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Pääkirjoitus
Juhani Valo
Elämme vuoden pimeintä aikaa
ja Joulu välkkeineen odottaa
edessämme tätä kirjoittaessani.
Kenties edessämme odottavat "hanget korkeat nietokset",
kuten laulussa sanotaan, mutta
luminietoksilla on luonnollinen
tapa sulaa ajallaan ja voimme
kääntää katseemme ensi vuoteen, tätäkään päivää ja aikaa
unohtamatta.
Itselleni kulunut vuosi on jatkanut viime vuoden aikana alkanutta opin saunaa, niin kuin
kaiketi jokaiselle meistä, elämää
viruksen maailmassa. Kuitenkin,
emme voi emmekä saa käpertyä
vaan oma mottoni on vahvistunut ja se motto on sama, kuin
erään, luonnonsuojelija Pentti
Linkolan kirjan nimessä: "Voiko
elämä voittaa?"
Kyllä, kyllä se voi, niin kuin kesä
seuraa talvea, niin uusi elämä voi
voittaa vanhan elämän, vanhan
päivän varjot peittää uusi päivä,
uusi huomen.
Epätoivoon ei ole syytä, kun kohotamme katseemme taivaanrantaan, siellä näkyy jo aavistus
uudesta elämästä, huomisesta.

Oma haaveeni olisi päästä aikamatkalla taaksepäin entiseen
aikaan, matkani kohteena olisi
vanha Inkerinmaa ennen vallankumouksia ja sortoaikoja.
Inkerinmaahan toimi Pietarin
suurkaupungin vilja-aittana ja
yhteistyö ymmärtääkseni kukoisti tuolloin. Jotenkin, näin
sydäntalvenkin lähestyessä, oma
mielikuvani on kesäinen viljapelto heilimöimässä lempeän
tuulen keinuttaessa tähkäpäitä.
Minä uskon, että haaveilla on
taipumus toteutua, miksi muuten haaveilisimmekaan ja me
tarvitsemme mieliimme muutakin kuin ikuista kylmää ja
talvista Pohjolaa. Me tarvitsemme uskoa tulevaisuuteen, uskoa
itseemme ja sitä minä toivon
paitsi saavani, niin myös antavani. Entistä elämää emme saa
takaisin, mutta uuden elämän
uusine viljapeltoineen ja yhteisine tehtävinemme me voimme
saavuttaa.
En näe muuta vaihtoehtoa, vuodenkierto etenee ja lämpö peittää nykyisen, jäätyneen maanpinnan!

En ole synkän talvisen korven
runonlaulaja, minä uskon huomispäivään, uskon Inkerin Kesäjuhlien palaamiseen sillä kun
lentokone nousee kirkkaaseen
säähän sadepilvien päälle, niin
nousemme mekin, siihen uskokaamme.
Korulauseita en halua ladella, niiden kate jää lausujan sanoihin, ei todellisuuteen. Siksi
toivotankin kaikille lukijoille
Hyvää ja Rauhallista Joulua ja
entistä parempaa Uutta Vuotta!!
Käytän omana mietelauseena
nykyisin optimistisesti: Tänään
on kohta eilinen, ja huominen
päivä koittaa - niin kuin parempi aikakin!
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ÄIDIN TARINASTA SYNTYI KIRJA
Riikka Mahlamäki-Kaistinen
Virpi Talja Nerman kirjoitti 11-vuotiaana Inkeristä evakkoon lähteneen äitinsä, Maria Nermanin tarinan
kirjaksi. Prosessi oli pitkä ja jäi välillä elämän jalkoihin, mutta nyt kirja on ilmestynyt ja se kantaa nimeä
Jäniskylästä Jyväskylään.
samalla se sisältää aina omia,
yksilöllisiä menetyksen, pelon ja
toivon piirteitä.
Asuessaan 50-luvulla Tampereella hän joutui vielä Neuvostoliittoon painostavien agitaattorien silmätikuksi.

Olen lapsesta asti kuullut äidin
tarinoita hänen lapsuudestaan,
mutta pitkälle 90-luvulle tarinat kulkivat suvussa yksinomaan
suullisena perimätietona", äitinsä tarinan kirjaksi saattanut Virpi Talja Nerman kertoo.
Nermanin äiti, Maria Nerman,
oli kotoisin Venjoen Jäniskylästä, josta tämä joutui lähtemään
vanhempiensa kanssa vuonna
1942 nälkää pakoon.
"Käydessäni äidin kanssa läpi
hänen elämänsä vaiheita ymmärsin paremmin ne traumat
jotka hän on lapsuudessaan saanut".
Talja Nerman viittaa siihen,
kuinka äidin vanhemmat menehtyivät Leningradin rintama-aluetta koetelleeseen nälänhätään ja kuinka orvoksi jäänyt
tyttö hakeutui tätinsä hoiviin.
Tädin mukana hän tuli Suomeen vuonna 1943 ja elämä
uudessa, vieraassa maailmassa
alkoi. Tarina on monen inkeriläisen kertomana tuttu, mutta
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"Käydessäni äidin
kanssa läpi hänen
elämänsä vaiheita
ymmärsin paremmin ne
traumat jotka hän on
lapsuudessaan saanut".
Äiti asettui Suomessa lopulta
Jyväskylään, jossa myös teoksen
kirjoittaja syntyi. Jyväskylässä oli
jonkin verran inkeriläisiä, mutta näillä ei ollut omaa toimivaa
yhteisöä, joka olisi kokoontunut. Täti Maria Hartikainen oli
muuttanut Turkuun, jossa oli
enemmän yhteistä inkeriläistoimintaa.
Talja Nerman arvelee kirjaprosessin lähentäneen häntä äitiinsä. Yhteiset muistelut ja tari-

Maria Nerman vuonna 1950.

natuokiot toivat elämään lisää
yhteisiä hetkiä, jotka näyttäytyvät nyt erityisen arvokkaassa valossa, äidin menehdyttyä vuonna
2014.
"Teos ei ehtinyt aivan valmiiksi
äidin elinaikana, mutta pitkälle
vietyihin vedoksiin tämä ehti
tutustua. Uskon, että äiti olisi
halunnut, että hänen tarinansa
painetaan kirjaksi asti."
Talja Nermanin kirjassa yhdistyvät kirjoittajan ammatillinen
historiantuntemus ja tarinankerronta.
"Äidin muistot Inkeristä olivat lapsen muistoja, sillä hän
lähti Inkeristä jo 11-vuotiaana.
Koimme luontevaksi yhdistää
näitä muistoja historiallisiin faktoihin. Tämä avasi samalla itselleni monia äidin tarinan kohtia
uudella tapaa."
Talja Nerman sanoo inkeriläisyyden olevan kantasuomalaisille usein varsin vieras asia, ja
monella on siitä myös vääristyneitä käsityksiä ja "tietoja".
"Olen esimerkiksi törmännyt
kirjaprosessin myötä useasti siihen, että ihmiset luulevat, että
kaikki inkeriläiset palautettiin
Neuvostoliittoon sodan jälkeen.
Tämä johtuu myös siitä, että inkeriläiset pelkäsivät niin paljon
palautuksia, että he olivat hiljaa,
eivätkä tuoneet itseään esille",
Talja Nerman pohtii.
Hän sanoo inkeriläisyyden olevan myös osa hänen omaa iden-

titeettiään. Omien juurien tunteminen on tärkeää ja se juurruttaa ihmisen omaan tarinaansa.

"Olen törmännyt
kirjaprosessin myötä
useasti siihen, että
ihmiset luulevat, että
kaikki inkeriläiset
palautettiin
Neuvostoliittoon sodan
jälkeen."
Talja Nermanin kirjasta voi olla apua myös muille juuriaan
etsiville. Äidin tarinan lomaan
sijoittuu nimittäin useita inkeriläisiä henkilöitä, jotka ovat
vaikuttaneet Inkerin Jäniskylässä. Kirkonkirjojen puuttuessa
sukututkijat hyödyntävät usein
elämäkertojen tietoja. Talja Nermania ilahduttaa ajatus siitä, että äidin tarinasta voisi olla näin
apua myös muille sukujuuriaan
tutkiville inkeriläisille tai näiden
perillisille.

