lukijoilta ei 
löytynyt vastausta siihen mi-
tä korun symbolit tarkoittivat, 
mutta sitten Suomen Inkeri-
liiton sihteeri Anne Tuohimäki 
törmäsi Inkeriläisten viestissä 
1971 olleeseen artikkeliin sa-
maisesta korusta.

INKERILÄISTEN VIESTI 
MARRASKUU 1971
Kuvassa näkyvän, suurikokoisen 
rintaneulan omistaa maassamme 
lähes 2000 naista. Se näyttää 
ensin tavalliselta korulta, mutta 
läheltä katsoessa siinä erottuu 
kirjaimia, joiden merkitystä aina 

tiedustellaan merkin kantajilta. 
Tämä neula on Jamilahden kan-
sanopiston toverimerkki.
Merkin on suunnitellut opiston 
ensimmäinen johtaja Mikael 
Nyberg. Hän otti oman sor-
muksensa ja piirsi neljä toisiinsa 
liittyvää ympyrää. Ne kuvasivat 
neljää Suomen heimoa, joiden 
tyttäret opiston alkuvuosina 
muodostivat oppilasjoukon 
pääosan. Ympyröiden sisälle 
Nyberg piirsi kauniilla käsialal-
laan kirjaimet: S, V, A, I eli Suo-
mi, Viena, Aunus, Inkeri. Hän 
teroitti merkin saajille sitä, että 
rengas on tässä myös iankaikki-
suuden vertauskuva.

Mikael Nyberg on luonnehtinut 
korun tunnusta seuraavasti: 
 ”Kun rengas ympäröi hei-
monimen alkukirjaimia, on sillä 
tahdottu muistuttaa siitä, että 
kutakin heimoa johdattamas-
sa ja suojelemassa on Jumalan 
iankaikkinen voima ja rakkaus. 
Että kirjaimet kaikki ovat sa-
malla pohjalla, kuvaa sitä läheis-
tä yhtäläisyyttä mikä luonnon 
suhteen vallitsee eri heimojen 
alueella, sekä sitä uskonpohjaa, 
mikä uskontojen erilaisuudes-
ta huolimatta on kansojemme 

todellisena turvana. Ja sehän 
on Jumalan armo Jeesuksessa 
Kristuksessa, tuo kalliota kestä-
vämpi.”
Heimoympyröitä kiertää mer-
kissä kukkaköynnös, jonka 
suunnittelija sanoi olevan rak-
kauden, ilon, nöyryyden, palve-
levaisuuden ja kiitoksen vertaus-
kuva. Kukkaseppele imee elin-
voimansa iankaikkisen rakkau-
den renkaista ja puhkeaa suu-
rimpaan täyteyteensä ulospäin. 
Sommittelija toivoi rakkauden 
palvelemisen ilmenevän rikkaa-
na opistossa, sen ulkopuolella 
ja oppilaiden suhteissa kaikkiin 
kohtaamiinsa ihmisiin.

Köynnökseen liittyivät toveri-
laulun sanojen alkukirjaimet M, 
t, k, h. Me tahtoisimme kypsyä 
hyvässä. Kekseliäs johtaja oli 
merkin piirrettyään löytänyt 
kirjaimilla S, V, A, I alkavia, 
kullekin heimotytärten ryhmälle 
varmaan mieleen jääneitä ruko-
uksia.
• Suuri Varjelija, auta Inkeriä!
• Armas Isä, suojele Vienaa!
• Isä, suo valoa Aunukselle!
• Vuodata armosi ikuinen Suo-
melle!
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Ja vielä hän löysi ”huokauksia”, 
kuten hän sanoi. Nekin sopivat 
hyvin oppilaiden hätähuudoksi 
kovina vuosina:
• Ilahuta sydämemme vaikeina 
aikoina!
• Suo voimia, Auttaja ihmeelli-
nen!
• Vuotakoon alati Isän siunaus”

Sureville:
• Maiset tuskat kohta haihtuvat!
• Määränpää taivaassa kirkkaana 
hohtaa!

Nykyiset Jamilahden opiston 
merkin nuorimmat kantajat 
ovat uuden ajan lapsia, jotka 
ovat kuulleet näistä, nyt yli puo-

len vuosisadan takaisista asioista 
ehkä vain merkinsaantitilaisuu-
dessa. Mutta Jamilahden kan-
sanopisto näyttää edelleen pa-
nevan arvoa vanhalle perinteelle. 
Ja vielä elossa oleville heimo-
oppilaille tämä toverimerkki on 
kallis muistojen koru.
Tekstin kirjoittanut Aino Pön-
niö

INKERILÄISTEN 
KESÄJUHLA 2019

Lauantaina 6.7.2019 Piikkiössä (Villa Baltica, 
Luodontie 501, Piikkiö)

Aikataulu
Klo 10.00 Linja-autokuljetus Villa Balticaan  

Varissuon kirkolta
Klo 11.00 kokoontuminen Villa Balticaan

Klo 12.00 ohjelma alkaa
Klo 14.00 ruokailu

Klo 15.30 ohjelma jatkuu
Klo 18.00 juhlat päättyvät

Ohjelma:
Martti Hirvonen, avaussanat

Keijo Korkka, Inkerin kansan juhlaa ennen ja nyt
Arvo Survo, puhe ja musiikki

Juhani Valo, Inkeri-liiton tervehdys
Ansiomerkkien luovutus

Arkistotutkija Maiju Putkonen, ”Inkeri ja  
inkeriläisyys” -hanke

Pietarin Inkeri-liiton laulu- ja tanssiryhmä
Tanssiryhmä Helsingistä

Lauluryhmä Mesimarjat Vantaalta
Lauluryhmä Orvokit Turusta

Musiikkiryhmä Sydämestä sydämeen Turusta
yhteislaulua ja -tanssia

Hannu Nyman, loppusiunaus

Maksuton ruokailu, kahviosta saa ostaa 
 kahvia ja kahvileipää.

TERVETULOA! 

Huom! Juhlaa vietetään ulkotiloissa, joten  
pukeuduttehan sään mukaisesti!

Kuljetus:
Linja-autokuljetus Piikkiöön Varissuon  

päätepysäkiltä Katteluksenkadulta.
Linja-autoon mukaan tulijoita pyydetään  
ilmoittautumaan viimeistään 31.5.2019  

Lyydia Bazaleva p. 045 668 7628. 
Edestakaisen matkan hinta 5 € Turun  

yhdistyksen jäseniltä ja 10 € ei-jäseniltä.

Juhlia koskevat tiedustelut:
Lyydia Bazaleva p. 045 668 7628,  

tsis.turku@gmail.com

Omalla autolla tulijat:
Osoite: Luodontie 501, 21500 Piikkiö

Ohje: Turusta 110-tietä Piikkiöön, ennen  
Hesburgeria oikealle Harvaluodon suuntaan  

4,9 km.
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INKERILÄISTEN PALUUMUUTON VALMISTELU
- Pro-gradu työ Turun yliopiston Filosofian, poliittisenhistorian ja valtio-opin laitokselle -

Ahti Kaisalmi

Inkeriläisten paluumuuton al-
kamisesta tulee tänä keväänä 
kuluneeksi 29 vuottaja näiden 
kolmenvuosikymmenen aika-
na inkeriläiset ovat kadonneet 
lehtien sivuilta. Kysymykset 
etenkin paluumuuton syistä ja 
seurauksista ovat kuitenkin asi-
oita, joita suomalaisella yhteis-
kunnalla ei ole varaa unohtaa 
pölyttyneisiin arkistoihin. In-
keriläiset ovat erottamaton osa 
Suomen historiaa eikä etenkään 
paluumuuton käynnistymisestä 
puutu jännitystä tai kylmän so-
dan aikaista vastakkainasettelua.

Inkeriläisten paluumuuton 
valmistelut alkoivat KGB:n, 
Mauno Koiviston ja Seppo 
Tiitisen välillä 3.6.1988, jolloin 
Felix Karasev ilmoitti ensim-
mäistä kertaa Neuvostoliiton 
olevan huolissaan inkeriläisistä. 
Epäsuoranjohdattelun jälkeen 
Mauno Koivisto ilmoitti Suo-
men olevan valmis ottamaan 
kaikki Neuvostoliiton inkeri-
läiset, olivathan he suomalaisia. 
Vielä tuossa vaiheessa päätös ei 
perustunut juuri muulle kuin 
Koiviston omille romantisoitu-
neille muistoille nuoruudestaan 
Turussa. Vuosien 1988–1990 ai-
kainen paluumuuton valmistelu 
voidaan jälkikäteen nähdä lähes 
täydellisenä epäonnistumisena, 
joka lopulta huipentui harkit-
semattomaan, mutta tietoiseen 
ratkaisuun käynnistää paluu-
muutto 10.4.1990.

