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Kristiina Hopia

Sakkolan-Pyhiijiirven oloi stamenneineaikoina
Lahden sukututkijoiden jcisentilaisuudessa 6.9. I 996 pidetty esilelmci

Piiiielinkeinonaoli maanviljelysja siihen liitryve
karjanhoito.Ruis, kauraja ohra mainitaanverokirjassaalueenkylviiluvuissaja heiniiii mainitaan
myciskorjatun.
Ruotsin kuningasJuhanaIII aloitti sodanVeniijli?ivastaan1570.Sotaakeytiin 25 vuottaja se
piietfi v. 1595.Ayriipiiiin alueeltatuhottiin puolet
siellii olleista taloistaja asukkaatliihtiviit pakosalle. Teitii ei silloin ollut, joten pakomatkatehtiin pitkospuitaja metsiii pitkin. Moni entisistii
talollisistaei palannuttakaisinvaan asettuimuualle, joko Suomeentai kauemmasrauhallisemmille seuduille.
PontusDe la Gardievalloitti joukkoineenKiikisalmen l:innin 1580. Ruotsi joutui luovuttamaan
sen Tiiyssin?inrauhassa1595 takaisin Veniijiille,
mutta valloitti sen uudelleen 1600-luvunalussa.
jolRajat vahvistettiin 1617 Stolbovanrauhassa,
loin Ruotsiinliitettiin Inkeri ja Kiikisalmenliiiini.
Sakkolassa
oli 1589verokirjanmukaanvain 5
talonpoikaa, kaikki luterilaisia. Pyhejervi oli
kuulunut aiemmin Sakkolaanja liitettiin sitten
Kiikisalmeen,jotta sen kirkkoherra saisi paremmat tulot. Ortodoksiveestrioli paennutVen?ijiille
tai tuhoutunut.Sakkolassa
oli l59l 70 luterilaista
tafonpoikaaja1593 66.
Laatokan Karjalassa oli 1500-luvun lopussa
40.000 asukasta,joista puoletjiii Ruotsin vallan
alaisuuteen.
Pyhejervelliij a SakkolassaNikoskoin monasterilla (luostari) oli l3 tilaa, Konevitsanluostarilla
32 ja Valamon luostarilla47. Vilakkalassaja Salitsanrannallaluostaritaloissa
asuneetisiinniiitsij?it
ottivat vastaan talonpoikien verot. Talonpojat
olivat vain tytivoimaa.
Jaakko De la Gardie (Pon-tuksenpoika), valloitti Kiikisalmenliiiinin. Kiikisalmenkaupungissa
ent. Korelassaoli veniiliiisiii puolustajia2-3000.
Viisi kuukautta kestiineen piirityksen jiilkeen
elossaoli en?iiivain 100.Linnoitus antautuiI. M.
Puskinin suostuessaneuvotteluihinja jossa antautujille rnydnnettiin vapaa piiiisy Veniijiille.
Kiikisalmioli antautunut
2.3.161l.

Kunda-kulttuurin
Karjalanvarhaisesta
asutuksesta
ajalta (n. 7000 eKr.) kertoo Antrean kuuluisa
verkkol<iytci.
K?ikisalmenKarjala oli karjalaisen kulttuurin
ydin. Karjalan heimon syntykotina pidet?iiinOlhavanjoen tienoota. Heimon esi-isZit lieneviit
muuttaneettiiiiltii Laatokan l?insipuolelle.Aiemmin aluettaasuttivatlappalaiset.
Novgorodyritti 1220-luvultaalkaenkiiiinnyttiiii
Karjalaa ortodoksiseenuskoon. Torkkeli Knuutinpoika puolestaanteki Ruotsistakiisin v. 1293
ristiretkenKarjalaan.
KuningasBirgerin v. 1316 Karjalan naisille
antamasuojelukirje on vanhin Suomen kansallisarkistossaoleva asiakirja ja t?issiihiin lupaa
antaa kaiken suojeluksensaKarjalan naisille ja
leskillekaikkeaviikivaltaavastaan.
Sotia kdltiin jo tuona aikanaja useita vuosikymmeniii kestiineidentaistelujen j iilkeenKarjala
jaettiin 1323 Pehkinesaaren
rauhassaRuotsinja
Novgorodinkeskensiten, ettli raja kulki Rajajoesta Kannaksen halki Siirkilahteen. Saimaan
pohjukkaan.Tiiiiltii Savon j[rviseutujen kautta
Pohjanlahteen.Itiiinen Karjala Ii itettiin Novgorodiin, Vatjan viidennekseen.