Jänis Maria Nerman
(oik.) tätinsä Maria
Hartikaisen ja
kasvattisiskonsa Ainon
kanssa v.1948.

Kirjaa on myynnissä Bookcover-nettikaupassa (35 e) tai sitä voi
tilata suoraan kirjoittajalta sähköpostitse (virpital@gmail.com)
hintaan 29 euroa + postikulut). Kirja on kovakantinen, sisältää
kuvia ja karttoja ja siinä on 227 sivua.

HYVÄ INKERILÄISTEN VIESTIN LUKIJA
Huomaathan, että lehden keskiaukeamalla on liitteenä tilisiirtolomakkeet sekä lehden
tilaamista että jäsenyyttä varten. Jokainen tilaus on meille kullan arvoinen, sillä lehteä tehdään
juuri tilauksista tulevilla varoilla.
Otamme myös mielellämme lehteen julkaistavaksi lukijoiden muistelmia, ajatuksia,
matkakertomuksia, "etsintäkuulutuksia", reseptejä, runoja ja muita vinkkejä. Meillä onkin
ihanasti useita lehteen aktiivisesti kirjoittavia lukijoita ja kerholaisia, mutta aina on tilaa
lisäjoukoille.
Jos sinulla olisi kiinnostava tarina tai ilmoitus jaettavaksi muiden lukijoiden kanssa, mutta
kirjoittaminen takkuaa, voimme myös tehdä niin, että haastattelemme sinut aiheesta lehteen.
Toimitukseen saat yhteyttä sähköpostitse inkerinviesti@suomi24.fi
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30 VUOTTA VIRON INKERINSUOMALAISTEN LAULU- JA
TANHUJUHLIA!
Taisto Raudalainen
Varsinaisesta merkkipäivästään vuotta myöhemmin vietettiin Pärnussa 14. – 15. elokuuta juhlavasti
Viron inkerinsuomalaisten XXX tanssi- ja tanhujuhlaa.
sekakuoroille. Siihen kannattaisi
vastaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota.

Lastenryhmät piirii leikkimässä.
Laulujuhlien ajatus perustui
taannoiseen juhlaperinteeseen
jota kesti parisenkymmentä
vuotta (1899 – 1913) ennen
bolsevikkien valankaappausta.
Perinne sai vaikutteita Vironja Liivinmaan laulujuhlista,
samoin Suomen suurruhtinaskunnan alueella järjestetyistä
laulupäivistä.
Kolppanan kanttori- ja opettajaseminaarin musiikkiopetus oli
aikaansa nähden todella edistyksellinen. Eihän sitä toisinaan
suotta konservatorioksi kutsuttu. Korkeatasoisen opetuksen
alullepanijalla Mooses Putrolla
(1848 – 1919) oli monenlaisia
suhteita Suomen ja Viron vas6

taaviin opinahjoihin. Putron
säveltämänsä Nyt laulain kättä lyömme, Minä tyttö, On aika
kylvön ja keväimen, Aamu, Orpo,
Aalloilla ym. ovat tulleet tunnetuiksi laajemminkin.
Putron kansallisesti innoittava
laulu Nouse Inkeri syntyi venäläistämisen ahdistavissa oloissa
saavuttaen lopulta kansallislaulun aseman. Laulu oli sekä melodialtaan että sanoiltaan täysin
alkuperäinen, se ei tukeutunut
saksalaisiin tai ruotsalaisiin
esikuviin. Nykyään yhdistetyt
kuorot esittävät sen yksiäänisenä, mutta alkuperäisenä laulu on
sävelletty moniääniseksi mies- ja

Muutkin Kolppanan veljekset
sävelsivät runsaasti kuorolauluja. Mooses Putro oli 20. vuosisadan alkuun tultaessa koonnut
peräti 6 nuottivihkosta hengellisiä ja kansallismielisiä kuorolauluja. Raitiusseuran Alku
kuoro oli vuoden 1897 Suomen
laulujuhlissa Mikkelissä tullut
ensimmäiseksi. Menestys kannusti. Yhteensä ehdittiin Omalla
Maallaan järjestää 6 laulujuhlaa
– Skuoritsassa (1899), Tuutarissa (1901), Venjoella (1903), Tyrössä (1908), Keltossa (1910),
Kolppanassa (1913).
Tätä inkeriläisen kansallisen
kulttuurin kukoistuskautta kunnioittaen syntyi 1980-luvun lopussa vironinkerinsuomalaisten
herääminen. Perustettiin kymmenkunta seuraa. Jo vuosina
1990 ja 1991 järjestettiin kaksi
onnistunutta laulujuhlaa Elvassa
lähellä Tarton kaupunkia. Vahva
paikallinen virolainen laulujuhlakulttuuri tietenkin tuki inkerinsuomalaisten hanketta. Useat
inkerinsuomalaiset, muiden mukana kuoronjohtaja ja säveltäjä
Albert Pettinen, olivat saaneet
korkeatasoista koulutusta Tallinnan konservatoriossa.
Pärnun 30-vuotisjuhlakonser-

tin ohjelma oli suunniteltu hienovaraisesti, yhteislauluihin ja
tanhuesityksiin oli valmisteltu
huolella. Ohjelmaan oli pyritty
liittämään inkeriläisten säveltäjien tuotantoa. Mooses Putron
säveltämän kansallislaulun ja
Albert Pettisen sovelluksien lisäksi oli ensi kerran ohjelmassa
Juuso Mustosen Inkerin Marssi
sekä tunnetun virolaisen muusikon Hans Hindperen säveltämä
ja Toivo Flinkin tekstiin kirjoitettu Aamu tekee tuloaan.
Uustuotantoakin on syntynyt.
Nuoremman polven virolainen
säveltäjä Pärt Uusberg on kirjoittanut Kloogalla menehtyneiden sotapakolaisten muistoksi
kuorolaulun Pyhä pihlaja:
Pyhä pihlaja, humise haltiallein,
mi nukkuvi lumen al’ ja ilmehyy
unniihein. / Sorja suojeluhaltiain
nyt nukkuvi lumen al’. / Rukkoilen. / Miun onnein ja toivein ja
siunauksein. / Rukkoilen...
6-ääninen a cappella kuoroteos
on omistettu erityisesti Paldiskin ja Põllkülan nimettömissä
joukkohaudoissa lepääville lapsille. Kuoroteoksen teksti perustuu paitsi kehtolauluun Nu-

ku-nuku, nurmennukka runoilija
Aapo Ihon runolle Pyhä pihlaja.
Vuonna 1964 sovitti Ihon runotekstiin 3-äänisen kuorosävellyksensä Vilho Pentikäinen.
Yhdistelmän näistä kahdesta
tekstistä sommitteli Taisto-Kalevi Raudalainen. Suomi 100
juhlavuonna muusikko Alen
Veziko (Vesikko) sävelsi puolestaan laulun Larin Paraskelta
juontuvalle kalevalamittaiselle
runolle Oma maa omenakukka.
Laulun sovelsi yhteiskuoroille
Riho Matson ja sen ensiesitys
kuultiin muutama vuotta sitten
Tarton laulujuhlissa.
Tämänkertaiseen ohjelmaan oli
taitavasti kiedottu perinteisiä
lastenloruja, -leikkejä ja piiritansseja. Perusajatuksena oli sukupolvien sopu ja yhteys, inkeriläisen kulttuurin periytyminen
polvesta toiseen. Sama ajatus
heijastui hienosta juhlamerkistä – hannunvaakunasta, johon
kietyy useiden sukupolvien viisaus. Juhlamottona oli valittu
säe yleisinkeriläisestä kehtolaulusta: Nuku-nukunurmen lintu,
makkaa-makkaa marjantuoja
(tytöstä), leppää-leppää leivän-

