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Pääkirjoitus
Covid-19 -virus, hallituskriisi,
takatalvi, sukukansoistamme
kiistely Venäjällä, ilmastonmuutos Ukrainan räjähdysherkkä tilanne, USA:n uusi presidentti
näkemyksineen, kasvanut nuorisorikollisuus – ei siis mitään
uutta ja ihmeellistä Auringon
alla.
Hetkinen, on sentään uutta, ainakin minulle. Olen hyvin huolissani, sillä haluaisin ajatella ja
jakaa hyviä asioita, huonoista
asioistahan olemme elämämme
aikana saaneet yllin kyllin lukea.
Mutta en voi jättää asiaa vain sillensä, vaikka haluaisin. Lainaan
ensiksi sellaisenaan hieman IltaSanomien pääkirjoitusta ja sen
jälkeen lainaan toimittaja Arja
Paanasen kirjoitusta sellaisenaan
samassa lehdessä 26.4.2021.
Lainaukset kursivoituina:
Ilta-Sanomien pääkirjoitus 27.4.
kertoo, kuinka ”Venäjä on kasaamassa parhaillaan listaa ”epäystävällisistä maista” presidentti
Vladimir Putinin käskystä.
Ei liene millään tavalla hantien,
mansien eikä marien syytä, että
Venäjä on kovaa vauhtia ajautumassa todelliseen välirikkoon
Viron ja koko Euroopan kanssa. Välirikko ei ole myöskään
Suomen syytä, mutta sekä Suomi että kaikki Venäjän pienet
suomalais-ugrilaiset kansat ovat
nyt joutumassa ikävällä tavalla
sijaiskärsijöiksi suuren luokan
poliittisessa pelissä. Jupakka
alkoi purkautua vastikään Venäjän suomalais-ugrilaisten
kansojen yhdistyksen Afunin

julkilausumasta, jossa se kehottaa boikotoimaan Tartossa
kesäkuun puolivälissä järjestettävää suomalais-ugrilaisten
kansojen maailmankongressia.”
Toimittaja Arja Paananen kirjoitti asiasta Ilta-Sanomissa
26.4.2021 muun muassa:
Suomea syytetään Venäjällä
maan ”sisäisiin asioihin puuttumisesta” – Kremliä lähellä
oleva yhdistys vaatii boikottia sukukansakokoontumisille
”Suomalais-ugrilaisten kansojen
yhteistyö on joutunut Venäjällä
rankan kritiikin kohteeksi. Suomi–Venäjä-seuran pääsihteeri
Niina Sinkko ihmettelee, mistä
tuore julkilausuma on saanut
alkunsa. Suomi-Venäjä-seuran
pääsihteeri Niina Sinkko ihmettelee Pjotr Tultajevin johtaman
Venäjän suomalais-ugrilaisten
kansojen yhdistyksen tuoretta
julkilausumaa. Kremlin kanssa tiivistä yhteistyötä tekevä
Venäjän suomalais-ugrilaisten
kansojen yhdistys (Afun Rf )
virittelee boikottia kesäkuuksi Tarttoon suunniteltua suomalais-ugrilaisten kansojen
maailmankongressia vastaan.
Yhdistyksen mukaan Venäjän
suomalais-ugrilaisten kansojen länsimaiset kumppanimaat
käyttävät sukukansayhteistyötä
välineenä, jonka avulla pyritään
puuttumaan Venäjän sisäisiin
asioihin ja painostamaan Venäjää. Kritiikki kohdistuu erityisesti Suomea ja Viroa kohtaan.
– Käytännössä kaikista Suomen ja Viron delegaattien
esiintymisistä me kuulemme jatkuvaa kritiikkiä meidän
maatamme kohtaan ja Venäjän suomalais-ugrilaisten kan-

sojen elämää kohtaan, lukee
Afun-yhdistyksen perjantaina
julkaisemassa kannanotossa.”
Oma näkemykseni
En ole ajatellut asioista tällä tavalla, ja ajatukseni ovat
nyt sekavat. Mistä on kyse?
Koskeeko asia vielä Venäjällä
asuvia inkerinsuomalaisiakin?
Yhdellä sanalla ilmaisen kantani ja sana on: pelottaa! Suomi ei
ymmärtääkseni kuulu Venäjään
liittyen ”epäystävällisiin” maihin,
mutta eteläpuolellamme olevasta Virosta en voi lähteä arvelemaan enkä arvioimaan. Kuitenkin on huomattava, että Virossa
asuu Viron inkerinsuomalaisia,
ja tässä mielessä tätä aihetta kokonaisuudessaan on hyvä pohtia, sillä tuntuu, että kolme isoa
valtiota ovat kuin ”irtoamassa
mannerjalustoiltaan” eli Venäjä,
Ukraina ja Valko-Venäjä ja tämä
liikehdintä huolestuttaa ja saa
ajattelemaan jo lähitulevaisuutta.
Kun me emme tiedä.
Tietämättömyys on usein hyväksi, mutta pääkirjoituksen alussa luettelemani lista kannattaa
tiedostaa ja uhkakuvatkin, ikävä
kyllä, ymmärtää. Koronaviruksen alkuhetkillä, loppuvuodesta
2019 en olisi kyennyt näkemään,
mitä tulee tapahtumaan lähialueillamme, lähitulevaisuudessa - kuka olisi siihen kyennyt?
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Mitä hyvää voidaan ajatella tapahtuneeksi tänä aikana?
Minä näen uusien työmuotojen ja -tapojen syntymisen
etätöiden merkeissä olevan
jopa uudenlainen alku perheiden yhteyksien kiinteytyvän,
aivotoiminnat saattavat saada
rutiinien poistoista tarvittavan
piristysruiskeen ym. mutta jotain ilmapiirissämme itsessään
koen muuttuneen. Aika näyttää, mihin suuntaan, itse toivon
muutoksen tekevän kansamme inhimillisemmäksi toisiaan
kohtaan, oppivan uudelleen
vanhojen viisaiden sanat, tavat
ja teot nykyaikaan sovellettuina.
Entä minä?

Lukemattomilla kävelyilläni olen itse oppinut luontoa
seuraamalla paljon uutta, niin
lintulajien käyttäytymisistä
ryhmätilanteissa kuin luonnon heräämisessä kesää kohti. Osaan jo etukäteen arvata,
mitä tulen kokemaan kävelylenkeilläni purojen varsilla,
havupuumetsissä tai hiekkateitä jalkojeni alla narskutellen.
En todellakaan luonnossa vaellellessani ajattele pääkirjoituksen
alussa mainitsemiani asioita, sillä paljon hauskempaa ja aidompaa on oppia luonnon kokonaisuutta vaikka sitten räkättirastaan rätkytyksestä tai variksen
laulusta. Samaa tunnettahan
kaikki sisältävät, iloa, surua, näl-

kää, toivoa ja epätoivoa, vihaakin
ja taistelua omista reviireistään.
Luonnon kokonaisuus on auttanut minua ymmärtämään ihmistä ja tämän käyttäytymistä,
vaikka en halua verrata itseäni
varikseen muuten kuin lauluääneltäni.
Ehkä alussa mainitsemani kielteiset asiat vain yksinkertaisesti
kuuluvat ihmisluontoon - emme
me korkeasta kirjasivistyksestämme huolimatta juuri räkättirastaista poikkea, saati käestä, joka munii toisten lintujen pesiin.
Itse asiassa, meillä on paljon vertailukohteita, ikävä kyllä.
Juhani Valo

Kokouskutsu
Koronaepidemian vuoksi ei vielä tällä hetkellä tiedetä loppuvuodenvuoden 2021 ohjelmista, pyrimme ilmoittamaan niistä nettisivuillamme www.inkeriliitto.fi sekä sähköpostitse.
Ohjelmista voi tiedustella myös puhelimitse liiton toimistosta 045 261 2342.
Mikäli viranomaisten kokoontumisrajoitukset poistuvat pidetään liiton kevätkokous seuraavasti:
Kokouskutsu
Suomen Inkeri-liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina, syyskuun 25. 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
4

VANHAN INKERIN KIRKON PAPPEJA, ensimmäinen osa
AATAMI KUORTTI
Kirjoittanut: Markku Niemelä, rovasti, emeritus
Lapsuus ja nuoruus Kupanitsassa
Aatami Kuor tti synt yi
28.12.1903 Kupanitsan Korkan
kylässä. Kuortin perheen Haasin talossa asuivat isä Aaprami
(1860? – 1927), äiti Sohvi (1862
– 1932) veljet Antti (1894 – ?) ja
Juhana (1896 – ?) ja sisar Maria
(1902 – 1939), Aatamin kastoi
Jumalan lapseksi kirkkoherra
Aleksanteri Wehniäinen (1869
– 1963) ja konfirmoi Aleksanteri Korpelainen (? – 1937) juhannuksena 1919.
Rovasti Aatami Kuortti kuoli
Helsingissä 15.4.1997. Hänen
omien sanojensa mukaan ”olin
uskovainen pyhän kasteeni päivästä alkaen.” Lapsuus ja nuoruus elettiin kiinteässä yhteydessä Kupanitsan seurakuntaan.
Kirkkoherra Aleksanteri Korpelaisen (1880 – 1937) oli arvostettu pastori, joka vaikutti paljon
myös Aatami Kuortin julistajan

Kuva Kuortista noin 1920-luvullla.

Jyväskylän seminaariin
Monien vaiheiden jälkeen hän
sai Jyväskylän seminaariin opiskeluoikeudet seminaariin vuonna syksyllä 1930 ja valmistui
opettajaksi 1935. Hän avioitui
teuvalaisen Laura Haapamäen
kanssa 1935. Perheeseen syntyivät lapset Jorma, Irma, Inkeri
ja Jouko. Aatami ja Laura palvelivat opettajina Säynätsalon,
Muuratsalon koulussa 1935 –
1945. Sieltä he muuttivat Varsinais-Suomeen Sauvoon, jossa
toimivat kirkonkylän koulussa
opettajina vuodet 1945 – 1953.
Seminaarivuosina 1930 – 1935
Kuortti toimi Sleyn Jyväskylän
rukoushuoneen saarnaajana ja
kuoronjohtajana. Jatkosodan
aikana 1941 – 1944 hän toimi
venäläisten sotavankien sielunhoitajana ja tulkkina.

