
  Toukokuu 20136

Kesämatkailu

§ Karjalan kieli jakautuu seuraaviin § Suomen Karjalassa puhutaan 
mureisiin: 1) livvin eli aunuksen suomen kielen karjalaismurteita.
karjala, 2) varsinaiskarjala eli v ienan - § Suomen ja karjalan kieli eroavat 
karjala ja eteläkarjala sekä 3) lyydi. ennen kaikkea sanastoiltaan. Yhtei-
Näistä vienankarjala on lähimpänä sistä sanoista osa on kehittynyt merki-
suomen kieltä. tykseltään toiseksi, ja suomalaisten 
§ Kirjakieliä on kaksi: livvi ja viena. lainatessa sanoja ruotsalaisilta, karja-
Vepsä ja inkeroinen määritellään laiset ovat lainanneet venäläisiltä. 
tavallisesti itsenäisiksi kieliksi. Venäjästä on lainattu karjalaan myös 

joukko s-äänteitä, joita suomen § Pekka Zaikovin arvioiden mukaan 
yleiskieleen ei kuulu. Kieliopeissa on livvinkarjalan puhujia on 40 000, 
myös paljon haastetta opettelevalle.varsinaiskarjalan puhujia 60-70 000 

ja lyydinpuhujia 300.

Karjalan kieli 

Turistin Inkerinmaa on siellä täällä
Pietari rakennettiin aikoinaan inkerinsuomalaisten ja inkeroisten asuinalueille, ja kaupunki on 
sen jälkeenkin ollut Inkerinmaan keskus. Voidakseen sanoa käyneensä Inkerinmaalla ei silti riitä 
käynti Pietarissa.

Nykyään Pietarissa toimii Pietarin toimi aikanaan suomenkielinen opetta-
Inkerin Liitto. Inkeriläiset perinneyh- jaseminaari. Skuoritsa on inkerinsuo-
tyeet Korpi ja Talomerkit esiintyvät malaisten laulujuhlien pitopaikka ja 
usein eri tapahtumissa, ja kulttuuri on Kupanitsan tiedetään olleen vanha 
esillä luennoilla ja näyttelyissä. Luteri- kauppapaikka.
laisella Inkerin kirkolla on Pietarissa Helpointa matkalaisen on löytää 
oma tuomiokirkkonsa, Pyhän Marian kunnostettuihin Inkerin kirkkoihin, 
kirkko. kuten Kupanitsaan tai Skuoritsaan. 

Merkittäviä inkeriläiskyliä on kui- Majapaikan voi varata Kelton teolo-
tenkin ollut kaikissa ilmansuunnissa. giselta opistolta, Kolppanan seurakun-

- Kurkolan nimemimaalla heti Vi- nan Tihkovitsan leirikeskuksesta tai 
Kikkerin vanhusten palvelutalolta Villa ron rajan takana on säilynyt vanhaa in-nkerinmaa on turistille haas-
Inkeristä.keriläistä kylämiljöötä, Taisto Raudalai-teellinen matkakohde. Se mitä 

- Kunnostamattomien kirkkojen nen kertoo. Alue on rajavyöhykettä, ja suomalaisesta kulttuurista on jäl-
raunioihin tutustuminen taas vaatisi siellä vierailu vaatii Venäjän viranomai-jellä, on pieninä sirpaleina isolla I oppaan, joka osaisi kertoa niiden histo-silta erillisen luvan.alalla. 
riasta, Raudalainen sanoo.- Myös Laukaan sivujoen Oredez-- Onhan siellä paljon kauniita paik-

Pietarin Inkeri-liiton puheenjohta-jokivarren entisiin suomalaiskyliin, sa-koja, mutta niihin pitää osata mennä, 
jan Wladimir Kokon mukaan kävijän ei moin vanhauskoisten kyliin kannattaa kokenut inkerinmatkaaja Taisto Rau-

tutustua, hän lisää. kannata kulkea kuuluisien, jo kuollei-dalainen sanoo.
den inkeriläisten jalanjäljillä.Esitteen mukaan Inkerin vanhin lu-Suunnatessaan Inkeriin moni mat-