Maria Abramovan ohjaama Tarton seuran teatteriryhmä Aale -liekulla.

suaja (pojasta).
Raija Pedak (o.s. Mustonen)
oli laatinut juhlaa varten kertomuksen Helena-mummostaan
ja omasta elämästään pikkulapsena, tyttösenä, neitona, naisena
ja taas mummona. Ympyrä sulkeutuu ja kaikki toistuu... Kuorolaulujen ja tanhujen saattelemana riitti suloista kerrottavaa
inkeriläisperheen elämästä läpi
juhlan. Näin kaikki osanottajat
vakuutettiin, että inkeriläistä
omakuvaa tuotetaan viidenkymmenenkin vuoden päästä!
Laulu- ja tanhujuhlan järjestelyistä vastasi Pärnun inkerinsuomalaisten kulttuuriseura.
Suunnittelutiimiin kuuluivat
seuran hallituksen jäsenet Katrin Hiltunen-Alvela, Katrin
Kohjus ja seuran puheenjohtaja Hillar Talvik. Ison työn teki
käsityömestari ja kansanperinteenopettaja Raija Pedak. Jotta
yhteistanssien kuviot sujuisivat,
siitä vastasivat inkeriläisen tanssikulttuurin tutkija Juha-Matti
Aronen sekä Tarton seuran
puheenjohtaja Merje Malkki.
Saman seuran perustajajäsenen

Järvisaaren Mustosten nuorta polvea.
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Maria Abramovan ansiosta
nautittiin Lydia Koidula -museon pihalla pikkunäytelmää aidolla inkerinmurteella runsaan
sadan vuoden takaisen Inkerin
oloista. /
Vironsuomalaisten Kulttuuriautonomian (ESKO) kultuurineuvoston puheenjohtaja Taisto
Raudalainen vastasi kaksiosaisen
juhlajulkaisun SOPU + SOINTU kokoonpanosta sekä kielentarkastuksesta.
ESKO:n säätiön hallituksen jäsen Taisto Uuslail rakensi Lydia
Koidula -museon takapihalla
kyläkeinun (ns. suuret liekut)

Kaksiosainen
juhlakokoelma
Sopu ja Sointu.

Aale sekä järjesti rattoisan illanvieton. Suomen Ulkomaalaisparlamentin (USP) edustaja
ja Tarton Tampere -talon isäntä
Sakari Neuvonen panosti tällä
kertaa kitaristina säestöyhtyeessä. Suurkiitos kuuluu tietenkin
kaikkien seurojen kuoronjohtajille ja tanhuohjaajille: Kaja
Arulepp, Tatjana Belan, Valli
Pang, Aime Rahula, Irina Bondarenko, Irja Kabonen, Elena
Kalbus ja Maie Kalbus. Juhlaamme osallistuivat muutkin
suomalais-ugrilaiset: liiviläisyhtye Kandla Ventspilsistä Helgi
Daubaren ja Viron udmurttilaisperhe äiti Ljudmila Ruukelin johdolla. Kaiken kaikkiaan
oli kyse Viron Inkerinsuomalaisten Liiton (EIL), useampien
inkeriläisseurojen sekä ESKO:n
onnistuneesta yhteisprojektista.
Sopu on jo vanhastaan voimavara, jonka avulla pannaan pienetkin ajatukset tuumasta toimeen.
Sunnuntai-aamun ohjelmas-

sa oli tieteellinen seminaarin,
aiheenaan Inkerin kirkon uudelleenperustaminen 30 vuotta
sitten. Alustuksen teki Zoom
-liitteen avulla tuore teologian
tohtori Antti Luoma. Seuraava
esiintyjä oli Länsi-Viron piispa Tiit Salumäe, joka toimi jo
1970-luvulla inkerinsuomalaisten pappina Puškinossa ja Petroskoissa asettaen kulmakiven
uusiutuvalle Inkerin kirkolle.
Puheenvuoronsa saivat Helsingin yliopiston poliittisen historian tutkija, Inkeri -liikkeen
konkari Kristiina Häikiö ja Suomen Luterilaisen Evankelis-yhdistyksen pappi Pasi Hujanen.
Todettakoon, että Pasi on tänä
päivänä ainoa Inkerinmaalla toimiva suomalaispappi.
Kommenttipuheenvuoron käytti
Messenger -sovelluksen kautta
Arvo Survo – ensimmäinen sotien jälkeinen inkeriläissyntyinen pappi ja 30 vuoden takainen
julkisuushenkilö Suomessa.
Liekku vauhdissa.
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ANNA-MARIA ORGOLAISEN ELÄMÄNTARINA KIRJAKSI
Teksti: Leila Salo ja Maarit Tallila-Murphy
Kuvat: Outi Mäkelä
neuvostoaikaan huono. Hän
kuuli, että Petroskoin ja Tšalnan
välille rakennettaisiin tiilitehdas.
Työ tehtaassa olisi vaarallista ja
raskasta, mutta palkka olisi kaksin verroin parempi kuin opettajana. Anna-Maria siirtyi tehtaaseen, kun oli kolme lastakin
elätettävänä. Hän oli niin pätevä
tiilien valmistaja, että hänen kuvansa laitettiin tehtaan kunniatauluun.

Tammen ikävä Anna-Maria Orgolainen.
Inkeri-liiton syyskokouksen
jälkeen, lauantaina 30.10. meillä oli Inkeri-kodissa tilaisuus
kuulla Kelton Likolammin kylästä lähteneen, nyt 84-vuotiaan, Anna-Maria Orgolaisen,
o.s. Uimonen, elämäntarinaa
hänen itsensä kertomana. Inkeriläisjuuret omaava Elise Ylätalo
on kirjoittanut Anna-Mariasta
kirjan nimeltä Tammen ikävä.
Elise johdatteli kirjan esittelyä
ajallisesti tapahtumasta toiseen,
ja Anna-Maria kertoi yksityiskohtaisemmin tapahtumien
kulun paljastamatta kuitenkaan
liikaa, niin että kiinnostus kirjaa kohtaa säilyi. Muutamankin
kerran esittelyssä tulivat esille
sanat ”kirjassa tästäkin kerrotaan lähemmin”. Yleisöä oli tuvantäydeltä ja kerronta vaikutti
koskettavan monia kuulijoita.
Perhe koki venäläisvainot. Teksti kuljettaa lukijansa Uimosen
perheen karkotukseen Keltosta

Siperiaan vuonna 1942 ja sieltä
seitsemän vuotta myöhemmin
paluuseen Petroskoin lähelle Tšalnaan. Anna-Maria kävi
”mummonkoulua” vuoden oppien lukemaan ja kirjoittamaan
suomenkieltä, kouluttautui työn
ohella iltakoulussa ja opiskeli
sitten opettajaksi ja ehti toimia
opettajana 10 vuotta, mutta
opettajan palkka oli kuitenkin

Anna-Maria piti yhteyttä sukulaisiinsa Suomen puolelle ja
kävi heitä tapaamassakin 1970ja 1980-luvuilla. Hän pääsi käymään vapaasti kirkossa ja puhumaan suomenkieltä. Presidentti
Mauno Koiviston vuonna 1990
antama julistus inkerinsuomalaisten paluumuuton mahdollisuudesta
sai aikaan sen, että Orgolainenkin päätyi lapsineen Suomeen.
Kotoutuminen tapahtui vähitellen ja hän on löytänyt täältä laajan ystäväpiirin, kuinkas muuten, sillä positiivisella elämän-

Tammen ikävä yleisöä.
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asenteella, joka hänestä välittyi
kirjan esittelytilaisuudessakin.
Kirja ei ole ainoastaan tarina
eräästä Anna-Mariasta vaan
kertoo myös inkerinsuomalaisten kokemuksista toisen maailmansodan ajasta tähän päivään.
Kirjassa on runsas kuvitus, joka vie lukijan ajatukset pelkän
tekstin luvusta todellisiin tapahtumiin. Kirja oli myynnissä
esittelytilaisuudessa ja Orgolainen osoitti henkilökohtaisen
omistuskirjoituksensa jokaiselle kirjan ostaneelle. Tammen
päätyminen kirjan nimeen tuli
tutusta tammipuusta. AnnaMarian isoisä, äijä,
istutti tammen esikoispoikan-

sa, Anna-Marian isän synnyttyä toukokuussa vuonna 1901.
Tammi on sitkeä ja pitkäikäinen,
”niin kuin kirjan päähenkilö itse”, kuten kirjatilaisuudessa todettiin. Puu seisoo vielä paikallaan ja Orgolaisella on toiveena
vielä päästä halaamaan tuota
tuttua tammea.