 
Arvioitaessa tilannetta kylmän 
valtiohallinnollisesti selviää pa-
luumuuton valmistelun poikke-
uksellisen epäjohdonmukainen 
eteneminen. Esimerkiksi en-
simmäinen virallinen tutkimus 
inkeriläisten tilanteesta valmis-
tui vasta kolme kuukautta pa-
luumuuton alkamisen jälkeen. 
Leningradin ulkomaan edus-
tusto sai taas ensimmäisen pa-
luumuuttoasiantuntijansa vasta 
vuosipaluumuuton alkamisen 
jälkeen. Työministeriön johto 
taas sai kuulla paluumuutosta 
vasta kaksi päivää ennen Koi-
viston kuuluisaa tv-haastattelua. 
Oman juonteensa tapaukselle 
tuo Koiviston ristiriitaiset haas-
tattelut paluumuutosta. Aina 
kuolemaansa saakka Koivis-
to piti kiinni näkemyksestään, 
jonka mukaan hän oli aloitteen 
tekevä osapuoli paluumuutossa.

Monen inkeriläisen näkökul-
masta paluumuutto on kuiten-
kin tarjonnut mahdollisuuden 
uuteen elämään Suomessa. Suo-
melle inkeriläiset ovat taas tar-
jonneet rikkaan kulttuurinsa ja 
Suomessa jo unohdetut tapansa. 
Inkeriläisille Suomen valtiojoh-
don virheet näyttäytyvät toissi-
jaisina yksityiskohtina, mikä on 
täysin luonnollista ja sallittua.

Tämä tutkimus on tehty arkisto-
materiaalien sekä henkilöhaas-
tatteluiden avulla. Ulkominis-
teriön-, työ- ja elinkeinominis-

teriön sekä Mauno Koiviston 
yksityisarkiston asiakirjat ovat 
tarjonneet runsaasti käyttökel-
poista tietoa aiheesta. Pääosaan 
nousevat kuitenkin henkilö-
haastattelut, joiden avulla olen 
onnistunut täyttämään sellaisia 
aukkoja, jotka muutoin jäisivät 
arvoitukseksi.

Toimituksen huomio:
Ahti Kaisalmen pro-gradu työ 
”Inkeriläisten paluumuuton käyn-
nistymisen motiivit ja toteutus-
ulkoasiainministeriössä vuosina 
1990–1991”
Filosofian, poliittisenhistorian ja 
valtio-opin laitos Turun yliopisto, 
toukokuu 2018
Työ luettavissa netistä osoitteesta 
https://www.utupub.f i/hand-
le/10024/146092.
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HÖYRYLAIVALLA TALLINNAAN
Kirja

Ensimmäinen aikataulun mu-
kainen höyrylaivavuoro Suomen 
ja Tallinnan välillä toteutui tou-
kokuussa 1837. Peter Rauds-
eppin kirjoittama Höyrylaivalla 
Tallinnaan -kirja esittelee kaikki 
säännöllisesti reitillä liikennöi-
neet laivayhtiöt ja alukset vuo-
teen 1981 astu. Teoksessa käy-
dään Suomen ja Viron välinen 
matkustajalaivaliikenne läpi 
vuosi vuodelta.

Inkeriläisittäin teoksen tekee 
kiinnostavaksi inkeriläisten siir-
rot Viron kautta Suomeen 1943. 
”Inkeriläisten siirrot Suomeen 
tapahtuivat pääosin vuonna 
1943, joten karkeasti kirjassa 
on niistä tarinaa puolentoista 
sivun verran. Mukana on yksi 
kuva Suomi-laivasta, kun ih-
misiä inkeriläisiä nousee ky-
seiseen alukseen. Virolainen 
isäni, joka asui äitinsä kanssa 
Narvassa tuli näiden inkeri-
läis-kuljetusten mukana Suo-
meen”, Peter Raudsepp kertoo. 
Kirjassa on hänen isänsä oma-
kohtainen muistelmakirjoitus 
matkalta Paldiskista Hankoon 
joulukuulta 1943.

Kirjan laajuus on 240 sivua. 
Siinä on 255 historiallista kuvaa.
Teos on sidottu.
ISBN 978-952-9689-39-2

Vuonna 1927 turkulainen Suomen 
Meritoimi Oy hankki Saksasta 
Helgoland-nimisen matkustajalaivan, 
joka oli rakennettu vuonna 1910. Laiva 
sai nimen Suomi ja vuonna 1929 se 
asetettiin Helsingin ja Tallinnan väliseen 
liikenteeseen. Tällä reitillä laiva kykeni 
kerralla kuljettamaan enimmillään 362 
matkustajaa. Alus myytiin Suomen 
Höyrylaiva Osakeyhtiölle vuonna 
1937, jonka laivastossa sillä jatkettiin 
kesäliikennettä Tallinnaan aina toisen 
maailmansodan alkamiseen saakka.

Maaliskuussa 1943 Suomi-laivalla 
aloitettiin inkeriläisten kuljetukset 
Paldiskista Suomeen. Suomen lisäksi 
näitä matkoja tehtiin myös Aranda- ja 
Louhi-aluksilla ja niitä jatkettiin saman 
vuoden lopulle saakka. Tammikuussa 
1944 saksalaiset ostivat laivan. Alus 
kulki myöhemmin Baltonia- ja Solbjørn-
nimisenä. Huonoon kuntoon päässyttä 
alusta käytettiin mm. torpedokokeiden 
maalialuksena. Lopulta alus myytiin
vuonna 1950 Hampuriin 
romutettavaksi.
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ALUEESTA ENNEN PIETARIA 
Juhani Valo

Nevanl inna, Nevansuu, 
Nyenskan(t)s, Nyen. Mi-
tä ihmeitä nämä ovat? Entä 
Landskrona (Maankruunu) ja 
Pietari? Pietari ainakin tunne-
taan, mutta tunnetaanko alue, 
jolle Pietari rakennettiin! Yl-
lämainittu alue sijaitsi miljoo-
nakaupunki Pietarin paikalla, 
Ruotsin valtakunnan sillanpää-
asemana idässä.

Internetistä löytyy aiheesta seu-
raavaa tietoa:
Novgorodin ruhtinas Aleksanteri 
Nevski kukisti ruotsalaiset lähel-
lä Nevan suuta vuonna 1240. 
Nevan suistossa oli 1300-lu-
vulla ruotsalainen linnoitus 
Maankruunu (ruots. Landskro-
na), jonka kuitenkin Novgorod 
nopeasti hävitti. Stolbovan rau-
hassa 1617 alue siirtyi Ruotsille, 
ja Kustaa II Aadolf perusti sen 
suistoon Nevanlinnan, joka sai 
kaupunkioikeudet 1642.
Kaupungissa oli Kaarle IX:n 
vuonna 1611 rakennuttama lin-
noitus Nyenskans. Alkuaankin 
suomensukuisten heimojen (vat-
jalaisten ja inkerikkojen) asutta-
malle Inkerin alueelle suuntautui 
voimakas muuttovirta Savon ja 
Äyräpään kihlakunnista. Toi-
saalta alkuperäistä ortodoksiväes-
töä pakeni voittomaalta Venäjän 
puolelle erityisesti ruptuurisodan 
(1656–1658) ja ruotsalaisten 
jyrkän uskontopolitiikan seu-
rauksena. Vuoteen 1675 mennessä 
Suomenlahden ja Laatokan väli-
nen Karjalankannas sekä sen ete-
läpuoliset alueet luterilaistuivat 
ja suomalaistuivat merkittävästi, 
niin että Nevanlinnan ympäris-

tön maalaisasutus koostui suurim-
maksi osaksi inkeriläisistä.

Inkerinmaan aluetta, johon yl-
lämainittu Nevanlinna/Nyens-
kants/Nyen kuului ennen Pieta-
rin kaupungin perustamista, on 
ollut nykysuomalaisille varsin 
tuntematonta historiaa. Sitä se 
oli itsellenikin – olin aina olet-
tanut Pietarin perustetuksi kes-
kelle Inkerinmaata, mutta täysin 
uutena kaupunkina. Se, että sen 
paikalla oli sijainnut vanhempi 
kaupunki, jonka paikalla oli si-
jainnut vielä vanhempi, linnoi-
tukseksi perustettu Landskrona 
eli Maankruunu, oli luonnolli-
sesti samanlainen yllätys itsel-
leni.

”Olin aina olettanut 
Pietarin perustetuksi 

keskelle Inkerinmaata”.

Landskronahan sijaitsee Ruot-
sissa. Yleistietoni nykyisestä 
Landskronasta ei riitä, joten 
turvaudun jälleen nettiin: 
Landskrona on samannimisen 
Landskronan kunnan keskustaa-
jama. Se sijaitsee Skånen läänissä 
ja Skånen historiallisessa maa-
kunnassa Etelä-Ruotsissa. Vuo-
den 2010 lopussa taajamassa oli 
30 499 asukasta. Landskrona oli 
1970-luvun alun kuntauudistuk-
seen asti kaupunki. 

