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suhteeks:
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Karjalan

kansa

kastetaan

Ensimmdisen
vuosituhannen
lopussa
ja ortodoksinen kirkpyrkivdt
katolinen
ko kilpaa pohjoisille
alueilasutuille
laatole. 0rtodoksinen
kirkko saavutti
kan Karjalan
noin
100 vuotta
aiemmin
kuln Ldnsi-Suomeen tehtiin
ensimmdinen
ristiretki.
Ulottuipa
sen vaikutus ldnmitii
osoittavat
iddstii
si-Suoneenkln,
papsuomenkieleen lainatut
sanat risti,
pi, pakana ja kummi, jotka edustavat alKekeellisinta
tietoa
kristinuskosta.
hittyneernpi
15nsanasto onkin perdisin
neste.
kaupUuteen uskontoon o1i tutustuttu
joita
paretkilld,
karjalalset
tekiviit
Kiovaan, vieliipZi aina KonsNovgorodiin,
sittantinnopoliin
saakka. Usko juurtui
kiiiinnytystycin tuten jdrjestelndllisen
loksena.
Idzin kirkko
ei kuitenkaan 1evittenyt
oppiaan asein, vaan nunkit tekivbt hiljaista
kiidnnyttystydtd
alueelle
perustetuista
luostareista
lukuisista
Vakdsln.
Nbistd merkittdvimmdt
olivat
1amo, perustettu 1100-1uvu11a, Konevitsa
1393 ja Petsamo 1520 sekd kauernpana Syviiri ja Solovetski.
Kansan vanhoja pakanallisia
tapoja
ei saatu hdvltetyksl,
vaan nii11e pyrittiin
antamaan kristil1lnen siseltd.
Esirnerkiksi
sepitettiin
pyhistd
kertomuksia
kilvoittelijoista,
jotka nyt alkoivat
nousta kalevalaisten
sankareiden rinnalle.
Tarinoihin
liitetpaikallista
tiin
ainesta, niin ettd ihmiset tuntisivat
ne paremmin ornikseen.
Kansankielinen raamattu ja jumalanpalveperiaate,
1us o1i kirkossa
hyvdksytty
mutta pienten kansojen keskuudessa sitii
ei pystytty
noudattanaan kuin saarnan ja
rukousten osalta.
Arkeologlsen
perusteella
aineiston
voldaan Karjalassa
todeta kristinuskon
30

vaikutusta
1000-1uvu11a. Se voimistui
1100-1uvu11a ja varsinkin 1200-1uvu11a.
Karjala o1i syrjiiinen
Novgorodin maakunta.
Se sai melko rauhassa kehlttea
perlnteitdiin.
Arkkipiispa
Makari valitti
vield
1534 paimenkirjeessSSn,
ettd karjalaiset
yhd palvoivat
pyhissa lehdoiskutsuivat
saan luonnonvoimia,
arpojia
e1i tietejid
antamaan lapsi11e nimen ja
hautaamaan vainajat
ky1len kalmistoihin,
ja harveivet nuisteluanteja
vainajille
joittivat
nonenlaista taikuutta kristillisten menojen 1is:iksi.

Karjalan

alue

ja

kulttuuri

ja uuden kristilVanhan karjalaisen
lisen
kulttuurin
sulautumlnen
kestiki
kauan elkd karjalalnen
alnes peessyt kokonaan katoanaan, vaan niiistd aineksista
syntyi
se
omaleimainen
kalevalalnen
joka sdilyi
kulttuuri,
tdrndn vuosisadan
alkuun ja jonka nei11e tekivdt
tunnetuksi vlime vuosisadan runonkerddjbt.
Hallinnon,
kuten asutuksenkin keskuspaikka laatokan Suomen puoleisilla
a1uei11a o11 Vuoksen suussa sijaitseva
Korela
Keikisalml.
eli
Karjala
o1i vielii
jakamaton ja siihen kuululvat
Kdkisalmen
lisdksi
seuraavat kirkkopitdjdt
e1i por .. ....
gostat:
AyrdpaiS, Jdiiski, Rdisdlai, Sakko1a, Rautu, Kurkijoki,
Sortavala,
Salmi
ja Savilahti
e1i Savo, nykyisen Mikkelin
seudut. Todenndkcjisesti kaikkiin
pogostoihin rakennettiin
kirkot.
1200-1uvu11a Karjala oli mahtavimnillaan ja se ulotti
valtaansa aina Per6Pohjolaan saakka. Kirkollisen
hallinnon
lujittuminen
edisti
sarnalla Karjalan pogostojen
liittyrnistei
Novgorodiin
mycis
maallisen hallinnon
osalta. Yhtelstyd ja
liittosuhde
muuttui vehitellen
hallinto-

1 200-l
alkoivat
l24O yrit
tem511d kuitenkir
novgorodi
Nevskin
levottomi
vat ja
riltojen
ikuisiksi
ren rauhi
Karjalan
Savon po
Novgorodi
toriasta
Voimak
Novgorodi
kirkolle
loin tle<
senkymnen
alaluosta
vottomat

