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Pääkirjoitus
Joko taas?

Elämme vihan ja pelon aikaa, 
jälleen kerran. Jälleen etsitään 
syyllistä jotta todellisuus saatai-
siin muutettua, kiukut ja vihat 
sekä pelot purettua. Tällä ker-
taa syyksi käy maahanmuutto 
ja maahanmuuttajat, sillä Hel-
singissä heidän keskuudessaan 
Covid 19 -virustartunnat ovat 
suhteellisesti suuremmat kuin 
kantasuomalaisten keskuudessa. 
Koronatartunnoista on helppoa 
syyllistää maskittomia, omate-
koisia maskivahteja riittää siinä 
kuin viruksiakin. Maahanmuut-
tajat ja heidän perheidensä kes-
kuudessa kasvomaskien käyttö 
todella on merkittävästi vähäi-
sempää.
Miksi näin on, siitä on keskus-
teltu, mutta viisasten kiveä ei ole 
löydetty – tietämättömyyttäkin 
ja olematonta kielitaitoa on 
selitetty maskien käyttämättö-
myyden syyksi, mutta en usko 
siihen selitykseen. Totuus lienee 
muualla.

Tämä viha – asia vaikuttaa vä-
häpätöiseltä, mutta sitä se ei ole.
Mistä syystä syttyivätkään Sta-
linin ajan Neuvostoliiton vainot 
inkerinsuomalaisia kohtaan? 
Erilaisuudestako verrattuna 
kantavenäläisiin? Inkerinsuoma-
laisten ahkeruudesta ja uskon-
tunnustusten erilaisuudestako? 
Eiväthän venäläisetkään laiskoja 
ja makoilevia tyhmiä vetelyksiä 
olleet – ainoastaan erilaisia ja 
heitä oli suuri enemmistö inke-
rinsuomalaisiin verrattuina.
Mistä syystä syttyivät aikoinaan 
suuret väkivaltaiset operaatiot 

Yhdysvalloissa mustaihoista vä-
estönosaa kohtaan? Pelättiinkö 
alistettujen nousevan barrika-
deille? En usko, kuinka he oli-
sivat sen tehneet, he eivät olleet 
yhtenäinen vastarintajoukko, 
joukossa oli setä Tuomoja riit-
tävästi kertoakseen ansiomie-
lessä paljastuksia vallankahvassa 
roikkujille.

Pelottava tilanne
Historia toistaa itseään, kun sille 
annetaan mahdollisuus, askel-
merkit ovat annetut aiemmilla 
aikakausilla. Adolf Hitlerin ai-
kakausi ei ollut yllätys yhtäk-
kinen yllätys, ei millään tavalla. 
«Rotukysymys» ei suinkaan al-
kanut Hitleristä, se oli alkanut jo 
keskiajan jälkeisessä Euroopassa 
ja siitä samoin kuin eugeniikas-
ta oli tullut virallinen opinkap-
pale sen aikaisen sivistyneistön 
keskuudessa, korkeakouluissa ja 
yliopistoissa. Hitler vain toteut-
ti julkisesti ja valikoidusti aiem-
pien rotuteorioiden esitykset. 
Naapurimaamme Ruotsi, tuo 
muka niin suvaitseva valtio, ei 
lainkaan poikennut rotuoppien 
julistamisesta, ei, se oli valtavir-
tatiedettä. Suomi ei ollut yhtään 
parempi.
Stalinin logiikka massamurhiin 
liittyi puolestaan kansallisuu-
teen, huomion kääntämisestä 
talouden tilasta muuhun, esi-
merkiksi eri syistä syyllistettä-
viin kansanryhmiin.

Tämä maailman aika ei ole lain-
kaan erilainen, olemmehan lu-
keneet afrikkalaisten hutsien ja 

tutujen toisilleen suorittamista 
massamurhista. Balkanin tilanne 
ei ole vielä unohtunut.
Nyt, kun koronavirus riehuu 
maahanmuuttajiemme keskuu-
dessa ovat kansan äänenpainot 
nousseet paria oktaavia kor-
keammalle ja sitä tilaisuutta ei 
ole jätetty käyttämättä.
Pelkoa lietsotaan ja eräs tuleva 
ex- presidentti kiipeää Capitol-
kukkulalle kutsumaan väkeä tu-
kemaan salaliittoteorioitaan.
Aihe linkittyy inkerinsuomalais-
ten ja itäkarjalaisten kokemiin 
kohtaloihin, kuten 1930-luvulla 
saatiin huomata äärimmäisen 
ikävällä tavalla:
Syyttömät joutuivat kärsimään, 
vähemmistöt vaiennettiin.
Tätä samaa on ilmassa nyt, täl-
lä hetkellä Euroopassa, missä 
Puolan ja Unkarin tapa toimia 
Euroopan Yhteisössä uhkaa ro-
muttaa kokonaisuuden, vihapu-
he ja kiihotus lisääntyvät ja pin-
tasivistyksen rippeet liukenevat 
kansalliskiihkon spriihin.

Mitä tapahtuu Suomelle?
Tämä kysymys on pelottava 
juuri nyt siksi, kun maamme 
asukkaita lietsotaan eri tavoin 
pelkoihin eikä medioiden to-
tuuksiin ole luottamista, sillä 
niiden totuudet ovat rakennet-
tuja nykyisin tietojen sirpaleista 
median uutisoinnin tarkoituk-
senmukaisuutta mittakaavana 
pitäen.
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Siksi meidän kaikkien on yhdes-
sä kansakuntana tehtävä jälleen 
kerran parhaamme ja vältettävä 
levittämästä väärää tietoa, riitaa 
ja eripuraa. Ottakaamme tule-
vaisuutemme rohkeasti vastaan, 
mutta yhdessä oikaisten luuloja 

ja vääriä tietoja, jos niitä keskuu-
dessamme liikkuu!
Paljon huolta voimme itsekin 
välttää suojaamalla itsemme 
maskilla ja desinfioimalla kä-
temme liikkuessamme ulkona 
tai julkisilla paikoilla.

Toivotan sydämestäni kaikille 
lukijoille ja heidän läheisilleen 
Joulurauhaa ja paljon parempaa 
Uutta Vuotta 2021!

Juhani Valo

TUTKIMUS
Tuoretta historiantutkimusta Inkerin kirkon noususta ja suomalaisten vaikutuksesta siihen 

Kirkkohistorioitsija Antti Luoma väitteli marraskuussa Helsingin yliopistossa teologian tohtoriksi tutkimuk-
sellaan Inkerin kirkon nousu ja suomalaiset 1988–1993. Kyseessä on ensimmäinen historiatieteiden väitöskirja 
Neuvostoliiton hajoamisen vuosina tapahtuneesta Inkerin kirkon noususta. 

Antti Luoma
Inkerin kirkko aloitti toimintan-
sa itsenäisenä kirkkona vuonna 
1992. Kirkon juuret ulottuvat 
1600-luvulle, mutta Stalinin 
vainoissa 1930-luvulla järjestäy-
tynyt seurakuntaelämä tuhottiin. 
Uusi nousu alkoi 1980-luvun lo-
pulla. Vuosien 1988–1993 aika-
na inkeriläisseurakuntien luku-
määrä kasvoi kahdesta lähes 30 
seurakuntaan, jotka tarvitsivat 
kipeästi kokoontumistiloja, kou-
lutettua työvoimaa ja materiaa-
lista apua. Suomalaiset vastasivat 
tähän haasteeseen ja ryhtyivät 
innokkaasti tukemaan seura-

kuntia. Inkeriläisseurakunnista 
muodostettiin ensin Inkerin 
rovastikunta Viron kirkon yh-
teyteen kesällä 1990 ja vuoden 
1992 alussa rovastikunta itse-
näistyi Inkerin kirkoksi. Seuraa-
vana vuonna sen ensimmäisenä 
piispana aloitti Leino Hassinen. 

Inkeriläisten kansallinen ja 
kirkollinen herääminen kie-
toutuivat yhteen 
Mihail Gorbatshov nousi Neu-
vostoliiton johtoon 1985 ja 
käynnisti uudistuspolitiikan, 
perestroikan ja glasnostin. Sillä 
oli merkittäviä vaikutuksia myös 
Neuvostoliitossa asuneille inke-
riläisille, kun maassa käynnis-
tyneet kansallisuusliikehdinnät 
levisivät heidän keskuuteensa. 
Inkeriläiset rohkaistuivat pu-
humaan omasta historiastaan ja 
sen kipupisteistä sekä vaalimaan 
omaa kulttuuria.

Seuraavana vuonna alkoi inkeri-
läisten kirkollinen herääminen. 
Venäjän ortodoksinen kirkko 
vietti 1000-vuotisjuhliaan 1988 
ja neuvostojohto antoi luvan 

juhlia sitä näkyvästi. Tämä mer-
kitsi ateismiin pyrkineen uskon-
tolainsäädännön murentumista. 
Uskonnollisten yhteisöjen toi-
mintamahdollisuudet lisääntyi-
vät ja uusia seurakuntia perustet-
tiin nopeasti. Ortodoksikirkon 
näkyvän juhlinnan seurauksena 
kommunistiseen ideologiaan 
pettyneet neuvostokansalaiset 
alkoivat kiinnostua uskonnoista 
uudella tavalla. Maan uskonto-
lakia alettiin uudistaa ja maassa 
käynnistyi uskonnollisten yh-
teisöjen renessanssi, joka levisi 
myös inkeriläisten keskuuteen.

Luterilaisuus oli ollut suomen 
kielen ohella keskeinen inke-
riläisyyden elementti 1600-lu-
vulta lähtien. Stalinin terrorissa 
Inkerinmaan 30 suomenkielistä 
luterilaista seurakuntaa kohtasi 
tuho, kun kirkot suljettiin ja pa-
pit karkotettiin tai teloitettiin. 
Uskon harjoittaminen siirtyi 
koteihin ja hautausmaille, viran-
omaisilta piiloon. Petroskoihin 
onnistuttiin perustamaan seu-
rakunta 1970 ja Leningradin 
lähistölle Pushkiniin 1977. Ne 

 Inkeriläisten sivistyssäätiö on tukenut 
Antti Luoman tutkimusta myöntämällä 
hänelle apurahan. Kuvaaja: Joel Grandell.
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olivat paikkoja, jossa inkeriläi-
sillä oli suomen kielen ja lute-
rilaisen uskon vaalimisen ohella 
mahdollista jakaa yhteinen kär-
simyshistoria.

