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POGOSTA    Погост 
 

 

 

 

• Ortodoksisen seurakunnan edeltäjä 

• Olivat aluksi hallitsijoiden verojen keräys- ja vierailujen majoituspaikkoja 

• 1000-luvun lopulla pogostoista tuli hallinnollisia yksiköitä 

• Karjalassa ensimmäiset pogostat syntyivät n. 1200-luvulla ja niiden rajat 
vastasivat seurakuntarajoja. Karjalaisten asuinalue kuului silloin 

Novgorodille, muodostaen Korelan (Käkisalmen) läänin. 

Kižin pogosta                  Кижский Погост  

Ensimmäiset Karjalan pogostat 

(Novgorodin arkkipiispakunta): 

• Käkisalmi, Kurkijoki, 

Sortavala, Savilahti (eli Savo) 
• Äyräpää, Jääski, Rautu, 

Sakkola, Räisälä 

 

Pähkinäsalmen rauhassa 1323 

Novgorod luovutti Ruotsille 
Äyräpään, Jääsken ja Savilahden 

pogostat. 

Valtio Suojärvellä: 

Novgorod (Новгород) 
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SEURAKUNNAT 1500-LUVULLA                                                   
 

 

 

 

 

• Pitkä viha, 1570-1595, päättyi Täyssinän 

rauhaan 

• 1570: 8 seurakuntaa (Rautu, Sakkola, 
Käkisalmi, Räisälä, Kurkijoki, Sortavala, 

Ilomantsi ja Salmi) ja 29 

kappeliseurakuntaa 

• 1500-luvun lopulla Karjalassa oli 13 

luostaria 
• 1597 I Karjalan piispaksi Silvester. Hän 

jakoi seurakunnat pienemmiksi osiksi: 

• Kurkijoki > kappelit Lapinlahti, Migli, 

Soro, Tervu 

• Koitsanlahden seurakuntaan 
Koitsanlahti, Tyrjä, Sammatlampi, 

Joukio 

• Sortavalan pogosta > Sortavalan, 

Suistamon, Suojärven ja Kiteen 

seurakunnat 
• Ilomantsin pogosta > Ilomantsin, 

Pälkjärven, Tohmajärven, Liperin 

ja Pielisjärven seurakunnat 

Valtio Suojärvellä: 

Moskovan Venäjä 

(Русское царство) 
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SEURAKUNNAT 1600-LUVULLA                                                   
 

 

 

 

 

• Inkerin sota 1610-1617, päättyi Stolbovan rauhaan. 

Käkisalmen lääni ja Inkeri päätyivät Moskovalta 

Ruotsille 
• Karjala siirtyi ”voittomaana” luterilaisen Ruotsin 

yhteyteen 

• Ortodoksien asuinalueet olivat kokeneet suuria tuhoja 

ja Karjalankannaksen ortodoksiset seurakunnat 

lopettaneet toimintansa 
• Ilomantsin ja Liperin alueet selvisivät vähemmillä 

tuhoilla 

• Ortodoksinen aatelisto, porvarit, munkit ja papisto alkoi 

muuttaa Venäjälle 

• Autioituneille Käkisalmen läänin tiloille tuli luterilaista 
väestöä Viipurista, Savosta ja Pohjanmaalta. Lääniin 

perustettiin luterilaisia seurakuntia. 

• Käkisalmen läänissä 1600-luvun lopussa seurakunnat: 

Suojärvi, Sortavala, Salmi, Suistamo, Ilomantsi, 

Taipale ja Tiurula. 

Valtio Suojärvellä: 

Ruotsi 
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ORT. MASSAMUUTTO 1600-L.                                                   
 

 

 

 

 

• Stolbovan rauhan jälkeen ortodoksista kantaväestöä alkoi paeta runsaasti 

Laatokan Karjalasta Venäjälle (uskonvaino, raju luterilaistaminen, verotus) 

• V. 1657 mennessä Käkisalmen läänistä lähti kaikkiaan n. 26 000 henkeä, joka 
on noin puolet läänin asukkaista. Mm. Kurkijoelta lähti n. 90%, Raja-Karjalasta 

vähemmän 

• Luterilaista väestöä tuli poismuuttaneiden tilalle: Savosta, Viipurin Karjalasta, 

Kainuusta 

• Ruptuurisodan 1656-68 aikana muutto saavutti suuret mittasuhteet. Käkisalmen 
läänistä ortodoksit poistuivat Raja-Karjalaa ja muutamia saarekkeita 

lukuunottamatta 

Valtio Suojärvellä: 

Ruotsi 
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1700-LUKU                                                   
 

 

 

 

 

• Suuri Pohjan sota 1700-1721 (”iso viha”). Uudenkaupungin rauhassa 1721 

Ruotsi menetti Venäjälle Inkerinmaan, Liivinmaan, Käkisalmen läänin eteläosan 

ja läntisen Karjalankannaksen. Entisen Käkisalmen läänin pohjoisosa jäi 
Ruotsille. 