Aatami Kuortti kutsuttiin 1953
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen, Sleyn, matkasaarnaajaksi. Työkenttänä oli
koko Suomi. Sleyn maallikkopuhujana hän oli toiminut
jo vuodesta 1930 alkaen. Matkasaarnaajan tehtävien ohella
Aatami opiskeli papiksi, ja hänet vihittiin pastorin virkaan
Tampereen tuomiokirkossa
25.10.1957. Hän toimi matkapappina Sleyn palveluksessa
vuoteen 1963 saakka.
Matkapappivuosinaan minä
opin hänet tuntemaan. Aatami
Kuortti kävi vuosittain adventtina Lohtajan kirkonkylän rukoushuoneen juhlissa. Hän käytti
opettajan taitojaan meidän lasten ja nuorten tavoittamiseen.
Hänen puhetaitonsa arvostan
korkealle. Viimein työjakso oli
seurakuntapappina Helsingin
Kalliossa ja Alppilassa vuosina 1963 – 1973, jolloin hän jäi
eläkkeelle täytettyään 70 vuotta.
Sleyn ystäväpappina hän jatkoi
kuolemaansa saakka.
Saarnamatkoja hän teki myös
ulkomaille. Vuodesta 1947 alkaen hän kävi Ruotsissa sinne
muuttaneiden Inkerin suomalaisten kutsumana ja sitten
1970-luvulla hän teki kaksi saarnamatkaa Amerikkaan ja Kanadaan pastori Antti A. Lepistön
kutsumana.

Matkasaarnaajasta papiksi
Muuton myötä Helsinkiin
vuonna 1953 muuttui ammatti.

Kirjailijana
Aatami Kuortti oli lahjakas
opettaja, pappi ja kirjoittaja.

kutsumukseen. Aatami Kuortti kutsuttiin Inkerin Evankeliumiyhdistyksen saarnaajaksi
1923, siitä Lempaalan, Vuolen
ja Miikkulaisten seurakuntien
hoitajaksi 1927 – 1930. Talvella
4.2.1930 hänet vangittiin ja tuomittiin pakkotyöleirille VienanKarjalaan. Sieltä hän pakeni ja
sai pakomatkallaan osakseen
Jumalan varjelusta. Hän pääsi Suomen puolelle 20.6.1930
Kuusamon Lämsän kylään.
Elämä oli aloitettava alusta.
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Hänen ensimmäinen kirjansa
ilmestyi vuonna 1934 nimellä
Pappina, pakkotöissä ja pakolaisena. Inkeriläisen papin kertomuksia Neuvosto-Venäjällä.
Kirjan kustansi WSOY. Sodan
jälkeen se luokiteltiin kiellettyjen kirjojen listalle. Hänen
muut kirjansa kustansi Sley.
Vuonna 1964 tuo ”Ppp” kirja
ilmestyi uudella nimellä ”Kkk”
Kirkossa, keskitysleirissä, korvessa. Kirja sai suuren huomioin
ja siitä otettiin useita painoksia.
Uusin on vuodelta 1990.
Hänen muita kirjojaan ovat:
1962 Tapahtui Inkerissä, 1963
Inkerin kirkon vaikeita vuosia,
joka oli hänen pastoraalityönsä.
Tästä kirjasta otettiin päivitetty
uusi painos 1990. Teol.tri Reijo
Arkkila kirjoitti Inkerin kirkon
uuden alkamisen vaiheista ja
kirja sai nimen Inkerin kirkon
yö ja aamu. 1966 Juhana Inkerinsuomalainen, 1972 Aloitettava alusta ja viimeisin 1989
Veljeni sotavangit.
Kuortti on laajasti tunnettu
julistajana ja kirjojensa kautta.
Nuorison Ystävän toimitussihteerinä hän oli vuodet 1954 –
1963.’

kerin kirkon juhlille aina vuoteen 1996. Sley teki vuodesta
1989 alkaen ryhmämatkoja Inkerin kirkon evankeliumijuhlille.
Niillä matkoilla Aatami ja Laura
olivat mukana ja Aatami evankeliumijuhlien odotettu julistaja.
Inkerin kirkon merkittävä vaikuttaja
Rovasti Aatami Kuortti oli
mukana 4.3.1990 Pushkinin
kirkossa, kun Paul Saari vihki
ensimmäiset Inkerin kirkon diakonit. Toinen merkittävä juhla
oli Inkerin kirkon olemassaolon
julistus 14.5.1989 Kupanitsan
kirkossa. Jumalanpalveluksessa
saarnasi vanhan Inkerin kirkon viimein elossa oleva pappia

Aatami Kuortti ja liturgina oli
elpyneen Inkerin kirkon ensimmäinen pappi Arvo Survo. Juhlassa julkistettiin Inkerin suomalaisen evankelis-luterilaisen
kirkon (ISELK) olemassa olevaksi kirkoksi. Kolmas merkittävä juhla Kuortille oli helluntaina
Kupanitsan kirkossa 21.5.1991.
Viron kirkon arkkipiispa Kuno
Pajula vihki neljä inkeriläisistä
vanhemmista syntynyttä miestä papiksi. Häntä avustivat mm.
Aatami Kuortti ja Arvo Survo
ja Leino Hassinen. Reijo Arkkilan kanssa saimme palvella
toisena juhlapäivänä Kupanitsan kirkon täyttänyttä juhlaväkeä. Leino Hassinen kutsuttiin

”Sodan jälkeen kirja
luokiteltiin kiellettyjen
kirjojen listalle.”
Matkat Inkeriin
Helluntaina 1988 Aatami ja
Laura Kuortti tekivät ensimmäisen yhteisen matkan Inkeriin ja Kupanitsaan. He kävivät
Aatamin vanhempien haudalla
Kupanitsan kirkon vieressä, ja
Korkan kylässä sodissa säästyneessä lapsuuden kodissa. Tästä
alkoivat vuosittaiset käynnit In6

Kuva Aatami Kuortista ja Arvo Survosta vuodelta 1989.

Inkerin kirkon ensimmäiseksi
piispaksi 23.5.1993, jossa hän
palveli vuoden 1995 loppuun.
Sitten piispan tehtävät siirtyivät
Aarre Kuukaupin, joka vihittiin
piispaksi 1.1.1996. Inkerin kolmas piispa Ivan Laptev vihittiin
piispan virkaan 9.2.2020. Aarre
ja Ivan ovat inkeriläisiä.
Tällaisena minä Aatami Kuortin muistan
Pitkä, suoraryhtinen, taitava
puhuja, joka käytti puhuessaan
kysymyksiä ja vastauksia. Häntä
oli helppo kuunnella. Hän käytti puheissaan taitavasti Siionin
kanteleen lauluja. Hän oli lahjakas kirjoittaja. Opiskeluvuosina
1960-luvun lopulla kuuntelimme hänen saarnojaan Helsingin
Kallion ja Alppilan kirkoissa.
Hän kävi säännöllisesti puhumassa Kallion rukoushuoneen
seuroissa. Nyt se tunnetaan nimellä Pyhän Sydämen kappeli.
Hänellä ei ollut autoa. Maaseudulla opettajana ollessaan hän

käytti polkupyörää ja kaupungissa pappina toimiessaan hän
käveli reippaasti.
Aatami Kuortti on yksi Inkerin kirkon historian merkittävä
saarnamies, pappi ja yhteyksien
hoitaja. Arvo Survo kertoo merkittävästä paimenen vaihdosta:
”Inkerin kirkko uudelleen perustettaessa Aatami Kuorttia
tarvittiin aivan erityisesti elävänä siltana hävitetyn ja elpyvän
kirkon välille. Kun Jumalan aika
oli koittanut, kirkkomme nousi
vastuksista huolimatta. Aatami
sai elää voimakasta nousukautta.” Tuo vaihdos tapahtui Aatami Kuortille rakkaassa Kupanitsan kirkossa. Hän kirjoitti
juhlassa vuoden 1686 Kirkkojärjestyksen sisäkanteen tekstin:
”Kupanitsan kirkossa 14.5.1989
Tämä Inkerin kirkon ensimmäisen Kirkkolain luovutuksella
valtuutan Inkerin kirkon seurakuntien hoitajan, pastori Arvo
Survon tarvittaessa siunaamaan
ja asettamaan sananpalvelijoi-

ta olemassa oleviin ja herääviin suomalaisiin seurakuntiin
yhdessä Inkerin Suomalaisen
Evankelis-Luterilaisen kirkon
(ISELK) johdon kanssa.”
Aatami Kuortti
ISLEK Konsistorin vuonna
1927 asettama seurakunnanhoitaja”.

”Aatami Kuortti on
yksi Inkerin kirkon
historian merkittävä
saarnamies, pappi ja
yhteyksien hoitaja.”
Pastori Arvo Sulo Survo (1954
–) otti rovasti Aatami Kuortilta
Kirkkojärjestys- ja kirkkolaki
kirjan vastaan. Vastuupastoreiden vaihto oli tapahtunut ja
Inkerin kirkon uusi aamu oli
koittanut Jumalan armosta!
Markku Niemelä
rovasti, emeritus

PIETARIN SANOMAT OLI ALUEEN IKKUNA
MAAILMAAN
Antti Pullinen ja Riikka Mahlamäki-Kaistinen
”Kauppias Sergei Jacowiewan palveluksessa ollut piika oli menossa lehmiä lypsämään, kun isännän koira
kantoi hänelle suussaan jotain myttyä. Piika ilmoitti siitä heti isännälle ja kangaskääröstä paljastui kultaa.
Kaupungin löytötavaratoimiston mittauksen mukaan kultaa oli 2 naulaa 7 jakomittaa.”
Muun muassa tällaisesta tapahtumasta uutisoitiin suomenkielisessä Pietarin sanomat lehdessä
helmikuussa 1871. Kullan kohtalosta uutinen ei tiennyt kertoa
sen enempää.