- Sen sijaan voi käydä paikkakunnil-terilainen seurakunta on Pohjois-Inke-kaseurue aloittaa Pietarista. Myös kym- la, missä on elävä suomalaisyhteisö. rin Lempaalassa ja Keski-Inkerin Ven-menen vuoden takainen Inkerinmaan Sellaisiin kuuluvat Keltto, Hatsina-joen seurakunta puolestaan on Inkerin matkaesite vie lukijansa alkajaisiksi sin- Skuoritsa, Levassova-Haapakangas-suurin. Seurakuntaan kuuluneet 88 ne. Ennen suurkaupungin rakentamista Toksova ja Pietari ilman muuta, Kokko kylää hyötyivät aikanaan Venäjän en-Pietarin alueella sijaitsi noin 40 suoma- neuvoo.simmäisestä rautatiestä, joka helpotti lais-inkeroista kylää sekä Nevanlinnan 
heidän majjonajoa Pietariin. Keski-kaupunki. INKERIInkerissä sijaitsevassa Pien-Kolppanassa 

enetetty Toksova (Бы- muodostivat ennen toista maailman- Mutta parem-
лое Токсово) on uusi sotaa yli 80 prosenttia paikallisesta väes- paa kirjaa suoma-

töstä. On tärkeää, että tekijä kertoo laisesta Toksovasta Andrei Pyykkösen kir-
myös Toksovan seurakunnan elpymises- ei ole. Andrei Pyyk-joittama kirja. Andrei M
tä perestroikan jälkeisenä aikana. könen on tehnyt (Antti) Pyykkönen on Inkerin Liiton 

Tekstin rakenne on kuin palapeli. kiitettävän työn. aktiiveja, ja hänet tunnetaan lehtimie-
Siinä on perusteellisia historiakerto- Hänen kirjansa tu-henä sekä Yrjö Elfvengrenistä kertovan 
muksia, ihmisten elämäntarinoita ja kirjasen tekijänä. Pyykkönen on asunut lee varmasti kiin-

kauan ainakin kesäisin Toksovassa, ja jopa venäjännöksiä Juhani Konkan ro- nostamaan seutu-
niin häneltä on syntynyt luontevasti maanista Pietarin valot. Tätä voi pitää historian harrasta-
kirja tästä luonnonkauniista seudusta. kirjan sekä vahvana että heikkona puo- jia ja monia "tokso-

Noin 150 sivun kirjassa käsitellään lena: asiantuntijaa se ilahduttaa, tietä- voisia".
Toksovan keskiaikaista historiaa, Venä- mätöntä harhauttaa.
jän keisarikunnan aikaa, kansalaissodan Tekijän suomen kielen taito myös Wladimir Kokko
dramaattisia vaiheita sekä suomalais- pettää usein, ja nimien venäjänkielisistä 
väestön karkotuksia. Niiden jälkeen asuista ja käännöksistä löytyy lukuisia 
Toksova tyhjeni, koska suomalaiset virheitä.

Kirja suomalaisesta Toksovasta
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Ruotsissa messut, Suomessa perinteisempi laulujuhla
Inkerinmaa ei ulotu Suomen ja Ruotsin alueille, mutta molemmissa maissa elää juuristaan 
tietoisia inkerinsuomalaisia. Suomen inkeriläiset laulujuhlat järjestetään tänä kesänä Turussa, 
Ruotsin inkeriläisten kesäjuhlat Boråsissa Göteborgin lähellä.

Ruotsin inkeriläisten kesäjuhlat ja 
messut 

Boråsissa Byttorpin kirkossa (Fjällgatan 6, 
Borås) lauantaina 1. kesäkuuta klo 
12–18:30. 
- Inkeriläistaustaisen Christer Berntzenin 
esitelmä peritystä pakolaisuudesta 
- Musiikkia Häyhäsen lasten ja vunukkojen 
esittämänä 
- Toivo Coménin matkakuvaus Inkeristä
- Yhteislaulua
- Kirja- ja arpamyyntiä
- Viktor Pajusen esitelmä Inkeristä karttojen 
avulla
- Iltahartaus
- Grilli-ilta Boråsin Inkeri-kerhon mökillä 
Kråkeredissa noin 5-6 km kaupungista ete-
lään päin.

Suomen inkeriläisten kesäjuhlat 

Turun Katriinan seurakuntaan kuuluvassa 
Varissuon kirkossa (Kousankatu 6, Turku) 
lauantaina 13. heinäkuuta klo 14–19. 
Ohjelmista pyydetään ilmoittamaan touko-
kuun loppuun mennessä.

Ruotsin Inkeri-kerhon ensimmäinen kesäleiri vuonna 1956 Kråkeredin mökiltä. 
Kuva: Inkeri Petersonin kokoelma

Sodan jälkeisinä vuosina inkerinsuomalaisnuorille oli tärkeää kokoontua yhteen. "Nykyään meidän kesäjuhlat pidetään 

ruotsiksi, jotta saisimme houkutelluksi mukaan myös nuorempaa väkeä", Ruotsin inkerinsuomalainen Inkeri Peterson 

kertoo. Kuva: Inkeri Petersonin kokoelma


