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Inkeri Klubi ry – Клуб Ингрия
Toimintakertomus ja tilinpäätös vuosilta 2014 ja 2015.

Yhdistys

Perustimme Inkeri Klubi ry:n 12.01.2014. Kaupparekisteristä ostettiin virallinen rekisteröinti 
käyttäen  valmiita  mallisääntöjä.  Hinta  85  euroa.  Yhdistys  merkittiin  rekisteriin  kahdessa 
viikossa. Toimintamalli kopioitiin aikaisemman yhdistystoiminnan kokemuksiin pohjautuen. 
Käytämme yhdistyksen nimeä muodossa:  Inkeri Klubi ry – Клуб Ингрия. Toimintamme 
on kaksikielistä: suomi ja venäjä, jatkossa myös komin kieli.

Imatran  kaupungilta  varasimme  säännöllisen  kokoontumisajan  ja  laitoimme  paikalliseen 
lehteen ilmoituksen  ensimmäisestä  kokoontumisesta.  Ensimmäiseen  kokoukseen  tuli 
kahdeksan henkilöä. Imatran kirjastossa järjestimme ensimmäisen Inkeriläisen illan. Aiheesta 
kertoi paikallislehti ja paikalle tulikin jo kolmekymmentä kuulijaa.

Yhdistysrekisteriin Inkeri Klubi ry merkittiin 20.01.2014. Kotipaikka on Imatra. Tässä linkki 
Patentti-  ja  rekisterihallituksen päätökseen. Ja  tässä  linkki  Patentti-  ja  rekisterihallituksen 
tietoihin yhdistyksestä.

Hallitus

Hallitukseen kuuluvat Viola Heistonen, Pirkko Leskinen ja Veikko Kukkonen.

Jäsenyydet

Olemme  jäsenenä  ОСОРС  -yhdistyksessä.  Onko  siitä  mitään  käytännön  hyötyä  Klubin 
kannalta  katsottuna? Emme tiedä.  Mutta  jäsenmaksuakaan ei  sinne mene,  joten ...  Yhden 
Inkeri-aiheisen esitelmän pidimme yhdistyksen kokouksessa.

Faro'n kokouksessa kävimme kaksi kertaa.  Joulujuhla 2013, ja  toinen,  jota emme muista. 
Jäseneksi emme ole liittyneet.

Jäsenet

Maksaneita  jäseniä on yhdistyksellä  18 henkilöä.  Sen lisäksi  on sunnilleen saman verran 
henkilöitä, jotka ovat osallistuneet toimintaan mukaan.

Jäsenmaksu on ollut 15 euroa vuodessa ja on se peritty maksupäivästä vuodeksi eteenpäin. 
(Ei siis kalenterivuodelta.)

Toiminta

Julkisuuteen näkyvä toiminta on ollut

• viikottaiset  kokoontumiset  Sinisellä  talolla  (Imatran  kaupungin  veteraanitalo 
rautatieaseman vieressä),

• Inkeriläiset illat,

• musikaaliset esitykset ja eri tapahtumiin osallistumiset,

• näyttelyt.
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http://www.faro.fi/fi/
http://www.osors.fi/
http://yhdistysrekisteri.prh.fi/pertied.htx?kieli=1&reknro=211836
http://yhdistysrekisteri.prh.fi/pertied.htx?kieli=1&reknro=211836
https://drive.google.com/file/d/0B1BI1Ze1CQdPbmpodDN3SlNrZlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1BI1Ze1CQdPbmpodDN3SlNrZlE/view?usp=sharing
http://www.uutisvuoksi.fi/
http://www.uutisvuoksi.fi/
http://yhdistysrekisteri.prh.fi/vaiheet.htx?dnro=2014/500759Y&reknro=211836&kieli=1


Säännölliset kokoontumiset

Kokoukset  ovat  olleet  avoimia  niin  jäsenille  kuin  ei-jäsenillekin.  Keskenämme  olemme 
kokoontuneet pääasiassa Sinisellä talolla

Aiheina ovat olleet muistelukset, laulut, yhteinen teehetki ja iloinen yhdessä olo.

Sinisellä talolla on kokoonnuttu

• 2014-02-10 Sininen talo

• 2014-02-12 Sininen talo

• 2014-02-17 Sininen talo / Синий дом

• ma 2014-02-24 Sininen talo Синий 
дом

• to 2014-02-27 Sininen talo

• ma 2014-03-03 Sininen talo Синий 
дом

• 2014-03-10 Sininen talo. Kuvat. – 
Kuvia tästä tapahtumasta.

• 2014-03-18 Sininen talo – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• 2014-03-24 Sininen Talo

• 2014-03-31 Sininen talo

• 2014-04-07 Sininen talo Синий дом

• 2014-04-14 Sininen talo Синий дом

• 2014-04-21 Sininen talo Синий дом

• 2014-04-28 Sininen talo Синий дом – 
Kuvia tästä tapahtumasta.

• 2014-05-05 Sininen talo Синий дом – 
Kuvia tästä tapahtumasta.

• 2014-05-12 Sininen talo

• 2014-05-19 Seurakuntakeskus – Kuvia 
tästä tapahtumasta. Inkerin piirakka. – 
Kuvia tästä tapahtumasta.

• 2014-05-26 Seurakuntakeskus – Kuvia 
tästä tapahtumasta.

• 2014-06-02 Sininen talo

• 2014-06-09 Sininen talo

• 2014-06-16 Sininen talo Синий дом – 
Kuvia tästä tapahtumasta.

• 2014-06-23 Sininen talo Синий дом

• 2014-06-30 Sininen talo Синий дом

• 2014-08-04 Sininen talo – Kuvia tästä 
tapahtumasta. – Lisää kuvia tästä 
tapahtumasta.

• ma 2014-08-11 Sininen talo – Синий 
дом

• 2014-08-18 Sininen talo

• 2014-08-18 Sininen talo

• 2014-09-07 Sininen talo

• 2014-09-18 Sininen talo

• 2014-09-22 Sininen talo

• 2014-09-22 Sininen talo

• 2014-09-22 Sininen talo

• 2014-09-29 Sininen talo

• 2014-10-01

• 2014-10-12 Sininen talo – Murtovaras 
Sinisellä talolla.

• 2014-10-22 Sininen talo – Kuvia.