Sotaa

ji

I57O z
lana valI
haan. Ruo
ta Karjal
si Novgo
tetty.
Se
uusi
sot
Ruotsin v
na ruotsi
ja
Konev
munkeista
jelle.
Vaikei.
rauhassa
tiin
Ruo
kii6nnyttd
ja1aisi11
oman usl
l'laaraf

t11

suhteeksi.
Karjalaisten
osallistuttua
kapinaan Novgorodin ruhtinasta
Dirnitrid
vastaan tdmii kukisli
Karjalan
asevoimin
l27B ja alisti
Novgosen lopullisesti
rodin alalsuuteen. Karjalaiset
sdilyttijota
vdt
laajan
silti
itsehallinnon,
johti
Kekisalmessa asuva maaherra.
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Karjalasta

alkaa

1200-1uvu11a iddn ja ldnnen uskonnot
alkoivat
taistelun
Karjalan herruudesta.
I24O yritti
piispa Tuomas ratkaisua
1ehtemd115 liikkeelle
sotajoukon kanssa. Se
kuitenkin
lydtiin
Nevajoen taistelussa
novgorodilaisten
pdiillikiin
Aleksanteri
Nevskin johdo11a. 01ot alkoivat
muuttua
levottorniksi.
1293 ruotsalaiset
valtasija linnolttivat
vat
Viipurin.
Pitkien
j6lkeen
riitojen
saatiin
1323 aikaan
ikuisiksi
ajoiksi
solmittu
Pdhkiniisaaren rauha. Sen raja jakoi
ortodoksisen
Karjalan
kahtia.
Jddsken, Ayrdpddn ja
Savon pogostat sai Ruotsi,
muut jdivdt
Novgorodille.
Eikd rauhasta,
kuten historiasta
tieddmme, tu11ut ikuista.
Voinakas
kehitys
o1i
tunnusomaista
Novgorodin Karjalalle
ja ortodoksiselle
kirkolle
aina 1500.1uvun lopulle.
Tuolloin
tiedetddn
Karjalassa
olleen kuutisenkymmentd luostaria
tai
skiittaa
eli
alaluostaria.
Mutta sitten
alkolvat
levottomat ajat.

Sotaa

ja

rauhaa

1570 alkoi taas taistelu
Karjalasta.
Tiimii vaihe pedttyi
1595 Tdyssinain rauhaan. Ruotsi voitti
mrtsuuria alueita,
jonka alaisekta Karjala jei Venejalle,
sl Novgorod o11 1400-1uvun lopu1la liitetty.
Seuraavan vuosisadan alussa alkoi
johon
uusi
sota,
liittyi
monenlaisia
Ruotsin valtapyyteitd.
Tiimdn sodan aikaValamon
na ruotsalaiset
mn. hdvittivZit
ja
Konevitsan
1610-11. Osa
luostarit
munkeista surmattiin,
osa pakeni VenAje11e.
Vaikein
kausi
alkoi,
kun Stolbovan
liitetrauhassa 1617 Kiikisalmen lddni
Nyt alettiin
tiin
Ruotsiln.
ortodokseja
kdiinnyttdei luterilaisuuteen,"
vaikka karjalaisille
rauhansopimuksessa oli taattu
oikeus.
oman uskonnon harjoittamisen
Mddrdttiin
mm., ette jokaiseen ortodok-

