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Yliopettaja

Eero Rautajoki

Inkerin

historiaa

ja

sukuja

Hyvet kuulijanil
Kun on kyslrrys inkerileisten
sukujen tutkirnisesta,
en voi puhrra sij-tti mitiilin,
ellen ensin puhu jotain
Inkerin historiasta.
ensinrniiisen kerran noin vuonna 1930 tai 1931 ollessani
Inkeriliiisistii,kuulin
noin 10 vuoden vanha. I.teiIlS oli ltelsingissd
kansakoulurnpettaja
Iida Laiti-nen,
ja h5n kertoi,ett:i
suomalaisia kansola on muuallakin kuin Suonessa: hlryl-n pa-ijon neit5 suonalaisia
asui Vehiijiille,
Suonen rajojen ulkopuolella.
jaksanut uskoa,etui
En koskaan ole kuitenkaan
Suofien sukuun kuuluisivat
urka:
rilaiset
tai etui ne olisinne
volgan rrutkalta kotoisin.
Ja nyt, ai.van viineister
20 vuoden aikana tiedekin on vahvist-anut eF:iuskoni-: on nimituiin
todistettu,etui
se vanha 1930-luvun suoren heincjen lnndrtiininen
on perustunut kielisukulaisuuja
jonkun
puhua safiEa kielte
teen;
toisen kansan kanssa,ei ole sama asia kuin
kuulua sanaan rotuun.
Teneen,kun puhun teille
inkerildisistii,niin
heti alkuunsa sanoisin ere:in asian,
joka minua tiiiillll
Snorermielellii
on aina vaivannut:
er55n pienen tutJcimuksen mrkaan,jonka kerran teln,akselilla
Girkipohja-RiihinEiki
inkerilaiset
on aina kiipuolisuomalaisia
sitetty
niin kuin he olisivat
tai puoliveniilSisie
tai vanelaistyneitii.
Tiimiin piiiviin jutussa koetan teille
todistaa,etUi
r*iin ei ole.
ja eras hwa ystavAni
Puhuin kerran tuolla Saukkolassa tunnin inkeriliiisistti,
sanoi,ette
kylle hdn jutusta kaiken rn-un )rrEirsi,rnrttei
sitii,miksi
Rautajoki
sarpo inkerilaisiS
suornalaisiksi,kun
ne ei ole edes Suonessa slmtlmeetkaen.
Se
opetus neni ainakin hukkaan.
julkaisenn
ja
Kartta,joka
tiiiillii
on nukarnni,on
Inkeriliiisten
sivistyssiiiitidn
kuvaa Inkerin
rnaakuntaa.

MAAKUNTA
Inkerin
jatkuu

maakunta kesittee

Suomenlahden rantamaa

eteleosaan
listH
ta

alueen,joka

ja

aluetta

kohtaa

nousee siitH

itaenpain

pohjoiseen

Suomen vanhalle

rajalle.

Suomenlahden etel5rannalla,

Suomen iteraja

pulahtaa

alkaa
aina

Peipsijiirvestii
Karjalan

Suomenlahden
Se alkaa
kuin

missti

ja

kannaksen
ja

Laatokan

suunnilleen

v5*

samal-

pohjoisrannalla

Suomenlahteen.

