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Pääkirjoitus

Osallistuin heinäkuun Inke-
riläisten kesäjuhlille vaimoni 
kanssa. Asia, joka syntyperältäni 
ei-inkerinsuomalaisena huoma-
sin, miellytti ja miellyttää minua 
suuresti. Samalla se asettaa ison 
vaatimuksen Suomen Inkeri-lii-
ton toimihenkilöille. Tarkoitan 
seuraavaa: 
Yksi inkerinsuomalaisuus – si-
sältäen monta erilaista valtiol-
lista lähtökohtatilannetta vuo-
sikymmenten aikana – yhdistyi 
jälleen yhteisen Inkerin lipun 
alle Piikkiössä, kuten muissakin 
inkerinsuomalaisten tilaisuuk-
sissa, joissa olen käynyt.
Inkeriläiset – maaton kansa, 
käyttääkseni Helena Mietti-
sen kirjan osuvaa nimiotsikkoa 
– ovat saapuneet Suomeen tai 
jatkaneet Ruotsiin, jopa kau-
kaisimpiin maailmankolkkiin 
he ovat muuttaneet, kuten tie-
dämme.

Heitä on saapunut Suomeen 
Ensimmäisen Maailmansodan 
jälkeisinä kuohunnan vuosina, 
Toisen Maailmansodan aikaan 
tai 1990-luvulta näihin päiviin 
saakka niin Virosta, Venäjältä, 
vanhasta Neuvostoliitosta ja 
lisäksi heidän lastensa kulttuu-
riset lähtökohdat ovat määritty-
neet vielä senkin mukaan, min-
kä valtion kansalaisina he ovat 
syntyneet. Usein toinen lapsen 
vanhemmista on ei-inkerinsuo-
malainen.

Nämä lähtöasetelmat edellyttä-
vät Suomen Inkeri-liitolta jous-
tavuutta, tietoa ja kykyä ymmär-
tää näitä lähtökohtia suhtautu-

misessaan inkerinsuomalaisiin, 
yhteistyötä ja – kykyä, kuiten-
kaan sortumatta minkäänlaiseen 
kosiskeluun, nostamatta ketään 
toisen edelle. Yhteisenä nimit-
täjänä on aina inkerinsuomalai-
suus, puhuipa tämä henkilö mitä 
kotikieltä hyvänsä. 

Tämä kaikki asettaa omat vaati-
muksensa myös yhteiselle tilai-
suudelle, sen hengelle, soukkaa 
suuta ja arvostavaa, toisen huo-
mioivaa käytöstä. Mikään taho 
ei saa käyttää inkerinsuomalaisia 
minkäänlaisina pelinappuloi-
naan, aina on oltava ja löydet-
tävä korrekti, kultainen keskitie 
omassa esiintymisessään kuiten-
kaan aitoa kohtaamisenhalua 
yhtään vähentämättä tai siitä 
luopumatta. Tämä on itselleni 
ollut erittäin mielenkiintoista, 
opettavaa ja palkitsevaa.

Inkerinsuomalaisten erilaiset 
lähtökohdat ovat asettaneet 
oman puheenjohtajan rimani 
ennen kaikkea kaikkia tasa-
puolisesti kohtelevaksi, samalla 
myös aiheuttaneet julkisen ”nä-
kymättömyyteni”, sillä olen ko-
kenut ja koen olevani oppimassa 
jotain sellaista, minkä oppii vain 
kuuntelemalla ja olemalla läsnä, 
ei päsmäröimällä. Tämä puheen-
johtajuuteni on opettanut itsel-
leni kuuntelevaa nöyryyttä, sillä 
vaikka arvostan omia elämän-
kokemuksiani, omaa elämääni, 
opettaa jokainen kohtaamiseni 
inkerinsuomalaisten kanssa it-
selleni jotain uutta, jotain, minkä 
minulle voi opettaa vain kuunte-
lemalla ja - samalla läsnä ollen 

- inkerinsuomalaisen elämää.

Mitä itse voisin inkerinsuoma-
laiselle kertoa? Voisin kertoa 
paljonkin, mutta kertoma-alu-
eeni, jossa kaikki on itselleni ta-
pahtunut, rajoittuu Helsinkiin 
ja entiseen Helsingin maalais-
kuntaan, niin näkökentässäni 
on vääjäämättä jonkinlainen 
puutostila. Vaikka arvostan it-
seäni ja läheisiäni, niin mitäpä 
osaisin kertoa tapahtumista 
oman asuinalueeni ulkopuolel-
ta. Inkerinsuomalaiset osaavat ja 
siinä on iso ero ja siksi tunnus-
taudun oppipojaksi. Eläkäämme 
oppimisen vuorovaikutuksessa 
yhdessä - itselleni tämä on ollut 
antoisa matka.
Juhani Valo
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 Inkeri Ojala ja Tamara Kocheleva maistelivat melkein kypsiä punaherukoita Piikkiön Kesäjuhlilla.

Inkeriläisten kesäjuhlat 2019
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SAAPPAITA ILMASSA JA TANSSIASKELIA NURMIKOLLA 
Inkeriläisten kesäjuhlia vietettiin Piikkiössä 6.7.2019
Teksti ja kuvat: Riikka Mahlamäki-Kaistinen 

Ruohokentällä lentää musta saa-
pas. Kaari on komea, mutta saa-
pas osuu nurmen sijaan kevyesti 
kentän reunaan parkkeerattuun 
autoon. Kuuluu ”komps”.
- Oho. Meni pitkäksi. Saapas 
tarttui jotenkin käteen kiinni, 
heittovuorossa oleva mies pa-
rahtaa.
Autoon ei jää minkäänlaista 
jälkeä, joten vahinko synnyttää 
lähinnä hyväntuulista naures-
kelua. Sattuuhan sitä. Pietarin 
inkeriläisten järjestämä saapas-
kilpailu ei pysy muutoinkaan 

täysin radallaan. Yksi heitto vie 
saappaan komean tammen ok-
sistoon ja toinen marjapuskaan. 
Pisimmillään saapas lentää 19 
metriä.
Järjestäjät kertovat, että Pietaris-
sa järjestetään vuosittain saap-
paanheittokisoja ja siitä tuli aja-
tus tuoda kisa myös Suomeen, 
Kesäjuhlille. Saappaanheiton 
voittajiksi kruunattiin Helena, 
Andrei ja Nikita. Ilottelun jäl-
keen oli hyvä aloittaa varsinai-
nen ohjelma.

Inkeriläisten kesäjuhla järjestet-
tiin tänä vuonna Turun seudun 
Inkeri-Seuran toiminnasta Piik-
kiössä. Martti Hirvonen avasi 
tapahtuman toivottamalla juh-
lakansan tervetulleeksi luonnon-
helmaan ”alla kasvoin kakki val-
tiain”. Hirvonen iloitsi siitä, että 
sään herrat suosivat juhlakansaa. 
Kesäjuhlia vietettiin nimittäin 
taivasalla ja päiväksi oli ennalta 
povattu sadetta ja huonoa keliä. 
Sivuilta avoin juhlateltta ei oli-
si ehkä kyennyt sateen tullen 
suojaamaan paikalle tullutta 

Kesäjuhlille osallistui tänä vuonna yli 200 ihmistä
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yli kahtasataa juhlijaa. Onnek-
si suojaa tarvittiin korkeintaan 
kuumalta auringon paahteelta 
suojautumiseen. 
Hirvonen sanoi puheensa lo-
puksi leikkisästi, että ”Juhlia 
saa arvostella, mutta ei ankarasti 
vaan hellästi ja huomaavaisesti.”

