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Pääkirjoitus
Juhani Valo

TÄTÄ AIKAA
Olen uskonut, kuvitellut ja toi-
vonut olojemme Suomessa ja 
muualla palaavan normaaleiksi, 
mutta nykyisyys lienee ”uutta 
normaalia”. Mihin suuntaan elä-
mä muuttuukaan, olemme kaik-
ki, koko planeettamme samassa 
veneessä kiitämässä koskien ja 
karien näyttämiä teitämme tu-
levaisuuteemme.

Olen aiemminkin maininnut 
luonnon muutoksen koskevan 
Suomenlahden rannoilla sijait-
sevia asutuskeskuksia, mutta 
voin vain todeta sanoin ”kukapa 
olisi arvannut”?

Niin, ei kukaan varmastikaan 
voinut kuvitella Stalinin tai 
Leninin vainoaikojakaan, jotka 
kohdistuivat kaikkialle inke-
rinsuomalaisten alueille iskien 
kuolettavat tikarinsa vähemmis-
tökansoihin.

Lukiessani uudelleen Pekka 
Nevalaisen kirjaa ”Rautaa In-
kerin rajoille” liittyen ajanjak-
soon 1918 – 1920, ymmärsin 
lukeneeni vain pienen pinta-
raapaistun inkerinsuomalaisten 
kohtaloista sekä erisuuntaisista 
toimijoista, joiden vaikutusta 
kokonaisuuteen ei saata aliar-
vioida.

Minusta tuntuu, että elämme 
jälleen vastaavia aikoja, itse 
asiassa lienemme eläneet niitä 
koko 1900-luvun ja 2000-luvun 
kaksi ensimmäistä vuosikym-
mentä.

Milloin tämä ulkoinen painajai-
nen, jota kutsutaan sivistynei-
syyden peittämillä ylimalkaisilla 
termeillä, menisi ohitsemme? 
Tuskin koskaan, jos uskon luke-
maani ihmiskunnan historiaan.

Tarvitsemme jotain muuta – 
tarvitsemme oman sielun- ja 
mielenrauhamme ja sitä olen 
itsekin nyt tavoittelemassa osin 
hylkäämällä ulkoisen, eli medi-
an uutiset ja keskittymällä itse 
elämään ja sen pieniin hetkiin, 
jotka sitten loistavat mielessäni 
pieninä aurinkoina.

Jotenkin, ennen kuin toivotan 
teille lukijoille hyvää ja kaunista 
syksyä, haluaisin palauttaa mie-
liimme J. Alfred Tannerin kup-
letin muutamat sanat:

Kokouskutsu
Suomen Inkeri-liitto ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous pidetään 
lauantaina, lokakuun 
30. päivänä 2021 klo 14.00

Karjalatalolla
Inkeri kodissa
Käpylänkuja 1
00610 HELSINKI

”....Ma oon orpona, vaan en ole 
orjana
miksi itkemään kun ma kerran 
onnest’ unta nään”....

Olkaamme ylpeitä itsestämme 
ja nöyriä, auttavaisia toisillem-
me!

Käsitellään säännöissä syysko-
koukselle määrätyt asiat.

Äänivaltuutettuja ovat v. 2021 
jäsenmaksunsa maksaneiden 
jäsenjärjestöjen valtuuttamat 
henkilöt sekä ne hallituksen hy-
väksymät henkilöjäsenet, 
jotka ovat maksaneet v. 2021 jä-
senmaksunsa.
Hallitus
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Kirjoittanut: Markku Niemelä, 
rovasti

Syntymä ja nuoruusvuodet
Hän syntyi 29.12.1882 Juho 
Laurikkalan ja Maria o.s. Siiri-
län maanviljelijäperheeseen.
Kotipitäjään Pyhärannalle oli 
avattu vuonna 1889 kansakou-
lu, joka mahdollisti Jalmarille 
koulutien alun. Kansakoulun 
jälkeen hän pääsi Uudenkau-
pungin oppikouluun ja lukioon, 
josta pääsi ylioppilaaksi 1905.  
Opintien viimeinen matka jat-
kui Helsingin yliopistoon, jossa 
hän suoritti teologian erotutkin-
non vuonna 1908.  Selim Jalmari 
Laurikkalalla oli vahva pappis-
kutsumus. 

Arkkipiispa Gustaf Johansson 
vihki hänet papiksi Turun Tuo-
miokirkossa 11.1.1909. Laurik-

kala määrättiin Turun tuomio-
rovastin Hedbergin apulaiseksi. 
Tuomiorovasti kysyi häneltä: 
”Suostuisiko Laurikkala siihen, 
ettei häneltä vaadittaisi töitä 
eikä makseta palkkaa? Pastori 
Laurikkala suostui, koska hänel-
lä oli kutsumus palvella Inkerin 
luterilaista kirkkoa. Työt siellä 
odottivat ja palkkaakin luvat-
tiin.   Ennen Inkeriin lähtemis-
tään pastori Laurikkala vihittiin 
avioliittoon Saimi Sallima os. 
Pourun kanssa. Hän oli synty-
nyt Pyhärannassa 14.8.1880. In-
kerissä pastori Laurikkala toimi 
keisarinvallan aikana pappina 
1909 – 1914 Inkerin kirkon 
Kattilan-Soikkolan ja Novasol-
kan seurakunnassa vuosina 1909 
– 1914. Seuraava palveluspaik-
ka oli Rääpyvän seurakunnas-
sa vuosina 1914 – 1938, jossa 
palvelusvuosia kertyi pisimpään 

koko hänen Inkerissä olonsa 
aikana. Seurakuntaan kuului 
13 kylää, joista 12 kokonaan 
suomalaista ja yksi suomalais-
venäläinen.  Väkiluku oli 2372 
vuonna 1919.  Lahden seudun 
Inkerin seuraan kuuluva Hilta 
Tatti (22.7.1928 –) on Rääpyvän 
Papusin kylästä ja muistaa hyvin 
S. J. Laurikkalan.