kiivi selvtiksi
itse kullekin,etGi
hi-storiaa,
Kun ail<arnan koulussa opetetiin
rpnet hison ollut
usein rauhaton ja sitii on siirrelty,kuten
Suonen ittiraja
olivat
rEille
osoittavat.
K:iyEiin sotia ja isantinii
rajaviivat
toriankirjojen
jotka pitivtit
histo650 vuotta. virallisen
Suonea miehitettyne
ruotsalaiset,
kuin Ruotsi-Suomi,mutta
valtakwtta
makaan on ollut.sellainen
riankirjoituksen
Ruotsi.n valtakunta,
ilnnista
toisi-nkin:
on ollut
mielestiini
asia voitaisiin
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jonka puskurialueita
ovat ollet
Norja, vblill"e
Tanska ja joka on kaynyt sotia
ja nonissa nn:issa paikoissa,
ja Suomi" on siine sitten
Puolassa Veikselillli
tehnyt sellaista
jotain otettavaa,
liikettii
kuin vanha patjapussi:
heti kun on ollut
ruotsalaiset
voudit ovat rosvonneet ja ve:ottaneet,
miten lErhaiten
ovat tain-..
neet, ja kaikkein kallein vero,jota
Ruotsi on Suorrlta vaatinut,
on ollut miesvero sotiin,joista
ei ollut
ikinii hyotya lluotsin eikS neid;inkiien valtakunrallenre. Suomalaisille
vakuutettiin,ett5
taj_stelu Ruotsin kunirkaan puolesta on hienoa ja kaatuminen kunniakasta;
viel5 1930-]uvulla
opetettiin
kouluissa,ett5
kun
Xustaa II Adolf Ldtzenin
taistelussa
v.1612 putosl alas valkoisen hevosensa seleski, se oli hyvin kunniakas putoaminen, jotenkin aivan toista rnaata kuin haavoittumrsen seurauksena putoaminen.
Eras nelst5 sodista lcppui vuonna 1617 ja sii&i alkaa Inkerin historia.
Sodan jelkeen
haltuunsa

tehtiin

Khkisalmen

rauha Stolbovassa

v.1617.

lEEnin,Pahkinalinnan

ja

Nevajoen pohjoispuolella,

Inkerie

alueineen.
alueitten

Lyhyesti
liseksi

voitaisiin
Inkeri

Ruotsin

ioutui

Ruotsi

sai

kuuluvan

Jaaman ja

Kaprion,
sanoa,ette

Siind

siihen

Kekisalmen

osan

lvananlinnan
ja

Viipurin

haltuun.

VAESTO
Ruotsin
oli

armeijan

melko tyhje

mukana kulki

gas miieresi,etta
riin.
oli

sotilaspappeja

asukkaista,piti

sinne

Suomen alueelt-a

NEin uudisasutus

tuli

llihettea

jiilkeen

rauhanteon

ja

Inkeriin,

kun alue

saada asukkaita.Niinpii

sai

kunin-

uudisasukkaita
ja

alkunsa

Inke-

Inkerissd

maata vil jeltdviiksi.

I

jossain te5lle HauhonEn ole historian erikoistuntija,mutta
olen lukenut,etta
Vanajan-H5nEenlinnan tienoilla
vailutti
erds niista
f,uuluisista
de la cardieista
ja hAn antoi muun muassa meerayksen,ette ftty6s henen alueeltaan
piuia ]:ihtea
ja
jonkin
Inkerie asuttanaan
verran hiin on sinne ihmisie myoskin saanut nEnemeen.
Kaikissa juhlaputreissa,mita
Inkerist;i
on F\rhuttu,sanotaan
aina,ettii
kaksi rytm:ia
tuli- Suomesta IrkeriS asuttanEan: savolaiset,joita
Inkeri.ssii nimitetaen savakoikja
si
ayraF6aliiiset eli karjalaiset,joita
sanotaan Syriinoisiksi
elj eyreFtialeisiksi. t:ilrii ei kuitenkaan kerro koko totuutta,sill:i
Inkerissa oli suomalaisia
jo ennen naita kahta suurrytm:ie.

Inkerisse

oli

ka,silla
vat
ja

ollut

jeanyt

ns.

inkerikkoja

murre aikain

ja

ainakin

sukua virolaisille.

Todenndkoisesti

ennen 1100-lukua.

kuluessa

ovat

aikaisemmin

Suomenlahden rantamille

lanteen.

Sielle

olivat

Inkerissd

asuneet

siirtyneet

he ovat

olleet

oIi-

muuttunut,

on arveltu

ovat- asuneet

laskee Nevaan.Mydhemminhe ovat

Inkerikot

on kovasti

M o L e m m a th e i m o t

molemmat heimot
Inkerikot

1100-1.uvulta saak-

vatjalaisia.

nykysuomesta eriytyneeksi.Vatjalaisten

olevan

rella,joka

jo

suomalaisasutusta

asui

suomalaisia,joiden

lisestl
ja.

sielle

kielelortodoksejo

paljon

Inkerejoen

var-

peaasiassa
liihell2i

vatja-

t36
Vuoden 1617 jelkeen
aikanaan

ortodoksisen

lopettaa.

ortodokseja
ja

jdai,

syntyy

sils

Nein helposti

piiiissyt

lainen

ei

heidiin

uskoonsa.

siksi.

