Lukijoilta

Mitä
liitossa
tapahtuu?

I

nternetin ja television kautta on
tullut esiin tietoja Viron inkerinsuomalaisten tilanteesta. Tallinnan seura erotettiin liitosta, ja sitä
kiellettiin esiintymästä Tallinnan vanhankaupungin päivillä. Millä oikeudella?
Me inkerinsuomalaiset arvostamme esivanhempiamme. Muistamme
heidän vaikeuksiaan ja rankkaa elämäänsä. Meidän keskuudessamme on
vielä niitäkin, jotka ovat syntyneet
Inkerinmaalla. Niin minä itsekin. Meidän pienen kansanosamme pitää kunnioittaa ja muistaa esivanhempiemme
tapoja: lauluja, tansseja ja kielellistä
rikkautta. Nyt on viimeinen aika panna
paperille kaikki muistot ja elämykset
entisistä ajoista. Mutta mitä liitossa
tapahtuu?
Suomalaiset ovat olleet meidän
ystäviämme vuosikymmenet ja yhteys
toimii loistavasti. Miksi inkeriläiset ovat
nyt unohtuneet? Skesalla ei ole mitään
yhteyttä inkerinsuomalaisiin. Miksi
Eestissä olevien suomalaisten kulttuuriasiaa pitäisi kannattaa inkeriläisten
kustannuksella? Ovathan suomalaiset
pätevämpiä tuomaan omaa kulttuuriaan esiin. Jopa Eestissä vakituisesti
asuvat suomalaiset kuten Kasperi
Hasala, Mika Keränen, Sakari
Neuvonen ja Juha-Matti Aronen ovat
yllättyneet asiasta.
Minkälaista kulttuuria me inkeriläiset viemme eteenpäin Eestissä?
Irje Naastre
Inkerinsuomalaisten
Tallinnan seura
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Kenen lehti tämä on ja ketä
varten se ilmestyy?
Huhtikuun Inkerin numerosta

V

aikea oli uskoa, että kaikki ei
ole unta. Minusta koko
Inkerin toiminta on nurin
päin käännetty. Osaavatko
vieraat ihmiset auttaa meitä, jos me itse
emme halua rauhaa vaan suurta riitaa?
Hyvä johtokunta, mihin olemme menossa? Mitä teidän "yhteistyöltä" voi
enää odottaa?
Miksi huhtikuun Inkerissä ei ollut
sanaakaan Albert Saunasen ja Aare
Kylaotsan puheista yleiskokouksessa?
Kunnioitan Inkerin toimittajaa Anniina Ljokkoita, mutta sanomalehti on
yhä enemmän vain suomalaisia varten.
Luulen, että suomalaisilla on niinkin
paljon lehtiä, meillä vain yksi – Inkeri.
Seurojen toiminnasta saa lukea vähemmän ja vähemmän. Ei ollut mitään suomen kielen päivästä Narvassa. Anniina
Ljokkoi kirjoitti huhtikuun numeron
pääkirjoituksessa, että meillä on vain
kahvipöytäjuttuja. Hyvä, kun riittää rahaa kahviin. Missäs sitten keskustellaan,
jos ei kahvipöydässä? Olisiko nurkan takana parempi?

Kun meillä oli Jõhvissä inkerinsuomalaisten keittiöpäivä, niin siitäkään ei
ollut kirjoitettu paljon. Röntyskästä oli
kuvia. Kaupungin sanomalehdet kirjoittivat paljon, oma lehti ei. Maire valmisti inkerin voita ja paistoi piirakoita,
minä tein „isän seltiä", kattiloissa veimme kaurakiisseliä, etsimme näytille vanhat kuksinat ja kerroimme maitoämmistä. Aleksander Lassikov lauloi suomeksi, venäjäksi ja viroksi. Kuorolaiset
ja tanhuajat omissa puvuissaan auttoivat kantamaan ruokaa pöytiin…
Eikö se kiinnostanut lehden lukijoita? Liiton kokouksesta vain yhdellä
silmällä pilkistettyä piti kirjoittaa.
Meidän täytyy parantaa oloa, ei
syventää eroa.
Hyvät puheenjohtajat, päättäkää,
mihin te haluatte viedä omat seurat ja
liiton!
Liitto täytyy elvyttää!
Niina Petruhhina
Itä-Virumaan inkerinsuomalaisten
seura