Tammen ikävä kansi.

Artikkelin tekijät kuuluvat kaikki
Hyvinkään Inkeri-kerhoon

Tammi ja talo.

KEVÄTKOKOUKSEN 25.9.2021 PÄÄTÖKSISTÄ
ESITETTIIN v. 2020 TILINPÄÄTÖS
Äänioikeutetuille kokoukseen osallistuville oli jaettu virallisten tilinpäätösasiakirjojen sekä
toiminnantarkastajan lausunnon kopiot.
1. Puheenjohtaja Valo esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin
2. Taloudenhoitaja Piironen avasi tilikertomuksen numeroita
Tilikertomus hyväksyttiin
3. Kokouksen puheenjohtaja Ripatti esitti toiminnantarkastajan lausunnon
4. Tilinpäätös vuodelta 2020 vahvistettiin
TILI- JA VASTUUVAPAUS tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020 myönnettiin asianomaisille
SYYSKOKOUKSEN 30.10.2021 PÄÄTÖKSISTÄ
PÄÄTETTIIN
liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta v. 2022.
- liittymismaksua ei kanneta
- jäsenyhdistyksen jäsenen
maksu 2 € / jäsen
- henkilöjäsenen jäsenmaksu
20 € / jäsen
- kannattava jäsen 50 € / jäsen
Kaikki maksut ovat vuosimaksuja
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HYVÄKSYTTIIN
Hallituksen ehdotus Inkeriläisten viestin v. 2022 ilmestymistiheydestä seuraavasti:
No 1 ilmestyminen tammi-helmikuu
No 2 huhti-toukokuu
No 3 elo-syyskuu
No 4 marras-joulukuu
Lehden ilmestymisviikot tarkennetaan myöhemmin, jotta kokous- ja muut tärkeät kutsut ja ilmoitukset
ilmestyvät oikea-aikaisesti.
Hallituksen ehdotus lehden tilaushinnaksi v. 2022 hyväksyttiin:
- EU-maat 40 €
- muut maat 45 €
ESITETTIIN
1. toimintasuunnitelmaehdotus v. 2022
- suunnitelman mukaan Inkeriläisten viestiä julkaistaan 4 numeroa
- osallistutaan kotimaan kesäjuhlille
- osallistutaan mahdollisuuksien mukaan muiden maiden inkeriläisjuhlille ja muihin tapahtumiin
- järjestetään Inkeri-iltapäiviä
Muut toimintasuunnitelman kohdat noudattelevat edellisvuosien kaavaa ja toimintasuunnitelman
toteutuminen riippuu koronatilanteesta
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin
2. hallituksen talousarvioehdotus v. 2022 jonka tuottojen loppusumma on 9 300 ja kulujen 9 650 €
Talousarvioehdotus hyväksyttiin
VALITTIIN LIITON TOIMIHENKILÖT
- puheenjohtajaksi v. 2022 valittiin Juhani Valo
Hallituksen jäsenten valinta
- erovuorossa olleet varsinaiset jäsenet Tytti Piironen, Lilli Prinzthal ja Anne Tuohimäki valittiin
uudelleen, heidän toimikautensa on vv. 2022 – 2024
- erovuorossa ollut varajäsen Pirjo Tiensuu valittiin uudelleen, uusi toimikausi on vv. 2022 - 2024
LIITON v. 2022 TOIMINNANTARKASTAJAT
- Antti Kokkinen, Espoo varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi sekä
-Jorma Korkkinen, Järvenpää varatoiminnantarkastajaksi
KESÄJUHLA v. 2022
Mikäli koronaepidemia on talttunut eivätkä viranomaismääräykset estä, pidetään
kesäjuhlat Helsingissä heinäkuussa
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MARTTI HIRVONEN KUNNIAPUHEENJOHTAJAKSI
6.11.2021
Leila Kattelus

Turun seudun Inkeri-seura ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja Martti Hirvonen on kutsuttu yhdistyksen
kunniapuheenjohtajaksi ja hänelle luovutettiin kunniakirja yhdistyksen vuosikokouksessa 6. marraskuuta 2021. Hirvonen toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2010 – 2020.
Martti Hirvonen syntyi ja kasvoi Pohjois-Karjalassa Kuusjärvellä, josta myöhemmin tuli
Outokumpu. Valmistuttuaan
papiksi vuonna 1972 Martti
toimi aluksi Helsingin Lauttasaaren seurakunnassa ja vuosina 1974 – 1977 Outokummun
seurakunnan kappalaisena.
1970-luvun lopulla Martti perheineen muutti Turkuun ja toimi neljä vuotta opiskelijapastorina.

nelpymisen ja hän oli mukana
Iisakin kirkossa pidetyssä joulujumalanpalveluksessa 1999,
sekä näki, miten Kazanin tuomiokirkon ikonostaasia rakennettiin pala palalta. Hän oli
luomassa yhteyksiä Pietarin ortodoksiseen hengelliseen akatemiaan.
Martti suhtautui lämpimäs-

ti Venäjän ortodoksisuuteen
ja sen hengelliseen elämään.
Myöhemmin hänet kutsuttiin
useita kertoja pitämään luentoja
Pietarin valtion yliopistossa ja
lisäksi hän esitelmöi Kostroman
ortodoksisessa hengellisessä seminaarissa. Pietarin ajastaan
Martti kirjoitti päiväkirjaa, jota
hän on nyt muokkaamassa jul-

Keväällä 1980 perhe asui muutaman kuukauden Espanjassa
Salamancassa, Martin opiskellessa ja tehdessä siellä tutkimusta. Ajasta jäi Martin ja perheen
elämään tiivis yhteys Espanjaan
ja paljon ystäviä, joita perhe on
tavannut vuosien varrella sekä
Espanjassa että Suomessa.
Palattuaan Suomeen perhe
asettui Varissuolle ja Martista tuli Katariinanseurakunnan
pastori.
Toiminta inkeriläisten parissa
johti Martin Venäjälle ja hän
toimi Pietarissa Pyhän Marian seurakunnan kirkkoherrana
vuosina 1998 – 1999. Martilla
on jo nuoruudesta ollut tiivis
yhteys ortodoksiseen kirkkoon,
myös Venäjän kirkkoon. Pietarissa Martti koki Venäjän
ortodoksisen kirkon uudellee12

Martti Hirvoselle myönnettiin Inkeriläisten sivistyssäätiön
ansiomerkki kunniakirjoineen vuonna 10.7.2010 ja hänelle
luovutettiin Suomen Inkeri-liiton viiri 50-vuotispäivänään
vuonna 1998. Kuva: Leila Kattelus.

kuussa 1993 perustetun Turun
seudun Inkeri-seuran kanssa.
Läheiseksi
yhteistyökumppaniksi tuli Keijo Korkka,
Martin edeltäjä seuran puheenjohtajana. Korkka oli seuran
perustajajäsen ja ensimmäinen
puheenjohtaja, ja Martti kuvaa
häntä lojaaliksi ja uskolliseksi,
lämpimäksi ja hyväksi ihmiseksi. Martti ja Korkka olivat usein
yhdessä Venäjälle suuntautuneilla matkoilla.

