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Pääkirjoitus
Vuosi 2021 on alkanut mielenkiintoisella tavalla: USAn vaalit,
Iso-Britannian ero Euroopan
Unionista, Covid-19-virus ja
sen uudet muunnokset, yhteiskunnallisen vastakkainasettelun lisääntyminen ja joidenkin
suomalaisryhmien uhkarohkeus lähteä Lappiin turistireissuille tartuntoja uhmaten.
Voin siis vain todeta, ettei mitään uutta auringon alla – mitä
nyt jokainen meistä on vuoden
vanhempi kuin viime vuonna
vastaavaan aikaan.
Olen nykyisin kokopäiväinen
sivustaseuraaja ja joskus yllätyn
itsestäni ja omastakin käytöksestäni muistellessani historiaani. En ole koskaan käynyt
Suomen Lapissa turistinakaan,
en vain ole ollut kiinnostunut,
mutta Lapin sijaan olen kyllä
käyttäytynyt yhtä tyhmästi, kuin
virustartuntoja uhmaavat suomalaiset. Otan erään esimerkin
elämästäni.
Nuorena miehenä kotiuduin
sairaalasta leikkauksesta ja sain
sieltä kehotuksen mennä varovaisesti kotiini, etteivät ompeleet
ratkea. Meninhän minä kotiini,
mutta ennen sitä soitin ystävälleni ja pyysin häntä seurakseni
oluelle, nyt kun oli aikaakin.
Hän tietenkin kiinnostui ja niin
kaksi nuorta miestä viettivät rattoisan iltapäivän, kunnes rahat
loppuivat.
Asuin silloin Helsingin Itäkeskuksen lähellä korkeassa
kerrostalossa, josta oli hyvä nä-

köala bussipysäkille. Metroa ei
ollut vielä rakennettu. Hyvällä
ja hilpeällä mielellä saavuin tapaamisestamme kotipysäkilleni
ja sitten iski väsymys yllättäen ja
jäin nojaamaan bussipysäkkiin.
Samaan aikaan läheisen kerrostalon ikkunasta kurkisti nuori
vaimoni ja näki tutun hahmon.
En tiennyt, että hän oli tulossa
noutamaan minua – ja nopeasti.
Seuraavana päivänä kuulin sitten muutamia, yön yli hautuneita mielipiteitä toiminnastani ja
olin hyvin nolostunut. En pyytänyt puheenvuoroa, enkä olisi
sitä saanutkaan.
Miksi kirjoitan tästä tapahtumasta?
Siksi, että vaikka itse olen oppinut elämäni aikana paljon, ei
mikään yleisessä peruskäytöksessämme ole muuttunut. Yhä
tänäänkin löytyy kaltaisiani tavallisia ihmisiä, jotka kyllästyvät
rajoituksiin, jotka haluavat ottaa
terveytensä kanssa riskejä ja tavata toisiaan. En minä ollut yhtään parempi tai elänyt paremmin kuin nämä Lapin turistit
tänä päivänä.
Tänä päivänä, kuten vuosikymmentenkin ja vuosisatojenkin
aikana joudumme lukemaan tai
katsomaan viestimistä, kuinka
erilaisia kansallisia tai mielipidevähemmistöjä vainotaan millä
tekosyyllä milloinkin ja kansalaiset katsovat sivusta.
Mikä neuvoksi, opiksi paremmalle maailmalle?
Itse käytän mahdollisuuttani
lukea, tutustua ja oppia histori-

asta – en niinkään omista kohelluksistani elämäni aikana, vaan
kansalaisten, kansojen ja valtioiden historioista ja kokemuksista,
myös selviytymiskokemuksista.
Ehkä minä opin, mutta kansakuntien muisti on lyhyt. Toisaalta lyhyt muistimme auttaa meitä siirtämään kokemuksemme
mielessämme taka-alalle, mutta
ei poista kokemaamme mielestämme elinaikanamme.
Aina ja ikuisesti kansat tai vallanpitäjät esittävät uusia vaatimuksia, yhä syttyy sotia ja solmitaan rauhoja milloin missäkin
päin maailmaa, joten tuntemalla
historiaa ainakin itse rauhoitun
– ei ihmiskunta ole muuttunut
pahemmaksi enkä minä itse
paremmaksi – elettiin sitä ennenkin, vaikk´ojan takana oltiin. Otetaan päivä kerrallaan
uteliaana ja levollisena vastaan,
mitään uutta ei Auringon alla ole, vain vuodet vaihtuvat.
Historiaamme ei kukaan voi
muististamme, kansan muistista
nollata tai poistaa – kantakaamme kokemuksemme ylpeinä,
vaikka emme hyväksyisi niitä.
Me voimme taistella edelleen
vääryyksiä vastaan, oikeuksien
puolesta. Yhdessä.
Juhani Valo
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PAKKASTEN TEOS VUODEN HISTORIATEOKSEKSI
Riikka Mahlamäki-Kaistinen
Historian Ystäväin Liitto valitsi tammikuussa Lea ja Santeri
Pakkasen teoksen ”Se tapahtui
meille –Isän ja tyttären matka
inkerinsuomalaisuuteen” vuoden
historiateokseksi.
Gummeruksen julkaisema teos
kertoo inkerinsuomalaisten vaietusta historiasta 1600-luvulta
tähän päivään. Vainoa, karkotuksia, vankileirikokemuksia,
venäläistämistä ja paluumuuttoa käsitellään sekä kirjailijoiden oman suvun kautta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
Samalla teos venyttää totuttuja
käsityksiä suomalaisuudesta ja
valottaa sellaista kaistaletta Suomen historiassa, joka on jäänyt
vähälle huomiolle.
Palkintolautakunta, johon kuuluvat professori Aura KorppiTommola, lehtori Vuokko
Aromaa ja opetusneuvos Ville
Marjomäki, luonnehtii kirjaa
ajankohtaiseksi, kieliasultaan
erinomaiseksi ja lukijan mukaansa imaisevaksi teokseksi.
”Se tapahtui meille on iholle
käyvä historia inkerinsuomalaisten kohtaloista Neuvostoliitossa ja kohtelusta Suomessa. Se
kertoo sopeutumisesta ja sopeutumattomuudesta vieraassa kulttuurissa ja vihamielisessä ympäristössä. Teoksen jännite syntyy
kahden sukupolven tarinasta ja
suhtautumisesta muuttuvaan
ympäristöön. Omakohtaisuus
tuo tarinaan inhimillisen kosketuksen.”
”Vaikka teos on yhden suvun tarina, se on vahvasti dokumentoi4

tu sekä ympäristön valtiollisiin ja
poliittisiin tapahtumiin sidottu.
Lisämausteen tuovat tekijöiden
omat kokemukset. Ne toimivat
eräänlaisena aikalaistodisteena
ja lähentyvät tutkimusmetodina
kaunokirjallisuudessa muodissa
olevaa autofiktiota, joka siis tässä on autofaktaa.”
- Lainaukset palkintolautakunnan perusteluista Historian Ystäväin Liitto on
palkinnut mielenkiintoisia historiateoksia jo vuodesta 1973 alkaen. Vuoden historiateos -palkinto myönnetään kirjalle, joka
on erittäin ansiokkaasti edistänyt historiallisen tietämyksen
laajenemista ja syvenemistä suomalaisen yleisön keskuudessa.
Voittaja julkistettiin 6.2.2021
Suomalaisilla historiapäivillä

Santeri Pakkanen (s. 1950) on toimittaja
ja hänen tyttärensä, Lea Pakkanen
(s. 1983) toimittaja sekä sosiaali- ja
kulttuuriantropologi.
Lahden Sibelius-talossa. Historiapäivät toteutettiin tänä vuonna etämuodossa.
Inkeriläisten Viesti onnittelee
Pakkasia hienosta teoksesta
ja ansaitusta tunnustuksesta!

KOKOUSKUTSU KEVÄT 2021
Mikäli viranomaisten kokoontumisrajoitukset poistuvat pidetään liiton kevätkokous seuraavasti:
Kokouskutsu
Suomen Inkeri-liitto ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään
lauantaina, maaliskuun
27. päivänä 2021 klo 14.00
Karjalatalolla
Inkeri kodissa
Käpylänkuja 1
00610 HELSINKI

Käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Äänivaltuutettuja ovat v. 2021
jäsenmaksunsa maksaneiden
jäsenjärjestöjen valtuuttamat
henkilöt sekä ne hallituksen hyväksymät henkilöjäsenet, jotka
ovat maksaneet v. 2021 jäsenmaksunsa.
Hallitus