Historiallinen lehti
Pietarissa ilmestyi vuosina 1870
– 1873 ensimmäinen Suomen
rajojen ulkopuolella ilmestynyt
suomenkielinen sanomalehti
Pietarin Sanomat. Lehden perustaja ja toimittaja oli kaupun-

gin suomalaisen Pyhän Marian
seurakunnan koulujen tarkastajana työskennellyt fennomaani
August Hagman.
Pietarin ja Inkerinmaan suomalaisille tarkoitetun lehden tavoitteena oli kansallisen sivistyksen
7

kehittäminen. Sen avustajina
toimivat tyröläinen opettaja ja
lukkari Abraham Tiisnekka,
Marian seurakunnan kappalainen Aloys Jeremias Piispanen
sekä aluksi myös seurakunnan
kirkkokoulun johtaja Tuomas
Friman. Kerran viikossa nelisivuisena ja kolmipalstaisena
ilmestynyt lehti painettiin Pietarissa Ettingerin kirjapainossa.
Sen levikiksi on arvioitu 700 –
1 000 kappaletta.
Lehden uutisaineisto oli pääosin lainattu Pietarin ja Suomen
lehdistä. Suurimman osan siitä
muodostivat Venäjän ja Pietarin
tapahtumat. Ulkomaanuutiset
liittyivät erityisesti Saksan–
Ranskan sotaan.
Venäjän suomalaisia koskeva
aineisto oli suhteessa vähäisempää. Erityisesti lehteä kiinnosti
koulujen, kirjastojen ja raittiusseurojen perustaminen Inkeriin.
Se pyrki myös seuraamaan Inkerin suomalaisten seurakuntien
tapahtumia sekä kertomaan alu-
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een historiasta ja kansanperinteestä. Suomen uutiset jäivät
melko vähälle huomiolle.
Varsinaisia pääkirjoituksia lehti
ei julkaissut. Lehdessä oli runsaasti kaunokirjallista ainesta.
Jatkokertomuksina julkaistiin
muun muassa Tuomas Frimanin
Tyhmenit ja Anninriuhta, K. J.
Gummeruksen Otteita ihmissydämen salaisuuksista ja Nikolai
Gogolin Nevan valtakatu. Runoista valtaosa oli A. J. Piispasen kirjoittamia tai kääntämiä.
Lisäksi julkaistiin valkeasaarelaisen talonpojan Jaakko Räikkösen runoja.
Lehdessä oli myös jonkin verran ilmoituksia ja pietarilaisten
kauppaliikkeiden mainoksia.
Uskonnollista aineistoa oli vähän.
Pietarin Sanomien kilpailijaksi
perustettiin August Hagmanin
ja Marian seurakunnan kirkkoherran Johannes Öhqvistin
välisen konfliktin seurauksena

Pietarin Sunnuntailehti. Kesällä
1872 Hagman siirtyi Helsinkiin
Morgonbladet-lehden päätoimittajaksi ja hänen tilalleen Pietariin tuli hänen veljensä Tyko
Hagman. August Hagman pysyi
kuitenkin muodollisesti Pietarin
Sanomien päätoimittajana ja
osallistui ilmeisesti Helsingistä
käsin myös sen toimittamiseen.
Huhtikuussa 1873 hän lopetti
lehden taloudellisesti kannattamattomana.
Vaikka lehden elinkaari jäi näin
lyhyeksi, se oli aikanaan alueen
ikkuna maailmaan.
Otteita helmikuun 5. 1871 lehdestä, referoinut ja kommentoinut Antti Pullinen:
Meiltä ja muualta
Pääuutiset koskevat Preussin
ja Ranskan sotaa sekä Pietarissa tapahtunutta rikosuutista
hovijääkärimestari Skarjatinin
onnetonta kuolemaa. Kuolema
ei ollutkaan metsästysonnetto-

muudesta johtunut, vaan kuinka
ollakaan, jahtimestarin oma ase
ei ollut syyllinen vaan kyse oli
jahdissa mukana olleen kreivi
Fersenin aseen vahinkolaukauksesta. Hovin tapahtumat olivat
tietysti tärkeitä pääkaupungin
ainoalle suomenkieliselle lehdelle, joka oli
ensimmäinen suomalainen lehti
Suuriruhtinaanmaan ulkopuolella, ulkosuomalainen. Pääsivulle kirjoitettiin lisäksi Henkiveron uudistuksista, jokainen
maksoi henkiveron, kuten A.
Kiven teoksessa onneton sankari huutaa ”henkirahan minäkin
maksan”.
Pandemia raivosi jo vuonna
1871 Inkerissä
Kolmannella sivulla kerrottiin
ikävästä sairausaallosta. Yksin
Inkerinmaalla oli sairastunut
49 671 henkilöä, joista tuli terveeksi 42 996 ja kuoli 3 355 ja
vuoden vaihteessa jäi sairaaksi
3320 henkeä.
Lasten baali
Lasten baali otsikoitiin oikein
harvennetulla alkusanoilla, kyseessä oli aatelisklubin lastenjuhlasta H.K.K. Maaria Nikolavevan suojeluksessa. Arpajaisten
rahallinen tuotto annettiin Pietarin köyhien vaimojen ompelutoiminnan tukemiseen ja voitot
eli H. M. Keisarinnan lahjoittamia hopea-kannuja, lautasia ym.
Juhla oli kaikin puolin onnistunut, kirjoittaa Pietarin Sanomat.
Kulttuuri kiinnosti
Teatterista -otsikolla kerrottiin
neljä uutista. Avelina Pattin
Moskovan konserteista, oopperalaulja Mlle Marta Sass:n
matkasta Wieniin, Mikaelin

teatterin näytelmästä ja keisarin
laulukunnan ensimmäisen laulajan jäähyväiskonsertista.
Lehdessä oli myös alaosassa, helposti leikattavissa oleva
tärkeä jatkokertomus vetävällä omalla otsikolla Maailman
loppu. Historiallinen kertomus.
Näitä jatkokertomuksia todella leikattiin paljon ja levitettiin
naapureillekin luettavaksi.
Kirkossa ahdasta
Lehdessä käsiteltiin näyttävästi Suomalaisen Pyhän Marian
seurakunnan kertomus suuresta
ahtaudesta sillä kirkko oli ahdinkoon asti täynnä eri tilaisuuksissa.
Wiinakuolemat
Vuodesta 1884 viinan hinta tuli
puolta halvemmaksi ja kulutus
kasvoi kolme – neljä kertaa suuremmaksi. Pietarin hospitaaleissa oli vuodessa viinan takia
3 293 henkeä, joista kuoli 293.
Jutussa on tarkkoja tilastoja vuosien varrelta wiinakuolemista.
Katkennut vihkikaava
Takasivun uutisissa kerrotaan
morsiusparin vihkilaisuudesta, joka oli jo edennyt kohtaan,
jossa tiedustellaan ”onko jollain
sanomista tämän parin avioliittoa vastaan, sanokoon sen nyt

tai vaietkoon ikiajoiksi”. Ja kas,
yleisöstä nousi nuori nainen, sotamiehen tytär sanoen eläneensä
sulhasen kanssa useita vuosia ja
synnyttäneensä hänelle lapsen
ja odottavan nyt toistakin lasta.
Lisäksi tyttö kertoi sulhasen luvanneen mennä hänen kanssaan
avioliittoon. Nainen ei voinut
suostua, että sulhanen nyt menisi toisen naisen kanssa avioliittoon. Tähän jäivätkin nämä
vihkijäiset komeassa kirkossa.
Ilmoituksia
Ilmoituksia on vähänlaisesti.
Muun muassa Suomalaisen P.
Marian seurakunnan kirkossa
kerrotaan saarnaavan sunnuntaina puolilta päivin pastori Piispanen. Suomalaisten käsityöläisten
seura ilmoittaa kokouksestaan,
jossa on esillä ed. vuoden tilit ja
toinen kertoo myyvänsä Suomen voita, palvattua lampaan
ja raawaan lihaa, hailia ja kuivaa
leipää.
”Wäkiviinan himosta 7 päivässä” ilmoituksessa markkinoidaan
vieroittamista viinankiroista yrteillä. Hinta moiselle hoidolle
on 15 ruplaa ja hoitoa löytyy
osoitteesta: Demidovan poikkikatu N:o 4, kortteli N:o19.
Ilmoituksia on kaikkiaan kovin
vähän. Tästä johtui myös lehden
lyhyeksi jäänyt ikä.
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INKERI JA INKERILÄISYYS -HANKE ON PÄÄTTYNYT JA
UUSI VERKKO-OPETUSAINEISTO JULKAISTU
Maiju Putkonen
Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot haltuun -hanke toteutettiin vuosina 2018 – 2020 Inkeriläisten sivistyssäätiön, Kansallisarkiston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran yhteistyönä. Hankkeessa
keskityttiin erityisesti arkistoaineistojen hankintaan ja muistitietohaastatteluiden tekemiseen mm. sukututkimus- ja tutkimuskäyttöä varten.
Hankkeen aikana haastateltiin
yhteensä 120 henkilöä. Ainoastaan muutamia haastatteluita ei
ole pystytty vielä toteuttamaan
koronapandemian vuoksi. Nämä
jo tehtäväksi sovitut haastattelut
tullaan tekemään hetimmiten,
kunhan haastatteleminen on
jälleen turvallista.
Arkistoluovutuksia saatiin sekä pieninä että ja suurina erinä
yhteensä noin 200 kappaletta.
Aineistot sisältävät yksityisten
henkilöiden, perheiden ja sukujen aineistoja sekä yhdistystenkin arkistoja. SKS:n kokoelmat
karttuivat niin tekstin, kuvan,
äänitteiden kuin videoidenkin
muodossa. Lisäksi toimitimme
muutamia arkistoluovutuksia
eteenpäin Kansallisarkistolle,
Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille (KAVI:lle) sekä
Kansallismuseolle.