• 2014-11-16 Sininen talo

• 2014-11-24 Sininen talo

• su 2014-11-30 Sininen talo – Синий 
дом

• 2014-12-29 Uusivuosi Sininen talo – 
Kuvia tästä tapahtumasta.

• 2015-01-05 Sininen talo

• 2015-01-12 Sininen talo – Kuvia tästä 
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https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/201501121VSyntymapaiva?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-01-12-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-01-05-sininen-talo
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20141229UusivuosiPikkujoulu?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-12-29-uusivuosi-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-11-24-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-11-16-sininen-talo
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/ElinaJaTytot?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-10-22-sininen-talo
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20141023SininenTaloMurto?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20141023SininenTaloMurto?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-10-12-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-10-01
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-09-29-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-09-22-sininen-talo-1
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-09-22-sininen-talo-2
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-09-22-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-09-18-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-09-07-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-08-18-sininen-talo-1
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-08-18-sininen-talo
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/8Elokuuta2014?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/8Elokuuta2014?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140805SininenTalo?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140805SininenTalo?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-08-04-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-06-30-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-06-23-sininen-talo
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140616InkeriKlubiRySininenTalo?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-06-16sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-06-09-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-06-02-sininen-talo
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140526Kokous?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140526Kokous?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-05-26-seurakuntakeskus
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/2014052002?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140519Seurakuntakeskus?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140519Seurakuntakeskus?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-05-19-seurakuntakeskus
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-05-12-sininen-talo
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140505SininenTalo?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-05-05-sininen-talo
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140428Paasiainen?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-04-28-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-04-21-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-04-14-sininen-talo-sinij-dom
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-04-07-sininen-talo-sinij-dom
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-03-31-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-03-24-sininen-talo
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140318SininenTalo?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140318SininenTalo?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-03-18-sininen-talo
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140310SininenTalo?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140310SininenTalo?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-03-10-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-02-17-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-02-12-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-02-10-sininen-talo
https://www.google.fi/maps/place/Koskikatu+2,+55120+Imatra/@61.1961507,28.778424,3a,75y,89.16h,90.67t/data=!3m7!1e1!3m5!1sXXRzomBAzga0G-_AB2o-2g!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DXXRzomBAzga0G-_AB2o-2g%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D129.73267%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x4690a63e61723663:0x2078b04eba873112!6m1!1e1?hl=fi


tapahtumasta.

• ti 2015-01-20 Inkeri Klubi täyttää 1 
vuoden. Hyvää syntymäpäivää! – 
Kuvia tästä tapahtumasta.

• 2015-01-26 Sininen talo

• 2015-02-02 Sininen talo

• ma 2015-02-02 Neuvottelu – Kipinä 
Asemäentie 6, 55120 Imatra, Suomi

• 2015-02-09 Sininen talo

• 2015-02-23 Sininen talo

• 2015-03-02 Sininen talo – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• 2015-03-09 Sininen talo

• 2015-04-27 Sininen talo

• ma 2015-05-04 Sininen talo – Синий 
дом

• ma 2015-05-25 Sininen talo – Синий 
дом

• 2015-05-27 Sääntömääräinen kokous

• ma 2015-06-01 Sininen talo – Синий 
дом

• ke 2015-06-24 Hyvää syntymäpäivää 
Maria!

• 2015-08-03 Sininen talo

• 2015-10-19 Sininen talo

• 2015-12-14 Sininen talo

• 2015-12-28 Sininen talo – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• 2016-01-31 Mihail ja Leena

• ke 2016-01-20 Klubi 2 v! Hyvää 
syntymäpäivää Inkeri Klubi!

Inkeriläinen ilta

Inkeriläinen  ilta  on  sarja  luentoja;  näissä  myös  keskustellaan  henkilökohtaisista 
kokemuksista.  Yleisöesitelmille  kannattaa  antaa  yksi  pääteema  kullekin.  Syntyvästä 
keskustelusta voi poimia uusia teemoja jatkoesitelmien aiheiksi.  Inkeriläisyys itsessään on 
niin  suppea  aihe,  että  yhtymäkohtia  muihin  harrastuspiireihin  on hyvä ottaa  tilaisuuksien 
aiheeksi.  Teemana  voi  olla  esimerkiksi:  Missä  on  Inkeri?;  Keitä  ovat  inkeriläiset?; 
Inkeriläisten sukujuuret.; Inkerin kansallispuvut. Jne.

Jokainen  aihe  itsesään  tarjoaa  esitelmän  pitäjälle  mielenkiintoisia  hetkiä  inkeriläisyyden 
tutkimisessa sekä tiedon ja ymmärryksen syventämisessä. Miksipä sitten ei myös jakaisi tuota 
tietämystä muidenkin asiasta kiinnostuneiden kesken ja laajentaisi Inkerin ja inkeriläisyyden 
tuntemusta.

Näiden  keskustelutapahtumien  huipentuma  oli  Imatran  kaupungintalolla  järjestetty 
seminaari, johon osallistui esiintyjiä mm. Pietarista, Petroskoista ja Helsingistä; Wladimir 
Kokko  Pietarin  Inkerin  Liitosta  ja  Alina-Sinikka  Salonen  Inkeri-Liitosta,  tunnetuimmat 
mainitaksemme.

Inkeriläisiä iltoja on pidetty

• 2014-03-06 Imatran pääkirjasto – 
Kuvia tästä tapahtumasta.

• 2014-03-06 Inkeriläinen ilta – Kuvia 
tästä tapahtumasta.

• 2014-03-06 Inkeriläinen ilta 6.3.14 klo 
17:30

• to 2014-03-06 Inkeriläinen ilta 
Pääkirjastossa – Keitä ovat 
inkeriläiset? Mistä he tulevat ja mihin 
he ovat menossa? Virastokatu, Imatra, 
Finland.
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https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/inkerilaeinen-ilta-6-3-14-klo-17-30
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/inkerilaeinen-ilta-6-3-14-klo-17-30
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140309?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140309?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-03-06-inkerilaeinen-ilta
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140306InkeriIltaImatralla?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-03-06-imatran-paeaekirjasto
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2016-01-31-mihail-ja-leena
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20151228PikkuUusivuosi?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20151228PikkuUusivuosi?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-12-28-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-12-14-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-10-19-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-08-03-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-05-27-sntmrinen-kokous
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-04-27-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-03-09-sininen-talo
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20150302NayttelySininenTalo?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20150302NayttelySininenTalo?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-03-02-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-02-13-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-02-09-sininen-talo
http://www.imatrankipina.fi/
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-02-02-sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-01-26-sininen-talo
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20150116Sampo?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/201501121VSyntymapaiva?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/201501121VSyntymapaiva?authuser=0&feat=directlink