INKERIN KIRKON JA KANSAN AUTTAJA
Marraskuussa poismennyt Albert Kirjanen oli sitkeä Inkeriläisasian mies. Inkerin kirkon työn tukeminen
ja Inkerin liiton toiminta olivat hänen sydämenasioitaan.
Albert Kirjanen
s. 9.5.1936 Inkerin Skuoritsan
Tehvinän kylässä
k. 12.11.2019
Kouvolan sairaalassa
Kirjoittaja Markku Niemelä,
rovasti
Konsultointi Pertti Laaksonen,
kapteeni evp
Albert Kirjanen oli yksi tunnetuimmista Suomeen muuttaneista paluumuuttajista. Hän oli
voimakkaasti tukemassa Arvo
Survon toimintaa Inkerin kirkon ja kansallisessa heräämisessä. Hän toimi ”saamansa näyn”
innoittajana Inkerin kansan vaiheissa Inkerissä ja paluumuuttajana Suomessa.
Kirjanen osallistui aktiivisesti
Lahden seudun Inkerin kerhon toimintaan. Asuessaan
Kouvolassa hänkulki kerran
kuukaudessa autollaan Lahden
Lutherin kirkossa pidettyihin
Inkerin kerhonkokoontumisiin.
Kerhossa hän kertoi kokemuksiaan Inkerin kirkon seurakuntien
uudelleen perustamisesta.Erityisen merkittävää hänelle oli syntymäseurakuntansa Skuoritsan
toiminnan elpyminen. Vuonna
1990 seurakunta rekisteröitiin
uudelleen. Skuoritsan seurakunta sai lahjana Suomesta
niin sanotun ”parakkikirkon”.
Vuonna 1839 rakennetun kivikirkon raunioseinien sisälle
rakennettiin 2000-luvunalussa
Skuoritsan uusi kirkko. Vanhaan kirkkoon mahtui 1 300 ja

nyt uudelleen rakennettuun 400
ihmistä. Kirkon korjaustyö tehtiin tyylikkäästi vanhan kirkon
raunioihin.
Albert Kirjasen elämänvaiheista
Albert Kirjanen syntyi Inkerinmaan Skuoritsan Tehvinän
kylässä vuonna 1936. Nuorukaisena hän näki ja koki Stalinin vainojen vuodet, jotka kohdistuivat Inkerin kansaa ja sen
rakastamiin kirkkoihin.
Albert oli merkittävä maallikkotyöntekijä Inkerin kirkossa
1980-luvulta alkaen. Hän oli
ammatiltaan autonkuljettaja
ja kuljetti pastori Arvo Survoa
Inkerin kirkon jälleen rakentamiseen liittyvillä matkoilla. Arvo Survo sai oman auton Oulun piispa Olavi Rimpiläisen
avustuksella 1990-luvun alussa.
Reijo Arkkilan kanssa saimme
Albertilta hyvää autonkuljetuspalvelua pitäessämme seuroja
Toksovan, Kupanitsan, Narvusi-Koskenkiman ja Skuoritsan
seurakunnissa.
Albertin sydämelle kirkastunut
Inkerin kirkon työn tukeminen
ja Inkerin liiton toiminta. Hän
olimukana raunioituneen kotikirkon uudelleen rakentamisessa. Skuoritsan vanhan kirkon
kiviseinien sisälle rakannettiin
uusi kirkko.
Inkerissä hän alkoi etsiä sodan
aikana Suomessa heimopataljoonissa palvelleita inkeriläisiä
ja karjalaisia sotilaita Virosta,
Venäjältä, Ukrainasta, Karjalasta
ja Siperiasta. Tätä tehtävää hän

jatkoi tultuaan paluumuuttajana
Suomeen.
Albert järjesti heimopataljoonan
miehille kuntoutusta yhdessä
Suomen veteraanien kanssa.
Tämä etsintä alkoi kuin vahingossa, kun Hatsinaan saapui
suomalainen veteraaniryhmä,
joka kyseli heimoveteraaneista.
Inkerin Liiton toimistossa oli
tieto vain kahdesta miehestä.
Lopulta Albert tavoitti yli sata
miestä ja sai järjestettyä heille
Suomeen hyvää kuntoutusta.

”Albert järjesti
heimopataljoonan
miehille kuntoutusta
yhdessä Suomen
veteraanien kanssa.”
Albertin elämäntyön arvostus
Kesällä 2019 Albert kävi viimeisen kerran Virossa ja kotiseudullaan Skuoritsassa. Samana kesänä hän osallistui inkeriläisten
kesäjuhlaan Piikkiössä.
Albert Kirjanen on saanut paljon tunnustusta ja hänet oli
palkittu monilla ansiomitaleilla.
Mm. Inkerin Liiton perustaminen vuonna 1988 Pietarissa. Vapaussodan Perinneliiton Sininen
Risti vuonna 1998. Kaatuneiden
Muistosäätiön Veteraanipalkinto Suomen sodissa taistelleiden
inkeriläisten ja karjalaisten heimoveteraanien avustamisesta
vuonna 2014. Vuonna 2016
Suomen Inkeri-Liitto Ry kutsui
hänet kunniajäsenekseen.
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Kirjanen osallistui lokakuussa
2019 Akateemisen Inkeri-Seuran järjestämään Inkeri-juhlaan
Finlandia-talossa ja oli kuulemassa 9.11.2019 Karjala-talolla
entisen Punalipun toimittajan
Santeri Pakkasen tyttären, Lean, esitelmää.
Kaikkiin tilaisuuksiin saapuessaan hänellä oli rinnassaan Inkerin lippu. Kolme lippua: Inkerin
lippu, Suomen lippu ja ”Ristin
lippu” olivat hänelle ajallisen
isän- ja taivaallisen isänmaan
pyhät symbolit.

Lahden Lutherin kirkko oli hänelle rakas kirkko. Häntä jäivät
suremaan Suomessa poika, sisar
sekä veljet perheineen sekä suuri
joukko ystäviä Suomessa, Virossa ja Venäjällä.
Arvo Survon suomentama
”Omall maall” -laulu oli hänelle
merkittävä uskontunnustus. Se
laulettiin Lutherin kirkolla Inkerin kerhon päätöslauluna.
”Sen kodin mulle valmisti, Vapahtajamme vaan. Omalla liiton
verellään, toi mulle elämän. ”

IHMISIÄ INKERILÄISASIAN TAKANA osa 3
”Ihailen inkeriläisten positiivista luonnetta”
Palo inkeriläisasiaa kohtaan ei synny aina verenperintönä. Inkeri-liiton hallituksessa istuvan Tytti Piirosen veti Inkeri-asian pariin muun muassa sähkötyöt, säilöntä ohjeet ja iloinen mieli.

Riikka Mahlamäki-Kaistinen
”Minulla ei ole yhteyksiä ollenkaan Inkeriin”, Tytti Piironen
sanoo.
Tämä on sukujuurten perusteella totta, mutta muutoin oikeastaan täyttä palturia. Yhteyksiä
Piirosella nimittäin on ja paljon
ja moni inkeriläinen tuntee hänet vähintäänkin vartti-inkeriläiseksi.
”Tai Suomen muokkoseksi, kuten liiton sihteeri Anne Tuohimäki, minua kutsuu, Piironen
sanoo ja nauraa.
Muokkonen tarkoittaa suomalaista inkerin kielellä.
Kirkosta se alkoi
Piironen tuli mukaan toimintaan oikeastaan vahingossa, kun
hänen miehensä Hannu vastasi
90-luvulla Kelttoon rakennetun
6

kirkon sähkötöistä. Niin ikään
sähköfirmassa työskennellyt
vaimo oli mukana miehensä
työreissuilla. Yhtä reissua seurasi toinen ja liuta lisää. Kolpinan
kylään noussut kirkko vihittiin
käyttöön 1992 – vain kolme
vuotta Keltto Inkerin kirkon
luterilaisen seurakunnan perustamisen jälkeen.
Rakennustöiden tiimoilta syntyi
läheisiä ihmissuhteita ja voimakas tunne siitä, että inkeriläisten
asia on sellainen, jota Piiroset
halusivat olla tukemassa jatkossakin.
”Sekin oli hienoa, miten se tuntui todella luontevalta olla mukana.”
Piiroset asustelivat kirkonrakennusreissuilla paikallisen Lempimummon luona. Tämä opetti
vierailleen muun muassa säi-

löntätapoja, leipomista ja monta kotitalouskikkaa, joita inkeriläiset olivat joutuneet puutteen
aikaan kehittelemään. Piiroset
taas jakoivat oppia tuomalla
Suomesta mukanaan oppikirjoja
joita jaettiin paikallisille lapsille.

”Tuntui todella
luontevalta olla
mukana”.
Tytti Piironen sanoo, että lopullinen sysäys mukaan aktiiviseen
inkeriläistoimintaan tuli, kun
Piirosten kotipaikkakunnalla asunut kansanedustaja Lea
Kärhä alkoi järjestää tilaisuuksia
inkeriläisille.
”Aluksi en tuntenut oikein ketään, mutta jäin mukaan toimintaan kun siinä muuttovirtojen

alkupuolella oli paljon tarvetta
avulle. Nyt siitä on vierähtänyt
jo 30 vuotta”, Piironen sanoo.
Hän korostaa, että on ennen
kaikkea saanut toiminnasta paljon itselleen.
”Osallistuminen on antanut
meille vuosien saatossa paljon
niin monella tapaa”, hän huokaisee.
Piiroset ovat myös palanneet
useaan otteeseen Inkeriin ja
osallistuneet sinne tehdyille retkille.
Puoleensavetävä positiivisuus
Piironen kiittelee ja kehuu inkeriläisiä lämminsydämisiksi,
puheliaiksi ja iloisiksi ihmisiksi.
”Siinä se on varmasti se suurin
ero meihin kantasuomalaisiin
että inkeriläiset ovat iloisempia,
kun me taas olemme tällaisia pidättyväisempiä ja vähän melankolisia. Ihailen sitä positiivista
luonnetta, joka inkeriläisillä on.
Vaikka he olisivat nähneet Siperian ja keskitysleirit, he suhtau-

tuvat elämään valoisasti.”
Piironen kertoo keskustelusta
keskitysleirin ankaria oloja kokeneen inkeriläisen kanssa. Piironen kauhisteli kuulemaansa,
mutta inkeriläinen tokaisi, että
”eihän minulle kuinkaan käynyt,
kun henki kuitenkin säilyi”.
Moista positiivisuutta ei voi
kuin arvostaa.
”Sekin on jännää kuinka he eivät ole lainkaan katkeroituneet
kokemuksiensa takia. Useimmat
eivät kanna kaunaa, vaan keskittyvät menneen sijaan nykyhetkeen.”