sekä arkistoaineistoa luovuttaneille, teidän ansiostanne hanke
onnistui yli odotusten!
Inkeri ja inkeriläiset -verkkojulkaisu
Osana hanketta SKS julkaisi
maaliskuun 2021 lopussa Inkeri
ja inkeriläisyys -oppimisaineiston, joka on ensimmäinen kouluopetukseen suunnattu julkaisu
Inkerin historiasta ja inkeriläisten kohtaloista. Verkkojulkaisu
perustuu tutkimukseen, arkisto- ja museoaineistoihin sekä
inkerinsuomalaisten muistitietohaastatteluihin. Tekstin ja valokuvien lisäksi julkaisu sisältää
animoituja karttoja, äänitteitä
sekä videoita, jotka elävöittävät

lukukokemusta.
Julkaisu kattaa inkerinsuomalaisten historian päävaiheet helposti omaksuttavassa muodossa
varhaishistoriasta alkaen aina
1990- ja 2000-luvuille asti. Lisäksi opetuspaketissa käsitellään
muun muassa suomen kielen
merkitystä inkeriläisille yhteisöille sekä inkeriläisen kulttuurin ja sivistyksen kehittymiselle 1800-luvun lopulta alkaen.
Kansanperinteistä esille nostetaan inkeriläinen runonlaulu,
kansantanssit ja kansanpuvut.
Kulttuuria kuvataan myös hengellistä elämän sekä luterilaisen
kirkon merkityksen kautta.

Aineistot ovat kiinnostuneiden
käytettävissä SKS:n arkistossa
ja Kansallisarkistossa osittain
jo nyt, ja enenevissä määrin sitä
mukaa, kun niitä saadaan järjestettyä. Toistaiseksi koronatilanteen takia asiakaspalvelu on
valitettavasti vielä rajoitettua.
Ennen kaikkea lämmin kiitos
kaikille teille oman elämäntarinanne haastatteluissa jakaneille
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Urheilukilpailut Pirkkolan urheilukentällä kesäjuhlien yhteydessä 1969. Inkeriläisten
sivistyssäätiön kuvakokoelma, osana SKS:n hanketta.

”Tekstin ja valokuvien
lisäksi julkaisu sisältää
animoituja karttoja,
äänitteitä sekä videoita,
jotka elävöittävät
lukukokemusta.”
Verkkojulkaisuun on laadittu
kaksitoista pienoiselämäkertaa,
joiden kautta avautuu erilaisten
inkerinsuomalaisten elämänpolkuja ja näkökulmia 1900-luvun lähihistorian tapahtumiin,
kuten toiseen maailmansotaan
sekä neuvostovainoihin. Lyhyiden videohaastatteluiden kautta
oppilaat pääsevät toisaalta tutustumaan myös 2020-luvun Suomessa elävien inkeriläistaustaisten nuorten aikuisten näkemyksiin identiteetistään ja siitä mitä

inkeriläisyys heille merkitsee.
Tehtävät on suunnattu yläkouluja lukioikäisille, ja ne on laadittu historian ja yhteiskuntatopin,
uskonnon ja elämänkatsomustiedon, äidinkielen sekä maantiedon opetukseen. Mukana on
myös eläytymis- ja empatiatehtäviä eri oppitunneilla käsiteltäväksi. Verkkojulkaisu täydentää
perinteisten oppimateriaalien
sisältöjä ja laajentaa oppilaiden
näkökulmaa Suomen historiaan
ja yhteiskuntaan.
Vaikka julkaisu on suunnattu
koululaisille, se on avoin myös
kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Inkeri ja inkeriläisyys
-julkaisuun on lisäksi sisällytetty Lisää tiedonlähteitä -osio,
josta pääsee eteenpäin arkisto-,
kirjasto- sekä museoaineistojen

äärelle, kun haluaa yhä syventää
omaa osaamistaan.

” Vaikka julkaisu on
suunnattu koululaisille,
se on avoin myös
kaikille muille aiheesta
kiinnostuneille.”
Inkeri ja inkeriläisyys -oppimisaineisto löytyy verkko-osoitteesta: https://inkerilaiset.
finlit.fi
Maiju Putkonen
Inkeri ja inkeriläisyys – muistot
talteen, arkistot haltuun -hankkeen (2018–2020) projektipäällikkö

LAHDEN TERVEISET!
Lahdessa kaivataan jo kovasti yhteisiä kokoontumisia ja harmitellaan sitä, ettei kerhon piirissä olleita
syntymäpäiviä olla päästy kunnolla juhistamaan.
Inkeri Ojala
Olemme koko maailmassa ja
myös koti Suomessamme olleet
”Koronan” kourissa. Se on tuonut mukanaan surua, ahdistusta ja monenlaista yksinäisyyttä.
Saamme kuitenkin olla kiitollisia, että olemme selviytyneet
täällä näinkin hyvin. Ja kun
kevätaurinko tulee näkyviin, se
tuo toivon ja ilon sydämiimme.
Elämä voittaa! Ja meillä täällä
on toivoa toteaa puheenjohtajamme Toivo.
Tänä keväänä meidän Inkerikerholaisista on jo usea viettänyt
syntymäpäiviä, vieläpä pyöreitä.
Emme ole päässeet yhdessä

juhlimaan, mutta toivottavasti
kesällä saamme kokoontua johonkin kesäpaikkaan viettämään
yhteissynttäreitä.
Hyvä syy juhlimiseen on
myös se, että kerhomme viettää
tänä vuonna 45-vuotis juhlaa.
Keväällä 1976 rovasti, tohtori
Juhani Jääskeläinen pani EteläSuomen sanomiin pienen ilmoituksen, jossa kutsui inkeriläisiä
Joutjärven kirkolle tapaamisiin.
Pieni joukko kokoontuikin paikalle. 3.5.1976 kerho virallisesti rekisteröitiin ja Inkeriläisten
yhdistys ry:n alainen Lahden
seudun Inkeri-kerho aloitti toi-

mintansa.
Lähikunnistakin alkoi tulla ihmisiä kerran kuussa pidettäviin
kerhoiltoihin. Enimmillään kerhoomme kuului 35–40 jäsentä.
He olivat pääasiassa vuonna
1943 Suomeen tulleita inkeriläisiä ja heidän omaisiaan ja ystäviään. Tällä hetkellä varsinaisia
jäseniä on enää parikymmentä ja
suurin osa paluumuuttajia.
Syntymäpäiväsankareita
Nyt haluaisin kertoa vähän
näistä syntymäpäiväsankareista.
Kahdesta 90-vuotiaasta, tärkeästä kerholaisesta, kerron sitten
seuraavassa numerossa.
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85 vuotta sitten, 8.31936 syntyi Arvo Korkkinen Tuutarissa Kippolan kylässä. Hän tuli
Suomeen inkeriläisen siirtoväen mukana 1943 ja sai Suomen
kansalaisuuden 1957.
Hän asui Rantasalmella äitinsä, Maria siskonsa ja Matti
veljensä kanssa. Hän kävi kansakoulun jälkeen Säämingin
kristillisen kansanopiston ja
sen jälkeen erilaisia ay- opintokursseja. Vuonna 1958 koko
perhe muutti Lahteen.
Arvo työskenteli puuseppänä
Askon huonekalutehtaalla.
Sieltä hän siirtyi Puuväenliitoon ja toimi siellä erilaisissa

tehtävissä, viimeksi talouspäällikkönä.
Lahden kaupungissa hän on
toiminut erilaisissa luottamustehtävissä. Hän ei ole pannut
kynttilää vakan alle.
Arvon rakkaita harrastuksia ovat
kilpa- ja retkimelonta, josta on
saanut Suomen Kanoottiliitolta
Melontaneuvoksen nimityksen
vuonna 2003. Hän on tehnyt
Lahden melontakeskukseen
Kahvisaareen Suomen ainoan
melontamuseon. Liikunta- ja
urheilun kultaisen ansiomerkin
hän sai 2006.
Inkeriläisyys on kulkenut pu-

naisena lankana koko Lahdessa
olon ajan. Hän on ollut ja on
kerhomme rahastonhoitajana
ja järjestänyt erilaisia matkoja
Venäjälle, Viroon ja Ruotsiin.
Useimmat ovat olleet heimomatkoja, joissa on tavattu paikallisia inkeriläisiä. Myös kotimaassa on tehty vuosittain
erilaisia, mukavia matkoja. Jo
80-luvulla aloitettiin joulumatkat. Käytiin tutustumassa lähiseutujen ja kaupunkien kirkkoihin ja nähtävyyksiin ja syötiin
sitten yhteinen jouluateria jossain paikallisessa ravintolassa.
Arvo on meille ystävä johon
voi luottaa ja joka hoitaa hommat!
12.4.1941 syntyi Leena Padasjoella 80 vuotta sitten. Hän on
Arvo Korkkisen vaimo, ollut
jo 55 vuotta. Hänkin muutti
Lahteen 1958 ja teki työuransa
päiväkodissa. Molempia nuoria
kiinnosti vesi ja melominen.
He tapasivatkin Lahden Urheilutalolla vesisamoilijoiden
kokouksessa. Ja siitä alkoivat tapaamiset ja yhdessä huristeltiin
Kahvisaareen tai Joutjärvelle.
1966 vietettiin häitä ja vuonna
1968 syntyi Janne poika, joka jo
pienenä sai tutustua kanoottiin.
Nyt Leena ja Arvo ovat onnellisia neljän lapsen isovanhempia.