Neuvostovallan aika 1917 – 
1937
Rääpyvän seurakunnan ohella 
hän hoiti Keltton seurakuntaa 
vuosina 1917 – 1931 ja 1937, 
Markkova-Järvisaaren seura-
kuntia 1921 – 1923, Tuutarin ja 
Hietamäen 1922 – 1937. Näiden 
lisäksi hän palveli myös kolmea 
Pietarin luterilaista seurakuntaa: 
Suomalaista- 1923 – 1937, ruot-
salaista- 1929 – 1931 ja viro-
laista seurakuntaa 1929 – 1937.   
Vuosina 1919 – 1921 hän palveli 
Pähkinäsaaren suomalaista-, vi-
rolaista ja saksalaista seurakun-
taa.  Perheen asuinpaikkana oli 
vuosina 1930 – 1937 Pietarissa 
Suomen valtion omistamassa 
talossa.  Näin suuren työmää-
rän hän teki Jumalan armosta, 
seurakuntalaistensa tukemana 
ja pappiskutsumuksensa kan-
nustamana. Pastori Laurikkala 
palveli kaikkiaan viittätoista 
Inkerin seurakuntaa. Inkerin 
luterilaisessa kirkossa oli 32 
seurakuntaa ja niissä enimmil-
lään jäseniä noin 160 000 inke-
rinsuomalaista.  

PIENEN MIEHEN SUURI ELÄMÄNTYÖ
Rovasti Selim Jalmari Laurikkala

Kootusti rovasti Selim Jalmari Laurikkalan elämä ja työ, jonka hän teki kolmessa maassa: Suomessa, 
Neuvostoliitossa ja Ruotsissa. 

Jalmari Laurikkala 1925. Ylioppilas Jalmari Laurikkala 1905.
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Pietarin suomalaisen seura-
kunnan pappina 1924 – 1937
Pastori S. J. Laurikkala vihittiin 
rovastiksi helmikuussa 1925. 
Hän ei suostunut ottamaan piis-
pan nimitystä vastaan, koska se 
olisi vaikeuttanut hänen työtään. 
Edellinen Felix Fridolf Relan-
der (1864 – 1925) oli piispana 
vuosina 5.12.1921 – 27.2.1923. 
Relanderin kuoleman jälkeen 
9.12.1925 valittiin virolainen 
piispa Oskar Palsa suomalaisen 
konsistorin jäseneksi, mutta hän 
kieltäytyi piispan nimityksestä. 
Selim Jalmaria tarvittiin tässä-
kin hädässä.

Suomen kirkon esimiehen teh-
tävissä 1929 – 1937
Kun Viron kirkon piispa Alek-
sander Jurgenson kuoli 1929, 
niin Viron kirkon konsistori va-
litsi S. J. Laurikkalan konsisto-
rinsa esimieheksi, jota hän hoiti 
Suomeen karkotukseensa saakka 
kevääseen 1937. Konsistorin jä-
senistä useimmat olivat Inkerin-
maan Evankeliumiyhdistyksen 
saarnaajia, jotka valtuutettiin 
seurakunnan hoitajiksi pappis-
pulasta johtuen. Tämä Suomen 
Luterilaisen Evankeliumiyh-
distyksen, Sleyn, sisarjärjestö 
oli perustettu 1922 Tuutarissa 
Aapram Kurikan talossa. Sen 
puheenjohtaja oli Heikki Töyli 
Spankkovasta, varapuheenjoh-
taja oli S. J. Laurikkala ja sih-
teeri ja kassanhoitaja oli Aatami 
Kuortin veli Juhana Kuortti Ku-
panitsasta. 

Karkotus Suomeen pakollinen 
muutto Suomeen
Vuonna 1927 hänet karkotet-
tiin Suomeen, mutta Laurikkala 
pääsi palaamaan takaisin Mos-
kovasta saadulla luvalla ”itkevän 

Inkerin isäksi”. Lopullinen kar-
kotusmääräys annettiin vuonna 
1937. Laurikkalan perheelle 
sai 27.4.1937 aikaa 30 tuntia 
poistua maasta. Perhe muutti 
junalla Suomeen 28.4.1937. Tä-
hän päättyi 28 vuotta kestänyt 
pappispalvelu Inkerin evankelis-
luterilaisessa kirkossa.  Rovasti 
Laurikkala oli viimeinen virka-
paikaltaan Suomeen karkotettu 
pappi.  

Seurakunnat Suomessa
Inkeristä Venäjän valtiovallan 
päätöksellä karkotettu perhe 
asettui asumaan aluksi Pyhä-
rantaan, joka oli Laurikkalan 
syntymä- ja kotiseurakunta.  
Paljon kokenutta rovastia tar-
vittiin nyt Suomen kirkon mo-
nissa seurakunnissa. Tässä hänen 
virkamääräysseurakunnat: Tam-
pereen hiippakunnan papiston 
apulainen 1.8.1937, Turun ark-
kihiippakunnan nuorisopappi 
1938, sitten huhtikuussa 1938 
Kalantiin, sieltä Hämeenkyrön 
vt. kirkkoherraksi, sinne ei ehti-
nyt muuttaa, vaan jäi Kalantiin. 
1.5.1938 hänet nimettiin Mel-
lilän vt. kirkkoherraksi, josta 

siirtyi 1.5.1939 viimeiseen vir-
kaansa Hausjärven kirkkoher-
raksi.  Tässä virassaan hän oli 
olympiavuoden kevääseen 1952. 

Jatkosodan aikana 1941- 1944 
hän oli sotilaspapin tehtävissä 
oman virkansa ohella. Toimien 
myös sotavankileirien pappina, 
samoin kuin Aatami Kuortti, 
koska he olivat venäjän kie-
lentaitoisia. Hän piti kiinteästi 
yhteyttä vuosina 1943 – 1945 
Suomessa oleviin inkeriläisiin ja 
entisiin seurakuntalaisiinsa. Hän 
pyysi Tampereen hiippakunnan 
tuomiokapitulista virkavapautta 
Hausjärven kirkkoherran viras-
ta ajalle 1.5.1950 – 1.5.1951 ja 
toimi vuoden naapurimaassa 
olevien inkeriläisten pappina.  
Rovasti Laurikkala oli ensim-
mäinen Ruotsissa asuvien suo-
malaisten siirtolaispappi.  Haus-
järven seurakunnasta eläkkeelle 
jäätyään vuonna 1952 hän palasi 
jatkamaan kesken jäänyttä siir-
tolaispapin tehtäväänsä inkeri-
läisten keskuudessa.

