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Palveluita kotiin 
aiempaa suuremmalla 
kotitalousvähennyksellä
Vuoden alusta alkaen voit saada 
kotitalousvähennystä aikaisempaa 
enemmän, kun teetät kotitalous-, 
hoiva- tai hoitotyötä tai luovut 
 öljylämmityksestä.

Remonttitöiden osalta 
 vähennyksen määrä  
ei muuttunut, paitsi 

öljylämmityksestä luopumi
seen liittyvissä remonteissa.

Vähennys lasketaan arvon
lisäverollisesta hinnasta. 
 Vähennystä saa vain työn 
osuudesta, ei esimerkiksi ma
teriaaleista ja tarvikkeista.

Kotitalousvähennys leikkaa 
kustannuksia merkittävästi
Kun ostat palveluja kotiin tai 
vapaaajanasunnolle, voit vä
hentää veroistasi osan niiden 
kuluista kotitalousvähennyk
senä. Vähennyksen voit tehdä 
myös töistä, jotka tehdään si
nun tai puolisosi vanhempien 
tai isovanhempien kotona tai 
vapaaajan asunnolla. Vähen
nyksen voi tehdä se, joka on 
maksanut kustannukset. 

 Vähennystä ei voi tehdä si
joitusasunnon remontista.

Kotitalousvähennys teh
dään verosta, jolloin sen euro
määrä kertoo suoraan vähen
nyksestä saatavan rahallisen 
hyödyn, eli kustannuksia leik
kaavan summan.

Esimerkki: eläkkeensaajan 
tulot alle 1 000 € / kk
Kotitalousvähennys tehdään 
tuloveroista. Niihin kuuluvat: 
valtion tulovero ansio ja pää
omatuloista, kunnallisvero, 
kirkollisvero ja sairausvakuu
tuksen sairaanhoitomaksu 
 (vähennystä ei tehdä yleis
radioverosta).

Jos eläkkeensaajan eläkkeet 
ovat yhteensä alle 1 000 euroa 
kuukaudessa, eikä hänellä ole 
muita veronalaisia tuloja, hän 
ei voi hyödyntää kotitalous
vähennystä, koska maksetta
via verojakaan ei ole. Jos saa 
 lisäksi vaikkapa omaishoidon 
tuen hoitopalkkiota tai pää
omatuloja, vähennettäviä ve
roja taasen on ainakin jonkin 
verran.

Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö
Esimerkiksi seuraavat työt: vanhusten hoiva- ja hoitopalve-
lut (avustaminen ruokailussa, pukemisessa, pesemisessä, 
ulkoilussa jne.), pyykinpesu, vaatteidenhuolto, siivous, 
kaupassakäynti, ruoanlaitto, lumenluonti ja nurmikon 
 leikkaaminen.
•  Vähennys nousi ja on nyt 60 prosenttia työn osuudesta,

jos teetät työn yrityksellä. Jos palkkaat työntekijän, niin
vähennys on 30 prosenttia maksetusta palkasta sekä
siihen liittyvät työnantajan sivukulut kokonaisuudessaan.

• Kotitalousvähennyksen henkilökohtainen maksimimäärä
nousi 3 500 euroon.

• Nämä muutokset koskevat vuosia 2022–2023.

Kunnossapito- ja perusparannustyö
Esimerkiksi seuraavat työt: asunnon kunnossapito- ja 
 perusparannustyöt (ei uudis- ja täydennysrakentaminen), 
tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut.
•  Vähennys pysyi ennallaan. Se on 40 prosenttia työn

osuudesta, jos teetät työn yrityksellä ja jos palkkaat
työntekijän, niin vähennys on 15 prosenttia maksetusta
palkasta sekä siihen liittyvät työnantajan sivukulut
kokonaisuudessaan.

• Kunnossapito- ja perusparannustyön henkilökohtainen
maksimimäärä pysyi 2 250 eurossa.

Lämmitystapamuutoksiin liittyvä remontti, 
jossa luovutaan öljylämmityksestä
•  Vähennys nousi. Se on nyt 60 prosenttia työn osuudesta,

jos teetät työn yrityksellä. Jos palkkaat työntekijän, niin
vähennys on 30 prosenttia maksetusta palkasta sekä
siihen liittyvät työnantajan sivukulut kokonaisuudessaan.

• Kotitalousvähennyksen henkilökohtainen maksimimäärä
nousi 3 500 euroon.

• Nämä muutokset koskevat vuosia 2022–2027.

Kotitalousvähennyksen henkilökohtainen omavastuu pysyi 
100 eurossa.

Esimerkki: eläkkeensaajan 
tulot 1 200 € / kk
Pelkällä 1 200 euron kuukau
sieläkkeellä (= vuositulo 
14 400 euroa) veroa tulee 
 maksettavaksi noin 1 000 
 euroa vuodessa, jos kunnallis 
ja kirkollisveroprosentit ovat 
yhteensä 22 prosenttia. 