"Varsin pian 
seurakuntia 

alettiin perustaa 
myös historiallisen 

Inkerinmaan 
ulkopuolelle, alueille."

Neuvostoliiton uudistuspolitii-
kan ja uskontolain murentumi-
sen innoittamana myös inkeri-
läiset rohkaistuivat perustamaan 
seurakuntia asuinseuduilleen 
keväästä 1988 lähtien. Ensim-
mäisten uudelleenperustettujen, 
1930-luvulla lakkautettujen seu-
rakuntien joukossa olivat Kupa-
nitsa, Keltto, Toksova, Skuoritsa 
ja Narvusi-Kosemkina. Monien 
inkeriläisten haaveena oli elvyt-
tää 1930-luvulla tuhottu Inke-
rin kirkko historiallisine seura-
kuntineen ja kunnostaa tuhotut 
kirkot. Varsin pian seurakuntia 
alettiin perustaa myös historial-
lisen Inkerinmaan ulkopuolelle, 
alueille, jonne inkeriläisiä oli 
asettunut toisen maailmanso-
dan jälkeen, kuten Viipuriin ja 
Kontupohjaan.  

Seurakuntien perustaminen 
merkitsi inkeriläisten kansal-
lisen ja kirkollisen heräämisen 
kietoutumista yhteen. Seura-
kuntia perustamalla ja niiden 
toimintaan osallistumalla inke-
riläisille oli mahdollisuus vaalia 
omaa kansallista identiteettiä. 
Vanhemmalle sukupolvelle ky-
se oli lapsuuden ja nuoruuden 
seurakuntien uudelleenperus-

tamisesta. Nuoremmille, lu-
terilaisuudesta vieraantuneille 
sukupolville taas kiinnostusta 
vanhempiensa ja isonvanhem-
piensa luterilaiseen perintöön. 

Inkeri-innostus käynnistyy 
Suomessa 1988
Inkeriläisistä tiedettiin Suo-
messa yleisesti varsin vähän 
1980-luvun lopulle tultaessa. 
Ulkopoliittisista syistä aihe oli 
tabu suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Koulujen opetussuunni-
telmiin inkeriläiset tai heidän 
historiansa eivät kuuluneet. 
Muutoinkaan aiheella ei erityi-
semmin elämöity. Vaikka Inke-
riläisten yhdistys toimi ja Inke-
riläisten viestiä julkaistiin, niin 
suuri suomalaisyleisö ei erityi-
semmin inkeriläisyyttä tuntenut.

Muutoksen tuulet alkoivat pu-
haltaa 1980-luvun lopulla, kun 
suomalaiset tiedotusvälineet 
rohkaistuivat puhumaan aiem-
paa avoimemmin Neuvosto-
liiton ongelmista ja historian 
kipupisteistä. Syksyllä 1988 Yle 
lähetti televisiossa jumalanpal-
veluksen ja dokumentin Push-
kinin seurakunnasta ja suuret 
päivälehden julkaisivat laajoja 
artikkeleja inkeriläisten kansal-
lisista ja kirkollisista tavoitteista. 
Suomessa käynnistyi paikallisel-
la tasolla varainkeruuta inkeri-
läisten hyväksi ja Suomen kir-
kon Ulkomaanavulta kysyttiin, 
miten inkeriläisiä voisi auttaa.

Todellinen Inkeri-herätys syn-
tyi tammikuussa 1989, kun 
Pushkinin seurakunnan karis-
maattinen pastori Arvo Survo 
tuli vierailulle Suomeen. Kirkot 
ympäri Suomea täyttyivät, kun 
suomalaiset, mukaan lukien 

Suomeen aiempina vuosikym-
meninä muuttaneet inkeriläiset 
ja heidän jälkeläisensä, halusivat 
kuulla tuoretta tietoa inkeriläis-
ten tilanteesta Neuvostoliitossa. 
Survo oli inkeriläisten kirkolli-
sen heräämisen johtohahmo ja 
yksi näkyvimpiä kansallisen lii-
kehdinnän vaikuttajia. Puheil-
laan ja kitaralla säestämillään 
lauluillaan hän hurmasi kuuli-
jansa ja innosti heitä tukemaan 
inkeriläisten pyrkimyksiä. Ti-
laisuuksissa kerättiin ennätys-
kolehteja, joiden kautta suoma-
laiset halusivat tukea inkeriläisiä.

”Todellinen Inkeri-
herätys syntyi 

tammikuussa 1989, 
kun Pushkinin 
seurakunnan 

karismaattinen pastori 
Arvo Survo tuli 

vierailulle Suomeen.”

Varainkeruu inkeriläisten hy-
väksi jatkui vilkkaana ja suoma-
laisten tekemät ryhmämatkat 
inkeriläisseurakuntiin lisään-
tyivät nopeasti keväällä 1989. 
Heillä oli suuri tarve auttaa 
inkeriläisiä, joista Suomessa oli 
vaiettu vuosikymmenien ajan. 
Osa muisti inkeriläisten väes-
tönsiirrot Suomeen jatkosodan 
aikana ja epätietoisuuden, mitä 
näille tapahtui Neuvostoliittoon 
palaamisen jälkeen. Osa taas oli 
ollut tietoinen ja vakuuttunut 
uskovien kokemista vainoista 
Neuvostoliitossa, ja kuinka myös 
inkeriläiset olivat joutuneet kär-
simään oman uskonsa – ja myös 
suomalaisuutensa – tähden. Mo-
net myös kokivat suurta yhteen-
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kuuluvuuden tunnetta suomea 
puhuneiden inkeriläisten kans-
sa. Siten myös ”heimorakkaus” 
eli voimakkaana.

Suomalaisten avustustoiminta 
inkeriläisille kanavoitui pääasi-
assa näiden seurakuntien kautta, 
koska nämä olivat käytännössä 
ainoita inkeriläisten näkyviä 
toiminnallisia rakenteita, jotka 
kattoivat laajasti inkeriläisten 
asuinkeskittymiä. Siten inkeri-
läisseurakuntien verkko nousi 
avustusinnon keskiöön, vaikka 
avustustoiminnan ensisijaise-
na kohteena olivat inkeriläiset 
ja vasta toissijaisena kohteena 
heidän seurakunnallinen toi-
mintansa.

"Yksittäisten 
inkeriläisseurakuntien 
kannalta suomalaisten 

avustus- ja 
ystävyystoiminta 
on ollut erittäin 
merkittävää."

Suomalaisen avustustoimin-
nan kolme tasoa
Suomalaiset vaikuttivat Inke-
rin kirkon nousuun kolmella 
eri tasolla. Ensimmäisen tason 
muodostivat seurakunnat ja yk-
sittäiset henkilöt, jotka loivat 
ystävyyssuhteita ja avustusväyliä 
inkeriläisiin ja heidän seurakun-
tiinsa. Yksittäisten inkeriläisseu-
rakuntien kannalta suomalaisten 
avustus- ja ystävyystoiminta 
on ollut erittäin merkittävää. 
Se on näkynyt mm. rakennus-
hankkeissa, kun seurakunnille 
on kunnostettu tai rakennettu 
kirkkoja.

Toisen yhteyden tason muo-
dostivat Kirkon Ulkomaanapu 
(KUA) sekä kirkon sisällä toimi-
vat järjestöt, erityisesti herätys-
liikkeet. KUA pyrki koordinoi-
maan suomalaisten avustusintoa 
ja sen kautta inkeriläisseurakun-
tia tuettiin lähes 13 miljoonalla 
markalla vuosien 1988–1993 
aikana. KUA:n avustustoiminta 
jakaantui koulutukseen, työnte-
kijäapuun, rakennushankkeisiin 
sekä muuhun materiaaliseen 
tukeen. Kirkollisten järjestöjen 
tuki inkeriläisseurakunnille oli 
ennen kaikkea hengellistä ja 
teologista tukea, kuten julistus-
toimintaa sekä talkooapua kirk-
kojen rakennustalkoisiin. 

Kolmas yhteyden taso oli hallin-
nollinen. Suomen kirkon johto 
pyrki aktiivisesti ohjaamaan 
Inkerin kirkon itsenäistymistä 
siten, että tällä olisi mahdolli-
simman hyvät edellytykset itse-
näiseen toimintaan. 

Inkerin kirkon nousu tapahtui 
inkeriläisten oman toiminnan 
ansioista, heidän kansallisen ja 
kirkollisen heräämisen innoitta-
mana, mutta suomalaiset loivat 
rakenteet itsenäiselle kirkolle. 
Inkeriläisillä ei ollut resursseja 
tai taitoa luoda kirkon hallinnol-
lisia rakenteita, työntekijäkoulu-
tusta, toiminnallista järjestäyty-
mistä tai kirkkorakennuksia, 
vaan suomalaiset mahdollistivat 
tämän kehityksen. Vaikka Inke-
rin kirkko aloittikin toimintansa 
itsenäisenä kirkkona 1992, jou-
tui se jatkossakin turvautumaan 
suomalaisten tukeen lähes kai-
kessa toiminnassaan.

Luoman väitöskirja julkaistiin 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran 
toimitusten sarjassa. Yli 400-si-
vuinen tutkimus perustuu laajaan 
kansainväliseen ja kotimaiseen 
lähdeaineistoon sekä aikalaiskoki-
joiden haastatteluihin.

Väitöskirjaa voi ostaa ja tilata 
Tiedekirjasta, www.tiedekirja.f i, 
Snellmaninkatu 13, 00170 Hel-
sinki, puh: (09) 635 177. 
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AIKAMATKAA 
- mietteitä kirjan ja lehtiartikkelin tiimoilta -
Juhani Valo

Inspiroiduin lokakuussa Lea ja Santeri Pakkasen haastattelusta Helsingin Sanomissa. (Esa Lilja, HS 
11.10.2020) Luin lehdessä olleen Pakkasten kertomuksen heidän elämästään ja sukelsin mielessäni aikaan 
jolloin presidentti Mauno Koivisto lausui historialliset kommenttinsa inkerinsuomalaisista paluumuuttajista 
vuonna 1990.
En ole vielä Pakkasten tuoretta kirjaa lukenut, mutta yritän palauttaa mieleeni ajankohdan 1989–1991 vä-
lisessä Suomessa, loiston ja laman aikaan ymmärtääkseni senaikaisten inkerinsuomalaisten paluumuuttajien 
tilannetta, olosuhteita ja mielialoja.

