
Yhteinen leiri Venäjällä asuvien inkeriläisten kanssa
Pietari – Rautu 17.-21.06.2007

Helsingissä kotipaikkaa pitävä 
Inkerikeskus ry järjesti yhdessä 
Pietarissa toimivan Sampo-
keskuksen ja Metsäpirtti 
Seuran kanssa ’Tavoitteena 
menestyvä nuori’ leirin kesäkuun 
puolivälissä. Leirille osallistui 
kaikkiaan 15 henkeä; 3 nuorta 
Petroskoista (Vitali Pevgonen, 
Mihail Vlasov, Anna 
Bondareva), 3 nuorta Pietarista 
(Marija Keskinen, Kirill 
Ivantsov, Ekaterina Ivanova), 
Sampo-keskuksen johtaja 
Tatjana Bykova-Soittu ja 
valokuvaaja Viktor Uzvijev 
Pietarista, 2 Inkerikeskuksen 
(Irina Kapelian, Liina Petäjä) 
sekä 5 Metsäpirtti Seuran 
(Kalevi ja Pirkko Hyytiä,  Anita 
ja Alina Laukkanen sekä Saara 
Hyytiä) edustajaa Suomesta. Suomalainen ryhmä lähti sunnuntai-aamuna Sibelius junalla kohti Pietaria. 
Matka taittui mukavasti, rajan ylityskin kävi miltei huomaamattomasti.

Leirin aikana suomalaiset ja Venäjällä asuvat inkeriläis- ja karjalaisjuuriset nuoret tutustuivat toisiinsa, 
keskustelivat historiasta, selvittelivät asioita, jotka olivat yhteisiä molemmille osapuolille. Esille nousivat 
myös ne asiat, jotka olivat synnyttäneet eroavaisuuksia eri 
puolilla rajaa asuvien kesken. Venäläiset halusivat kartuttaa 
suomen kielen taitojaan. He kaikki olivat opiskelleet jonkin 
verran suomen kieltä, joten lähes kaikki asiat pystyttiin 
selvittämään meille tutun kielen avulla.

Ma 18.06.2007

Pietarissa tutustuimme Sampo-keskukseen Tatjana Bykova-
Soittun johdolla, Keskus sijaitsee Pyhän Marian kirkon 
tiloissa. Saimme kuulla Wladimir Kokon selvityksen Inkerin 
historiasta. Maanantaipäivä oli tarkoitettu myös Pietariin 
tutustumiseen. Aika vietettiin pääasiassa kauppakeskuksia 
kierrellen ja ostoksia tehden. Nastolassa asuvan Alinan ja 
Espoossa asuvan Saaran mielestä tämä päivä oli koko 
matkan antoisin. Heillä molemmilla on esipolvessa sekä 
Metsäpirttiin että Inkerinmaalle johtava linkki 
isovanhempiensa kautta. Ensimmäisenä iltana tutustuimme 
kaupunkiin Neva-risteilyn merkeissä. 

Suomalaiset ovat saapuneet Pietarin Suomalaiselle rautatieasemalle. Vastassa Eino 
Korpelainen ja Tatjana Bykova-Soittu. Valok. Kalevi Hyytiä

Wladimir Kokko kertoo Inkerin historiasta. Valok. 
Kalevi Hyytiä



Ti 19.06.2007

Tiistai-aamuna tutustuimme Olga Konkovan johdolla 
suomensukuisten heimojen kulttuuria esittelevään 
näyttelyyn Antropologisen museon suojissa. Upean 
näyttelyn takana olivat inkeriläiset nuoret, jotka omin 
käsin olivat tuoneet kauniisti esille elämän eri vaiheita. 
Valokuvat olivat puhuttelevia ja korkeatasoisia. Puolilta 
päivin lähdimme paikallisella pikkubussilla kohti Rautua. 
Ensin tutustuimme Levasovon hautausmaahan, jonne on 
haudattu kymmeniä tuhansia ihmisiä Stalinin vainojen 
seurauksena. Monta suomalaista nimeä tuli vastaan 
lyhyen kierroksen aikana. Matka Rautuun jatkui Toksovan 
ja Lempaalan kautta Raudun rajalle, Sirkiänsaarelle ja 
sieltä Palkealan kautta Raudun keskustaan. 