Ortodoksiuskonto lisiiiintyi 1329 perustetun
Valamon luostarin ansiosta.Suurin osa pitiijien
eli pogostienmaistajoutui ylimysten liieniffksiksi. Moskovakukisti 1478NovgorodinhallitsijansaIivanaIII:n toimesta.
Veniiliiiset hiivittiviit 1495 laajalti Karjalaa.
(Pitkaviha1495-97).Sodatjatkuivat I 500-luvulla
rajanmolemmillapuolilla.
Sakkolassa,Pyhiijiirvikin kuului siihen, oli v.
1480282taloasekii214 kyliiil. Verotettujamiehi?i
oli 556. KuuluisaVatjan viidenneksenverokirja
on vuodelta1500ja siinii on mainittutalojenluvuksi314.Veroamaksaviamiehiii480.Kaikkien
asukkaidenlukumiiiiriiksi on arvioitu n. 2400.
Koko viiestrioli kreikkalaiskatolista.Taipaleessa
oli kauppiaita
33.
Vatjan viidenneksenverokirjan mukaan Pyhiijiirvelliioli 97 kyliiii,joissa 137taloaja 207 veroa
maksavaamiest?i.Viikiluku oli 1.242 henkeii.
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Paikallinenviiestdvoimisti kamppailuavalloittajia vastaatj iirj estiiytyensissiIi ikkeeseen.Veniijiille muuttoalkoi 1617.Talonpojatliihtiviitsalaa
joko yksitellen,kymmenientai jopa satojenperheiden ryhmissii ottaen mukaansavrihiin omaisuutensa.Mycis kotieliiimiii vietiin. Pyhiijiirvi
itseniiistyi1632ja sielliion ollut omakirkko.
Ruotsihalusialistaakarjalaisetkorottaenveroja
ja jakaenmaataaatelisille.Viiestcinvainoaminen
ortodoksisenuskonnon tiihden alkoi. Vuosina
1620-40liihti yli 20.000 karjalaistakotiseudultuli tilalle mm. entisiii kruutaan. Siirtov?iken2i
ja tilattomiaSavosta1601-13sanuntorppareita
oli 1613 197luterilaista
toja perheitli.Sakkolassa
ja I 1 kreikkalaiskatolista
talonpoikaa.
Veniijii ryhtyi sotimaanRuotsia vastaan165658. Taasalkoi pako Veniijiilleja vuoteen1657
mennessiilehti 250 perhettiiKiikisalmen et. lii?i4.107perhettii.Yhteensiiheitii
nistiija pohjoisesta
oli 20.000-22.000henkeii. Koko 1600-luvulla
muutti 50.000karjalaistaliihinniiTverin alueelle,
ja muualle.
Inkeriin,Suomeen
Taipale,joka oli saanutkaupunkioikeudet
1617
poltettiin 1656 eikii se enii?inoussutuudelleen.
RauhasolmittiinKaroisissa1661.
Rauhanvuosinatiloille asettuneetuudisasukkaat ryhtyiviit viljelemiiiin peltoja ja kaskeakin
poltettiin.Elettiin yhteistaloutta.
Tiloilla oli monasti useampiveli perheineen.Talousrakennuksia, jotka olivat yhteiset mainitaan Pyhiijiirven
Yliijiirvelleolleenriihen,elliinsuojat,aitatja sauna. Tuvat saattoivatolla jokaisella erikseen.
joissa saattoiolla 40 asukastaoli
Suurperheet,
hyvin mahdollinen.
Karjalassa
Vuodentuotto jaettiin kunkin kyliin pelloilla.
paikalleja otti
Kruunukinliihetti arviomiehensii
papisto
ym.
virkamiehet.
Samoin
omansa.
SakkolassaKiviniemen kyliistii veljekset Samuel,Cnutja Grels Koiranensaivat160markan
sakot, koska olivat sunnuntainakalassa,eiviitkii
menneetkirkkoon. Rahaaheillii ei ollut, vaan
joutuivat vangituiksi, sillii sakot piti maksaa.
Vuosioli 1695.
Katovuodet1690-luvullaolivat ankarat.Yhtamittaisetsateetja vuoroin kuivuuspilasivatviljan. Madottuhosivatnauriitaja kaalia.Sotaviikikin otti osansaja kansakiirsi niilkiiii. Pahimmat
vuodetolivat 1696-97.Silloin koko Suomenviikuoli 1/3nelkiiiinja tauteihin.
estcistii
Suuri Pohjan sota, jota kiiytiin 1700-luvulla
PietariSuurenjohdollahiivitti KarjalanKannasta.