Lea ja Santeri Pakkaseni teos ”SE tapahtui 
meille” julkaistiin Gummerukselta 
syyskuussa 2020.

1970-lukua
Olinhan siellä minäkin – sivus-
tamulkoilijana, ihmettelijänä, 
vailla minkään puolueen jäsen-
kirjaa.
1970-luku, jota haastattelussa 
sivutaan, oli äärimmäisyyksien 
aikaa Suomessa, joten en ihmet-
tele lainkaan Santeri Pakkasen 
lausumaa tässä HS-haastatte-
lussa tuosta ajasta: ”Lehdistönsä 
perusteella Suomi ei takavuosina 
juuri erottunut Varsovan liiton 
maista. Kohdattuaan 1970-lu-
vulla Tampereen yliopiston kii-
lusilmäisiä marxilaisia hän jär-
kyttyi. Se oli kuin olisi katsonut 

neuvostoelokuvaa 1930-luvulta. 
Hirveä innostus ja paatos. Ne nä-
kivät vain valon kivisen Leninin 
silmissä”.

"Vallankumous 
odotti innostuneiden 
opiskelijoiden silmissä 

nurkan takana – 
nurkan sijaintia ei 

tosin kerrottu tai saatu 
koskaan selville."

Vallankumous odotti innostu-
neiden opiskelijoiden silmissä 
nurkan takana – nurkan sijaintia 
ei tosin kerrottu tai saatu kos-
kaan selville.
Ehkäpä se odotti syvimmän suo-
mettuneisuuden pääkonttorissa, 
yliopistoissa, puoluetoimistoissa 
tai asioista kiinnostuneiden bis-
nestä tekevien vuorineuvosten 
punaverikkösieluissa. Tai ehkä 
vallankumouksen orastava sikiö 
varttui eri liittojen ja opiskeli-
joiden paikallisosastoissa, joita 
valtailtiin ajamaan omia, asiaan 
liittyviä intressejään. Puoluetoi-
mistojen ulko – ovet lonksuivat 
innokkaiden idänsuhteiden luo-
jien kulkiessa uusien venäläisten 

peitetarinavirkailijoiden mukana 
ravintoloiden hiljaisiin pöydän-
nurkkiin.

Solzhenitsynin ”Vankileirien 
saaristo”, joka ainakin osittain 
painettiin Ruotsissa, vaiettiin 
päättäjien taholta, tyrmättiinkin 
epäsopivana.
Itselläni oli pääsy myös toisen-
laisiin elämänkohtaloihin, joista 
nykypäivänä ei enää vaieta, vaan 
kirjoja ihmisten kohtaloista eri-
laisten diktatuurien osasina jul-
kaistaan tiuhaan. Työskentelin 
Yliopiston kirjastossa, jonne oli 
ollut ja oli määrä toimittaa aina 
yksi kappale kutakin Suomessa 
julkaistua kirjaa.
Solzhenitsynin ”Vankileirien 
saaristo”, joka ainakin osittain 
painettiin Ruotsissa, löysi sa-
laiset lukijansa eri tavoin, kirjan 
sisältöä ei tarvinne toistaa.
Olipa kyse minkä suurval-
lan kuljettamista ääriaatteista 
hyvänsä: USA ja latinalainen 
Amerikka saavat ja ovat saaneet 
kielteistä näkyvyyttä osakseen 
siinä missä neuvostokansojenkin 
kohtalot, unohtamatta Hitlerin 
aikoja.

Suomi, suomalainen bisnes, jota 
liike - elämäksikin kutsutaan, 

Se tapahtui meille



8

on mielellään kumartanut au-
liisti joka ilmansuuntaan, jos 
bisnestä on ollut tiedossa. Nat-
sismi, kommunismi, nykyinen 
uusliberalismi, jopa huumete-
ollisuus ja kuolemanleirit, nooh, 
aina sattuu ja tapahtuu, kun 
bisnes pyörii. Olkoot sivuseikat 
ja ongelmat kunkin valtion oma 
asia, selitellään kiusaantuneesti 
medialle. Näin tapahtui myös 
suhteissa inkerinsuomalaisiin, 
tiedotusvälineet kertoivat vain 
Idän Ihmeen myönteisistä asi-
oista, kun vuorineuvokset my-
häilivät punaposkisina raikkaas-
ta itätuulesta, Suomi hyötyi val-
tavasti Neuvostoliiton kaupasta
.

" Suomella talous 
laukkasi kuin jalo 

orlovilainen hevonen. 
Kujakämppiä 

myytiin kartanoina, 
muoviämpäreitä 
jalokivirasioina."

Varmaan siitä hyötyivät sikä-
läiset vähemmistökansatkin: 
Perheiden makrotalous kukoisti 
hieman, kun kauppaneuvottelui-
den vauhdittajina käytetyt nuo-
ret naiset ja tytöt toivat perheil-
leen tienestejään ja perheiden 
elintaso nousi hetkeksi.
Muistan hyvin tuon ajan ja sen 
aikana äänekkäimmin esiinty-
neen yhden ainoan totuuden 
– Neuvostoliiton ja opiskelijoi-
demme kertomana ja kansalle 
välittämänä. Muistan myös ih-
mettelyni aatteen palon muut-
tumisesta, kun opiskelijoita 
palkattiin kirjoituspöytätöihin, 
joissa solmio, valkoinen paita tai 

jakkupuku kuuluivat työasuihin 
maihareiden ja kumisaappaiden 
sijaan.

1980-lukua
Suomella talous laukkasi kuin 
jalo orlovilainen hevonen. Ku-
jakämppiä myytiin kartanoina, 
muoviämpäreitä jalokivirasioi-
na - ja kansa osti, oltiin siirrytty 
hyvinvoinnin aikaan. Kaikki oli 
mahdollista, inkerinsuomalaiset 
oltaisiin unohdettu, ellei uu-
si tieto olisi välittynyt heidän 
ansioistaan rajan tälle puolelle. 
Punalippu-lehti, sittemmin Ca-
relia nimeltään, Helena Mietti-
sen, Erkki Tuulen, Lyyli Ronko-
sen, Toivo Flinkin ja Ella Ojalan 
kirjat toivat uutta tietoa heille, 
jotka eivät sulkeneet silmiään. 
HS:n haastattelussa, johon viit-
taan alussa, mainitaan Lea Pak-
kasen kokema rasismi.

Suomalaiset ovat siitä outo 
kansa, olleet ja ovat, että arvossa 
isompia valtioita kumarrellaan ja 
nöyrät polvet iskeytyvät kivisel-
lekin lattialle, mutta voimiltaan 
itseään heikommiksi arvioituja 
valtioita potkitaan niillä samoil-
la jaloilla, joiden polvet ovat ai-
emmin kolkanneet kivilattiaa 
vasten. Esimerkkinä tästä Lea 
Pakkanen mainitsi rasismin, ei-
kä se ole vieras asia myöskään 
1980- tai 1990-luvuilla suoma-
laisten suhtautumisiin virolaisiin 
nähden.
Muistan, kuinka 1980- ja 
1990-luvuilla ilmestyneisiin 
Inkeri-aiheisiin kirjoihin ja leh-
tiin suhtauduttiin Suomessa. 
”Mitä sä tuollaisia luet, noihan 
ovat ryssien kirjoittamia”  kuu-
lui eräskin kommentti, kun in-
nostuneesti kerroin kirjoistani. 
Kyllä, ostin ne itselleni, sillä olin 

kiinnostunut niistä ja pelkäsin 
uussuomettumisen aikaa ja ku-
vitteellisia kirjarovioita. Halusin 
tietää.

Nyt
Tässä Helsingin Sanomien 
haastattelussa, sunnuntaina 
11.10.2020/Esa Lilja, Lea Pak-
kanen mainitsee tuntemastaan 
vieraudesta Suomessa, koke-
neensa, kuinka yhteiskunnal-
lamme ei ollut halua tai kykyä 
ymmärtää, keitä inkerinsuoma-
laiset olivat, sillä Venäjällä he 
olivat tunteneet itsensä suoma-
laisiksi, Suomessa taas yhteis-
kunnan silmissä venäläisiksi.
Tässä lehden artikkelissa arvos-
tellaan myös sitä, kuinka inke-
rinsuomalaisten paluumuutto 
epäonnistui monestakin syystä: 
Liian pieni piiri valmisteli asiaa, 
kotoutumiskeinoja ei juuri ollut 
ja kaiken huipuksi iski lama.
Laman seurauksenahan kylmä 
taloudellinen uusliberalismi 
entisen, joustavamman järjes-
telmän sijaan valtasi Suomen, 
ehkä EU-kelpoisuuden, ehkä 
ahneuden syistä.
Lea ja Santeri Pakkasen uusi 
kirja tulee olemaan kirjahyl-
lyssäni, ei pölyttymässä vaan 
hiirenkorville taittunein sivuin, 
sillä haluan tietää, ymmärtää, 
elää rinnalla.

Juhani Valo
Ihmettelijä

Se tapahtui meille
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SUOMETTUMISEN KAUDEN PERINTÖ
Santeri Pakkanen

Tieto ei ole koskaan lopullista. Vuonna 1987 Petroskoissa Punalippu-lehden Inkerin numeroa tehdessä ja 
vuosikausia inkeriläisten vaiheita tutkittuani luulin tuntevani Inkeri-aiheen läpikotaisin. Olin väärässä.

Muutin Suomeen ja seurasin paluumuuton edetessä, kuinka monet Neuvostoliitosta tulevat ja varsinkin enem-
män ja vähemmän venäläistyneet inkerin- ja muut suomalaiset kolhiintuivat henkisesti Suomen tympeässä 
ilmapiirissä. Uskoin kuitenkin, että kivet pyöristyvät koskessa. 
Kolme vuotta sitten elokuussa kotitaloni pihalla Karjalan Tšalnassa päätimme nuoremman tyttäreni Lean 
kanssa selvittää loppuun asti sukumme taipaleet. Alkoi löytöretki, jonka aikana selvisi ja kirkastui monia 
asioita ja romuttui uskomuksia.
Inkerin historia avautui aina keskiajalle asti, sukulaisten elämän vaiheista tuli paljon uutta tietoa. Samoin 
Neuvostoliiton ja varsinkin Inkerinmaan ja Karjalan kehityksestä 1917 jälkeiseltä ajalta, kollektivisoinnista 
ja suuresta terrorista sekä sen ajan henkisestä ilmapiiristä.