Jalmari, Aarre, Inkeri ja Saimi Rääpyvässä 1926.
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Pappina Ruotsissa 16.5.1952 – 
19.11.1957
Siirtolaispapin tehtävän aikana 
Laurikkalat asuivat Boråsissa, 
josta rovasti teki matkoja mm. 
Göterborgiin, Örebrohon, Gäv-
leen, Fagerstaan, Eskilstunaan 
jne.  Käytännössä hän oli matka-
pappi.  Samana päivänä oli usein 
kolme jumalanpalvelusta. Borå-
siin rakennettiin hänen aikanaan 
Inkeri-talo, joka oli ahkerassa 
käytössä inkeriläisten toiminta-
keskuksena. Siellä pidettiin seu-
roja, perhejuhlia ja Inkerin työn 
tukipiiriä. Inkerin talo on myyty 
ja inkeriläiset kokoontuvat mui-
den suomalaisten tavoin Carolin 
seurakuntatalossa. Elämäntyö 
tulee päätökseensä.

Elämäntyö tuli päätökseen
Ruustinna Saimi Laurikkala 
kuoli 17.2.1955 Boråsissa 74 

vuoden iässä. Hänet haudattiin 
6.3.1955 Pyhärannan hauta-
usmaahan.  Rovasti Laurikka-
la kuoli 19.11.1957 Helsingin 
Diakonissalaitoksella 74 vuoden 
iässä. He kuolivat samanikäisinä.  
Rovasti oli toiminut pappina 48 
vuotta. Hänen siunauksensa 
toimitti rovasti K. S. Saarilahti 
avustajinaan Keltossa syntynyt 
pastori Juhani Jääskeläinen ja 
Eero Hyttinen. Siunauspuheen 
teksti oli Joh.11: 25-27.  Rovas-
tin hautajaisissa oli saattoväkeä 
Suomessa ja Ruotsissa asuvia 
Inkerin suomalaisia sekä hänen 
kotiseutunsa ystäviä.   Heidät on 
haudattu Pyhärannan hautaus-
maahan.  Rovastin ja ruustinnan 
elämäntyön muistamiseksi pys-
tytettiin hautausmaalle muisto-
merkki 17.7.1960. Perheeseen 
kuuluivat lapset Aarre, Inkeri ja 
Karoliina.   Rovasti Laurikkalan 

ja hänen puolisonsa elämäntyö-
tä voi kuvata Raamatun sanalla: 
”Me olemme ansiottomia pal-
velijoita; olemme tehneet vain 
sen, minkä olimme velvolliset 
tekemään”.  Luukas 17:10. 
                                                                             
Muotokuva Boråsiin 1957
Ruotsin inkeriläiset olivat tilan-
neet taidemaalaari Antti Pero-
laiselta muotokuvan Laurikka-
lan 75-vuotispäivää varten. Se 
paljastettiin muistotilaisuudessa 
Boråsin Carolin seurakuntata-
lolla rovastin syntymäpäivänä 
29.12.1957. Kun Pyhän Marian 
kirkko Pietarissa 2002 vihittiin 
uudelleen kirkolliseen tehtä-
väänsä, Ruotsin Inkeri-liitto 
lahjoitti taulun kirkkoon, jossa 
rovasti vaikutti suuresti inkeri-
läisten puolesta vainon aikoina.

KESÄJUHLAMUISTELOT
”Juhlat ovat olleet monessa suhteessa merkittäviä. Niissä tapaavat ympäri maata asuvat sukulaiset ja 
tuttavat toisensa. Niissä riemuitaan jälleennäkemisestä. Mieliin palautuvat entiset muistot ja tunnel-
mat, jonka on luullut jo kokonaan kadottavansa. Juhlilla nousevat syntymäkodin muistot jälleen elävinä 
mieliin. Ne lohduttavat ja antavat voimaa tulevaisuutta varten.”
– Kesäjuhla selonteko lehdessä 09/1994 –

Kesäjuhlat ovat jääneet nyt vä-
liin parina peräkkäisenä vuonna 
epidemiatilanteen vuoksi. Muis-
to juhlista ja tärkeistä kohtaa-
misista, elää kuitenkin vahvana. 
Pyysimme muutamia kesäjuhla-
kävijöitä muistelemaan vuosien 
varrelle osuneita juhlia.

Kesäjuhla Munkkiniemen yhteiskoululla 
1963. Kuvassa vas. Ida Riipinen, 
tuntematon, Kerttu Susi, tuntematon, Elsa 
Luukkonen, Hertta Allanmaa.
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Pienet kansantanssijat Johanna (3 v) ja Susanna (5 v) Härkönen odottavat esiintymisvuoroaan kesäjuhlilla Turussa Wäinö Aaltosen 
koulun pihalla 1998.

JUHLAKIMARA LAPSUUDESTA NYKYPÄIVIIN
Inkeri Ojala

VUONNA 1956 olin ensim-
mäisillä juhlilla Järvenpään seu-
rakuntaopistolla. Ne olivat kak-
sipäiväiset. Kaunis avara paikka 
ja järvi vieressä, mutta rantaan 
en saanut mennä vaikka oli kuu-
mat päivät. Vanhempani kielsi-
vät menemästä yksin, eivätkä 
itse tulleet mukaan, koska ha-
lusivat olla yhdessä sukulaisten 
ja ystävien kanssa pitkästä aikaa.

Seuraavana kesänä juhlat jär-
jestettiin Lohjalla Kanneljär-
ven kansanopistolla. Lohjalla 
yövyimme sukulaisten luona. 
Valokuvia ei siihen aikaan pal-
jon otettu, kun ei ollut rahaa 
kameroihin. Kuvia juhlilta jäi 

muistoksi vain yksi.
Kaikilla juhlilla – ainakin niin 
minusta tuntui – puhuttiin ja 
käytiin läpi samoja muistoja 
ja kokemuksia. Minut pantiin 
nukkumaan ja aikuiset puhuivat 
koko yön.
Iloinen ja kiitollinen mieli 
tuntui kaikilla olevan, vaikka 
sukulaisista ja ystävistä oltiin 
huolissaan ja ei oikein ääneen 
uskallettu puhuakaan, vaan su-
pateltiin. Pelko siitä, että joudut-
taisiin vielä lähtemään takaisin, 
jäi pienen tytön mieleen.

1958 OLI suuret juhlat Munk-
kiniemen koulussa. Iso audito-
rio oli täynnä ihmisiä. Oli paljon 

pitkiä puheita, joita me lapset 
emme jaksaneet kuunnella, mut-
ta onneksi saimme mennä osta-
maan jäätelöä, jota ravintolassa 
myytiin.
Helsingissäkin oli sukulaisia 
Iida täti(Riipinen) jonka kans-
sa myöhemminkin tein monta 
kesäjuhlamatkaa Suomessa ja 
Ruotsissa.
Munkkiniemen juhlissa oli oi-
kein valokuvaaja ja minullakin 
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on niistä kuvia, mutta toinen ky-
symys on, että missähän moiset 
kuvat lymyävät. Usein otettiin 
kuvia myös seurakunnittain.