Juhlapaikkana toimineen Piik-
kiön Villa Baltican nurmelle oli 
levitetty vilttejä ja katoksen alle 
penkkejä. Osa kesäjuhlijoista oli 
tuonut omat viltit mukanaan ja 
toisilla näytti olevan matkassa 
pikniktarpeitakin. Marjapuskien 
punaherukat punastelivat ja pir-
tanauhat heiluivat kesätuulessa. 
Tunnelma oli niin kesäinen kuin 
se vain voi olla.

Hirvosen jälkeen Suomen Inke-
ri-liitto ry:n puheenjohtaja Ju-
hani Valo toi kesäjuhlille liiton 
tervehdyksen:

JUHANI VALON PUHE 
KESÄJUHLILLA  
(Tiivistetty versio)
Voin hyvin yhtyä inkeriläisen 
Lyyli Ronkosen kirjan nimeen, 
”Laps´ Inkerin». Olemme aina 
jonkun lapsia; kenenkään en ole 
kuullut sanovan isoisä tai isoäi-
ti eli «Vanhus Inkerin». Vanhe-
nemme, mutta olemme silti syn-
nyinpaikkamme lapsia. Itse olen 
Laps´Helsingin, vaikka olenkin 
jo isoisä.
Puhuttaessa itsestämme jonkun 
lapsina, olemme osuneet asian yti-
meen eli omiin juuriimme, oman 
elämämme kantavaan teemaan, 
olla jonkun lapsi, olla jostain ko-
toisin. Omat juuremme ovat ne, 
jotka kasvattavat meistä juu-
riemme mukaisen puun, joka luo 
siemenistään omat jälkeläisemme.

Meillä kaikilla ovat perintömme 
ja perinteemme, vaikka asuin- ja 
elinpaikkamme olisi kaukana pai-
kasta, jossa juuri nyt olemme eli 
tällä kerralla Turusta.

” Omat juuremme ovat 
ne, jotka kasvattavat 

meistä juuriemme 
mukaisen puun, joka 
luo siemenistään omat 

jälkeläisemme”.

Mutta se, missä nyt olemme, on 
puun pintaa, kaarnaa mutta 
se, mistä olemme kotoisin, ovat 
juuremme.  Inkerinsuomalaiset 
ovat tunnettuja vie-
raanvaraisuudestaan, 
siitä, kuinka he anta-
vat vähästäänkin apua 
tarvitsevalle. Omasta 
mielestäni kauneimmin 
tämän ikuisesti kestä-
vän verenperinnön, in-
kerinsuomalaisten oman 
perussävelen elämän 
kallioisilla mutta eteen-
päin vievillä rinteillä on 
kuvannut juuri mainit-
semani Lyyli Ronkonen 
tämän «Laps´ Inkerin»-
kirjan päätösrunossa. 
Tässä runossa «Hei-
molleni» on oiva opetus 
meille jokaiselle, opiksi 
elämään. (Runo luetta-
vissa lehden takasivulta)

Suomeen vuonna 1980 
Kelton seurakunnasta 
Seltoin kylästä muut-
tanut Lyyli Ronkonen 
oli inkerinsuomalainen 
f ilosof ian tohtori. Hän 
on tai oli inkerinsuoma-

laisen sivistyksen eräs, mutta ei ai-
noa tulkki Suomessa.  Akateemisen 
uransa, muun muassa toimittuaan 
professorina ja englannin kielen 
oppituolin johtajana Herzenin 
pedagogisessa instituutissa ja hän 
loi muutettuaan Suomeen, uuden 
akateemisen uran toimien Suo-
meen muuton jälkeen mm. Hel-
singin yliopistossa kasvatustieteen 
lehtorina sekä englannin kielen 
dosenttina. Tämän tiedon olen 
lainannut tästä hänen kirjastaan 
Laps´Inkerin, sen kansilehden esit-
telystä. 
Tämä kertoo omaa kieltään siitä 
sekä sydämen että opillisesta si-
vistyksestä, johon itselläni on ollut 
kanssanne ilo tutustua.

Inkeriläisyys yhdistää ihmisiä ympäri seutuja. 
Kuvassa Jelena Tikka Pietarista, Marina Bakunova 
Helsingistä ja Martti Hirvonen Turusta. Kuva: 
Hirvonen.



7

Inkeriläisten kesäjuhlat 2019

MUSIIKIN ILOA
Totuttuun tapaan juhlilla nau-
tittiin myös musiikista. Ensim-
mäinen ryhmä oli turkulainen 
lauluryhmä Orvokit. 9-henki-
nen kuoro lopetti esiintymisen 
Matalan torpan balladiin ja sa-
noihin ”silloin se hulivili Inkerin 
poika sen Suomen tytön jätti”, 
joka synnytti hersyvän naurun 
yleisössä
Ennen Pop ja folk-musiikkia 
esittävän uuden PILwe-ryhmän 
esiintymistä, Wladimir Kokko 
Pietarista kävi sanomassa sana-
sen. 

– Tämä vuosi on merkittävä use-
asta syystä. Muun muassa siksi, 
että 30 vuotta sitten vuonna 
1989 Keltossa järjestettiin en-
simmäiset kesäjuhlat. Merkit-
tävää on myös se, että Inkerin 
lippu täyttää tänä vuonna 100 
vuotta.
Kokko avasi yleisölle myös PIL-
we-kuoron nimeä. Nimi juontaa 
nokkelasta kielipelistä. PIL tulee 
sanoista Pietarin Inkeri Liitto 
ja we puolestaan englanninkie-
lisestä, meitä tarkoittavasta sa-
nasta.
– Tuokoon ryhmä vähän lisää 

iloa näihin juhliin, Kokko sano 
ja päästi kuoron estradille.
PILwe:n ensimmäinen kappale 
oli Alla Pugatsovan laulu, jo-
hon Kokko on tehnyt suomen-
kieliset sanat. Laulussa toivot-
tiin muun muassa kesän olevan 
loputon. ”Vaik sadetta me usein 
nähdään, sen hyväksyn hymyil-
len”, pallomekolliset naiset lau-
loivat viehkeästi hymyillen.
PILwe sai vantaalaisen laulu-
yhtye Mesimarjatkin innostu-
maan. Kentän laidassa keinuttiin 
musiikin mukana ja lopuksi ryh-
män laulajat pistivät tanssiksi.
  Kesäjuhlilla kuultiin myös 
muun maussa Arvo Survon tai-
dokasta kitaransoittoa ja laulua, 
Pihapihlajan ja turkulaisen Sy-
dämestä sydämeen -musiikki-
yhtyeen esityksiä, hyviä puheita 
joista jutun lopussa muutama, 
herkullinen keittolounas, ar-
pajaiset, yhteisrukous ja viime-
vuosia enemmän tanssiesityksiä. 
Jalalla panivat koreasti tanssiin 
tempautuneiden Mesimarjojen 
lisäksi pietarilainen tanssiryh-
mä Piirileikki ja helsinkiläinen 
tanssiryhmä Virta. Tapahtuman 
loppusiunauksen suoritti rovasti 
Hannu Nyman.

Vaikka säänherrojen armoille 
heittäytyminen voi olla suo-
malaisessa kesässä uhkarohke-
aa, oli kesäjuhlan järjestäminen 
ulkotilassa lopulta hieno ajatus. 
Juhlissa oli erityistä tunnelmaa 
kun osallistujat sitoivat päihinsä 
kukkaseppeleitä viereisen pellon 
villikukista, Suomen ja Inkerin 
liput heiluivat tuulessa, aurinko 
paistoi ja linnut lauloivat.