siseen kirkonkylddn
oli rakennbttava lupappila seterilainen
kirkko ja papille
kd rnaksettava papille
veroa. Joka toinen
jusunnuntai o1i kdyteivd luterilalsessa
papin
malanpalveluksessa.
0rtodoksisen
kuoltua
tuli
tyytye
vain luterilaiseen
pappiin.
Kuolemanrangaistuksen
uha1la
kiellettiin
luterilaisia
vaihtamasta uskontoa.
Pietari
Brahen nrlelestd kaikki-a
luterilaisuomea puhuvia oli pidettdvd
sina ja piispa Gezelius kirjoitti,
ettd
ortodoksinen
usko
on
samanarvoinen
ttperkeleen ja pimeyden,
ja paturkkien
Vuosien 1627-35
kanain
uskonrr kanssa.
v51i115 muutti Kiikisalmen ldZinistei 1500
perhettii Vendjdlle
vainoa pakoon.
jo1656-58 kdyti-in ns. ruptuurlsota,
pdZittyi
ka ilrnan
rajojen
nuuttamista
Vallisaaren
rauhaan. Pahiten tdrnd koecja
joiden
Karjalaa
Inkerlnmaata,
teli
kautta
hdvittden
sotajoukot
kulkivat.
ja ortodoksiset
Mycis luterilalset
talonpoikaisjoukot
mittaa toisistaan.
ottivat
Karjalaiset
olivat
saaneet tarpeekseen
ruotsalaisesta
komennosta, niin etta sodan aikana monet heistd
yhteisolivat
tydssZi vendlSisten kanssa. Rauhan tultua
ja
he pelkdsivdt
kostotoimia
niinpd
Karjalasta
Vendjdlle
siirtyi
4IO7 perhettii,
eli kaksi kolmasosaa alueen viiesVuonna 1630 oli
tbstd.
Kdkisalmen ldenissii vield
48 ortodoksista
kirkkoa ja
rukoushuonetta
sekd 17 pappia ja diakojiilje11a
Vuonna 1685 oli
yhdeksiin
nia.
ja neljd
kirkkoa
Pappeja o1i
kappelia.
jumalanvain muutama eikd siidnncillinen
palvelustoiminta
mahdo1llsta.
Luollut
terilaisia
kirkkoja
vuosisadan 1ooli
pussa 24.
0n toki syytii mainita,
ettd muutamat
piispat,
esim. 1600-1uvun 1opul1a Viipupiispana
rin
toiminut
Petrus BAng suhja ymtautul
ortodokseihin
ldnpimdsti
miirtdviiisesti,
mikzi helpotti
hetkeksi
heiddn asemaansa.
-Suuri
Pohjan
1700-luvun alussa kdyty
Sen pddttytaas Karjalaa.
sota hevittl
olleen eniiii
laskettiin
esse ortodokseja
Veniijdl500-600 henked. Nyt alue joutui
jiii Ruotsille ja vain Pohjois-Karjala
KarmiehittivZit
1e. Jo 1710 vendldiset
ja loivat
jalan
sinne oman hallinnon,
vasta 1721. Orvaikka rauha solmittiin
viiestdd usvannotti
kirkko
todoksinen
kohtaan.
esivaltaa
uutta
kollisuuteen
vaikeaa.
vannominen
o1lut
Eike
sen
paranivat,
viiestb alkoi liOlosuhteet
eliim?i elpyi.
sddntyd. Myiis hengellinen
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Valamon, Konevitsan ja Petsarnon luostarit
rakennettiin
uudelleen. 1780 ilmestyl ensimmdinen suomenkielinen, Sortavalan luterilaisen
seurakunnan kirkkoherran Samuel Alopeuksen vendjdnkielestd
kddntdmd lyhyt ortodoksinen katekisrnus,
jonka Pietarin
metropoliitta
hyviiksyi.
Silti
kaikki el o1lut hyvin. Uudet papit
olivat
vendliiislA
eivdtkZi osanneet kansan kieltd.
Hei-ddn toiminnastaa tehtiin
paljon valituksia.
ja sinne jouSotavden otto lisddntyi
tuminen saattoi
rnerkitd jopa 25 vuoden
palvelusta.
Site paetessaan mm. Aunuksen
puole11ta muutti karkureita e1i biegtoja
Suomen puo1e11e. Suornussalmen alueel1a
oleva Hietajdrven-Kuivajdrven
vienankarjalainen
asutus lienee
saanut alkunsa
sinne asettuneista karkurelsta.
jdi vain kaksi ortodoksista
Ruotsille
ja Taipale Lipeseurakuntaa:
Ilomantsi
rissd.
Tddlldkin
paranivat,
olot
niin
ettii niiiden yhteinen asukasluku o1i vuosisadan lopussa jo 27OO henked. Pappien
jdrjestdmisessii
ja kirkkojen
rakentamisessa heitd avustivat
jopa
veniiliiiset,
itse keisari.
Te€i11akin olivat
useimmar
paplt
jolloin
vendliiisiS,
jdi
valistus
olemattornaksi.
Paastoa ja muita menoja
ky11ii noudatettiin,
mutta vain harvac
pystyivat
itse
lukemaan, koska suomalaista klrjallisuutta
ei o1lut.

Suoni

Veniijdn

yhteydesse

Kun Suomi Haminan rauhassa liitettiin
jerjestettiln
ortodokslsen
Vendjiiiin,
ja kirviiestcin sdzinnijllinen sielunhoito
ha11into. Vendldisen vlrkamiekollinen
ja
ja
kauppiaiden
histcin
sotilaiden
myiis LAnsiSuomeen syntyi
asettuessa
seuraSuomen kaupunkelhin ortodoksisia
ja niiille
kirkkoja.
rakennettiin
kuntla
Varsinkin sotilasseurakuntia
o1i mycihemmin useita.
hiipPietarin
aluksi
Karjala
kuului
hallintoelirnepakuntaan ja paikallisena
ha11ind toimi Viipurissa
"Hengellinen
vdest6
Vuonna 1892 ortodoksinen
tustt.
yhdistettiin
onaksi arkkihiippakunnaksi
tuli
ja
arkkiplispaksi
ensimmelseksi
piispa Antoni. Vuosisadan puoViipurin
jdlkeen alkoivat
ensimmeiset koliviilin
jumalanpalvelukkonaan suomenkieliset
saivat luvan haset. V. 1827 ortodoksit
kea valtion virkoja.