1960-LUVULLA kävin juhlilla 
Helsingissä, Turussa ja Tam-
pereella. Kahdessa viimeksi 
mainitussa kaupungissa nukuin 
koulujen lattialla, kuten oli tapa-
na. Ei sitä oikein nukkumiseksi 
tosin voinut sanoa, kun luokan 
lattia oli täynnä naisia, jotka ko-
ko yön supattelivat toisilleen.
Miehillä oli toinen luokkahuo-
ne. Ja välillä toisesta huoneesta 
oli jollakin asiaa toiseen huo-
neeseen.

Lahdessa oli juhlat 1961, kuvien 
perusteella noihin juhliin osal-
listui perheestäni vain isäni. Itse 
muutin siitä kymmenen vuoden 
päästä Lahteen ja olen ollut mu-
kana sen jälkeen järjestämässä 

Lahti 1961 eturivissä vasemmalta Sohvi ja Kaisu Meijer, 
Juho Olonen, Iida Riipinen, Iida Ahti. Lohjan kuvassa 
Hietamäen seurakuntalaisia

1998 Kesäjuhlat olivat Lahdessa. Ojalan lapset Riikka 
(piano) ja Vesa ja Kaisa (laulu) esiintyivät lukuisissa 
juhlissa. 

kahtatoista kesäjuhlaa.

1975 HELSINKIIN oli val-
mistunut hieno Karjalantalo ja 
sinne menimme senhetkisen 
perheemme kanssa. Muistan 
tunteen, kuin olisin tullut omi-
en, mein maakkosten pariin.
Meillä Lahdessa oli Juhani Jääs-
keläinen perustanut aktiivisesti 
toimivan Inkerikerhon ja sen 
puitteissa järjestimme 1979 ke-
säjuhlat. Joutjärven seurakunta 
otti meidät avosylin vastaan ja 
siellä kerhommekin kokoontui 
vuosikausia. 
Juhlapaikkana olivat myös vie-
ressä olevat Kiveriön ala-aste ja 
urheilukenttä. Silloin pidettiin 
vielä lauantaiaamupäivisin ur-
heilukilpailut ja kyykkäottelut. 
Palkinnot jaettiin iltajuhlassa, 
myöhemmin kilpailujen jäl-
keen, kun kaikki kilpailijat eivät 
jääneet iltajuhliin. Urheilu oli 
kuvioissa mukana useampina 
vuosikymmeninä.

Juhlapaikkoina Lahdessa ovat 
Joutjärven lisäksi olleet Keski-
Lahden ja Mukkulan kirkot ja 
Lahden yhteiskoulu ja Lyseo. 
Pari viimeistä kertaa meillä on 
ollut vain yhden päivän juhlat. 
Porukka vanhenee eikä samat 

ihmiset ehdi ohjelmansuorit-
tajiksi, järjestäjiksi ja muonit-
tajiksi. Juhlaväkikin vanhenee, 
eikä yksi patja lattialla houkuta 
jäämään yöksi.
Viimeisissä Mukkulan kesäjuh-
lissa oli iso kuoro Virosta ja sen 
saimme majoittumaan Tuohi-
rannan kesäkodille. Palkioksi 
saimme kauniina kesäiltana 
konsertin luonnon keskellä.

JUHLIA ON ODOTETTU 
ja kyselty ”missähän ensi kesänä 
tavataan”. Mutta juhlilla kävi-
jätkin vanhenevat ja eivät sitten 
jaksakaan lähteä. Inkerin ystäviä 
on meillä Lahdessa kuitenkin 
jonkun verran ja se innostaa jat-
kamaan.
Lahdessa, kuten myös muual-
la Suomessa on paljon paluu-
muuttajia, inkeriläisiä, Inkerin 
heimoon kuuluvia, mutta vali-
tettavasti he eivät ymmärrä mikä 
merkitys sukujuurilla on. Juuret 
yhdessä saavat hyvän kasvun 
aikaan. Jos ei ole juuria, ollaan 
tuuliajolla.
Toivon kuitenkin, että ”punai-
nen lanka”, joka inkeriläisillä 
tarkoittaa yhteyttä Taivaalliseen 
Isään, Jumalaan ei katkea. In-
kerin heimo on kyynelin mutta 
uskoen kulkenut.
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KESÄJUHLIEN JÄRJESTÄMISPROSESSI KESTI YLI 1½ 
VUOTTA
Alina-Sinikka Salonen

Aloitin Inkeri-liiton puheen-
johtajana vuonna 2013. Samana 
vuonna tuli kuluneeksi 150 vuot-
ta kansanopetuksen alkamisesta 
sekä Suomessa että Inkerissä. 
Pääsin heti järjestämään matkaa 
Hatsinaan ja Kolppanaan. Suo-
messa juhlat pidettiin Kontulan 
Mikaelin kirkossa otsikolla Iloi-
nen kansanopetuksen juhla. Ti-
laisuus oli siitä harvinainen, että 
siellä oli yhtä aikaa Inkerin kir-
kon piispa Aarre Kuukauppi ja 
Helsingin naispiispa Irja Askola.

Seuraavana vuonna olivat tulossa 
Suomen Inkeri-liiton 80-vuotis-
juhlat. Suunnitteluun oli nimet-
ty toimikunta. Juhlat päätettiin 
pitää 2-päiväisenä, pääjuhla kir-
kossa ja iltamat toisenlaisissa ti-
loissa. Ensin mainituksi valittiin 
Malmin kirkko. Se on minulle 
tärkeä, molemmat vanhempani 
ovat toimineet sen suntiona ja 
vahtimestarina. Olimme silloin 
myös asuneet Malmilla.
Toiseksi tilaksi keksin kouluni, 
josta olin päässyt ylioppilaaksi. 
Se on nyt Pihlajanmäessä. Mi-

nun kouluaikanani se oli ollut 
Kruununhaassa. Kävimme syk-
syn aikana tutustumassa mo-
lempiin juhlapaikkoihin. Kum-
paankin olimme tervetulleita.