• Hattujen sota 1741-1743 (”pikku viha”). Turun rauhassa 1743 Ruotsi luovutti 

vielä Kymestä alueita > syntyi ”Vanha Suomi” 

• Karjalan ortodoksiväestöstä suurin osa asui Vanhassa Suomessa. Heidän 

asemansa muuttui olennaisesti: ortodoksinen usko oli valta-asemassa. 
 

Valtio Suojärvellä: 

Venäjä 

Uudenkaupungin rauha 1721 Uudenkaupungin rauha 1743 

Suojärvi ja 

Korpiselkä osa 

Venäjää, 

Ilomantsi osa 

Ruotsia 
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1809-1917                                                   
 

 

 

 

 

• Suomen Sota 1808-1809, päättyi Haminan 

rauhaan, jossa Ruotsi luovutti Suomen 

Venäjälle. 
• 1812 Vanha Suomi yhdistettiin muun Suomen 

yhteyteen Viipurin lääninä 

• 1800-luvulla kaupunkiseurakuntien 

venäjänkielisten ortodoksien määrä kasvoi 

nopeasti (kauppiaat, käsityöläiset, sotilaat) 
• Maaseudulla ortodoksiset seurakunnan melkein 

kokonaan suomen- (karjalan-) kielisiä, 

poikkeuksena muutamat Kannaksen 

seurakunnat 

• Suurimmat ortodoksiset seurakunnat 1875: 
Salmi, Suistamo, Taipale, Suojärvi ja Ilomantsi. 

 

Valtio Suojärvellä: 

Suomen 

suuriruhtinaskunta, osa 

Venäjää 



You can find  

VTT slide template 
in ENGLISH  

by choosing 

 
Home 

New Slide 
(click the text New 

Slide) 

 
Pick from there a 

suitable Master for 
each of the pages 

in your 

presentation. 
 

VTT slide template 
in FINNISH  

can be found  

by choosing 
 

File 
New 

My templates 

VTT yleispohjat 

 

• Oma sukutaustani: Varsinais-Suomi, Satakunta, 

Kainuu, Pohjanmaa, Norrbotten, Västerbotten, 

Savo, Raja-Karjala 

• Raja-Karjalan tutkimukseni 1990-2000-
luvuilla: 

• Suomen arkistot Suojärven osalta kahlattu läpi 

• Suojärven ort. srk:n ja Annantehtaan ort. srk:n 

metrikkakirjojen tiedot omassa tietokannassa 

 

• Haasteena suuret aukot yhteyksissä Venäjän 

puolella lähiseudulla asuneisiin karjalaisiin. 

MISTÄ TYÖ SAI ALKUNSA? 
 

 

 

Spirdo ja Varvoi 

Makkonen Suojärven 
Moisseinvaarassa 

Feodor Mihailinp. Makkosen ja 

Irina Jaakontyttären 
vihkimerkintä 17.07.1853 
(Suojärvi ort.)   
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AUNUKSEN KARJALA 
 

 

 

Suojärvi 
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RAJA-KARJALAN ORTODOKSIVÄESTÖLLÄ OLI 
USEIN AVIOLIITTOJA RAJAN YLI 

 

 

 

• Sama kulttuuri, sama kieli, vuosisatoja vanhat sukulaisuussuhteet 

• Aunuksen Karjalaa koskevat arkistolähteet löytyvät Venäjän arkistoista, 

tärkeimpänä Petroskoissa sijaitseva Karjalan tasavallan kansallisarkisto, 

jossa on pääasiassa tietoja vv. 1782-1918. Petroskoin siviilirekisterissä on 
tuoreempia tietoja. Vanhempia  tietoja on Moskovan RGADA-arkistossa. 