Se tapahtui meille

”Alkoi löytöretki, 
jonka aikana selvisi 
ja kirkastui monia 
asioita ja romuttui 

uskomuksia”.

Kirjoitustyön edetessä oival-
simme, että Inkerin itkut ovat 
totta, mutta inkeriläiset ovat 
olleet myös taistelijoita. Sava-
kot ja äyrämöiset ovat panneet 
hanttiin julmille tilanomistajille 
Ruotsin vallan aikana, tukeneet 
Ruotsin armeijaa Pohjan so-
dassa, kapinoineet venäläisten 
maanomistajien maaorjina, tais-
telleet ase kädessä puna-armei-
jaa ja valkoisia joukkoja vastaan, 
vastustaneet kolhooseja ja taas 
taistelleet talvi- ja jatkosodassa 
molemmin puolin rintamaa.
Stalinin lihamyllyissä tuhoutui 
kaikkein rohkein ja sivistynein 
osa sekä venäläisestä että var-
sinkin vähemmistöjen väestös-
tä. Kun sankarit oli tapettu ja 
ääneenkin vastustamisesta tuli 
hengenvaarallista, ihmiset ei-
vät enää ottaneet kantaa. Kol-
hoosiagitaattorin edessä seisoi 

mykkä joukko, joka vain räpyt-
teli silmiä. Äitini opasti minua 
hiljaiseen vastarintaan jo en-
simmäisenä koulupäivänäni sa-
nomalla: ”älä usko siihen, mitä 
koulussa puhutaan, mutta sitä ei 
saa näyttää päälle päin.”
Osana inkeriläisten hiljaista vas-
tarintaa oli puolisalaa harjoitettu 
uskonto, joka tuki äidinkieltä ja 
itsetuntoa. Se antoi myös roh-
keutta. Äitini kertoi, kun 1950–
1960 -luvun vaihteessa Tšalnan 
terveyskeskuksen vuodeosastolla 
iäkäs inkeriläisnainen teki kuo-
lemaa hirveissä tuskissa, mutta 
mitään kivunlievitystä ei ollut. 
Sairaanhoitajana työskennel-
lyt äitini ei lopulta kestänyt ja 
luki ääneen rukouksen, min-
kä jälkeen nainen rauhoittui ja 
kuoli. Tapaus käsiteltiin sairaa-
lan puolueosaston kokouksessa, 
jossa puheenjohtaja vaati Aino 
Pakkasen erottamista. Lopulta 
päätettiin, että tällä kertaa an-
kara varoitus riittää. 

Lapsuuteni Tšalna oli metsäte-
ollisuuskeskuksen kylkeen kas-
vanut taajama, jonka lähes 7 000 
asukkaan joukosta puoletolivat 

suomalaisia. Kirjaa tehdessäm-
me oivalsin, että Tšalna oli kuin 
Inkeri pienoiskoossa. Ymmärsin 
myös, miten tärkeä suomalaisten 
identiteetin kannalta oli rajan 
takana sijaitseva Suomi. Se oli 
kuin näkymätön Golf-virta, joka 
piti Neuvostoliiton raja-alueiden 
suomalaisen kulttuurin elossa.
Suomen rooli on ollut myös 
ristiriitainen. Suomen liittämi-
nen osaksi Venäjän imperiumia 
vuonna 1808 avasi Inkerin asuk-
kaille uudestaan yhteyden van-
haan emomaahan ja antoi voi-
makkaan sysäyksen suomalaisen 
kulttuurin kehitykselle Inkerin-
maalla ja Pietarissa. Vallanku-
mousta seuranneessa Venäjän 
sisällissodassa Suomi antoi in-
keriläisille tukea ja turvapaikan. 
Toisaalta Suomesta Venäjälle 
paenneiden punaisten rooli bol-
shevikkien aatteen levittäjinä 
Inkerinmaalla oli turmeleva. 
Silloin syntyi Neuvostoliiton 
suomalaisten jako edistykselli-
siin, joita olivat Suomesta tulleet 
punaiset ja aatetta vieroksuviin, 
joita olivat inkeriläiset maajussit.  
Inkerin osittainen autonomia 
hyväksyttiin Tarton rauhan 
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neuvotteluissa Suomen painos-
tuksen ansiosta. Myöhemmin 
Suomi puolusti inkeriläisiä esit-
tämällä Neuvostoliitolle nootin, 
jossa vaati kollektivisointiin 
liittyvien vainojen lopettamista. 
Jatkosodan aikana lähes 60 000 
inkeriläisen evakuoiminen sak-
salaisten miehittämästä Lenin-
gradin alueen osasta Suomeen 
pelasti ihmishenkiä vaikka inke-
riläiset myöhemmin palautettiin 
Neuvostoliittoon.

Inkeriläisten palauttaminen 
oli alkusoitto hyvin oudolle vai-
heelle Suomen ja Neuvostoliiton 
sekä rajantakaisten suomalaisten 
ja Suomen välisissä suhteissa. 
Suomen kannalta heidän his-
toriansa lakkasi olemasta, koska 
se toi riitasointuja YYA-hymis-
telyyn. Tässä ajassa suomettu-
miskauden ystävyyshyssyttely 
näyttää tragikoomiselta. Kah-
deksan juutalaisen pakolaisen 
luovuttamista Saksaan vuonna 

1942 on Suomessa kauhisteltu 
vuosikymmeniä. Lähes 60 000 
inkeriläisen, joukossa 300 or-
polasta, luovutukseen vuoden 
1944 lopussa Neuvostoliittoon 
mikään virallinen taho ei ole ot-
tanut kantaa. 
Stalinin käynnistämistä vainois-
ta on kirjoitettu paljon ja uhrilu-
vut ovat järkyttäviä. Se, mitä vai-
not pohjimmiltaan tarkoittivat 
tavallisille ihmisille, konkretisoi-
tui matkoilla Siperiaan, Jakutian 
karkotuspaikoihin ja Norilskin 
vankileireille. Suomen vaikene-
minen tuntui riipaisevan epäoi-
keudenmukaiselta, kun seisoim-
me Lean kanssa karkotettujen 
hautausmaan reunalla Jäämeren 
rannalla Jakutiassa ja Norilskin 
Golgata- hautausmaalla No-
rilskissa. Suomalaisilla ei ollut 
ensimmäistäkään muistolaat-
taa eikä ristiä. Balteille, puo-
lalaisille, juutalaisille ja muille 
kansallisuuksille oli pystytetty 
muistopatsaat vainajien koti-
maiden hallituksien toimesta. 
Kukkakimppu, jonka laskimme 
Golgatan laidalle pystytetyn 
uhrien yhteisen muistomerkin 
eteen, painoi. 

”Balteille, puolalaisille, 
juutalaisille ja muille 
kansallisuuksille oli 

pystytetty muistopatsaat 
vainajien kotimaiden 
hallituksien toimesta.”

Suomettumisen perintönä in-
keriläiset ja muut Venäjän suo-
malaiset ovat edelleen mysteeri 
valtaosalle kantasuomaisista. 
Elokuun lopussa Yleisradio 
kertoi, että Valtionneuvoston 

Isä ja tytär, Lea ja Santeri Pakkanen kirjoittivat yhden suvun kautta, tutkimustietoon ja 
arkistomateriaaleihin nojautuen, kertomuksen inkeriläisyydestä

Se tapahtui meille
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kanslia rahoittaa viisi vuotta 
kestävän, kahden miljoonan eu-
ron arvoisen Kansallisarkiston
tutkimushankkeen, jossa selvi-
tetään suomalaisten kohtaloita 
Venäjällä vuoden 1917
vallankumouksen jälkeen. Ajat-
telimme Lean kanssa, että kir-
jamme ”Se tapahtui meille” 
komppaa suurta valtakunnallista 
projektia. 
Kirja ilmestyi syyskuussa ja pa-
lautevyörystä syntyi ajatus, että 
viimeistään nyt tieto siitä, keitä 
inkerinsuomalaiset ovat, leviää 
koko Suomeen. 29.11. Helsin-
gin Sanomissa ilmestyi Kansal-
lisarkiston tutkimushankkeesta 
kertova artikkeli Stalinin likvi-
doimat suomalaiset, joka osoitti, 
että tieto ja totuus eivät aina ole 
sama asia. Artikkelin mukaan 
tutkimuskohteita määritellessä 
hankeen johtajat miettivät ”Kei-
tä oikeastaan lasketaan suoma-
laisiksi? Kuuluvatko esimerkiksi 
inkeriläiset tutkittaviin?” – Näin 
siis vuonna 2020.
Hanketta vetävän tutkija Aleksi 
Mainion mukaan tutkimuksen 
pääryhmiä ovat punapakolaiset, 
1930-luvun loikkarit ja ameri-
kan- sekä kanadansuomalaiset: 
”Todennäköisesti inkeriläiset 
rajautuvat pois...”

Kansallisarkiston tutkijoiden 
ajatuksenkulku herättää häm-
mennystä. Eikö inkerinsuo-
malaisia lasketa suomalaisiksi? 
Inkeriläisen paluumuuttajan 
statuksellahan Suomeen on 
tullut myös tutkimushankkeen 
pääkohderyhmien jälkeläisiä 
aina Karjalan työkansan kom-
muunin puheenjohtaja Edvard 
Gyllingin jälkikasvua myöten. 
Mainion mukaan inkeriläi-
siä koskevia erillistutkimuksia 

on suunnitteilla. Luulisi, että 
kaikkia Neuvostoliiton suo-
malaisryhmiä kattava selvitys 
on ajankohtainen. Se antaisi 
kantasuomalaisille lisää tietoa 
paluumuuttajien taustoista ja 
kertoisi paluumuuttajille hei-
dän juuristaan. Moni heistä on 
vieläkin solmussa identiteettin-
sä kanssa ja epävarma paikastaan 
tässä maailman onnellisimpien 
ihmisten maassa. 

Lea Pakkanen kirjoitti kuvassa olevaan oveen 7-vuotiaana viestin Aino-mummolleen 
lähtiessään Suomeen. Viestissä lue ”Näkemiin mummo, älä itke äläkä ikävöi”. Ovi oli 
osa Pakkasten ja Meeri Koutaniemen yhdessä toteuttamaa Suomen Kansallismuseon 
näyttelyä inkeriläisyydestä. Ovea haistelee kuvassa perheen pystykorva Rohki.