• 2014-05-08 Inkeriläinen ilta 
Lappeenrannan kirjastossa

• 2014-05-08 Inkeriläinen ilta 
Lappeenrannassa

• 2014-09-24 Seminaari – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• 2014-09-24 Seminaari Imatran 
kaupungintalolla 24.09.2014–Семинар 
в городе Иматра

• 2014-10-14 Inkeriläinen ilta 
Rautjärvellä – Вечер в библиотеке 
Раутярви

• ma 2014-12-22 Inkeriläinen ilta 

Parikkalan kirjastossa Harjukuja 1, 
59100 Parikkala

• 2015-01-22 Inkeriläinen ilta Joutsenon 
kirjastossa

• 2015-01-27 Inkeriläinen ilta 
Lauritsalan kirjastossa

• 2015-03-10 Inkeriläinen ilta

• 2015-04-29 Inkeriläinen ilta Kipinässä

• 2015-09-24 Ruokolahti Inkeriläinen 
ilta

• 2015-11-17 Inkeriläinen ilta 
Korvenkylä

Esiintymiset ja osallistumiset muiden järjestämissä tapahtumissa

• 1864-12-18 Vetoomus – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• 1989-07-21 Volosovan piirin uutisia – 
Kuvia tästä tapahtumasta.

• ti 2014-02-04 Imatra-päivän 
ideointikokous. Kirjasto. Virastokatu, 
Imatra, Suomi

• to 2014-02-06 Vuoksenniskan kirjasto 
Kysyttiin aikaa kokoontumiselle

• ti 2014-05-06 Старт для бизнеса (Ei 
Klubin järjestämä) Virastokatu 2, 
Imatra, Suomi

• to 2014-05-15 Yhdistyskurssi (Ei 
Klubin järjestämä) Valtakatu 47, 53100 
Lappeenranta http://www.culturas.fi/

• 2014-05-18 Inkerin laulu -konsertti 
Taipalsaarella – Kuvia tästä 
tapahtumasta. – Lisää kuvia tästä 
tapahtumasta.

• 2014-05-18 Taipalsaari

• ma 2014-05-26 Yhdistyskurssi (Ei 
Klubin järjestämä) Valtakatu 47, 53100 
Lappeenranta http://www.culturas.fi/

• ti 2014-05-27 Yhdistyskurssi (Ei 
Klubin järjestämä) Valtakatu 47, 53100 

Lappeenranta http://www.culturas.fi/

• 2014-06-02 Hiljan piha

• 2014-06-07 Hiljan piha – Kuvia tästä 
tapahtumasta. – Lisää kuvia tästä 
tapahtumasta.

• 2014-06-14 Hiljan piha – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• 2014-06-15 Hiljan piha

• la 2014-06-28 Hiljan piha. Esittely. 
Pihalla sukukokous, joka tuo paljon 
väkeä. Karjalainen kotitalo, Kotipolku 
1, 55120 Imatra – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• su 2014-06-29 Hiljan piha Esitys

• pe 2014-07-04 – ma 2014-07-07 
Tallinnan suuret laulu- ja tanssijuhlat 
(Ei Klubin järjestämä) Narva mnt 95, 
Tallinn, Estonia

• 2014-07-08 Kaupunginjohtajan 
tapaaminen – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• 2014-07-11 Hiljan piha – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• 2014-07-15 Hiljan piha – Kuvia tästä 
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https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/15Heinakuuta2014HiljanPiha?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-07-15-hiljan-piha
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPiha11Heinakuuta2014?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPiha11Heinakuuta2014?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-07-11-hiljan-piha
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/8Heinakuuta201402?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/8Heinakuuta201402?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-07-08-kaupunginjohtajan-tapaaminen
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-07-08-kaupunginjohtajan-tapaaminen
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPiha20140628?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPiha20140628?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-06-15-hiljan-piha
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPiha20140614?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPiha20140614?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-06-14-hiljan-piha
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/Tatiana?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/Tatiana?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPiha20140607?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPiha20140607?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-06-07-hiljan-piha
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-06-02-hiljan-piha
http://www.culturas.fi/
http://www.culturas.fi/
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-05-18-taipalsaari
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/InkerinLauluTaipalsaari2014?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/InkerinLauluTaipalsaari2014?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140518Taipalsaari?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140518Taipalsaari?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-05-18-inkerin-laulu--konsertti-taipalsaarella
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-05-18-inkerin-laulu--konsertti-taipalsaarella
http://www.culturas.fi/
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/26Joulukuuta2015?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kaverit/jaesenet-kertovat/viola-heistonen/volosovan-piirin-uutisia-1989
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/18641218Vetoomus?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/18641218Vetoomus?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-11-17-inkerilinen-ilta-korvenkyl
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-11-17-inkerilinen-ilta-korvenkyl
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-09-24-ruokolahti-inkerilinen-ilta
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-09-24-ruokolahti-inkerilinen-ilta
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-04-16-inkerilaeinen-ilta-kipinaessae
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-03-10-inkerilinen-ilta
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-01-27-inkerilaeinen-ilta-lauritsalan-kirjastossa
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-01-27-inkerilaeinen-ilta-lauritsalan-kirjastossa
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-01-22-inkerilaeinen-ilta-joutsenon-kirjastossa
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-01-22-inkerilaeinen-ilta-joutsenon-kirjastossa
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-10-14-inkerilinen-ilta-rautjrvell
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-10-14-inkerilinen-ilta-rautjrvell
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-10-14-inkerilinen-ilta-rautjrvell
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/seminaari-imatran-kaupungintalolla
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/seminaari-imatran-kaupungintalolla
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/seminaari-imatran-kaupungintalolla
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140924Seminaari?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140924Seminaari?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-09-24-seminaari
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-05-08-inkerilaeinen-ilta-lappeenrannassa
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-05-08-inkerilaeinen-ilta-lappeenrannassa
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/inkerilaeinen-ilta-lappeenrannankirjastossa
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/inkerilaeinen-ilta-lappeenrannankirjastossa
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/inkerilaeinen-ilta-lappeenrannankirjastossa


tapahtumasta.