Tällöin kotitalousvähennys 
leikkaa verot käytännössä 
 nollaan, jos vähennykseen 
 oikeuttavia kotitalous, hoiva 
ja hoitotyötä ostetaan yrityk
seltä vuoden aikana yhteensä  
1 833 eurolla. Ainoastaan 10 
euron yleisradiovero tulee 
maksettavaksi.

Verosta tehtävä kotitalous
vähennys on tuolloin 100 
 euron omavastuun jälkeen 
 tuhat euroa (1 833 € x 60 % – 
100 €). Lopullinen kustannus 
tuosta 1 833 euron työstä on 
siis tuhannen euron vähen
nyksen jälkeen alle puolet, eli 
833 euroa.

Esimerkki: eläkkeensaajan 
tulot 1 700 € / kk
Kun eläketulot ovat noin 1700 
euroa kuukaudessa (= vuodes
sa 20 400 euroa), niin em. 
kunnallis ja kirkollisvero
tasoilla veroja tulee makset
tavaksi yhteensä noin 3 500 
euroa (ilman yleisradioveroa).

Hän pystyy hyödyntämään 
täyden kotitalousvähennyksen 
määrän eli 3 500 euroa, mikäli 
hän ostaa yritykseltä korotet
tuun vähennykseen oikeutta
via palveluita vuoden aikana 
vähintään 6 000 eurolla.

Vinkkejä kotitalousvähennyksen 
tekemiseen 

Muiden kuin korotetun vähen
nyksen piiriin kuuluvien 

 töiden perusteella laskettua 
vähennystä voi sisältyä vuosit
taiseen vähennykseen enin
tään 2 250 euroa.

Puolisoille vähennys myön
netään siten, kuin he ovat itse 
sitä pyytäneet. Jos esimerkiksi 
3 500 euron raja ei ylity, vä
hennys kannattaa pyytää vain 
toiselle puolisolle. Näin 100 
euron omavastuu tulee vähen
netyksi vain kertaalleen.

Jos vähennystä vaatineen 
puolison verot eivät riitä vä
hennyksen tekemiseen, tai jos 
vähennys ylittää säädetyn 
enimmäismäärän, Verohallin
to vähentää vähentämättä jää
neen määrän toisen puolison 
veroista automaattisesti.

Hae kotitalousvähennys  
etukäteen verokortille tai  
hae se veroilmoituksessa

Teetetyt työt ja maksetut työ
korvaukset tai palkat ja palkan 
sivukulut tulee ilmoittaa vero
tusta varten joko verkon kaut
ta Omaverossa tai postitse esi
merkiksi lomakkeella 14A.

Voit hakea kuluvan vuoden 
verokortin ennakonpidätys
prosentin alentamista kotita
lousvähennyksen perusteella. 
Tällöin kotitalousvähennyksen 
tiedot siirtyvät yleensä auto
maattisesti varsinaiselle vero
ilmoitukselle.

Esitäytetty veroilmoitus 
kannattaa aina tarkistaa ja 
vaatia kotitalousvähennystä, 
jos tiedot puuttuvat veroilmoi
tuksesta. Vähennys myönne
tään yleensä sinä vuonna, jona 
työkorvaus tai palkka ja palkan 
sivukulut on maksettu.

Mikael Kirkko-Jaakkola, pääekonomisti, 
Veronmaksajain Keskusliitto

Tarkempia tietoja vähennyksen tekemisestä:
www.veronmaksajat.fi/kotitalousvahennys 
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TEEMA: MATKAILU & ELÄMYKSET

Inkeri on kiehtova matkailu- ja 
kulttuurikohde. Inkerinmaa on 
 kuitenkin hävitetty niin perusteel-
lisesti, että ilman matkaopasta 
kulkija näkee lähinnä oudonnimi-
siä kyliä, pusikkoja ja kaukasian-
jättiputken valtaamia peltoja.

Sodalta säilyneet inkeri
läiskylät ovat jääneet yhä 
kiihtyvällä vauhdilla le

viävän Pietarin jyräämiksi. 
Myös luonto on kokenut suu
ria myllerryksiä. Soraharjut on 
tasoitettu rakennusaineiksi. 
Metsää on kaadettu Nord 
Streamin maakaasuputken ja 
moottoriteiden alta. Pietarilai
set rakentavat maaseudun rau
haan loistohuviloitaan ja kesä
mökkikyliään. Onneksi siellä 
täällä on säilynyt vanhoja maa
merkkejä. 

Löytöretki Inkerinmaalle on 
kuin Afrikan tähteä pelaisi. 
Välillä kääntää tyhjän peli
merkin, mutta joskus löytää 
myös timantin.