Kesäjuhlamme ”raamit” (ulkoi-
set puitteet ja kunkin juhlata-
pahtuman yleisilme ja tärkeiden 
puheiden pitäjät) oli selvitetty jo 
vuoden 2013 aikana. Juhlatoimi-
kunnan ensimmäinen kokous oli 
Malmin kirkolla 18.11.2013. 
Seurakunnan edustajalta kysyt-
tiin mm. onko kirkolla 2 ulko-
salkoa (Suomen ja Inkerin liput) 
ja saako seurakunnan tiloissa 
myydä arpoja ja ohjelmia.
Keskusteltiin tarjoilun järjestä-
misestä ja erilaisista yksityiskoh-
dista, joihin seurakunta odottaa 
vastauksia etukäteen. Malmin 
srk:n kirkkoherra on saanut 
minulta ensimmäisen viestin jo 
31. tammikuuta 2013, kouluni 
(Helsingin Uusi Yhteiskoulu 
- HUYK) kanssa olivat neu-
vottelut alkaneet sähköpostieni 
mukaan 20. elokuuta 2013.

Perjantaina on juhlavieraiden 
esittämää ohjelmaa. Tanssia tah-
dittaa Kalliolan viihdeorkesteri 
johtajanaan Lasse Myllymaa. 
Kaikkien kokousten jälkeen 
olimme valmiita tekemään vi-
rallisen kutsun.
Messussa saarnaasi emeritus 
piispa Juha Pihkala, liturgina 
kirkkoherra Martti Hirvonen.
Pääjuhlassa esiintyvät mm. Juu-
lia Hyyrönen, Raija Mäkelä-Es-
kolan Omenapuutarhan teatteri, 
Hannu Nyman ja Riitta Seppä-
lä. Kaikki meni ”nappiin”!

Ihania juhlia muistellen 
Alina-Sinikka Salonen 

Alina Sinikka Salonen kesäjuhlilla 2014.

KYYKKÄÄ, TANHUA JA YHTEISHENKEÄ
Anne Tuohimäki

Ensimmäiset kesäjuhlat, joihin 
osallistuin, taisivat olla 1960-lu-
vun alkupuolella. 
Muistikuvia on Tampereen 
Tammelan koululta, Helsingin 
Munkkiniemen koululta ja Tu-
run Palokunnantalolta.
Helsingin silloisessa paikallis-

osastossa oli nuorisojaosto, jo-
hon minäkin liityin. Meitä oli 
kahdeksan kirkasotsaista ja in-
nokasta kansantanssijaa ja esiin-
nyimme useana vuonna Suomen 
juhlilla.  Olimme myös ainakin 
kaksi kertaa Ruotsin kesäjuhlilla 
tanhuamassa. Hieman suurem-

malla porukalla harrastimme 
myös kyykän eli popin pelaa-
mista.

Inkeriläisten kesäjuhlat olivat 
aiemmin kaksipäiväiset ja nii-
hin on aina kuulunut jumalan-
palvelus. Ennen oli tapana pitää 
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Kyykkäottelun osanottajia Turussa 1974.

urheilukilpailut juhlien yhtey-
dessä ja eräänä vuonna Turussa 
otimme osaa ainakin köydenve-
toon sekä viestikilpailuun ja tie-
tenkin kyykän peluuseen. Aikaa 
näistäkin on vähintään 55 – 60 
vuotta, joten muisti on tehnyt 
tepposensa.  Mitaleita minulla 
on tallessa muutama, II palkinto 
köydenvedosta, I palkinto 4x100 
metrin viestistä ja kaksikin mi-
talia kyykän peluusta, II palkinto 
toisesta, mutta toisessa ei mai-
nintaa sijoituksesta.

Ruotsin juhlia pidettiin juhan-
nuksena ja Suomesta lähdettiin 
kahdellakin bussilla Turun kaut-
ta laivaan ja sieltä Kapellskäriin 
ja usein halki Ruotsin Örebro-
hun, Boråsiin, Eskilstunaan jne.
Ruotsissa juhannuksena oli on-
gelmana se, että matkan varrel-
la ei tainnut olla minkäänlaisia 
auki olevia ravintoloita. Ja jos 
joitakin oli, eihän sieltä sadalle 
hengelle saanut ruokaa. Mat-
kaan oli siis varattava kotoa 
evästä tai kärsittävä nälkää.
Pitkähkö matka muutamassa 
päivässä oli jokseenkin rasitta-
va ja juuri kun siitä oli toivuttu, 
olivat Suomen juhlat yleensä 
heinäkuun alkupuolella. Nykyi-
sin Ruotsissa järjestetään vain 
pienempiä paikallisia juhlia.

Kun juhlat olivat Helsingissä 
Karjalatalolla, alkoivat emännät 
valmistella ruokia monta päivää 
aikaisemmin. Ensin oli hankittu 
ruokatavarat ”kerjäämällä”. Ai-
emmin eri yhtiöt lahjoittivat pe-
runoita, jauhoja jne., joten ruuat 

tehtiin itse alusta asti.
Karjalatalolla oli talkookeittiö, 
jossa ruuat valmistettiin. Vali-
tettavasti emännät eivät yleensä 
ehtineet nauttia ohjelmasta tai 
muiden tapaamisista kovinkaan 
usein itse, kun koko aika me-
ni keittiössä. Nykyisin ruokien 
valmistaminen on onneksi hel-
pompaa puolivalmiista raaka-
aineista.

Kesäjuhliin osallistujia oli muis-
tini mukaan yleensä 600 – 800 
henkeä. Joissakin selostuksissa 
puhuttiin jopa tuhatlukuisesta 
osallistujamäärästä. Nykyisin 
määrä on vähentynyt merkittä-
västi ja juhlat ovat vain yksipäi-
väiset.

