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Kokouksen pöytäkirja
Kokouksen avaus, paikkaolijoiden toteaminen

Kokous pidettiin virtuaalisesti. Kokous alkoi kello 18.00. 
USP:n Itä-Euroopan alueen edustaja Sakari Neuvonen aloitti kokouksen. Todettiin kokoukseen 
osallistujat:
1) Sakari Neuvonen: USP Itä-Eurooppa ja Tarton Suomi-seura
2) Ari Mentu: Saarenmaan Suomi-seura
3) Aili Tervonen: Länsi-Viron Inkerinsuomalaisten seura
4) Hilma Tervonen: Länsi-Viron Inkerinsuomalaisten seura
5) Markku Lehtonen: Länsi-Viron Inkerinsuomalaisten seura ja Haapsalun Suomi-seura
6) Maire Petrova: Viron Inkerinsuomalaisten liitto ja Itä-Virunmaan Inkerinsuomalaisten seura
7) Marju Lumijärvi: Pärnun Suomi-seura
8) Herta Preema: Järvamaan inkerinsuomalaisten kulttuuriseura
9) Wladimir Kokko: Pietarin Inkerin Liitto

Alueiden kuulumiset

Sakari Neuvonen ehdotti, että ensin jokainen organisaatio kertoo kuulumisensa:

Hilma Tervonen: Haapsalussa on kaunista, mutta kylpylät on suljettu. Ja muutenkin on hiljaista.

Markku Lehtonen: Haapsalun Suomi-seuralla on myös hiljaista. Tarkoitus on kuitenkin pitää kesällä 
seuran yhteinen illanvietto erään jäsenen maatilalla. Lisäksi on suunnitelmissa järjestää matka 
Setomaalle. Viime vuonna se peruuntui, katsotaan miten käy tänä vuonna.  Meillä on ollut tapana 
kokoontua kerran kuukaudessa vapaamuotoisesti, tänä vuonna sitäkään ei ole pystytty järjestämään.

Ari Mentu: Saarenmaa on pienempiä seuroja, jäsenrekisterissä on noin sata nimeä. Viime vuoden 
mielenkiintoinen ohjelma jouduttiin kokonaan perumaan. Olemme järjestäneet viron kielen kursseja 
pienille ryhmille joka vuosi ja olemme järjestäneet myös peli-iltoja sekä tietenkin itsenäisyyspäivän 
viettoa ja pikkujouluja Kuressaaressa. Tullessani puheenjohtajaksi kolme vuotta sitten toin mukanani 
musiikkikulttuuria, meillä on hyvä yhteistyötä Läänesaarte kamariorkesterin kanssa. Olemme sopineet, 
että jäsenemme pääsevät heidän konsertteihinsa ilmaiseksi. Meillä on suunnitteilla tehdä 
tutustumisretki Kärlan kylään, jossa on vanhoja sotilaskohteita, rautatie ja Karujärven 1200 hehtaarin 

https://www.lsko.ee/
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puna-armeijan tutka-asema. Edellisenä vuonna tehtiin matka Sõrvenniemeen, se on sodan ajalla ollut 
merkittävä paikka ja saimme linja-autollisen tutustumaan. Sotahistoria kiinnostaa suomalaisia.

Wladimir Kokko: Uutinen Virosta, Abja-Paluoja valittiin suomalais-ugrilaisten kansojen 
kulttuuripääkaupungiksi. Edellinen kulttuuripääkaupunki oli marilainen kylä Baškiriassa. Venäjällä ei 
ole ikinä hiljaista. Pietarin koronatilanne on vakava, tartuntojen määrä on esim. Suomeen verrattuna 
valtava. Nyt asiaan on alettu suhtautua vakavammin ja maskeja on kaikilla myös joukkoliikenteessä. 
Nyt sairastumisien määrä on alkanut laskea. 

Pietarin Inkerin liitto on suurin inkerinsuomalaisten järjestö Venäjällä, jäseniä on noin 600. Toiminta on
monipuolista ja vilkasta koronatilanteesta huolimatta. Kielikursseista noin puolet pidetään etänä. 
Päättyneistä projekteista mainittakoon valokuva-albumi, johon koottiin vanhoja valokuvia vuodesta 
1905 lähtien aina vuoteen 1960. Kuvat ovat peräisin perhealbumeista. Kuviin liittyy lyhyitä 
perhetarinoita. Saimme hyvin paljon valokuva eivätkä kaikki mahtuneet albumiin. Suunnittelemme 
tämän projektin jatkoa. Tämä varmasti kiinnostaa laajemmin inkerinsuomalaisia niin Virossa kuin 
Suomessa. Tämä on osa suurempaa Suomessakin kiinnostusta herättänyttä projektia eli suomalaisten 
kohtaloiden kartoittamista Neuvostoliitossa. Meidän materiaalit lähetetään Kansallisarkistoon.