”Ihailen sitä
positiivista luonnetta,
joka inkeriläisillä on.”
Aktiivinen jäsen
Tytti Piironen on toiminut
Inkeri-liiton taloudenhoitajana
vuodesta 2015 ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2006. Vuonna
2004 Sivistyssäätiön ansiomer-

Tytti Piironen on tuttu näky inkeriläistilaisuuksissa ja hallituksen kokouksissa. Hän tuli
mukaan toimintaan oikeastaan vahingossa, mutta ei ole päivääkään katunut tätä
vahinkoa.

kin ja 2018 kesäjuhlilla Suomen
Inkeri-liiton viirin tunnustuksena toiminnasta inkeriläisten
parissa.
”Täytyy sanoa, että monessa asiassa olen ollut mukana, enkä ole
ajatellut lopettaa”, hän naurahtaa iloisesti.
Piirosta ilahduttaa se, että vaikka liiton jäsenet vähenevät vanhempien siirtyessä tuon puoleiseen, on mukaan tullut jonkin
verran nuorempaakin väkeä.
Hän toivoo hartaasti, että koronaepidemia saataisiin pian sellaiseen hallintaan, että Inkerikodissa, Helsingissä voitaisiin taas
järjestää Inkeri-iltapäiviä. Niitä
on kaivattu paljon, sillä kaipuu
yhteisille hetkille, sosiaalisille
kontakteille ja kiinnostaville
teemoille on suuri.
”On ollut hienoa nähdä kuinka
hyvin tilaisuudet ovat vetäneet
osallistujia. Kyllä siellä on usein
ollut useita kymmeniäkin inkeriläisiä mukana”, Piironen sanoo.
Lukkarinrakkaudesta
Kun Piiroselta kysyy onko hänen osallistumistaan inkeriläisten toimintaan koskaan kyseenalaistettu siksi, ettei naisen suonissa virtaa Inkerin verta, tämä
vastaa ”ei”.
”Ei ole kyseenalaistettu, mutta
ihmetelty on”, hän nauraa.
”Kai se on jotain sellaista lukkarinrakkautta. Vähän niin kuin
työskentely yrittäjänäkin. Että
joku siihen vetää mukaan.”
Piironen on tehnyt työuransa
miehensä sähköalan yrityksessä
ja yksityisyrittäjänä kirja ja paperikaupassa. Piirosilla on kaksi
lasta ja neljä lastenlasta.
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TUTKIMUSARTIKKELEITA INKERILÄISISTÄ
Tutkija, VTM Anni Reuter viimeistelee parhaillaan Helsingin
yliopistossa väitöskirjaa inkerinsuomalaisten karkotuksista
Stalinin ajan Neuvostoliitossa.
Väitöskirjan nimi on Karkotus,
hajaannus ja naapuruus – Stalinin ajan pakkosiirrot inkerinsuomalaisten aikalaiskirjoituksissa ja muistitiedossa.
Väitöskirja koostuu artikkeleista,
joista osa on jo julkaistu. Nämä
artikkelit ovat vapaasti kaikkien luettavissa verkossa. Ohessa
Reuterin ystävällisesti Inkeriläisten Viestille vinkkaamat ar-

tikkelit:
* Vastakertomuksia karkotuksista: Inkerinsuomalaisten
muistitieto pakkosiirroista
Siperiaan toisen maailmansodan aikana. _Ennen ja nyt: Historian tietosanomat_ 3/2020,
43–63.
https://journal.fi/ennenjanyt/
article/view/90761
* ”Kansaamme pirstotaan”: Inkerinsuomalaisten karkotukset
ja diaspora 1930-luvun kirjeissä kuvattuna. _Historiallinen
Aikakauskirja_ 1/2020.

https://www.historiallinenaikakauskirja.fi/wp-content/uploads/2020/03/HAik_1_2020_
Reuter.pdf
* Inkerinsuomalaisten hiljaista vastarintaa 1930-luvun
Neuvostoliitossa. Teoksessa
Hiljainen vastarinta. Toim.
Outi Autti ja Veli-Pekka Lehtola. Tampereen yliopistopaino,
2019, 131–162.
http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-359-000-7 [1]

MENNYT VUOSI 2020 LAHDESSA
Kuulumisia Lahden Inkeri-kerhosta ja sen sopeutumisesta
vallitseviin epidemiaoloihin.
Riitta Pekkola ja Pirkko Koso, sekä Inkeri Ojala
Lahden seudun Inkeri-kerhon
kokoustilat on Lutherin kirkolla
Vuorikatu 37. Sinne kokoonnutaan kuukauden toisena maanantaina kello 13–15 kevät- ja
syyskaudella. Hyvissä ajoin
ennen tilaisuuksien alkamista
pienessä keittiön alkaa hyörinä,
kun kolme naista, Leena Korkkinen, Inkeri Ojala ja Kyllikki Stenborg keittävät kahvia ja
laittavat esille tarjoilut.
Virallinen tilaisuus alkaa, kunhan puheenjohtaja on ensin
hiljennetty, sopivalla virrellä ja
pastori Johannes Häkämiehen alkurukouksella. Pitkittä
puheitta aloitetaan kahvittelu,
sillä Orimattilasta, Nastolasta ja
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Kouvolasta saapuneiden kahvihammasta kivistää.

Toisen kupillisen jälkeen muistetaan mahdollisesti maallisen
matkansa päättäneitä ja onnitel-

Lokakuussa kahvipöydän ääressä istuivat (vasemmalta) Johannes Häkämies, Ella
Burtovaja, Elvira Virolainen, Raija Heikkurinen, Saimi Hutri ja Hilda Tatti. Pöydällä
selailtavana Inkeriläisten Viesti -lehden vanhoja numeroita

”Päätimme tosiaan pitää perinteisen kesäpäivän Kahvisaaressa, melontakeskuksessa. Ihmisiä saapui 13 henkeä. Aurinko
paistoi kauniisti, joimme kahvia
ja grillasimme makkaraa. Toisilla oli maskit päällä, toisilla ei.
Juttu kuitenkin luisti. kerrottiin
vanhoja muistoja Inkerinmaalta
ja laulettiin kesälauluja”, Inkeri
Ojala kertoo.

Vuoden 2020 päivänsankarit Kyllikki
Stenborg (seisomassa) ja Inkeri Ojala
laan syntymäpäiviään viettäneitä. Yleensä pastori Johanneksella
on tuoreessa muistissa edelliseksi sunnuntaiksi valmistamansa
jumalanpalvelusteksti selityksineen kuulijoille hengelliseksi
ravinnoksi.
Tuoreet rajan takaiset terveiset,
esimerkiksi Petroskoista, välitetään ja kuunnellaan tarkasti
kaukaisilta lähetyskentiltä saapuneiden kirjeiden anti. Pakolliset kevät- ja syyskokousasiat
päätetään sopuisasti ja nopeasti
nuijan kopautuksella. Inkeri on
erinomainen laulattaja ja saa
väen laulamaan Siionin Kanteleen “hittejä”, joten aika ei käy
pitkäksi.
Korona vaikutti osallistujamääriin
Kevään 2020 viimeisiin kokouksiin muutamat varustautuivat jo maskein. Päijät-Hämeen
seudulla covid19-pandemia oli
perustasolla alkusyksyyn asti.
Joten Ojalan Inkeriä ja kumppaneita ei pandemia liioin pelottanut, sillä he uskalsivat retkeillä
Lahden kesäparatiisissa Kahvisaaressa.

Syyskautta aloiteltaessa oltiin jo
sen verran säikkyjä, että maskit
naamalla istuttiin kahvipöydässä. Osanottajamääräkin oli
pudonnut sallittuun ylärajaan.
Turvavälien pitäminen oli hivenen vaikeaa, koska kirkkosalista
oli poistettu istuimia ja ne oli
koottuna kahvitilaan.
Marraskuulle oli suunniteltu
inkeriläisten omaa kirkkopyhää
Joutjärven kirkolle ja kerhon
pikkujouluakin ehdittiin miettiä. Lahden seudulla siirryttiin
kuitenkin koronan leviämisvaiheeseen ja kaikki tilaisuudet
peruttiin.
”Meillä on ollut parikymmentä
vuotta tapana tehdä lähiseurakuntiin joulumatka. Olemme
osallistuneet siellä jumalanpalvelukseen, tutustuneet paikkakuntaan ja syöneet jossain jouluaterian. Porukkamme vanhenee eikä voimia tunnu nyt enää
olevan koko päivän matkalle.
Muistot elävät kuitenkin vahvasti mukana. Seurassamme käy
tällä hetkellä kolme 90 vuotta
täyttänyttä ja tänä vuonna pari ylittää tämän rajapyykin, jos
Herra suo. Eikä muukaan ryhmä nuoria ole. Ikä ei kuitenkaan
paina kun olemme yhdessä. Juttu luistaa”, Inkeri Ojala sanoo.
Itsenäisyyspäivän jumalanpalve-