Vuosien 1956 – 2019 välisenä 
aikana, juhlat ovat jääneet väliin 
Suomessa vain kaksi kertaa. Nyt 
koronan takia välivuosia on tul-
lut kaksi lisää.
Mahdollisia tulevia juhlia odo-
tellessa!
Anne
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KOHTAAMISIA KESÄJUHLILLA 
Tampere (2002), Lahti (2005), Hyvinkää (2006) sekä Lahti 1961

Pirkko Koso
Osallistuin serkkuni Outin 
kanssa ensimmäistä kertaa pe-
rinteiseen inkeriläisten kesä-
juhlaan Tampereella vuonna 
2002.  Ensireaktiomme juhla-
paikalle saavuttuamme oli, että 
me ei kuuluta näiden juhlijoiden 
joukkoon, jotka puhuvat ruotsia, 
venäjää ja viroa. Paniikista sel-
vittyämme pakenimme keskellä 
juhlasalia istuneen tuntematto-
man rouvan viereen.
”Mistä tytöt ovat kotoisin?”, kysyi 
rouva meiltä.
”Suomesta tietenkin.  No, mistä Te 
olette kotoisin?”
”Valkeasaarelta, mutta olen muut-
tanut 1996 Suomeen Latviasta.”
”Vautsi! Meidänkin isovanhem-
mat ovat Valkeasaaresta lähtöi-
sin. Mikä teidän nimi on? Missä 
kylässä olette syntynyt?”

Siinä samassa tempasimme ky-
nät ja paperit esille ja kirjasim-
me nopeasti rouvan antamat 
tiedot muistiin.  Juhlasali täyttyi 
yleisöstä ja me kolme istuimme 
salin keskiössä supisten rauhat-
tomina. Taisimme olla häiriöksi 
arvokkaalle tilaisuudelle.
 
Jäimme vielä seuraamaan ohjel-
massa ollutta seminaaria, jonka 
aiheena oli: ”Inkeriläinen –inke-
rinsuomalainen – suomalainen”. 
Mihinkä ”lahkoon” me kuulu-
taan, kun isovanhempamme tu-
livat ensimmäisinä pakolaisina 
Suomeen?  Kotimatkalla olim-
me ihan hysteerisiä.
Tilaisuudesta ostimme Lassi 
Saressalon vuonna 2000 ilmes-
tyneen tuoreen julkaisun Inkeri: 

Tampereen kesäjuhlasta meillä – eikä kohtaamallamme Irjalla – ei ole kuvia. Lahden 
kesäjuhlista (2005) on sentään kuva hyvin naisvaltaisesta yleisöstä. Kuvan on ottanut 
Outi Mäkelä.

Lahdessa vuonna 1961 pidetyssä kesäjuhlassa oli mukana noin 50 valkeasaarelaista. 
Osallistujat olivat ”ensimmäisen ja toisen aallon” inkeriläisiä. Kuvassa eturivissä kolmas 
oikealta on Lahikaisen Elsan Suomessa syntynyt tytär Riitta, jolla tämä kuva on säilynyt. 
Akkasen Nikolain tyttäret Elsa, Aino ja Lempi tulivat Suomeen syksyllä 1941. Kuvan 
oikeassa laidassa on Ainon tytär Leena, sitten Elsa Lahikainen ja tämän tytär Riitta noin 
11–12 -vuotiaana. Riitan vieressä on Lahdessa asunut Olga Ukkonen. Kuva on otettu 
juhlapaikalla, Lahden ammattikoulun pihalla. 
Riitta Pekkola, joka nykyisin kuuluu Lahden seudun Inkeri-seuraan, meni seuraavan 
kerran Inkerin Liiton järjestämille kesäjuhlille vasta vuonna 2018 Lahden Mukkulan 
kirkolle. Riitta ei muista, että heidän perheensä olisi osallistutunut inkeriläisten kesäisiin 
juhliin.
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MUISTOJA HYVINKÄÄLTÄ
Inkeri Ojala ja Outi Mäkelä

Inkeriläiset ja inkeriläisten ystä-
vät tapasivat sukulaisia ja tuttuja 
järjestelyvastuussa olleen Hyvin-
kään Inkeri-kerhon suunnitte-
lemassa kesäjuhlassa 16.7.2016 
Hyvinkäällä. Kirkossa oli hyvät 
tilat juhlaan ja kirkon viereisessä 
seurakuntakeskuksessa ruokai-
luun, kahvitteluun ja seuruste-
luun. Myös sukututkijat olivat 
tavattavissa. Niin Suomen kuin 
Inkeri-liitolta lainattu Inkerin 
lippu olivat kirkossa kunniapai-
kalla juurellaan seppelpartion 
kukat.
Puheenjohtajamme Outi Mäke-
lä ja varapuheenjohtaja Kimmo 
Loponen toimivat juhlan sere-
moniamestareina. Kerhomme 

Alina-Sinikka Salonen yllätti kerhomme 
sihteerin totaalisesti ojentamalla liiton 
pöytästandaarin.

Tuttuja kasvoja yleisössä; Jalmari 
Laurikkalan suvun jälkeläinen Antero 
Naskila, Inkerin kirkon ex-pääsihteeri Isto 
Pihkala ja hyvinkääläisrovastit Hannu 
Pelkonen ja Matti Korpiaho.

Lipunmyyntijonossa oli ehdit-
ty kysellä, että missä täällä on 
valkeasaarelaisia. Kysymys me-
ni kuuroille korville ja kyselijät, 
Lankisen veljekset, ohjattiin eh-
kä ensimmäistä kertaa paikalle 
olleiden sukututkijoiden, Pekka 
Vikbergin ja Risto Toivosen 
haastateltaviksi. 
Seuraavilla kesäjuhlilla tapai-
limme kaukaisia sukulaisiamme 
ja ohjeistimme juuriaan etsiviä 
inkeriläisiä suunnistamaan su-
kututkijoiden pakeille.
Tuttavapiirin kartuttua saimme 
kotiseutumatkoillemme koottua 
10-25-30 lähtijää. Valitettavasti 
2000-luvulla Suomessa järjestet-
tyihin Inkerin Liiton kesäjuhliin 
valkeasaarelaisten jälkeläisillä ei 
ollut kovin suurta vetovoimaa, 
jotta olisimme saaneet koottua 
heidät näyttävään yhteiskuvaan, 
kuten oli tapahtunut Lahdessa 
vuonna 1961. 

historiikki aina vuoden 1986 
perustamisesta lähtien oli koottu 
kirkon aulaan. Juhlassa esitettiin 
mm. sketsinä inkeriläisrunoilija 
Eero Pitkäsen runo ”Tule rento-
na rekehen” runon rekvisiittaan 
sopivasti pukeutuen ja kuun-
telimme Laulusiskojen heleätä 
laulua. Lasten esiintymiset ovat 
aina mieleisiä tällaisissa juhlissa, 
sekin saatiin kokea.
Kuvat kertovat tarinansa parem-
min kuin tuhat sanaa. Seuraa-
vassa kuvakavalkadi:

Kertomus Inkerin kansoista ja 
kulttuureista.  
Tampereella tapaamamme Val-
keasaarella syntynyt ja Latvias-
ta sinne 1996 paluumuuttajana 
tullut Irja ja hänen pikkuserk-
kunsa Antti avasivat uudella ta-
valla silmämme Inkerin kansan 
kohtaloihin. Siitä alkoi meidän 
serkusten yhteinen ponnistus 
sukujemme selvittämiseen ja se 
työ jatkuu vielä tänä päivänä.