Mistä puhumme ja  
minne matkustamme,  
kun kohteenamme on Inkeri?

Totuus on, ettei nykyiseltä 
 Euroopan kartalta Inkeriä löy
dy. Kartalta Inkeriä ei ole löyty
nyt kolmeensataan vuoteen. 
Ajatteluamme ohjaa Juuso 
Mustosen liki 90 vuotta sitten 
piirtämä kartta Inkerin evan
kelisluterilaisista seurakunnis
ta. Se luo mielikuvan, että In
keri olisi hallinnollinen alue. 
Mutta Inkeri on muuta kuin 
luterilaiset seurakunnat.

Inkeri eli Inkerinmaa on noin 
15 000 m² suuruinen, Luoteis- 
Venäjällä sijaitseva historiallinen 
alue. Se kuuluu nykyisin Pietarin 
kaupunkiin ja sitä ympäröivään 
 Leningradin alueeseen. Inkeri ei 
ole ollut koskaan itsenäinen valtio, 
eikä edes itsehallintoalue.

Alue ulottuu pohjoisessa Raja-
jokeen, lännessä Narvajokeen ja 
Laukaanjokeen sekä idässä Laatok-
kaan ja Lavajokeen.

Pietaria ympäröivä maakunta, jota 
Inkeriksi kutsumme:
• 1617: liitettiin Stolbovan rauhas-

sa Ruotsin kuningaskuntaan. 
Kustaa II Adolfin käskystä siitä 
ryhdyttiin rakentamaan luteri-
laista puskuria Bysanttia vas-
taan. Inkeri oli maakunnan nimi 
vain vajaan sadan vuoden ajan.

• 1703: Venäjä valloitti Inkerin-
maan takaisin Suuressa Pohjan 
sodassa. Pietari I nimesi sen 
 Inkerinmaan kuvernementiksi.

• 1710: maakunnan nimi muutet-
tiin Pietarin kuvernementiksi.

• 1924: vallankumouksen jälkeen 
Pietarin kuvernementista tuli 
 Leningradin alue.

Inkeri houkutti suomalaisia 
muuttajia

Inkerin suomalaisväestö muo
dostui kuningas Kustaa II 
Adolfin luterilaistamispolitii
kan takia. Hän halusi asuttaa 
sodissa tyhjentyneet kylät val
miiksi luterilaisella väestöllä. 
Houkuttelujen jälkeen haluk
kaita muuttajia löytyi rajan ta
kaa Suomen puolelta etenkin 
Savosta ja Karjalakannakselta, 
Äyräpään kihlakunnasta. 
 Toisin kuin presidentti Mauno 
Koivisto paluumuuton käyn
nistäneessä lausunnossaan 
10.4.1990 sanoi, inkeriläisiä ei 
suinkaan pakotettu Inkeriin. 
Suomesta virtasi väkeä rajan 
taakse aivan vapaaehtoisesti. 
Karjalankannaksen kunnan
isännät olivat sitä mieltä, että 
turhankin vuolaasti. Lähtijöitä 
jouduttiin jopa toppuuttele
maan, etteivät pitäjät olisi tyh
jentyneet nuorista, työkuntoi
sista miehistä. Muhevammat 

pellot houkuttelivat, ja moni 
nuori mies lähti Inkeriin sota
väkeä pakoon.

1600luvun lopussa Inkerin 
väestöstä suomalaisia oli 75 % 
eli noin 45 000. Inkerinmaa ei 
ole koskaan ollut yksinomaan 
suomalaisten asuttama alue, 
vaan kirjava etninen tilkkutäk
ki, jossa suomalaiskylien vie
ressä on ollut vatjalaisten, in
kerikkojen, venäläisten, viro
laisten ja saksalaisten kyliä. 
Keskinäiset ryhmärajat olivat 
tiukat. Vaikka talot olivat 

Idän ja lännen rajamaa

Pietarin ympäristössä riittää 
mielenkiintoista Inkerin histo
riaan liittyvää nähtävää. Inkeri 
on toiminut monien Suomen 
historiaan liittyneiden rajan
käyntien näyttämönä. Varttu
neemmalle sukupolvelle kou
lun historiantunneilla tanka
tut Suomen itärajan muutos
ten vuosiluvut painuivat sel
käytimeen. 

Inkerin matkaaja voi tehdä 
todellisen rajakatselmuksen. 
Muistopaasia ei löydy. Stolbo
vaan venäläiset aktivistit pys
tyttivät kymmenisen vuotta 
sitten muistoristin, mutta se 
kaadettiin nurin varsin no
peasti.

• Pähkinäsaaren rauhan 1323 raja-
pyykki sijaitsee Terijoelta Lem-
paalaan kulkevan betonitien var-
rella. Pähkinäsaaren linnoitus 
Laatokan ja Nevajoen suistossa 
on kokemus.