Kreikkalaiskatolisten
kreikane1i
Suomessa
uskoisten, joita nimiei alettiin
kiiyttdd,
mairirii v - lB70 o1i 35 .000 e1i
V. 1900 heltzi o1i
2 % maan veestcista.
46.500 e1i 1,71 %. Suurimmat seurakunnat
rnukaan Salmi
olivat
v. 1875 tilastojen
8.000, Suistamo 5.500 ja Taipale 4.000.
Miltel
puhtaastl
kreikkalaiskatolisia
olivat
Salmin kihlakunnan pltdjdt
Sa1mi,
Te€i11e ortodokSuojZirvi ja Korpiselke.
sit olivat
enemmistcin6. nulssa kunnissa
vdhernmist6nd.
Sivistystaso
kreikanuskolsten keskuudessa o1i heikompi kuin luterilaisten,
Lukutaidottomia
o1i enemmdn. Takapajuisten opetusolojen
vuoksi ei pdiissyt muodostumaan ortodoksista
sivistyneistijS.
Ylempiin
sZiZityihin kuuluvla
o1i vdhdn.
ja oLukuunottanatta
muutamia pappisjdseniS
pettajase:idyn
he olivat
vendTakapajuisuus johtuj- peeosin paldisid.
joka o1i enimndkseen vendldispistosta,
td, ei osannut suomea eikd tuntenut paiKoska
kallisia
oloja eikd Suonen lakeja.
viiestci o1i alhaisella
sivistystasolla,
papisto olisi
o11ut ainoa ortodoksisen
kirkon ja sen viiestcin etujen valvoja kovelvollisuudet,
ko maassa. Nyt nekin
jotka
papistlle,
lain
mukaan kuuluivat
papeille tai
silrrettiin
luterilaisille
paikal1isi1le
Vendldisetvirkamiehille.
kin totesivat
1860-1uvu11a, ettd kaikkien epdkohtien perimndinen syy o11 se,
paplstoa
ettei
oltu
valnennettu
suomayhteiskunnan
laisen
vaatimusten
mukaiseksi. Kunnallisen itsehallinnon
alkaesyleensd
ra jat
miiiiriiytyiviit
sa kuntien
nlin,
etta
seurakunnat
ortodoksiset
jakautua useammankunnan a1usaattoivat
kunnallishallintoon
tu11ut
ee11e eikd
juuri
ortodokseja
fukuunottamatta
niitii
joissa he olivat
muutamia kuntla,
enernmistcind.
Sivistystaso
alkoi
nopeasti
kohota
sen jdlkeen,
kun Sortavalaan oli v. 1880
perustettu seminaari. Site oli perusteljuurl
tu
krelkkalaiskatollsen
viiestdn
ja
valistustarpeilla
hyvin
se teytti
tehtdvdnsd.
Myds piispa
Antonin
tyij vuosisadan
lopussa 01i tuloksellista.
Kansankieliyleistyivdt,
set jumalanpalvelukset
koujumalanpalvalus- ja
perustettiin,
luja
oppikirjoja
suomennettiin,
Aarnun Koittolehti alkoi ilmestyd ym.
jarruttlvat
Sortovuodet
uudelleen
kehitystd.
Ldnsisuomalaiset
suotuisaa
luterilaisuuden
samaistivat
ia suomalai-

suuden
va-estciii.
vat ortc
kdyttivd
suutta I
0rtodoks:
rnan vdli
kin sinn:
sesta ja
taan.
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Sa1mi,
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Ldlseti kaiko1i se,
i suonai nukaiAlkaesfleense
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Fn a1u-

tu11ut
niitii
enenkohota

E, 1880
Lustelhyvin

ieli-
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ja
suuden
vieroksuivat
ortodoksista
v5,estcid. Vendkiiset
puolestaan samaistivat ortodoksisuuden ja vendldisyyden ja
kiiyttlvdt
hdikdilemdttcimdsri
orrodoksisuutta
Karjalan
vendldistdmisvdlineend.
0rtodoksit
jdlleen
olivat
kahden rintaman vdlissd.
He puolustautuivat
kuitenkin sinnikkdristi
pitden kiinni
suomalaisesta ja karjalaisesta
ortodoksisuudestaan.

Irti

Vendjdstd

Suornen itsendistyttyd
herdsi
ajatus
myds kirkon tdydellisestd
itsendisyydesjota 1919 pidett5, e1i autokefaliasta,
ty kirkolliskokous
anoi Moskovan patriarkka Tihonllta.
Tihon mytjnsi kuitenkin
vain autonomlan eli sisdisen itsehallinnon 192I. Ortodoksista
kirkkoa koskeva
asetus saatiin jo syksyll6 1918" Sen aikaansaamisessa &nil Nestor Setd1d1ld oli
erittdin
suuri ansio.
Mycis orna pappiskoulutus alkoi sarnaan aikaan. Valtion omistamat ortodoksiset kirkot,
jotka o1ivat pbdasiassa varuskuntakirkkoja,
otettiin
nuuhun kriyttijiin
tal
hdvitettiin.
Sen sijaan
seurakuntien
omistamat kirkot, esirn. Tanpereen ortodoksinen
kirkko, jdivdt
edelleen seurakuntien kdytt6dn.
Aluksi o1i kiistaa myds ka-lenterista,
sil1d
veniildissyntyinen
arkkipiispa
Serafim ei halunnut siirtyii
vanhasta ajanlaskusta gregoriaaniseen.
Kehitys johtl
mm. Moskovan patriarkan
vangitsemisen
vuoksi siihen,
ettd kddnnyttiin
Konstatinopolin
patriarkaatin
puoleen, jolta
anottiin
autokefaliaa.
Sieltdkin
myi5nnettiln
vain autonomia. Ndlden jdrjestelyjen yhteydessd piispa Serafim siirretja uudeksi piistiin
lakkautuspalkalle
paksi tuli
vlrolaissyntyinen
Hernan Aav.
Kirkkokunnan hallinto
siirrettiin
Viiourista
Sortaval aan.
V.
1935 saatiin
toinenkin piispa, Aleksanteri Karpin.
1930-1uvun 1opu11a ortodoksinen kirkko elikin
onnellista
ai-kaa, johon kukoistavat
luostarit
antoivat
arvokkaan
ja
vdrikk62in
lisdnsd.
Sota keskeytti
ja syiiksi kirkkokuitenkin
kehityksen
kunnan jdlleen
suuriin
vaikeuksiin.