lus 6.12. lähetettiin striimattuna
Lutherin kirkolta. Tilaisuuden
vetivät Krasnojarskin kirkkoherra Ville Melanen ja pastori
Johannes Häkämies. Tilaisuus
on katsovissa Lahden Lutherin
kirkon (lahti.sley.fi) YouTubesta.
Sitkeää toimintaa
Lahden Inkeri-seuran toimintaan viimeisinä mukaan tulleet
”takapenkin tytöt” eli tämän jutun kirjoittajat Riitta Pekkola ja
Pirkko Koso ihmettelevät tilaisuuksia järjestävien sitkeyttä ja
kokoontujien rohkeutta sekä sitä, miten halutaan pitää yhteyttä
ystäviin tänä vaikeana aikana.
Nuorempi takapenkin tytöistä,
Riitta, on entisen kerholaisen
Elsa Lahikaisen tytär Lahdesta. Vanhempi takapenkin tyttö
alkoi käydä kerhossa edesmenneen Albert Kirjasen kaverina
Kouvolasta muutama vuosi sitten. Molempien tyttöjen isoisät ovat Valkeasaaren Akkasia.
Tytöt ovat tavanneet toisensa
ensimmäisen kerran 10 vuotta
sitten kotiseutumatkalla. Inkeriläiset sukujuuret yhdisti heidät
ja Lahden Inkeri-kerhossa on
oiva tilaisuus tavata toisiaan ja
muita inkeriläisiä.
Inkeri-ikävään apua verkosta
Lopuksi kerhon puheenjohtaja
Toivo Purosen puheenvuoro:
Maskisuositus aiheutti hänelle
allergisen reaktion. Pitkittyneen
ihottuman vuoksi kynnys lähteä
naisvaltaisiin tilaisuuksiin nousi
korkeaksi koronan lisäksi. Toivo
kehottaakin jokaista, joka omistaa jonkinmoisen ”älylaitteen”
käyttämään ”juutubea”. Kun tulee Inkeriä ikävä, niin etsii vaan
YouTubesta Inkerin! Aika ei käy
pitkäksi ja uusi vuosikin alkaa
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paremmissa merkeissä.
Vaikka kerhon toiminta vuoden
2020 aikana oli hivenen alavireinen, niin meillä on kuitenkin ollut syytä iloita ja nauttia
Kansallismuseossa auki olleesta
Inkeriläiset-unohdetut suoma-

laiset -näyttelystä sekä loppuvuodesta Lea ja Santeri Pakkaselta ilmestyneestä kirjasta ”Se
tapahtui meille”. Kiitos heille!
Kaikki Lahden seudun Inkerikerholaiset kiittävät menneestä
vuodesta ja toivottavat Inkerin
ystäville eli ”meinmaakkoisille”

ja inkeriläisille parempia aikoja.
”Odotamme karanteenista vapautumista, yhteenkokoontumista ja että saamme laulaa
”Omal maal” laulun ja lopuksi
”Tule kanssani Herra Jeesus”,
Inkeri Ojala sanoo.

GABRIEL JA MARIA MUUTTIVAT SIUNAUS MUKANAAN
Hannu ja Maija Nyman
Jatkosodan aikana tapahtunut
inkeriläisten joukkomuutto
Suomeen toi heitä eri puolille
Suomea.
Yksi sijoituspaikka oli Lohja
vain vajaan sadan kilometrin
päässä Hangosta. Laakspohjan
kartano oli yksi pakolaisia vastaanottaneista tahoista.
Seuraavien vuosien aikana
muuttaneet alkoivat asettua ja
löytää omat asunnot. Niinpä
Lohjankin kohdalla osa löysi
tiensä toisaalle, ja vastaavasti
sinne muutti alun perin muualla alkuvuosina asuneita. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluivat
Gabriel ja Maria Rokka, jotka
lähtivät Skuortitsan seurakunnan alueelta, Ala-Purskovan
kylästä kesällä 1943.
Lohjalta löytyi asunto, työpaikka ja myös paikka lohjalaisessa
yhteisössä, mukaan lukien seurakunnassa. Gabrielin ja Marian
myöhempien vuosien seurauksena suomalainen kristillisyys
on saanut todella merkittävän
panoksen. Yhtenä syynä tähän
on nimenomaan heidän asettumisensa Lohjalle.
Lohjalla sijaitsee luterilaisen
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kirkon sisällä toimivan kristillisen järjestön, Kansan Raamattuseuran omistama Vivamon toimintakeskus. Tämä 1950-luvun
alussa toimintansa aloittanut
keskus kasvoi nopeasti merkittäväksi vaikuttajaksi. Toiminta
löysi uomansa, ja yhdeksi lähes
näihin päiviin asti ulottuvista
toiminnoista ovat olleet vuosittaiset miestenpäivät. Ohjelmassa käytettiin paljon musiikkia
ja rehellisiä henkilökohtaisia
selviytymistarinoita, jotka vetivät puoleensa myös heitä, joille
perinteinen kirkollinen toiminta
oli vieraampaa.

Tällaisille miestenpäiville löysi tiensä myös Gabriel Rokka.
Elämä oli opettanut jo monin
tavoin, että ihminen ei yksin
jaksa selviytyä koettelemuksista ja eletyn elämän haavoista.
1960-luvun alussa Gabriel pyysi
mukaansa nuoren vävynsä Olavi Nymanin, jonka juuret olivat
Lohjalla. Tämä vetopasuunaa eri
orkestereissa soittava puuseppä
oli ihastunut kauniiseen vaaleahiuksiseen Inkerin tyttöön
Ainoon Lohjan Työväentalon
tansseissa ja häitä viettiin 1951.

Aikojen muutos näkyy myös hääkuvissa. Gabriel ja Maria Rokka vihittiin Inkerissä
vuonna 1920, ja tyttärensä Aino puolisonsa Olavi Nymanin kanssa Lohjalla
vuonna 1951.

”Elämä oli opettanut
jo monin tavoin,
että ihminen ei
yksin jaksa selviytyä
koettelemuksista
ja eletyn elämän
haavoista.”

auttaen monissa käytännön asioissa ja musiikin saralla. Olavin rakentamassa kodissaan
kokoontui monen vuoden ajan
”Sämpyläkerho”, avioparien
raamattupiiri ja näin he olivat
tukemassa monen perheen jaksamista.

Vivamon miestenpäivien ohjelma tuntui koskettavan molempia miehiä ja päivien aikana
Olavi tahtoi tehdä uskonratkaisun Hyvän Jumalan puoleen.
Keskustelu kokeneen sielunhoitajarovastin kanssa antoi hyvän
alun uuteen elämänvaiheeseen.
Musiikin sävy alkoi muuttua ja
hänet alettiin tuntea hengellisen
musiikin esittäjänä ja myös hyvänä puhujana.

Olavi ja Aino tunnettiin lämminsydämisenä, lähimmäisiään
auttavana, myös lapsenlapsiaan
siunaavana parina, joille heidän
muistonsa on yhä merkittävä.
Molemmat on haudattu Lohjan
Vanhaan kirkkomaahan. Uudella hautausmaalla lepäävät
Gabriel ja hänen vaimonsa Maria monen muun inkeriläisen
kanssa. Kynttilämeri haudoilla
joulun aikaan kertoo muistoista, joissa inkeriläisyys yhä elää ja
vaikuttaa.

Ainon ja Olavin koti oli välillä
Turussa ja Raisiossa, perheeseen syntyi neljä lasta, joista yksi kuoli jo pienenä. Palattuaan
1970-luvulla takaisin Lohjalle
he löysivät hengellisen kotinsa
Vivamosta, jossa he toimivat
monet vuodet vapaaehtoisina

Tuo alussa mainittu Gabrielin ja
Marian perheen vaikutus suomalaiseen kristillisyyteen näkyi
sitten myös seuraavissa sukupolvissa. Heidän yksi lapsenlapsensa toimi aikanaan tuon mainitun
Kansan Raamattuseuran työntekijänä usean vuosikymmenen

Oman paikan löytyminen Suomessa
heijastui useamman sukupolven
päähän. Gabriel ja Maria Rokan tie
Lohjalle vei tutustumaan Lohjan
Vivamoon, johon löysivät tiensä myös
tytär Aino ja vävy Olavi sekä heidän
lapsensa, lapsenlapsensa ja vieläpä
lapsenlapsenlapsensa. Lisätietoja paikasta
osoitteessa www.vivamo.fi
ajan, ja vastasi osaltaan myös Vivamon toiminnasta. Toinen heidän lapsenlapsistaan löysi tiensä
suomalaisen helluntailiikkeen
palvelukseen ja toimi hänkin
vuosikymmenten ajan eri helluntaiseurakuntien saarnaajana.
Gabrielin ja Marian, papan ja
mummon esirukousten siunaus
on kantanut heidän sukunsa vaiheita aina näihin päiviin, ja uskomme mukaan myös tulevina
vuosikymmeninä.

VIKTOR HYYRÖNEN 80 VUOTTA
Riikka Mahlamäki-Kaistinen

Inkeriläisten viesti ja Inkeri-liitto onnittelevat 80 vuotta täyttänyttä Viktor Hyyröstä, joka on
tehnyt mittavan työn inkeriläisten hyväksi ja inkeriläisen kansanperinteen säilymiseksi.
Viktor Hyyrönen syntyi 1940
Rahkolan kylässä. Perhe muutti
Suomeen sotaa pakoon, mutta
palasi Inkeriin sodan jälkeen.
Vaikka ajat olivat kovat, perhe
sinnitteli nälänhädän ja vaikei-

den aikojen jaloissa ja pääsivät
lopulta takaisin synnyinseudulleen. Hyyrönen muutti Suomeen
1995, koska hänen perheensä oli
jo monta vuotta asunut täällä.
Hyyrönen on sanonut osuvasti,
ettei pelkällä alueella ole loppujen lopuksi kovin paljon merkitystä. Tärkeintä ovat ihmiset ja
heidän mukanaan kantamansa
muistot.
Hyyrönen onkin kerännyt huomattavan määrän inkeriläisiä

muistoja talteen Inkerinmaalle
suuntaavilla matkoillaan. Hän
on toiminut Helsingin seudun
Inkeri-seuran puheenjohtajana, vetänyt vanhusten Inkeriprojektia vuosina 1990–1995 ja
kiertänyt Inkerinmaalla kylissä
kartoittamassa inkeriläisten oloja. Hän on toiminut myös Inkeriläisten ja karjalaisten heimoveteraanit ry:n toiminnanjohtaja.
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INKERILÄISTEN PIENI SUURI PUUHANAINEN
Inkeri Ojala
Kyllikki Stenborg, inkeriläisten ”suuri” ystävä täytti 2020
helmikuussa 90 vuotta. Hänelle
järjestettiin Lahdessa Joutjärven
kirkossa suuret juhlat ja vieraita
oli satamäärin. Kerholaisemme olivat lähes kaikki mukana,
mutta juhlimme häntä kuitenkin
vielä kerhopäivässämme.
Kyllikki on tunnettu kaikissa
Lahden seurakunnissa emäntänä vuosikymmenien ajan. Hän
on touhunnut myös muualla
Suomessa ja laajasti ulkomaillakin. Lähetystyö ja evankeliumin
eteenpäin vieminen ovat vieneet
häntä Venäjälle, Kanadaan, Floridaan, Intiaan, Ranskaan, Romaniaan, Puolaan, Israeliin ja
Viroon.