• Täyssinän rauha solmittiin vuon-
na 1595 Narvajoen rantamilla.

• Stolbovan rauha solmittiin 
vuonna 1617 Laatokan rannan 
tuntumassa.

Rajajoki oli Suomen ja Venäjän 
välisenä rajana vuosisatojen 
ajan – Pähkinäsaaren rauhasta 
1323 vuoteen 1939 saakka. 
 Mielenkiintoista on, että Suo
men ja maailman suurimpiin 
valtioihin kuuluvan Venäjän 
rajaksi ei tarvittu mahtavaa 
virtaa, vain pahainen puro 
 riitti.

Rajajoki toimi kulttuurien, 
kielten ja uskontojen jakolinja
na. Viipurista tullessa Raja
joelle on helppo löytää ja 
 pysähtyä hämmästelemään, 
kuinka lähellä Pietaria Suo
men raja todellakin oli. Kau
punki on nyt venynyt jo lähes 
Rajajoelle saakka.

Valtakuntien raja kulki  
keskellä rautatiesiltaa

Juna kulkea puksutti Suomes
ta Valkeasaareen jo 1800lu
vun lopulla, kun Riihimäki 
Pietari rata otettiin käyttöön 
keisari Aleksanterin II nimi
päivänä 11.9.1870. Junaliiken
ne oli 1900luvun alussa vil
kasta. Matkustajajunia kulki 
talvisin 40 vuoroa päivässä ja 
kesäkuukausina 60.

Vallankumouksen jälkeen 
venäläiset maalasivat sillan 
kaiteet punaisiksi, mutta suo
malaiset sutivat iltahämärissä 
oman puolensa palkit valkoi

siksi. Rajapitäjänä Valkeasaa
rella on ollut merkittävä rooli 
muussakin Suomen sotahisto
riassa. Mainila lienee Inkerin 
kuuluisin kylä. Rajalla sattu
neen lavastetun välikohtauk
sen seurauksena syttyi talvi
sota.

Työläiskylästä  
unelmien  huvila-alueeksi

Myös läheinen Siestarjoki on 
osa vallankumoushistoriaa. 
Epäonnistuneen vallankumous
yrityksen jälkeen heinäkuussa 
1917 Lenin piileskeli Siestar
joen asetehtaan työläisen 
 Nikolai Jemeljanovin  vajan 
vintillä, josta siirtyi Rosliva
järven syrjäiselle niitylle hei
nämajaan. Nyt heinäsuovan 
paikka on aidattu ja museoitu. 

Rautatien valmistumisen 
jälkeen entisestä Siestarjoen 
työläiskylästä tuli unelmien 
huvilaalue. Hiekkarannan 
ohella maalauksellinen luonto 
ja puhdas meriilmasto kieh
toivat. Suomen rajan läheisyys 
antoi seudulle vielä pikantin 
lisämausteen. Siestarjoki oli 
pietarilaisille Siestarjoen 
 Riviera ja pala Suomea. 

Rautatien ja Viipurin valta
tien tuntumassa sijaitseva 
 Levasovan uhrilehto on tärkeä 
inkeriläisten kärsimyshisto
riaan liittyvä paikka. Se on 
kymmenien tuhansien Stali
nin vainoissa teloitettujen 
 vainouhrien joukkohauta. 
Suomalaisia Levasovaan on 
haudattu lähes 14 000. Vuosit
tain 30.10., poliittisten vaino
uhrien päivänä, Pietarin kau
punki  järjestää Levasovassa 
muisto tilaisuuden.

Inkerinmaa
– maa, jota ei ole, mutta joka kuitenkin on

 näköetäisyydellä toisistaan, 
kulttuurista sekoittumista ei 
tapahtunut. Puoliso valittiin 
vain omien joukosta. Suhtau
tumista kuvaa hauska sanan
parsi:

”Ei piä mennä venäläiseel, 
tulloo verenrikko jos sattuu 
lapsi syntymää, niin syntyy 
 inkerikko.”

Vuonna 1920, ennen inkeri
läisten hajaannuksen alkua, 
Leningradin alueen asukkaista 
suomalaisia oli 11,5 %, virolai
sia 5,5 % ja inkerikkoja 1,2 %.

Luonto yllättää

Inkeri kuvataan alavana lakeu
tena, jossa kypsyvä vilja lai
nehtii. Viljapeltoja symboloi 
myös Inkerin lipun keltainen 
väri. Maanviljelys olikin inke
rinsuomalaisten pääelinkeino. 

Inkerinmaa ei ole pelkkää 
tasaista lakeutta. PohjoisInke
rissä on laaksoja ja kukkuloita. 
Maisemat ovat kuin suoraan 
Maammelaulusta. Toksovassa 
on jopa kansainväliset mitat 
täyttävä talviurheilukeskus, 
hyppyrimäki ja laskettelu
rinteet. Suomenlahden ranta
pitäjät ovat merentuoksuisia.