Arvo ja Leena
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Leena alkoi Arvon kanssa yhdessä käydä Inkeri-kerhossa ja
se jatkuu yhä. Hän on meidän
hymyilevä kahvinkeittäjämme.
Ja kun olemme viettäneet valtakunnallisia kesäjuhlia Lahdessa,
hän on vaatimattomasti, voimiaan säästämättä ollut koko aja
keittiöhommissa. Juhlaohjelmat
ovat häneltä menneet ohi, mutta hän on halunnut tehdä toisille

hyvät juhlat.
Arvon ja Leenan yhteistyö ja
panos kerhollemme on ollut
todella mittava ja tärkeä.
4.41939 syntyi Arvon pikkusisko Maria myös Tuutarissa, niin
ikään. Hän täytti 82 vuotta, eikä
suotta. Hänkin kävi Rantasalmella asuessaan Säämingin kristillisen kansanopiston. Lahteen
muutettuaan hän valmistui pukuompelijaksi Harjun ompeluja vaatetuskoulusta. Hän työskenteli myös Askon tehtaalla.
Maria on työn ohella suorittanut
erilaisia kursseja ja opiskellut
Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksessa. Hänen mottonsa
on ollut: oppia ikä kaikki. Hänellä on kaksi lasta; poika ja
tyttö ja lapsenlapsiakin hän on
päässyt hoitamaan.
Hänenkin sydäntään lähellä on
melominen ja se jatkuu yhä. Kun
jäät tänä keväänä lähtivät, lähti
myös Maria kahvisaareen melomaan. Hänenkin koko perheensä viihtyy melomassa.
Maria on ollut kerhomme sihteerinä 24 vuotta, hän on tuottelias kirjoittaja, pöytäkirjojakin
kerhopäivistämme on toistakymmentä paksua kansiota.
Suomen Inkeri-liiton hallituksen jäsen hän oli reilut kaksi-

Väinö ja Maria
kymmentä vuotta.
Herkulliset munkit ja pullapitkot ovat hetkessä syntyneet
kerhokahveillemme. Hymy on
aina herkässä ja empaattisena
ihmisenä hän on kiinnostunut
meistä kaikista ja haluaa auttaa.
27.4.1941 syntyi Väinö Lahti ja
täytti juuri 80 vuotta Hän syntyi
Helsingissä. Hän asui siellä stadin poikana vajaat 20 vuotta ja
muutti sitten Lahteen. Hänkin
sai työpaikan Askon tehtaalta.
Hän työskenteli siellä monenlaisissa tehtävissä 21 vuotta, viimeksi työnjohtajana.
Askon tehtaalla hän näki myös
iloisen Marian ja Marian mukana löytyi myös melontaharrastus. Vuonna 1986 vietettiin

MITÄ TEILLE KUULUU?
Kerro nyt lukijoillemme seurasi terveiset lähettämällä kuvia ja kertomuksia tapaamisista, yhteydenpidoista tai vaikkapa vain yhteydenpidon kaipuusta osoitteeseen:
inkerinviesti@suomi24.fi
p. 050 599 6773
Riikka Mahlamäki-Kaistinen
Renkkelintie 28
40950 Muurame

melontakeskuksessa Marian ja
Väinön häitä. Väinö liittyi silloin myös Inkeri-kerhoomme ja
on siitä saakka ollut uskollinen
kävijä.
Väinö on myös monitoimimies
ja yhdessä Arvon kanssa he
ovat suunnitelleet matkamme
ja retkemme. Kesäjuhlien puitteitten järjestämisessä he ovat
kantaneet ”painavimman” vastuun Tällaisista tukipilareista
kerhomme saa olla kiitollinen.
Väinöllä on myös kynä pysynyt
kädessä ja hän on tehnyt kerhollemme erilaisia ilmoituksia
esim. Kesäjuhliemme mainokset. Postimerkkien keräily on
myös yksi hänen lempiharrastuksiaan
Vaikka Leena ja Väinö eivät
ole Inkerissä syntyneitä, me pidämme heitä ”lnkeriläisinä” ja
uskon että he itsekin haluavat
sydämessään sitä olla.
Kerhomme haluaa kiittää Leenaa, Arvoa, Mariaa ja Väinöä ja
toivottaa onnea ja Jumalan siunausta tuleviin vuosiin. Olette
ihania ja tärkeitä meille.
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SUKUTUTKIJOIDEN AARREAITTA KAIKKIEN
SAATAVILLA
Kansalliskirjaston digitoitujen lehtien tarjonta laajeni alkuvuodesta 10 vuodella, kun käyttöön tulivat
kaikki Suomessa 31.12.1939 mennessä julkaistut lehdet. Lehdet ovat nyt kaikkien luettavissa digi.
kansalliskirjasto.fi -palvelussa.
Pirkko Koso
Kansalliskirjaston digitoimat
1930-luvun sanomalehdet tuottivat niitä lukeneille sukujaan
tutkiville heti iloisen yllätyksen.
Aikoinaan 2000-luvun alussa
Vihkojen perhealbumista löydetty kuva osoittautui arvokkaaksi, kun sen avulla saatiin
selville Kellomäen asettuneiden
pakolaisten nimiä ja sukulaisuussuhteita. Se minkä vuoksi
kuva oli otettu noin 1930-luvun
alussa, on ollut sukujaan tutkiville arvoitus. Hautajaiskuvasta
ei ollut kyse. Kenties merkkipäivästä.

Tärkeä tietokanta
Historiallisen sanomalehtikirjaston tietokannan rakentaminen aloitettiin 2000-luvun
alussa ja se jatkuu edelleen.
Tarjolla on lähes 20 miljoonaa
sivua digitoitua aineistoa, johon
voi tehdä tekstihakuja. Lehdistä
on mahdollista kerätä aineistoa
ja jakaa sitä vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Tekijänoikeuden
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alaista aineistoa ei saa välittää
eteenpäin ilman oikeudenomistajan lupaa. Käyttäjän toivotaan
aina viittaavan käyttämäänsä aineistoon oikealla tavalla.
Ensin digitoitiin 1771 – 1910
ilmestyneitä sanomalehtiä. Tämän vuoden alusta Kansalliskirjasto on avannut 1930-luvun digitoidut lehdet asiakaskäyttöön.
Digitoidut lehtiaineistot ovat
aarreaittoja kaikille, niin myös
inkeriläisille, sukujuuriaan tutkiville ja historiaa harrastaville.
Parhaiten tietoa Inkerinmaan
asioista ja inkeriläisten oloista
välittivät ne lehdet, jotka ilmestyivät Raudussa, Sortavalassa,
Käkisalmessa tai Viipurissa. Yk-

kannattaja. Vapaasta Karjalasta
muodostui Inkerin pakolaisten
oma uutislehti. Lehdessä oli
paikallisten uutisten rinnalla
uutisia ympäri maailmaa, mutta
eritoten välitettiin viestejä rajan
takaa entisiltä kotiseuduilta.
Inkerinmaan uutisista kertoi
suomenkielinen Pietarissa ilmestynyt lehti ”Vapaus”. Suomessa ilmestyviin lehtiin välitettiin Vapaus-lehden kirjoituksia
ja uutisia. Kansalliskirjastomme ei ole digitoinut tätä lehteä.
Mutta on digitoinut Pietarissa
ilmestyneestä Neva-lehdestä
vuosikerrat 1912 – 1917.

”Vapaa Karjala ja Inkeri 7.1.1933 no1”
”Pikku-uutinen: Vapaa Karjala
1924/25.4.1924 no 17”
si tällainen lehti on ollut Vapaa
Karjala, ensin Aunukselaisten ja
Vienan karjalaisten ja sittemmin myös inkeriläisten äänen-

Vapaa Karjalan ja lisäksi muidenkin Suomessa ilmestyneiden
lehtien palstoilla oli vankileireiltä karanneiden kertomuksia. Samoin valtakunnan rajalla
kiinnijääneiden kohtaloista ra-

portoitiin.
Monien Pohjois-Inkeristä karkotettujen nimiä julkaistiin lehdissä. Sukututkimusta harrastavat voivat kokeilla etsiä lehdistä
hakusanalla mm. ”Solovetskin
vankileiri” kadonneita omaisiaan.
Pakolaiskoulu Maikkula
Suomeen tulleita pakolaisia
varten perustettiin aluksi pakolaisleirejä. Pakolaistulva synnytti tarpeen keskitettyyn pakolaishuoltoon ja tehtävän sai
valtion pakolaisavustuskeskus.
Huoltolaitoksia perustettiin ja
lakkautettiin ja siirrettiin tarpeen mukaan.
Itä-Karjalan pakolaisia majoitettiin Maikkulaan, Oulussa
tyhjilleen jääneisiin kasarmeihin.
Maikkulalla on melkein 50-vuotinen historia pakolaisten huoltolana, kansakouluna, lastenkotina ja vanhainkotina. Lehden
välityksellä pakolaiskoulun johtaja antoi ohjeet uusille oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