Tapahtui

ortodoksin

siis

sama kuin

oli

tulla

kaytt6cin,

Naita

nimiA keytetAan

sivistykseste

Inkerikoista

ja

vielekin

on seuraavra
vuonna 1848
vuonna 1926
vuonna 1"964

viikiluvut

melkoinen suomalaisasutus.
lukumidrdksi

inkerikkojen

lukua

on esitetty

on kuitenkin

tdnsiirrot

Olen

saanut

ta osin,kuin

muuttanut
venalfii-

Kun sukunimet

nimi
kuin

ellei

etunimiltiiiin

kuin

alkoivat

Tuomaanpoika.

jeentein5

15 600 henkee
21 7OO henkea
viilisenii
aikana

ruotsalaisesta

sinne

osoittavat,ett5
Vuodelta
ja

osaavia

ehti

1917. mainitaan

148 268.henkeii. Toiseen
jopa

kauan olleet

kayttct6ni

myos tiedot

maailmansotaan

200 000 henkea.
todistaa,

Tuollaista

varsinkin

kun vaes-

kaynnj-sse.

kaikista

InkerissZi

2.maallmansodan aikana
on laadittu

muodostua

inkeril;iisten

kanssa 160 870 henke;i.

vatjalaisten

mahdoton mitenkeen

Tiedot

20 000 henkee

5 L48 henkee
705 henkee
muutamia kymmenie kielta

viikiluvuksi

he elivlit

noin

tietoja:

jo

olivat

massa InkerissZi.
totmesta.

meilliikin.

Luteri-

tietoja:

saatu

V u o n n a 1 " 9 3 2o n l u v u k s i
tultaessa

jos

inkerikko.

sukunimet.

naimisiin

aivan

eli

vallasta.

on seuraavia

Muutamat Inkerin

vena-

slaavilaistumisesta.

kastettiin

hienompi

Hanelius

vuonna 1848
vuonna 1897
maailmansotien

Vatjalaisista

kanssa

ym-

kaytettiin

sanontaa,etta

aikoinaan

omiensa etu-ja

lapset

suojiin

vaikeasti

suomensukuisiksi.

k5sitysta

venelSisti

Syntyvet

oIi

on se verenrikko

lapsi,

levitettiin

kirkko

Ortodoksinen

kertasi

opettaja

ja

veniiliiisen

"Aino-

uskonveljiensli

murre

he slaavilaistuneiksi

leimautuivat

koetti

piti

kiiiinnytys

jumalanpalveluksissaan

mm. heidSn

Eras inkerilEinen
nai

paeta

kuitenkin

kirkko

omaan leiriinsli:
asiaan

Kun ortodoksien

Tveriin.

ja

marrettavee,

puututtua

kirkon"
ehti

luterilainen

ortodokseja

mainittuja

an oikean

Novgorodiin

plstytetti

Inkeriin

kaannyttHa

prof.

asuneista

saksalaisten

Leo Yll6n

(1915 -

sil-

miehit-tef978)

T
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Luvut ovat

1 173 kvlaste

suomalaisia
inkerikkoj a

68 821
I 729
677
14. 463
3 024
1 424
126 000

v o L J a r a f D r d

eesti liiis iii
latvia laisia
venlildisiS noin
Tilastosta
laisiin

ja

niikyy lnkerikkojen

verrattuna.

set ovat

henkea
henked
henkea
henkee
henke5
henke;i
henkeii

Toisaalta

hevinneet.

vatjalaisten

asema muihin
pieniin

huomataan, miten

Seka-avioliittoja

mainitaan

suoma-

viiestdnosa- .

olleen

2,6 Z.