Viitisenkymmentä kilomet
riä Pietarista etelään Liissiläs
sä, lähellä Sablinan kaupun
kia, sijaitsee 220 hehtaarin 
suuruinen Sablinan luonnon
muistomerkki, johon kuuluvat 
mm. Tusinajoen ja Sablinkan 
vesiputoukset sekä kalkkiki
ven louhinnan tuloksena syn
tynyt keinotekoinen luolasto.

Lumoavia maisemia on 
myös Siiverskassa, jossa Ortes
joki mutkittelee mahtavissa 
kanjoneissa. Sielläkin on suo
jeltu luonnonmuistomerkki, 
noin neljä miljoonaa vuotta 
sitten olleen devonikauden 
 kalafossiileja sisältävä kallio
muodostelma. Siiverska on 
 aina ollut pietarilaisten suosi
maa virkistysaluetta. Keisarin
aikoina siellä oli aristokraat
tien mahtavia kartanoita. 
 Kesäisin myös inkeriläiset 

vuokrasivat huoneita pietari
laisille datsniekoille – kesä
vieraille.

Kylämaisema poikkesi 
suomalaisesta

Puolitoistakerroksiset hirsi
talot seisoivat vieri vieressä 
pitkän kyläraitin varrella pääty 
kylänraitille päin. Mielikuvien 
Inkerikuva on nokinen ja 
savu saunantuoksuinen. Se on 
rakentunut pitkälti 1900luvun 
alussa kansatieteilijöiden otta
mien valokuvien perusteella. 
Vuonna 1911 valokuvaus
matkalla olleen Samuli 
 Paulaharjun kiinnostuksen 
kohteina oli jo tuolloin katoa
massa oleva rakennuskanta, 
erityisesti savupirtit. Uudem
piin rakennuksiin hän ei vähiä 
lasinegatiivejaan haaskannut.

Kyläkuvat ovat muuttuneet. 
Inkerin matkailija voi kokea 
melkoisen shokin Kelton 
 Väärämäessä eli Kudrovossa. 
Maaseudusta ja inkeriläisistä 
talonpoikaistaloista ei ole siel
lä jäljellä mitään. Väärämäessä 
yhdessä ainoassa korttelissa 
asuu 18 000 ihmistä. Se on 13 
prosenttia koko entisen Inke
rin suomalaisten määrästä 
 ennen hajaannuksen alkua.

Aivan Toksovan kirkon-
kylässä on hyppyrimäki, 
jonka huipulta avautuu 
upea näkymä Hepojärvelle. 
Kuva: Jussi Haponen

Mujan kylä Järvisaaressa oli tyypillinen inkeriläiskylä, jossa hirsirakenteiset talot olivat tiiviisti vierekkäin kyläraitin varrella. Kuvan ottanut Samuli Paulaharju oli tapansa 
 mukaan komentanut kylän asukkaat raitille ikuistettavaksi. Miehillä on yllään valkoiset esiliinat, joita inkeriläismiehet käyttivät paitsi työtä tehdessään, myös pyhäisin. 
Essumiehet ovat mielenkiintoinen kulttuurinen ilmiö, jota ei ole erityisemmin noteerattu. Kuva on vuodelta 1911. Kuva: Museovirasto

Ensimmäinen maininta Kaprion linnasta on vuodelta 1240. Puinen linna kuitenkin tu-
houtui. Nykyiset rakenteet ovat peräisi 1297 rakennetusta kivilinnasta. Kapriosta on 
käyty kiistaa monissa alueella käydyissä sodissa. Nykyisin linnassa toimii museo. 
Kuva Marja Karhula

Helena Miettisen 
ylläpitämiä 

Inkeri-tiedon kanavia:

Nouse Inkeri ry:n sivusto 
www.inkeri.fi

Facebook > Inkerin 
kulttuuri/Nouse Inkeri

YouTube > Inkeri-kanava

Helena Miettisen 
kirjoja mm.

Inkeriläiset. 
Maaton kansa. 

Tammi 1989

Liljan kuva kutsuu. 
Miettinen-Sava. 

Ateena 2001

Vieläkö kukkivat 
omenapuut. Inkerin 
kulttuuriseura 2010

Mooses Putro. 
Mestari auran kurjesta. 
Inkerin kulttuuriseura 

2015

Rajamailla. 
Reuna 2017

Inkeriläisten mailla. 
Miettinen-Kämäräinen. 