Jii 1 leenrakennu

s ta

Ortodokslt

nenettivat

kanta-alueensa

ja kaksi kolmasosaa jdsenistii
joutui
ejdlkeen
vakkoon. Talvisodan
kaikki o1i
valkeaa ja
vdliaikaista.
Niinpd uuden
sodan avattua tien Karjalaan,
ensimmdiset seurakunnat siirtyivdt
sinne jo sykja
sy11d I94I
ldhes kaikki
palasivat
seuraavana vuotena. Paljon oli kuitenkin
tuhoutunut.
Sita alettiin
valittcinesti
ja rakentaa,
korjata
kunnes uusi ldhtij
o1i edessd.
jdlkeen ei o1Toisen siirtolaisuuden
tu endd yhtd neuvottomia kuin edel1ise1ld kerral1a,
vaan kirkollinen
tyii kdynnistettiin
uusissa oloissa
viipynetta.
Jumalanpalveluksia
pidettiin
kou1u11la,
ja seurakuntaluterilaisissa
kirkoissa
taloissa.
Papisto liikkui
hajallaan o1evien
seurakuntalaisten
1uona.
Korkein
johto asettui
kirkollinen
Kuopioon. Seurakuntajako
uudLstettij n,
niin
e[Ld
1.1.1950 alkaen seitsemantoista
lakkau*
tetun
seurakunnan ti1a11e muodostettiin
neljetoista
uutta.
Kirkkokunnan
vdhdn
toistakymmentd
vuotta kestdneestd jdlleenrakentamisesta
kantoi
vastuun 1950 annetun lain rnukaan
Suomen valtio.
?y6hcin kdytetylki
9000
milj.
markalla rakennettiin
13 kirkkoa,
ja
44 rukoushuonetta
19 pappilaa
tai
muuta virka-asuntoa
sekd perustettiin
20
hautausmaata. V. 1953 annettiin
uusia
oloja
vastaava
asetus
kirkkokunnasta,
jonka nirni samalla muutettiin
kreikkalaiskatolisesta
ortodoksiseksi .
Sodan jSlkeen tuli
vield yksi ongelrna. Vendjdn kirkko vaati 1945 Suomen ortodokseja palaamaan Moskovan patriarkaatin yhteyteen.
Suornalaiset alkoivat
viivytystaistelun
saaden tukea Konstatinopolin patriarkalta.
Kun suomalaiset o1ivat vastahakoisia
ehdotusta hyvdksymddn,
tarjousta
parannettiin
tarjoanalla
v.
1948 Uydellistd
itsendisyyttd
eli autojota
kefaliaa,
jo
suomalaiset
olivat
kahdesti turhaan anoneet. Sekiiiin ei auctanut. Todettiin,
ettd vain Konstatinopoli
voi autokefalian
mycintdd. Vuoden
1950 kirkolliskokous
siirsi
aslan v.1955
pidettdvddn
kokoukseen. Kun kirkon asema
o1i siihen
mennessd huonattavastl
vahvistunut,
kirkolliskokous
hylkdsi
esityksen keskusteluitta.
Vendjdn kirkkokin
perui vaatimuksensa ja sopi 1957 suomalaisten
kanssa palauttaen
samalla luostarit
Suornen kirkon ha1llntaan,
mistd ne
olivat
kiistan
alkuvaiheessa jo siirtyMoskovan alaisuuteen.
neet
Samalla se
vasta nyt tunnusti
v. 1923 tapahtuneen
JJ

liittymisen
tiin.

Nykyinen

Konstati-nopolin

patriarkaat-

hallinto

jakautuu kolmeen
0rtodoksinen
kirkko
hiippakuntaan:
Karjalan
hiippakuntaan,
jota johtaa Kuopiosta kdsin arkkipiispa
Johannes apunaan apulaisplispa
Ambrojota johsius, Helsingin hiippakunlaan,
taa metropoliltta
Tihon ja Oulun hiippajossa
kuntaan,
toimii
metropoliitta
Leo. Vdkiluvultaan
suurirnmaksi hiippakunnaksi on nyt noussut Helsingin
hiippakunta, jossa on 242OO henkeii. Karjalan
hiippakunnassa on 24.2O0 Oulun 7500. Kun
kirkosta
on sodan jdlkeen eronnut paljon
vdked, on vilmeisen tilaston
mukaan tdssa tapahtunut
muutos.
Sen nukaan on
rnuuttovoitto v. 1987 o11ut kolmattasataa
henked. Hiippakunnat jakautuvat
seitseja koko naa yhteenmddn valvontapiiriin
sd 25 seurakuntaan. Lisdksi on pieni Valamon luostariseurakunta.
Tampereen seurakunta
kuuluu viidenteen valvontapiiriin
yhdessii Turun, lldmeenlinnan ja lahden seurakuntien
kanssa. Tdstd voi jo havaita,
ettd LdnsiSuomen seurakunnat ovat alueiltaan
laajoja kdsittiien kukin useita kuntia.Niinpd Tarnpereen seurakunnan alue yltde Porista
Jiimsdnkoskelle ja Virroilta
Va1keakoskelle.
Tete aluetta
yksi
hoitaa
pappi, kirkkoherra
Lintu.
Seurakunta on
perustettu
1950. Sita ennen Tampere kuului lliimeenlinnan seurakuntaan.
Tasavallan presidentti
nimittdii
piispat virkaansa ja arkkipiispan
nimityksen
vahvistaa
ekurneninen patriarkka.
Joka
vi-ides vuosi kokoontuva kirkolliskokous
peidttSS kirkon
tdrkeirnmistd
ja
asloista
toineenpanovalta
on kirkollishallitukse11a. Seurakuntien hallinto
on samantapai-nen kuin luterilaisessakin
kirkossa.