Yli kolmenkymmenen vuoden 
kuluttua Berliinin muurin pur-
kamisesta Saksassa puhutaan 
muurista pään sisällä, joka jakaa 
kansalaiset osseihin ja wesseihin. 
Suomessa voidaan puhua pään 
sisällä olevasta Venäjän rajasta. 
Tällä menolla se ei murru vielä 
pitkään. 

Se tapahtui meille
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80-VUOTTA
Onnittelupuhe Alina-Sinikka Saloselle 80-vuotispäivän johdosta
Teksti: Anneli Mylläri
Kuvat: Alina-Sinikka Salosen perhealbumi

Rakas sisareni, Alina-Sinikka!
Harmi, että 80-vuotissyntymä-
päivääsi ei päästy korona-peijak-
kaan takia juhlimaan arvoisellasi 
tavalla ja suurella joukolla. On-
neksi sait läheistesi kanssa viet-
tää pienimuotoisesti tuota tär-
keää päivää. Mekin kumppanini 
Ollin kanssa kohotimme sinulle 
onnittelumaljaa ulkona Mau-
nulan majan katetulla terassilla 
hädin tuskin plussa-asteisessa 
säässä. Kekseliäisyydelle on tar-
vetta näinä päivinä.

Kekseliäisyyttä ja joustavuutta 
tarvittiin myös sinun elämäsi 
alkutaipaleella Inkerissä sodan 
keskellä. Olemme kuulleet jär-
kyttävistä asioista siellä, maa-
kuopissa piileskelystä, nälästä ja 
epätoivoisistakin ruuanhankin-
takeinoista. Sinusta, pienokai-
sesta, huolehtiminen oli ykkös-
sijalla vanhempien ajatuksissa.

Koko sukumme tuli Suomeen 
vuonna 1943 sinun ollessasi al-
le 3-vuotias. Seuraavana kesänä 
sait pikkusiskon, Toinin, ja mi-
nä synnyin vuonna 1949. Hoidit 
minua nuoresta iästäsi huoli-
matta äidin ollessa navettatöissä. 
Perheemme jäi yksin Suomeen 
muun suvun noudatettua joulun 
1944 tienoilla paluukäskyä rajan 
taakse ja yhden isän siskoista pa-
ettua perheineen Ruotsiin. 

Varhaislapsuutemme Mommi-
lan kartanossa Teuron tilalla vie-
timme hyväksyvässä ilmapiirissä 
vaikka inkeriläisyys löikin erilai-
suuden leiman perheeseemme. 
Tämä erilaisuus alkoi, muutet-
tuamme ensin Mäntsälään ja 
sitten Helsinkiin, häiritä sinua. 
Salasit inkeriläisyytesi aina kun 
se oli mahdollista. Kompensoit 
tätä häpeää ahkeruudella opin-
noissasi. 

Vanhempiemme kunnia-asiana 
oli kouluttaa meidät hyviin am-
matteihin. Sinulle oli jo varhain 
selvää, että sinusta tulee kan-
sakoulunopettaja. Erikoistuit 
myös erityisopettajaksi ja opetit 
eri kouluissa noin 20 vuoden 
ajan. Minä, pikkusisko, olin yl-
peä kun pääsin joskus hiihtolo-
malla opettaja-siskon luo kylään. 
Jatkoit myöhemmin, työn ohella, 
opintoja Helsingin yliopistossa, 
valmistuit maisteriksi ja siirryit 
opetustehtävistä koulu- ja ope-
tushallitukseen harjoiteltuasi 
ensin yhden lukuvuoden Jout-
senon opetuspäällikön viransi-
jaisena. 
Perustit perheen, saitte kaksi 
reipasta poikaa ja elitte tavallista 
suomalaista perhe-elämää. Elä-
mä jatkui poikien kanssa vuonna 
1985 tapahtuneesta avioerosta 
huolimatta. 

Olet aina ollut toimelias ja ai-
kaansaava ja halunnut haastei-
ta elämääsi. Eräs haaste odotti 
sinua lomamatkalla Espanjan 
Aurinkorannikolla. Tapasit 
kuin johdatettuna suomalaisen 
miehen, joka tiesi että siellä 
kaivattiin suomalaista koulua. 
Ette epäröineet vaan ryhdyitte 
tuumasta toimeen. Sinä hoidit 
tarvittavat hallinnolliset asiat 
opetushallituksessa, ystäväsi ko-
kosi paikkakunnalta johtokun-
nan ja hoiti muita käytännön 
asioita. Ensimmäisen lukuvuo-
den, 1991–1992, olit koulussa 
rehtorina. Muutaman vuoden  Tuore ylioppilas perheensä ympäröimänä vuonna 1958.
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kuluttua hyödynsit Espanjan 
kokemustasi ja ryhdyit perusta-
maan suomalaista koulua myös 
Tallinnaan. Sen toiminta käyn-
nistyi syksyllä 1995. Molemmat 
ulkomaan koulut ovat edelleen 
toiminnassa. Viimeiset neljä 
työvuottasi 1996–2000 toimit 
rehtorina Vantaalla Itä-Hakki-
lan koulussa.
 
Jäätyäsi eläkkeelle syksyllä 2000 
et heittäytynytkään ”vapaalle” 
kuten oletin vaan ilmoittauduit 
saman tien Porvoon sisäoppilai-
tokseen opiskelijaksi. Opiskelu 
typistyi kuitenkin yhteen luku-
kauteen isämme kuoltua saman 
vuoden joulukuussa. Kuolin-
pesän selvittely vaati panostasi. 
Äitimme oli kuollut jo vuonna 
1997. Etunimesi, Alina, oli yksi 
esimerkki häpeää aiheuttaneista 
asioista. Nyt molempien van-
hempien kuoltua täytit toiveesi 
”suomalaisemmasta” nimestä 
ja otit käyttöön kaksoisnimen 
Alina-Sinikka.
Virtaa sinussa siis riitti. Löysit 
myös uusia harrastuksia: aiem-
man kuoroharrastuksen tilalle 

rupesit ottamaan yksityisiä lau-
lutunteja, ja pidit kaksi omaa 
konserttiakin Myllypuron kir-
kossa vuosina 2008 ja 2010.

Inkeriläisyys nostaa päätään 
Eläkkeellä ollessasi sisälläsi ui-
nuva tietoisuus inkeriläisyydes-
täsi alkoi herätä. Mieleesi nousi 
äidin ja meidän sisarusten vuon-
na 1983 tekemämme vierailu 
Sablinassa sijaitsevaan, isämme 
rakennuttamaan kotitaloon, 
sinun syntymäkotiisi. Siellä si-
nulle tulivat todeksi vanhempien 
kertomukset ja tajusit, että kaik-
ki kerrottu oli totta ja että sinä 
olit oikeasti osa sitä. 

Oman inkeriläisyytesi hyväksy-
minen helpottui myös kun pre-
sidentti Mauno Koivisto vuonna 
1990 otti inkeriläisasian esille ja 
toivotti inkeriläiset tervetulleik-
si Suomeen, paluumuuttajan 
statuksella. Inkeriläisyys ei ol-
lutkaan enää tabu, vaan jotakin 
josta voi jopa puhua. 

Olit huomannut, että Suomessa 
on useita inkeriläisten hyväksi 

toimivia seuroja ja yhdistyksiä. 
Tutustuit ensimmäiseksi Inkerin 
Kulttuuriseuraan vuonna 2005, 
liityit sen hallitukseen ja aloit 
puheenjohtaja Helena Mietti-
sen pyynnöstä järjestää matko-
ja Inkeriin, mm. jokavuotisille 
juhannusjuhlille. Ensimmäinen 
näistä matkoista suuntautui 
Toksovaan, jolla minä, Olli ja 
”vunukkasi” Juulia olimme mu-
kana. Vuonna 2009 veit ryhmän 
Petroskoin uuden suomalaisen 
kirkon vihkiäisiin, mukana oli 
myös nyt jo edesmennyt piispa 
Leino Hassinen. Seitsemäs ja 
viimeinen matka Kulttuuriseu-
ran puitteissa oli ”Ihanan Inke-
rin prameat palatsit ja puistot” 
vuonna 2010.
Erottuasi Inkerin Kulttuuri-
seurasta tarjouduit matkanjoh-
tajaksi Suomen Inkeri-liitolle. 
Ensimmäinen matkasi liiton 
puitteissa suuntautui Viron lau-
lujuhlille kesällä 2011. Liiton 
jäseneksi liityit vuonna 2012.
Suomen Inkeri-liitosta sinua 
pyydettiin vuoden 2013 alusta 
Toivo Flinkin seuraajaksi pu-
heenjohtajan tehtävään. Suh-
tauduit pyyntöön ensin ”läppä-
nä” kuten ensimmäisessä Vies-
tin pääkirjoituksessasi kerroit. 
Pohdittuasi asiaa totesit, että 
ehkä aiemmista työkokemuk-
sistasi opetushallinnossa olisi 
sittenkin hyötyä liitolle, olithan 
ansiokkaasti puurtanut erilaisten 
kokeilujen ja vuorovaikutusasi-
oiden parissa. 

Helsingin Sanomat oli vuonna 
1990 tehnyt sinusta 50-vuotis-
haastattelun, jossa todettiin, et-
tä ”kouluhallituksen kokeilu- ja 
tutkimustoimiston ylitarkastaja-
na Salonen ’vannoo’ koulumaa-
ilmassa jo muotisanaksi muut-

Alina-Sinikka Sablinassa syntymäkotinsa edustalla vuonna 2012.
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tuneen eheyttämisen nimiin”. 
Luulen, että tämä eheyttämis-
ajatus on ollut sinulla vahvana 
mielessäsi kun lopulta suostuit 
ottamaan vastaan liiton puheen-
johtajuuden. Osoitit sen konk-
reettisesti heti ensimmäisenä 
vuotenasi kehittämällä idean 
säännöllisistä kokoontumisis-
ta Inkeri-iltapäivien nimellä ja 
kutsumalla niihin seurakuntien 
ja kerhojen edustajia kerto-
maan toiminnastaan. Näin sait 
luoduksi yhteishenkeä. Myös 
monet muut tahot ja henkilöt 
ovat päässeet kertomaan niin 
inkeriläisyyteen liittyvistä kuin 
muistakin kiinnostavista aiheis-
ta. Pääkirjoituksesi ovat aina 
olleet koskettavia, ihmisläheisiä, 
ja oletkin saanut niistä lukijoilta 
runsaasti kiittävää palautetta. 