Veniifiiiset1703-01hyrikiitessiiiinalueelletekiviit
suuriatuhoja.Viipurin valtausoli maaliskuussa
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1710. Sakkolanhalki kohti Pyhiijiirveiija sen
Yl[jiirven kyliin Wernitsanpuoleltakulki talvitie,
josta veniiliiiset joukot eteniviit Kiikisalmeen.
Puolustajia
oli 4-500ja veniiliiisiiikymmenkertainen m?iiirA.
Varusviiki jaksoi pari kuukauttapuolustaalinnoitustaja miesvahvuusoli huvennutpuoleen.
Kiikisalmiantautui8.9.1710.Koko Suomi oli
valloitenu1713-14.
Karjalaisistaasukkaistaosa pakeni kodeistaan
ja osa liittyi inkeriliiistensissijoukkoihin.
Jiiljelle
jeiineitarangaistiinmitii ankarimmin.
ja
TsaariPietari Suuri vaati uskollisuudenvalan
lupasi entisetoikeudet,uskonnonoikeudenmyos
luterilaisille,tilat ja maat niinkuin Ruotsinvallankinaikana.Niiihin lupauksiinei uskottu.
Miesviien viihiiisyyden vuoksi jiii pellot kylviimiittii ja l'll7-19 ankarat hallat veiviit sadon.
Katoja oli useina vuosina periikkAin. Vanhan
Suomenolotkin olivat ankeat.Uudenkaupungin
rauhasolmittiin v. l72l ja KarjalanKannasjiii
Veniijiinpuolelle.Ruotsinkruunuoli lahjoittanut
ja PietariSuuri menettelisamaita suosikeilleen
moin.
Tiloja oli Sakkolassa
v. 1706 173ja Pyhdjarvellii 150. Verokirja vuodelta 1724 Sakkolasta
kertoo: Sakkolassaoli hovileirejii,joiden tulot
saatiinuseasta
tilastaja niita olivat Sakkolanhovileiri, Haparaistenhovileiri, Petiijiirvenhovileiri
ja Lapinlahdenhovipaikkasekii myds Riiskassa
mainitaan olleen kreivin ja se tunnetaanmyds
hovileirinpaikkana.Kruununosuudellekuuluivat
kyliit: Noisniemi, Riiihiinvaara, Tikansaari,
Valkjiirvija Sumpula.Verot suoritettiinkruunulle
tai hovileiriin kuuluvilla tiloilla hoviherroille.
Tiloja oli 128ja autioita27. Asukkaitaveroluettelon mukaanyhteensii717. RutikciyhAtsaattavat
puuttualuetteloista.
Pyhiijiirvellii mainitaan: Pyhiijiirven hovileiri,
Riiskanhovileiri,Illiliin hovileirija Kiimajiirven
hovileiri. Kruunun Osuudelle kuuluivat kyliit:
Kahvenitsa,Alakylii, Pdlhdld,Kalamajaja osa
Kiimajiirveii.Tiloja oli 151ja autioita13. Asukkaitayhteensii866.
Molemmassapitiijiissiioli mainintaammoisista
ajoista asuneestasuvusta - Sakkolanpuolella
Haatain (Kuismin) ja Pyhiijervella Kovero.
Useimmallatilalla viljeltiin peltoonja kaskeen.
Lisiiksi oli karjaaja usein kyntojuhtanaolivat
hiiriit. Useimmissataloissaviljelyn ja karjanhoija muutamiamerkintcijii
on
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ta, joista PyhiijiirvenYliijiirven kyliissii mainitaan
suvutNokirekija Hopia.
Hatut aloittivat Ruotsissasodan Ven?ijiiiivastaan v. 1741ja sita seurasiPikku viha. Suomi
miehitettiinja sotapaAttyi1743.
Asukkaita oli Sakkolassa1754 viiestriluettelon
mukaan2.617ja Pyhajervellii3.225.Uusiaasukkaitaoli tullut molempiinpitiijiin.
Ruotsin kuningasKustaa III aloitti sodanVeniijiiii vastaanja sitii kiiytiin 1788-90.Rauhasolmittiin Viiriiliissiija rajat eiviit muuttuneet.
Maakirjoja Kiikisalmen etel2iisestiilii2inistiion
ainakinvuodesta1610alkaen.Sit?ikinvarhempia
saattaal6ytyA, mutta liiiinien rajat ovat muuttuneet. Niimii rullat ovat vuoteen 1696 asti (rulla
LTl337). Epiivakaatolot, kadot ja sodan tuhot
ovat ehkii hevifiiineetmaakirjat 1700-luvunvaihteen tienoilta. K?irejapiiytiikirjojasen sijaan on
aina vuoteen1710astija niistii voi
1640-luvulta
ldltye suvustamielenkiintoistatietoa (rullat ES
r794-1802\.