Toksovassa pysähdyimme entisöidyn luterilaisen kirkon 
luo. Tänne johtivat Petroskoissa asuvan Vitali Pevgosen 
juuret. Valitettavasti emme päässeet sisälle kirkkoon.

Tutustuimme vaskelalaisen runonlaulajan, Larin 
Parasken, muistomerkkiin. Tie Lempaalasta Rautuun oli 
huonossa kunnossa. Matka ei tuntunut loppuvan lainkaan. 
Kun viimein pääsimme Rautuun, oli edessä lounaspaikan 
etsiminen. Vasta kolmannesta ravintolasta löytyi ruokaa 
15 hengen nälkäiselle ryhmälle. Lounaan jälkeen siirryimme Raudun hotelliimme, Leinijärven kylään. 
Siellä vietimme yhteistä iltaa Pietarista paikalle saapuneiden Eino Korpelaisen ja Tatjanan kanssa heidän 
vastatessa musiikista.

Ke 20.06.2007

Keskiviikkona kiersimme Toivo 
Laidisen järjestämällä bussilla 
lähiseutuja. Ensin matka suuntautui 
Kiviniemeen. Siellä seurasimme 
koskenlaskua ja teimme ostoksia 
paikallisista liikkeistä. 
Koskenlaskijoita oli kymmenittäin. 
Kukaan leiriläisistä ei kuitenkaan 
arvannut lähteä itse kokeilemaan 
omia taitojaan. Koskenlaskijat 
pyrkivät kerta toisensa jälkeen 
löytämään koskesta kohdan, jossa 
pohjasta tuleva pyörre pysäyttää 
pinnassa veden virtauksen ja 
mahdollistaa samalla kanootin 
pysymisen paikallaan.

Palasimme Rautuun Petäjärven 
kautta ja jatkoimme matkaa 
Metsäpirttiin. 

Saara vasemmalla ja Alina oikealla Inkerinmaan 
kartan äärellä. Tytöt osoittavat kyviä, joista heidän 
mummonsa ovat kotoisin. Valok. Kalevi Hyytiä

Kiviniemen koski. Kuva maantiesillalta rautatiesillalle päin. Koskenlaskijoita 
joessa. Valok. Kalevi Hyytiä



Metsäpirtissä tutustuimme 
entisen kirkon luona olevaan 
Lahjoitusmaatalonpoikien 
muistomerkkiin ja uudella 
hautausmaalla oleviin 
muistomerkkeihin. Siistimme 
aluetta. 

Suruksemme totesimme 
sankarihautamuistomerkin 
kohdanneen pientä ilkivaltaa 
venäläisen tekstityksen 
kohdalta. Hautausmaan 
muistomerkkien äärellä 
keskusteltiin Inkerikeskuksen 
puheenjohtajan Irina 
Kapelianin johdolla esi-isien 
merkityksestä nykypäivän 
ihmisille, selvitimme, mitä 
yhteistä meillä molemmin 
puolin rajaa asuvilla on 
historiassa. Totesimme omien 
perheittemme juurien samankaltaisuuden.

Matkamme jatkui Koselan keskustan kautta Laatokan rannalle, Vorken rantaan. Päivä oli tuohon aikaan 
aurinkoinen. Rohkeimmat (Alina, Pirkko ja Kiril) uskaltautuivat uimaan. Vorkesta siirryimme Neusaareen 
ja laskeuduimme Taipaleen joen rantaan. Täältä Saara näki isomummonsa (isänisänäidin) kotitanhuat eli 
Taipaleen kylän. Täällä Neusaaressa asui ennen sotia myös Alinan mummo (äidinäiti). 