Pietari, suuri ja hallitseva ve-
näläinen kaupunki perustettiin 
suomalaisten asuttamille soille. 
Tämän alueen alkuperäiset asuk-
kaat olivat inkerinsuomalaisia, 

asuivathan alueella jo 1640-lu-
vulta alkaen kannakselaiset, mm. 
Antti Kirjoinen Uudeltakirkolta, 
Yrjö Näätäinen Viipurin pitäjäs-
tä ja Sipi Koivisto Koiviston pi-
täjästä. Nevanlinna oli kooltaan 
silloisen Viipurin kokoinen – ei 
siis sekään aivan pieni. Ruotsi 
tarvitsi turvakseen Kantsin lin-
noituksen, joka sijaitsi Nyens-
kantsin/Nyenin/Nevanlinnan 
kaupungin vieressä.
Nyen kasvoi ruotsalaisen lin-
noituksen vieressä sijainneesta 
markkinapaikasta kaupungiksi 
1630-luvulla ja sen asukkaista 
suurin ryhmä olivat savolaiset 
ja karjalaiset, mutta varakkaat 
asukkaat olivat lähtöisin Saksan 
alueelta. Tässä suhteessa Nyen 
muistutti myöhempää Viipuria 
asujaimistoltaan. 1600-luvun lo-
pussa Nyenissä oli jo noin 2000 
asukasta ja kaupunki kukoisti 
kaupan ansiosta kuten Viipuri ja 
Tallinnakin. Olihan sen sijain-
ti suotuisa, jonka myöhemmin 
havaitsi Pietari Suurikin. Nye-
niä käytettiin kuitenkin myös 
karkoituspaikkana, sehän oli 
Ruotsin valtakunnan ”villiä itää.”

Internet: Pietari Suuren aika
Pietari Suuri perusti 1700-luvun 
alussa Pietari-Paavalin linnoi-
tuksen ruotsalaisten hyökkäyksiä 
vastaan venäläisten vallattua 
Pietarin alueen takaisin Ruot-
silta. Suuren Pohjan sodan alus-
sa venäläiset joukot valloittivat 
alueen Ruotsilta ja Pietari Suuri 
perusti vuonna 1703 Pietarin 
Nevanlinnan paikalle. Kaupun-
gin nimeksi tuli hollanninkielinen 
Sankt Pieterburg, ”Pyhän Pietarin 
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linna” apostoli Pietarin mukaan. 
Alkujaan kaupunki oli tarkoitettu 
ainoastaan linnoitukseksi ruotsa-
laisten uusia hyökkäyksiä vastaan 
ja sen ensimmäinen rakennus oli-
kin Pietari-Paavalin linnoitus.

Tämä selitys on suhteellisen laa-
ja siksi, että en usko kovin mo-
nen nykysuomalaisen tietävän 
Nevansuun alueen historiaa ja 
sekoittavan lisäksi nimen kuul-
lessaan muinaisen Landskronan 
linnoituksen nyky-Ruotsissa 
sijaitsevaan Landskronan alu-
eeseen. Niin tein itsekin. Tämä 
osoittaa lisäksi sen, etten synty-
jäni ei-inkeriläisenä ole tiennyt 
inkeriläisten historiasta itse asi-
assa olennaisia piirteitä, Inke-
rinmaata Ruotsin vallan aikana 
keskiajalla.
Toisaalta tämäkin osaltaan 
osoittaa menneisyydestä sen, 
kuinka moneen inkeriläisten 
oli taivuttava, sopeuduttava jo 
keskiajalla, milloin Ruotsin, 
milloin Venäjän vallan ja sittem-
min Neuvostoliiton vallan alle 
osoittaa, että inkeriläiset ovat 
selviytyjiä. Tämä jos mikä ker-
too sitkeydestä, jota vainot, tuli-
vatpa ne mistä ilmansuunnasta 
tahansa, eivät kyenneet lannista-
maan. Eivät venäläisyyttä koros-
taneen, mutta syntyjään gruusi-
alaisen Stalinin vainotkaan liki 
kolmine kymmenine tuhansine 
inkeriläisine leirivankiuhreineen 
lannistaneet näitä ihmisiä. Eivät 
lannistaneet Jatkosodan aikana 
yli kuudenkymmenen tuhan-
nen inkeriläisen siirto Suomeen 
ja heistä Suomen häviämän 
sodan jälkeen takaisin kotiin 
palanneen tai palautetun vii-
denkymmenenviiden tuhannen 
inkeriläisen hajasijoitus keski-
tysleirien kautta ympäri laajan 

Neuvostomaan.

”Tämä jos mikä 
kertoo sitkeydestä, jota 
vainot, tulivatpa ne 

mistä ilmansuunnasta 
tahansa, eivät kyenneet 

lannistamaan.”.

Noituutta Inkerinmaalla
Tiedämme historiasta Inkerin-
maalla harjoitetun uskonnon 
olleen evankelis-luterilaista 
kristinuskon suuntausta, mutta 
kenties emme ole olleet tietoisia 
keskiajan noitavainojen ulotta-
neen ahnaat roviolieskansa myös 
Inkerinmaalle? Kyllä ne ulottui-
vat.
Nevanlinnan vieressä sijaitsi 
Ruotsin vallan aikaan moder-
ni linnoitus, tähdenmuotoinen 
skanssi, eli se ei ollut linna lain-
kaan. Se oli suuren maavallin 
reunustama, johon kuuluivat 
myös ulkomuurit ja näiden si-
sälle, kehälle, oli rakennettu 
kuusi tavallista hirsirakennusta 
ja nämä rakennelmat sijaitsivat 
varsinaisen kaupungin ulkopuo-
lella, joen toisella puolella.
Vuonna 1674 linnoitukseen le-
visi suuri noitahysteria, jonka toi 
mukanaan ruotsalainen, skanssia 
vartioimaan siirretty rykmentti. 
Koko Ruotsi-Suomen valta-
kuntaa riivasi tuolloin järkyt-
tävä noitahysteria, joka vaati 
viattomiksi uhreikseen lukui-
sia kansalaisia. Riitti, jos tunsi 
rohdosyrttien käyttöä sairaiden 
hoitoon tai hallitsi vanhan kan-
sanuskon parannustapoja. Myös 
mielenvikaiset tai kateelliset ja 
katkeroituneet ja taikauskoiset 
kansalaiset levittivät silloisten 
viranomaisten, esivallan, kieltä-

miä loitsuja kostaakseen naapu-
reilleen.
Tämä noitakauhu levisi sotilai-
den mukana jokaiseen Ruotsin 
suurvallan kolkkaan. Yhteise-
nä piirteenä olivat syytökset 
noidiksi epäiltyjen matkoista, 
erilaisin tavoin suoritettuina, 
Blåkullaan piruja ja Saatanaa 
palvelemaan. Lasten kertomuk-
set ja syyttelyt levisivät aikuisten 
keskuuteen ja osoittivat karme-
alla tavalla, kuinka pinnallista 
kansan tietoisuus oli huolimatta 
heidän uskostaan Jumalaan. It-
se vedän tästä päätelmän, jonka 
mukaan miekkalähetys ei poista 
taikauskoa, sanoipa henkilön 
suu mitä tahansa.

”Noitakauhu levisi 
sotilaiden mukana 
jokaiseen Ruotsin 

suurvallan kolkkaan”.
Pienessä yhteisössä, joka linnoi-
tuskin oli – itse kaupunkiin noi-
tavainot eivät levinneet – huhut 
ja tarinat sekä syytökset paisui-
vat niin, että oppineet ja lain-
kuuliaiset kansalaiset uskoivat 
tosissaan erilaisiin kauheuksiin 
ja syyttivät niistä noitia.
Noidiksi syytetyillä ei ollut käy-
tännössä minkäänlaisia mahdol-
lisuuksia puolustautua, vaikka 
useimmissa noitavainoissa oli-
vat varsin nuoret henkilöt, jotka 
saivat ”elämänsä roolin” todistel-
lessaan uskomattomien tapahtu-
mien unenomaista kulkua. Noi-
diksi nimettyjä ei uskottu, eikä 
juuri kuunneltukaan. Alaikäisen 
lapsen syytteet riittivät useille 
aikuisille koituvine hirvittävine 
seurauksineen.
Tämä osoitti, kuinka sitkeässä 
taikausko eli suljetuissa oloissa, 
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kuinka epäilyt riittivät aiheut-
tamaan suuria murhenäytelmiä.
Voidaan todeta, että tuolloises-
sa Nevanlinnassa vallitsi suun-
naton henkinen taikauskopoh-
jainen pimeys, jonka laajuuteen 
ja todenmukaisuuteen Ruotsin 
kuningasta myöten uskottiin.
Nevanlinnan noitahysteria oli 
eräänlainen vihainen ja ärhäkkä 
etäpesäke Ruotsissa vallinneesta 
taikauskosta. Huono tiedonväli-
tys toimi osaltaan märkäpaiseen 
ylläpitäjänä, sillä kun noitahys-
teria lieveni Ruotsin omalla var-
sinaisella alueella, niin pienissä 
nurkkapaikoissa se roihusi täy-
dessä liekissä uhreineen ja mui-
ne kauheuksineen.
Alaikäisille lapsille, jotka ensi 
kertaa eläessään pääsivät kuul-
luiksi vanhempien ja kunnian-
arvoisten viranomaisten tahoilta, 
tämä kaikki nousi päähän: Kuu-

luisuus ja hohto, jota he saivat 
runsain mitoin, oli aivan muuta, 
kuin alituinen köyhyys ja nälkä.
Tuskin he osasivat ajatella pu-
heittensa seurauksia, olihan 
osa heistä itse osallistunut tai 
oikeammin kuvitellut osallis-
tuneensa transsitilassa näihin 
Blåkullan matkoihin.
 