• pe 2014-07-18 Suomen Inkeriliiton 
kesäjuhlat (Ei Klubin järjestämä) 
Lucina Hagmaninkuja 4, 00710 
Helsinki

• la 2014-07-19 Suomen Inkeriliiton 
kesäjuhlat (Ei Klubin järjestämä) 
Malmin kirkko, Kunnantie 1, Helsinki, 
Suomi

• 2014-07-30 Hiljan piha Kuvia – Kuvia 
tästä tapahtumasta.

• 2014-08-10 Hiljan piha

• 2014-08-23 Imatra-päivä

• 2014-08-23 Imatra-päivä

• 2014-09-21 Kalamarkkinat

• su 2014-09-21 Kalamarkkinat 
Kalastuspuisto. Klubi esiintyy Imatran 
Kalamarkkinoilla

• 2014-10-05 Kalastuspuisto

• 2014-10-09 Lappeenranta Muistelmien 
ilta

• to 2014-10-09 Inkeriläis-ilta 
(Järjestäjä: Lappeenrannan seurakunta) 
Sammonlahden kirkko, 
Hietakallionkatu 7, 53850 
LAPPEENRANTA

• 2014-10-27 Inkeriläinen runon ja 
laulun ilta – Kuvia tästä tapahtumasta.

• 2014-11-06 Suomi-Venäjä seura 70 
vuotta Imatra – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• 2014-11-13 Kulttuuri-identiteetin ... – 
Kuvia tästä tapahtumasta.

• la 2014-11-15 ОСОРС (Ei Klubin 
järjestämä). Заявка на участие во 
второй ежегодной страновой 
тематическойконференции 2014 года 
Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Helsinki

• 2014-11-27 Vuoksenniskan joulukatu

• 2014-12-09 Inkeriläiset muistelmat 
Kirjasto

• 2014-12-11 Lumiorvokki. Inkerin 
kansalliskukka – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• la 2014-12-20 Karjalan Sanomien 
lukijamatka (Ei Klubin järjestämä) 
Sortavala, Karjala, Venäjä Sortavalan 
Inkeri-Liitto

• 2014-12-21 Joulumessu – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• 2015-01-16 Uuden vuoden vastaanotto 
– Kuvia tästä tapahtumasta. – 
Vladimir.

• 2015-01-27 Inkeriläisten viesti kertoi 
Inkeri Klubista.

• to 2015-02-05 Ota miutkii Mukaan 
Seminaari (Ei Klubin järjestämä) 
Lappeenrannan kaupungintalo 
Villimiehenkatu 1 53100 Lappeenranta

• ke 2015-02-18 Imatra Päivän 
suunnittelupalaveri

• [2015-02-27 Venäjän kulttuuri ja 
taidekeskuksessa] OSORS. Esitelmä 
inkeriläisyydestä

• 2015-02-28 Inkeriläinen iltapäivä 
Karjala-talolla. Viktor Hyyrönen.

• to 2015-03-05 Mika Kakkonen 
esiintyy (Ei Klubin järjestämä) Imatran 
kirjasto, kulttuurikeskus

• 2015-03-06 Sammonlahden kirkko

• la 2015-03-07 Runon ja Laulun ilta (Ei 
Klubin järjestämä) Sammonlahden 
kirkko 7, Hietakallionkatu 53850 
Lappeenranta – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• 2015-03-23 Laulun ja Soiton ilta

• 2015-05-00 Mosaiikki -lehti Minä. 
Inkeriläinen. lehtiartikkeli.

• 2015-05-03 Imatran kylpylä – Kuvia 
tästä tapahtumasta.
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https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/Talonmerkit?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/Talonmerkit?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-05-03-imatran-kylpyl
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kaverit/jaesenet-kertovat/viola-heistonen/minae-inkerilaeinen
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-03-23-laulun-ja-soiton-ilta
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/2Tammikuuta2016?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/2Tammikuuta2016?authuser=0&feat=directlink
https://goo.gl/maps/xm9mF
https://goo.gl/maps/xm9mF
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-03-06-sammonlahden-kirkko
https://drive.google.com/file/d/0B1BI1Ze1CQdPT0hTQkNETmw0REk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1BI1Ze1CQdPT0hTQkNETmw0REk/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-01-27-inkerilisten-viesti
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/Vladimir?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20150116UusivuosiHelsinki?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-01-16-uuden-vuoden-vastaanotto
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/ArvoSurvoVuoksenniskalla20141221?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/ArvoSurvoVuoksenniskalla20141221?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-12-21-joulumessu
https://www.facebook.com/inkeriliitto.sort
https://www.facebook.com/inkeriliitto.sort
https://plus.google.com/114329969493950523840/
https://vk.com/club38311440
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/Lumiorvokki?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/Lumiorvokki?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-12-09-inkeriliset-muistelmat-kirjasto
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-12-09-inkeriliset-muistelmat-kirjasto
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-11-27-vuoksenniskan-joulukatu
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/CulturaFlow?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-11-13-kulttuuri-identiteetin
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20141106SuomiVenajaSeura70Vuotta?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20141106SuomiVenajaSeura70Vuotta?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-11-06-suomi-venj-seura-70-vuotta-imatra
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-11-06-suomi-venj-seura-70-vuotta-imatra
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20141027InkerilainenRunonJaLaulunIlta?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-10-27-inkerilinen-runon-ja-laulun-ilta
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-10-27-inkerilinen-runon-ja-laulun-ilta
http://www.lappeenrannanseurakunnat.fi/tapahtumatiedot/tapahtumakalenteri/?document=12402885
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-10-09-lappeenranta
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-10-09-lappeenranta
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-10-01sininen-talo
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-09-21-kalastuspuisto
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-08-23-imatra-piv
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-08-23-imatra-paeivae
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-08-10-hiljan-piha
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPiha30Heinakuuta2014?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPiha30Heinakuuta2014?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-07-30-hiljan-piha-kuvia
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/15Heinakuuta2014HiljanPiha?authuser=0&feat=directlink


• 2015-05-11 Veera Romanoff Näyttelyn 
avajaiset 
https://picasaweb.google.com/1025769
02481620837106/VeeraRomanoff2015
?authuser=0&feat=directlink

• 2015-05-11 Tatjana Smirnova. 
Näyttely – Kuvia tästä tapahtumasta.

• 2015-05-23 Inkeriläinen iltapäivä 
Karjala-talolla. Toivo Flink ja Toivo 
Tupin muistelevat inkeriläisyyden 
nousua.