Inkerilaiiset
puhutaan vanhasta ajasta; vallankuovat luterilaisia
sikdli,kun
npuksen jAlkeen olot ovat muuttuneet. Sodan aikarn tuotiin
inkeriL;iisifi
Suomeen
noin 65 000 (tessa oli irkerikkoja
mukana): luku on hyvin epiitarkka,ja tarkkaa
ja se riippuu siitekin,mita
lukua ei ole koskaan esitettykeen
inkerilSisillii
tarkoitetaant
tarkoitetaarko
niita,jotjG
tuotiin
Tallinnasta
Harkoon, Saksasta
ja lisetaarkci lukuun vielei ne inkerilaiset,
Danzigista Turkuun ja Helsinkiin
jotka re sairrre Saksan arneijassa
ja Suonen arneijassa
sotavangeiksi
sek5 ne,
jotka saatiin sotavangeiksi Ite-Karjalassa.
Sodan jelkeen vietiin
takaisin
55 000 henkee. Suoneen jaii noin 3 000 -4 000
henke5 ja Ruotsiin noin 6 000 ja loput ovat yrnpari maaihaa Australiassa,
USA:ssa,
Kanadassa jne.

KIELI JA KEHITYS
yleismurretta

Inkerin

teeseen,jos

sita

voitaisij,n

h6ystet5an

syntyneet

ihmiset

pystyivat

asioimaan

Se johtui

pi"tk:ista asepalveluksen

Seurakuntien
katolisessa

luku

osasivat

vaihteli

nassa vai-n 6 pappia.
oli

jo

25 ja

pappia.

venejee

kaupungj-ssa.

seurakunnassa

sai

paremmat kuin

Tartossa,

mydhemminParnussa,

ja

Kansallista

asema o l i

ja

toinen.

Vuonna 1630 oli
ja

I

pappien

seurakunlukum5erd

36 kirkkoa

pudonnut

mA:ire oli
heid5n

kreikkalais-

luterilaisessa

etujensa

ja

42

30:een.

kerrotaan

olleen

Suomessa.

opiskeli

vuosina

1632-1665 24 inkeri-

vuosina 1690-1710 37 opiskelijaa.

Vuonna 1912 oli
mainitaan

miesten

vuosisadalla

sen verran, etta

suorittamisesta.

58 seurakunnassa

Suomesta,

kannaksen mur-

Viime

Vuonna 1640 luterilaisten

Ihkerissii

Iejsta

Usein

Inkerissd.

vuonna 1650 oli

Inkeri

Karjalan
sanoin.

murteellisesti

17 pappia

Vuonna 1917 seurakuntien

Pappinsa

verrata

savolaisin

Inkerissd

ottaneen

vastaan

kehitysta

15 osuuskuntaa
l-000 litraa

ehka Parhaiten

ja

Vuoleen osuusmeijerin

maitoa

I)aiv5ssa.

kuvaa se'etta

samaan aikaan

t38
seminaari

kun Jyv:iskylan

vuonna 1863 vj,hittiin,vihittiin

Kolppanan suomalainen opettajaseminaarj..
kuitenkin

siin.i

urkureita

ja

sielta

kansakoulunopettajia.

ja

patevyydet

monipuolisempi,etta

hakeut.uivat

valmistui

Monet oppilaat

tehteviins5

Inkerissii

Kolppanan seminaari

Inkerin

ol i

kanttori-

ottivat

molemmat

suomalaisen

vaestcin

keskuuteen.

Inkerin

kansan lukutaito

vallankumous

uusia
ja

vainot

malaisten
suvusta

toi
joku

oli
ja

inkerikot

tuulia.

ns.

eli

valtion

Stalinin

ltenkilS

suurtiloja

suuret

kohteena.

Mutta

ilmiannot,

suo-

lShes jokaisesta

Tiimdn saj-vat

nen toiminta

oli

kokeilut.

kokea

myds

sovhooseita.

lamassa.

yhteistalouk-

Perustettiin

kylSyhteis6n

omai-suutensa. Papit

puolille

sEilyi.

nimettdmiit

hirmukauden aikana

vainon

kommuuneita, sitten

nettiv5t

suomalaisuus

Alkoivat

vatjalaiset.

Madtaloudessa alkoivat
sia

ja

kasvoi

Arvostelijat

pakenivat

ja

kolhooseita

tai

lopulta
ja

kulakoitiin
ja

vangittiin

Kymmenie Luhansj-a suomalaisia

he me-

kirkollivietiin

eri

pakkoLciihin.