Johtopäätökseni
Ajatellen kuinka helppoa on ai-
heuttaa epäluuloja ja suoranais-
ta vihaa ja hysteriaa, on helppoa 
ymmärtää, kuinka Stalin toimi 
1900-luvulla: Hän syytti inke-
rinsuomalaisia, Pietarin suur-
kaupunkia ruokkineita talon-
poikia varkaiksi ja kulakeiksi – ja 
tietämättömät ihmiset uskoivat 
häntä. Niin hänen todistelujaan 
uskoivat jotkut tahot Suomessa-
kin – eikä vastaava paikkaansa 
pitämätön taikausko tai tarkoi-

tuksellinen syyllistäminen ole-
mattomista asioista ole edelleen-
kään ajallemme vierasta. Se vain 
muuttaa muotoaan, mistä eräänä 
osoituksena ovat natsi-Saksan 
hirvittävät juutalaisvainot tai 
nykyajan laaja, tietämättömien 
mutta pahansuopien ihmisten 
levittämä vihapuhe. Stalin ei ole 
ainoa, vastaavia maansa vaikeuk-
sista muita syytteleviä diktaatto-
reita löytyy tänä päivänä ja heitä 
kunnioitetaan arvostettuina val-
tionjohtajina....
Tieto lisää tuskaa, väitetään, 
mutta ennen kaikkea se vähen-
tää toisten, syyttömien uhrien, 
tuskaa.

Lähteet: Wikipedia, Marjo Vilkko: 
Suomi on venäläinen (Schildt & 
Söderström 2015), Mirkka Lap-
palainen: Pohjoisen noidat (Otava 
2018)

VENJOEN KIRKON EHTOOLLISKALKKI
Teksti julkaistu Ingria-lehden numerossa 4/2018 
Teksti ja kuvat Viktor Pajunen
Käännös ja tekstin mukaelma Anne Tuohimäki

Inkerin matkan yhteydessä, 
syyskuussa 2018, palautettiin 
piispa Aarre Kuukaupille Venjo-
en lasinen ehtoollismalja. Malja 
pelastettiin 1930 -luvun suu-
ren terrorin jaloista ja otettiin 
mukaan pakomatkan aikana ja 
vietiin lopulta Ruotsiin. Maljaa 
säilytettiin pitkään Ruotsin In-
keri liiton arkistotiloissa pahvi-
laatikossa.
Vuonna 2017 arkiston siivo-
uksen jälkeen pohdittiin mitä 
maljalle pitäisi tehdä. Viktor 
Pajunen tarjoutui ottamaan 
maljan mukaansa Inkerin mat-
kalle, jolloin tarjoutui tilaisuus 
palauttaa se. 

Luovutuksen yhteydessä Pa-
juselta tiedusteltiin maljan yk-
sityiskohdista, mikäli sellaisia 
olisi. Pajunen kertoi, että maljan 
mukana oli kirjallinen selvitys.

Selvitys maljan kohtalosta
Neuvostoviranomaisten uskon-
nonvastainen kampanja, joka 
aloitettiin 1930-luvulla, osui 
myös Venjoen seurakuntaan, 
kuten koko Inkeriin.  Käyttöön 
otettiin metodi, jolla seurakun-
nilta vaadittiin toistuvasti ja jat-
kuvasti kohoavaa verotusta. Kun 
seurakunta ei enää selviytynyt 
veroista, seurasi varojen takava-
rikointi ja kirkon sulkeminen. 

Näin tapahtui myös Venjoella.
Vielä 1930 -luvun keskivaiheil-
la pystyivät seurakuntalaiset ko-
koamaan vaaditut verot, jonka 
jälkeen kirkkoa sai taas käyttää. 
Tällöin hankittiin tilapäinen 
lasinen ehtoollismalja. Kirkko 
suljettiin lopullisesti 1937.
Anna Viljakkainen, joka asui 
kirkonkylä Pappilanautiossa ja 
jonka veli oli kirkkoväärti, otti 
maljan huomaansa ja mukaansa 

Venjoen ehtoolliskalkki
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paetessaan 1934 Viron kautta 
Suomeen. 
Anna oli Viktor Pajusen sisa-
ren, Maria Pettisen kummitäti. 
Maria otti ehtoollismaljan kum-
mitädiltään 1950-luvulla ja vei 
sen mukanaan Ruotsiin, jossa se 
luovutettiin Venjoen seurakun-
nan viimeisen johtajan Pekka 
Baksin tyttärelle Ella Riepposel-
le.  Ella toimitti maljan Ruotsin 
Inkeri liittoon. Huomattakoon, 
ettei ehtoolliskalkki ole kenen-
kään yksityisomaisuutta, vaan 
sen katsottiin kuuluvan Ruotsin 
Inkeri liitolle.
Yllä olevan kuvauksen on kir-
joittanut Nikolai Reho.

Venjoen viimeinen seurakunnan 
johtaja Pekka Braks, joka astui 
toimeen Selim Jalmar Laurik-
kalan Suomeen karkotuksen 
jälkeen, vangittiin neljä kertaa, 
mutta vapautettiin kolmasti.
Viimeisen Venjoen kirkos-
sa syyskuun 19. päivänä 1937 
suoritetun jumalanpalveluksen 
jälkeen Braks pidätettiin koto-
aan ja vangittiin ilman kirjeen-
vaihto-oikeutta. Tämä merkitsi 
kuolemantuomiota. Pekka Braks 
ammuttiin 15. päivänä marras-
kuuta 1937 ja heitettiin Levas-
hovon joukkohautaan.

Viktor Pajunen kertoo vielä:
Minun äidinäitini Anna (Tar-
kiainen) Jänis eli Venjoen Pa-
tamäen kylässä. Sieltä oli 7 km 
kirkolle. Joka sunnuntai hän kä-
veli sinne jumalanpalvelukseen, 
niin kauan kun kirkko oli vie-
lä auki. Se oli äidinäidille hyvä 
helpotus sen ajan raskaassa elä-
mässä. Stalinin sorto suomalai-
sia ja kristittyjä kohtaa oli kova 
1930-luvulla.

Viktor Pajunen luovuttaa ehtoollismaljan piispa Aarre Kuukaupille.

Risti Venjoen kirkon 
seinässä

Venjoen kirkko
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OLGAN TARINA OSA 2
Jatkoa viime lehdessä alkaneelle Olgan tarinalle
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Olgan tarina loppui viime leh-
dessä kohtaan, jossa hän tuli äi-
tinsä, Anna Hämäläisen, kanssa 
keskitysleiriin, joka sijaitsi ny-
kyisen Puolan alueella lähellä 
Breslaun ja Glogaun kaupunke-
ja. Alue oli kuulunut ennen sotia 
Puolalle, mutta tullut saksalais-
ten miehittämäksi.
”Leirin sisäpuolella oli piikki-
lanka-aita ja ulkopuolella pak-
su muuri. Karkaamien oli siis 
estetty tehokkaasti. Harmaissa 
parakeissa oli isot huoneet ja 
laverit. En minä silloin oikein 
edes tiennyt, missä oltiin”, Olga 
muistelee.