• 2015-07-01 Inkeriläiset ja Komilaiset 
musikantit Pietarista esiintyvät Hiljan 
pihalla – Kuvia tästä tapahtumasta.

• 2015-07-30 Hiljan piha Farmi 
Aurinkoinen.

• su 2015-08-02 Haitari soi Hiljan 
pihalla – Kuvia tästä tapahtumasta.

• la 2015-08-22 Talomerkit esiintyy 
Hiljan pihalla – Kuvia tästä 

tapahtumasta.

• 2015-08-22 Imatra-päivä – Talomerkit

• la 2015-08-22 Talomerkit esiintyy 
Kalastuspuistossa.

• su 2015-08-23 Talomerkit esiintyy 
Kalastuspuistossa.

• 2015-10-20 Klubilaisen vierailu Valko-
Venäjälle – Kuvia tästä tapahtumasta.

• 2015-12-18 Aleksei Lantsov Näyttely 
– Kuvia tästä tapahtumasta.

• 2016-01-13 Suurlähetystö – Kuvia 
tästä tapahtumasta. – Lisää kuvia tästä 
tapahtumasta.

• 2015-01-23 Vjatseslav Novikov 
esiintyy Imatralla – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• 2016-01-23 Ninan syntymäpäivä – 
Kuvia tästä tapahtumasta.

Näyttelyt

Saimme Inkeristä kertovan näyttelyn esille Imatran pääkirjastoon. Siinä kerroimme Inkerin 
historiasta,  väestösiirroista  ja  omakohtaisista  kokemuksista inkeriläisenä.  Näyttelyn aikana 
järjestimme  ensimmäisen  Inkeriläisen  illan.  Yhdistämällä  näyttely  ja  esitelmä  ajallisesti 
toisiinsa,  voi  saada  enemmän huomiota  asialle.  Hyvin  tärkeää  on  saada  paikallinen  lehti 
kirjoittamaan aiheesta.

Kun  näyttelyn  aineisto  oli  nyt  koottu,  emme  jättäneet  sitä  nurkkaan  pölyttymään  vaan 
olemme siirtänet sitä paikasta toiseen. Samalla aineisto on karttunut. Lisää näyttelyaineistoa 
saimme lainaksi Pietarin Inkerin liitolta. Ja miksipä emme itsekin olisi valmiit lainaamaan 
omaa aineistoamme muiden järjestämiin näyttelyihin. Näyttely koostuu useista noin metrin 
korkeista kartongeista, joilla on kuvia ja tekstiä aihepiireittäin luokiteltuna. Niistä valitsemme 
näyttelytilan mukaan sopivan määrän tauluja esille pantavaksi.

Vuoden  2014  aikana  näyttely  on  ollut  esillä  viidessä  paikassa.  Koko  kesän  se  oli 
Imatralaisessa turistikohteessa “Karjalainen kotitalo Hiljan piha”. Siellä olimme kertomassa 
näyttelystä  ja  inkeriläisyydestä  lähes  päivittäin.  Erityisen  kiinnostuneita  olivat  venäläiset 
turistit.  Monet  heistä  eivät  olleet  kuulleetkaan  Inkerinmaasta  vaikka  ovat  koko  elämänsä 
siellä asuneet!

Näyttely on ollut esillä ainakin

• to 2014-03-06 – ma 2014-03-31 
Näyttely Imatran Pääkirjastossa.

• pe 2014-04-18 – pe 2014-05-17 

Näyttely Lappeenrannan 
pääkirjastossa. – Kuvia tästä 
tapahtumasta.
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https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/InkeriNayttelyLappeenranta?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/InkeriNayttelyLappeenranta?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/InkeriNayttelyLappeenranta?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/InkeriNayttelyLappeenranta?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140309?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/NinanSyntymapaiva2016?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/VjatseslavNovikovImatra20160123?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/VjatseslavNovikovImatra20160123?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/15Tammikuuta2016?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/15Tammikuuta2016?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20160113Suurlahetysto?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20160113Suurlahetysto?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2016-01-13_suurlahetysto
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/AlekseiLantsov2015Imatra?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/JussinMatkaValkovenajalle2015?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-08-22-imatra-piv
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/TervetuloaKalastussaarelle?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/TervetuloaKalastussaarelle?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HaitariTTRealisointiImatra?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-07-30-hiljan-piha
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-07-30-hiljan-piha
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPiha20150730?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-07-01-pietarilainen-ryhm-esiintyy-hiljan-pihalla
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-07-01-pietarilainen-ryhm-esiintyy-hiljan-pihalla
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-07-01-pietarilainen-ryhm-esiintyy-hiljan-pihalla
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-05-23-inkerilinen-iltapiv-karjala-talolla
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-05-23-inkerilinen-iltapiv-karjala-talolla
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/TatianaSmirnova?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-05-11-veera-romanoff-nyttelyn-avajaiset
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-05-11-veera-romanoff-nyttelyn-avajaiset


• ke 2014-07-01 – 2014-08-24 Näyttely 
Hiljan pihalla. Karjalainen kotitalo. – 
Kuvia tästä tapahtumasta. – Lisää 
kuvia tästä tapahtumasta. – Lisää kuvia 
tästä tapahtumasta. – Lisää kuvia tästä 
tapahtumasta. – Kuvia tästä 
tapahtumasta. – Lisää kuvia tästä 
tapahtumasta. – Kuvia tästä 
tapahtumasta. – Kuvia tästä 
tapahtumasta. – Pikku Inkeri. – 
Tatjanan kissa. – Minun tarinani. – 
Kuvia tästä tapahtumasta.

• ma 2014-09-15 – pe 2014-10-03 
Näyttely Imatran kaupungintalon ala-
aulassa. – Kuvia tästä tapahtumasta. – 
Heimoveteraani Albert Kirjanen. – 
Kuvia tästä tapahtumasta. – Kuvia 
tästä tapahtumasta.

• ma 2014-10-06 – pe 2014-10-31 
Näyttely Rautjärven kirjasto 
Roihankatu 6, 56800 Simpele – Kuvia 
tästä tapahtumasta.

• to 2014-10-09 – Näyttely 
Sammonlahden kirkossa. 
Lappeenranta. – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• 2014-11-18 – 2014-12-18 
Sammonlahden kirjasto Näyttely – 
Kuvia tästä tapahtumasta.