Maarit Kochanski tarkastelee Anitta Ilinen kansallispukua, jonka koristeet hän teki 
lapsena äitinsä kanssa. Koristeet ovat säilyneet niin hyvin siksi, että ne irrotetaan 
aina pesun ajaksi.
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ANSIOMERKIT
Inkerin sivistyssäätiö jakoi tuttuun tapaan juhlilla ansiomerkit seitsemälle henkilölle, jota ovat tehneet 

työtä inkeriläisten hyväksi.
Inkeriläisten sivistyssäätiön ansiomerkit 2019

Lyydia Bazaleva
Leena Kolkkanen

Anneli Kustfält
Elina Metsälä

Lempi Närvänen
Eero Pellinen

Reijo Rautajoki 
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KEIJO KORKAN PUHE INKERILÄISTEN KESÄJUHLILLA
Keijo Korkka käsitteli puheessaan niin Inkerin historiaa, lähimenneisyyttä kuin tulevaisuuttakin. Ohessa 
hieman lyhennetty versio puheesta.

Inkerin kirkossa on juhlittu jou-
lua, pääsiäistä, juhannusta, lop-
piaista, helluntaita sekä muita 
kirkollisia juhlapäivä ja niihin 
on usein liittynyt kirkon lähellä 
tapahtunutta, markkinoiden kal-
taista toimintaa ja kaupantekoa. 
Kansanvalistusta harjoittavat 
opettajat ja heidän rinnallaan 
talonpojatkin ryhtyivät kirkon-
menojen jälkeen järjestämään 
ohjelmallisia kesäjuhlia, joille 
saapui väkeä naapuriseurakun-
nista runsain määrin.

Kansanjuhlat Inkerissä
Inkeriläisten kesäjuhlissa on 
vanhat perinteen. Aikakirjat 
kertovat, että ensimmäinen suu-
ri Inkerin kansanjuhla vietettiin 
Lempaalassa, Pietarinpäivä-
nä 1885. Koska se oli laatuaan 
ensimmäinen, on syytä kertoa 
tarkemmin sen luonteesta ja 
ohjelmasta. Juhlista kirjoitetussa 
selonteossa kerrotaan, että Lem-
paalan kirkon lähellä olevan juh-
lakentän keskelle oli pystytetty 
koroke, jolle Lempaalan kirk-
koherra Otto Rokkanen nousi 
pitämään puheen kansanjuhlan 
merkityksestä. Soittokunnan 
säestyksellä laulettiin Maamme-
laulu. Tämän jälkeen pidettiin 
raittiusseura Vesan vuosikoko-
us. Urheiluohjelmana oli pussi-
taistelua, tankoon kiipeämistä 
sekä juoksu- ja soutukilpailut. 
Viimeiseksi esitettiin näytelmät 
Turmiolan Tommi ja Hän ei ole 
mustasukkainen. Lisäksi myytiin 
koululaisten tekemiä käsitöitä ja 

arpoja.

Lehtiselostus kertoo juhlissa ol-
leen paljon väkeä lähiseuduilta, 
jopa Suomen puoleisista raja-
pitäjistä, yhteensä kolmattatu-
hatta henkeä. Juhlia kuvattiin 
erinomaisen onnistuneiksi. Var-
sinkin järven tyyni pinta, jossa 
veneet lipuivat sinne tänne ja 
kaiken ylle kaartuva sinitaivas 
sekä Lempaalan lauluseuran 
raikas laulu tuntuivat tehneen 
kirjoittajaan lähtemättömän 
vaikutuksen. Seuraava huomat-
tava kansanjuhla vietettiin Hie-
tamäen antiikkikylässä 1889. 
Nämä juhlat olivat puitteiltaan 
vatimattomammat.
Kerron ensimmäisistä Lempaa-
lassa pidetyistä juhlista mielel-
läni, koska Lempaala on In-
kerinmaan vanhin luterilainen 
seurakunta, joka on perustettu 
1611 ja sieltä on lähtöisin myös 
Larin Paraske ja monia inkeri-
läisten toiminnassa ansioituneita 
henkilöitä.

Soitto- ja laulujuhlat
Sitten juhlat saivat soitto- ja 
laulujuhlien luonteen ja ensim-
mäinen tällainen juhla vietettiin 
Skuoritsassa keväällä 1899. Toi-
nen Tuutarissa (1901), kolmas 
Venjoella (1903), neljäs Tyrössä 
(1908), viides Keltossa (1910), 
kuudes Kolppanassa (1913) ja 
seitsemäs Tuutarissa (1918).
Nämä soitto- ja laulujuhlat oli-
vat kaksipäiväisiä ja niiden jär-
jestelyissä oli aktiivisesti toimi-

villa raittiusseuroilla keskeinen 
asema. Myös Inkerin kirkko ja 
papisto olivat voimakkaasti mu-
kana juhlien järjestelyissä.

Juhlien merkitys
Pidetyt juhlat olivat Inkerin-
maan suomalaisille voimakkaita 
suomalaisen kansallistunnon ko-
hottajia ja niissä huokui vahvasti 
kansanrunoilija Räikkösen tul-
kitsema ajatus: ”Me suomalaisia 
olemme ja suomalaisiks jääm-
me, me Suomen tavat pidämme 
ja suomalaisen päämme.” Sekä 
ajan henkeä kuvaava nuorille 
tytöille tarkoitettu elämänohje: 
”Ei pie männä venäläisel, tullee 
verenrikko”. Yhteenkuuluvuu-
den tunne korostui voimakkaasti 
näissä juhlissa, antaen voimaa ja 
lohtua arkisten ponnistusten se-
kaan.
Juhlissa nousi korostettuun ase-
maan Maamme-laulu ja Mooses 
Putron Nouse Inkeri -hymni jo-
ka esitettiin ensimmäisen kerran 
Kolppanan seminaarin 25-vuo-
tisjuhlissa 1888. Tähän Inkerin 
kansallishymnin asemaan ko-
honneen laulun sanoihin vaati-
vat viranomaisen Inkeri-sanan 
tilalle sanan ”kansa”. Paavo 
Räikkönen teki hymniin myö-
hemmin toisen säkeistön.
Kun juhlat kokosivat tuhatmää-
rin väkeä ja kun niissä parhaim-
millaan esiintyi 30 lavakuoroa, 
joissa yli 800 laulajaa, suhtau-
tuivat viranomaiset vähemmän 
myönteisesti juhlien järjestämi-
seen. Niitä pidettiin suomalai-
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suuden aatetta liiaksi korostavi-
na tapahtumina.
Tuutarissa kesäkuussa 1918 
pidetyissä soitto- ja laulujuh-
lissa olikin edellisen vuoden 
vallankumouksen aiheuttamat 
levottoman ajan merkit ja nämä 
juhlat jäivät sen ajan viimeisiksi. 
Tästä alkoi lyhyen myönteisen 
ajanjakson jälkeen Inkerin suo-
malaisille itkevän Inkerin aika-
kausi, jonka todellista kauheutta 
ei silloin kukaan voinut aavistaa.