Ncuvostoliittoa

KYI,IEN NIMISTdA
Muutamilla

kylilla

suomalaiset

veniiliiiset

oli

nimet

ja

usein

nimet.

muutamia: Ilaapakangas, Hevaa, Homutta,
KavehkonLu, Kirkonpelto,
vainikka,

Revonpesat,

Konnunkyla,

oli

Valtaosalla
ja

hyvi-n kauniit

Inkere,

kuitenkin
Mainitsen

erikoiset.
JyIkyle,

KarhunkylS'
Metsii-

Lempaala, Metsepirtti,

Suvenmeki, Tikanpese,

Vj-pie.

SUKUNIMISTA
o.A.Louhelainen

Kirkkoherra
oni

Luettelo

vakinaisten

suomalaisissa
I72I-I912.

seurakunnissa

Siine

Usein nj.met viittaavat

alettiin

Venlijiin vallan

nimittiiii

ihmisen

ne olivat

Inkerinmaan

ai.kana noin

vuosina

alkuperiiiseen

savolaiset

savakoiksi

Ziyrdmtiisiksi.

nimi

luettelon,jonka
sukunimistii

ei

ole

inkerikko-

nimi5.

mainiLaan vuoden 1617 jHlkeen

heimon v;ikeai ja

murteella

aikoinaan

on 2 573 sukunimeii. Luettelossa

jen eikii vatjdtaisten

lisesti

laati

seurakuntalaisten

ja

HeidEn

kotiseutuun.

Inkeriin
ja

karjalaiset.

jdlkimnrAisiS
suurimmat

Taval-

muuttaneina

kahden

Edellisiii

SyrApealeisiksi

eronsa

olr-vat

murre

eli
ja
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pukeutum.istavat.

Neme eroavaisuudet

Vaikka mainitut
muuttajia
nimien

Inkeriin

muualtakin

tutkiminen

Louhelaisen

NimisLdstS

antaakin

lajytyvet

aikoja

olivatkin

tarkat

tuli

sitten

hevinneet.

suurimmat ryhmbt,oli
ja

lShes kaikkialta

vihjeet

koti,seudusta.

Olen

sukuli"sdnnyt

muutamla nimi5.

sellaiset

Savolainen.

mai.nen, JeiSskeliiinen,
toinen,

muuttajat

Suomesta. Heita

selvitykseen

AyrSmciinen ja

ovat

nimet

kuin

Karjalaisij.n

Karjalainen,

Inkeroinen,

viittaavia

Koivisto,

Vatjalainen,

nimiii

ovat:

Koivistolainen,

JaakkiKoivis-

Kuukauppl, Kyyr6ldinen,
Rautulainen,
SeivSstoinen,
Torkkeli
- Savolaisia
sukunimiE ovat: Kuopio, MuItia,
Savolainen

ja Viipuri.
la

Puumalainen.

Usein unohdetaan
tai

siihen

olivat

liinsisuomalaisten

viitataan

Inkerili

Kannus, Kurikka,

Kurikka

saattaa

saaneet

Hauho, IIAmaleinen,

itsense

Jamsa,

20:ss5 ja

Louhelaisen
nittakoon

Isokirves,

Loimittaja,

Talonpojan

ja

asui
Juss,

ainakin

Yksineinen,

ovat:

22 seurakunnassa,

Ehkimoinen,

lijytyy

Lautkart,

ovat

Rohtarei.s,

Ruota-

Tinkeli

Akkirikas.

Majuri
creivi,

Seuraavat
Nurk,

Kymmenikko,

Otstavuori,

Talonpoika,

my6skin

Eversti,

Aatelisarvoja

Karpp,

Rautakopra,

mai-

Kappaherra,

Opramei-I1li,

Ympyra ja

lisiiksi
Kenraali,

ja

Haapakapio,

JyrjHtdinen,

Suottavaere,

my6skin eestileisiii.
Kant,

nimillH:

Kolmkesenen, Kuukainen,

Pyhantakainen,

P5iviilaiisen

tomies,taydennysmies).