Jos suku on Länsi-Suomesta – 

tietoja löytyy Suomen arkistoista 

Jos suku on rajakarjalaista 

ortodoksisukua – Suomen arkistot 

eivät riitä 
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• Ryhdyin v. 2008 Genin käyttäjäksi ja latasin oman tietokantani 

osioita Geniin Gedcomilla (oli silloin sallittu) 

• Alkoi tulla yhteistyöpyyntöjä suojärveläistaustaisilta Genin 

käyttäjiltä, joiden kanssa löytyi yhteisiä sukulaisuussuhteita 
• Oma toimintani oli järjestelmässä kuitenkin silloin vielä 

pienimuotoista 

• V. 2011 ensimmäiset yhteydenottoni ja selvityspyyntöni Petroskoin 

arkistoon aunuksenkarjalaisista juuristani 

• Sain laajasti tietoa vastauksena, myös kopioita 
verorevisioluetteloista, esim. alla. 

• Havainto: työsarka on valtava Aunuksen Karjalan osalta, juuri 

mitään ei ole ennestään tutkittu Suomessa, eikä Suomen 

arkistoista löydy apua. > Yhteistyötä tarvitaan. 

 

Raja-Karjalan tutkimukseni VV. 2008-2011 
 

 

 

Sellin pogostan Klyyssinvaaran kylän verorevisioluettelon alkua v. 1782 
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• 2011-2013 hiljaista aikaa sukututkimuksessani 

• Aktiviteettini lähti kasvuun v. 2013, kun perustimme Genistä 

löytyneiden sukulaisten kanssa Suojärvi-projektin. 

• Projektin myötä suojärveläisjuurisia alkoi ilmaantumaan 
yhteistyöhön yhä enemmän ja enemmän. 

 

Alku oli siis pitkälti sattumaa, ei suunniteltua ollenkaan.  

 

Raja-Karjalan tutkimukseni VV. 2011-2013 
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ESIMERKKI: SUOJÄRVELÄISTEN 
AVIOLIITTOYHTEYDET AUNUKSEN KARJALAAN 

 

 

Suojärven Annantehtaan kirkko 
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SUOJÄRVEN ETELÄISTEN KYLIEN YHTEYDET 
 

Hyrsylän kylät erityisesti, Kaipaa, 

Liete, Leppäniemi 

Hautavaara, Maimalampi, 

Leppäniemi, Evanniemi, Vuontele, 

Varpakylä, Kaitajärvi 

 

Suojärven eteläisistä kylistä oli paljon avioliittoyhteyksiä erityisesti 

Veskelykseen, Säämäjärvelle (ent. Salmenniskaan), Tsalkkiin ja Tulemajärvelle 
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SUOJÄRVEN POHJOISTEN KYLIEN YHTEYDET 
  

Suojärven pohjoisista kylistä oli paljon avioliittoyhteyksiä erityisesti Porajärvelle 

(ent. Himolan, Jänkäjärven ja Valasmon srk) ja Lintujärvelle. Porajärven kautta 

oli avioliittoja mm. Ilomantsiin ja Repolaan. Mäntyselälle ja Mundjärvelle oli 

yhteyksiä myös jonkin verran. 

Kaitajärvi, Moisseinvaara, Varpakylä, Leppäniemi 
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MINKÄ KYLIEN SUKUJA ON JO SUKUPUUSSA? 
 

Lisäksi on 

aktiviteettia 

metrikkakirjojen 

koostamisessa 

Veskelyksen 

sukututkijoilla 
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MITÄ AINEISTOA PETROSKOIN 
TUTKIMUKSISSA KÄYTETÄÄN? 

 

Karjalan tasavallan kansallisessa arkistossa (rkna.ru) olevista asiakirjoista 

normaalisti olemme käyttäneet seuraavia lähteitä porukkapyynnöissä: 

 

• Esipolvitutkimukset  

• Verotuksen revisioluettelot (ревизские сказки): vanhimmat 
henkilötiedot v. 1763, sisällä v. 1782 luettelossa, uusin v. 1858. 

Luetteloissa vanhimmat henkilöt usein syntyneet 1700-luvun 

alkupuolella. 

• Myöhemmältä ajalta rippikirjat ja metrikkakirjat 

• Metrikkakirjoja myös vanhemmalta ajalta 
• Metrikkakirjatutkimus on kalliimpaa kuin revisioluettelotutkimus 

• Jälkipolvitutkimukset 

• Metrikkakirjat 

• Jossain määrin Neuvosto-Venäjän ja Neuvostoliiton aikaisia 

dokumenttteja, mm. kolhoositoimintaan liittyen. 
• Yhteistyö Petroskoin siviilirekisterin kanssa 
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Moskovan 
RGADA, 
Suomen 
arkistot 