Kesäjuhlat Suomessa ja Ruot-
sissa
Venäjän vallankumouksen jäl-
keen Suomeen jäin noin 4 000 
inkeriläistä. Pakolaiset halusivat 
pitää yhtä ja toimia Inkerin kan-
salaisten aatteiden innoittamina. 
Perustettiin Inkerin liitto ja In-
keriläisten toimikunta Suomessa 
sekä vuonna 1934 inkeriläisten 
yhdistys jatkamaan toimikunnan 
työtä. Näiden toiminnassa olivat 
kohokohtina yhteisesti järjeste-

tyt kesäjuhlat. Juhlia pidettiin 
30-luvulla Perkjärvellä (1930), 
Kotkassa (1932), Pölläkkälässä 
(1933), Terijoella (1934, 137), 
Viipurissa (1935), Koivistossa 
(1936), Vuoksenniskalla (1938) 
ja Valkjärvellä (1939).
Tosita maailmansotaa seuran-
neiden syistä johtuen rohjettiin 
Suomessa pitää kesäjuhlat seu-
raavaksi vasta vuodesta 1956 
lähtien. Ensimmäiset olivat Jär-
venpäässä ja seuraavat Lohjalla. 
Tämän jälkeen juhlia on pidetty 
vuorollaan Helsingissä, Turussa, 
Tampereella, Lahdessa, Hyvin-
käällä ja kerran Raumalla.

Kun sodan jälkeen n 4 000 in-
keriläistä lähti turvallisuussyistä 
Ruotsiin, virisi siellä nopeas-
ti voimakas yhdistystoiminta. 
Vuonna 1947 perustettiin inke-
rinsuomalaisten keskusjärjestö, 
joka on nykyään nimeltä Ruot-
sin Inkeri-liitto.
Monilla paikkakunnilla on toi-
minut liiton paikallisosastoja ja 
Ruotsissa on pidetty jo pitkään 
vuosittaisia kesäjuhlia. Niihin 
on osallistuttu sankoin joukoin 
myös Suomesta sekä viime ai-
koina myös Virosta ja Venäjältä.

Inkerin uusi nousu
Vaikeiden vuosikymmenten jäl-
keen tapahtui 1980-luvulln lo-
pussa Inkerin kansan kohdalla 
ihmeellisiä asioita. Neuvosto-
liitto (NL) hajosi ja tuli tilanne, 
jossa eri kansallisuudet voivat 
taas nousta esiin Venäjälläkin. 
Perustettiin Inkerin liitto, Kar-
jalan suomalaisten Inkeri-liitto 
ja Eestin Inkerinsuomalaisten 
liitto. NL aika, joka oli tuonut 
Inkerinmaan suomalaisille ja 
muille vähemmistökansoille ai-

Kukkaseppeleinen nainen on Aina Jaakkola Pietarin PILwe-lauluryhmästä. Hän 
kuuluu myös Piirileikkitanssiryhmään joka niin ikään esiintyi kesäjuhlilla.
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noastaan surua, murhetta ja kyy-
neleitä, oli tullut tiensä päähän.
Inkerin kirkolle koitti uusi aa-
mua ja paljon uusia seurakuntia 
perustettiin Inkeriin, Karjalaan 
ja muuallekin Venäjälle. Näiden 
muutosten edessä kaikki olivat 
kuin unta näkeväiset, niin kuin 
aikanaan Israelin kansa, kun 
Herra vapautti heidät orjuudes-
ta.

”Muutosten edessä 
kaikki olivat kuin unta 

näkeväiset”.

Samalla virisivät taas henkiin 
perinteiset kesäjuhlat, joista en-
simmäinen pidettiin Keltossa 
1989. Väkeä oli tuhatmäärin ja 
heimohenki korkealle. Oli ylevä 
tunne kun Inkerin lippu liehui 
kesätuulessa ja voitiin taas lau-
laa Inkerin hymniä vanhalla In-

kerinmaalla. 1990 juhlat olivat 
Tuutarissa, 90 Toksovassa ja sen 
jälkeisinä vuosina Tuutarissa ja 
muuallakin Venäjällä. Myös Vi-
roassa ja Karjalassa on pidetty 
suuria juhlia, joissa on käynyt 
runsaasti väkeä.
Alussa väkeä oli sankoin jou-
koin, mutta vähitellen väki on 
vähentynyt johtuen alkuinnos-
tuksen hiipumisesta ja Suomeen 
tapahtuvan muuttoliikkeen vai-
kutuksesta.

Paluumuutto Suomeen
Inkerin uuden nousun alettua 
oli kansallistunne korkealla. 
Kuluneet vuodet eivät ole kui-
tenkaan antaneet sitä, mitä niiltä 
alkuinnoituksessa odotettiin. Ti-
lanteeseen on ratkaisevasti vai-
kuttanut myös se, että Venäjältä, 
Karjalaista ja Virosta on näinä 
vuosina muuttanut Suomeen 
kymmeniätuhansia paluumuut-

tajiksi luokiteltuja henkilöitä, 
joille päällimmäisenä Suomeen 
tulon syynä näyttää olevan tur-
vattomuus Venäjällä ja halu saa-
da lapsille parempi tulevaisuus 
Suomessa, esi-isiensä maassa.
Tätä paluumuuttoa arvosteltiin 
voimakkaasti niin Inkerin kir-
kon kuin siellä toimivien jär-
jestöjen taholta, kun katsottiin 
Inkerin lopullisesti tyhjenevän 
suomalaisesta asutuksesta. Suo-
messakin kuului arvostelevia ää-
niä paluumuutosta, kun täällä oli 
työttömyyttä omasta takaa.

”Jospa potilas huonoista 
ennusteista huolimatta 

toipuu vielä, kuten 
ennenkin”.

Muuttoa arvostelleiden tuli-
si kuitenkin muistaa, että juuri 
leveämmän leivän toivossa ovat 
esivanhempamme aikanaan 
lähteneet Suomesta Inkeriin. 
Samasta syystä virta käy nyt 
takaisin Suomeen, kun petytty 
elämään Venäjällä. Valitettavas-
ti monille paluumuuttajille on 
käynyt selväksi myös muuton 
aiheuttamat vaikeudet kun useat 
äidinkieltään suomea taitamat-
tomat yrittävät selvitä vieraan 
kulttuurin keskellä.
Vaikka nyt puhutaan suurel-
la äänellä Inkerin suomalaisen 
väestön häviämisestä Inkerin-
maalla, on kuitenkin todettava, 
että Inkerin kysymys on mo-
neen kertaan ennenkin todettu 
loppuun käsitellyksi. Ei sii vielä 
nytkään kiirehditä Inkerin hau-
tajaisten valmistelussa. Jospa 
potilas huonoista ennusteista 
huolimatta toipuu vielä, kuten 
ennenkin. Ikiaikojen Jumalaan Lauluyhtye Mesimarjat intoutui tanssimaan PILwe-ryhmän laulaessa.
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luottaen on Inkerin kansa sel-
viytynyt läpi hirvittävienkin 
kärsimysten ja selviytyy varmaan 
tulevaisuudessakin.

Suomen Inkeri-liitto ry:n puheenjohtaja 
ja Inkeriläisten viestin päätoimittaja 
Juhani Valokin nautti vaimonsa Pipsan 
kanssa kesäjuhlien tunnelmasta.

LISÄAIKAA ARKISTOHANKKEELLE
Inkeri-arkiston projektipäällikkö 
Maiju Putkonen kävi kertomassa 
kesäjuhlilla keräyksen nykyisestä 
tilasta ja tälle annetusta lisäajasta.

Maiju Putkosen puhe kesäjuh-
lilla
Kiitos että sain tulla kertomaan 
hankkeestamme tänne kesäjuh-
lillenne. Olen Maiju Putkonen 
ja
työskentelen arkistotutkijana 
Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran arkistossa Helsingissä. 
Nyt olen
lähes puolitoista vuotta koordi-
noinut Inkeriläisten Sivistyssää-
tiön, Kansallisarkiston ja SKS:n
yhteistyöhanketta Inkeri ja in-
keriläisyys – muistot talteen, ar-
kistot haltuun.