”Vapaa Karjala/1929 23.8.1929 no 34”
Maikkulassa vietettiin vuosittain heimo-, joulu- ja kesäjuhlia
ja niihin osallistuttiin ympä-

ri maata pitkistä etäisyyksistä
huolimatta ja näistä juhlista
riitti uutisaihetta omissa äänenkannattaja-lehdissä.
Nimimerkkiä Harava käyttänyt uutisankkuri kirjoitti vuona
1932 Maikkulan vierailustaan
näin:
Haravan haasteluja
Tässä päivänä muutamana pistimme pillit säkkiin ja läksimme
pistäytymään Maikkulan pakolaiskouluun. Olikin jo vierähtänyt
toista vuotta siitä, kun viimeksi
Maikkulassa kävimme.
Tänä aikana on Maikkula ja olot
siellä muuttuneet, näin ajattelimme matkalle lähtiessämme. Mitähän pula-aika on voinut siellä
aikaan saada? Ovatko vanhemmat jaksaneet tänäkin syksynä
pienokaisensa tarpeellisine vaatetuksineen koulun suojiin lähettää?
Onko opettajakunta yhtä valpas ja
huolellinen pienokaisten hoitoon
nähden kuin aikaisempina vuosina? Mielessä liikkui vielä lukuisia
muita ajatuksia, joita tällaiseen
kotiin tutustumismatkalle lähtiessä herää.
Saavuimmekin perille kaikessa
hiljaisuudessa myöhäisellä – syysillan pimeydessä. Talonväki oli
jo ehtinyt päivän työt päättää ja
tarjottiin illallista ennen meitä
saapuneille vieraille, pastori Varjovaaralle. Samaan seuraan toivotettiin meidätkin tervetulleeksi, jotenka vastaanotto tapahtui
tämäntapaisessa ominaisuudessa.
Loppuilta meni hupaisasti kuulumisien kertomisessa.
Seuraavana aamuna katselimme
talon suojia, tutustuimme talon
palvelusväkeen ja muihin seikkoihin, mikä vieraan silmään
pistävät. Talon asunnot ovat py-

syneet samassa kunnossa, mihin
ne viime vuosina on kunnostettu.
Palvelusväki on nuorta ja reipasta väkeä - kaikki iloisia tyttösiä.
Siinä neljän pulleaposkisen neitosen keskellä hääräsi talon isäntä.
– Ikävä vain, että neitoset eivät
voi katsella häntä omakseen, sillä
hän on kerinnyt jo oman kullan
itselleen valita.
Työt kävi kuin rasvattu. Ja paikat
olivat hyvässä kunnossa. Emäntä
Iro kertoili, että kovin paljon on
hommaa, ja olihan sitä. Monta
kertaa sai soppakauhaa heilauttaa
ennen kuin kahdeksankymmentä
lautasta oli sopalla täytetty.
Lapset olivat jo ehtineet talon tapoihin tottua. Hiljaa kaikki menivät omille paikoilleen. Luettiin
rukous ja sitten ruokaan käsiksi.
Eivät nuo koulusuojiin päässeet
pienokaiset pula-ajasta tiedä,
kiitos suomalaisille heimolaisille.
Ruokaa heille on kylliksi ja lämmintäkin on. Mutta vaatetus on
monella heikompaa kuin aikaisempina vuosina. Sen on pulaaika aikaan saanut, mutta vain
tämän seikan koko kouluolojen
muuttumisessa saattoikin merkille panna. Monille on hommattu
vaatetusta koulun puolesta, niin
koulun johtaja kertoi.
Taudeillekin ovat lapset alttiimpia nyt kuin aikaisempina vuosina, sillä kotioloissa vallitseva
ruuanpuute on heikentänyt lasten
terveyden ja ruumiin kestävyyden.
Opettajilla on paljon huolta lasten
terveyden hoidosta, sillä illoin aamuin saavat he niitä tippoineen,
pulvereineen ja salvoineen puoskaroida. Pienimmänkin taudinoireen takia käännytään lääkärin
puoleen ja se on mitä ilahduttavinta todeta.
Pistäydyimmepä itse tiedonsiemenien kylväntäaikana tuon moni15

kymmenisen lapsiparven pariin.
Ahkerasti siellä kirjain kirjaimelta, sana sanalta eteenpäin siirryttiin. Tarmontarhaa. Ja huolellisen
valvonnan alaista näytti työ olevan. Pieninkin virhe huomattiin
ja ajoissa korjattiin.
Sitten jätimme tuon ainoan Pohjolassa olevan kodittomien lasten
turva- ja valistuskodin. Ainoan ja
kenties pian toimintansa lopettavan, jota toiminnan lopettamista
emme kuitenkaan toivoisi. Pois
lähtiessämme vilkaisimme vielä
taaksemme ja syvä huokaus saattoi ajattelemaan: Hyvin hoidettu
tarha kantaa hyviä hedelmiä.
Harava
Kirkollinen ja muu toiminta
pakolaisten keskuudessa
Kirkollista toimintaa inkeriläisten pakolaisten keskuudessa oli
ympäri Suomea. Siksi Inkerin
pakolaisseurakunnan hoitajana
pastori J. Varjovaaran nimi mainitaan melkein jokaisessa ilmestyneessä lehdessä. Opintopiireihin ja yhteisiin heimojuhliin
osallistuttiin sankoin joukon.
Juhlien ohjelmasisältöön liittyneet puheet ja kuoroesiintymiset
kerrottiin tarkoin.
Lehdissä ilmoitettiin perhetapahtumista kuten kihlauksista ja kuolemista. Avioliittoon
kuulutettujen ja vihittyjen sekä
kansalaisuuden saaneiden nimet
julkistettiin.
Yleisönosasto
Tyytymättömyyden aiheita
tuotiin julki yleisön osastolla.
Turkuun asettuneet inkeriläiset
olivat hyvin huolestuneita heihin kohdistuneesta paineesta ja
pyysivät apua seurakunnan pastorilta.
16

Yleisöltä
Inkerin kirkollisten asiain hoitajalle past. J. Varjovaaralle
Kun olemme lukeneet ”Vapaa Karjala” ja ”Inkeri”- nimisistä lehdistä, että t.k.14–15 pnä saavutte
Turun seudulle pitämään Paattisilla ja Ruskolla jumalanpalveluksia inkeriläisille pakolaisille, niin
käännymme kohteliaasti puoleenne
pyynnöllä, että tekisitte jotain monien vihkimättömien inkeriläisten
parien asioiden korjaamiseksi. Sellaisia vihkimättömiä pareja tiedämme olevan Turussa ainakin 5,
jotka jo useita vuosia ovat pitäneet
luvatonta yhdyselämää ja joilla on
aviottomia lapsia ainakin 7. Yhdestä sellaisesta parista on Teille jo
noin vuosi aikaisemmin tiedotettu,
mutta siitä huolimatta asuvat yhä
edelleen yhdessä vihkimättöminä.
Tällaisten pariskuntien tähden
saamme syyttömätkin kärsiä jatkuvasti häpeää, niin että kunnialliset ihmiset osoittavat meitä
sormellaan ja koko meidän kansamme siveellisesti puhdas maine
on tämän vuoksi tahrittu. Kiusaantuneina pyydämme apuanne
ja jäämme odottamaan toimenpiteittenne tuloksia. Me tarvitsemme sielunhoitajaa, joka kykenee asioitamme tässäkin suhteessa
järjestämään ja jolla on siihen jo
itsestään halua ja intoa. Varsin
eteviä ja suuresti kunnioitettavia
saarnaajia ja pappeja saamme me
kuulla kaikkialla Suomessa, mihin
olemme joutuneetkin.
Turun puolen inkeriläisiä (”Herättäjä” 12.8.-32)
Jos ilmestyneissä lehdissä vuosien varrella oli viljelty sanoja ja
sanontoja laidasta laitaan, niin
tohdittiin sitä ilmapiirin muututtua vähän vitsailla naapurin
kustannuksella. Lehden omat

mainoskulut säästyivät tämän
pakinan muodossa.
Mitä meille kuuluu?
Päivää!
Päivää, päivää. No mitäs naapurin rauhaan kuuluu?
Kiitos eipä kummempia. Tulin
vaan vilkaisemaa Vapaa Karjalaa.
Onko siellä mitään kummempaa?
On siinä yhtä ja toista. Yleensä
Vapaa Karjala ja Inkeri on viime
aikoina ollut lukemisen arvoista.
Siinä kun on omat kynäilijämme
alkaneet kirjoittamaan. Eikä näy
enää rähähtelyä eikä kinasteluja.
Sen minäkin olen merkille pannut.
Jokohan ne riidat alkavat loppua.
Ja kyllä joutaisivat, kun niistä ei
ole erikoisempaa hyötyä.
Ei olekaan. Ja sitä minä vaan olen
ihmetellyt, että monet ovat ruvenneet tätä lehteä vieromaan. Sinäkin viime vuonna jätit tilaamatta
ja nyt olet joka päivä juoksemassa
naapurin lehteä katsomaan.
Tein väärin, kun en tilannut.
Olin kyllä lehdelle vähän suutahtanut, mutta se ei ollut syy, että
lehteä en tilannut. Ajattelin näes
säästää senkin pienoisen erän mitä
lehdestä menee. Myöhemmin kuitenkin tulin huomaamaan, että
lehden kaipaus ja se ikävä, minkä
se minulle tuotti, maksoi paljon
enemmän kuin 24 mk.
Luultavasti ensi vuodeksi tilaat
lehden? Tuossa on tilauslista, pistä
vain nimesi.
Olen jo aikoja sitten suoraan toimitukseen tilannut. Olen myös
monelle naapurillekin sanonut,
että Vapaa Karjala ja Inkeri ei saa
pakolaisen kodista puuttua. Sehän
on ollut valpas kotiseutujemme
olojen seuraaja. Se on keskinäisten
pyrkimystemme uutisten levittäjä. Sehän on kokonaisuudessaan

heimohenkeä täynnä ja loppujen
lopussa se on myös ainutlaatuinen
lehti, missä aloittevat kynäilijämme tuotteensa julkisuuteen saattavat.
Niin onkin. Toivotamme siis
hauskaa joulua lehdelle ja kaikille
sen lukijoille.
M.

(Vapaa Karjala ja Inkeri 1931/
23.12.1931 no 52)
Kuvia myös meidän sivuilla
Suomen Inkeri-liiton (https://
www.inkeriliitto.fi/) kotisivuille
on koottuna Inkeriläisten sivistyssäätiön kuvia (https://www.
inkeriliitto.fi/inkerilaisten-sivistyssaatio.html). Kuvia on noin
2000 ja ne on ryhmitelty eri
aiheiden mukaan. Kuvissa saattaa olla kuvateksti luovuttajasta,
paikasta ja ajankohdasta, mutta
on myös kuvia ilman tekstiä.
Kuvia on pyydetty tunnistamaan
ja virheitä korjaamaan. Käykääpä siis ihmeessä kurkkaamassa
kuvia, jos vaikka tunnistaisitte
niistä tuttuja ja läheisiänne tai
vaikka tilaisuuden jossa kuva on
otettu.