Tampereen juhlien jälkeen haas-
tattelimme lukuisia paluumuut-
tajia Tampereelta, Riihimäeltä, 
Hyvinkäältä, Helsingistä ja 
Lahdesta.  Saimme heiltä kerät-
tyä vanhoja valokuvia.  Kävim-
me vuonna 2005 Lahden kesä-
juhlissa tapaamassa vielä paria 
paluumuuttajaa, jotka lapsosina 
perheineen oli häädetty omalta 
maaltaan, Inkeristä, aikuistuneet 
vieraalla maalla ja muuttaneet 

monien vaiheiden jälkeen elä-
mänsä ehtoopuolella Lahteen.

Hyvinkään kesäjuhliin (2006) 
minut pyydettiin avuksi lipun-
myyntiin. Outi-serkku oli koon-
nut juhlaan valokuvanäyttelyn 
löytämistään meille tutuista ja 
tuntemattomista valkeasaarelai-
sista. Siellä eräs hämmästynyt 
nainen kierteli valokuvanäytte-
lyä ja ääneen ihmetteli, miten 
hänen isänsä kuva on voinut 
joutua ”näytille”. 
”Kuka tästä tietää?”, hän kysyi.  
”Tässä me, syylliset. Hauska tutus-
tua, Sinikka!”
Sinikka oli ja on edelleen kesä-
juhlakonkari. Hän kävi äitinsä 
kanssa säännöllisesti juhlilla 
tapaamassa etupäässä kelttolai-
sia, koska hänen äitinsä suku oli 
kotoisin Keltosta, mutta törmä-
sikin tällä erää isänsä ennestään 
tuntemattomiin sukulaisiin.
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ANNIN JA JUNNIN ELÄMÄNTARINA
Jatkoa lehdessä 2/2021 alkaneelle tarinalle

Niina Korpelainen
Tultuaan Suomeen Annilla, Jun-
nilla ja Marialla oli vain vähän 
tietoa, miten heidän omaisilleen 
oli käynyt sodan melskeissä. 
Vähitellen selvisi, että muuta-
kin sukua oli päässyt Suomeen. 
Kun heidän olinpaikkansa oli 
saatu selvitettyä, heihin alettiin 
heti pitää yhteyksiä kirjeitse sekä 
vierailtiinkin mahdollisuuksien 
mukaan. Suvun jäsenten tapaa-
miset Suomessa olivat iloisia 
hetkiä, vaikka mieltä painoikin 
epätietoisuus siitä, mitä heille oli 
tapahtunut, jotka eivät Suomeen 
päässeet.

Suomi ja Venäjä solmivat väli-
rauhan 19.9.1944. Sen mukaan 
Suomi sitoutui viipymättä pa-
lauttamaan kaikki neuvostoliit-
tolaiset vangit, orvot lapset sekä 
Neuvostoliiton kansalaiset, jotka 
oli tuotu väkisin Suomeen. Suo-
men ulkoasiainministeriö päätti 
syyskuun 1944 lopussa, että ne 
inkeriläiset, jotka halusivat, sai-
sivat palata vapaaehtoisesti Neu-
vostoliittoon. Ihmisiä houkutel-
tiin lähtemään, mutta uhkailu-
akin esiintyi. Monet lähtivät, 
jottei heitä myöhemmin vietäisi 
pakolla ja rangaistaisi Neuvos-
toliitossa.  Kalvava epävarmuus 
ja pelko valtasi Annin ja Junnin 
mielen. Heille oli heinäkuussa 
syntynyt poika ja elämä kulki 
parempaan suuntaan. Peloistaan 
huolimatta he päättivät jäädä 
muukalaispassilla Suomeen lap-
sensa ja Maria-mummon kans-
sa, vaikka valtiollinen poliisi, ja 
vielä 1950-luvulla Neuvostolii-
ton suurlähetystökin, yllytti hei-

tä palaamaan Neuvostoliittoon.  
Suurin osa Suomeen tulleista 
sukulaisista lähti takaisin tai 
siirtyi turvallisempaan maahan 
Ruotsiin. Niin kuin tiedetään, 
kukaan lähtijöistä ei lupauk-
sista huolimatta päässyt takai-
sin Inkerinmaalle. Sinne paluu 
mahdollistui vasta vuoden 1956 
jälkeen, mutta Inkerinmaan jäl-
jelle jääneissä taloissa asuivat 
useimmiten jo uudet asukkaat.

Pöyhösen perhe osti vuokra-
mökkinsä omakseen 1940-luvun 
lopulla. Perheeseen syntyi vielä 
tyttö v. 1949. Mökkiä laajen-
nettiin ja tehtiin ulkorakennus, 
sauna, navetta ja kanala. Isän-
täperheen töistä vapauduttuaan 
Junni työskenteli kylän tiili-
tehtaalla ja Anni hoiti äitiään 
ja lapsia. Vaikka elämä olikin 
niukkaa, ruokaa oli riittämiin 
ympäri vuoden. 
Perhe sai Suomen kansalaisuu-
den keväällä 1956. Siihen asti 
Suomessa syntyneet lapsetkin 
olivat Neuvostoliiton kansalaisia 
vanhempiensa tapaan. Pelottava 
epävarmuus Neuvostoliittoon 
palauttamisesta oli vihdoin 
päättynyt.  Maria-mummo eh-
ti kuolla saman vuoden alussa.  
Suomeen jääneen sekä Ruot-
siin siirtyneen suvun jäsenten 
ja ystävien kesken alettiin pitää 
tiiviisti yhteyttä. Varovasti yri-
tettiin saada selvää myös, mitä 
kuului niille sukulaisille, jotka 
olivat jääneet tai palanneet Neu-
vostoliittoon.  Kirjeitäkin yritet-
tiin heille lähettää, jos joltakin 
saatiin osoite, mutta usein ne 
eivät menneet perille. Jos joku 

menikin perille, niin vastauskir-
jekuori oli jo kertaalleen avattu 
ennen kuin se saavutti Pöyhösen 
perheen. Siitä osattiin päätellä, 
mitä kannatti kirjoittaa ja mitä 
ei.