Matkojen järjestäminen on ollut 
sinulle mieluista puuhaa. Niitä 
kertyikin puheenjohtajakau-
tenasi - ja vielä sen jälkeenkin 
- lukuisia: mm. luostarimatka 
Venäjälle 2013, Kolppanan se-
minaarin 150-vuotisjuhla Hat-
sinassa 2013, Hangon matka 
keväällä 2017, Viipurin Linnan 
Ritarien matka Inkeriin 2018, 
Liiton ja Pentikäisten suvun 
kulttuurimatka Inkeriin 2019 
sekä matkoja Viron laulujuhlille 
useana vuonna. 

Olet tehnyt yhteistyötä myös 
Pietarissa ja Virossa toimivien 
inkeriläisten liittojen kanssa. 
Virossa meillä on useita aktiivi-
sia serkkuja. Eräs heistä, Niina 
Petruhhina, kirjoitti Viron In-
kerinsuomalaisten Liiton leh-
teen (6/2015) artikkelin, jossa 
onnitteli sinua 75-vuotispäiväsi 
johdosta. Hän kertoo näin: ”En-
simmäinen aalto nosti Tarton 

seuran johtokuntaan serkkum-
me Lilja Kõivin ja Alina Niilon, 
toinen aalto nosti minut Itä-Vi-
rumaan seuran puheenjohtajak-
si ja kolmas ja voimakkain nosti 
Alina-Sinikan Suomen Inkeri-
liiton puheenjohtajaksi.”

Et vain kutsunut vierailijoita 
liiton tilaisuuksiin vaan vierailit 
itse myös eri järjestäjien tilai-
suuksissa,

mm. Myllypuron, Hakunilan, 
Suvelan ja Vuosaaren seurakun-
nissa, Kontulan kirjaston luku-
piirissä, Imatralla Inkeri Klu-
bissa ja Tampereella Hervannan 
kirkossa. Näissä lähes kaikissa 
olen ollut mukanasi ja ikuistanut 
niitä kameran ja joskus Viestiin 
kirjoittamieni juttujen avulla.

Tärkeitä tapahtumia puheenjoh-
tajakaudellasi on ollut runsaasti, 

Alina-Sinikka poikiensa ja ”vunukoittensa” kanssa Sablinassa vuonna 2017. Kuvassa 
vasemmalta Mikko, A-S, Juulia, Elli ja Erkko.

Alina-Sinikka ja Inkerin uusi piispa Ivan Laptev Hämeenkylän kirkossa keväällä 2020.
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mm. ”Iloinen kansanopetuksen
juhla” Mikaelin kirkossa 2013, 
jossa olivat mukana sekä Inke-
rin piispa Aarre Kuukauppi että
Helsingin piispa Irja Askola. Si-
nulla on ollut myös ilo ja kun-
nia osallistua yhteisille illallisille 
piispa Kuukaupin kanssa syksyl-
lä 2017 Vantaalla Hämeenkylän 
kirkossa. Tämä olikin juhlava 
päätös puheenjohtajakaudellesi. 
Viime keväänä, juuri ennen ko-
ronasta johtuvia rajoituksia, sait 
taas illalliskutsun, nyt kunnia-
vieraana oli Inkerin uusi piispa, 
Ivan Laptev.

Kaikki edellä kertomani todis-
taa sinun aidosta kiinnostuk-
sestasi inkeriläisyyttä ja omia 
juuriasi kohtaan; olet tehnyt 
kaiken täydellä sydämellä, voi-
mia säästämättä. Olen iloinen 
puolestasi, että olet päässyt nyt 
jo useamman kerran vieraile-
maan syntymäkodissasi, edellä 
mainitsemani vuoden 1983 vie-
railun jälkeen. Talon nykyisen 
asukkaan, Igorin, tapaamiset 
ovat olleet sydämellisiä. Vaikka 
talon ulkoasu on muuttunut, 
sisällä kaikki on ennallaan. Kun 
istuit nojatuolissa uunin vierel-

lä, sinusta näki, että koit palan-
neesi juurillesi. Olet kantanut 
huolta siitä, mitä Inkeristä ja 
inkeriläisyydestä jää jälkeem-
me. Onneksi on tahoja, joihin 
on arkistoitu vuosien varrella 
kerättyjä aineistoja, ja Inkeri-
läisten Viestin jokainen numero 
löytyy Kansalliskirjastosta. Lea 
ja Santeri Pakkasen sekä Meeri 
Koutaniemen näyttelyprojekti, 
joka oli esillä Helsingin Kansal-
lismuseossa alkuvuodesta 2020, 
on taltioinut valtavan määrän 
tietoa, joka myös säilyy.

Sinä Alina-Sinikka olet tehnyt 
kaikkesi - ja tekisi mieleni sanoa, 
että enemmänkin - inkeriläisyy-
den säilyttämiseksi ja tunnetuksi 
tekemiseksi. Lämpimät kiitokset 
sinulle meidän kaikkien inkeri-
läisten ja meidän jälkeläistemme 
puolesta!

”Pikkusiskosi” Anneli

Alina-Sinikalla oli kukitustilaisuudessa hieno Inkerin väreissä oleva 
kasvomaski. Kuva: Leila Kattelus.

Kiitän ikionnellisena Anneli-siskoani, joka on uhrannut tekstin kokoamiseen ja kirjoittamiseen sekä kuvien 
etsimiseen monia päiviä, ellen sanoisi jopa viikkoja. Muistan, että 71 vuotta sitten olen työntänyt sinua vau-
nuissa ja hoivannut muutenkin äitimme ollessa navettatöissä. Nyt minun vanhetessani pikkusiskosta on vähän 
kerrallaan tullut minulle ”isosisko”, jonka neuvoja joudun kysymään hyvinkin usein. Kiitos myöskin siitä. 
Alina-Sinikka

Alina-Sinikka lähettää terveiset ja  
kiitokset kaikille yksityisille henkilöille 
ja yhteisöille, joiden kanssa on saanut  
työskennellä eri yhteyksissä.
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IN MEMORIAM JUHO SAVOLAINEN
Suomen viimeinen heimoveteraani Juho Savolainen nukkui pois 10.10.2020 Punkaharjulla, 
95-vuoden iässä.

Vuonna 1925 syntynyt Savolai-
nen saapui Suomeen Inkeristä, 
Kankaan kylästä 16-vuotiaana 
kymmenien tuhansien muiden 
inkeriläisten joukossa. Savolai-
nen menetti isänsä tuon matkan 
aikana, mutta äiti ja sisarukset 
pääsivät perille.
Suomessa Savolainen työsken-
teli maatiloilla, joissa oli sodan 
takia kova pula miestyövoimas-
ta. Savolainen tunsi kuitenkin 
niin suurta sympatiaa sukulais-
kansansa selviytymiskamppailua 
kohtaan, että hän ilmoittautui 
Suomen armeijaan konekivää-
riampujaksi. Tie vei nopeasti 
rintamalle, jossa vierähti vuoden 
päivät.
Sodan jälkeen Savolainen päätti 

paeta naapurimaahan Ruotsiin, 
sillä hän pelkäsi palautusta itään. 
Hän pääsi kuitenkin vain Tur-
kuun asti, sillä siellä hän muutti 
mielensä ja palasi äitinsä ja si-
sarustensa luo. Nämä kaipasi 
takaisin Inkeriin ja sinne päin 
matka veikin. Inkeri vilahti kui-
tenkin vain ikkunasta, sillä mat-
ka jatkui eteenpäin. 
Äiti ja sisarukset kuskattiin 
Moskovan taakse ja Savolainen 
vangittiin. Hän vietti ensin vuo-
den Pietari Paavalin vankilassa 
Leningradissa, jonka jälkeen 
edessä oli 10 vuoden pakkotyö 
Siperiassa. Savolainen työsken-
teli Siperiassa hiilikaivoksella 
kirvesmiehenä. Ankaran työn 
tekemisen ansiosta pakkotyö-

vuodet lyhennettiin kahdeksaan. 
Tämän jälkeen Savolainen palasi 
kotipitäjäänsä Kankaalle ja on-
nistui jopa saamaan suvun säi-
lyneen talon takaisin nimiinsä.

Vuonna 1994 Savolainen muut-
ti 1994 presidentti Mauno Koi-
viston mahdollistettua paluu-
muuton. Hän saapui puolisonsa 
Lyydian kanssa Punkaharjulle 
vuonna 1996, ja he asui siellä 
Hoitokoti Finlandian naapuris-
sa Karjalatalossa loppu aikansa.
Savolainen tunnettiin avuliaana 
ja mukavana miehen, jota jäivät 
kaipaamaan lukuisat ystävät ja 
Lyyti-vaimo. 

“JOS NYT TÄLLÄ KERTAA UNOHDETAAN”
Maco Oey ihmetteli pitkään miksi inkeriläiset vaikenevat juuristaan, vaikka karjalaiset pitävät ne esillä 
jokapäiväisessä elämässään. Esiintyminen inkeriläisten tapahtumassa avasi hänen silmänsä.

Riikka Mahlamäki-Kaistinen
Laulaja-lauluntekijä Maco Oey 
sanoo leikkisästi, että hän ole 
mistään kotoisin. Tämä ei viittaa 
siihen, että mies kokisi olevan-
sa läpeensä huono tai turhan-
päiväinen, vaan siihen, etteivät 
hänen juurensa ole missään 
selvässä pisteessä. Oeyn äiti on 
inkeriläinen, isä indonesialainen. 
Synnyinmaa taas löytyy Saksas-
ta, vaikka kotimaaksi vaihtuikin 
Suomi jo hyvin varhaisella iällä. 
“Ehkä minulle tulee kotoisin olo 
siitä, jos joku kutsuu minua tam-
perelaiseksi. Olen asunut täällä 
pitkään”, Oey sanoo naurahtaen.