• 2014-12-02 – ti 2014-12-30 Näyttely 
Parikkalan kirjastossa – Poikkeaminen 
Rautjärvellä.

• ti 2014-12-02 – ti 2014-12-30 
Parikkala Näyttely Parikkalan 
kunnankirjasto Harjukuja 59100 
Parikkala – Kuvia tästä tapahtumasta.

• pe 2015-01-02 – pe 2015-01-30 
Näyttely Lauritsalan kirjasto 
Hallituskatu 27, 53300 Lappeenranta

• pe 2015-01-02 – pe 2015-01-30 
Joutsenon kirjasto Näyttely 
Keskuskatu 2, 54100 Joutseno

• 2015-03-02 – 2015-03-31 Näyttely 
Imatran pääkirjaston ala-aulassa

• ma 2015-03-02 – ti 2015-03-31 
Inkeriläisyys tutuksi -näyttely Imatran 
pääkirjaston ala-aula – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• 2015-03-31 – 2015-04-29 Näyttely 
Imatran Kipinässä – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• ke 2015-06-19 – 2015-08-24 Näyttely 
Hiljan pihalla. Karjalainen kotitalo. – 
Kuvia tästä tapahtumasta.

• 2015-08-30 Elonkorjuu-juhla 
Ruokolahdella

• 2015-09-08 – pe 2015-10-30 
Ruokolahti Näyttely – Kuvia tästä 
tapahtumasta.

• ma 2015-11-02 – to 2015-11-26 
Näyttely. Korvenkylän kirjasto. – 
Kuvia tästä tapahtumasta.

Talous

Yhdistyksen vuotuinen budjetti on noin 600 euroa. Tulot muodostuvat kolmesta lähteestä: jä-
senmaksut, kahvikassa ja Viola Heistonen. Jokainen kuitti on julkaistu netissä. Eli kolmannes 
taloudesta  lepää  perustajan  hartioilla.  Kannattaa  olla  avoimesti  käsi  ojossa,  kun  järjestää 
yhdistyksen  kokouksia  tai  yleisötilaisuuksia.  Vaikka  tuotteita  ei  varsinaisesti  hinnoittele, 
vierailijat kyllä ymmärtävät, ettei toiminta ilmaista ole.

Sen lisäksi, että Venäjä ja Inkeri on monen syntymäpaikka, on se meille Imatralaisille myös 
fyysisesti  lähellä.  Yhdistyksen  rekvisiitan  ostamme  mahdollisuuksien  mukaan  Venäjältä, 
jossa  esimerkiksi  pienen  Inkerin  lipun  hinta  on  noin  kymmenes  osa  Suomen  hinnasta. 
Haluaisimme  myydä  näitä  lippuja  edelleen,  että  inkeriläisyys  tulisi  tunnetuksi.  Myös 
paraatilippuja löytyy varastosta. Kysykää sähköpostilla!
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https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/201511MarraskuuKorvenkylaLappeenranta?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20150908RuokolahtiNayttely?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20150908RuokolahtiNayttely?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-09-08-ruokolahti-nyttely
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-09-08-ruokolahti-nyttely
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-08-30-sadonkorjuujuhla-ruokolahdella
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-08-30-sadonkorjuujuhla-ruokolahdella
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPiha2015?authuser=0&feat=directlink
https://fi-fi.facebook.com/KarjalainenKotitaloHiljanPiha/
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/NayttelyImatranKipinassa?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/NayttelyImatranKipinassa?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-03-31-nyttelyn-pystytys-kipin
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-03-31-nyttelyn-pystytys-kipin
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20150302NayttelySininenTalo?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20150302NayttelySininenTalo?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-03-02-nyttelyn-pystytys
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2015-03-02-nyttelyn-pystytys
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20141202NayttelyParikkalanKirjastossa?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140925_164233_InkeriKlubi_RautjarviVisit?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140925_164233_InkeriKlubi_RautjarviVisit?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-12-02-nyttely-parikkalan-kirjastossa
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-12-02-nyttely-parikkalan-kirjastossa
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20141118_SammonlahdenNayttely?authuser=0&feat=directlink
https://sites.google.com/a/radioviola.net/inkeri-klubi-ry/kokoontumiset/vapaamuotoiset-kaikille-avoimet-kokoontumiset/2014-11-18-sammonlahden-kirjasto-nyttely
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20141009_151149_InkeriKlubiLappeenranta?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20141009_151149_InkeriKlubiLappeenranta?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20141006RautjarviNayttely?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20141006RautjarviNayttely?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140917HaastatteluTalvipuutarhassa?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140917HaastatteluTalvipuutarhassa?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140916NayttelyTalvipuutarhassa?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/InkerilainenHeimoveteraaniAlbertKirjanen?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/NayttelyInkeriLiitto?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140730KarjalainenKotitaloHiljanPiha?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/MinunTarinaniHeistonen?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/NayttelyInkeriLiitto?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/PikkuInkeri?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPihanNayttely2014?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPihanNayttely2014?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140825AilinKukat?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140825AilinKukat?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140824HiljanPiha?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140824HiljanPiha?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140712Galina?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/20140712Galina?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPiha20140628?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPiha20140628?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/SylvinKertomus20140701?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/SylvinKertomus20140701?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPiha20140607?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/HiljanPiha20140607?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102576902481620837106/InkeriKlubiRyHiljanPiha?authuser=0&feat=directlink
https://fi-fi.facebook.com/KarjalainenKotitaloHiljanPiha/


Tilinpäätös

Tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätökset vuosilta 2014 ja 2015 ovat heti tämän sanallisen toimintakertomuksen jälkeen.

Tilintarkastus

Yhdistykselle  ei  ole  valittu  tilintarkastajaa  eikä  hallinnon  tarkastajaa,  joten  näiden 
kertomuksiakaan ei siis ole.

Kaikki  kuitit  ja  tiliotteet  on  julkaistu  netissä.  Näistä  tositteista  on  peitetty  joitakin 
tunnistetietoja. Esimerkiksi henkilöiden nimet.

Jäsenet ovat tervetulleita tutustumaan tileihin siinä laajuudessa kuin asia tilintarkastajalle tai 
hallinnon tarkastajallekin  kuuluisi.  On kuitenkin  suostuttava  pitämään salaisuuksia  saman 
vastuun mukaisesti kuin mikä tilintarkastajallakin on.