Kirjoittaja Niina Petruhhina nosti selkäänsä vanhat maitotonkat eli kuksinat,
jollaisilla vietiin ennen maitoa Pietariin myyntiin. Inkerinsuomalaisten
keittiöpäivillä Jõhvissa. Kuva: A. Ljokkoi

Uutisia

Hyvästit liitolle mutta tervetuloa laulujuhlille
Viron inkerinsuomalaisten liiton hallitus pyrkii ratkaisemaan sisäiset ongelmansa erottamalla
joukostaan Tallinnan seuran. Erotuspäätöksestä huolimatta liiton johto toivoo yhteistyön Tallinnan
inkerinsuomalaisten kanssa jatkuvan ennallaan. Hallituksen puheenjohtaja Silvi Labbi vastasi
Inkeri-lehden kysymyksiin.

L

ähettämässäsi lehdistötiedotteessa kerrotaan Tallinnan
seuran erottamisen syyksi liiton ja inkerinsuomalaisten
maineen vahingoittaminen. Millaista
vahinkoa olet havainnut?
Minulla on Tallinnan seuran ja sen
puheenjohtajan Vladimir Varin rikkeistä pitkä lista. Aiheutunut vahinko
on mittavaa, sillä paikalliset suomalaiset
eivät halua tehdä kanssamme yhteistyötä. Miten me voimme saada suhteet
kuntoon, jos sopimuksista ei pidetä
kiinni?
Lehdistötiedotteen mukaan Vladimir Vari on toiminut liiton perustuskirjan vastaisesti. Kerrotko tarkemmin?
Liiton hallitus ei ole antanut Varille
valtuuksia esiintyä julkisesti. Meillä oli
sopimus, että selvitämme asiat talon
sisäpuolella ja jatkamme toimintaa
normaalisti. Liiton perustamiskirja velvoittaa jäsenet noudattamaan liiton
johdon päätöksiä, ja näinhän Vari ei ole
toiminut. Lisäksi se kieltää vahingoittamasta liiton nimeä ja mainetta.
Varin itsensä mukaan hänen erottamisensa syy on se, että hän on
nostanut esiin liitolle epämiellyttäviä
kysymyksiä, kuten entisen puheenjohtajan Toivo Kabasen epäillyt asiakirjaväärennykset ja rahankavallukset.
Varin mielestä ongelma on myös siinä,
että Kulttuuriministeriötä johdettiin
harhaan rahoituksen uudelleenjärjestelyiden yhteydessä. Oletko sitä
mieltä, että Vari ei olisi saanut ottaa
näitä asioita esille?
Vari nosti kysymykset esille, niistä
neuvoteltiin hallituksessa ja tehtiin tarvittavat päätökset. Varin piti tammikuussa sopia Toivo Kabasen kanssa
tapaaminen, jotta he saisivat puhutuksi
asiat selviksi. Sitä hän ei ole tehnyt, ja
herää kysymys, miksi.
Tallinnan seuran jäsenet ovat olleet huolissaan siitä, pääsevätkö he

Ehdotuksen Tallinnan seuran erottamiseksi oli tehnyt Anatoli Schultz (oik.), kenet
Tarton seura on valinnut edustajakseen liiton hallitukseen. Erotuspäätöksen puolesta
äänesti kuusi hallituksen jäsentä. Vasemmalla Silvi Labbi. Kuva: A. Ljokkoi
enää laulujuhlille ja mitä jatkossa seuraa. Mitä haluaisit sanoa heille?
Tallinnan seuran jäsenet ovat tervetulleita kaikkiin tapahtumiimme. Tarvittaessa myös tuemme heidän laulu- ja
tanssiryhmiään. Toivomme, että he
saavat johtamisensa kuntoon ja yhteistyö liiton kanssa voi jatkua.
Tallinnan seuran tanssiryhmä jäi
kesäkuun alussa pois Tallinnan vanhankaupunginpäiviltä, koska heitä
kuulemma kiellettiin esiintymästä.
Mistä on kyse?
Minä en tiedä siitä mitään. Tallinnan vanhankaupunginpäivien esiintymisiä organisoi Viron kansallisten
vähemmistöjen yhdistys ERÜ Timur
Seifullenin johdolla, ja hän valitsee
inkerinsuomalaiset esiintyjät. Me olem-