Inkerissd

tydkalukin.

seuraavilla

Manganen, Nendt6in,

Voipee,

NiitS

kuin

nimet:

Vaasalainen.

Tammela, Sysmliliiinerr.

Jerssulainen,

Sahamies, Savu, Sokerolli,

nimist6ste.

ja

on monia harvinaisuuksia

Koirannahka,

PelkSSmHtdin, Pienlintu,

HerkAl,

historiaan

kaytdssa

pohjalaisetkin

seuraavat

pohjalainen

muutamia: Ahojussilainen,

Hiipsi,

Tuuhas, Vero,

viittaavat

Jiimsiiliiinen,

jal

asuttamisessa

Kuitenkin

Savolainen 15:sse.

Kauppamies, Kiukeli,
Lautkart,

inkerin

paikkakunta

vanhassa luettelossa

niistd

Heetain,

kulkku,

hyvin

Ham:il-ainen on ollut

Virolainen

heihin

Klilvi2iinen,

yhta

olla

HemAlaiset ovat

Sukunimi

ja

asuttamassa

Halsua,

osuus

ylimalkaisesti.

hyvin

sotilasarvoja
ja

Ritari

nimet

Rohtareis,

suku-

Dubbelman (= nosja

tulivat
Suort

printsi.

heiltS:
ja

Tamm.
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Suomalaisten

sukunimien

noin

87,2 t.

Toisen

noin

65 000 inkeriliiist;i.

55 000 henkea,kuten
inkerilaisten

osuus Louhelaisen

luettelon

maailmansodan aikana

siirrettiin

palautettiin

Heista

on kerrottu.

sukunimien

87,8 E. Inkeril:iisten

pita5

hyvin

Neuvostoliittoon

suomalaisuusprosentti

oli

noin

siirrettyjen
88,7

ylioppilaitten

suomalaista

oli

Suomeenem.

Tampereen seudulle

1970 kevean Aamulehdessa lueteltujen
oli

nimistdssa

t.

Vuoden

vastaava

sukunimiprosenttia

luku

voidaan

korkeana.

NELJA SUKUA
Olen

laskenut

neljan

suKu
Kirjanen

tyneet.

Ruotsalaisten

Tiedot

on keretty

seuraavsti:

+vendl.
2
I
3

t24

taulukosta

tiet.oja.

muistettiin

henkeii
86
83
193

Kempas
Dubbelman
Liukkonen
Edellisestd

inkerilEissuvun

sukulaisia

muistitietoina.

+ruotsal.

6

6
huomataan,etteiviit

osuus

suvut

muodostuu viimeisten

ole

juuri

venlilais-

vuosikymmenien

avio-

I iitoista.
Luetelluissa

suvuissa

+ 6 ruotsalaista.

Nainkin
tietoja

sukulaisista,jos
ja

kuvaukset

sukulaisten

Seuraavat sukunimet
Kirjasen

suku:

paljon

voidaan

tallennetaan.

liittyvet

486 henkea r

Lis;iksi

mainittuihin

12 venalaiste

saada muistitietoja

seke jopa

vaiheista

tulevat

talteen

monet tarinat
ja

asiakirjoja

valokuvia.

sukuihin.

Ilarsia,Hiimiiliiinen, Hdnninen, Juhala, KSivardinen,
Meijer,
Pennonen, Saarelainen,
Sokka, Talonpoika.
ja Vaisanen.

Kampaksen suku:Foudi, Hanninen,
la Kijmara.
Dubbelmanin suku:

Liukkosen

yhteensa

on ihmisie

Kaukonen, Korpelainen,

Koskelainen

Adel. Ailman, Avelin,
Bjbrklund"
Hokkanen.
Horppu, Kant, Karjalainen,
Klaus, Kunttu, .r.
Lamppu, Lipiiiinen,
Manninen, MuIlo,Neppi,
Pelli,
Repo, Rister,
Ruth, Savolainen, Sv:inni,
Tikka, Tinttunen,Tompus ja Virolainen.

suku:Horppo, Haim5l5inen, Kouhia, Riepponen,
ja Uimalainen.
Suojanen, Tiikki

Riippinen,

INKERIN KANSANPERINTEEN
LAI]TEISTOLLA
Inkeriste

on saatavissa

Luon lShteistdrr
ldisiE.