Kun Kelton kirkkoa alettiin
rakentaa, Kyllikki oli mukana
muonittajana. Kirkon vihkiäisissä hän jakoi hernerokkaa armeijan soppatykin päältä.
Aunuksen kirkko ja siellä pidetyt leirit tulivat myös hänelle tutuiksi. Aina hän oli valmis
palvelemaan ja tarttumaan soppakauhaan.

Inkeriläisten parissa tehty työ on
ollut Kyllikille erityisen tärkeää.
Jo 1980-luvulla heinolalainen
pappi Pentti Murto järjesti
matkoja Kanadaan ja Floridaan inkeriläisten luo. Joillakin
matkoilla mukana olivat Aarre Kuukauppi, Arvo Survo ja
Leino Hassinenkin. 1986 oli
ensimmäinen matka Leningradiin kuoron mukana.

Olemme kiitollisia Taivaan Isäl-

Kyllikki syntymäpäiväjuhlillaan 2020.
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Meille Suomen inkeriläisille
Kyllikki on tullut tutuksi Lahdessa pidettyjen monien, monien kesäjuhlien pääemäntänä.
Hän on ollut mukana järjestämässä myös juhlien pitopaikkoja. Vielä tänä päivänäkin Kyllikki touhuaa mukana kahvituksissa kerhopäivinämme.

le, että olemme saaneet pitää
häntä joukossamme ja toivomme hänelle vielä monia armorikkaita vuosia.
Joutjärven kirkossa syntymäpäivillä entinen kirkkoherra Seppo
Hämäläinen kuvaili Kyllikki
nimen kirjaimilla häntä Uuden
Testamentin sanojen avulla:
K kyriakee = Herran oma
Y yper Kyllikki on hyper eli
melkein kuin super
L logikos = järjenmukainen,
järjellinen
L lyknos = lamppu ”te olette
maailman valo”
I iskhys = iskhyo voida, kyetä
K kalos Kristuksessa olemme
otollisia Jumalalle
K koinoomia = uskovien keskinäinen yhteys Kristuksessa
I ilo = ilo Herrassa

Kyllikki Stenborg häärivät totuttuun tapaan keittiössä Lahden kesäjuhlilla vuonna 2018.
Apulaisena toimi Marjatta Tiikkaja. Stenborg nauroi keittiötöiden tiimellyksessä, että
häneltä puuttuu kyky yhdistää kaksi kirjainta keskenään. Nämä kirjaimet ovat E ja I.

ROOSA PUOLOKAINEN 90-VUOTTA
14.12.2020
Roosa Puolokainen on yksi vanhimmista Turun seudun Inkeri-seuran jäsenistä. Roosa tuli Suomeen
1990-luvun alussa ja toimi vuosia Turun seudun Inkeri-seuran aktiivisena jäsenenä. Seurassa Roosaa,
kuten muita ikätovereitaan, kutsutaan kunnianimityksellä ”veteraani”.
Leila Kattelus
Roosa Puolukainen syntyi Inkereellä Izora-joen rannalla Petrovsinan eli Tuomaalan kylässä.
Hän oli perheen ainoa tyttö kolmen vanhemman veljen lisäksi.
Roosan pitkään elämänkaareen
on mahtunut paljon kokemuksia, kärsimyksiä ja onnea, jota
kaikkea ei pysty edes kuvaamaan. Suurin onni on ollut se,
että perhe on jäänyt eloon ja
yhteys säilynyt.
Aloitettuaan koulun Roosan
vaikeudet alkoivat, sillä samaan
aikaan opetus suomen kielellä kiellettiin ja oli ryhdyttävä
opettelemaan venäjän kieltä.
Rauhallinen elämä loppui toisen maailmansodan alettua
1941. Pommituksien ajaksi oli
paettava omasta kylästä kohden
Leningradia.
Vanhin veli Antti oli kaatunut jo
talvisodassa. Toinen veli Robert
oli puna-armeijassa eikä hänestä
saatu mitään tietoja.
Pakomatkalle lähtivät Roosan
lisäksi äiti, isä ja veli Valtteri.
Leningradissa perhe jäi saksalaisten piiritykseen ja oli siellä
koko ensimmäisen piiritystalven sekä seuraavan kevään.
Valtteri-veli lähti 16-vuotiaana armeijaan ja haavoituttuaan
joutui sairaalaan, kun muu perhe
evakuoitiin huhtikuussa 1942
Leningradista Laatokan kautta.
Sieltä heidät oli tarkoitus kul-

jettaa muiden piirityksestä selvinneiden inkeriläisten kanssa
edelleen Siperiaan, mutta uusi
elämä veikin heidät Krasnodarin alueelle Mustanmeren tuntumaan, suureen ukrainalaiseen
kylään.
Sielläkin vaikeudet odottivat
heitä, sillä saksalaiset olivat mie-

hittäneet myös sen alueen. Kaksi
vuotta meni kauhussa ja pelossa,
joka päivän koitteessa kuolemaa
odottaen.
Perhe pääsi kuitenkin pian sodan jälkeen palaamaan kotikyläänsä, mutta se oli tuhottu ja
kaikki säilöön jätetty omaisuus
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menetetty. Roosa pääsi työoppilaaksi Leningradin kenkätehtaalle ja vanhemmat muuttivat
Viroon veljen luokse.
Saatuaan 16-vuotiaana passin
myös Roosa lähti Viroon vanhempiensa luokse. Saatuaan
sieltä karkotuspäätöksen perheen oli lähdettävä Siperiaan.
Junamatkalla, ennen määränpäähän saapumistaan perheen
oli haudattava Roosan isä Tjumenin kaupungissa nimettömään hautaan. Omskiin saavuttua perhe määrättiin työhön
kolhoosiin.
Ajan myötä veli muutti takaisin Viroon, jonne myöhemmin
palasi muukin perhe. Virossa
Roosa meni naimisiin hänen
perässään Siperiasta tulleen pojan kanssa. Heille syntyi tytär.
Mutta taas alkoi uusi kierros
elämässä.
Kun tytär oli viiden kuukauden ikäinen, nuoripari joutui
muuttamaan pois kotoaan. Tällä kertaa tie vei heidän Komin
alueelle, jossa perheeseen syntyi
poika. Vasta vuonna 1956, Stalinin kuoleman jälkeen, perhe

pääsi palaamaan kotiseudulleen
Inkeriin. Elämä alkoi uudestaan
Lempaalan Maaselässä, miehen
kotikylän raunioilta, jonne ruvettiin rakentamaan uutta tehdasta ja työläisten asuinpaikkaa.
Roosa teki raskasta työtä muurarina ja tehdastyöläisenä. Perhe
asui parakissa ja hoiti lehmää ja
lampaita sekä kasvatti perunaa ja
vihanneksia, lisäapua elämiseen
toivat sienet ja marjat.

”Roosa kuunteli aina
salaa Suomen radiosta
jumalanpalveluksia
ja kotona puhuttiin
inkerin murretta.”
Tärkeä asia Roosan elämässä on ollut oman identiteetin,
kielen ja kulttuurin säilyttäminen. Roosa kuunteli aina salaa
Suomen radiosta jumalanpalveluksia ja kotona puhuttiin
inkerin murretta. Jouluakin
vietettiin 24. joulukuuta, vaikka virallisesti se oli kielletty.

Kotiseudulla lapset kasvoivat,
kävivät koulua, opiskelivat ammattiin ja menivät naimisiin.
Kun lapsenlapsia alkoi tulla,
asuminen pienessä kaksiossa
kävi vaikeaksi ja Roosa päätti
miehensä kanssa muuttaa Viroon. Siellä he viihtyivät hyvin,
kunnes vuonna 1991 muuttivat
Suomen Turkuun. Vähitellen
koko perhe lastenlapsia myöden muutti heidän perässään
Suomeen. Vuonna 2015 Roosan puoliso Reino pääsi taivaan
kotiin ja siitä lähtien Roosa on
asunut yksin omassa kodissaan.
Vuosien kuluessa perhepiiri on
kasvanut, ja nyt Roosa on viidennen polven mummo, jota
kaikki nuoremmat kutsuvat
lempeästi ”Babulja”.
90-vuotisjuhlia ei koronarajoitusten vuoksi pystytty pitämään
koko viiden sukupolven voimalla, mutta toivotaan, että seuraava pyöreä vuosijuhla tuo yhteen
kaikki Roosan rakkaat.
Toivotamme Roosalle kaikkea
parasta, terveyttä ja elämäniloa!