Reuna 2021

Inkeri on muistojen maa, 
mutta häivähdyksiä entisestä Inkeristä 

on maisemien, raunioiden ja ryteikköjen 
kätköissä ja hautausmaiden ruostuneissa 
risteissä. Hämmästyttävää on, että lähes 

90 vuotta sitten autioituneiden ja 
metsittyneiden kylien paikoilla kasvaa yhä 

sireeneitä ja marjapensaita muistoina 
entisistä ajoista. Omenapuut kukkivat 

umpimetsässäkin. Tämä komea 
omenapuuvanhus kukoisti vielä neljä vuotta 

sitten Kirjasalossa Pusanmäellä siellä, 
missä Inkerin lippu vihittiin Inkerin 
kansannousun aikana syksyllä 1919. 

Kuva: Helena Miettinen
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Kirkolta kirkolle

Inkerin entinen kylämaisema 
on lähestulkoon tuhoutunut. 
PohjoisInkerin rajapitäjät jy
rättiin maan tasalle jo ennen 
 talvisotaa. Etäämmällä Suo
men vanhasta rajasta on siellä 
täällä saattanut säilyä joitakin 
vanhoja inkeriläistaloja, mutta 
yhä useampi niistäkin odottaa 
purkutuomiota. Maata tarvi
taan sekä uusille lähiöille että 
pietarilaisten datšoille.

Neuvostoaikana uskonnol
lisia yhteisöjä vainottiin ja 
 kirkot suljettiin 1930luvulla. 
Kirkkorakennusten käyttö
tarkoitus muutettiin ja ne 
 toimivat viljamakasiineina, 

klubeina, elokuvateattereina 
tai varastoina. Pietarin Pyhän 
 Marian kirkossa toimi luon
nontieteellinen museo. Ven
joen kirkossa toimii edelleen
kin laboratorio.

Muutamat Inkerin kirkko
rakennukset selvisivät vainon 
vuosista ja sodista. Niitä kun
nostettiin 1990luvulla, kun 
Inkerin kirkko sai jälleen toi
mia perestroikan jälkeen.

Itsenäinen Inkerin kirkko 
rekisteröitiin vuonna 1992. 
 Nimestään huolimatta nykyi
nen Inkerin kirkko ei ole enti
sen Inkerin kirkon tavoin vain 
Inkerinmaalla toimiva kirkko. 
Se on Venäjän evankelisluteri
lainen kirkko, jonka toiminta 

kattaa koko maan Viipurista 
Siperian perukoille. Inkerin 
kirkko on Suomen evankelis
luterilaista kirkkoa vanhan
aikaisempi monessa suhtees
sa. Esimerkiksi naispappeja ei 
hyväksytä.

Inkerin nykyiset kirkkorakennukset
• Kunnostettuja kirkkorakennuksia

on Toksovassa, Kupanitsassa,
Skuoritsassa, Tyrössä ja
 Pietarissa Pyhän Marian kirkko.

• Länsi-Inkerin Kosemkinassakin
on vanha kirkkorakennus, mutta
se sijaitsee rajavyöhykealueella,
jonne tarvitaan erityinen kulku-
lupa.

• Uljain uusista kirkkorakennuk-
sista on Pietarin kupeessa sijait-
seva Kelton Pyhän Yrjön kirkko
(1992).

• Inkerin kirkon pääpyhätössä,
Pietarin Pyhän Marian kirkossa
(1805) Suurella Tallikadulla, jär-
jestetään usein urkukonsertteja.
Siellä on ainoat täysimittaiset
urut Pietarissa.

Kirkkojen kunnostus ja ra
kennustöitä on tehty pitkälti 
suomalaisten ystävyysseura
kuntien tuella. Neljännes
vuosisata on tehnyt tehtävän
sä. Seurakuntalaisia on joka 
vuosi yhä vähemmän ja kirkot 
rapistuvat. Aina ruplat eivät 
riitä edes lämmitykseen.

Matkalle Inkeriin?

Pietarin matkalla on helppo 
tutustua Inkeriin ja sen histo
riaan. Välimatkat ovat lyhyitä 
ja päivässä ehtii tehdä pitkän 

Inkerikierroksen. Julkisillakin 
pääsee liikkumaan. Rautatie
verkosto on kattava. Syvem
mälle Inkerin historiaan pää
see kuitenkin opastetulla mat
kalla. Omatoimimatkailijalle 
vinkkejä matkakohteista löy
tyy Inkeriläisten mailla kirjas
ta, johon on merkitty koordi
naatit paikkojen löytymisen 
helpottamiseksi.

Korona-ajan puhdetyönä syntyi 
videotarinoita Inkeristä

Inkerinmaahan saa tukevaa 
tuntumaa myös YouTuben 
 Inkerikanavalle ladatuista 
 videotarinoista (28 kpl). 
Niitä on jokaisesta Inkerin 
seurakunnasta ja helpoim
min ne löytää tältä sivulta: 
www.inkeri.fi/videotarinat

Videotarinat syntyivät 
 koronaajan ajantappotyönä. 
Päätin tehdä videomuotoisen 
kuvatarinan jokaisesta Inkerin 
paikkakunnasta. Kuvittelin, 
 että työ sujuu näppärästi, kos
ka minulla oli vuosikymme
nien aikana kertynyt tietoa ja 
runsaasti valokuvamateriaalia.