Salattu inkeriläisyys
Oeyn lapsuudessa ja nuoruudes-
sa inkeriläisyys oli asia josta ei 
juurikaan puhuttu. Äiti, Hilka 
Kapanen (alunperin Hilda) oli 
kotoisin Inkerin Tuutarin Nui-
jalan kylästä, joka sijaitsi lähellä 
viimeistä  junapysäkkiä ennen 
Pietarin/ Leningradin kaupun-
kia.  Hilka lähti vanhempien-
sa ja sisarustensa kanssa sotaa 
pakoon. Matka vei Virosta 
Suomeen, mutta äiti ja isä me-
nehtyivät matkalla. Tieto siitä, 
mihin vanhemmat kuolivat on 
kadonnut vaikeiden aikojen 
rankkoihin muistoihin. 

“Äiti oli itsekin niin huonossa 
kunnossa, että hän ei muista 
ajasta juuri mitään. On toden-
näköistä, että hänen vanhem-
pansa menehtyivät nälkään ja 
tauteihin. Äiti ei muista   sitä, 
kuka hänestä Virossa huolehti”, 
Oey kertoo.
Hilka oli Suomeen tullessaan 
noin yhdeksän vuotta vanha. 
Tarkkaa ikää ei osaa kukaan sa-
noa, sillä jäljelle ei jäänyt ketään, 
joka olisi muistanut tytön syn-
tymäpäivän. Sulo-veli palautet-
tiin pian takaisin itään ja sinne 
jäänyt Mari-sisko sai Hilkaan 
yhteyden vain kerran pitkän 
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ajan päästä. Marilla oli pikku-
siskolle sanottavana yksi tärkeä 
asia. Se oli ”älä tule tänne, pysy 
Suomessa, jos voit”. Sen jälkeen 
ei sisaruksista kuulunut enää pi-
hahdustakaan.

Poliisi kävi ovella
Hilka päätyi Suomessa Poriin, 
jossa hänestä huolehti kaksi 
lapsetonta siskosta. Poliisi kävi 
kuitenkin naisten ovella kyse-
lemässä Hilkan perään. Inkeri-
läinen tyttö haluttiin palauttaa 

synnyinmaahansa. Sisarukset, 
eivät kuitenkaan halunneet luo-
pua tytöstä ja he vetosivat po-
liisiin. 
“Poliisi sanoi siskoksille ja Hil-
kalle, että “jos nyt tällä kertaa 
unohdetaan” ja lähti matkoihin-
sa”, Oey kertoo. 
Sanat syöpyivät äidin mieleen ja 
niistä jäi varmasti alitajuntaan 
kalvamaan ajatus, että “tällä ker-
taa” saattaa tarkoittaa sitä, että 
ensi kerralla asiaa ei enää unoh-
deta ja edessä on palautusmatka. 

Poliisi ei kuitenkaan palannut 
enää ovelle, ja Hilka sai Suomen 
kansalaisuuden asuttuaan Suo-
messa kymmenisen vuotta eli n. 
19-vuotiaana. 

Myöhemmin Hilka löysi Suo-
mesta rinnalleen indonesialaisen 
puolison ja muutti tämän kanssa 
Saksaan. Perheen kolme poikaa 
syntyivät Saksassa, mutta Suo-
meen palattiin Oey ollessa vielä 
hyvin nuori.
”Minua vanhemmille veljil-
le Suomeen muuttaminen oli 
aluksi vaikeaa, mutta minä olin 
niin pieni, ettei muutolla ollut 
oikeastaan merkitystä, vaikeudet 
tulivat vasta kouluiässä”.

Lapsuus unohduksissa
“Äiti muistaa lapsuudestaan 
muun muassa matkat Pietariin, 
jonne hän vei äitinsä kanssa 
maitoa. Hän muistaa myös isän 
hoitaneen hevosia kolhoosissa ja 
veljien kiusanneen häntä leikki-
sästi. Veljillä oli kuulemma tapa-
na sanoa, että sisko huutaa niin 
mukavasti suuttuessaan, että sik-
si tätä oli hauska kiusata”, Oey 
sanoo ja naurahtaa.
Paljon äiti ei muista. Muista-
mattomuuden takana on useita 
syitä. Hän oli kovin nuori, sairas 
ja väsynyt paetessaan Inkeristä. 
Lisäksi kokemukset olivat niin 
rankkoja ja traumatisoivia, että 
ehkä  mieli halusi unohtaa ne 
tarkoituksella.  
Äiti on joskus sanonut: “Sodan 
aikana matka Suomeen oli niin 
kurja, ettei sitä aikaa halunnut 
muistella. Ruoasta sai tapella ja 
kun sitä sitten onnistui saamaan, 
niin vatsa turposi kivuliaasti.”
Osansa unohtamiseen toi ehkä 
myös se, ettei Inkerin historiasta 
puhuttu paljon hänen nuoruu-

Oey on ollut mukana myös ulkoministeriön Afrikka-projektissa, jossa järjestettiin 
musiikkityöpajoja Mwanza-nimiseen paikkaan. Kuva: Pekka Agarth.
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dessaan. Hilkalla ei myöskään 
ollut inkeriläisiä tuttuja, joiden 
kanssa kotiseudusta puhua.

Oey kertoo muistisairaudesta 
kärsivän äidin mieleen nous-
seen iän myötä joitakin, pitkään 
unohduksissa olleita muistoja.
Pari vuotta sitten hän sanoi 
yhtäkkiä automatkalla: “Nyt 
minä muistan.” Hän oli yhtäk-
kiä muistanut sen kuinka sodan 
keskellä perhe oli ollut maa-
kuopassa piilossa. Sodan äänet 
pelottivat ja häneltä tuli pissat 
housuun maakuopassa. Kun 
perhe sitten taistelun tauottua 
uskalsi nousta kuopasta, näky oli 
karmea ja nenään tuli kuolleiden 
haju. “Tuon hajun äiti yhtäkkiä 
muisti”, Oey kertoo.
On varmasti raskasta, että rak-
kaan äidin mieleen nousee ki-
peitä muistoja, sen sijaan, että 
hän muistaisi vaikka hyviä het-
kiä omien vanhempiensa kanssa. 

Tiedon hippusia menneisyydestä
Oey kertoo saaneensa jonkin 
verran tietoa äitinsä suvusta 
oltuaan yhteydessä sukututki-
joihin. Hän oppi muun muassa, 
että äidin sisarukset olivatkin 
tämän sisarpuolia, sillä hänen 
vanhempansa olivat muodosta-
neet uusioperheen.
“Äitikin sai tietää tämän vasta 
80-vuotiaana”.
Yllättävää oli se, että osassa 
sukututkijoiden löytämistä pa-
pereista, nimet eivät vastanneet 
aikaisemmin tiedossa olleita 
oikeita nimiä. Oey arvelee, että 
sukupuun tarkemmat haarat ja 
sukulaisten elämäntarinat jäävät 
varmasti ikuisiksi ajoiksi unho-
laan. Esimerkiksi siitä, mitä äi-
din sisaruksille tapahtui, ei ole 
tietoa.

”Äiti yritti myöhemmin ottaa 
selvää sisarusten liikkeistä, mut-
ta mitään tietoa ei löytynyt.”

Kulttuuriset juuret
Oey kiinnostui juuristaan saatu-
aan kutsun esiintyä inkeriläisten 
tapahtumassa. Tilaisuus oli sil-
miä avaava.
“Appiukkoni on karjalainen 
ja olen usein miettinyt, miksi 
karjalaiset puhuvat niin paljon 
juuristaan, mutta inkeriläiset 
ovat niistä usein vaienneet. Vas-
ta tuolla tapahtumassa aloin 

ymmärtää minkälaisen pelon 
alla inkeriläiset ovat eläneet. In-
keriläisyys oli minulle pitkään 
vieras asia, sillä siitä ei koulussa 
puhuttu. En minä tiennyt, että 
inkeriläiset olivat pelänneet pa-
lautuksia”, Oey sanoo. 
Nyt hän kokee inkeriläisyyden 
tärkeäksi osaksi itseään, vaikkei 
varsinaisesti inkeriläiseksi itse-
ään tunnekaan.
”Juuret ovat tärkeä osa ihmistä 
ja jokaisen on syytä tietää omista 
juuristaan”.
Hän pohtii ääneen, miksiköhän 

Marco Oey sanoo, että isän puolelta tulleet aasialaiset piirteet ovat erottaneet hänet aina 
joukosta. Kanta-suomalaisille on ollut selvää, että miehen suonissa virtaa jokin muukin 
kuin Härmän veri. Inkeriläisyys taas on pysynyt piilossa paremmin - näin myös miehelle 
itselleen. Kuvaaja: Pate Pesinus.
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äiti on itsensä kokenut. Onko 
inkeriläisyys osa äidin vahvaa 
identiteettiä, vaikka tämä on 
elänyt valtaosan elämästään 
Suomessa ja Inkerin vuodet ovat 
pääosin vaipuneet unohduksiin.

”Juuret ovat tärkeä 
osa ihmistä ja jokaisen 
on syytä tietää omista 

juuristaan”.

Yhdenvertaisuuden asialla
Oey sanoo olleensa koko elä-
mänsä jossain mielessä ulkopuo-
linen. Isän puolelta tulleet aasia-
laiset geenit ovat vaikuttaneet 
siihen, että Oey on sisaruksiensa 
kanssa erottunut aina kantasuo-
malaisista. Hän miettii äitinsä 
kokeneen ehkä samaa. Hilka ei 
ollut ihan täältä, vaikkei ulkonä-
öllisesti silmään pistänytkään. 
”Ehkä taustani takia ymmärrän 
hyvin erilaisuutta”, Oey pohtii. 
Hän työskentelee Tampereella 
erityisluokanopettajana ja muu-
sikkona. Musiikki on ollut tär-
keä asia hänen elämässään ihan 
lapsuudesta lähtien. 

”Vanhempani laittoivat kaikki 
meidät lapset pianotunneille, 
mutta minä en halunnut soittaa 
pianoa. Äiti sanoi silloin, että 
tulen vielä katumaan päätöstä. 
Ja niinhän siinä sitten kävi, että 
hän oli oikeassa”, Oey sanoo.
Kun hän vuosia myöhemmin 
haki opiskelemaan opettajain-
koulutuksen musiikin erikoistu-
jiin , hän ymmärsi, että pianon-
soittotaidoista olisi ollut paljon 
hyötyä. 

