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aikka satakieli on pikkulintu, äänensä on luja! Kerran pikkupoikana olin 
kylässä erään runoilijapariskunnan luona ja ihmettelin, missä moisen 
arkisen ja tavanomaisen keskellä mahtaa piillä se runous. V

Näin myös Inkerinmaalla – arki on harmahtavaa, joskus karuakin. Silti sielläkin 
on runoiltu satakielin eli usean kielen voimalla.

Olisiko varsinaisen inkeriläisrunoilijan kuitenkin oltava inkerinsuomalainen ja 
runokielen inkerinsuomea? Kyllä ja ei. 

Inkerinsuomen murre on kuulunut kodin ja kylän piiriin ja erottanut suomen-
suomalaisista. 

Runo voi puhutella lukijaansa yli kaikkien rajojen huolimatta siitä, mitä kieltä se 
käyttää, ketä se käyttää ja mistä sen sanoma virtaa.

Suurin Inkerissä konsaan elänyt runoniekka on ollut Larin Paraske. Hän oli elä-
mänsä loppuvaiheessa rutiköyhä, mutta ikivanhan kalevalaisen runoperinteen taido-
kas uusiksi sepittäminen teki hänestä kuolemattoman.

Usein toki unohtuu, että Paraske Mikitantytär oli syntyään ortodoksi ja inkerik-
ko eikä suinkaan suomalainen. Mutta olemmehan kielisukulaisia, pitkäaikaisia naa-
pureita, joilla on ollut yhteinen itämerensuomalainen perintö – kalevalainen runo-
kieli. 

Tässä numerossa esiteltävä Päivänpäästörunokin on tainnut olla Inkerin eri ryh-
mien yhteistä perinnettä, mutta inkerinsuomalaiset luopuivat tästä vanhakantaisesta 
runoudesta inkerikkoja aikaisemmin. 1800-luvun puolivälissä, jolloin Inkeriin saa-
pui enenevässä määrin suomalaisia, oli muodikasta samastua Suomen suomalaiseen 
kulttuuriin ja innostua muun muassa kiehtovista uudenaikaisista balladeista.

Hengelliset veisut olivat tulleet inkerinsuomalaisten keskuudessa yhä suositum-
miksi pietistisen hurskauden myötä 1800-luvun alusta alkaen. Luja hengellinen lau-
luperinne olikin raskaina aikoina kovasti tarpeen. Viime sotien ja evakkovaiheiden 
rutistuksissa kehkeytyi eräs uusi runoudenlaji, kohtalo- tai elämäkertalaulut, joissa 
tunnettuihin säveliin liitettiin uudet sanat. Tässä numerossa julkaistu tuntematto-
man inkerinsuomalaisen runo on vain yksi esimerkki lukuisista.

Taiderunouden harrastus alkoi inkerinsuomalaisten keskuudessa Kolppanan 
opettajaseminaarin myötä 1800-luvun loppukymmenyksillä. Suurin osa sivistyneis-
tön sepittämistä runoista oli niin sanottuja tilapäisrunoja, esimerkiksi onnittelu- tai 
omistusrunoja. Jotkut saavuttivat taiteellisesti korkean tason.

Koulutuksen ja kirjojen leviämisen myötä runokieli tarttui kansaankin. Ylivoi-
maisesti yleisin teema on ollut menetetyn kotimaan kaipuu. Inkerin kaiho on ikuis-
tettu runoihin. Unohtumaisillaan oleva äidinkieli on etsinyt runoudessa viimeistä 
linnakettaan.

Inkeriläinen nykyrunous syntyi 1960–1980-luvun Petroskoissa yliopistopiireis-
sä. Se oli eloisaa aikaa. Onko inkeriläinen runohiillos nyt ehtinyt sammua vai elääkö 
tuhkan alla vielä pieni kipinä?

Inkerinsuomalaisten kirjakielenä on kuitenkin aina ollut kirjasuomi, 
eikä heitä ilman kirjasuomea ole konsaan ollut olemassakaan. Sen vuoksi kirjasuomi 
on kirjoittamiseen luontevin vaihtoehto. 

Kun ajatellaan, kuinka pieni osa inkerinsuomalaisten jälkeläisistä enää haluaa 
tuoda inkeriläisyytensä julki ja kuinka pieni osa heistä on kiinnostuneita runoudesta, 
niin on ymmärrettävää, etteivät runoherkät tiedä, kenelle kirjoittaisivat. Voiko inke-
riläistä runoutta kirjoittaa virolaisille, venäläisille, suomalaisille ja ruotsalaisille 
lukijoille?