Lähteet https://digi.kansalliskirjasto.fi
Inkerinmaa 1919; Kirjasalon
Sanomat 1920; Inkerin Sanomat 1921 – 1922; Inkeri 1884 –
1905, 1907 – 1917, 1922 – 1927;
Vapaa Karjala 1920 – 1930;
Vapaa Karjala ja Inkeri 1931 –
1934
Karjala ja Inkeri 1931 – 1934;
Karjala 1903 – 1939; KarjalaInkeri 1938 – 1939; Karjalan
Aamulehti 1915 – 1924; Karjalan Lehti 1912 – 1916; Karjalan Maa 1918 – 1939; Karjalan
Sanomat 1929 – 1931; Karjalan
Suunta 1933 – 1939; Karjalan
Ääni 1918 – 1939; KarjalanMuurmannin seutu 1934; Punainen Karjala 1935 – 1937;
Raja-Karjala 1906 – 1912; Savo-Karjala 1888 – 1901
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Anni ja Junni yhdessä Suomessa
syntyneiden lastensa kanssa
18

ANNIN JA JUNNIN ELÄMÄNTARINA
Niina Korpelainen
Annin sukujuuret ja elämä lapsuusperheessä
Anna, jota perhepiirissä kutsuttiin Anniksi, syntyi vuonna 1908
Ropsun Klätinässä kyläkauppiasperheen neljäntenä lapsena.
Annin isä Aleksanteri Juhonpoika Orava, s. 1870-luvulla, työskenteli veljensä Kaapren omistamassa kyläkaupassa Kapriossa,
jonne Annin äiti, Maria Koitti,
s. 1876, tuli kauppa-apulaiseksi
1890-luvun loppupuolella.
Nuoret rakastuivat, perustivat
perheen sekä jatkoivat yhdessä
kaupanpitoa ensin Kapriossa,
sittemmin Ropsun Klätinässä
ja muutaman vuoden ajan vielä
ennen vallankumousta Krasnoje
Selossa. Annin ensimmäiset 10
vuotta olivat huoletonta aikaa.
Tuona aikana hän ehti käydä
neljä vuotta venäjänkielistä koulua, joten hän taisi sekä suomen
että venäjän kielen.
Bolsevikkivallankumous lokakuussa 1917 muutti ratkaisevasti perheen elämän. Kauppa
sosialisoitiin ja perhe menetti
samalla kotinsa. Toivuttuaan järkytyksestä perhe päätti muuttaa
Kupanitsan Oravankylään, josta
Aleksanteri oli kotoisin, ja aloittaa uuden elämän maanviljelijöinä. Talon heinätöissä Anni loukkasi vakavasti selkänsä 1920-luvulla, jonka johdosta hän joutui
pitämään ns. rautaliiviä koko
työelämänsä ajan. Maanviljelys
oli vielä 1920-luvulla tuottoisaa, joten Oravan perheellä ei
ollut puutetta mistään. Kaikki,
mikä maataloudesta liikeni yli

oman tarpeen, meni Leningradiin kaupaksi. Elettiin vasta perustetun Neuvostoliiton uuden
talouspolitiikan NEPin (Novaja
Ekonomitseskaja Politika) aikaa.

”Hän joutui pitämään
rautaliiviä koko
työelämänsä ajan.”
Vuonna 1928 Neuvostoliitto
aloitti maatalouden pakollisen
kollektivisoinnin ”porvarillisen”
yksityisomistuksen sekä ”kulakkien” eliminoimiseksi. Kulakeiksi nimettiin kaikki vierasta
työvoimaa käyttävät tilalliset,
myös Annin vanhemmat. Kollektivisointiin liittyi inkerinsuomalaisten vainoja ja karkotuksia.
Vuoden 1929 lopulla Stalin esitti suunnitelman kulakkien tuhoamisesta luokkana.
Aleksanteri Oravan perhe liittyi
kolhoosiin, tosin vastahakoisesti, sen tullessa ajankohtaiseksi.
Annin nuorempi sisko ei halunnut kolhoosiin ja hän hakeutui
töihin ja asumaan Pietariin.
Annin vanhempi sisko ja veli
olivat jo avioituneet ja muuttaneet pois kotoa. Muu perhe
työskenteli kolhoosissa. Anni
auttoi myös Maria-äitiään, joka
tarvitsi apua jokapäiväisissä toimissaan vammautuneen jalkansa
takia. Aleksanteri ei kuitenkaan
sopeutunut kolhoosiin, joten
he erosivat siitä ja Annin vanhemmat muuttivat nuorimman,
vielä alaikäisen poikansa kanssa Skuoritsaan, Taitsan kylään
vuoden 1934 lopulla. Anni ja
tuleva puolisonsa Junni avioituivat 10.12.1934 ja Anni muutti

miehensä luo.
Junnin sukujuuret ja varttuminen talonpoikaisperheessä
Juho Pöyhönen, s. 1905, jota
kutsuttiin Junniksi, syntyi Eeva
ja Antti Pöyhösen talonpoikaisperheeseen, joka asui Inkereen
Anolassa. Junnin vanhemmat
olivat syntyneet 1800-luvun
loppupuolella. Junnin sisarussarjaan kuului kaksi siskoa ja
kaksi veljeä. Pöyhösen suku oli
maanviljelijöitä ja suvusta osallistuttiin viljelijäväestön osuustoimintaan, viljelijäyhdistyksen
toimintaan sekä myös kirkolliseen toimintaan. Kotikielenään
lapset puhuivat suomea, mutta
koulunkäyneinä osasivat myös
venäjää. Junni tottui jo lapsena
maatalon töihin ja NEPin aikana perheen maatalous Pietarin
naapurissa kannatti hyvin. Kolhoosin saavuttua Anolan kylään,
Junnin vanhempien maatalosta
otettiin kolhoosiin kaikki kotieläimet ja perhe joutui pois
omasta kodistaan, koska talo
tarvittiin kolhoosin käyttöön.
Junnin isä oli tuolloin jo kuollut.
Menetettyään kotinsa perhe
muutti vuokrataloon Venjoen
Tärolään, johon asettuivat asumaan Junnin äiti, veli ja sisko
perheineen sekä Junni. Sisaruksista kaksi perheineen jäivät vielä Anolankylään muuttaen myöhemmin Venjoen Haikkolaan.
Avioliiton kohtalokkaat ensivuodet
Anni ja Junni avioituivat
10.12.1934 ja Anni muutti
Junnin kotiin. Joulukuun alussa
1934 Neuvostoliitossa murhat19

tiin Leningradin johtaja Sergei
Kirov epäselvissä olosuhteissa.
Vuoden 1935 keväällä inkeriläisiä alettiin taas vainota ja
karkottaa. Inkeriläisten katsottiin kommunistihallinnon
näkökulmasta olevan ei -toivottuja henkilöitä. Heitä pidettiin
epäluotettavina, koska he elivät
lähellä Suomen rajaa ja heillä oli
sukulaisia Suomessa. He vastustivat kolhooseja tai olivat eronneet niistä ja heidät tunnettiin
uskonnollisiksi ihmisiksi. Maatalon poikana Junnikin luokiteltiin kulakiksi ja hänet pidätettiin
sekä vangittiin.
Samana keväänä Neuvostoliitossa tehtiin päätös, että kaikki
suomenkieltä puhuvat inkeriläiset siirretään Suomen rajan
läheisyydestä sisä-Venäjälle.
Jostakin syystä Junni kuitenkin
vapautettiin vankilasta, mutta
määrättiin siirtymään asumaan
101 kilometrin etäisyydelle Leningradista sisämaahan päin.
Nuorenparin ei auttanut muu
kuin lähteä karkotukseen, joka
Annin osalta kesti 11 kk ja Junnin osalta koko vuoden. Tuona
aikana he olivat todennäköisesti
Pihkovassa ja työskentelivät tehdastyössä, Anni myös lastentarhassa. Puolisoille syntyi karkotuksen aikana ensimmäinen lapsi, poika. Tultuaan karkotuksesta
perhe asettui asumaan Junnin
siskon perheen luo Haikkolaan.
Anni oli kotona lapsen kanssa ja
Junni kävi Leningradissa töissä,
kunnes siirtyi kolhoosiin töihin.
Nuorenparin perhe-elämä alkoi
vähitellen sujua hyvin Haikkolassa. Muutaman vuoden sisällä
heitä kohtasi kuitenkin suuri
suru, kun heidän pieni poikansa sekä pari vuotta tämän syntymän jälkeen syntynyt vajaan
20

vuoden ikäinen tyttö molemmat
kuolivat sairauteen runsaan vuoden sisällä.