Äidin tarina muuttui musiikiksi
Oye on tehnyt kahdeksan levyä 
ja hänen musiikkiaan on soi-
tettu ahkeraan radiossa. Sokea 
piste -kappale, oli vuoden 2011 
Yle Radio Suomen toiseksi soi-
tetuin biisi. Nykyisin hän vetää 
omaa musiikkiohjelmaa Radio 
Moreenissa.
“Aiemmin en keikkaillut paljon, 
sillä minulta puuttui palo jatku-
vaan esillä olemiseen. Ehkä syy 
oli myös osa kasvatustani, että 
ei pyritä erottumaan erityisesti 
joukosta, koska erotutaan siitä jo 
muutoinkin ulkonäöllä ja suku-
nimellä”, Oey miettii.
Hän kertoo pohtineensa joskus 

sitä, kumpuaako musikaalisuus 
kenties inkeriläisistä juurista. 
Inkeristähän on tullut paljon 
musikaalisia ihmisiä ja laula-
minen on ollut olennainen osa 
inkeriläistä kulttuuri.

Oey on käsitellyt musiikkinsa 
kautta myös äitinsä tarinaa. Rut-
tuinen kirje -kappale kertoo fik-
tiivisen hetken äidin lapsuudes-
ta. Laulussa sisarukset kiusaavat 
tyttöä, joka hakee lohtua isänsä 
sylistä. Pöydällä on ruttuinen 
kirje, jonka sisältö jää salaisek-
si, mutta ilmaan nousee ajatus 
siitä, että kirje sisältää jotain 
perheelle tärkeää ja lohdullista 
sisältöä. Olisiko kirjeessä vaikka 
tieto länteen paenneen perheen 
pelastumisesta, kutsusta parem-
paan paikkaan tai vaikka kirje 
Siperiaan kuskatulta sukulaisel-
ta. Tämä kaikki jää laulussa ar-
voitukseksi, samoin kuin jäänee 
Oeyn äidin suvun tarinakin.

Tutustu Oeyn musiikkiin interne-
tissä, Facebookissa (macooeymusic), 
Spotify: Maco Oey

VIERAILU SALON PALUUMUUTTAJIEN 
KOKOONTUMISESSA
Anne Tuohimäki
Koronasta huolimatta oli au-
rinkoisena lokakuun keskiviik-
koiltapäivänä Salon seurakun-
takotiin kerääntynyt pienehkö 
joukko inkeriläisiä paluumuut-
tajia maahanmuuttajatyöstä vas-
taavan seurakuntapastori Timo 

Viitasen johdolla. Olin sattu-
malta vierailulla Salossa sisareni 
luona ja päätimme hänen kans-
saan mennä tervehtimään heitä.

Noin tunnin kestävässä tapaa-
misessa pastori säesti laulettavia 
virsiä ja kertoi tarinan apostoli 

Juudas Taddeuksesta, miehestä 
joka rukoili toisten toivottomi-
en puolesta. Hän oli alkujaan 
tavallinen mies, joka lähti seu-
raamaan Jeesusta. 
Koska kuulijakunnassa oli pa-
remmin venäjänkieltä ymmär-
täviä henkilöitä, käänsi Viita-
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nen suomeksi puhutun tekstinsä 
myös venäjäksi.

Liekö tuntemattomien vieraiden 
ilmestyminen tapaamiseen saa-
nut osallistujat hieman vierasta-
maan meitä, kun melko harva  
uskaltautui kertomaan itsestään. 
Eräs rouva kertoi kuitenkin ol-
leensa Suomessa 1940 luvulla ja 
toimineensa Ylistarossa lehmi-
paimenena ja hän on säilyttänyt 
suomenkielentaitonsa melko 
hyvin.
Lupasin myös ensi vuoden puo-
lella mennä vastaavanlaiseen 
tapaamiseen ja ehkä saan haas-
tateltua heitä enemmänkin.

Salon inkeriläiset lauloivat virsiä seurakuntapastori Timo Viitasen johdolla. Kuva Nikki Mahlamäki.

"Kerääntyvätkö teidän 
kylän, kaupungin tai 

kunnan inkeriläiset jossain? 
Lähetä meille pieni kuvaus 
toiminnastanne kuvan kera, 

niin julkaisemme jutun 
Inkeriläisten Viestissä.
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Kevätkokouksen päätöksiä
ESITETTIIN v. 2019 TILINPÄÄTÖS
Äänioikeutetuille kokoukseen osallistuville oli jaettu kaikki virallisten tilinpäätösasiakirjojen sekä  
toiminnantarkastajan lausunnon kopiot.
1. Puheenjohtaja Valo selosti toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin 
2. Taloudenhoitaja valotti tilikertomuksen numeroita
Tilikauden ylijäämä tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 oli 3 239,81 €.
Tilikertomus hyväksyttiin
3. Kokouksen puheenjohtaja Toivonen esitti toiminnantarkastajan lausunnon
4. Tilinpäätös vuodelta 2019 vahvistettiin
TILI- JA VASTUUVAPAUS tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 myönnettiin asianomaisille 

Syyskokouksen päätöksiä
Jäsenmaksu v. 2021:
- jäsenyhdistyksen jäsenen maksu 2 € / jäsen
- henkilöjäsenen jäsenmaksu 20 € / jäsen
- kannattava jäsen 50 € / jäsen
Kaikki maksut ovat vuosimaksuja

HYVÄKSYTTIIN
Hallituksen ehdotus Inkeriläisten viestin v. 2021 ilmestymistiheydestä seuraavasti: 
No 1 tammi-helmikuu, No 2 huhti-toukokuu, No 3 elo-syyskuu, No 4 marras-joulukuu
Lehden ilmestymisviikot tarkennetaan myöhemmin, jotta kokous- ja muut tärkeät kutsut ja ilmoitukset 
ilmestyvät oikea-aikaisesti.
Hallituksen ehdotus lehden tilaushinnaksi v. 2021 hyväksyttiin
- EU-maat 40 €
- muut maat 45 €

Liiton puheenjohtaja Valo esitteli hallituksen toimintasuunnitelmaehdotuksen v. 2021 
- Inkeriläisten viestiä julkaistaan 4 numeroa
- osallistutaan kotimaan kesäjuhlille
- osallistutaan muiden maiden inkeriläisjuhlille ja muihin erilaisiin tapahtumiin
- järjestetään Inkeri-iltapäiviä  
Muut toimintasuunnitelman kohdat noudattelevat edellisvuosien kaavaa. Toimintasuunnitelma hyväk-
syttiin. Hallituksen talousarvioehdotus v. 2021 osoittaa ylijäämää 400 €. Talousarvioehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtajaksi v. 2021 valittiin yksimielisesti Juhani Valo
Hallituksen jäsenten valinta 
- erovuorossa olleen varsinaiset jäsenet Leila Kattelus, Toivo Puronen ja Toivo Tupin valittiin uudelleen, 
toimikausi vv.  2021–2023
- erovuorossa ollut varajäsen Elina Metsälä valittiin uudelleen, toimikausi vv. 2021–2023
- Antti Kokkinen, Espoo valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi v. 2021
 -Tarja Nieminen, Vantaa  valittiin varatoiminnantarkastajaksi v. 2021
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Päätettiin, että v. 2021 kevät- ja syyskokoukset pidetään Inkeri kodissa hallituksen määräämänä ajan-
kohtana ja kutsu niihin julkaistaan Inkeriläisten viestissä sääntöjen mukaisesti ja liiton www-sivuilla. 
Sihteeri toimittaa kokouskutsun jäsenjärjestöjen puheenjohtajille pääsääntöisesti sähköpostilla.
Ilmoitukset jäsenistölle julkaistaan pääsääntöisesti Inkeriläisten viestissä ja liiton www- sivuilla.
Mikäli jäsenet ovat ilmoittaneet sp-osoitteensa liitolle, käytetään joissakin nopeutta vaativissa tilanteissa 
myös sähköpostia.

Koronatilanteesta johtuen pidättäydymme toistaiseksi Inkeri-
iltapäivien kokoontumisista Karjalatalon Inkeri kodissa.

Liiton vuoden 2021 ohjelmasta pyrimme ilmoittamaan netti-
sivuillamme ja sähköpostilla, mikäli osoite on tiedossamme.

Mikäli et ole ilmoittanut toimistoomme s-postiosoitettasi,  
mutta haluat saada tiedotteita sähköpostitse,  
ole ystävällinen ja ilmoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi  
suomeninkeriliitto@gmail.com

Hyvinkään Inkeri-kerho
Tiedustelut:
Puheenjohtaja: Leila Salo p. 040 567 7065 
leila.salo@hotmail.com
hyvinkaan.inkerikerho@hotmail.com

Lahden seudun Inkeri-seura
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 2020 tapahtumat Varissuon kirkolla,  
tilaisuudet alkavat klo 14.00:
La 26.12. Tapaninpäivän Joulujuhla

Muu toiminta:
Terveysneuvonta ja vastaanotot
Käsityö- ja askartelukerhot

TAPAHTUMAKALENTERI
SUOMEN INKERI-LIITON OHJELMA:

Ilmoittajille

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

topäivään mennessä.

Päivystys- ja kirjastotoiminta
Nuorten ja lasten toimintaa (kerhot, kulttuuri- ja luontoretket ym.)
Lauluryhmä Orvokki, uusia jäseniä toivotaan
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

HUOM! Huomasithan, että lehden välissä on 
jäsenmaksu ja Inkeriläisten Viestin 
tilausmaksu ensi vuodelle.
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NÄYTTELY INKERILÄISISTÄ
Seppo Tuomen näyttely inkeriläisistä on 
auki Malmin Inkerikeskuksessa vuoden 
loppuun asti. Näyttely on auki arkisin klo 
09.00–15.00
Osoite: Malmin Inkerikeskus ry, Torikatu 3 
(2. Krs), 00700 Helsinki

Toimituksen tervehdys!

Vaikka vuosi on ollut monella tapaa rankka ja täynnä vastoinkäymisiä, 
me haluamme täällä Inkeriläisten Viestin toimituksessa uskoa, 
että parempaa kohti ollaan menossa. Pidetään mieli virkeänä, 

ajatukset positiivisina ja eletään nyt vielä jonkin aikaa mieluummin 
ylivarovaisesti kuin huolettomasti.

 Ehkäpä sitten pääsemme taas kokoontumaan Inkeri-iltapäiviin, 
tanssimaan kesäjuhlissa ja ennen kaikkea halaamaan toisiamme.

Rakkaudella "Inkkulaiset"
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Hyvää joulua ja
rauhaisaa

Uutta Vuotta 2021!