Tärkeintä kuitenkin olisi, että kirjoitetaan, kielestä ja kielimuodosta riippumat-
ta. 
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Uutisia

ordvan tasavallan pää- mukaan maailmassa on jäljellä enää 64 Mukana oli useita innokkaita oman 
kaupungissa Saranskissa vatjalaista, aiheutti kokousväessä kes- kielensä ja kulttuurinsa puolestapu-
pidettiin syyskuussa Ve- kuudessa kauhistusta. Inkerin Liiton hujia. Yhtä lailla keskusteluissa korostui Mnäjän suomalais-ugri- puheenjohtaja Aleksanteri Kirjanen se, että Venäjän suomalais-ugrilaisten 

laisten kansojen viides yleiskokous. puhui suomen kielen opetuksen ongel- kansojen yhteistyö perustuu myös 
Inkerin vähemmistökansat olivat hyvin mista Venäjällä. venäjän kielen taitoon, joka on tärkeä 
edustettuina. Olga Konkova äänestettiin ko- yhdistävä tekijä ja koko valtakunnan 

Inkeroisia edustanut Olga Konko- kouksessa Venäjän suomalais-ugrilais- peruskiviä.
va kertoi puheenvuorossaan Leningra- ten kansojen yhdistyksen johtokun-
din kantakansojen keskuksen toimin- taan. Andrei Turov

Yhtä tärkeitä olivat kokouksen nasta. Vatjalaisedustajan Andrei Turo-
aikana luodut epäviralliset kontaktit. vin uutinen siitä, että virallisen tilaston 

änä lukuvuonna on suomen on syyskuussa alkanut uusi lukuvuosi. 
kielen opetusryhmissä ha- Ilmoittautuneita oli alle 80 henkilöä, 
vaittavissa kaksi uutta ilmiö- mikä on tavattoman vähän verrattuna 
tä. Ensinnäkin kielen opiske- aiempiin vuosiin. Pietarissa perustettiin T

lun aloittavia aikuisia on entistä vähem- silti kuusi suhteellisen pientä ryhmää ja 
män. Joko suomalaiset ovat loppumassa Hatsinassa yksi.
Inkeristä tai sitten kaikki halukkaat ovat Suomea opetetaan myös Pyhän 
jo käyneet kursseillamme. Marian kirkon tiloissa toimivalle PIL:n 

Toinen uusi ilmiö on se, että alkeis- vanhustyöryhmälle. Tämä kurssi jatkuu 
kurssin suorittaneet aikovat nyt vakavis- jo kolmatta vuotta.
saan jatkokurssille. Kysyntä synnyttää Inkerin Liitolla ei ole suomen kie-
tarjontaa, ja niinpä tänä vuonna Pieta- len opetusta tärkeämpää tehtävää. Ope-
rin Inkerin Liiton (PIL) perustamista tustoiminta aloitettiin heti yhdistyksen 
viidestä kieliryhmästä kolme on jatko- perustamisen jälkeen.
ryhmiä. Niiden lisäksi toimii yksi 
aikuisten kieliryhmä Hatsinassa. Wladimir Kokko

Myös paluumuuttovalmennuksessa 

Kielenopetuksen uusi lukuvuosi alkoi

Inkerin edustajat Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen 
yleiskokouksessa Saranskissa

Ministeriön kanssa 
sovittiin ensi vuoden 
rahoituksesta

iron inkerinsuomalaisten 
liiton (VIL) rahoitussotku 
on selviämässä. Liiton uusi V puheenjohtaja Anatoli 

Schultz, edellinen puheenjohtaja Silvi 
Labbi sekä Rakveren seuran puheenjoh-
taja Valeri Vaselenko vierailivat loka-
kuun alussa Viron kulttuuriministe-
riössä keskustelemassa inkerinsuoma-
laisten saamasta valtiontuesta.

Kulttuuriministeriön varakanslerin 
Anne-Ly Reimaan viesti oli, että mi-
nisteriö haluaa jatkaa suomalaisten tu-
kemista VIL:n kautta. Reimaa myönsi 
ministeriön tulleen johdetuksi harhaan 
Skesan edustajien esitellessä heille vuosi 
sitten rahahakemuksensa.

Kulttuuriministeriössä toivotaan 
nyt, että VIL saisi sovituksi sisäiset risti-
riitansa. Se merkitsee yhteistyön jatka-
mista sekä Inkerinsuomalaisten Tallin-
nan seuran että neljän Virossa toimivan 
Suomi-seuran kanssa. VIL:in on määrä 
jatkaa Viron suomalaisvähemmistön 
valtiontuen jakamista, eikä uuden sää-
tiön perustamiselle näin ollen ole 
tarvetta. 

Lisäksi ministeriöstä luvattiin ra-
hoittaa suomalaisvähemmistön kult-
tuuriautonomiset vaalit keväällä 2014.

Inkeri-lehden määrärahat ovat vä-
hissä Skesan rahanjakopolitiikan vuok-
si. Lehti ilmestyy vuoden loppuun saak-
ka supistetuin kustannuksin. Vuoden 
alussa lehti ei ilmesty ainakaan kolmeen 
kuukauteen.
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Pariharjoitus paluumuuttovalmennuskurssilla Elena Sokolovan ryhmässä. Kuva W. Kokko