Vanhimpia kirjoja
ovat historiankirjat
Ripillei
e1i
metrikat.
kiiyneiden
luettelot
alkavat
1800-1uvun alussa.
pidettdvdksi
Peekirjat
mddrdttiln
1905,
mutta ne alkavat
erdissd
seurakunnissa
jo edellisen vuosisadan 1opu1la.
METRIKAT, eli merkintdkirjat
e1i historiankirjat
ovat vanhimpia, ensinmdiset
jo
o v a t 1 7 0 0 - 1 u v u n 1 o p u lt a , n i m i l L d i n
Kiikisalmen 1765, Kitelan 1783, lappeenrannan 1786, Suistamon 1792, Sortavalan
Il95 ja Korpiseldn 1799. Ne jakautuvat
vuosittain
kolmeen osaan: syntyneiden,
ja kuolleiden luetteloihin.
vihittyjen
Syntynelden fuettelossa
mainitaan 1)
jdrjestysnurnero
lapsen
vuoden alusta,
tyttjt ja pojat erikseen, 2) syntymdaika,
39 kenelle syntyi,
kuka syntyi ja kuka
(Anja Jiiiiskeldisen
kastoi,
esimerkiksi
esimerkin
mukaan) Koitonseldn
kyldn ta1ol1isel1e Andrei Jeflmofille
poika Steja kastoi pappi Ivan
fan, kirkkoon otti
Titof,
4) ka.stepdivd, 5) ketkri olivat
sylikummit.
Aidin nlmi tulee luetteloihin melko mycihddn 1800-1uvu11a. Aluksi
samassa sarakkeessa ovat vanhempien nimet, lapsen nirni ja papin nirni, joten on
oltava
tarkka selvitettiiessii
kuka kukin
on. 1900-1uvu11a luettelo
laajenee auja siihen tulee samalkeanan levyiseksi
1a lisdd merkintdjii.
Vihittyjen
luettelossa
mainitaan 1)
parin numero vuoden alusta, 2) ketkd vihi tt I in ja kuka vi hki. Jdlleen yhdessei
sarakkeessa malnitaan
esim. Sortavalan
kihlakunnan
Suistanon seurakunnan Suistamon kyldn
ta1o111nen,
leski
Stefan
Andrejev otti
valmokseen sanasta kyldstd
talollisen
Ivan Markovin tytteren
Paraspappi Ivan
kevan, vihkimisen
toimitti
Titof,
3) vihkipaiva,
4) todistajien
n1met. Tdmdkin luettelo
laajenee mycihemmin
ja siind rnainitaan sitten
morsiusparin
ikdmerkinndt,
uskontunnustus,
monesko
avioliitto
kummallakln on yn.
Kuolleiden
jestysnumero,

Vdestijrekisterit
sukututkijan

ja
nahdollisuudet

pito ortodoksisen kirKirkonkirjojen
vasta Pyhdn Syaloitettiin
kon piirissd
nodin
1764 antaman piiiitdksen jdlkeen.
Kuitenkin
vain rnuutamassa seurakunnassa
kirjat
alkavat ennen v. 1800.
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luettelossa
ovat 1 ) jiirmiehet ja naiset erikseen,
ja -paikka, 4) kuollnsyy,
3) kuolinaika
5) kuka on ripittdnyt
ennen kuolemaa,
6 ) rnihin on haudattu . Mycihemrnin tulee
lis2itietoja,
mn. hautauspdivd ja kuka
suoritti
hautauksen.
Jos rnetrikassa
yksi
mainitaan
vain
pdivd, se nerkitsee
aina juuri
syntymd
tai kuolinpdlvdd,
ei kaste tai hautauspdivdii.
Vihittyjen
luettelossa
el o1e
tleto ja kuulutuksista.

HET
DEN 1
luette
vain
puo1e1
telois
tyrndn
lut ai
luett€
Andrei
r Jl rrarr

rikin
^ ^ ! l

sistd,
vaase€
toon
179t.
linen
1o11is
aakkos
^ i , , ; f

on me
hdn on
mutta
selvit
Luette
isdnni
den il
fkdmer
nakin
Nirnen
nainis
kimus
ehtool
raan.

P;i;
jiilkee
lot lc
ttitse

nd h'dn
myds a
ja keiy
nyt al
rakunn
ka sel
tahi
1
paikka
nut, y
pisto
voitet
kaikki
vitsee
teliist
salmes