Monet varmasti tietävätkin, että 
hankkeessa kartutamme arkisto-
aineistoja ja tehdään
haastatteluita. Tarkoituksena 
on koota keskitetysti aineistoja, 
jotka valaisevat inkerinsuoma-

laisten
historiaa yksittäisten ihmisten 
näkökulmasta. Hankkeen aika-
na olemme saaneet jo lähes 60
erillistä arkistoluovutusta yk-
sittäisistä kirjeistä kokonaisiin 
henkilö- tai yhdistysarkistoihin.
Löytyneen aineiston määrä on 
yllättänyt meidät positiivisesti, ja 
pienetkin arkistolisät ovat
ilahduttaneet. Kaikkiin saatui-
hin vinkkeihin aineistoista ei 
ole vielä ehditty reagoida, mutta
pyrimme hoitamaan kaikki yh-
teydenotot ennemmin tai myö-
hemmin.

Aineistoissa joista olemme saa-
neet, on ollut mm. valokuvia, 
muistelmia, päiväkirjoja ja kir-
jeitä
esim. rajan taakse jääneiltä suku-
laisilta. Olemme saaneet arkis-
toitavaksi dokumentteja kuten
passeja, viisumiasiakirjoja, todis-
tuksia syntymästä, kuolemasta ja 
vankeudesta vapauttamisesta.
Sukuselvitykset ja muistelmat 

ovat kokoavia tietoja, joiden 
avulla sukujen eri haarojen ai-
neistot
limittyvät toisiinsa, ja täydentä-
vät toisiaan hienolla tavalla.

Toinen upea kokonaisuus on 
muistitietohaastattelut, joita on 
tehty hankkeen aikana jo n. 65
kappaletta. Nämä haastattelut 
täydentävät upeasti jo aiemmin 
tehtyjä haastatteluita, joita nii-
täkin
olemme saaneet arkistoon 
hankkeen kuluessa. Jo aikanaan 
1980–90-luvun taitteessa, kun 
Inkeri
Liittoa perustettiin, oli kokouk-
sissa kehotettu ihmisiä tallenta-
maan muistoja haastattelemalla. 
Ja
niinhän toki on tapahtunutkin. 
Tiedämme, ettemme ole ensim-
mäisiä tällä asialla, mutta mei-
dän on
ollut helppo rakentaa työtäm-
me tälle pohjalle. Ja Suomalais-
ruotsalaiselta Kulttuurirahastol-
ta
saamamme apurahan tuella tu-
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lemme laajentamaan haastatte-
luiden tekemistä syksyllä Suo-
mesta
Ruotsiin.

Aika on ollut otollinen hank-
keemme toteuttamiselle, sillä 
tuntuu, että meidän työmme 
rinnalla on
ollut paljon muutakin uutta in-
kerinsuomalaisiin kohdistunutta 
kiinnostavaa toimintaa käynnis-
sä.
On ollut hienoa, että asia on 
noussut esiin useasta paikasta 
yhdenaikaisesti ja olemme voi-
neet
jakaa tietoja ja kokemuksia eri 
hankkeiden välillä.
Yhteistyö työryhmän Lea Pak-
kanen, Santeri Pakkanen ja 
Meeri Koutaniemi kanssa, joka 
laatii
tietokirjaa ja näyttelyä Kansallis-
museoon ensi kevääksi, on hyö-
dyttänyt meitä näkyvyydellään.
Lisäksi syyskuussa on käynnis-
tymässä Siirtolaisinstituutin 
suojissa toimiva Akatemiahan-
ke, jossa
tarkastella perheen hajoamisen 
ylisukupolvisia muistoja ja vai-
kutuksia sellaisissa perheissä, 
joiden
historiaan kuuluu yhden tai 
kahden sukupolven takaista pa-
kolaisuutta, pakkosiirtoja ja
karkotuksia.” Tässä hankkeessa 
tutkija Outi Kähäri tulee jat-
kamaan toisen ja kolmannen 
polven
inkerinsuomalaisten kokemus-
ten tallentamista haastatteluina. 
Hän on mahdollisesti joillekin 
teille
tuttu, meidän hankkeelle teke-
mistään haastatteluista. Ja nämä 

Akatemiahankkeen haastatte-
lutkin
on tarkoitus aikanaan siirtää 
meille SKS:n arkistoon oman 
hankkeemme haastatteluiden 
jatkoksi.

Lisäksi olemme tehneet yhteis-
työtä Helsingin yliopiston kans-
sa. Tutkijoiden Ulla Savolainen 
ja
Kirsti Salmi-Niklanderin ve-
tämän muistitietotutkimuksen 
seminaarin yhteydessä tehtiin
kymmenisen haastattelua, jotka 
tallennettiin SKS:n arkistoon. 
Vastaavanlainen yhteistyö tullee
toteutumaan tänä syksynä myös 
täällä Turun seudulla, kun pi-
dämme Turun yliopiston kanssa
vastaavanlaisen kurssin. Nyt 
haastankin teitä lounassuoma-
laisia ilmoittautumaan haasta-
teltaviksi,
jotta saamme kaikille opiskeli-
joille oman haastateltavan. Ai-
nakin muutamia haastateltavia
toivoisimme lisää!
Hankkeemme suunniteltiin 
kaksivuotiseksi siten, että se olisi 
päättynyt tulevan vuoden
tammikuussa. Voin kuitenkin 
ilokseni kertoa, että tulemme 
jatkamaan hankettamme vielä 
koko
ensi vuoden eli 2020 vuoden 
loppuun asti. Saamme talteen 
enemmän aineistoja ja voimme
keskittyä työstämään mm. kou-
lujen käytettäväksi – mutta mik-
sei myös kaikille asiasta
kiinnostuneille – tarkoitettua 
verkko-opetuspakettia, jotta 
inkerinsuomalaisten historia ei 
olisi
jälkipolville yhtä tuntematto-
maksi, kuin se nyt Suomessa 

valitettavasti on.

Lopuksi haluaisin kiittää kaik-
kia niitä, jotka ovat osallistuneet 
hankkeeseen oman tai sukunsa
historiaa tallentamalla. Koen, 
että olemme saaneet teidän in-
kerinsuomalaisten luottamuksen
puolellemme. Meidät on toivo-
tettu sydämellisesti ja vieraanva-
raisesti teidän koteihinne
katsomaan aineistoja arkistoin-
tia varten tai tekemään haastat-
teluita. Ja meillä, tarkoitan tässä 
nyt
kaikkia hankkeen haastatteli-
joita sekä vapaaehtoisia, joiden 
puolesta sanon: Lämmin kiitos!