Tehtävä yllätti. Osoittautui, 
että Inkerin pitäjistä ja arkises
ta elämästä olikin varsin niu
kasti tietoa tarjolla. Ihmisten 
muistelmia ja kirkkohistoriaa 
oli runsaammin. Jouduin 
 paikkaamaan aukkopaikkoja 
venäjänkielisistä lähteistä.

Videotarinat imaisivat mu
kaansa. Sen lisäksi, että venä
jän kielen ymmärtämiseni ko
heni, opin myös tuottamaan 
visuaalisia tarinoita.

Aloittaessani tiesin vain,  
että PowerPointilla voi tehdä 
videoita kotikonstein

Suunnittelin aluksi kuvaesi
tyksen ja kirjoitin tekstit kuva 
kuvalta. Tallentamisen jälkeen 
äänitin kuviin selostuksen sa
maisella PowerPointohjelmal
la. Lopuksi muunsin tiedoston 
videoesitysmuotoon.

Hankalinta oli ehkä puheen 
äänittäminen. Tietokoneessa 
oleva mikrofoni on erittäin 
herkkä kaikille taustaäänille. 
Ulkoista mikrofonia en onnis
tunut liittämään ohjelmaan. 
Nauhoittaessa ympäristön piti 
siis olla mahdollisimman ää
netön. Kaikki risahdukset ja 
rapinat kuuluvat. Myös ulkoa 
kantautuvat äänet: lintujen li
verrykset ja ambulanssit.

Haastavaa on myös, että 
 kuvatekstin puhumisen on 
 onnistuttava kerralla kuntoon 
periaatteella. Virheen sattues
sa puhetta ei voi keskeyttää ja 
kelata taaksepäin.

Kuvatarinat on otettu mu
kavasti vastaan ja palaute on 
ollut palkitsevaa. Se on vah
vistanut näkemystäni, että In
keritietoa kannattaa suunnata 
uusille yleisöille uusia kanavia 
käyttäen perinteisten kirjojen 
rinnalla. Laskin, että kuvatari
noita on katseltu yhteensä yli 
23 000 kertaa. Se on aika iso 
yleisö.

Helena Miettinen
Valtiotieteiden tohtori, tietokirjailija
Inkeriläisen pakolaisäidin tytär
Nouse Inkeri ry:n puheenjohtaja

Irtiotto korona-ajatuksista – 

Eläkkeensaajat sokkomatkalla
Järjestimme syyskuussa 2021 
 Eurajoen Eläkkeensaajille super-
suositun sokkomatkan. Halusim-
me antaa osallistujille uusia koke-
muksia ja uusia elämyksiä sekä 
irtiottoa arjesta.

Kaikilla oli jo kaksi 
korona rokotetta saatu
na, joten uskalsimme 

ryhtyä suunnittelemaan ret
keä. Taustatyö vaati paljon 
 netin selausta, välimatkojen ja 
aikataulujen selvittämistä 
Google Mapsin avulla, keskus
teluja kollegan kanssa ja koh
teisiin tutustumista ym.

Viimein kaikki kuviot olivat 
selvillä ja aikataulut hiottuina. 
Pääsimme vihdoin tiedotta
maan jäsenistölle sokkomat
kasta. Kerroimme heille vain 
lähtö ja paluuajat. Matkan 
markkinointi onnistui hyvin: 
sokkomatkalle ilmoittautui 
100 henkilöä.

Lähdimme matkaan kah
della bussilla. Bussien kuljet
tajat olivat laittaneet huumori
mielessä silmälaput silmilleen, 
olihan kyse sokkomatkasta. Se 
nosti hymyn kaikkien huulille. 
Kuljettajat ottivat laput pois 
silmiltään, kun lähdimme 
matkaan.

Arvuuttelu matkakohteista alkaa

Minnehän olemme menossa? 
Lappi, Eura, Säkylä, Ylänekin 
ohitettiin… Ei tainnut väki olla 
enää kartalla. Viimein saa
vuimme Pöytyälle ja kään
nyimme kapealle, juuri ja juuri 
bussin mentävälle, metsätielle. 
Pari kilometriä ajettuamme, 
väki alkoi pohtia, olemmeko 
menossa puolukoita 
poimimaan vai mitä ihmettä?

Ei sentään. Viimein saa
vuimme Enkelipuistoon, jossa 
pöytyäläinen ITEtaiteilija 
Kyösti Iitti otti meidät vas
taan. Ensinäkymä oli uskoma
ton ja yllätyksellinen. Keskellä 
männikköä liplatti puolen 
hehtaarin suuruinen tekojärvi, 
jonka ympärillä Enkelipuiston 
viitisenkymmentä patsasta 
kertoivat tarinoitaan.

