Uutisia

Liian perinteiset 150-vuotisjuhlat

H

atsinassa Inkerinmaalla vietettiin lokakuun alussa kahta
juhlavuotta: Kolppanan opettajaseminaarin perustamisesta on 150 vuotta ja inkerinsuomalaisten uuden aallon yhdistystoimintaa on jatkunut nyt 25
vuotta.
-Juhla oli minulle niin tärkeä,
että otin tyttäreni mukaan. Pääsimme käymään perheeni kotikirkossa ja tapasimme kahta serkkuani, joista toinen asuu Hatsinassa ja
toinen Kolppanassa, Jõhvissä asuva
inkerinsuomalainen Maire Petrova kertoo.
Hatsinassa järjestettiin pitkän
viikonlopun aikana luentoja, näytettiin dokumentteja, pidettiin
työpajoja ja esitettiin lauluja ja
tansseja. Opaskierroksella pääsi
bussin mukana katsomaan lähikyliä. Lisäksi ehdittiin paljastaa kaksi
muistomerkkiä.
-Tapahtuma oli monipuolinen, eivätkä ihmiset ehtineet kokea kaikkea tarjolla olevaa. Osallistujia oli yllättävän vähän, kommentoi Helsingistä tullut Helena
Miettinen.

Kolppanaan 150
vuotta sitten perustettu
suomenkielinen
opettajaseminaari sai
muistomerkin.
Kuva: Maire Petrova
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Tarton inkerinsuomalaisen
Merje Malkin mielestä juhla oli
komeasti järjestetty. Hän osallistui
muun muassa lähikylien kiertoajelulle ja inkeriläisten kansanasujen
työpajaan. Myös Helena Miettisen
mielestä juhla oli antoisa. Hänen
mukaansa korkeatasoista ohjelmaa
hillitsi kuitenkin liiallinen perinteisyys.
- Mieleeni tuli, onko inkeriläisyys niin musealisoitu, että Inkerinimikkeellä ei voi esittää muuta
musiikkia kuin kansanlauluja, hän
heittää.
Myös Merje Malkki oli kiinnittänyt huomiota historian ja nykyhetken ristiriitaan.
-Parikin puhujaa mainitsivat,
että meidän tulisi kääntyä kohti
tulevaa, eikä kävellä katse menneisyydessä selkä menosuuntaan,
Merje Malkki muistelee.
Maire Petrovan mielestä suurtapahtuman tarkoitus oli ennen
kaikkea saada eri maissa elävät
inkeriläiset yhteen.
-Me elämme eri maailmoissa,
emmekä enää aina ymmärrä toisiamme. Inkeriläisten määrä kuitenkin vähenee joka maassa, ja sen

vuoksi meidän on pidettävä kiinni
siitä, mikä on yhteistä. Vähintään
kahdesti vuodessa pitäisi tavata
toisia inkeriläisiä, Maire Petrova
sanoo.
INKERI

Merje Malkki pääsee usein kansanasujen
mallinukeksi. Kuva: Maire Petrova

Lukijoilta

Ja sitten laulettiin ja syötiin:
Itä-Virumaan seuran 25-vuotisjuhla

K

un sanot sanan Inkeri, niin
sielussani kilahtaa kultainen kello. Missä tämän nimen juuret ovat? Siitä on
monta versiota. Seuramme inkerinpäivän juhlassa kerroin niistä yhdestä:
Ruotsin kuninkaan Olof Skötkonungin vanhimmasta tyttärestä, joka
pakana-aikana oli nimeltään Ingegerd,
mutta avioiduttuaan sai nimen Irina ja
nunnavihkimyksessä nimen Anna.
Toinen aiheemme juhlassa oli inkerin kieli – tai paremminkin se, ettei semmoista kieltä ole olemassakaan. Sehän
on yksi suomen kielen murteista. Muistelimme Viktor Mullosen kanssa erilaisia sanoja ”mein kielestä”: missä
luaittiin ja missä laaittiin tai haasteltiin
... Kysyin kansalta, mitä ovat suomeksi
potra, sorja, porstuva, pöksyn resinka ja
pöksyn kormano. Sanaa puusniekka ei

osannut kukaan kääntää. Osaavatko
lehden lukijat?
Lastenryhmä Lemminkäinen lauloi
inkerin murteella: Kiis, kissa karjaan,
Soittajapaimen...
Aleksandr Lassikov lauloi tällä kertaa vain kolmella kielellä. Kun hän kävi
onnittelemaan kuoroamme 25. syntymäpäivän johdosta Ystävän laululla,
nousi myös Viktor lavalle, koska se oli
hänen lempilaulunsa. Se oli yllätys kaikille!
Seuran kuorokin esintyi lauluilla
Inkeristä. Huippuhetki oli Inkerin valssi. Olemme ylpeitä siitä laulusta, sillä sanat ovat Wladimir Kokon tekemiä ja
musiikki Valdo Preeman, inkerinsuomalaisten miesten lahja kansallemme.
Maire Petrova toi terveisiä Inkerinmaalta Hatsinasta ja näytti uusia Inkeriaiheisia kirjoja.

Puhuimme myös viime vuonna ilmestyneestä venäjänkielisestä kirjasta
Muistoja vanhasta Pavlovskista, jossa on
myös Eemeli Vunukaisen kertomus.
Hei, Inkerin inkerinsuomalaiset, oletteko lukeneet sen kirjan? Suosittelen! Minun täytyy lahjoittaa oma kappaleeni
Kohtla-Järven pääkirjastolle, koska
Eemelin tytär Lilja Vunukainen-Petrovitseva työskenteli siellä.
Kuka haluaa lukea kirjan, voi lainata sieltä.
Entä mitä emännät tarjosivat meille? Pöydässä oli erilaisia piirakoita, omenia ja karkkeja. Ja millaista teetä? Inkerin teetä eli maitohorsmasta fermentoitu a teetä.
Niina Petruhhina

Kuvat: Alla Barsukova
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