Suomen kansalaisuus mahdol-
listi myös sen, ettei enää tar-
vinnut käydä ilmoittautumassa 
säännöllisesti kaksi kertaa vuo-
dessa kotipaikkakunnan nimis-
miehelle ja jopa ulkomaille saat-
toi matkustaa, jos rahat riittivät. 
Perhe osasi elää säästeliäästi ja 
säästi rahaa tulevia tarpeita var-
ten. Sellainenkin ihme tapahtui, 
että kun Suomessa oli yleislak-
ko v. 1956, Junni teki suuren 
määrän varsiluutia ja sai myy-
tyä niitä Raumalla sijaitsevalle 
Hollmingin telakalle niin pal-
jon, että saamillaan rahoilla hän 
pystyi matkustamaan Ruotsiin 
tapaamaan sinne muuttanei-
ta sukulaisia ja tuttaviaan. Kun 
hän palasi takaisin, toi hän tuo-
misinaan Annille hyvän lenin-
kikankaan sekä tyttärelle silmät 
sulkevan prinsessanuken ja po-
jalle pienen peltisen, vedettävän 
moottoripyörän, joista perhe oli 
niin iloinen, että niitä tuliaisia 
muisteltiin vielä lasten jo ai-
kuistuttuakin.  Junni kertoi, että 
Ruotsin sukulaisilla ja ystävillä 
oli vielä paremmat oltavat kuin 
Suomessa, mutta eivät he sinne 
halunneet enää lähteä, kun oli-
vat jo kotiutuneet Suomeen.

Junni joutui jäämään työkyvyt-
tömyyseläkkeelle 1960-luvun 
alussa. Vähitellen sairaudet vei-
vät hänet kokonaan vuoteen 
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omaksi. Anni hoiti häntä ko-
tona loppuun asti. Junni kuoli 
2.8.1967. Junnin Neuvostolii-
tossa asuva sisko sekä Annin 
Neuvostoliittoon pakkotyöhön 
jäänyt veli ehtivät vielä vierail-
la Suomessa Annin ja Junnin 
perheessä ennen Junnin kuole-
maa. Vierailtaan puolisot saivat 
silloin tietää viimeisimmät kuu-
lumiset Neuvostoliittoon jää-
neistä omaisistaan sekä sen, että 
niin Annin serkku kuin Junnin 
siskon mies, jotka oli teloitettu 
1937, sekä Annin veli, joka oli jo 
kärsinyt pakkotyörangaistuksen, 
oli tuomittu väärin perustein.  
Päätös heidän syyttömyydestään 
sekä tuomioiden laittomuudesta 
oli tehty 14.5.1956. Yhdessä he 
silloin surivat syyttöminä ran-
gaistuja ja teloitettuja omaisiaan 
sekä heidän kärsimyksiään, mut-
ta myös riemuitsivat toistensa 
jälleennäkemisestä.

Anni jää yksin
Junnin kuoltua Anni asui vielä 
vuosia yksinään omassa kodis-
saan lasten perustettua jo omat 
perheensä.  Hän hoiti pihaa ja 
puutarhaa sekä kävi sukuloimas-
sa siskon perheessä tai miehensä 
sukulaisten luona. Aina välillä 
hän kävi hoitamassa poikansa 
perheen lapsia. Hän kuunteli ra-
diota ja nautti siitä, että hän sai 
kuunnella jumalanpalvelukset 
radiosta vapaasti.  Neuvostolii-
tossahan ei uskonnonharjoitusta 
sallittu. 
Kesäisin hänellä kävi usein 
vieraita, niin Ruotsissa asuvia 
sukulaisia ja ystäviä kuin myös 
siskonsa perheen jäseniä. Talvel-
la hän viihtyi viikkoja tyttärensä 
perheen luona Kymenlaaksossa. 
Viiden lapsen mummona hän 
teki ahkerasti käsitöitä, kutoi 

sukkia ja lapasia, virkkasi pöy-
täliinoja ja upeita päiväpeittoja 
lapsille ja lastenlapsille.
Vuonna 1985 Anni muutti kir-
konkylän vanhustentaloon, kun 
ei enää oikein pärjännyt omassa 
kodissaan. Viimeiset elinvuoten-
sa hän vietti Vuojoen kartanossa, 
joka toimi silloin vanhainkotina.  
Anni kuoli siellä rauhallisesti 
nukkuessaan 20.7.1994 ja hänet 
on haudattu miehensä viereen 

Annin ja Junnin kihlakuva.  

Arkun äärellä Anni ja Junni pienokaisena kuolleen tyttärensä arkun äärellä Inkerinmaalla. 
Mukana kuvassa Annin veli Sura.

Eurajoen hautausmaalle. Samal-
le hautausmaalle on haudattu 
myös Annin äiti v. 1956, joten 
Suomeen jäänyt pieni inkerin-
suomalainen perhe sai viimeisen 
leposijansa maassa, josta esi-isät 
1700-luvulla olivat lähteneet. 

Niina Korpelainen
Kirjoittaja on Annin ja Junnin 
tytär
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TAPAHTUMAKALENTERI
SUOMEN INKERI-LIITON OHJELMA:

Ilmoittajille

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

topäivään mennessä.

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

Syyskauden ohjelmat:
Kevätkokous 25.9.2021 klo 14.00 Inkeri kodissa
Syyskokous 30.10.2021 klo 14.00 Inkeri kodissa
Joulujuhla Inkeri kodissa 11.12.2021 klo 14.00

Hyvinkään Inkeri-kerho
Syksyn kerhopäiviksi on alustavasti päätetty sunnuntait 5.9., 
3.10. ja HUOM! 14.11., syyskokous pidetään 3.10.  
Perinteisen joulujuhlan vietto on suunniteltu lauantaiksi 4.12. 
Kaikki tapahtumat Hyvinkään seurakuntakeskuksessa koro-
natautitilanteen salliessa.
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

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 mahdol-
lisia.

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



Turun kansantanssien 
pikkuruiset tanssijat 

esiintyivät kesäjuhlilla 
Turussa Wäinö Aaltosen 

koululla 1998.

Inkeriläisten kesäjuhlat.

Kyykän Suomen 
mestaruuden naisten 
B-sarjassa voittaneen 

Hilkka Nikkolan 
tyylinäyte 1983.