KOEKANIININA
Keskitysleiri ei ollut niin sanot-
tu kuolemanleiri, sillä vankeja 
ei siirretty sinne eliminointitar-
koituksessa. Paikka toimi ympä-
röivien tehtaiden ja maatilojen 
pakkotyösiirtolana ja tieteellis-
ten tutkimusten koekaniiniva-
rastona. Vaikka Olga oli leirillä 

vain noin viikon verran, hänkin 
joutui lääkärien testeihin.
”Leiriltä haettiin kuusi ehjä-
hampaista tyttöä ja meidät kul-
jetettiin mustalla koppiautolla 
Glogauhun. Minulta porattiin 
neljä hammasta ja syntyneisiin 
reikiin laitettiin jotakin natsi-
en keksimää valkoista paikka-
ainetta.”
Olga ei tiedä mitä muille tytöil-
le kävi, mutta hän sai itse pai-
koista ikuisen vaivan. Elimistö 
reagoi voimakkaasti vieraaseen 
aineeseen ja aiheutti runsasta 
nenäverenvuotoa, ankaria pään-
särkyjä ja tasapainon heittoa. 
Välillä kohtaukset muistuttivat 
epilepsiaa. Hampaista nähtävästi 
liukeni jotain aineita verenkier-
toon.
”Vangeille tehtiin muitakin ko-
keita. Jo matkalla keskitysleirille 
osalta otettiin verta jotain testejä 
varten”, Olga muistelee.
Hän tuumaa, että hammasko-
keissa ollut siinä mielessä mi-
tään järkeä, että tyttöjä, joiden 
hampaisiin ainetta laitettiin, ei 
mitenkään seurattu myöhem-
min. Kukaan ei kysellyt tuliko 
oireita, tai miltä tuntui. Ehkä 
tarkoitus olikin ottaa vain selvää 
kuoleeko ihminen tähän testaa-
mattomaan aineeseen. Kuole-
masta kaiketi olisi mennyt tieto 
hammaslääkärillekin.
Natsit tekivät toisen maail-
masodan aikana kivuliaita ja 
usein kuolettavia lääketieteelli-
siä kokeita tuhansille vangeille. 
Epäinhimillisistä olosuhteista, 
myöntymisen puutteesta ja ky-
seenalaiset tieteellisistä standar-

deista johtuen nykyajan tutkijat 
on kieltäneet epäröimättä kaik-
kien vankileireillä saavutettujen 
tutkimustulosten hyödyntä-
misen. Kokeilla etsittiin muun 
muassa parannusta malariaan, 
hepatiittiin, pilkkukuumeeseen, 
tuberkuloosiin ja keltakuumee-
seen.

”Natsit tekivät toisen 
maailmasodan 

aikana kivuliaita 
ja usein kuolettavia 

lääketieteellisiä kokeita 
tuhansille vangeille.”

Olga kertoo oireittensa helpot-
taneen kun paikatuista hampais-
ta kolme revittiin vuosia myö-
hemmin Jyväskylässä pois ja hän 
sai lääkityksen oireisiin. Vuosia 
myöhemmin hän sai Saksan val-
tiolta 4 000 markan korvauksen 
työorjuudesta ja saman verran 
koekaniinina olemisesta.
 ”Minulle olisi riittänyt markka-
kin. Se oli tunnustus, että tekivät 
pahaa ja olen hyvilläni siitä, et-
tä tunnustivat mokomat”, Olga 
sanoo.

TYÖORJUUS
Keskitysleiriltä haettiin päivit-
täin vankeja töihin eri paikkoi-
hin. Ensimmäisen pakkotyö-
paikan Olgan äiti sai väistettyä 
piiloutumalla tyttären kanssa 
vessaan. 
”Äiti aavisti, että paikka jonne 
oltaisiin menossa, ei ole ollen-
kaan hyvä”, Olga sanoo.
Hän törmäsi myöhemmin ve-
näläisiin tyttöihin, jotka olivat 
karanneet kyseiseltä tehtaalta. 
”Muistan niiden naisten kädet. 
Ne olivat pinttyneen likaiset, 
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ruvella ja täynnä haavoja. Olot 
tehtaalla olivat todella ankarat. 
Vaatteet olivat riekaleina ja tytöt 
nälkiintyneitä. Äiti oli aavista-
nut oikein.”
Tehtaan sijaan Olga lähetet-
tiin äidin kanssa maatilallisen 
matkaan. Mies osoitti naisille 
pihasta eläinkopin jossa asustaa. 
Ensimmäinen tehtävä oli pilk-
koa puusta klapeja ja sitoa nämä 
rautalangalla sopiviksi kimpuiksi 
karjakeittiön tulisijaa varten.
”Asuttiin kanakopissa pihalla ja 
syötiin jauhovelliä ja teetä aa-
mulla – Päivällä ja illalla usein 
samaa. Joskus saatiin unikko-
puurolla täytettyä piirakkaa.”

Olga oli työorjana yhteensä kak-
si vuotta. Vuosista ensimmäisen 
juuri tällä tilalla. 
”Se isäntä oli äkäinen mies, eikä 
sietänyt äitiä yhtään. Se huusi 
paljon ja välillä se löi äitiä kun 
tämä joutui välillä töitten välissä 
hoivaamaan minua. Pellolla piti 
kuopsuttaa pää alaspäin ja se oli 
minulle välillä ihan mahdotto-
man vaikeaa kun nenästä vuoti 
verta ja oli huono olo. 
Lopulta äiti sai tarpeekseen ja 
pakeni yhden iskun jälkeen Ol-
gan kanssa maatilalta. Parival-
jakko sijoitettiin töihin toiselle 
maatilalle. Siellä olot olivat pa-
remmat ja naiset saivat kunnon 
huoneen asuttavakseen.
”Muistan kuinka paikalliset 
nuoret pojat huutelivat aluksi 
meidän perään ja kutsuivat ve-
näläisiksi tytöiksi. Kun he kuu-
livat, että olemme suomalaisia, 
muuttui ääni ja he tervehtivät 
meitä sen jälkeen aina niin iloi-
sesti”, Olga naurahtaa.

Hän sanoo, että muistot tuosta 
vuodesta ovat hyviä – jopa iloisia 

ja kauniita. Kuten vaikka se mu-
kava kesäpäivä kun ranskalaiset 
sotavangit kiipesivät puuhun ja 
heittivät alas kirsikoita joita nai-
set ottivat kiinni esiliinoihinsa.
”Ja mieluumminhan ne hyvät 
muistot jäävät mieleen.”
Olgalta on kysytty usein onko 
hän vihainen saksalaisille. Hän 
sanoo, ettei oikein tiedä miksi 
olisi. 
”Olihan se hirveätä, mutta en 
minä siinä kieriskellyt. Näin jäl-
keenpäin ajatellen, enhän minä 
silloin ymmärtänyt ja olisin kai 
johonkin loukkuun voinut jou-
tuakin, mutta äiti oli aina järjes-
tämässä asioita. Mitään kovin 
pahaa ei tapahtunut ja se ikävä 
kotiin Inkeriinkin on unohtu-
nut.”

KUULUSTELU
Yhtenä päivänä isäntä kysyi Ol-
galta ja tämän äidiltä missä näi-
den ost-merkit olivat. Lappuset 
olivat olleet pitkään rinnassa ja 
virttyneet ja rispaantuneet ole-
mattomiin. Äiti vastasi, että ”mi-
tä me mitään ost-merkkiä tarvi-
taan, että lehmät eivät kysele ja 
pellolla kukaan ei näe”.
Isäntä pysyi tiukkana. Merkki 
oli oltava, että kaikki tietävät 
naisten olevan venäläisiä. Tästä 
äiti hirmustui. Venäläiseksi kut-
suminen oli paha loukkaus. 
”Ei me olla venäläisiä. Me ollaan 
suomalaisia”, hän sanoi.
”Miten niin. Pietaristahan te tu-
litte”, isäntä vastasi.
”Siellä on monia kansalaisuuk-
sia”, äiti täsmensi.
Isäntä ei uskonut. Sitten äiti 
nousi jo ylös ja löi nyrkillä pöy-
tään. Isäntä totesi, että selvite-
tään asia huomenna.
Seuraavana päivänä Olga ja äiti 
vietiin koppiautolla kuulustel-

tavaksi. Pormestari ihmetteli 
passissa lukevaa kansalaisuutta. 
”Että suomalaisia”.
”Täysunivormuun pukeutunut 
mies kulki kiiltävissä saap-
paissaan edes takaisin ja lateli 
kysymyksiä. Aina välillä hän 
löi kädessään olleella ruoskal-
la saappaisiin ja uhitteli. Kysyi 
samoja kysymyksiä uudestaan 
ja uudestaan eri järjestyksessä. 
Ajattelin, että voi hyvänen aika 
mitä sirkusta tämä on”, Olga 
muistelee.
Seuraavana päivänä Olgaa kuu-
lusteltiin yksinään. Kysymykset 
olivat samoja ja niin olivat vas-
tauksetkin. Kuulustelija lähetti 
Olgan kotiin ja käski kertoa 
äidille, että hakijat tulevat huo-
menna.
Pelko kiersi taas vatsaa. Naiset 
pelkäsivät joutuvansa ojasta al-
likkoon. 
”Emäntäkin oli surullinen. Sa-
noi, että olisi niin toivonut mei-
dän jäävän. Äiti kuitenkin sanoi, 
että älä ollenkaan mieti näiden 
puheita. Me olemme täällä orji-
na ja lähdetään pois kun kerran 
päästään.”