Tulevaisuuden visioita

Nettiseminaari

Imatran  kaupunki  saa  vuoden  2015  keväällä  käyttönsä  sähköisen  neuvottelujärjestelmän 
valtuustosaliin.  Meillä  olisi  mahdollisuus  osallistua  laitteiston  testaamiseen.  Haluaisimme 
järjestää  inkeriläisten  maailmanlaajuisen  tapaamisen,  johon  osallistutaan  sähköisesti.  Jos 
tiedätte  ulkomailla  olevia  inkeriläisiä  ja  inkeriläisten  yhdistyksiä,  niin  laittakaa  sanaa 
kiertämään ja yhteystietoja Klubin sähköpostiin.

Osallistujien  lukumäärä  on rajaton,  mutta  esiintyjien  määrä  riippuu käytettävissä olevasta 
ajasta. Ainakin tarvitsisimme simultaanitulkkeja, että yleisö voisi kukin seurata tapahtumaa 
omalla kielellään. Esiintyjät sijaitsevat kukin valitsemallaan paikkakunnalla videoyhteyden 
päässä.

Virtuaaliset  kokoontumiset  ja  seminaarit voisivat  olla  tulevaisuuden  toimintamuoto. 
Tällöin  matkat  ja  valtioiden rajat  eivät  ole  esteenä.  Inkeriläisyydestä  kiinnostuneita  kyllä 
maailmanlaajuisesti laskien löytyy.

Kesänäyttelyjen laajentaminen

Hiljan pihan kesänäyttelyä voisi laajentaa siten, että sinne osallistuisivat inkeriläisten lisäksi 
muutkin pienryhmät, erityisesti suomensukuiset:  Vienan karjalaiset, Komilaiset, Vatjalaiset, 
ja niin edelleen. Pelkkä Suomen-karjalaisuus ei löydä isoa yleisöä.

Erityisen  myönteisiä  kokemuksia  oli  pietarilaisen  koululaisryhmän  poikkeamisesta  Hiljan 
pihalle.  Tällaisia  ryhmiä  kulkee  Imatran  kautta  kymmeniä  joka  vuosi.  Jos  näitä  saisi 
poikkeamaan kesänäyttelyyn, olisi ilo molemminpuolinen.

Kustannustoiminta

Ehkä  joskus  tulevaisuudessa  voisi  julkaista  kerättyä  aineistoa  kirjallisessa  muodossa. 
Hintakaan ei ole este, kun "Books On Demand" -palvelut lisääntyvät. Yhtenä esimerkkinä 
http://www.bod.fi. Näitä palveluja löytyy pilvin pimein. Kirjan julkaisemisen hinta on alkaen 
ilmainen ja siitä ylöspäin. Itse kirja on ostajalle maksullinen.
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Nykyinen arvoympäristö

Nuorison puuttuminen toiminnasta on kuvaavaa inkeriläis -yhdistyksille. Sama koskee myös 
muita  etnisiä  vähemmistöjä.  Toiminnasta  ovat  kiinnostuneet  lähinnä  ne,  jotka  ovat  itse 
kokeneet  inkeriläisyyden  ja  seuraavassa  sukupolvesa  heidän  lapsensa.  Kiinnostus 
inkeriläisyyteen  herää  samoihin  aikoihin,  kuin  yleensäkin  kiinnostus  omien  juurien 
löytämiseen. Usein se tapahtuu sukututkimuksen muodossa.

Nuoriso

Vanhat ämmät ja ukot eivät nuoria kiinnosta, niin kuin he eivät meitäkään kiinnostaneet, kun 
olimme itse nuoria.

Inkeriläisyyden saamine  nuorten tietoisuuteen tarvitsee  jotain ennen kuulumatonta (ideaa) 
yhdistettynä jo tuttuihin ympäristöihin, peleihin, facebookiin ynnä muuhun sellaiseen. Tässä 
yksi idea:

Kuinka saisi jonkun pelifirman kiinnostumaan Inkeristä? Meillä on tarjottavana pelimaailma, 
joka on oikeasti ollut olemassa. Sillä on ollut oma maa, lippu, vaakuna, itsenäisyys, sotia, 
monta sukupolvea hallitsijoita, oma kansa ja paljon muita elementtejä, jotka hyvin pärjäävät 
videopelien  virtuaalimaailmoille.  Itkua  ja  surua,  toivoa  ja  rakkautta.  Inkerin  ympärille 
rakennettu pelimaailma toisi inkeriläisyyden nuoren sukupolven tietoisuuteen. – Kunpa joku 
tekisi miljardibisneksen inkeriläisyyden ympärille!

Leningradski Oblast

Entäpä  Pietarin  alueen  asukkaat.  –  Nyky-Inkerin  asujaimisto!  –  Monet  heistä  eivät  ole 
kuulleetkaan Inkerinmaasta,  vaikka  itse  siellä  ovat  ikänsä  asuneet!  Olisiko  aika  herätä  ja 
muuttaa Leningradski Oblast’in nimi Inkerinmaaksi!

Entä Venäjän nykyhallinto? Pitäisikö meidän pyrkiä vaikuttamaan siihen? Onhan Inkerinmaa 
nyt  heidän  voimankäytön  kohteena.  Osaavatko  he  pitää  hyvää  huolta  Inkerinmaasta?  – 
Jokainen  hallinto  aina  koostuu  yksilöistä  omine  arvoineen  ja  käsityksineen  hyvästä  ja 
pahasta.

Internet

http://inkeri-klubi.radioviola.net/ 
 ja 
 Inkeri.Klubi@gmail.com

Kuvat

Kuvat löytyvät Picasaweb -nettikansiosta.

Tässä toimintakertomuksessa on samakin tapahtuma linkitetty useaan kertaan, koska yhdestä 
tapahtumasta voi olla linkkejä useaan eri paikkaan.