Nyt äkeiden piikit, aurojen 
siivet, hevosenkengät, metalli
levyjen palat ja jopa pesu
koneen rumpu olivat saaneet 

uuden elämän entisen levy
seppähitsaajan käsissä. Kyösti 
kertoi mukaansatempaavalla 
tyylillään tarinoita patsaista, 
alueesta ja elämästään metsän 
keskellä. Välillä hän soitti ja 
lauloi.

Matkalaiset olivat poik
keuksetta ihastuneita Enkeli
puiston teoksiin. Ainoastaan 
yksi henkilö oli käynyt siellä 
aiemmin, joten olimme onnis
tuneet kohteen valinnassa.

Eväät ovat tärkeä osa kaik
kia retkiä, niin tätäkin. Nau
timme eväämme näissä kieh
tovissa maisemissa.

Hämäläinen pitopöytä 
ainutlaatuisissa puitteissa

Seuraavaksi suuntasimme 
kohti Tammelan luonnon
kaunista Saaren Kansanpuis
toa. Siellä sijaitsee Lounais 
Hämeen Pirtti. Se on paikalli
silla talonpoikaisesineillä sisus
tettu kotiseututalo, jossa toi
mii perinneravintola, kah vila 
ja museo. Puitteet olivat vai
kuttavat ja tunnelma mieleen
painuva. Pirtillä pääsimme 
nauttimaan hämäläisen pito
pöydän runsaista antimista. 

Täyttä höyryä eteenpäin

Odottavin mielin jatkoimme 
matkaa seuraavaan kohtee
seen, Jokioisten museorauta
tien asemalle. 

Jokioisten, Minkiön ja 
Humppilan asemien välillä on 
tunnelmallinen 14 km pitkä 
kapearaiteinen rautatie, jossa 
höyryjunat liikennöivät. Oli ilo 
nähdä matkalaisten iloiset il
meet, kun he näkivät, että höy
ryveturi vaunuineen odotti 
meitä. Väki kyytiin ja juna 
puksuttamaan kohti Minkiön 
asemaa!

Skuoritsan kirkko Pyhän Katariinan kirkko toimi sulkemisen jälkeen klubina. Tulipalo 
turmeli sen vuonna 1956. Kirkko remontoitiin 2000-luvulla suomalaisten ystävyys-
seurakuntien ja talkoolaisten avulla. Ulkokuori säilytettiin alkuperäisessä asussaan, 
mutta sisäosat rakennettiin uudelleen. Suunnittelusta vastasi vantaalainen arkkitehti 
Pekka Vesamaa. Uusi, tyylikäs kaariholvillinen kattorakenne antaa kirkolle avaran ja 
juhlavan vaikutelman. Kuva: Marja Karhula

Junan matkustamo oli 
 restauroitu 1900luvun alun 
tyyliin. Vanha tunnelma oli 
onnistuneesti säilytetty. Moni 
meistä on lapsuudessaan istu
nut junassa sen kaltaisilla 
 puupenkeillä. Koivuklapeista 
tulevan savun haju, junan
pyörien kolke ja kiskojen 
 saumakohtien ylitykset lisä
sivät entisajan tunnelmaa. 
 Välillä junan pilli vihelsi.

Junan konduktööri jakoi 
kaikille biljetit. Hän oli ystä
vällinen, asiansa osaava ja vas
tasi museorautatietä koskeviin 
kysymyksiimme.

Junan vauhti ei päätä hui
mannut, vain 35 km tunnissa. 
Parinkymmenen minuutin 
 kuluttua saavuimme Minkiön 
historialliseen asemamiljöö
seen. Siellä tutustuimme opas
tetulla kierroksella kapea
raidemuseoon. Nähtävää ja 
hämmästeltävää oli paljon: 
monen näköisiä vanhoja vetu
reita ja muuta alan kalustoa. 
Varsinkin miesväki oli kiin
nostunut niistä.

Nautimme Minkiössä pulla
kahvit. Asemaalueen myymä
lästä taisi jäädä monen mu
kaan jokin kiva muisto sokko
matkapäivästä.

Jatkoimme matkaa Hump
pilaa, jossa Lyttylän Liikenteen 
keltaiset bussit jo odottelivat 
meitä.

Paljon oli nähty ja koettu. 
Iloinen puheensorina täytti 
bussin ja taidettiin siellä lau
laakin.

Saimme paljon hyvää palau
tetta retken järjestelyistä. Se 
antaa meille intoa ja tarmoa 
jatkaa tässä tehtävässä.

Hilkka Venno ja Eeva-Maija Leino
matkavastaavat
Eurajoen Eläkkeensaajat
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