” Ajattelin, että voi 
hyvänen aika mitä 
sirkusta tämä on”

KOHTI SUOMEA
Naiset vietiin junaan ja alkoi hi-
das matka jonnekin. Välillä juna 
ajettiin sivuraiteille odottamaan 
lisäväkeä. Epätieto kalvoi mieltä 
ja muistoissa kummitteli myös 
edellinen junamatka täisaunoi-
neen. Lopulta juna saapui kui-
tenkin Kööpenhaminaan.
”Meidän ohjattiin käsi kädessä 
satamassa odottavaan Arcturus-
laivaan. Saksanpaimenkoirat 
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haukkuivat ja väkeä oli paljon. 
Kaikki tuntui kaoottiselta ja 
pelottavalta. Sotilaat kirosivat ja 
pitkään vaunuissa istuneet ihmi-
set kompuroivat kiskoilla.”
Äiti löysi naisille sopivan ma-
kuupaikan laivan ruumasta ja 
naiset tasoittivat olkipatjoja al-
leen. Ihmisten välissä käveli har-
maapukuisia naisia auttamassa. 
”Arvaatkos jo ketä he olivat?”, 
Olga kysyy veikeästi.
Laivassa oli lottia, jotka jakoivat 
näkkileipää ja voinappeja. Laiva 
lähti yön selkään.
Myrsky oli koko matkan kova. 
Aina ei voinut tietää tuliko ää-
ni myrskystä vai samaan aikaan 
sattuneista pommituksista. Ih-
miset voivat pahoin ja oksente-
livat voimattomina. Olga pysyi 
äitinsä kanssa makuuasennossa, 
jolloin olo vähän helpotti.

HANKO
”Kun tultiin perille Hankoon, 
laituri ei ollut suuren suurin. 
En tiedä miten jäikin niin hyvin 
mieleen, että oikealla puolella 
oli koivuhalkoja nätissä pinos-
sa polttopuiksi ja vasemmalla 
piikkilanka aidat. Väki ohjattiin 
vasemmalle.”
Olga sanoo, että vaikka keski-
tysleiri oli ollut karu, ei se ollut 
mitään verrattuna Hankoon 
jonne hän rantautui 1943.
”Hangon parakki oli toiminut 
sotavankien leirinä ja se oli 
juuri tyhjennetty inkeriläispa-
lautuksia varten. Parakki haisi 
läpitunkevasti lialta ja tupakal-
ta. Kaikkialla oli sentin kerros 
likaa lavereissa. Se oli kamala 
paikka. 3-4 metrin päässä pa-
rakista oli piikkilanka-aita ja 
sen takana suomalaiset sotilaat 
pyssyt kädessä, että emme vain 
lähtisi karkuun. Tulokkaisiin 

suhtauduttiin epäilevästi, sillä 
kyllä kait meissä sellainen kirja-
va suomalaisuus oli.”
Olga sanoo, että sotilaat eivät 
ymmärtäneet inkeriläisten pu-
hetta koska se oli niin vanhah-
tavaa ja sotilaiden puhuma saksa 
taas oli niin sekavaa, ettei ”siitä 
saanut tolkkua.” 
Joka yö piti käydä ulkona puis-
telemassa lutikoita pois, jotta sai 
edes vähän nukuttua.

Inkeriläiset luulivat, että heidät 
vietäisiin kotiin Inkeriin, mutta 
suunnitelmat olivatkin toisenlai-
set. Parin päivän päästä heidät 
vietiin läheiseen kartanoon ja 
sieltä edelleen kesäaikaan tyhjil-
lään olevaan maanmieskouluun. 
18-vuotta täyttänyt Olga kävi 
maamieskoulussa Jalmar Lau-
rikaisen johdolla rippikoulun 
ja tankkasi suomeksi raamattua 
suomeksi, vaikka ei tekstistä 
juuri mitään ymmärtänyt. Hän 
pääsi ripille Loimaan vanhassa 
puukirkossa 20.7.1943. Paikalla 
oli 170 henkeä.
Maamieskoululla kävi paikallisia 
nuoria miehiä jututtamassa in-
keriläisiä. Olga ei uskaltautunut 
heidän juttusilleen, sillä mielessä 
oli venäläispojalta kuulemansa 
hurja tarina suomalaisista.
”Meillä Inkerissä yöpyi Talviso-
dan aikaan venäläisiä sotilaita ja 
kerran katselin oven raosta kun 
yksi yritti kieputtaa jalkaansa 
jalkarättiä. Hän sanoi, että ’pyö-
rität niin tai näin, niin eihän 
nämä mitenkään pysy. Toisin on 
suomalaisilla sotilailla. Niillä on 
koko alusasu villaa ja villasukat 
jalassa. Ne ovat sellaisia sotilaita, 
ett jos niiltä ammukset loppuvat, 
ne kiipeävät puihin ja hyppäävät 
sieltä puukko kädessä niskaan ja 
leikkaavat meiltä kaulat auki.’ Se 

tuli mieleen kun katselin maan-
mieskoululle tulevia suomalais-
poikia joilla oli kaikilla puukot 
vyöllä, Olga sanoo ja nauraa nyt 
sydämensä pohjasta.

”Ne kiipeävät puihin 
ja hyppäävät sieltä 

puukko kädessä niskaan 
ja leikkaavat meiltä 

kaulat auki.”

INKERILÄISYYS
Olga sanoo vierastavansa inke-
riläinen-termiä. Sanoo sen ker-
tovan vain siitä, että eräs ruot-
salainen kuningas antoi alueen 
aikoinaan Ingegerd nimiselle 
tyttärelleen myötäjäislahjaksi.
”Ei me olla inkeriläisiä, me ol-
laan suomalaisia. Passissakin 
meillä kaikilla luki suomalainen. 
Miehillä luki fin ja naisilla finka. 
Mutta täällä Kanta-Suomessa 
puhutaan väkipakolla inkeriläi-
sistä. Olen ajatellut, että on se 
kummallista, että saksalaisetkin 
uskoivat, että me olemme suo-
malaisia, mutta suomalaiset ei-
vät. Minusta siinä inkeriläinen 
sanassa on sellainen sävy, että 
valtaväestö haluaa erottaa mei-
dät itsestään. Että ei olla ihan 
samoja sentäs”, Olga sanoo.

ASETTUMINEN  
SUOMEEN
Olga ja hänen äitinsä siirrettiin 
Siikajoelle, jossa heidät majoi-
tettiin alueen rikkaimmaksi sa-
nottuun taloon. Inkeriläisnaisille 
löytyi makuupaikka kuitenkin 
vain eläinkopista. Naiset osal-
listuivat heinätöihin. Palkkaa ei 
näistäkään töistä saanut, mutta 
isäntäväki otti naiset sentään 
pöytäänsä syömään. 



”Tilanne oli samankaltainen 
kuin Saksassa, tosin ihmisillä 
oli vapaus. Mutta mihinkäs me 
oltais siitä lähdetty”, Olga sanoo.
Seuraavaksi siirryttiin Öystilan 
taloon Siikajoen toiselle puo-
lelle. Siellä nostettiin perunoita 
ja nyhdettiin pellavaa. Sitten 
mentiin Kiviniemeen ja sieltä 
Rantakylään. Naisia siirreltiin 
tarvittavan työvoiman perässä. 
Oulussa he työskentelivät so-
tilassairaalassa haavoittuneiden 
parissa.
”Monella oli kumpikin käsi pa-
ketissa, eivätkä he siksi kyenneet 
edes syömään ilman apua.” 
Kun saksalaiset saivat käskyn 
lähteä pois ja haavoittuneita 
alettiin kuljettaa joukoittain 
pois, Olga otti etäisyyttä tapah-
tumiin.
”En missään nimessä halunnut 
tulla liitetyksi siihen joukkoon 
ja viedyksi pois maasta,” hän 
kertoo.
Äitikin oli sanonut, että tähän 
maahan hän jää ja tänne hän 
haluaa tulla haudatuksi.

Yhtenä päivänä Olga käveli 
sairaalan lähipuistossa ja kuuli 
joukon ihmisiä puhuvan samalla 
tapaa kuin aikoinaan Inkerissä.
”Murre veti puoleensa. Menin 
juttelemaan ja kysyin mistä 
olette.” 
Porukka oli Inkeristä ja tullut 
Ouluun Jyväskylän kautta. Kävi 
ilmi, että he tiesivät Olgan tä-
dinperheen asustavan Jyväsky-
lässä.
– Elämä ja vaellus teki ihmisen 
sellaiseksi vähän rohkeaksi-
kin. Niinpä lähdin Jyväskylään, 
mutta en uskaltanut edes kertoa 
äidille asiasta, sillä pelkäsin, että 
hän ei päästä minua. Hän oli hy-
vin voimakastahtoinen ja päättä-

väinen. Kai meitä oli siinä kaksi.
Olga palasi tältä reissulta vielä 
takaisin Ouluun, mutta 1945 
hän muutti kokonaan Jyväsky-
lään. Äidistäkin tuli keskisuo-
malainen.