Videot

Videot löytyvät sekä
• Youtube -soittolistalta, että
• Youtube -kavavalta.
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Julkaiseminen

Tämä vuosikertomus ja tilinpäätös julkaistaan osoitteessa

• https://drive.google.com/folderview?
id=0B1BI1Ze1CQdPUXJVQmxrUXl4TTA&usp=sharing

• https://goo.gl/m1fRO6

Digitaalisesti allekirjoitetun ja aikaleimatun version
• SHA1-sormenjälki = 

 13:E2:A0:10:93:A3:B7:8D:A5:E4:DA:0D:9C:14:A5:68:40:FF:E8:1F
• Sähköpostiosoite = 

 inkeri.klubi@protonmail.ch
• SerialNumber = 

 11A0A8 
 11:A0:A8

• Voimassaolo päättyy = 
 ti 12. heinäkuuta 2016 14.25.23 GMT

Sertifikaatti on hankittu http://www.cacert.org/ 'sta ja on ilmainen. Yhdistyksellä ei ole varoja 
kalliisiin sertifikaatteihin. Tästä syystä Adobe Acrobat saattaa huomauttaa "epäluotettavasta 
sertifikaatista",  mutta  jos  "SerialNumber"  ja  varsinkin  sormenjälki  on  oikea,  on  varmasti 
dokumenttikin alkuperäinen.

Allekirjoitukset

Sunnuntaina 7. päivänä helmikuuta, Luojan vuonna 2016

Viola Heistonen

Veikko Kukkonen

Jumala siunatkoon 
 Inkeri Klubin taivalta tästä eteen päin ja 

 varjelkoon 
 kaikkia sen jäseniä.
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Tuloslaskelma 2014 ja 2015
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Inkeri Klubi ry –  

Yhd.rek. 211.836

Sivu 1

4.2.2016

Tuloslaskelma tilierittelyin

1.1.2015-
31.12.2015

1.1.2014-
31.12.2014

Varsinainen toiminta

Varsinainen toiminnan tuotot

Varsinainen toiminnan tuotot yhteensä

Varsinainen toiminnan kulut

Poistot

800101 Poisto Printteri Brother DCP-7060D -50,00 -70,00

Poistot yhteensä -50,00 -70,00

Muut kulut

Toiminnan kulut

420101 Paperit ja konttoritarvikkeet -44,14

420102 Uutisvuoksi ilmoitus -81,01 -142,98

420103 Kahvitarjoilun tarvikkeet -56,06

420104 Tulostus ja värikasetit -32,00 -132,75

420105 Lippujen ja lappujen osto -30,34 -99,96

420106 Inkeri-näyttely Tarvikkeet -82,04

420107 Annetut huomionosoitukset -23,00

Toiminnan kulut yhteensä -166,35 -557,93

Hallintopalvelut

485101 Pankin palvelumaksut -6,42 -29,56

485102 Yhdistysrekisterin maksut -28,83 -27,26

Hallintopalvelut yhteensä -35,25 -56,82

Muut hallintokulut

490301 Lehdet Inkeriläisten viesti -35,00 -40,00

4915 Postikulut -4,10

Muut hallintokulut yhteensä -35,00 -44,10

Muut kulut yhteensä -236,60 -658,85

Varsinainen toiminnan kulut yhteensä -286,60 -728,85

Varsinainen toiminta yhteensä -286,60 -728,85

Tuotto-/kulujäämä -286,60 -728,85

Varainhankinta

Varainhankinnan tuotot

500101 Jäsenmaksut 158,75 216,25

500102 Saadut lahjoitukset 13,98 35,00

503101 Kahvikassa 77,97 296,43

503102 Lippujen ja lappujen myynti 205,35 54,45

Varainhankinnan tuotot yhteensä 456,05 602,13
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Inkeri Klubi ry –  

Yhd.rek. 211.836

Sivu 2

4.2.2016

Tuloslaskelma tilierittelyin

1.1.2015-
31.12.2015

1.1.2014-
31.12.2014

Varainhankinnan kulut

Varainhankinnan kulut yhteensä

Varainhankinta yhteensä 456,05 602,13

Tuotto-/kulujäämä 169,45 -126,72

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

Tuotto-/kulujäämä 169,45 -126,72

Satunnaiset erät

Satunnaiset erät yhteensä

Yleisavustukset

Yleisavustukset yhteensä

Tilikauden tulos 169,45 -126,72

Tilinpäätössiirrot

Tilinpäätössiirrot yhteensä

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 169,45 -126,72



Tase 2014 ja 2015
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Inkeri Klubi ry –  

Yhd.rek. 211.836

Sivu 1

4.2.2016

Tase tilierittelyin

31.12.2015 31.12.2014

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

101101 Yhdistysrekisterimaksu 28,91 57,74

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 28,91 57,74

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

121101 Printteri Brother DCP-7060D 50,00 100,00

Koneet ja kalusto yhteensä 50,00 100,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 50,00 100,00

Pysyvät vastaavat yhteensä 78,91 157,74

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Myyntisaamiset

171101 Myyntisaaminen / Hallitus 0,00 0,00

Myyntisaamiset 0,00 0,00

Saamiset yhteensä 0,00 0,00

Rahat ja pankkisaamiset

191101 Op FI35 5094 0020 1452 86 57,89 185,52

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 57,89 185,52

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 57,89 185,52

Vastaavaa yhteensä 136,80 343,26
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Inkeri Klubi ry –  

Yhd.rek. 211.836

Sivu 2

4.2.2016

Tase tilierittelyin

31.12.2015 31.12.2014

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -126,72

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 169,45 -126,72

Oma pääoma yhteensä 42,73 -126,72

VIERAS PÄÄOMA

Ostovelat

287101 Ostovelat / Hallitus 87,57 402,23

287102 Ostovelat / Uutisvuoksi 6,50 14,00

287103 Ostovelat / Inkeri Liitto 0,00 0,00

Ostovelat yhteensä 94,07 416,23

Siirtovelat

296101 Jäsenmaksu Etukäteen maksettu 0,00 53,75

Siirtovelat yhteensä 0,00 53,75

Vieras pääoma yhteensä 94,07 469,98

Vastattavaa yhteensä 136,80 343,26



Kokouskutsu Uutisvuoksessa
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SUNNUNTAI 7. HELMIKUUTA 201 6 I VIIKKO 5 | UUTISVUOKSI.FI

Sunnuntai 7. helmikuuta 2016 I UUTISVUOKSI I

Seurat
Inkeri Klubi
Varsinainen vuosiko
kous pidetään Sini
sellä talolla 22.2.16

kello 17.30. Koskikatu 2, Imat
ra. Kokouksessa käsitellään
myös vuoden 2015 varsinai
selle vuosikokoukselle kuulu
vat asiat.

Клуб Ингрия В Синем доме
22.2.16 B 17.30 проводим
отчётно-перевыборное
собрание.
Добро пожаловать!



tyhjä sivu

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
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