Petroskoin 
arkisto, 
Suomen 
arkistot 

Suomen 
arkistot 

ERI ARKISTOT AIKAJANALLA SUKUPUUMME 
NÄKÖKULMASTA 

 

                              -1763            1763-1918 

 

Eri arkistolähteitä käytetään rinnan – esim. Petroskoista löytyvä pieni tieto 

saattaa johtaa isoihin löytöihin Suomen arkistoista, ja toisinpäin 

 

Tavallista monissa vahvasti Aunuksen Karjalaan liitoksissa olleissa suvuissa on 

se, että esivanhempainketjuissa välillä asutaan Ruotsin, välillä Venäjän 
puolella. Myös Suojärvi on kuulunut eri aikoina näihin kahteen valtioon ja 

Suomen itsenäistymisen jälkeen myös Suomeen.  

 

 Jos halutaan saada kokonaisymmärrys ja yksinkertaisesti 

esivanhempainselvitys, tarvitaan usein näiden eri arkistojen tietojen 
yhdistämistä 

 

 Tarvitaan paljon vanhojen dokumenttien hankkimista ja selventämistä 
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ESIMERKKI VEROREVISIOLUETTELOSTA 
 

Kostamuksen kylä Porajärvellä, ”lähes kaikilla” sukua Suojärven Kaitajärvellä 

 

  по последней 

ревизии* (лет) 
viimeisimmän 

version mukaan* 

(vuotta) 

ныне на лицо 

(лет) 
nyt (vuotta) 

Иван Фомин 

Ivan Fomanpoika 

- 34 

Терентей Фомин 

Terentei Fomanpoika 

- 33 

у Ивана жена Агафья Игнатьева взята 

Выборгской губернии Кексгольмского 
уезда Шуезерского погоста деревни 

У[ск]ого озера у крестьянина Игнатья 

Терентьева 
Ivanin vaimo Agafia Ignateintytär otettu 

Viipurin kuvernementin Käkisalmen 
kihlakunnan Suojärven pogostasta, 

Kaitajärven (Uskogo ozeron) kylästä 

talollinen Ignatei Terenteinpojalta 

- 33 

у него дети после ревизии рожденные 

hänen viime revision jälkeen syntyneet 
lapsensa 

Козма Иванов 

Kuisma Ivaninpoika 
Анна Иванова 

Anna Ivanintytär 
Иринья Иванова 

Irina Ivanintytär 

  

  
- 

  

- 
  

- 

  

  
7 

  

5 
  

3 
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GENI-SUKUPUUYMPÄRISTÖ ROOLI RAJAN YLI 
OLEVIEN AVIOYHTEYKSIEN TUTKIMISESSA 

 
1. Auttaa ”palapelin” rakentamisessa, kun tieto on todella hajallaan eri 

valtioiden arkistoissa. 

2. Auttaa visualisoimaan 

3. Säilyttää lähdemerkintätietoja, tutkimushypoteeseja ja aineistoja 

profiileissa (lisäksi esim. allekirjoittaneella on käytössä oma tietokanta) 
4. Näyttää sukulaisille yhteydet Aunuksen Karjalaan, jotta he voivat 

osallistua Petroskoin arkiston porukkapyyntöihin ja lähdeaineistotilauksiin 

5. Toimii myös suoraan suomen- ja venäjänkarjalaisten sukututkijoiden 

yhteistutkimusalustana. 
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• Alunperin karjalaisten sukujen tutkimus- ja 

verkottumisfoorumi sosiaalisessa mediassa, 

fokus on ollut erityisesti Raja-Karjalassa 

• Toiminta laajentunut nopeasti koko Suomeen 
viime vuoden aikana. 

• Sukupuutoiminta: 
• Yhteisen sukupuun rakentaminen ja sen 

elävöittäminen. Käyttäjiä sukupuussa n. 4700. 

• Uusien käyttäjien liittäminen olemassaolevaan 

sukupuuhun 

• Opastus sukututkimuksessa ja tekniikassa 

• Sukututkimuslähdetoiminta: 
• Porukkapyynnöt erityisesti Petroskoihin Karjalan 

tasavallan kansallisarkistoon, käännöstoiminta 

• Vanhojen asiakirjojen digitaalikopioiden tilaus ja 

selventäminenS 

• Hautamuistomerkkien valokuvaus 

• Arkistotoiminta keskittyy venäläisiin asiakirjoihin, 

jotka koskevat karjalaisalueita erityisesti ent. 