LUPAUS JALTALLA SAA JATKOA
Riikka Mahlamäki-Kaistinen
Huhtikuussa 2021 ilmestyvä
Anne Tarsalaisen teos Ettet
Unohtaisi nimeäsi, jatkuu siitä
mihin kirjassa Lupaus Jaltalla
jäätiin: nuoripari on mennyt
naimisiin, Andrei muuttaa Leningradista Helsinkiin ja tytär
syntyy. Anne näkee toistuvia
painajaisia siitä, saavatko isä ja
tytär lopulta Suomen kansalaisuuden.
”Kerron tässä kirjassani siippani
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Andrein Suomeen kotoutumisesta sekä sukulaisten kohtaloista Suomessa ja Neuvostoliitossa”, Tarsalainen kertoo omaelämänkerrallisen kirjansa jatkoosasta Inkeriläisten viestille.
Lukija saa kirjasta hyvän käsityksen Neuvostoliiton ja Suomen olosuhteista ja järjestelmien eroista 1980-luvulla. Teoksen
pääteemana säilyy edeltäjänsä
tavoin rakkaus – kaikki muu on

lopulta vain taustaa sille.
Toimittaja Tarsalaisen kerronnasta välittyy suuri lämpö ja
aitous. Hänen tapansa kertoa
vaikeistakin asioista on hyvin
erityinen. Hän näyttää joskus
näennäiselläkin huolettomuudelle, että ”elämä nyt vain tuo
tullessaan kaikenlaista”.
Teoksen esilukija arvio Tarsalaisen teosta ”Yksinkertaiseksi,

selkeäksi, tunteita herättäväksi
ja viehättäväksi”.
Teoksen julkaisee kustantamo,
kirjakauppa Reuna
Anne Tarsalainen on kutsuttu
kertomaan kirjoistaan Inkeriiltapäiviin, mutta vallitsevien
olojen takia, hänen esiintymisensä on jouduttu siirtämään
eteenpäin.

”PARI MUISTOA PITKÄN ELÄMÄNTIENI VARRELTA”
Aino Tolppa

”Olen kääntänyt sukututkimusta tehdessä monta kantoa ylt’ympäri ja löytänyt henkilöitä, jotka tiesivat
aina jotain ja joilta on jäänyt muistoja jälkipolville. Yksi tällainen henkilö on Aino Tolppa.”, Pirkko
Koso sanoo.
Tämäkin vielä leveästi: Koso jätti Inkeriläisten viestin toimitukseen, Mirja Marynovan venäjästä suomeksi kääntämän pätkän Tolppien sukuhistoriaa. Pidempi versio tekstistä on luovutettu Maiju Putkoselle inkeriläisten tarinoiden talteenottohanketta varten (Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot
haltuun -arkisto- ja muistiorganisaatiohankkeen).
Aino Tolppa kirjoitti Tolppalaisten perhekronikan sekä Antonina Sementsovan kronikan,
niin kuin hän sen muisti. Hän
aloittaa tarinan Viipurista peräisin olleen isoisänisänsä, Tuomas
Tolpan perheestä ja sen jälkeläisistä. Perheen pojat olivat Tolppa-sukunimisiä, tytär meni naimisiin Luukkolan perheeseen.
Ainon äidinpuoleiset sukulaiset
olivat Reposet Valkeasaarelta.
Omasta ja läheisten sukulaisten
perheistä Aino kirjoittaa hyvin
vähän ja lyhyesti, koska Tolppalan suvun tarina on jo tallennettu kirjaseen, jonka tekijänä
on Ainon siskontytär Antonina
Sementsova. Ainon sukukronikan lyhyt versio on käsin kirjoitettuna hänen muistelmissaan,

se ei ole vielä koneelle siirretty.
Aino kirjoittaa muistelmissaan,
että ”minä haluan kirjoittaa vain
siitä, mikä kuuluu minun omaan
elämääni. Vain pari muistoa pitkän elämäntieni varrelta”. Ja ne
ovat tässä:
Aino Tolppa
Suom. Mirja Martynova
1. Miten suomen kieli kiellettiin kouluissa.
Suomen kieli oli minulle äidinkieli. Vuonna 1936 suurin
vaikeuksin ja nälästä kärsien
valmistuin opettajaksi opettajateknikumista (se oli suomenkielinen opettajankoulutuslaitos Leningradissa), jossa olin
opiskellut kolme vuotta. Pyysin
lähettämään minut opettajaksi

Murmanskin alueelle sen takia,
että siellä maksettiin suurempaa
palkkaa.
Suomalaisia kalastajakyliä oli
silloin Murmanskista Jäämeren
rantaa pitkin ihan länsirajaan asti, ja niissä oli tietysti ala-asteen
kouluja. Minua onnisti pääsemään 7-luokkaiseen yläasteen
kouluun, joka oli Kuolan vuonon rannalla lähellä Murmanskia. Se oli ainoa suomenkielinen
yläasteen koulu. (Huom. silloin
peruskouluopetus kesti 7 vuotta.) Koulun yhteydessä oli internaatti, siis oppilasasuntola, jossa
asuivat rannikon kalastajakylistä
tulleet 5-7:nnen luokan oppilaat.
Olin silloin 17-vuotias, minulla
oli rakas työ ja erinomaiset työkaverit. Muistan rehtori Tuhka15

sen, opettajat Saarinen, Lappalainen, Hynninen, Rajala. Vood
(?) Latvalehto oli venäjänkielen
opettajana, vaikka me opettajat ja varsinkin oppilaat emme
osanneet venäjää melkein ollenkaan.
Kaikki sujui erinomaisesti oppivuoden 1937/38 talvilomalle asti. Talviloman aikana kaikki suomalaiset opettajat oli kutsuttu
Murmanskiin, missä meille ilmoitettiin, että suomenkielinen
opetus lakkautetaan ja suomen
kielen käyttö koulussa on kielletty. Meille kerrottiin, kuinka
paljon vakoilijoita on suomalaisten keskuudessa: Leningradin suomalaisessa teatterissa,
”Kirja”- nimisessä kirjapainossa
ja yleensä suomalaisen sivistyneistön keskuudessa.
Koko talviloman ajan opeteltiin ahkerasti venäjää aamusta
iltaan. Kun minä sitten palasin
loman jälkeen kouluun, olin
ainoa suomenkielinen opettaja, kaikki muut oli hajotettu eri
paikkoihin, monet vangittu, vain
Elsa Hynninen oli siirretty toiseen virkaan. Kun tulin töihin,
sanoin oppilaille kuten oli käsketty, että ”en ymmärrä suomea,
kaikki suomenkieliset kirjat on
tuhottava”. En unohda koskaan,
mikä melska siitä nousi – oppilaat itkivät, repivät kirjoja, avasivat ikkunat ja heittivät kirjoja
tuuleen, vaikka oli tammikuu ja
jäätävän kylmä.
Tästä alkoi kauhea aika. Kuuntelin lasten kertomuksia salaa,
mitä he olivat kokeneet kotona, kun vieraat miehet tulivat
yöllä kotitarkastukseen ja panivat kaiken ylösalaisin ja sitten
veivät isän ja äidin mukanaan.
Ilman vanhempia jääneet lap16

set pidettiin oppilasasuntolassa
kevääseen asti ja vietiin sitten
lastenkoteihin kenet minnekin.
Minä pyysin työpaikkaa venäläisestä koulusta ja minut siirrettiin
Kantalahden kouluun.

2. Kuinka olin kypsynyt ”kansanviholliseksi”.
Olin Kantalahden venäläisessä
ala-asteen koulussa opettajana kaksi vuotta, vuoteen 1940
saakka. Syksyllä 1939 alkoi
Talvisota Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Minä ihailin joskus
”ystäväpiirissä” suomalaisia sotilaita, heidän urhoollisuutta isänmaansa puolustuksessa. Se kyllä
riitti. Muistan yhden tapauksen:
Minä ja yksi venäläinen opettaja Valentina Vasiljevna Kokosh
olimme tekemässä seinälehteä.
Minun piti piirtää kartalle Neuvostoliiton uudet rajat, ja koska
Puola oli silloin jo jaettu Saksan
kera ja Saksan ja Neuvostoliiton
raja yhdistyi, niin sanoin ääneen,
että ”nyt on meidän vuoro”. Olivathan Länsi-Euroopan maat jo
miehitetty. Se ”hyvä ystävä” ja
työtoveri kirjoitti NKVD:hen
ilmiannon, että olin sellaista
puhunut.
18. kesäkuuta 1940 minut vangittiin ”kansanvihollisena”. Käytyäni läpi Murmanskin, Leningradin, Sverdlovskin (Uraalilla)
vankilat sekä Karabahskin (?)
keskitysleirin jouduin viimein
tai siis minut vietiin Akmolinskin (Astana) vankileirille Kazahstaniin.
Leirillä oli 7 000 naista, jotka olivat ”kansan vihollisten ja
pettureiden” vaimoja tai samanlaisia ”kansanvihollisia” kuin
minä. Kaikki olivat sivistyneitä
ja viisaita naisia. Leirin nimi
oli venäjäksi ALZHIR. Se oli

lyhennys, joka täysmuotoisena
tarkoitti ”Akmolinskin maanvihollisten vaimojen vankileiri”.
Monilta naisilta omat lapset
jäivät jonnekin maailman armoille, ja kun minä olin leirillä nuorin, 21-vuotias, niin sain
heiltä osakseni paljon hellyyttä
ja myötätuntoa. Muistan aina
kiitollisuudella kahta naista, joiden makuupaikat parakissa oli
minua vastapäätä. Toinen heistä
oli gruusialainen oopperalaulaja
Rusudan Tsverava ja toinen oli
Ljuba Jahvinova, korkean sotapäällikön vaimo.
He tekivät koruompeljan töitä,
ja minä olin nostamassa kaivosta vettä saunaan. Työtä tehtiin
kahdessa vuorossa: aamukahdeksasta kahdeksaan illalla ja
samat 12 tuntia yövuorossa. Illallista minun työssä ei annettu,
kun taas koruompelijat saivat.
Nämä kaksi naista tiesivät, että
olen kovin nälkäinen ja he tekivät niin, että jakoivat yhden
illallisen keskenään ja toisen
toivat minulle sinne kaivolle.
Minunhan piti seisoa 30–40
-asteisessa pakkasessa yön ja
kaataa vuotavalla ämpärillä kaivosta nostettua vettä altaaseen.