Leiriläiset Metsäpirtin Neusaaressa Taipaleen joen rannalla. Valok. Kalevi Hyytiä

Talkootyö muistomerkillä ohi. Leiriläiset kuuntelemassa Irina Kapelianin selvitystä 
eis-isien merkityksestä. Valok. Kalevi Hyytiä



Paluumatka Rautuun oli edessä. Pysähdyimme Vaskelan koskella. Havaitsimme siellä suuren määrän uusia 
huviloita, joista ainakin yksi näytti jopa linnalta. Kävimme myös Vaskelan kylässä katsomassa maisemia, 
joiden äärellä Larin Paraske aikoinaan eli ja ammensi laulunsa. 

Ilta vietettiin koulutuksen 
merkeissä. Irina Kapelian 
toimi koko leirin ajan 
pääkouluttajana. Pienissä 
ryhmissä yritimme ratkaista 
annettuja tehtäviä. Kuhunkin 
ryhmään valittiin aina 
edustajia sekä suomalaisista 
että inkeriläisistä. Koulutus 
koettiin mukavaksi tavaksi 
oppia uusia asioita ja 
erityisesti ilmaisemaan 
itseään. Tämä 
kommunikatiivinen koulutus 
koostui erityisesti 
monikulttuurisesta 
koulutuksesta, jossa yhtenä 
pääteemana oli kasvattaa 
ihmisiä sosiaaliseen 
kanssakäymiseen ja sen tuomaan itsetunnon kasvamiseen, mitkä luovat pohjan menestymiseen elämässä 
myös uusissa oloissa. 

To 21.06.2007

Torstai eli lähtöpäivä tuli yllättävän nopeasti vastaan. Aamu vietettiin koulutuksen merkeissä.  Jälleen ole 
edessä ryhmätöitä. Kukin osanottaja sai kertoa positiivisia havaintoja kumppaneistaan. Lopuksi käytiin 
palautekeskustelua. Pikaisesti nautitun lounaan jälkeen oli kiire Raudun asemalle, josta siirryimme Pietariin 
vievään junaan. Pietarin Suomen asemalla vietimme vielä hetken, hyvästelimme toisemme ja pian oli 
edessä paluumatka junalla koti-Suomeen. 

Leiri on päättymässä. Leiriläiset matkatavaroineen Raudun rautatieasemalla junaa odottamassa. Valok. Kalevi Hyytiä

Yhteinen oppitunti Raudun hotellin pihamaalla olevan katoksen suojassa. Valok. Viktor 
Uzvijev



’Tavoitteena menestyvä nuori’ koulutusohjelma jatkuu venäläisten osalta vielä kahdella Suomessa 
pidettävällä leirillä. Näistä toinen keskittyy valokuvaukseen Kameraseuran avulla. 

Matkasta jäi positiivinen mielikuva. Oli hienoa kokea samankaltaisuutta Venäjällä asuvien inkeriläisten 
kanssa. Leirille osallistuneet nuoret olivat reippaita, tervehenkisiä tulevaisuuden lupauksia. Heillä kaikilla 
oli vahvaa koulutusta takanaan. Heillä on elämä edessä. Toivon, että tällainen yhteistyö voisi jatkossa 
kehittyä. Onhan erityisesti meillä entisen Käkisalmen läänin asukkailla ja koko Inkerin maalla yhteinen 
historia. Itse keskustelin moneen otteeseen nuoren Vitali Pevgosen kanssa tietotekniikasta ja 
matematiikasta. Hän on töissä Petroskoin yliopistossa. Meillä aika hupeni yhteisten asioiden äärellä.

Tästä leiristä löytyy lisää tietoa osoitteesta: www.metsapirtti.net/matkat/20070617/ .

Kalevi Hyytiä
kalevi.hyytia@metsapirtti.net

http://www.metsapirtti.net/matkat/20070617/