Meillä on mielenkiintoinen kahdeksan luennon sarja inkerinsuomalaisten historiasta. Esittelemme 
kansantapoja laulaen, runoja lausuen ja jopa tanssien. Seuraava luento on ensi lauantaina (27.2.2021) 
kello 13 Venäjän aikaa. Se striimataan Inkerin liiton sivuston kautta. 

Puheenjohtajamme Dmitri Poljakov vetää museoprojektia Taaitsan kylään. Siellä toimi aikoinaan 
suomalainen koulu, myöhemmin kirjasto. Kylmillään oleva rakennus kaipaa perusremonttia, siellä ei 
ole vielä esim. viemäröintiä. Laskiaisjuhla vietettiin Skuoritsassa. 

Olin kääntämässä Leningradin alueen kuvernööriä ulkoministeri Pekka Haavistolle ja Lavrovin 
kovista sanoista huolimatta voidaan sanoa, että ilmapiiri neuvotteluissa oli hyvin ystävällinen ja 
Pietarin kaupunki ja Leningradin alue tarvitsevat hyviä suhteita Suomeen. Muun muassa ympäristö-, 
virheiden teknologioiden ja teollisuusaloilla nämä suhteet ovat hyvin tärkeitä. Luoteis-Venäjällä 
ymmärretään, miten tärkeitä suhteen EU:hon ovat.

Maire Petrova: Pärnussa on tarkoitus pitää inkerinsuomalaisten laulujuhlat 26.-27.6.2021, jos 
koronatilanne sen sallii. Itä-Virunmaan inkerinsuomalaisten seura täytti viime marraskuussa 30 vuotta 
ja kiitos Suomi-seuralle myöntämästä hopeisesta kunniamerkistä. Kuorot pyrkivät harjoittelemaan 
koronatilanteesta huolimatta laulujuhlia varten. Osa seuroista aikoo osallistua myös Abja-Paluoja 
kesäpäivill  e     15.-18.7.2021. 

https://www.mulgimaa.ee/uudised-ja-sundmused/sundmused/kalender/2021-07/
https://www.mulgimaa.ee/uudised-ja-sundmused/sundmused/kalender/2021-07/
https://vk.com/album-191861054_276005567
https://yadi.sk/i/Pry-ZC2z3N4IzA?fbclid=IwAR3TLXekShwAqhdE6rawNwOFrKxdPvH8Obf9bktgZ9u9qmK4viY2kgqNTW0
https://eng.fennougria.ee/abja-pajuola-finno-ugric-capital-of-culture-2021/
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Wladimir Kokko: Meidän juhannusjuhlat sattuvat samaan aikaan kuin Pärnun laulujuhlat. Mutta 
viikkoa aikaisemmin, eli 16.-18.6.2021 on tarkoitus pitää Tartossa suomalais-ugrilaisten kansojen 
maailmankongressi. 

Marju Lumijärvi: Pääsin viime vuonna käymään seitsemän kertaa Pärnussa ja meillä oli yllättävän 
paljon ohjelmaa koronasta huolimatta. Suurin osa tapahtumista oli kesällä, mutta pystyimme 
järjestämään myös pikkujoulut ja Suomen itsenäisyyspäivän. Tänä vuonna Pärnun Suomi-seura täyttää 
10 vuotta, aikomus loppukesästä pitää isot juhlat, samalla järjestämme Viron Suomi-seurojen 
kesäpäivät. Päivämäärä ei ole vielä lyöty lukkoon. Pärnun Suomi-seuralla on runsaat 500 jäsentä. 
Jooga-ryhmä toimii, mutta esim. kirjallisuuspiiri ei. Meidän seuran sivulla pidän koronatiedotusta. 
Suurin osa jäsenistämme asuu Suomessa, ja he kaipaavat kovasti Pärnuun.

Herta Preema: Meillä on noin 60 jäsentä. Jäseneksemme liittyi kuuluisa inkerinsuomalaistaustainen 
saksofonin soittaja Lembit Saarsalu. Hän sanoi tulevansa esiintymään meidän tapahtumiimme aina 
halutessamme. Pidimme kauniit pikkujoulut Sargveren kartanossa. Meitä inkerinsuomalaisia kuvattiin 
viime vuonna dokumenttielokuvaan, sen on tarkoitus valmistua tänä vuonna. Osallistumme 29. 
toukokuuta Mulgimaan juhlaan Karksin kartanon puistossa. Sinne pitäisi tulla myös 
inkerinsuomalainen liikuteltava kyläkeinu eli liekku. 