Olga sai tätinsä kautta kuulla, 
että hänen isänsäkin oli tullut 
Suomeen. Tämä asusti jossain 
Etelä-suomessa, mutta haikaili 
paluusta Inkeriin.
– Hän oli sanonut lähtevänsä 
ensimmäisten joukossa takaisin. 
Että hän ei ole täällä Suomes-
sa renkipoikana. Isä oli tietysti 
tottunut johtamaan kolhoosia, 
joten muutos tilanteeseen, jossa 
häntä käskytettiin tekemään tätä 
ja tuota oli melko iso.
Olga ei ehtinyt nähdä isäänsä 
ennen kuin tämä jo lähtikin ta-
kaisin. Hän sai myöhemmin tie-
tää, ettei isä kuitenkaan koskaan 
päässyt kotiin Inkeriin. Juna vei 
hänet keskelle Venäjää. Isän ja 
tyttären tiet eivät enää koskaan 
kohdanneet.

PERHE
Olga näki Jyväskylän Valtion 
talon tanssisalilla miehen, jolla 
oli ihmeellisen pitkä tukka. Pi-
tuutta miehellä oli 184-senttiä, 
mutta varreltaan hän oli Olgan 
mukaan hoikka ruipelo.
– Se taisi olla rakkautta ensi 
silmäyksellä, hän sanoo nyt hy-
myillen.
Hartaan uskovainen äiti olisi 
toivonut tyttärelleen pappis-
miestä, mutta juhannuksena 
1946 tanssittiin Olgan ja Val-
metilla työskentelevän Laurin 
häitä. 
Esikoinen – niin ikään Lauri – 
syntyi 1947, ja Olgan äiti hoiti 
tätä vanhempien ollessa töissä. 
Kotiovella kävi näihin aikoihin 

pariinkin otteeseen Valtionpo-
liisi kyselemässä Olgan perään. 
Äiti kertoi tämän olevan töissä 
Valmetilla ja kehotti kysymään 
sieltä. Työpaikalle poliisi ei kui-
tenkaan koskaan tullut. 

”Ihmisiä oikein 
jahdattiin silloin ja pois 

vietiin lapsiakin.”

”Muistan kuinka se hermostutti 
äitiä. Häntä tietysti pelotti, että 
vievät minut pois. Minulla oli 
paperit kunnossa ja nimi kir-
konkirjoilla. Sen takiahan me 
oltiin kai pikkuisen sitä naimi-
siinmenoakin kiirehditty, ettei 
minua vaan vietäisi pois. 
Olga ei tiennyt, ettei sillä vält-
tämättä ole merkitystä vaikka 
nimet olivatkin paperissa. 
”Kuulin myöhemmin, että mo-
nia kuljetettiin takaisin Inke-
riin vaikka täällä oli jo perhe, 
työ ja koko elämä. Se oli kait 
se venäläinen komissio, joka oli 
tänne asettunut. Ihmisiä oikein 
jahdattiin silloin ja pois vietiin 

Nuoripari juhli häitä juhannuksena 
1946.
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lapsiakin. Jyväskylästäkin vietiin 
monta ihmistä pois komission 
toimesta.”
Täti perheineenkin palasi itään. 
He tosin lähtivät vapaaehtoises-
ti, samoin kuin Olgan isä.
Olga ja Lauri saivat toisen po-
jan, Riston 1950 ja Jorman 1955.                           

TYÖURA
Rohkeuden puutteesta Olgaa 
ei ainakaan voi syyttää. Vuonna 
1962 hän käveli topakasti Jyväs-
kylän yliopiston rehtorin, Martti 
Takalan puheille.
– Esittäydyin hänelle ja kerroin 
miten minulle on käynyt opin-
tojen kanssa ja kysyin miten 
pääsisin opiskelemaan yliopis-
toon kun haluaisin tulla.
Rehtori kuunteli tarkasti ja in-
nostui ennen kaikkea ajatuk-
sesta, että yliopistoon saataisiin 
venäjänkielentaitoinen ihminen.
– Hän sanoi, että aloitetaan sil-
lä, että opiskelet suomenkieltä ja 
kirjallisuutta ja lisäksi venäjää. 

Jyväskylässä ei voinut opiskella 
venäjää, joten Olga kävi opissa 
Helsingissä. Suomessa oli tuol-
loin vain yksi venäjänkielen pro-
fessori koko Suomen maassa.
Olgasta tuli lopulta venäjänkie-
len opettaja. Hän toimi työväen-
opistossa 30 vuotta opettajana ja 
Jyväskylän yliopistossa 22 vuot-
ta. Vuosiin mahtuu myös paljon 
yrityksille pidettyjä venäjänkie-
len kursseja. Lisäksi Olga toimi 
myös monella itään suuntaavalla 
reissulla oppaana.
– Venäjänkielentaitoisia ei ollut 
paljon ja kielitaidon ansiosta 
työtarjouksia tuli paljon.
Elämä oli vilkasta mutta onnel-
lista. Näin vaikka Lauri-mies 
kärsi pitkään tuperkuloosis-
ta, jota hoidettiin Kinkomaan 
keuhkoparantolassa. Olgakin 
suljettiin sinne hetkeksi vaikka 
hän ei oireillut.
Perheen pojat harrastivat mu-
siikkia ja vanhemmat näytteli-
vät vapaa-aikanaan. Kuorolaulua 

Inkeriläisten kesäjuhlilla yhdessä aviomiehen ja ystävän Ella Ojalan kanssa.

Olga harrastaa vieläkin entisissä 
Jyväskylän Työväen Laulajissa, 
joka on nykyiseltä nimeltään 
Aallon laulajat. 

Olgan äiti haudattiin Jyväskylän 
Mäntykankaan hautausmaalle 
1958. Samassa haudassa makaa 
nyt myös Olgan mies Lauri, joka 
menehtyi 2010 ja 2014 kuollut 
Lauri-poika. Olga asuu Jyväs-
kylässä.

Toimittajan loppukommentti:
Upean rohkean ja elämän-
myönteisen Olgan elämästä 
saisi kirjoitettua paljon, paljon 
pidemmänkin tarinan. Vaikka 
kokonaisen romaanin. Hänen 
tapansa kertoa elämän kolhuista 
ja koettelemuksista sisältää myös 
sellaisen määrän positiivisuutta 
ja anteeksiantoakin, että sydä-
meen jää pitkäksi aikaa lämmin 
ja hyvä olo.
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Selostus kevätkokouksesta 30.3.2019
Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Paavo Ripatti.
Kokous todettiin lailliseksi.
Esitettiin v. 2018 tilinpäätös
Kuultiin toimintakertomus ja 
tilikertomus, jotka molemmat 
hyväksyttiin. 
Tilikauden ylijäämä tilikaudel-
ta 1.1.2018 – 31.12.2018 oli  
1 978,55 €.
Tilikertomus hyväksyttiin, jonka 
jälkeen esitettiin toiminnantar-

kastajan lausunto.
Tilinpäätös vuodelta 2018  
vahvistettiin.    
Tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 
1.1.2018 – 31.12.2018 myön-
nettiin asianomaisille. 
Kesäjuhlat v. 2019 pidetään 
6.7. Piikkiössä. Turun seudun 
Inkeri-seuran edustaja valotti 
kesäjuhlien ohjelmatarjontaa, jo-
ka vielä muotoutuu tarkemmin 
tulevien kuukausien aikana. Juh-

latoimikunta jatkaa suunnittelua 
ja tarkempi ilmoitus juhlista jul-
kaistaan seuraavassa Inkeriläis-
ten viesti -lehdessä.
Kuultiin loppuvuoden Inkeri-
iltapäivien ohjelmatarjonta sekä 
kesän matkaohjelmat, joista mo-
lemmista saa ajantasaista tietoa 
liiton www-sivuilta www.inke-
riliitto.fi ja Inkeriläisten viesti 
-lehdestä.

TAPAHTUMAKALENTERI
SUOMEN INKERI-LIITON OHJELMA 
LOPPU VUODELLE 2019:

Inkeri-iltapäivien varsinainen ohjelma Inkeri kodissa, 
Käpylänkuja 1 alkaa totuttuun tapaan klo 14.00. Kahvia 
tarjolla klo 13.30 alkaen. 

La 25.5.  Tapahtui Inkerissä. Ruotsin television (SVT2) suo-
menkielisen toimituksen valmistama ohjelma, jossa haastatellaan 
Ruotsissa asuvia inkeriläisiä. Ohjelma kestää tunnin. Toimittaja 
Anneli Kustfält on inkerinsuomalainen jälkeläinen. Osa haastat-
teluista on ruotsiksi, mutta tekstitetty suomeksi.  

La 6.7. Kesäjuhlat Piikkiössä. Kutsu toisaalla lehdessämme.

La 21.9. Puheenjohtaja emerita Alina-Sinikka Salonen 
kertoo sanoin ja kuvin toukokuussa tehdystä Inkerin matkasta.

La 26.10. Liiton syyskokous.