Kuva: Leila Kattelus
kaistaviksi muistelmiksi.
Venäjältä Martti palasi Turkuun
Katariinanseurakunnan kappalaiseksi ja vuoden 2005 alussa
hänet kutsuttiin Katariinanseurakunnan kirkkoherraksi.
Martin työ inkeriläisten parissa Turussa
Martti Hirvonen kertoi itse Inkeriläisten viestissä 2013/4 siitä,
miten hän vuonna 1991 toimiessaan Turun Katariinanseurakunnan kappalaisena tuli mukaan inkeriläisten toimintaan:
”Mielentilassani tapahtui lähes
täyskäännös, kun omaan seurakuntaani Turkuun Katariinanseurakuntaan saapui runsain
määrin inkeriläisiä paluumuuttajia heti Neuvostoliiton hajottua 1990-luvun alusta lähtien.
Mitä joukkoa he edustivatkaan,
nämä, jotka suorastaan aluksi
ryntäsivät kirkkoihimme etenkin Varissuon alueella. Jumalanpalveluksissa inkeriläisiä oli
tupaten täynnä ja kohta monet
heistä halusivat saada kasteen ja
tulla rippikouluun.
Yli 40 vuotta jatkuneen papinviran tähtihetkiä olivat aikuisrippikoulut, jolloin Martti
Lutherin Vähä-katekismusta

opiskeltiin suomeksi ja venäjäksi. Tukenani ja turvanani toimi
Pietarista saapunut Olga Jounolainen. Hän käänsi opetukseni venäjäksi ja tulkitsi tapauskohtaisesti Raamatun sanomaa
paluumuuttajille. Leirejä pidettiin nuorille, jotka usean vuoden
ajan kokoontuivat Varissuon
kirkolle kerhoihin ja lauantaiiltoihin pelaamaan, seurustelemaan ja kuuntelemaan musiikkia kovaäänisesti.”
Vuonna 1994 Turkuun saapui
ensimmäinen inkeriläinen paluumuuttajapariskunta,
joka
asettui asumaan Vuokkoon,
Varissuolla sijaitsevaan Turun
diakoniasäätiön ylläpitämään
vanhustentaloon. Suurin osa
Turkuun tulleista inkeriläisistä
asui ja asuu yhä Turun suurimmassa lähiössä Varissuolla, jossa
sekä kirkko että toiset inkeriläiset ovat tarjonneet turvatun ja
kotoisen ympäristön. Tuohon
aikaan inkeriläiset muodostivat
noin 150 hengen voimin Varissuon kirkonkävijöiden enemmistön.
Alusta asti Martti toimi läheisessä yhteistyössä Turkuun elo-

1990-luvun alkupuolella Martti
osallistui useisiin Turun seurakuntien toimesta järjestettyihin matkoihin Neuvostoliiton
ikeestä vapautuneelle Venäjälle.
Pietarin Pyhän Marian kirkkoon vietiin monenlaista tavaraa jaettavaksi varattomille.
Myös muualta Suomesta toimitettiin näitä avustuksia.
Martti kokee, että Arvo Survo
teki arvokasta työtä ja juuri hän
toimi koko Inkerin kirkon herättäjänä Venäjän jälleen avautuessa.
Vuonna 1992 tehtiin Turun
seurakuntayhtymän matka rakenteilla olevaa Kelton kirkkoa
katsomaan ja samalla matkalla käytiin Pietarissa. Pietarin
Pyhän Marian kirkko toimi
niihin aikoihin Luontotalossa,
ja Martti piti sen luentosalissa
saarnan. Luentosalissa oli silloin vielä esillä Leniniä esittävä kipsiveistos, joka peitettiin
aina jumalanpalveluksen ajaksi
lakanalla. Kirkon saneerauksen
aikana kipsiveistos myöhemmin tuntemattomalla tavalla
”hävisi”.
Vuonna 1996 matka suuntautui Lempaalaan. Keijo Korkka
13

Kuva Martti Hirvonen
oli löytänyt Lempaalan kirkon
vanhan ristin. Matkan aiheena oli tuon ristin uudelleen
vihkiminen kirkon paikalle, ja
Korkka oli vienyt omat sementit ristin pystyttämistä varten.
Tilaisuudesta muodostui hyvin
koskettava. Turkulainen yhdistysaktiivi Paavo Pesonen, joka
oli myös kotoisin Lempaalasta, sanoi, että ”Stalin vei meiltä
kaikki, mutta ei uskoa Jumalaan”.
Vuonna 1995 Martti perusti
Turkuun venäjän kielen opintopiirin, johon tuli 15 innokasta
opiskelijaa. Jonkin ajan kuluttua
kävi kuitenkin niin kuin usein
käy, innostus lopahti ja väki piirissä väheni ja loppui.
Vuonna 2010 Martti valittiin
Turun seudun Inkeri-seuran
puheenjohtajaksi, jossa tehtävässä hän toimi kymmenen
vuotta. Hänen aikanaan toiminta oli vilkasta. Vuosina 2013
ja 2019 turkulaiset järjestivät
inkeriläisten valtakunnallisen
kesäjuhlan. Pyhäinpäivänä on
kunnioitettu edesmenneitä inkeriläisiä heimoveljiä ja -siskoja
Turun vanhalla hautausmaalla
sijaitsevalla inkeriläisten muistomerkillä, jonne Martti on aina
tuonut lohduttavat sanansa.
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Martin työ inkeriläisten parissa Venäjällä
Jukka Paarma, Turun tuomiorovasti ja vuodesta 1998 alkaen Suomen arkkipiispa, oli
Martille merkittävä henkilö.
Paarma rupesi puuhaamaan
Martin lähettämistä Pietariin
Pyhän Marian seurakuntaan. Ja
niin tapahtui, että vuonna 1998
Martti nimitettiin Pyhän Marian seurakunnan kirkkoherraksi,
ja työntäyteinen vuosi Pietarissa
alkoi ensimmäisen päivän iltana
seurakuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajan ominaisuudessa.

kunnallisia suuntauksia ja liikkeitä. Seurakunnassa oli hyvä
diakoniatoimikunta, ja musiikkitoiminta oli tärkeää. Kiinteää
yhteyttä pidettiin Suomen valtioon ja pääkonsulivirastoon,
jonka väki osallistui itsenäisyyspäivän viettoon kirkossa. Martti
vieraili myös Pietarin Suomikoulussa. Martin 50-vuotisjuhla
osui tuohon aikaan, ja sen kunniaksi Martti sai hankittua liput balettiin Joutsenlampi-esitykseen, ja Martin mieleen on
jäänyt yllättäen balettiin luokkaretkellä vierailemaan sattunut
Ruotsin prinssi Carl Philip.

Pietarin aikaa Martti kuvaa
niin, että ensisijaisesti hän halusi tehdä siellä hengellistä työtä.
Siinä työssä keskeisintä olivat jumalanpalvelukset, joiden
pohjana siihen aikaan oli runsaine lauluosuuksineen Mooses
Putron vanha liturgia, jonka
Martti lopulta oppi kuin oppikin. Väkeä jumalanpalveluksiin
tuli Pietarin ympäristöstäkin,
ja joskus Martti kävi pitämässä
jumalanpalveluksia myös ympäristön kirkoissa, esimerkiksi
Toksovassa. Suomen kieli oli
vahvasti mukana työssä, mutta
Martti piti jopa lyhyitä venäjänkielisiä puheita!
Martti kertoo nauraen, että Pyhän Marian seurakuntalaiset
puhuivat keskenään, että ”männään kirkkoon kuulemmaan
itkevvee pappia”, Martilla kun
toisinaan on saarnatessaankin
itku herkässä.