Sakari Neuvonen: Ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto järjestetään virtuaalisesti 7.-13.6.2021, 
Suomi-seura pystyttää Suomi-kylän ja teemana on Yhdessä etänä. Tarkoituksena on rakentaa aivan 
uudenlainen elämys, ihan toisenlainen kuin tavalliset virtuaalikokoukset. Se toimii parhaiten Chrome-
selaimella, mutta myös muut toimivat. Tapahtuma kestää koko viikon. Kokoukseen tulee erikseen 
rekisteröityä 10. maaliskuuta   mennessä  . Ulkosuomalaisparlamentin   sivulta   löytyy ohjeet. 

Kuten aikaisemmin päätöslauselmaehdotukset käsitellään valiokunnissa ja varsinaisessa istunnossa 
hyväksytään lopulliset päätöslauselmat. Koska istuntoon tulee ihmisiä ympäri maailmaa, työskentelyä 
yritetään porrastaa Suomen aikaan aamuun ja iltaan. Kaikki ulkosuomalaisparlamentin säännöt 
ratifioineet järjestöt voivat lähettää edustajia ja tarkkailijoita sekä tehdä aloitteita.

Sini Castrén: Järjestöt voivat lähettää istuntoon myös tarkkailijoita, joiden lukua ei ole säännöissä 
rajoitettu ja kehotankin järjestöjä lähettämään mahdollisimman monta, sillä tämän on mahtava 
mahdollisuus osallistua tähän toimintaan. Näin voitte kannustaa uusia jäseniä mukaan. Tarkkailijat 
voivat osallistua kaikkiin istuntoihin ja tapahtumia, päätöksiä tehtäessä vain edustajilla on äänioikeus. 

https://suomi-seura.fi/usp-miten-mukaan-ota-yhteytta/
https://suomi-seura.fi/usp-miten-mukaan-ota-yhteytta/
https://suomi-seura.fi/usp-siirretty-10s-istunto-2021/
https://suomi-seura.fi/usp-siirretty-10s-istunto-2021/
https://parnunsuomiseura.ee/koronaseuranta/
https://fennougria.ee/maailmakongress-2021/
https://fennougria.ee/maailmakongress-2021/
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Istuntoon osallistumisesta on tarkoitus tehdä mahdollisimman helppo, ei tarvitse olla diginatiivi 
osallistuakseen. Kevään aikana lähetämme vielä tarkempia ohjeita. Rekisteröitymisestä tulee aina 
vahvistus sähköpostiin ja minulta voi aina kysyä (sähköpostiosoite: sini.castren@suomi-seura.fi). 
Ilmoittautuminen tehdään kahdessa osassa. 10. maaliskuuta tulee järjestöjen lähettää yleinen 
ilmoittautuminen, jonka yhteydessä ne ilmoittavat kuinka monta edustajaa ja tarkkailija ne lähettävät. 
Henkilöilmoittautumisen määräaika on 29.4. Tässä ilmoittautumislomakkeessa voi jokainen itse 
määrätä, mihin valiokuntaan haluaa osallistua. Toivomme, että tähän tapahtumaan tulee 500 
osallistujaa. Viime istunnossa oli 193 yhteisöä 21 maasta, mutta yhteensä maailmalla on USP:n säännöt
ratifioitunutta 540 yhteisöä. 

Huhtikuussa 2021 järjestetään 16-30-vuotiaille nuorille tarkoitettu Parlamenttisimulaatio. Siihen 
pääsee vielä liittymään, lisätietoja Liisa Oinoselta (liisa.oinonen@suomi-seura.fi) tai Suomi-seuran 
nuorten sivulta. 

Tähän mennessä on jätetty 71 aloitetta. Myös Itä-Euroopan alueelta on tullut mielenkiintoisia aloitteita 
esim. yleistä kielikoetta koskevia aloitteita. USP:n sivuilla on yhteenvetolista jo lähetetyistä aloitteista. 
Aloitteita voi lähettää 10. maaliskuuta asti. Kaikki osallistujat saavat 10. toukokuuta listan esitetyistä 
aloitteista ja kaksi viikkoa ennen istuntoa valiokuntiin ilmoittautuneet saavat taustoitetut aloitteet 
kokonaisuudessaan.  

Lopuksi kehotan järjestöjä hakemaan Suomi-seuran avustuksia. Määräaika on 28. helmikuuta.

Kokouksen päättäminen

Sakari Neuvonen: Päätämme kokouksen kello 19.05.

https://suomi-seura.fi/avustukset-ulkosuomalaisyhteisoille/
https://suomi-seura.fi/usp-aloiteyhteenvedot/
https://nuoretmaailmalla.fi/maailmalla-asuva-suomalainen-nuori-tule-mukaan-vaikuttamaan-ja-hankkimaan-uusia-kokemuksia/
https://nuoretmaailmalla.fi/maailmalla-asuva-suomalainen-nuori-tule-mukaan-vaikuttamaan-ja-hankkimaan-uusia-kokemuksia/
mailto:liisa.oinonen@suomi-seura.fi
mailto:sini.castren@suomi-seura.fi
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