earelle

Se on ollut

yh5 edelleen
tullessani

henkisesti

tietoja.Olen

sanonut paasseeni

tuntemaan suuren

rikas

harrastus.

joukon

Saatavat

inkeri-

tiedot

t41
jakaa

voitaisiin

seuraavasti:

haastattelut
sukuluettelot,
muistiinpanot
kirjat

ja

asiapaperit

valokuvat

TIETOJA
Sukututkijolden
koja

on hyvS tieteiii,

etunimien

lessli

suhtben.

ja

muodoissa Vili,ppa

samaa henkil6ii.
ja

NiinpA

sama nimi.

muodoista
Inkerin

Liisa,

Filip.

Aadam taipuu

sukunimetkin

ovat

mia malliksi

vanhoista

Inkerissa

Juho,

muotoihin

muuttuneet

usealla'eri

varsin

ja
ja

Aati

outoihin

oltu

turhan
ja

kirjeissd

Juhana

Lispet

Uappo. Aleksanteria

on pidetty

ei

esiintyy

Elisabet(h),

Aapo, Aappo ja

kirkonkirjoja

etta
VilIe

ja

alussi

tark-

puhekie-

tarkoittaa
on my6s yksi

Liispetta

Uatam.Abram litytyy
sanottiin

my6s Saskaksi,

kielellS.

Niinpli

muotoihin.

Laitan

joskus
muuta-

papinkirjoista.

Dubbelman ldytyy muodoissa Dubelman ja Dubelmann.Mutta Dubman tarkoitpapillisin
tanee eri nimeli. Sukunimi Tuppelman on sellaisen
oikeukjolla
ja papinvirsin varustetun
nuohoojamestarin
kesialaa,
kirjoitus
ka eivdt olleet
vahvimpia puolia.
Carjalainen
Colomainen
Hodocka
Li6ckonen
Pockinen
Ticka
Tintunen
witi-cka

vuodelta

1758

vuodelta

1,736

vuodelta

1737

vuodelta

1761

alkuperdisend
Sukunimea Hempetti on pidetty
kuitenkin
seuraavat muodot vuodelta
191-1:
Hdmptitti
Liisa
Eeva Himpotti
Aatam Hopijtti
Aabram Himpdtti
My6skin sellainen
muoto kuin H;imbdt l6ytyy.
huolel lisuudella
on merkityksense.
Sukunimi Tiikki
muodossa Diikki,

Inkerlliiisista
Inkerilaisten

muotona.

Brotherus

lijytyy

Oikeinkirjoituksella

kaivettua
lampea. Se on aikaisemmin
tarkoittaa
mutta l6ytyy
mydskin muodossa Diick.

kertovaa

(toim. ) "Inkerin
Sivistyssiidti6
Jyveskyle 1969

"VaeItava

ja
ollut

kirjallisuutta:
suomalaisten

Aappo Metiainen ja Kaarlo Kurko (toim.)'rEntisen
kirkon 35o-vuotismuistojulkaisu",
Harry

Siite

oikeus",

sivut

Inkerin
Helsinki

L4L-259,

Porvoo

historia",
luterilaiser;
l-960
1,966

ff

I
li "'
fll

Antti

Makara "Rajat

,[Ii
I

Reino La;irii

{
I

Tapani

eiv5t

"Jae hyvasti,

piddt5",

Sopanen "Hanen siipiensii

Oskar Himildinen

"Vieras

Saarij;irvi

Inkerinmaa",
alIa",

Isdnmaa",

1983

JyvdskylS
Vantaa

Jyvliskyl;i

f982

1982
1981

Juhani

Jaeskelainen
Suomalainen evankelis-luterilainen
"Inkerin
kj-rkko neuvostojdrjestelmiin
ensimmaisenii
vuosikymmenenii
19L7 - L927", Helsinki-Valkeakoski
1980

Juhani

Ja;iskeliiinen
kirkon
tuho
"Inkerin
voinnissa",Alea-kirja
l-982

Stalinin

pakkokollekti-