Martti pääsi vierailemaan seurakuntalaisten kodeissa, esimerkiksi ehtoollista jakamassa.
Mielenkiintoista oli tutustua
paikalliseen
asumismuotoon
eli yhteisasuntoihin, joissa usea
perhe jakoi samaa huoneistoa.
Eräskin suomalainen mummo totesi asumisestaan omassa
huoneessaan, että ”hyvin männöö”, ja rauhassa varmaan sai
ollakin, kun ovelta kurkisteli
tarkkaavainen schäfer-koira.

Kirkkoherrana Marttia työllistivät monenlaiset asiat. Pyhän
Marian kirkolle tehtiin Suomesta paljon vierailuja ja kävijät
edustivat monia erilaisia seura-

Martin aikana alkoi Pyhän Marian kirkon kunnostamishanke,
jonka suunnittelussa Martti ehti
olla mukana ennen paluutaan
Suomeen. Martista oli erityisen
hienoa se, että koko seurakunta sai olla mukana kokouksissa
päättämässä asioista. Kunnostettu kirkko vihittiin käyttöönsä
vuonna 2002.
Vuoden 1998 voiton päivän
9. toukokuuta juhlinnan yhteydessä Martti kävi Inkerin
kirkon edustajana laskemassa
seppeleen Piskarjovin hautausmaan muistomerkille, joka on
pystytetty noin puolen miljoo-

nan Leningradin piirityksen
yhteydessä menehtyneen uhrin
muistolle.
Toimintaa oli myös toiseen
suuntaan, kun Martin johdolla
Turun seurakuntien leirikeskukseen Kunstenniemeen saapui kesäleirille noin 35 inkeriläisen nuoren seurue. Koko
ajan Martti piti hyvää yhteyttä
koti-Suomeen jääneeseen puolisoonsa Maritaan, joka puolestaan kymmenkunta kertaa
vieraili Martin luona Pietarissa.
Martti ja urheilu
Martti on innokas urheilumies. Lapsuuteen ja nuoruuteen kuuluivat yleisurheilu ja
hiihto. Hän on pelannut myös
lentopalloa harrastus- ja kilpailumielessä yli 50 vuotta ja on
pelannut turnauksessa itsensä
presidentti Mauno Koiviston
kanssa. Martti on pelannut
pitkään myös Turun seurakuntayhtymän Valkoiset Pantterit
-joukkueessa mm. Yhteisvastuukeräyksen merkeissä. Martin mielestä urheileminen on
tärkeätä sosiaalista toimintaa
ja pelin tuoksinassa ikävät asiat
unohtuvat.
Tultuaan Katariinanseurakunnan kappalaisena mukaan inkeriläisten
paluumuuttajien
toimintaan Martti perusti Turkuun Varissuolle Inkerin Nousun paluumuuttajajoukkueen
vuonna 1997. Joukkueen muodostivat kolme Venäjältä ja kolme Virosta tullutta eri-ikäistä
miestä sekä kolme suomalaista.
Tästä alkoi Martin venäjän taidon vahvistaminen, sillä pelatessaan hän oppi lukusanat 1-25
venäjäksi. Joukkue pelasi ja har-

joitteli Turun Normaalikoululla
vuosien ajan ja osallistui TUL:n
talvisarjaan, ensin B-lohkoon,
josta nousi A-lohkoon.

set Timo, Lauri ja Katri-Maria
sekä neljä lastenlasta tuovat
Martin kotiin edelleen elämää
ja iloa.

Kiitokset Martille
Martti Hirvosta kohtaan tunnetaan inkeriläisten keskuudessa suurta kiitollisuutta. Hän
on tukenut maahanmuuttajia,
neuvonut ja auttanut. Hän toimii avoimella, huomaavaisella
ja ystävällisellä asenteella sekä
osoittaa vilpitöntä kiinnostusta
ihmisiin. Hän ei jätä lapsiakaan
huomioimatta. Hän on auttanut maahanmuuttajia asennoitumaan niin, etteivät he tunne
itseään vieraantuneiksi. Martilla on aina aikaa kuunnella ja
auttaa.

Puolison menetyksen jälkeen
Marttia kohtasi yllättäen vakava sairaus. Hän tiesi ja tunsi olevansa kuoleman kielissä.
Lukuisten uskonystävien esirukousten ja korkeatasoisen,
hyvän sairaanhoidon avulla hän
alkoi vähin erin toipua. Neitsyt
Marian, Jumalanäidin puoleen
käännyttiin eri puolilla kristikuntaa ja Martti alkoi parantua.

Martin pitkäaikainen puoliso, kotitalouden lehtori Marita Hirvonen, menehtyi vuosi
sitten pitkäaikaisen sairauden
murtamana. Martti vietti paljon aikaansa puolisonsa luona
hoitokodissa, ja usein hän iltasella lähti yhdistyksen hallituksen kokouksesta vielä Maritan
luokse. Martin ja Maritan lap-

Tässä kerrottu pohjautuu sekä Turun seudun Inkeri-seura ry:n julkaisemaan ja kustantamaan artikkelikirjaan ”Martin polku, Martti
Hirvonen 70 vuotta 20.10.2018”
että Martin kotona 27.11.2021
tehtyyn haastatteluun, jossa Martin taivalta inkeriläisten parissa
oli Martin kanssa muistelemassa
Pirjo Tiensuu.

Martti, Turun seudun Inkeriseura ry kiittää Sinua pitkäaikaisesta ja suuriarvoisesta
työstäsi inkeriläisten parissa!

Kuva Rauno Vesti
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POHDINTAA
INKERINSUOMALAISTEN
TAIPALEESTA
Juhani Valo
Pohjana Pekka Nevalaisen kirja "Rautaa Inkerin rajalle", Inkerin
kansalliset kamppailut ja Suomi 1918 – 1920.
Suhtautumisemme Inkerinmaan
alueeseen ja asukkaisiin saattavat
tulla määritetyiksi kokijoidensa
taustoista käsin. Taustojen erilaisuus taas saattaa aiheuttaa
erimielisyyttä, kun näkökulmat
ovat erilaiset. Suhtautuminen
Itä-Karjalaan on ehkä ollut yksituumaisempaa johtuen sen asuttajien taustoista 1900-luvulla,
mutta tämäkin alue on kärsinyt
poliittisista jakaumista.
Kummaltakin alueelta on lähdetty Suomesta jo 1700-luvulta
aina 1920-luvun alkuun, palattu tai paluumuutettu Suomeen.
Mistä ja kuinka paluumuutto tai
kiinnostus inkerinsuomalaisiin
tai heidän kiinnostuksensa Suomeen alkoi 1900-luvulla?
Pekka Nevalaisen mielenkiintoinen ja täyttä asiaa oleva teos
"Rautaa Inkerin rajoilla" alaotsikkonaan "Inkerin kansalliset kamppailut ja Suomi 1918
– 1920" antaa hyvän pohjan
tutkia viime vuosisadan erästä
myllerrysvaihetta joka vaikuttaa
– niin uskon – tähänkin päivään
ja suhtautumiseen aiheeseen.
Ennen muuta se on kenties
vaikuttanut myönteisesti ja ymmärtäen käsityksiimme siitä,
keitä ovat inkerinsuomalaiset?
Mistä oli kysymys tai mikä oli
kiinnostuksen motivaatioiden

taustalla, kun Venäjän kummatkin vallankumoukset olivat
tapahtuneet? Silloin teos on
täyttänyt tehtävänsä ja minun
mielestäni se vastaa kysymyksiin nousten itselleni yhdeksi
tärkeimmistä aihetta koskevia
teoksia.