La 9.11. Sukututkimuksen asiantuntijat tavattavissa Inkeri 
kodissa klo 9.00 – 17.00

Ilmoittajille

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

topäivään mennessä.

La 16.11. Näyttelijä, kirjailija Eeva Litmanen kertoo su-
kunsa historiasta ja esittelee kirjansa Surun suitsima suku. 
 
La 14.12. Joulujuhlat Inkeri kodissa klo 14.00.

KULJETUS KESÄJUHLILLE
Järjestämme Helsingistä bussikuljetuksen Piikkiöön, 
Turun seudun Inkeri-seuran järjestämille kesäjuhlille 
6.7.2019. Matka toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 30 
henkeä.
Lähtöpaikka ja -aika on Kiasman edessä oleva bussipysäkki klo 
9.30. Paluu Piikkiöstä juhlien päätyttyä klo 18.00.
Hinta on vielä avoin, sillä se riippuu osallistujamäärästä. (Arvio 
30 – 35 €)
Ilmoittautumiset viimeistään 3.6.2019.
Ilmoittautumisia vastaanottaa Anneli Mylläri.
sähköposti anneli.myllari@gmail.com 
tai puhelin +358 40 7435 560 (mieluiten TEKSTIVIESTILLÄ) 
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SUOMEN INKERI-LIITON MATKA
Viron inkerinsuomalaisten XXIX laulu- ja tanhujuhlille  
19.7.–21.7.2019 

Pe 19.07
10.30–12.30 Laivamatka Helsinki-Tallinna, Tallink Megastar  
 (Buffet-aamiainen sen tilanneille)
 Majoittuminen Hestia Hotel Seaportiin
16.00 Vierailu ja ruokailu KGP-teatteri-museo-kahvilassa
  Vapaa-aikaa

La 20.07
08.00– Aamiainen hotellissa
10.45 Bussi noutaa hotellilta 
12.00 Hartaushetket Põllkülan muistolehdossa ja Paldiskin  
 hautausmaalla, (Hannele ja Markku Päiviö Tallinnan  
 Pyhän Pietarin suomalaisesta srk)
14.30  Seminaari ”75 vuotta inkerinsuomalaisten pelastus 
 operaatioista” 
 Arvo Pärt -keskuksessa Laulasmaalla, luennoitsijoina  
 Reijo Rautajoki, Toivo Flink ja Meelis Maripuu. 
18.00 Bussi hakee Laulasmaalta hotelliin
20.00 Illallinen hotellissa

Su 21.07 
08.00– Aamiainen hotellissa
10.00 Bussi noutaa hotellilta
11.00 Juhlajumalanpalvelus Kosen kirkkossa, (pastorit Kers 
 tin Kask ja Hannele ja Markku Päiviö) 
13.00 Juhlat Kosen laululavalla,  
 Viron Inkerinsuomalaisten Liitto 30v
16.30 Kuljetus hotelliin, siirtyminen laivaterminaaliin
18.30–21.00 Laivamatka Helsinkiin, Tallink Megastar. (Buffet 
 illallinen sen erikseen tilanneille).

Matkan hinta on 335 €/henkilö kahden hengen huoneessa.  
1hh-lisä 80 €.
Edellytyksenä vähintään 22 hengen ryhmä.  
Vastuullinen matkanjärjestäjä HansaTravel OÜ.

Hintaan sisältyy:
- laivaliput kansipaikoilla Hki-Tallinna-Hki
- 1 yhteinen hytti matkustajien tavaroiden säilytykseen
- majoitus jaetuissa 2h huoneissa aamiaisineen
- ohjelman mukaiset kuljetukset
- 1 x illallinen 
- vierailu KGB-teatteri-museo-kahvilassa sisältää ohjelman sekä 
ruokailun

Erikseen tilatut ateriat laivalla maksetaan matkalaskun 
yhteydessä.
- buffet-aamiainen laivalla 17.50 €/hlö
- buffet-illallinen 26 €/hlö

Ilmoittautuminen on sitova, kun olet maksanut ennakkomak-
suna 50 €. Ilmoittautumisen viimeinen päivä on 30.5.2019. 
Maksu Suomen Inkeri-liitto ry:n tilille FI51 8000 1200 3063 64.

Ilmoittautuminen matkan johtaja Alina-Sinikka Saloselle:  
alinasinikka@gmail.com. Tiedustelut p. +35840 7437 042.

Kun ilmoittaudut, kerro seuraavat asiat:
nimi, p.numero, sähköpostiosoite, osoite ja kansalaisuus, ellet 
Suomen. Toivotun huonetoverin nimi. Hän täyttää omat tietonsa 
erikseen.

Viron Tanhujuhlat järjestää Vironsuomalaisten kulttuuri-itse-
hallinto, Viron inkerinsuomalaisten liitto ja Inkerinsuomalaisten 
Tallinnan seura.

---

Hyvinkään Inkeri-kerho
Kokoontumiset 1.9., 6.10., 3.11. klo 14 seurakuntakeskuksen ko-
koussalissa, katutasossa. (Hämeenkatu 16). Joulujuhlaa vietetään 
juhlasalissa la. 7.12. klo 13.

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.
Kerhoiltojen kahvituksen sovimme vuorotellen jo edellisessä ko-
kouksessa.
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
Vuoden 2019 tapahtumat Varissuon kirkolla, tilaisuudet alkavat 
klo 14.00:
Su 29.9. Syyskokous
La 2.11. Pyhäinpäivän kunniakäynti Turun hautausmaalla inkeri-
läisten muistomerkillä klo 12 ja kahvitarjoilu Varissuon kirkossa 
klo 14
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To 26.12. Tapaninpäivän Joulujuhla

Muu toiminta:
Terveysneuvonta ja vastaanotot, käsityö- ja askartelukerho, 
Beseda-kerho Eero Pellisen johdolla,
päivystys- ja kirjastotoiminta, lauluryhmä Orvokki, uusia jäseniä 
toivotaan, nuorten ja lasten toimintaa (kerhot, kulttuuri- ja luon-
toretket ym.). Viikoittaiset ohjelmat löytyvät seinäilmoituksesta, 
facebookista ja puh. 045 668 7628.

Yhteystiedot:
puhelin 045 668 7628
sähköposti tsis.turku@gmail.com
Facebook Turun seudun Inkeri-seura ry
Käyntiosoite Kousankuja 5 A, 20610 Turku Varissuo

Helsingin seudun Inkeri-seura
Anitta Iline anitta@inkeriseura.com tai p. 050-565 9805
Työpajat järjestetään Karjalatalon Inkerikodissa (Käpylänkuja 1, 
Helsinki)
Tiedustelut Toivo Tupin p. 040 578 3894
-----
SUOMEN AKATEEMINEN INKERI-SEURA RY (SAIS) TIEDOTTAA

Elokuu 2019
Via Ingria – Inkeriläisten jalanjäljillä Suomenlahden ympäri

Inkeriläisten pääjoukon Suomeen tulosta on kulunut 75 vuotta. 
Via Ingria tarkoittaa kiertomatkaa Suomenlahden ympäri. Matkan 
aikana tutustutaan keskeisiin paikkoihin, joiden kautta inkeriläiset 
vaelsivat matkallaan kohti Suomea. Reitti kulkee Helsinki–Viipu-
ri–Hatsina–Rakvere–Paldiski–Hanko–Helsinki. Kierros tehdään 
bussilla. Mukaan mahtuu enintään 40 henkilöä. Tarkempi kuvaus, 
ohjelma ja hinta selviävät toukokuussa. 

5.10.2019 
SAIS järjestää Inkerin päivänä suuren inkerinsuomalaisten Suo-
meen saapumisen 75-vuotisjuhlan:
Inkeriläisyys nyt ja huomenna
- Juhlaseminaari klo 13.00–17.00 Finlandia-talossa.
- Iltajuhla Ostrobotnialla klo 19.00 alkaen. 
- Inkerin lippu 100 vuotta. Lippu nostetaan Finlandia-talon sal-
koon klo 12.30 Suomen lipun rinnalle.

Tarkempi ohjelma valmistuu toukokuussa. Osallistujia tulee 
neljästä maasta. Ohjelmassa painottuvat inkeriläisyyden monet 
ulottuvuudet: 75 vuotta sitten tulleet, kolmas aalto eli vuonna 
1990 alkanut paluumuutto, Viron inkeriläiset ja Pietarin seudun 
inkeriläiset. Painopiste on tulevaisuudessa. Ilmoittautumiset ti-
laisuuksiin alkavat elokuussa. 

Lisätiedot www.sais.fi ja puheenjohtaja Reijo Rautajoki reijo@
rautajoki.fi tai 0440 222 777.



INKERILÄISET-VALOKUVANÄYTTELY

   Seppo Tuomen valokuvia 
   Karjala-talolla (Käpylänkuja 1, Helsinki) 
   Näyttely avoinna 29.5.–12.6.2019 
   Maanantaista perjantaihin 09.00–17.00