Aunuksen kuvernementissä 

• Elämäkerta- ja historiatutkimus: 
• Sukupuun elävöittäminen biografioilla ja valokuvilla 

• Teemaprofiilit (esim. runonlaulajat, sotiemme 

veteraanit) 

SUOMI JA KARJALA-PROJEKTI 
 

 

 

Kaikki toiminta on 

vapaaehtoista talkootyötä! 
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MITÄ ON SAAVUTETTU  
 

 

 

    … tähän mennessä? 

• Sukupuutoiminta: 
• Ainutkertainen, laadukas ja laaja Raja-

Karjalan alueen sukupuu, joka on 

laajenemassa 

• Maailmanennätys käyttäjien lukumäärässä 

pienellä sukumaantieteellisellä alueella 

• Sukujen jäsenet ovat löytäneet uudelleen 

toisensa, myös eri valtioista, esim. Venäjältä 

• Sukututkimuksesta on tullut monelle uusi 

harrastus 

• Aktiivinen yhteistyö venäläisten 

sukututkijoiden kanssa 

• Sukututkimuslähdetoiminta: 
• Suuri mysteeri, Venäjän arkistolähteisiin 

perustuva sukututkimus ei ole enää mysteeri 

vaan ”arkipäivää” 

• Suuri määrä Petroskoin porukkapyyntöjä 

• Vanhojen asiakirjojen selventämistyö (mm. 

Moskovan RGADA-arkistosta) 

• Suuri määrä hautakuvia 

• Elämäkerta- ja historiatutkimus: 
• Suuri määrä valokuvia (lähestyy n. 10 000), 

kerronnallista tekstiä ja biografioita puussa 

Suojärven Annantehtaan kirkko 
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SUKUPUUTOIMINTA 
 

 

 

 

• Sijaitsee Geni-ohjelmassa 

• Ilmainen käyttäjätili riittää ei-aktiivikäytössä, ja osittain erittäin aktiivisessakin 

käytössä 

• Henkilöprofiilien lukumäärä enemmän kuin 1 milj. Karjalan alueella 
• Puuta hallinnoidaan – erityisesti laatuun kiinnitetään suurta huomiota 

• N. 50 koordinaattoria auttamassa, lisäksi kolme ”omaa” kuraattoria 
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FACEBOOK JA VK.COM 
 

 

 Suojärvi-

projekti -ryhmä 

Ilomantsi

-ryhmä 

Venäjänkielinen 

Suojärvi-

projekti –ryhmä 

(VK) 
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Laatukontrolli 1: LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN 
 

 

 

• Projektit kannustavat lähteiden merkitsemiseen 

• Lähteiden merkintä on mahdollista monella eri tavalla, ja tapoihin löytyy 

ohjeita 

• Geni-profiileissa lähteitä voi merkitä esim. linkkeinä profiilin 
tekstikenttään (näkyy myös ulkopuolisille) sekä lähdetyökaluun (ei näy 

ulkopuolisille) 

 

Lähdetyökalu: 
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Laatukontrolli 2: KURAATTORITYÖ 
 

 

 

• Profiileita on mahdollisuus lukita kuraattorien toimesta (Master-profiilit, 

violetti kehysväri) – vain kuraattorit voivat editoida niitä lukitsemisen jälkeen 

• Lukitseminen rauhoittaa tilannetta, missä on paljon päivityksiä, ja haastavia 

lähteiden luotettavuustilanteita 
• Kuraattoreilla on enemmän työkaluja laadun hallintaan 
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Laatukontrolli 3: YHTEISTYÖKUMPPANIT 
 

 

 

• Suurempi määrä silmäpareja per sukupuuosio nostaa laatua päivitysten 

yhteydessä 

• Ongelmatilanteiden havainnointi ja raportointi aktiivista 

• Auttaminen nopeampaa 
• Lähdekeskustelu helpompaa 

 

> Alueellisiin projekteihin kaivataan lisää yhteistyökumppaneita 
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ISOT PROJEKTIT: YHTEISTYÖKUMPPANIT 
 

 

 

• Kuvasta puuttuu pääprojekti Suomi ja Karjala, n. 4700 yhteistyökumppania 

 

 

 

 

”Iso projekti”: yhteistyökumppanimäärä ≥ 200 
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PIENET PROJEKTIT 
 

 

 

”Pieni projekti”: yhteistyökumppanimäärä < 200 
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KARJALAN PAIKKAKUNTAPROJEKTIT 
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Verkostoituminen: Facebook-ryhmät 
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Miten mukaan sukupuuhun? Laita sähköpostia 

minulle niin autan:  

reijo.savola@gmail.com 

 