”Muistan aina
kiitollisuudella
kahta naista, joiden
makuupaikat parakissa
oli minua vastapäätä.”
Jumala siunatkoon heidän jälkeläisiään! Kummallakin oli ollut
oma tytär jossakin. Vankileirillä
jouduin tekemään kaikenlaista
työtä: tein tiiliä tiilitehtaalla, olin
kuormaajana myllyllä ja keskus-

varastossa, olin rakennustöissä.
Viimeiset vuodet olin töissä kasvitarhassa. Leirillä oli 200
hehtaaria kasvitarhaa, 2 ha:ia
hedelmäpuita, 40 km joka suuntaan viljapeltoja ja heinäniittyjä,
oli 1000 päätä lypsylehmiä, isot
hevostallit, sikala ja kanala. Ja
koska leirin alueella oli arojärvi, niin tietysti pidettiin suuret
määrät ankkoja. Kasvitarhaa
kasteltiin vakokastelumenetelmin. Ilman kastelua siellä ei olisi
kasvanut mitään. Järven rannalla oli pumppuasema, joka nosti
vettä isoon altaaseen, mistä se
meni pitkin kaivettuja ojia (arykeja) kasvimaalle. Kyllä se oli
hirmuinen työ kaivaa joka kevät
uudet ojat kun kaikki kasvikset
oli jo istutettu ja kylvetty. Etelän
aurinko paahtoi armottomasti
naisraukkoja. Olin niin pahasti
nääntynyt, että kuukautiset loppuivat. Oli siinä tavallaan hyvät
puolensa, sillä meillä ei ollut
saippuaa ja vettäkin oli hyvin
vähän pesua varten. Kaiken tämän jälkeen en koskaan voinut
synnyttää, en yhtäkään lasta.
Sitten ihan viimeisinä vankeusvuosina sain syödä kyllikseni.
Olin töissä kasvitarhassa ja me
salaa keitettiin perunoita ja
saimme syödä muutakin, mitä
pelloilla kasvoi: kurkkuja, tomaatteja, hunajameloneja. Olin
määrätty jakamaan vettä pelloille ja siksi sain luvan kävellä
vapaasti koko alueella. Kun taas
ne naiset, jotka tuotiin vartioituina töihin, eivät saaneet mennä syömään mitä kasvoi toisilla
pelloilla.
Vankeuteni loppuaikana leirillä
sain asua ihmisiksi ihan erillisessä huoneessa, missä meitä oli
vain neljä henkeä, eikä 270 ku-

ten tavallisessa parakissa. Meillä
oli melko mukavat olot: yksi iäkäs nainen oli töissä leipomossa
alustamassa taikinaa yövuorossa ja toi sieltä palasen taikinaa
pyyheliinaan käärittynä. Toinen
nainen Inna Foigd, kansallisuudeltaan saksalainen, oli työssä
sähköasemalla ja toi likaisessa
ämpärissä öljyssä kasteltuja rättejä polttoaineeksi (huoneessa
oli hella). Minä tietysti toin vihanneksia ja se neljäs toi meijeriltä, missä oli työssä, voita kupin
pohjalla. Näin me saimme syödä ihan oikeaa ihmisten ruokaa,
mitä ei saanut ruokalasta.
Ruokalassa keitettiin kesällä
keittoa rehumailasesta, jota kokit niittivät pelloilta ja kuljettivat kuormittain keittiön tarpeisiin. Se keitto oli mustaa ja
pahanhajuista. Talvella keitettiin
kaalikeittoa jäätyneestä kaalista,
sillä kaalinpäät säilytettiin ulkona vain hieman oljilla peitettyinä ja samoin porkkana. Porkkanaa vielä savustettiin ja keitettiin
siitä teetä.
18. kesäkuuta 1945 viiden vuoden tuomioni, jonka sain agitaattorina neuvostovaltaa vastaan, oli kärsitty loppuun. Kuukautta ennen oli päättynyt sota.
Minut kutsuttiin leirin päällystön luo ja ilmoitettiin, että en
pääse vapaaksi, koska olen suomalainen ja Suomi taisteli Saksan puolella. (Niin että minua
voi pitää sotaveteraanina, koska
kärsin ollessani suomalainen.)
Myös saksalaiset ja unkarilaiset naiset jätettiin leirille odottamaan ”erikoispäätöstä”. Sitä
odotettiin 16 kuukautta, ja kun
se viimein tuli, ei se paljon meitä
ilahduttanut. Sen mukaan olin
määrätty pakkotöihin Karagan-

dan hiilikaivokselle. Se tarkoitti
sitä, että sain elää muuten vapaana, mutta piti tehdä raskasta
työtä enkä saanut lähteä sieltä
mihinkään.
Olin hiilikaivoksessa työssä 5
vuotta. Työ oli niin raskasta,
että nyt en usko itsekään, että
ihminen kestää semmoista työtä vuosia. Suurena tukena siellä
olivat minun kohtalotoverit – japanilaiset sotavangit. He olivat
ahkeria työntekijöitä, viisaita ja
ymmärsivät hyvin, miksi suomalaiset ja saksalaiset ”madamit”
(se oli heidän sana), sivistyneet
ja nuoret naiset, tekivät työtä hiilikaivoksessa. Saksalaisia
naisia oli siellä hyvin paljon, ja
minulla oli paljon ystäviä heidän keskuudessa, mutta en ollut
kohdannut yhtäkään suomalaista ihmistä, enkä kuullut suomen
kieltä 20:een vuoteen.

”Olin hiilikaivoksessa
työssä 5 vuotta. Työ
oli niin raskasta, että
nyt en usko itsekään,
että ihminen kestää
semmoista työtä
vuosia.”
Kaivoksessa tehtiin usein kuudentoista tunnin työvuoroja,
sitten saimme levätä kahdeksan
tuntia ja taas töihin. Olin niin
epätoivoinen, että menin itkemään kaivoksen umpikuja-tunnneliin, jossa työt oli lopetettu,
ja siellä sain itkeä ja vaikertaa
ja myös rukoilla niin ettei minua kukaan kuullut. Ajattelin,
että Jumalakaan ei kuule minua
täältä, 300 metrin syvästä pilk17

kopimeästä manalasta.
Pääsin pois kaivoksesta kun
jouduin tapaturmaan. Minulta
murtui solisluu, kolme kylkiluuta ja lonkkaluu, päästä oli
repeytynyt nahkaa ja muutama
hammas oli poissa. Lääkärit
päättivät, että potilaalla ei ole
mitään toivoa ja panivat loikomaan käytävälle paljaiden lautojen päälle, mutta minä itse en
ajatellut kuolemaa hetkeäkään.
Olin toipunut ja kuukauden
päästä jo kävelin. Minut lähetettiin uudestaan kaivokseen.
Ei aikaakaan kun sain rintasyövän ja jouduin leikkaukseen.
Sen jälkeen en enää tietysti kelvannut kaivostöihin. Onneksi
pääsin kirjanpitäjäkurssille ja 8
kuukauden päästä minusta tuli
kirjanpitäjä, vielä 6 kuukauden
päästä olin jo varapääkirjanpitäjä. Sitten Moldovassa viimeiset
kymmenen vuotta olin pääkir-

janpitäjänä suurissa tuotantolaitoksissa.

”Minulta murtui
solisluu, kolme
kylkiluuta ja
lonkkaluu, päästä oli
repeytynyt nahkaa ja
muutama hammas oli
poissa.”
Minä en koskaan olisi suostunut
siihen, etten löytäisi omaisiani.
Pitkät 20 vuotta kirjoitin kyselyjä kaikkiin mahdollisiin virastoihin Leningradiin ja Moskovaan,
sain kielteiset vastaukset tai en
saanut ollenkaan. Viimein vastattiin, että etsi paikoista, missä
luulet omaisten asuvan. Minä
rupesin etsimään miespuoleisia
sukulaisia, jotka tiettävästi eivät

vaihda sukunimeä, etsin nimittäin Jaakkimaisia, jotka olivat
siskoni Annan miehen veljiä. Ja
tällä tavalla löytyi Aatami Jaakkimainen Leningradista, hänen
kautta sitten löysin omaiseni.
Sain tietää, että siskoni Tyyne
asui perheineen Siperiassa Turuhanskin-piirissä Jenisei-joen
rannalla, Mari-siskoni asui Virossa ja Anni Porojärvellä Karjalan tasavallassa.
Tuomas-veljeni kuoli nälkään piiritetyssä Leningradissa tammikuussa 1942. Toinen
veli Matti kaatui rintamalla
6.11.1942. Äitini kuoli Virossa
kesäkuussa 1947. Nämä tiedot
kuvaavat hyvin miten suomalaisia oli kohdeltu niinä aikoina.

Aino Tuomaantytär Tolppa
Syntyi v. 1919. Leningradin alueen
Kaljalan kylässä
Suomalainen
Knjäžegubskin alkeiskoulun opettaja
Asui Kantalahden piirin
Knjäžnoin metsäpörssin alueella.
Vangittu 18.06.1940.
Tuomittu 26.11.1940 Sisäasiain
kansankomissariaatin ja SNTL:n
Syyttäjäviraston komission päätöksellä
VSFNT:n rikoslain 58-10 pykälän
mukaan 5:ksi vuodeksi vankeuteen.
Rehabilitoitu 16.10.1989 VSFNT:n
Korkeimman oikeuden päätöksellä.
Muistokirja: Murmanskin alue, Karjala
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ETSITÄÄN TOLPPIA JA HIISKUJA
Etsin pikkuserkkujani Toivo ja
Olga Hiiskua, joiden äiti AnnaMari Tolppa oli syntynyt 1921
Valkeasaaren Alakylässä. AnnaMarin sisaruksia olivat Otto,
Olga, Hilja, Jalmari ja Reino
Tolppa.
Säilyneessä kuvassa luultavasti
Hiiskun perhettä. Keskellä Anna-Marin äiti Maria Joonaksentytär Tolppa o.s. Pöllä. Takana
seisomassa Anna-Mari ja miehensä, jonka etunimeä en tiedä
ja edessä heidän lapset Toivo ja
Olga Hiisku.
Lapsien Toivon ja Olgan arvelen
syntyneen 1950-luvun alussa.
Perhe asui tiettävästi 1950-luvun lopulla Krasnojarskin alueella, missä otettu kuva on kulkeutunut suvulleni Suomeen.
Äiti Maria Tolppa kuoli 1962.
Hiiskujen tiedetään palanneen
Leningradin alueelle 1970-luvun lopulla.