Inkeriläisten kesäjuhlat 2019



14

melkoisen muodonmuutoksen 
kokeneeseen taloon ja samalla 
tervehtimässä nykyistä isäntää, 
joka otti meidät vieraanvaraises-
ti vastaan. 
Pitkän päivän päätteeksi saa-
vuimme Hatsinaan ja Gakkel 
House -hotelliimme johon 
meille oli tilattu myös illallinen. 
Hotellille saakka tämä tilaus 
ei ollut jostakin syystä mennyt 
joten jouduimme odottelemaan 
pitkän tovin asian selvittelyä. 
Saimme illallisemme lopulta il-
tamyöhällä

3. pv
Kolmannen päivän aamuna 
teimme bussilla pikaisen kier-
roksen Hatsinan nähtävyyksiä 
katsellen. Edessä olisi pitkä ajo-
matka ja päivän päätteeksi rajan 
ylitys Viron puolelle. Matkalla 

SUOMEN INKERI-LIITON JA PENTIKÄISTEN SUVUN 
KULTTUURIMATKALLA 
16.–19.5.2019
Teksti: Anneli Mylläri 
Kuvat: Anneli Mylläri ja Olli Hirvonen

1. pv
Kevätaurinko lämmitti lupaa-
vasti kun me, bussillinen eri-
ikäisiä ja toisillemme tuntemat-
tomiakin ihmisiä, aloitimme 
tutustumis- ja muistelumatkan 
Inkeriin.
Matkalla Pietariin kuulimme 
bussissa monenlaisia, uskomat-
tomiakin tarinoita: professori 
Juha Pentikäinen kertoi sukun-
sa vaiheista ja Kivekkäistä, kuu-
limme runonlaulaja Larin Pa-
rasken elämästä ja tuotannosta 
sekä monen kanssamatkustajan 
koskettavista ja traagisistakin 
kokemuksista Inkerissä.
Ennen Pietaria poikkesimme 
surullisenkuuluisalla Levasho-
von muistohautausmaalla jonne 
on haudattu yli 46 000 erilais-
ten vainojen uhria. Yövyimme 
ja nautimme illallisen Pietarissa 
hotelli Ladogassa.

2. pv
Päivämme alkoi Wladimir Ko-
kon johdattamalla vierailulla 
Keltossa sijaitsevaan 
Pavlovin museoon, jossa kuu-
limme mielenkiintoisen selos-
tuksen venäläisen Ivan Pavlovin 
elämästä ja urasta kuuluisien 
koirakokeiden tekijänä.
Pistäytyminen lähellä sijaitse-
valla Likolammella oli parin 
matkalaisen toivelistalla, ja he 
saivatkin toiveensa toteutetuksi.
Kelton kirkossa, kahvihetken 

jälkeen, kirkkoherra Ivan Hut-
ter kertoi kirkon historiasta ja 
nykyisestä toiminnasta. Matkan 
jatkuessa Pietarin ruuhkaisella 
kehätiellä kuulimme tarinoita 
Venjoen kuuluisasta runoilijasta 
Aale Tynnistä ja isästään Kaapre 
Tynnistä.
Päivän viimeinen etappi, Liissi-
lä, oli muutamalle matkalaiselle 
ollut syy lähteä tälle matkalle. 
Minun ja sisareni Alina-Sinikka 
Salosen vanhemmat ovat näiltä 
seuduilta kotoisin, ja Sablinassa 
sijaitsee vanhempiemme v. 1937 
rakennuttama, Alina-Sinikan 
syntymäkoti. Kävimme pienel-
lä porukalla, samalta seudulta 
kotoisin olevan Valma Karlsso-
nin ja hänen läheistensä kanssa, 
tutustumassa vuosien saatossa 

Hautausmaan puihin oli kiinnitetty 
kuvia ja muistokirjoituksia.

Kirkkoherra Ivan Hutterin puhetta tulkkasi 
Anna-Maria Orgolainen.



kohti länttä poikkesimme No-
vasolkassa Tikanpesän kylässä 
150 vuotta sitten Ambomaalle 
lähetystyöhön lähteneen Martti 
Rautasen syntymäkodin idyl-
lisellä pihamaalla, ja bussissa 
kuulimme tarkemmin hänen 
elämäntyöstään.

Jätimme enemmistöpäätöksellä 
Venäjän raja-alueella sijaitse-
vassa Kalliveressä käynnin väliin 
mutta saimme bussissa kuun-
nella siellä v. 1888 syntyneen 
”satakielen”, Valpuri Vohdan 
häälauluja.  
Viron Narvassa majoituimme 
hotelli Ingeriin. Ehdimme sen 
jälkeen parahiksi Narva Kolled-
zissa järjestettyyn konserttiin, 
jossa saimme nauttia paikallisen 
kuoron lisäksi Lauttasaaren lau-
lajien musiikista. Narvassa vie-
tettiin myös Museoiden yötä ja 
virkeimmät matkalaiset lähtivät 
illallisen jälkeen vielä museo- ja 
kirkkokierrokselle. 

4. pv
Viimeisenä matkapäivänämme 
ennen Tallinnaa ja laivamatkaa 
koukkasimme  Rakvereen, jossa 
paikallisen Inkerinsuomalaisen 
seuran puheenjohtaja Valeri 
Vaselenko esitteli meille seuran 
toimitiloja ja kertoi kahvittelun 
lomassa seuran toiminnasta. 
Teimme myös bussikierroksen 
Rakveren kaupungissa ja jalkau-
duimme tutustumaan Linna-
vuoreen ja sen mahtavan kokoi-
seen, Rakveren 700-vuotisjuhlan 

Kahvihetki Sablinan kodissa.

KEIJO KORKASTA SEURAKUNTANEUVOS
Riikka Mahlamäki-Kaistinen 

kunniaksi pystytettyyn härkään 
eli Tarvas-patsaaseen.
Vaselenko ohjasi meidät sopi-
vaan ruokapaikkaan, ja lämpi-
mässä kesäpäivässä lounas mais-
tui makoisalta ulkona terassilla.
Tuttu Eckerö Linen laiva toi 
meidät tyytyväiset matkalaiset 
turvallisesti Suomen puolelle, 
ja niin oli mieleenpainuva, kult-
tuuripitoinen kierros Suomen-
lahden ympäri saatettu päätök-
seen.

85-vuotiaalle Keijo Korkalle 
myönnettiin seurakuntaneuvok-
sen arvonimi. Nimityksen tekee 
erityiseksi sekin, että seurakun-
taneuvoksen arvonimiä myön-
nettiin 2019 vain yksi kappale. 
Seurakuntaneuvos on Suomessa 
tasavallan presidentin myöntä-
mä arvonimi, joka myönnettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 
1963.
”Paljon olen tehnyt, mutta kos-
kaan en ole ajatellut, että siitä 
pitäisi joku tunnustus tulla”, 

Korkka kommentoi liikuttunee-
na saamaansa arvonimeä.

Inkerinmaalla, Lempaalassa 
syntynyt Korkka jätti kotin-
sa 2-vuotiaana kun Lempaala 
tyhjennettiin suomalaisesta vä-
estöstä 1936.  Nälänhätä Pie-
tarin alueella pakotti Iida-äidin 
lapsineen edelleen Viroon 1942. 
Suomeen äiti ja lapset Keijo ja 
Elma tulivat keväällä 1943. Isä 
ei ollut matkassa, sillä hänet oli 
vangittu aikaisemmin.
– Reino-isä oli suomalainen ja 