"Mistä oli kysymys tai
mikä oli kiinnostuksen
motivaatioiden
taustalla".
Kirja sisältää yksitoista lukua,
kappaletta ja tästä lukumäärästä
vain kahden vuoden ajanjaksolla voidaan päätellä, että alueella
todella tapahtui. Kommentoin
lyhyesti kirjaa tai sen osia, en
ollakseni vastaanväittäjä, vaan
päinvastoin sillä tietoa ei ole
koskaan liikaa, vaikka eri näkökulmia onkin monia.
Nevalainen kirjoittaa kirjan johdannossa itsessään sen totuuden, miksi inkerinsuomalaisten
tilanne oli hankala heille itselleenkin, nimittäin osapuolijaot
(Osapuolten numeroinnit Nevalaisen luettelossa ovat omiani,
selkeyttääkseni eri vaihtoehtoja).
Kirjan mukaan "maanpakoon
Suomeen ja Viroon ajautuneille inkeriläisjohtajille selvisi
nopeasti, että Inkerinmaa oli
yritettävä vapauttaa "punaisen

myrskyn" silmäkkeestä ulkopuolisten voimien tuella. Tässä
kehittyi kaksi päämäärää, jotka
soveltuivat kehnosti yhteen.
Nevalainen: 1) "Osa inkeriläisten vaikuttajista kallistui vastavallankumouksellisten venäläisten ja Viron puoleen. Haaveena
oli autonominen Inkeri uuden
Venäjän liepeen alla. 2) Osa
taas etsi apua suomalaisilta, ja
päämääränä oli Suomeen joko
kokonaan tai osittain liitetty
Inkerinmaa."
Nevalainen jatkaa: "Vastikään
itsenäistyneen Suomen idänpolitiikan tavoitteisiin kuului
aikansa elintilan laajentaminen
Venäjän lähialueille; nimenomaan Itä-Karjalan liittäminen
Suomeen, jotta maasta tulisi
elinkelpoinen.
Pietarin miljoonakaupungin
takia Inkerin kysymys oli sen
sijaan hyvin monimutkainen."
Ja vielä: 3) "Oli tahoja, jotka halusivat pysytellä irti tulenarasta
Pietarin suunnasta, vaikka suosivat Itä-Karjalaan etenemistä. 4)
Yhtä hyvin oli piirejä, jotka näkivät itsenäisen Suomen onnen
riippuvan Pietarin valtaamisesta

ja luovuttamisesta ympäristöineen valkoisille venäläisille. 5) Ja
loppujen lopuksi oli ryhmittymiä, jotka pitivät Inkeriä oikeutettuna osana suurta Suomea."
Näin Nevalainen ja hänen kirjansa käsittelee vasta ajanjaksoa
1918 – 1920, ei vuosia 1940
– 1945 tai 1990 – nykyhetki.
Jo tästä Nevalaisen kirjan johdannon osasta voidaan päätellä
inkerinsuomalaisten tilanteen
ja aseman erityislaatuisuus,
ristiriitaisuus ja mieleen nousee väistämättä ajatus inkerinsuomalaisten käyttämisestä eri
tarkoitusperiä ajavien hyödyksi,
joskin varmasti mukana on ollut
kautta ajanjaksojen myös suurta
heimo- ja lähimmäisenrakkautta
inkerinsuomalaisia kohtaan.
Omana lisäyksenäni voisin lisätä vielä kuudenneksi kohdaksi
suomalaiset bolshevikit, jotka
yhdessä venäläisten vallankumouksellisten kanssa halusivat
liittää koko Suomen, aluksi
muodollisesti itsenäisenä, neuvostokansojen joukkoon, osaksi
Neuvosto-Venäjää.
Inkerinsuomalaiset ja itäkarjalaiset olisivat silloin kokeneet
muun Suomen kanssa vähemmistökansallisuuden vainokirot.
Niinhän bolshevismi söi omat
lapsensa, suomalaiset kommunistit. 6) Wikipedian sanoin:
"Venäjän vallankumouksen jälkeen bolševikit olivat alkaneet
pystyttää Inkeriin neuvostojärjestelmää ja tukahduttamaan
kansallisia vapaushaaveita.
Puna-armeijan kutsunnat, elintarvikkeiden pakko-otot, ylimääräiset verot, komissaarit ja
neuvostot sekä sotakommunismin tyly arki johti inkeriläisten
tyytymättömyyteen. Monet hei-

dän johtohenkilöistään, kuten
opettajat ja papit sekä muuta
sivistyneistöä pakeni Suomeen."
Lainaan seuraavassa taustatiedon täydentämiseksi myös
Suomen Inkeri-liiton perustamisen historiasta osoitteessa
http://www.inkeriliitto.fi/ liiton
perustamisen perussyytä Suomen Inkeri-liiton nettisivuilta,
niin saatamme ymmärtää, miksi
kirjan käsittelemät vuodet 1918
– 1920 olivat inkerinsuomalaisille erityisen tärkeitä ja samalla teksti mainitsee sen, mitä oli
tapahtuva seuraavina vuosikymmeninä:
"Liiton historiallinen tausta
Tukitoimintaa Suomesta käsin
Tsaarinvallan kukistumisen jälkeen Inkerissä alkoi kansallinen
herätys- ja uudistustyö, mutta
kommunistinen hallinto pyrki
pyyhkimään entisetkin kansalliset laitokset ja kulttuuritoiminnan Inkeristä. Tästä syystä
Venäjän vallankumouksen ja
Suomen itsenäistymisen jälkeen
Suomeen tuli tuhansia Inkerin
pakolaisia. Osa heistä palasi
1920 solmitun Tarton rauhan
jälkeen, mutta Suomeen jäi noin
4 000 pakolaista.
Raudussa tehtiin 19.2.1922
Inkerin pakolaisten edustajakokouksessa aloite uuden järjestön
perustamisesta tukemaan inkeriläisiä. Varsinainen Inkerin Liiton perustamiskokous pidettiin
Helsingissä 8.6.1922. Järjestön
tavoitteena oli tukea sekä Venäjälle jääneitä että Suomeen
paenneita inkeriläisiä. Liiton
jäsenet olivat suurelta osin korkeissa asemassa olevia virkamiehiä. Liitto toimikin 22 vuotta,

mutta lakkautettiin vuonna
1944 samalla kuin 4 400 muuta
”Neuvostoliitolle vastaista järjestöä”.
Pekka Nevalaisen kirjassa "Rautaa Inkerin rajoilla" sisältää seuraavat ns. pääkappaleet:
- Suomalaiset Inkerissä neuvostoaikaan asti
- Suomi ja Pohjois-Inkerin taistelujen taustat
- Pohjois- Inkeri taistojen tielle
- "Välirauha" Pohjois-Inkerissä
- Inkerinmaa taas taistelutantereeksi
- Pyykinpesu myöhäissyksyllä
1919
- Hyökkääjistä puolustajiksi
- Inkeriläisjoukot rajamme vartijoiksi
- Inkerin kansallisen kamppailun hiipuvalla hiilloksella
- Vapauden haaveista pakolaisen
arkeen
- Isompiensa jaloissa
Kappaleiden otsikoista voi suoraan lukea, että kahden vuoden
aikana totisesti sattui ja tapahtui, kuten osapuolijaon moninaisuudesta ja niiden erilaisista
intresseistä saattaa kuvitellakin
- alueen väestö ehkä taipui vaan
ei taittunut.