VALOKUVIEN VIERAAT IHMISET
Esiintyykö sukusi valokuvissa ihmisiä, joita et tunne? Oletko
aina miettinyt, kuka on tuo kuvan nainen, joka näyttää kuvan
perusteella olevan läheinen ystävä isoäitisi kanssa, mutta jonka
nimi ei ole sinulle asti säilynyt? Vai ihmetteletkö mikä on rakennus jonka edessä esi-isäsi valokuvassa seisovat.
Inkeriläisten viesti avaa lukijan toiveesta palstan, jossa julkaistaan lukijoiden valokuva-albumien aarteita. Jos sinulla siis on
vanha kuva, josta haluaisit tietää jotain lisää, lähetä kuva sähköpostitse tai kirjeitse toimitukseen. Me julkaisemme kuvan
lehdessä, jolloin ehkä joku lukijoista osaa kertoa mistä kuvassa
oikein on kyse, tai kuka vaikka on sinulle vieras ihminen tuttujen kasvojen keskellä.
Lähetä valokuva toimitukseen
Sähköpostitse: inkerinviesti@suomi24.fi
Tai postitse:
Riikka Mahlamäki-Kaistinen
Renkkelintie 28
40950 Muurame
(Palautamme pyydettäessä lähetetyn aineiston)

Voisiko Anna-Mari Hiiskun
mies olla kotoisin vaikkapa Toksovasta? Siellä päin tiedetään
asuneen useita Hiiskun perheitä.
Perheet siirrettiin pois, miehiä
vangittiin, jopa ammuttiin. Yhden Toivo Hiiskun, joka oli syntynyt vuonna 1919 Toksovassa,
tiedän kuolleen 2000 Lahdessa.
Tyttäret Omskista asti olivat olleet hautajaisissa.
Pienenkin vinkin liittyen Hiiskuihin ja erityisesti Siperiassa tai
myöhemmin muualla asuneista,
voi laittaa minulle tähän numeroon 040-8289756 tai soittaa.
Arnevi Kytöniemi
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ORVOKIT VEIVÄT KUULIJAT SYYSPIHLAJAN ALLE
Leila Kattelus
Turun seudun Inkeri-seuran
lauluryhmä Orvokki oli kutsuttu Aleksis Kiven päivänä konsertoimaan Raumalle.
Suomi-Venäjä-seuran Rauman
osaston järjestämä ”Syyspihlajan alla” -konsertti lauantaina
10.10.2020 klo 15.00 TulesTalolla keräsi useita kymmeniä
raumalaisia kuulijoita.
Lauluryhmä Orvokki on toiminut vuodesta 2015 lähtien, ensiesiintyminen oli inkeriläisten
kesäjuhlilla Viron Rakveressa.
Orvokki on esiintynyt useana
vuonna inkeriläisten juhlilla
Suomessa, Virossa ja Venäjällä.
Ryhmän ohjelmistoon kuuluu
inkeriläisiä, suomalaisia ja venäläisiä lauluja. Pianosäestyksestä
vastaa lauluryhmän pitkäaikainen johtaja Olga Aarnio.
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Ryhmäläisillä oli tavan mukaan
tälläkin kertaa esiintymisasuna
kaunis itseommeltu kansallispuku.
Tilaisuuden aluksi Suomi-Venäjä-seuran Rauman osaston
puheenjohtaja Irma Suonpää
toivotti lauluryhmän ja kuulijat
tervetulleeksi. Ohjelman lopulla hän kertoi vielä juhlapäivän
kunniaksi otteita Aleksis Kiven
mielenkiintoisesta elämästä.
Orvokki-ryhmän ohjelman alkupuoli painottui vanhoihin
suomalaisiin kaikille tuttuihin
lauluihin. Ohjelman nimikkolaulun Syyspihlajan alla lisäksi
ohjelmistoon kuului valsseja ja
tangoja, kuten Metsäkukkia,
Tango pelargonia, Tango merellä, Uralin pihlaja ja monia muita

mukaansatempaavia klassikoita.
Inkeriläisissä kansanlauluissa
korostui elämän kauneus, kun
esitettäväksi oli valittu laulut
Minun kultani kaunis on, Jos
linnulta siivet mä saisin sekä
Kaunis oli koivu.
Ohjelman loppupuolella ryhmä esitti sekä tunteikkaita että
iloisia venäläisiä lauluja ja esitys
päättyi pirteään ja vauhdikkaaseen lauluun Lauantaipäivä,
jossa esiintyjien värikkäät huivit
siivittivät laulun lentoon.
Lauluryhmän lisäksi konsertissa
esiintyi turkulainen oboensoittaja Lauri Portin. Hän herkisti
kuulijat muun muassa kauniilla
kappaleella Memory, joka muistetaan Andrew Lloyd Webberin
musikaalista Cats. Laurin herkkää soittoa on usein saatu kuul-

la Turun seudun Inkeri-seuran
omissa juhlissa Varissuon kirkolla. Oboe on puupuhallin, jolla useimmiten soitetaan klassista
musiikkia, mutta kuten konsertissa saimme todeta, oboen sointi taipuu myös tunnelmalliseen
kevyempään musiikkiin. Laurin
kaltaisen taitavan soittajan käsissä oboe soi kauniisti, kirkkaasti ja tunteikkaasti.
Konsertissa oli lämmin ja hieno tunnelma, vaikka koronaepidemiatilanteen vuoksi sisään
tultaessa käsiä desinfioitiin ja
konsertin aikana istuttiin loitolla
toinen toisistaan.
Orvokki-lauluryhmän konsertti
Raumalla 10.10.2020
Oboe soi kauniisti Varissuon kirkolla.

TAPAHTUMAKALENTERI
SUOMEN INKERI-LIITON OHJELMA:
Koronaepidemian vuoksi ei vielä tällä hetkellä tiedetä vuoden
2021 ohjelmista, pyrimme ilmoittamaan niistä nettisivuillamme
www.inkeriliitto.fi sekä sähköpostitse.
Ohjelmista voi tiedustella myös puhelimitse liiton toimistosta
045 261 2342.
Mikäli et ole ilmoittanut toimistoomme s-postiosoitettasi,
mutta haluat saada tiedotteita sähköpostitse, ole ystävällinen ja
ilmoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi
suomeninkeriliitto@gmail.com

Ilmoittajille
Tapahtumakalenteriin toivotut
ilmoitukset tulee toimittaa toimitussihteerille lehden kakkossivulle
ilmoitettuun aineiston vastaanottopäivään mennessä.

Hyvinkään Inkeri-kerho
Tiedustelut:
Puheenjohtaja: Leila Salo p. 040 567 7065
leila.salo@hotmail.com
hyvinkaan.inkerikerho@hotmail.com
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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 2021 tapahtumat Varissuon kirkolla, tilaisuudet alkavat klo
14.00:
su 7.3. Kevätkokous ja naisten päivän juhla
ma 5.4. Pääsiäisjuhla
su 9.5. Äitienpäivä
su 26.9. Syyskokous
la 30.10. Pyhäinpäivän kunniakäynti Turun hautausmaalla inkeriläisten muistomerkillä klo 12 ja kahvitarjoilu Varissuon kirkossa klo 14
su 26.12. Tapaninpäivän Joulujuhla

Muu toiminta:
Terveysneuvonta ja vastaanotot
Käsityö- ja askartelukerhot
Päivystys- ja kirjastotoiminta
Nuorten ja lasten toimintaa (kerhot, kulttuuri- ja luontoretket ym.)
Lauluryhmä Orvokki, uusia jäseniä toivotaan
Inkerin historiaan ja kulttuuriin liittyviä teemailtoja
Viikoittaiset ohjelmat löytyvät seinäilmoituksesta, facebookista ja
puh. 045 668 7628.
Koronatilanteesta johtuen muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.
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

VINKKI
Katso verkossa paneelikeskustelu
tieteen päiviltä teemalla Hyvä länsi,
paha itä. Punapakolaisten ja inkeriläisten ylirajainen liike. Mukana
paneelissa Lea Pakkanen, Reijo
Rautajoki ja Jussi Nuorteva.
https://youtu.be/CmN7cJmecVM
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Nyt ne tulliit ajat ettee
Nyt ne tulliit ajat ettee
Vaik`jo viskais itses vette
Muu ei auta
Mull`on akka delegatka
Bolsevikki
Lurjukses hiä minnuu sätti
Tontin verran työtä jätti
Ko läks kokouksee
Tänä aamult kolmelt nousin
suinee päineen töitä sousin
koko aamun
Pesin kupit, kiulut, kannut
Tupakkaa en suuhun pannut
Niin ol` kiire
Lehmän luntti lääväs potki
hännällään se silmät sotki
Määppäs lypsä.
Lehmä ammuu kytkyessä.
Lapset itkee kätkyessä
Voi mua mies parka.
Samovaarin tyhjän keitin
siihen teehommat heitin
Vaik` ol`jano.
Ole vaiti kuomaseni
Tuolt se tulloo kultaseni
Sielt se tulloo kapsuttaa
lippatukka lapsuttaa
Hyväst mielest polen jalkaa
Nyt se uusi elo alkaa.
On annettava kaikk kanat
nämä olliit akan sanat
Toivo Hiisku