Suuri Pohjan sota ja sitii seurannutIso viha
aiheutti oikeuslaitoksentoiminnan keskeytyksen
tai sitA pitiviit ven?iliiiset,joiden arkistoistaltiytynev?itaikanaanmainitut puuttuvatasiakirjat.
JoensuunYliopisto on julkaissut 2 kirjaa ja
niiden tiedot liiytyiviit Petroskoista.Asiakirjoja
Karjalanhistoriasta1500-ja 1600-luvuilta,
osaI
1987,osaII 1991,eli K?ikisalmen
liiiininmaakirja
vuodelta1647.I-osassaon mukanaVatjan viides
verokirja. Teksti on vanhaaruotsin- ja veniijiinkielistii,eike site ole suomennettu.
Kiikisalmen pohj. liiiinin veroluettelossaon
varsintarkkaanmerkitty mm. siat, lehmiit, hevoset,koirat, lampaat,nuotat,veneetjos niitii oli ja
myds miesluku.Niimii ovat mycishinnoiteltu eli
mies oli sama arvoltaan kuin hevonen.Krirajapiiytiikirjat pohj. Kiikisalmen liiiinistii alkavat
rullastaESl803-.
Sakkolanpitiijiin Neusaaressa
eli v. 1637 Pedi
Raivo ja Metsiipirtissiiv. 1629 SussiPecki. jiilkimmlinen ehkiipii esi-isii Suen Tassulle,joka
mainitaanViiind Linnan Tuntemattomassasotilaassa.Ammattejakinon mainittu muutamia.Hirsimaakariniin Sakkolassakuin Fyhajiirvelleja
Yliijiirven kyliin Ryhmiikyliissii satulamaakari.
Tiimii olikin sitten hevosammattejaharjoittaneiden kylii viime sotiin asti. HenttosenVilppu lopuksi ehkii tunnetuin.Verokirjassaja viiestciluettelossavuosilta1724ja 1754 oli mainittuammatit
unilukkarija siltavouti.
Pitiijien historiakirjat ovat hyvii tietoliihde suja niistiimm. VanhanAyriipiiiinhistokututkijalle

ria osa I, kirj. Ester Kiihcinen (MetsossaTampereella kellarissa), Karjalaisen heimon histori4
kirj. VAin<iVoionmaa,Kikisalmen historia kirj.
Erkki Kuujo Sakkolan historia kirj. Veinii IGasalainen,Riiisiiliin histori4 kirj. Rosen, Raudun
histori4 kirj. Eros Jiiskeja Kappale kannakselaisvaiheita,kirj.
Impi Wiika (Pyhej.historia).
ja
I 800-luvunalussaelettiin vielii suurperheissii
isiintii saattoi olla isii tai pojista se, joka oli parhaaksi katsottu, kykenevii ja sopivin fiihiin tehteviiiin. Omaisuusoli yhteistii.
Veniijii soti Napoleonia vastaanja sotilaita otettiin myds Karjalasta.Osa l?ihti vapaaehtoisestiosa
ei.
Suomensota syttyi 1808ja vendl?iisetAleksanteri I kiiskystii valloitti Suomen.Sotapii?ittyi 18(D
ja Suomi liitettiin autonomisenaosanaVeniijiiiin
Karjalan olot eiviit tiisti muuttuneetvaan Niko
lai I:n toimesta25.1 1.1826peivetysseasetuksess4 (oka oli mustareunainenAleksanteri I:n kuolemanjohdostaja prof. E. G. Palm6ninmielestA
asiakirjan laatuunkin katsoentiiydellisesti paikallaan) Kannaksen talonpojat muuttuivat lampuodeiksija kaikki lahjoitusmaatjulistettiin lahjoitusislntient?iydeksiomaisuudeksi.
Talonpoikien oikeudet uhrattiin peleten koko
Suomenoikeuksienmenettimistii Sakkolaja Pyhejervi olivat myiis niiitii maita. Pyhej?irvelle
Wernitsanhovissakiiviviit Ylnjiirven ja Wernitsan
lampuodit tehden 40-100 hevostyiip?iiviiii pitkin
vuottaja 25-60jalkatyiipiiiviiii kes?ill?i.