"Liitto toimikin
22 vuotta, mutta
lakkautettiin vuonna
1944 samalla
kuin 4 400 muuta
Neuvostoliitolle
vastaista järjestöä."
Kirjan johdannon (s.14) Nevalainen toteaa sanatarkasti seuraavaa: "Vaikka vuosina 1919
– 1920 Inkerin asioissa olivat
Suomen lisäksi tekemisissä Viro ja valkoiset venäläiset, pai17

nottuminen Suomen suuntaan
on perusteltua. Inkeriläisten
vikuttajien harharetkistä huolimatta juuri Suomi oli se taho,
jonka puoleen he useimmiten ja
pisimpään nojasivat. Virolta ja
valkoisilta venäläisiltä saatu tuki
oli hetken heilahdusta. Suomen
kanssa yhteistyö jatkui sentään
loppuvuoteen 1920 saakka."
Näin Pekka Nevalainen.
Kunnes tuli neuvostoaika...
Inkerinsuomalaisia ajatellessani
koen heidän joutuneen monen
tahon käynnistämän pelin pelinappuloiksi, milloin oltiin "huolissaan" Pietarista/Leningradista
ja sen turvallisuudesta, milloin
Suomen puolelta heimoaate
heiluen mielessä hamuttiin alueen luontorikkauksia sekä, kuten
Neuvosto-Venäjällä, pelättiin,
pääsyporttia tulevan Neuvostoliiton alueelle.
Inkerin alueesta ja sen kiinnostavuudesta eri suunnille voidaan
helposti vetää yhtäläisyysmerkit
Ahvenanmaan ja Turun saariston alueisiin, joita hamusivat
itselleen paitsi Suomi ja Neuvosto-Venäjä, myös ruotsalaiset
mitä suurimmassa määrin sekä
alueellisena vaikuttajana ja mm.
Saariston Vapaajoukon ainakin
osin aseistajana myös saksalaiset.
Vertaan tilannetta siis liki vastaavana aikana kuohuneeseen
Ahvenanmaan kysymykseen,
jossa taistelivat suomalaiset,
venäläiset, saksalaiset, ideologioiltaan äärioikeistosta kommunisteihin
Suomi haki ja Suomesta haettiin
asemia, strategisia suunnitelmia
luotiin Ahvenanmaalta sekä Inkeristä ja Itä-Karjalasta.
Suomi-neito etsi kuvaannolli18

sesti hameeseensa laahustaan.
Minkälaista aluetta tarkoitettiin,
kun puhuttiin käsitteestä Inkeri, eli Inkeristä vuoden 1917 –
1918 aikaan? Nevalaisen kirjasta
(s. 18) saa varsin hyvän määritelmän tämän alueen rajoista:
Käsitteeksi kirjan mukaan "...
vakiintui se Suomenlahden
eteläinen ja itäinen reunaseutu,
missä asui suomensukuista ja
suomalaista väestöä. Pohjoisessa
Inkeri rajoittui Suomenlahden
ohella Suomen rajaan ja Laatokkaan, mistä alue ulottui etelässä 50 - 130 kilometrin päähän.
Narvajoki ja Viro olivat reunana lännessä, idässä Laatokkaan
virtaava Lavajoki. Inkerinmaan
pinta-ala oli näin lähes 15000
neliökilometriä.
Maantieteellisen aseman perusteella seutu jaettiin neljään
osaan: Pohjois-, Itä-, Keski- ja
Länsi-Inkeriin. Pohjois-Inkerin
muodosti Karjalan kannaksen
jatke Suomen rajalta Nevajokeen. Yhteistä maarajaa Suomen
kanssa kertyi 110 kilometriä."
Käsittelen lyhyesti eräitä kirjan
otsikoita ajanjaksolta 1918 –
1920
- Suomalaiset Inkerissä neuvostoaikaan asti Innostuksen nousu
Nevalainen kertoo kirjansa sivulla 18 toukokuun loppupäivinä vuonna 1917 Pietarissa kokoontuneen 16 herraa, Inkerin
keskusvaliokunnan miehiä. He
keskustelivat suomen kielellä
Nevalaisen mukaan "Inkerinmaan suomalaisten itsehallinnosta, maanjaosta, äidinkielisestä kansanopetuksesta". "Tausta
kokoukselle, yhdelle monista
samanlaisista, kynti juurensa
syvälle ja vuosisatojen taakse

Pietaria ympäröivän maaseudun
multaan"
Näin Pekka Nevalainen ja jatkaa kirjansa sivulla 15: "Käsillä
olevan tutkimuksen tärkein lähdeaines, mitä tulee inkeriläisten
kouriintuntuviin vapaushankkeisiin ja sotatoimiin Inkerissä,
löytyy Sota-arkiston Heimosota-arkistosta. Paitsi Suomen
rajan tuntumassa tapahtuneita
hyökkäyksiä koskevaa aineistoa,
arkisto sisältää myös keskeisen
osan inkeriläisten toiminnasta Virossa ja Länsi-Inkerissä
syntyneestä materiaalista, josta
he itse hankkivat 1930-luvulla hankkivat Virosta suomeksi
käännetyt jäljennökset"
Minun mielestäni suunnitelma
oli kunnianhimoinen, mutta ei
lainkaan käsittämätön. Kansallisuuden perimää ja merkitystä
ei ehkä ole vieläkään tutkittu
tarpeeksi, mutta kuten Nevalainen kirjoittaa, inkerinsuomalaisten tausta pohjautui pitkälle
keskiaikaan. Inkerinmaa oli sijaintinsa johdosta äärimmäisessä puristuksessa idän ja lännen
välillä eikä heidän strategista
tilannettaan suinkaan parantanut Pietarin kaupungin perustaminen. Pietari perustettiin
Inkerinmaalle, Nyenskantsin
linnakkeen ja asutuksen paikalle ja Inkerinmaan asukkaat
työskentelivät myöhemmin
Pietarissa tai toimittivat sinne
elintarvikkeita.
Jatkuu seuraavassa numerossa.

TAPAHTUMAKALENTERI
SUOMEN INKERI-LIITON OHJELMA:
Ilmoittajille
SUOMEN INKERI-LIITTO RY:N KEVÄTKAUDEN 2022 OHJELMAT
Koronatilanteen ollessa edelleen epäselvä, emme ole laatineet
vielä ohjelmaa kevätkaudelle.
Ilmoitamme mahdollisista tilaisuuksista nettisivuillamme
www.inkeriliitto.fi

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

Lähetämme tietoja lisäksi sähköpostilla, mikäli olet ilmoittanut
osoitteesi liitolle osoitteeseen suomeninkeriliitto@gmail.com
Hyvinkään Inkeri-kerho
Kaikki tapahtumat Hyvinkään seurakuntakeskuksessa
koronatautitilanteen 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
Tapahtumat Varissuon kirkolla, tilaisuudet alkavat klo 14.00:
su 26.12. Tapaninpäivän Joulujuhla

Muu toiminta:
Terveysneuvonta ja vastaanotot
Käsityö- ja askartelukerhot
Päivystys- ja kirjastotoiminta
Nuorten ja lasten toimintaa (kerhot, kulttuuri- ja luontoretket ym.)
Lauluryhmä Orvokki, uusia jäseniä toivotaan
Inkerin historiaan ja kulttuuriin liittyviä teemailtoja

Viikoittaiset ohjelmat löytyvät seinäilmoituksesta, facebookista ja
puh. 045 668 7628.
Koronatilanteesta johtuen muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.
Yhteystiedot:
puhelin		
sähköposti		
Facebook		
Käyntiosoite

045 668 7628
tsis.turku@gmail.com
Turun seudun Inkeri-seura ry
Kousankuja 5 A, 20610 Turku Varissuo

Helsingin seudun Inkeri-seura
Anitta Iline
anitta@inkeriseura.com
tai p. 050-565 9805
Työpajat järjestetään Karjalatalon Inkerikodissa
(Käpylänkuja 1, Helsinki)
Tiedustelut Toivo Tupin p. 040 578 3894

HUOM! Huomasithan, että lehden välissä on jäsenmaksu ja Inkeriläisten Viestin
tilausmaksu ensi vuodelle.
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Turun kansantanssien pikkuruiset
tanssijat esiintyivät kesäjuhlilla Turussa
Wäinö Aaltosen koululla 1998.
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