kuului kirkkoon. Ei siinä muuta 
tarvittu. Ne olivat riittäviä syitä 
silloin vangitsemiseksi, Korkka 
sanoo.
– Tämä oli iso murheen paikka 
äidille. Hän mietti usein löytyi-
sikö isä kuitenkin jostain vielä 
elosta. Kun ei kohtaloa tiedä, 
sitä voi vain arvailla ja toivoa.
60-luvulla Korkan täti teki tie-
dusteluja veljensä kohtalosta ja 
sai lopulta vahvistuksen siitä, 
että tämä oli menehtynyt.
– Aluksi hänen sanottiin kuol-
leen keuhkopussintulehdukseen 
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moni houkutteli Korkan äitiä-
kin. Sanoivat, että ”lähtisit sinäki 
kotiin”. Osa jopa vähän pelotte-
li äitiä sillä, että jos tämä lähtisi 
vasta viimeisenä, päätyisikin tä-
mä kodin sijaan Siperiaan.
– Äiti kysyi näiltä, että mihin 
kotiin hän tästä muka lähtisi. 
Perhe oli ajettu Lempaalasta jo 
1936 ja varmaa oli, ettei tuonai-
kainen koti odottanut perhettä 
siellä tyhjillään.
Vaikka Korkat eivät palanneet 
Inkeriin, äiti piti Lempaalan 
muistot elossa. Hän puhui las-
tensa kanssa inkerinmurretta ja 
kertoi tarinoita kotiseudusta.
– Kun vierailin siellä ensim-
mäistä kertaa, kaikki paikat 
siellä olivat tuttuja, sillä äiti oli 
kuvaillut ne niin hyvin, Korkka 
sanoo.
Hän on käynyt alueella sittem-
min useaan otteeseen.
Korkka sanoo Inkerin murteen 
luontuvan häneltä edelleenkin 
jos juttelukumppaniksi tulee 
toinen Lempaalan Kangaksen 

murretta puhuvan. Lempaala 
on Korkalle niin tärkeä paikka, 
että hän on pystyttänyt sinne 
vanhan kirkon paikalle muisto-
merkinkin.

Kirkkovaltuustossakin pitkää 
ollut Korkka sanoo uskonnon 
tulleen hänellä äidin perintönä. 
Uskonnolla oli merkittävä rooli 
äidin kasvatuksessa.
– Kyllä se on tärkeä asia ja sieltä 
Inkeristä se juontuu. Muistan 
kuinka saksalaiset hyökkäsivät ja 
me olimme äidin kanssa peru-
nakellarissa piilossa. Katsottiin 
miten hiekka rapisi katosta ja 
pelättiin. Äiti rukoili silloin suo-
jelusta ja toivoi, että jos kuollaan 
niin kuoltaisiin ainakin yhdessä, 
Korkka muistelee.
  
Korkka on ollut aktiivisesti mu-
kana inkeriläisten toiminnassa 
30-vuotiaasta lähtien. Hän las-
keskelee osallistuneensa kaik-
kiin kesäjuhliin kahta ensim-
mäistä lukuun ottamatta. Tie 
on vienyt usein myös Ruotsin 
ja Viron juhlille. Turun seudul-
la Korkka on asunut vuodesta 
1962 eli löydettyään rinnalleen 
Kaarina-vaimon. Turun seudun 
Inkeri-seuran puheenjohtajana 
toimineella Korkalla on nykyisin 
seurassa kunniapuheenjohtajan 
arvo.

Seurakuntaneuvoksen arvoni-
meä hakivat Korkalle Turun ja 
Kaarinan seurakuntayhtymä, 
Martin seurakunta ja Inkeri 
liitto.

lepokodissa. Äiti ihmetteli heti, 
että missä ihmeen lepokodissa 
siellä muka vankeja pidettiin. 
Myöhemmin saatiin kuulla to-
tuus.
Isä oli teloitettu vankeudessa jo 
vuonna 1938.

Puualalla ja työnjohtajana työ-
uransa tehnyt Korkka sanoo 
inkeriläisten kohtelun olleen 
aluksi ikävää Suomessa. Pahim-
millaan inkeriläisiä syytettiin 
käydystä sodasta ja ryssiteltiin.
– Siitäkin soimattiin, että kau-
niit inkeriläisnaiset veivät suo-
malaisilta pojatkin, hän hymyi-
lee.
Korkka sanoo tilanteen helpot-
taneen kun karjalaiset tulivat 
Suomeen ikään kuin jakamaan 
inkeriläisten taakkaa.
– Meihin alettiin silloin suh-
tautua mielestäni vähän myön-
teisemmin.

Kun inkeriläisiä lähti sodan 
jälkeen takaisin kotiseudulleen, 

Keijo Korkka sanoo inkeriläisten toiminnan muuttuneen vuosien varrella. ”Aluksi 
muisteltiin menetettyä Inkeriä. Kun mukaan on tullut nuoria, on toiminta saanut 
uusia vivahteita. Uusi aika tuo uudet kujeet”.
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ELSA VATISKA IM MEMORIAM 
”Niin kuin muuttolintusen tie”

Skuoritsassa 6. syyskuuta 1922 
syntyneen Elsa (Elza) Vatiskan 
koti oli Skuoritsassa talo nro 41. 
Elsan vanhemmat olivat Aappo 
ja Anna (o.s. Pakkanen) sekä 
veljet Juho ja Antti; perheen 
auktoriteetti oli Maria-mummo.   
Koulua Elsa kävi 7 luokkaa 
vuosina 1930–1937 sekä sit-
temmin myös kolmivuotisen 
ompelukoulun Leningradissa. 
Anna-äiti kuoli helluntaina 
1943 Hatsinan sairaalassa vä-
hää ennen, kun perhe siirrettiin 
saksalaismiehittäjien toimesta 
leirille Viron Klogaan. Sieltä 
matka jatkui Suomeen ylöjärve-
läiselle maatilalle vuosiksi 1943 
–1945. Tuota aikaa seurasi vas-
tentahtoinen palautus NL:oon, 
jossa heidät tuomittiin kulakkei-
na. Isä vangittiin 9 vuodeksi ja 
muu perhe joutui karkotetuksi; 
kaukaisin paikka oli Barnaul 
Etelä-Siperiassa. 
1954 he saivat luvan palata 
Skuoritsan kotiinsa, johon aset-
tuivat asumaan. Rakas mum-
mo oli kuollut karkotusmat-
kalla 103-vuotiaana, isä kuoli 
1956 ja Juho-veli 80-luvulla.  
Vielä kerran Elsa ja Antti 
muuttivat lapsuudenkodis-
taan, nyt aluevirkamiehen pe-
lossa Terijoelle. Siellä Elsalle 
uskottiin Lepokodin avaimet; 
hän myi myös lippuja paikal-
lisessa Kinossa. Kun matkailu 
avautui Perestroikan myötä, 
Elsa sai suomalaisryhmiltä 
mieluisia tulkkaus- ja opastus-
pyyntöjä, myös Eremitaasiin. 
 
Paluumuuttomahdollisuuden 
avauduttua myös Elsa ja Ant-

ti kirjautuivat jonoon. Seitse-
män vuoden odotuksen jälkeen 
muuttolupa viimein tuli ja he 
muuttivat Lahteen 2001. En-
sitöikseen Elsa liittyi Keski-
Lahden seurakuntaan, jossa 
tunsi tulleensa kotiin. Hänet oli 
lapsena kastettu; ”saksojen” aika-
na hän oli käynyt rippikoulun ja 
konfirmoitu jouluna 1942 saksa-
laisten uudelleen käyttöön kor-
jaamassa Skuoritsan kirkossa.  
Touhukas ja älykäs Elsa sopeu-
tui nopeasti Suomen oloihin ja 
löysi täältä uutta sisältöä elä-
määnsä. Lahden Inkeri-kerhon 
toimintaankin hän osallistui al-
kuvuosina ahkerasti. Hän kuvasi 
usein aikaansa Suomessa ”para-
tiissielämäksi”. Elsa sai Suomen 
kansalaisuuden 1.6.2016. 
 