me ERÜ:n jäseniä ja kunnioitamme
heidän päätöksiään.
Esitit hallituksen kokouksessa toukokuussa, että huhtikuun Inkeri-lehti
on kirjoitettu huhupuheiden perusteella. Lisäksi sanoit, että lehdessä oli
asiavirheitä. Millaisia?
Olen toistuvasti korostanut, että
liiton hallituksen jäsenistä vain Ester
Pruul tiesi Skesan perustamisesta, mikä
tarkoittaa yhtä jäsentä, ei neljää. Toiset
kolme saivat tietää siitä välittömästi
ennen helmikuun kokousta, kun meitä
pyydettiin säätiön neuvoston jäseniksi.
Albert Saunanen oli alusta alkaen neuvoston jäsen. Kun Vari otti yhteyttä Mika Keräseen ja aloitti solvauskampanjansa, Keränen luopui neuvoston
jäsenyydestä. Hänen tilalleen valittiin
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Uutisia
Hillar Talvik. Kulttuuriministeriöstä
varmistettiin, että tukien summa pysyy
samana. Ja samaksi se jäikin: ainoana
erona on se, että nyt seurat eivät saa rahaa liitolta vaan Skesalta projektihakemusten perusteella.
Ehdotit hallituksen kokouksessa
toukokuussa, että minun työsuhteeni
katkaistaan huhtikuun numeron vuoksi. Sitä ei kuitenkaan tehty. Onko kysymys vielä ajankohtainen esimerkiksi
seuraavassa kokouksessa ja mistä se
riippuu?
Hallitus päätti, että lehden julkaisua jatketaan vähintään vuoden loppuun saakka. Tulevaisuus näyttää, miten lehden käy.

Pari kysymystä Vladimir Varille
Silvi Labbin mukaan liiton hallituksessa on sovittu, että Toivo Kabasen
rahankäyttöön liittyvät kysymykset jätetään rauhaan. Miksi sinä et ole pitänyt
kiinni yhteisistä sopimuksista?
Sellainen sopimus on periaatteessa vastoin lakia. Kansalaisena en voi olla
reagoimatta niin isoon rikkomukseen.
Sinun oli määrä sopia Toivo Kabasen kanssa tapaaminen viime tammikuussa
saadaksenne puhutuksi ongelmat pois päiväjärjestyksestä. Miksi et ole järjestänyt
tapaamista?
Olimme sopineet, että minä ja Hillar Talvik järjestämme tapaamisen Kabasen
kanssa. Talvik otti Kabaseen yhteyttä kaksi kertaa, mutta tälle ei milloinkaan sopinut.
Odotimme puoli vuotta. Kabaselta ei kuulunut anteeksipyyntöä eikä vastauksia
kysymyksiimme.

Liiton rahariidat pääsivät Suomen televisioon

V

iron inkerinsuomalaiset ylittivät Suomen Yle TV 1:n
uutiskynnyksen 3. kesäkuuta. Tavallisesti suuren
katsojaluvun keräävässä A-studiossa
näytettiin reportaasi liiton tämän
vuoden tapahtumista. Sen mukaan
Viron inkerinsuomalaisten rivejä hajottavat rahariidat, joiden keskiössä on
Suomen kunniakonsuli Toivo Kabanen.
Ohjelmaa varten haastateltiin
Viron Kulttuuriministeriön varakansleria Anne-Ly Reimaata, Suomen
ulkoministeriön hallintopäällikköä Ari
Rouhetta, Tallinnan seuran puheenjohtajaa Vladimir Varia, liiton puheenjohtajaa Silvi Labbia sekä kiistan
osapuoliksi joutuneita Virossa asuvia
suomalaisia.
Päällimmäinen kysymys kuului,
onko oikein, että valtion kulttuurimäärärahaa jakaa kahden hengen
perustama säätiö. Anne-Ly Reimaa
sanoo sen olleen ikävä yllätys kulttuuriministeriölle, että Viron inkerinsuomalaiset ja suomalaiset eivät olekaan
yksimielisesti uuden säätiön takana.
Ohjelman takana on Tartossa asuva
suomalaistoimittaja Risto Vuorinen.
Toisin kuin on arveltu, Risto Vuorinen
ei saanut uutisvihjettä Tallinnan suunnalta tai Inkeri-lehden toimituksesta.
Sen sijaan hän kertoo ammatillisen
uteliaisuutensa heränneen keskusteltuaan eri ihmisten kanssa vironsuomalaisten yhteisellä bussimatkalla
Kaliningradissa.

12

Kesäkuu 2013

Vladimir Vari pääsi kommentoimaan erotuspäätöstä tuoreeltaan Ylen toimittajalle
Risto Vuoriselle Inkeritalon pihassa Tartossa. Kuva: A. Ljokkoi