MW
Ne a1l
ja yle

istoriankiri kdyneiden
fun alussa.
iv?iksi 1905,
eurakunni ssa
jat e1i hisensimndiset
., nimittiiin
33, lappeen, Sortavalan
l jakautuvat
syntyneiden,
L.teloihin.
mainitaan 1)
len alusta,
syntymdaika,
.tyi ja kuka
Jddskeliiisen
in kyldn tae poi-ka SteL pappi lvan
etkd olivat
l luetteloi111a. Aluksi
rhempien nini, joten on
i kuka kukin
laajenee autulee samal*
nainitaan 1)
2) ketkli vi.een yhdessd
Sortavalan
runnan Suis!ski
Stefan
asta kyldstii
Edren Paraspappi lvan
lstajien n1!e my6hemmin
horsiusparin
nonesko
s,
I
[at 1) jiirIt erikseen,
I kuolinsyy,
h kuolemaa,
ptnnin tulee
he ia kuka
l*

vain

yksi

pri syntyrnii
bi hautaussa ei

o1e

HERRAN PYHALLA EHTOOLLISELLA KAYNEIDEN LUETTELOT e1i
ripilld
kiiyneiden
perheluettelot
luettelot
alkavat
eli
vain kuudessa seurakunnassa 1700-1uvun
puole11a. Ehtoo11isella
kiiynelden luetmainitaan mycis lapset heti synteloissa
tymdn jd1keen, koska ehtoollinen
on o1lut aina mycis lapsille
avoin. Esimerkki
Pappi
luettelon
Suistamolta:
otsikosta
Andrein luettelo
Sortavalan kihlakunnan
piispa EePyhdn Pietarin
hiippakunnan,
ja Pyhimys Nikolauksen kirkon vdrikin
ja ihmiestd, seurakunnan virkamiehistti
jotka
Marian taisistd,
osallistuivat
paasvaaseen astumisen vuoksi pidettyyn
ja
pyhrille
Herran
ehtool11se11e
toon
1791. Luettelon alussa mainitaan kirkolperheineen,
linen
sitten
tavirkakunta
ja tilattomat
lo11iset
kylittdin,
kyldt
Sukulaissuhteet
aakkosjdrjestyksessii.
Luetteloon
eivdt kdy tarkasti
selvi11e.
vain miehen nimi ja mik61i
on merkitty
hdn on nalmisissa,
myiis vaimo ja lapset,
mutta muut ruokakuntaan kuuluvat tdytyy
selvittdii
vain nimen ja idn perusteella.
ja
Luettelossa
on henkildn
etunimen
isdnnimen lisdksi
ikd vuosina, alle vuoden ikeisten
lasten
osalta
kuukausina.
Ikdmerklnncjissd
voi perZikkiiislnd vuoslnakin
vuosien
heittoja.
o1la
useiden
Nimen yliviivaus
merkitsee joko mruttoa,
nalmisiin
menoa tai
kuolemaa. Sukututpddasiassa
kimus 1800-1uvu1la
rakentuu
ja metrikoiden
ehtoollisluetteloiden
va1905
vuoden
PAAKIRJOJEN alkaesssa
kZiyneiden luettejdlkeen
ehtoollisella
piti
merkitd
Piiiikirjoihin
1ot loppuvat.
'titse kunkin nimi, siiSty ja ammatti ynnd hiinen syntymdnsd aika ja paikka kuin
ripilld
hdn on ollut
myds aika, milloin
sekii menja kdynyt Herran ehtoo1lisella
myciskin seuniinkuln
nyt avioli-ittoon,
rakunnan jdsenten kuoleman aika ja paikseurakuntaan
ka sekd seurakuntalaisten
mytis
niin
pois muuttamisen alka,
tahi
paikka,
mistii tai mihin joku on m-luttajotka Suomen panut, ynnd rnuut tiedot,
ja asetuksen mukaan on velpisto
lain
ovat siis
merkitsemZian". Siellii
voitettu
tarmitd sukututkija
ne tiedot,
kaikki
ovat KiVanhimmat pdZikirjat
vitseekin.
1892 ja Kiiki1891, Tiuralasta
teldstii
1895.
salmesta
MWTT0ASIAKIRJAT ovat puutteelliset.
Ne alkavat
vasta l92O- ja 30-1uvui11a
ja yleistyvet
1940-1uvu11a. Vain muuta-

katkelmia
missa seurakunnissa on lyhyitii
1800-1uvun rnuuttokirjoista.
KIRKOSTA ERONNEIDEN LUETTELOISSA ON
jelkeiselte
tietoa
varsinkin
sotien
ajalta.
AVIOLIITTOASIAKIRJOJA
on
siiilynyt
ja
kuulutustarunsaasti.
Ne sisiiltijvdt
vihkimistd
kuten pekoskevia liitteita,
runkirjoja,
morsiamen ja sulhasen kuuym. Tdmd sarja
lusteluja
todistuksineen
alkaa yleensd 1700 ja 1800-lukujen vaihteessa,
vanhimnat ovat Lappeenrannasta
1772. Monissa seurakunnissa on lisiiksi
VIHKIMAKIRJAT, joissa
erilliset
on netrikatietojen
lisdksl
sulhasen
tietoja
ja
morsiamen taloudellisista
oloista,
ja heiddn nimikirjoikuulutusajankohta
tuksensa tai puumerkkinsd. Ndmd alkavat
1800-1uvun alussa ja pddttyvdt
1920-1uKahdesta edellisestd
vu1la.
asiakirjaja ne auttavat
sarjasta
saa lisdtietoja
lciytdmddn toisesta
seurakunnasta tulleen
sulhasen ta morsiamen ldhtcipaikan.
Jos metrikat
ovat ovat tuhoutuneet,
ovat muista seurakunnista
saapuneet synja kastei1rnoitukset
tyniikorvaanattomia. Arkistojen
tuhoutumisia on mycis tapahtunut. Eslmerkiksi
Uudenkirkon seurakunnan arkisto
tuhoutui
viime
sidassa
kokonaan. V.1946
papiston
on laadittu
ja seurakuntalaisten
toimesta uusi pdiikirja
silloin
eldneistii
ihmisistii.
KyyrijlZin arkistosta
siiilyi
vain yksi pddkirja.
Myiis Sa1rnin ja Suojdrven pddkirjat
ovat tuhoutuneet
sotaa edeltdvSltd
ajalta.