”Pieni poikansa sekä
vajaan vuoden ikäinen
tyttö kuolivat sairauteen
runsaan vuoden
sisällä.”
Elämä kommunistisessa Neuvostoliitossa oli inkeriläisille
monella tapaa vaikeaa 1930-luvulla. Kommunistinen hallinto
lakkautti seurakunnat, kirkot
suljettiin ja suomenkieli julistettiin pannaan vallankumouksellisten nationalistien kielenä.
Perheiden miehiä vangittiin joka
kylästä, joten perheet elivät jatkuvan pelon vallassa. Vangitsemiset kohtasivat myös Annin ja
Junnin lähisukua, mikä loi varjonsa heidän elämäänsä. Annin
tädin mies oli vangittu syksyllä
1935 syytettynä osallisuudesta
Kirovin murhaan ja täti kolmen
pienen lapsensa kanssa oli viety
Siperiaan. Lopulta lasten vanhemmat teloitettiin, isä v. 1937
ja äiti v. 1938, vaikka he todellisuudessa olivat syyttömiä.
Yksi perheen lapsista oli jäänyt
alkujaan kasvattilapseksi Annin toiselle tädille Kupanitsan
Saahkonjaan ja orvoiksi jääneet
lapset suku haki takaisin suvun
luo. Jotain kautta suku oli saanut tietää lasten äidin kovasta
kohtalosta. Annin isänpuoleinen serkku sekä Junnin siskon
mies vangittiin kulakkina eikä
heistä sen jälkeen kuultu mitään. Vasta vuonna 1956 suku
sai tietää, että heidät oli teloitettu v. 1937. Annin vanhempi veli
vangittiin niin ikään kulakkina

ja joutui karkotetuksi Siperiaan pakkotyöhön 10 vuodeksi,
mutta tuolloin he tiesivät vain,
että musta auto oli käynyt hänet
hakemassa ja sille tielleen hän
oli jäänyt. Kyseiset tapahtumat raastoivat Annin ja Junnin
mieltä ja tekivät elämän pelottavaksi ja epävarmaksi. Kaikista
vaikeuksista ja murheista huolimatta Anni ja Junni jaksoivat
suunnitella elämää eteenpäin ja
aloittivat oman talon rakentamisen Haikkolaan. Talo valmistui
juuri ennen toisen maailmansodan alkua. Miehiä alettiin ottaa
puna-armeijaan, mutta Junni ei
joutunut sotaan jo nuoruudessa
havaitun havaitun sydänvikansa
takia.
Elämä rintama-alueella ja
muutto Suomeen
Keski-Inkerin suomalaisseudut joutuivat syyskuussa 1941
yli kahdeksi vuodeksi Saksan
toteuttaman Leningradin saartorenkaan rintama-alueeksi ja
totaalisen sodan jalkoihin. Suurin osa Inkerinmaasta joutui
Saksan valtaamaksi. Sodan seuraukset tuottivat monin tavoin
murhetta erityisesti Annille.
Hänen nuorin veljensä sairastui
rintamalla ja kuoli Leningradissa v. 1942. Nuorin sisko hukkui
Laatokkaan kun Leningradin
saartorenkaaseen jääneitä inkeriläisiä kuljetettiin jäätietä pitkin
Siperiaa kohti. Jää oli pettänyt
ihmisiä kuljettaneen kuormaauton alla. Annin nuorin täti
kuoli nälkään piiritetyssä Leningradissa.
Sotarintaman jäädessä Haikkolaan talojen asukkaiden piti
poistua taloistaan ja he kaivoivat itselleen parhaan taitonsa
mukaan maakuopat siirtyäkseen

sinne asumaan ja suojautuakseen
pommituksilta. Anni ja Junni
kaivoivat Haikkolassa asuvine
omaisineen yhteisen maakuopan. Sittemmin saksalaiset sotilaat ottivat maakuopan asevarastokseen ja ajoivat perhekunnan
autioksi jääneeseen taloon, jota
myös itse pitivät tukikohtanaan.
Täällä perhekunta oli jälleen
kerran yhdessä sotilaiden kanssa keittämässä perunoita kovien
pommitusten alkaessa. Sotilaat
jäivät taloon, mutta Annin ja
Junnin perhekunta pakeni pommituksia pellonojaan, paremman
suojan puuttuessa. Heidän ehdittyään ojaan pommi putosi taloon, josta he juuri olivat lähteneet, ja surmasi sotilaat. Junnin
ja Annin perhekunta pelastui
varmalta kuolemalta.
Joku kylän asukkaista tuli sanomaan Junnille, että sinun talosi
palaa. Junni oli todennut yhdentekevästi, että palakoon. Siinä
tilanteessa, kun pommitukset
olivat päällä ja jatkuvia, ei ollut
enää merkitystä sillä, saatiinko
joku talo pelastettua, kunhan
oma henki säilyi ja rakkaimmat
pysyivät elossa.
Kun saksalaisten sotaonni kääntyi ja perääntyminen näytti väistämättömältä, Suomi ja Saksa
tekivät sopimuksen inkeriläisten
siirtämisestä Suomeen. Niiden
inkeriläisten, jotka halusivat vapaaehtoisesti lähteä Suomeen,
piti kokoontua kuljetusta varten
Hatsinan kaupunkiin. Anni ja
Junni päättivät lähteä vähine tavaroineen Hatsinaa kohti, jonne myös Annin äiti oli tulossa
Taitsasta. Kaksi viimeistä vuotta
sotarintamalla eläen olivat kypsyttäneet lopullisesti päätöksen
synnyinmaan jättämisestä.

Huhtikuun puolivälissä 1943
Anni ja Junni sekä Annin äiti
Maria allekirjoittivat todistuksen, että he lähtevät vapaaehtoisesti Suomeen ja siirtyivät Hatsinan kokoamisleirille, jossa kuljetuksia odotettiin. Leiriolosuhteet olivat surkeat. Rakennukset
maalattioineen olivat kylmiä ja
kosteita. Väestön vaatetus oli
täysin riittämätön leiriolosuhteisiin nähden. Kloogan vastaanottoleirille lähteviin härkävaunuihin Anni, Junni ja Maria
pääsivät kesäkuun alkupäivinä ja
9.6.1943 he saapuivat Kloogaan.
Karanteeniajan jälkeen siirtoväki kuljetettiin joukkokuljetuksina Paldiskin satamaan, josta
kuljetukset Suomeen tapahtuivat aluksi kahdella laivalla s/s
Arandalla ja s/s Suomella.
Anni, Junni ja Maria saapuivat
Arandalla Hankoon 18.6.1943
ja sieltä Eurajoen kansanopistolle 20.6.1943. Hangossa kaikki
ihmiset tavaroineen vietiin ensin
täisaunaan, minkä jälkeen vasta
siirryttiin karanteenileireille.
Anni ja Junni olivat joutuneet
lähtemään Inkerinmaalta matkatavaroinaan vain maakuopassa
ollut suuri puukirstu, johon oli
kerätty seinäkello, samovaari,
teekannu, suuri leipäveitsi, vähän ateriointivälineitä ja välttämättömiä vaatteita sekä tulevia
talvia varten Junnin lammasturkki. Lisäksi heillä oli mukanaan kannellinen puusaavi,
jossa oli kuiva ruisleivän juuri
sekä keittoastioita. Mukaan oli
saanut ottaa vain, mitä jaksoi
kantaa. Paljon he eivät jaksaneet,
sillä he olivat nähneet nälkää jo
Inkerinmaalla eikä Kloogan leirilläkään ollut riittävästi ruokaa.
Kaikesta huolimatta he tunsivat

suurta kiitollisuutta, että olivat
selviytyneet sodan jaloista Suomeen, esi-isiensä maahan.

”Lisäksi heillä oli
mukanaan kannellinen
puusaavi, jossa oli
kuiva ruisleivän juuri.”
Uusi elämä Suomessa tyhjin
käsin
Eurajoen kansanopistolta Anni,
Junni ja Maria pääsivät suureen
maalaistaloon. Pieni perhe sai
ensiasunnon palvelusväen tiloista. Vuoden kuluttua he vuokrasivat maalaistalon vierestä pienen mökin. Junni hoiti maanviljelystöitä talon keskenkasvuisten
poikien kanssa, sillä talon isäntä
oli kuollut 1940-luvun alussa.
Anni työskenteli emännän apuna karjanhoidossa. Tutuissa töissä elämä alkoi vähitellen tasaantua. Määräajoin piti kuitenkin
käydä ilmoittautumassa paikalliselle nimismiehelle ja matkustamiseen tarvittiin paikallisen
poliisiviranomaisen lupa.

Jatkuu
seuraavassa
numerossa
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LUKIJA PYYTÄÄ NEUVOA
Hyvät inkeriläisten viestin lukijat,
Olen äitini puolelta osittain inkeriläistä sukua, ja tästä muistutuksena minulla on Tuutarin
kansallispuku. Sehän on kuitenkin tarkalleen ottaen äyrämöistytön puku, ja minulle on nyt
selvinnyt, että omat Venjoelta
kotoisin olleet esivanhempani
ovat ilmeisesti olleet savakkoja.
Siksi pukeutuisin mieluummin
savakkopukuun, mutta virallista sellaistahan ei ole olemassa,
enkä ole myöskään löytänyt
sellaisia lähteitä, joista selviäisi,
miten savakot tarkalleen ottaen
perinteisesti pukeutuivat.
Paljon on toki tullut vastaan
mainintoja siitä, miten savakot
ottivat äyrämöisiä hanakammin vaikutteita mm. venäläisestä talonpoikaisvaatetuksesta,
mutta minulle ei ole selvinnyt,
mitä se käytännössä tarkoittaa.
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Olisiko teillä antaa vinkkiä
kirjallisuudesta tai muusta lähteestä, jonka perusteella voisin
saada selkeän mielikuvan savakkojen perinnevaatetuksesta?
Mielelläni nimittäin ompelisin
itselleni jonkinlaisen kansanpuvun siltä suunnalta juontavista juuristani muistuttamaan.
Ystävällisin terveisin,
Lotta Raatikainen
raatikainen.lotta@gmail.com
Tunnistatko kuvien ihmisiä?
Toinen lukija
ja lehteen myös
hienon tarinan
vanhemmistaan
Annista ja Junnista, kirjoittanut
Niina Korpelainen haluaisi tie-

tää keitä ovat ihmiset äidin jäämistöstä löytyneissä valokuvissa.
Äitiä ja poikaa esittävän kuvan
takana lukee suomeksi: ”Terveisiä syndymä maalta. Lempi ja
Jyri 30.6.1957.”
Toisen kuvan takana on venäjänkielinen teksti.
Jos tiedät jotain, ole yhteydessä toimitukseen inkerinviesti@
suomi24.fi

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
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 2021 tapahtumat Varissuon kirkolla, tilaisuudet alkavat
klo 14.00:
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

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

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

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
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HYVÄÄ KESÄÄ
KAIKILLE!!!