Ystävänpäivänä 2019 hän sai 
kutsun pysyväiseen kotiinsa. 
Elsa Vatiska siunattiin haudan 
lepoon Lahden Mustankalli-
on kappelissa 2. maaliskuuta. 
Siunauksen toimitti Inkerin 
kirkon pastori Esko Haapalai-
nen. Hän ja Hilkka-puolisonsa 
olivat vuosien aikana tulleet El-
salle läheisiksi ystäviksi Eskon 
huolehtiessa Lahden paluu-
muuttajavanhusten hengellisistä 
tarpeista. Tapaamisissa välittyi, 
että Elsan elämän kalleimmat 
asiat olivat Jumalan sana, Jeesus 
ja Herran Pyhä Ehtoollinen. 
Tähän uskoon turvaten Esko 
siunasi ystävämme odottamaan 
ylösnousemuksen aamua. Siu-
naustilaisuudessa veisattiin El-
san lempivirret, ”Tule kanssani 
Herra Jeesus” ja ”Jeesuksesta 
laulan”. Kanttori Aurora Ikä-

valkon tulkitsemina kuultiin 
G.F. Händelin Largo ja Ilmari 
Hannikaisen/ Hilja Haahden 
Niin kuin muuttolintusen tie 
sekä T.A. Albinonin Adagio. 
Elsan arkku laskettiin hänen 
2003 menehtyneen Antti-vel-
jensä viereen ”Sun haltuus rakas 
isäni” -virren ja ystävien saat-
tamina. Muistojuhlaa vietettiin 
Elsan viimeisessä kodissa, Pal-
velutalo Onnelanpolussa. Ystä-
vien muisteluissa tiivistyi kuva 
vieraanvaraisesta ja sydämelli-
sestä ihmisestä, jolta kiitos-sana 
ei unohtunut edes muistin him-
metessä.
Helvi Santio 
Elsan ystävä

Elsa kuvattu vain kymmenen päivää ennen 
poismenoaan. Kuva: Maria Lahti.

Elsa Koulukuva vuodelta 1937. 
Lettipäinen Elsa Vatiska kuvassa 
eturivissä, kolmas vasemmalta
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Ilmoittajille

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

topäivään mennessä.

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 21.9. Alina-Sinikka Salonen kertoo sanoin ja kuvin toukokuus-
sa tehdystä Inkerin matkasta.

La 9.11. Sukututkimuksen asiantuntijat tavattavissa Inkeri 
kodissa klo 9.00–17.00
Samana päivänä klo 14.00 alkaen toimittaja ja sosiaali- ja 
kulttuuriantropologi Lea Pakkanen esittelee Santeri Pakkanen/
Lea Pakkanen/Meeri Koutaniemi työryhmän suunnitelman 
toteuttaa inkerinsuomalaisten vaiheista kertova multimediains-
tallaatioprojekti. 
Projektin tavoitteena on lisätä tietoisuutta inkerinsuomalaisten 
historiasta ja paluumuuton syistä ja seurauksista sekä pohtia 
inkerinsuomalaisten suhdetta Suomen historiaan ja suomalai-
suuteen.

La 16.11.Näyttelijä, kirjailija Eeva Litmanen kertoo sukunsa 
historiasta ja esittelee kirjansa Sukunsa suitsimat. 
 
La 14.12. Joulujuhlat Inkeri kodissa klo 14.00.
 
Hyvinkään Inkeri-kerho
Kokoontumiset 6.10., 3.11. klo 14 seurakuntakeskuksen kokous-
salissa, katutasossa. (Hämeenkatu 16). 

La. 7.12. Joulujuhlat juhlasalissa klo 13.00.

Tiedustelut:
Outi Mäkelä p. 040 708 1999 outi.makela@kolumbus.fi
Leila Salo p. 040 567 7065 leila.salo@hotmail.com
hyvinkaan.inkerikerho@hotmail.com

Lahden seudun Inkeri-seura
Kerhoillat joka kuukauden toinen maanantai alkaen kello 13 
Luther kirkolla, osoitteessa Vuorikatu 37.
Kerhoiltojen kahvituksen sovimme vuorotellen jo edellisessä 
kokouksessa.
Kerhoilloista ja kokouksista tiedusteluihin vastaa
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  
inkeriläisten muistomerkillä klo 12 ja kahvitarjoilu  

OIKAISU
Viestin 2-3/2019 artikkelissa 
maisteri Olga Kalliosta oli ku-
vatekstivirhe. Kallio (oikealla) 
on oheisessa kuvassa ystäviensä 
Ella Ojalan ja tämän veljen Toi-
vo Makaran kanssa. Kuvassa ei 
siis ole Kallion aviomiestä.
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Varissuon kirkossa klo 14
To 26.12.Tapaninpäivän Joulujuhla

Muu toiminta: Terveysneuvonta ja vastaanotot, käsityö- ja as-
kartelukerho, Beseda-kerho Eero Pellisen johdolla, päivystys- ja 
kirjastotoiminta, lauluryhmä Orvokki, uusia jäseniä toivotaan, 
nuorten ja lasten toimintaa (kerhot, kulttuuri- ja luontoretket 
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

VALTAKUNNALLINEN INKERIN KIRKKOPYHÄ
16–17.11.2019 Lahdessa Joutjärven kirkossa (Ilmarisentie 1)

OHJELMA
Lauantai 16.11: 

klo 13.00 lounas 
klo 14.00 terveisiä Keltosta ja inkerinmaalta, raamattutunti 

klo 16.00 messu
kirkkokahvi ja yhteistä illanviettoa 

 
Sunnuntai 17.11: 

klo 10.00 messu 
lähetyslounas 

Tule tapaamaan inkeriläisiä ja keskustelemaan ja kuulemaan Inkerinkirkon asioista! 
Kaikki tulkataan, suomi venäjäksi ja venäjän puheet suomeksi. Piispa paikalla. 

Kokouskutsu
Suomen Inkeri-liitto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 
lauantaina, lokakuun 26. päivänä 2019 klo 14.00
Karjalatalolla
Inkeri kodissa
Käpylänkuja 1
00610 HELSINKI

Käsitellään säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat.

Äänivaltuutettuja ovat v. 2019 jäsenmaksunsa maksaneiden 
jäsenjärjestöjen valtuuttamat henkilöt sekä ne hallituksen  
hyväksymät henkilöjäsenet,  jotka ovat maksaneet v. 2019 jäsenmaksunsa.

Hallitus



Heimolleni 
"Jos minulla olisi iso vihreä talo 

tai jos olisi punainen tai valkoinen talo 
ja jos minulla olisi useita huoneita 

ja paljon sänkyjä ja ruokaa minä kutsuisin luokseni 
kaikki sukuni juuret 

kaikki sukuni vesat ja taimet 
ja kaikki sukuni aikuiset puut 

ja rungot ja vanhat kannot 
kaikki sukuni haarat minä luokseni kutsuisin 

ja ruokkisin heitä 
ja olisin heille hyvä ja hellä 

koska he ovat luu minun luustani 
ja liha minun lihastani 

ja suonissani virtaa sama veri kuin heidän. 
 

Jos minulla olisi isoja peltoja 
ja metsiä ja saloja ja soita 

ja tuhansia järviä 
ja korpia ja kallioita 

minä kutsuisin luokseni kaikki heimoni juuret 
kaikki heimoni vesat ja kannot 

kaikki heimoni haarat minä luokseni kutsuisin 
ja hoitaisin heitä 

ja vaalisin heitä kuin omia lapsiani 
ja sulkisin syliini 

kuin hellivä lempeä äiti." 
Lyyli Ronkonen 

Teoksesta "Laps´ Inkerin"