Mistd
tietoja
saa
Mikkelin maakunta-arkistoon
on talletettu kaikki vuoden 1949 lopussa lakkautettujen
seurakuntien
arkistot.
Lisdksi
sielld
on useita Kanta-Suomen kaupunkiseurakuntien
sekd varuskuntien
vanhoja
arkistoja.
Joensuun
maakunta-arkistossa
ovat
Pohjois-Karjalan
ortodoksisten
seurakuntienllornantsin,
Joensuun ja Taipaleen
V. 1950 perustettujen
arkistot.
seurakuntien arkistot
ovat niiden omassa hallussa.

Tutkijan

ongelmia

0rtodoksisten
seurakuntien kirkonkirjat
ovat vendjdnkielisiei
1920-1uvun alkuun saakka.
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Henkilijnj-met esiintyvdt
aina venejAnkielisessd
muodossa, Andrei, Mihail,
Ivan, Vasili jne. Kun siirryttiin
suomenkipliciin
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paikoin
suomentamaan, jolloin
syntyy
tulkinnoissa kirjavuutta.
Isdn nimi on tdrked. Sukunini alkaa
esiintye
vasta 1900-1uvun alussa syntypdeikirjoissa
neissa
muutamin harvoin
poikkeuksin. Isdn nimen tdrkeytte osoitLaa, ettd avioLtomana syntynyt lapsi
merkiteen aina lsdn nimelld
Bogdanov,
-vor

i^1,JUKd
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Bogdan on mytis nornaali miehen nlrni, joten kaikki
Bogdanin pojat ja tytteret
eivdt sulnkaan ole aviottomia.
Vendjdllei kdytettiin
kauan juliaanista kalenteria.
Gregoriaaniseen kalenteriin
siirtymlnen
tapahtui
Suomen ortodoksisessa kirkossa vuoden 1920 alusta.
Vanhan ajanlaskun
mukaan merkittyihin
pdivdnddrlin
tulee
lisdtd
1900-1uvun
pdivdyksiin
13 pdivdii,
1800-1uvun 12
ja
pdivdd
1700-1uvun
11 pdivdd.
On
joskus vaikea tietee,
onko korjaus suoritettu
jos
vai ei. Sen voi tarkistaa,
vanhat kirjat
ovat tal1e11a, muuten ei.
Joskus muutoksia on myijs saatettu
tehde
vddrin.
Ortodoksisten
seurakuntien ja kuntien
rajat
eivet
aina vastaa toisiaan.
Esimerkiksi
kuuluisa
Bornban talo Suojbrven
kunnan Kuikkaniemen kyliin
numerolla 4
kuului
Annantehtaan
seurakuntaan,
muu
osa tilasta
Suojbrveen. Jos syntyrnd- tai
kuolinpaikaksi
on merkitty
Sortavala,
se
voi olla lahdenpohja, Har1u, Uukuniemi,
Jaakkima, Lumivaara tal Ruskeala, jotka
kokonaan tai
osittain
kuuluivat
Sortavalan seurakuntaan.
0rtodoksisten
kirkonkirjojen
peruspdbse kuin 1700-1800-1utee11a ei siis
kujen
seuduille.
Myds muissa asiakirjasarjoissa
on puutteita.
Vanhan Suonen
puole11a ei pidetty
henkikirjoja
17831811 Katariina Suuren uudistuksista
johtuen. Sen sijaan on olemassa hdnen luomansa uuden henkiveron
vendjbnkielisld
luetteloita.
Kdkisalmen
pohjoisessa
lddnissii e1i
ja
KeskiRaja-Karjalassa
pidetty
ei
henkikirjoja
Ruotsin va11an aikana, koska sielta
ei peritty
henkirahaa.
Ne alkavat vuonna 1818 ja vuodesta 1880 a1kaen ne ovat suomenklelisid.

JO

Kirkonkirjojen

nikrof

ilnaus

Luovutetun alueen ortodokslsten seurakuntien
rnikrofilmaus
kirkonkirjojen
mikrokorteille
toion Valtionarkiston
vuoden 1949
mesta saatu juuri
valmiiksi
loppuun e1i seurakuntien lakkauttamiseen
saakka. Kun niiden hakemistot vield valyleiseen kdytmistuvat
saadaan filmit
tcicin. Mycis toimivien
seurakuntien kirjojen filmausta aloiteltu.
MikrofilmikorMikkelin inaakunta-arkistit
talletetaan
jridvdt
ta1letoon ja Valtionarkistoon
kortit.
Kiteliin
seurakunnan kirjoja
on
kddnnetty yksityisen harrastajan toimesta my6s suomeksi. N:tite monisteita on
erdissd suurimmissa arkistoissa.
Sen sljaan yleistii,
kaikkia kirjoja
koskevaa
suomentamista ei o1e edes suunniteltu.
Ede11d olevan perusteella
selvidd,
ette sukututkijalla
ei yleensd o1e niitd
joita
valmiuksia,
kirkonortodoksisten
kirjojen
tutkimiseen
Siksi
tarvitaan.
joudumme tilaamaan tarvitsemamme tiedot
valmiina sukuselvitvksind.
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