Hovien staarostat kiiviviit kylisse kiertiien talosta taloon hakemassatyiiviikeii ja talot oli rakennettava tien varsille, jotta oli k?iskyn tuojan
helpompi kopauttaa seiniiiin. Tiitii hovissa tehtiiviiii tyritii kutsuttiin ropotiksi. ja mentiiv[ oli minne kiiskettiin. Tytikalft piti palata halrc6ean kotoa vaikkajalkaisin, jos ei sattunutolemaansilld
kertaa oikeanlaisetmukana.Matka saattoi olla yli
20 km.
Pankkiiri, paroni Vladimir Freedericksz oli
ostanut maita neine vuosina itselleen ja omisti
mm. Taubilan hovin, jota my<ihemminasutti Karl
Fazer. Suomenvaltio lunasti Pyhejiirvelti ja Valkeamatkasta86.500hehtaariavuonna 1875.t ampuodit saivat sittemmin ostaa itse raivaamansa
j?ilkeenhe
pellot ja maat Suomenvaltiolta. T?im?in
ol ivat vapaitatalonpoikia.
Suuret katovuodet olivat vuosina 1868 koko
ja Sakkolassakuoli l/3
Suomessa.Pyhiij?irvell?i
viiestiistii hiit?iravinnon aiheuttamiin sairauksiin
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Toisintokuume ol i paljolti kuo leman aiheuttajalla.
(kuolleisuusluku/sairastuneet).
Joka talolla on oma tarinansa ja joka suvulla
historiansa. Siispii vielii lopuksi sukututkimuksesta Karjalasta ja ehkiip:i voin antaa muutaman
vinkin kiiytyiini liipi 200 rullaa, lainaten ne silloisestaValtion arkistosta.

Karjalaisten
sukujentutkimus
Moni sieltiijuuriansaetsineistiivoi todetaolevansa karjalainen.Niiin ei ole liiheskiiiinkaikkien
kohdalla.MuuttoliikeKarjalanalueelleoli suuri
ja savakotniiistii yksi iso ryhmii. He eiviit ole
karjalaisia.Puoliksi kyllii mycihemmin,sillii satuli sukuunkarjavakon naidessakarjalaistytrin,
laistaverta.Entisiniiaikoinapidettiinhalveksittavanaasianakun karjalaistlttcimeni vihille savakon kanssa.Hiinestiisanottiin"on ruvennutsavakoksi". Saksasta,Puolasta, Ruotsista, Virosta,
ja Hiimeestiiym. tuli
Inkerinmaalta,
Pohjanmaalta
sukujasinne.
ja sen maalaiskunnassa
Viipurin kaupungissa
oli runsaastisukunimettrimiiija se viittaa heidiin
tulleenmuualtamuuttajina.
Sukunimioli perintcimyds naiselleKarjalassa
ja vastatlimiin vuosisadan
naisetottivaihteessa
vat miehensiinimen.Ny palataantakaisinentiseen.Useimmissapitiijissiikirkonkirjaton alettu
Karjalaisiasukujavoi aloitkirjata 1730-luvulla.
taa tutkia kummastapliistii tahansa.Hyvii olisi
keriitii vihityt ja senjiilkeen heille syntyneetlapset. Lapsia ei ole merkitty jokaista kastettujen
luetteloihinja lapsialitytyykin sitten lisiiii kuolleitten luetteloista.Alkuperiiisissiimikrofilmatuissakirkonkirjoissakastettujenkohdallamainitaanmy6skummit.
ja senvanhat
Karjalankannasoli lahjoitusmaata
talonpojatmuuttuivat182O-luvullalampuodeiksi.
ja talonpoSuomenvaltio osti maat 1870-luvulla
jat saivatlunastaaitse raivaamansaomat maansa
itselleen.Suvut pysyiviit aika vakaastipaikallaan
Ison vihanjAlkeenja niiin samastakyliistiija pitiijiiste liiytyy suurinosasuvuistaviime sotiin asti
asuivat
asuneina.
Vpl. PyhiijiirvelliiKahvenitsalla
ja heillii oli taloja ja tiloja kymmeniii.
Piirssiset
Yliijarvienkyliissiiasui suku Hopiaja heillii oli
taloja 7 kpl. Molemmat suvut pitiij?issiijo 1600luvulla ja he ovat tulleet Jiiiiskestiivuosisadan
nAihinkyliin.
alkukymmeninii
Kirkonkirjoja ei ole aina saatavillaja nekin
ostat usein puuffeelliset tiedoiltaan. Sakkolan
suurenpappilanpalossatuhoutuivanhimmatkir-
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jat ja sieltiialkaatiedotv. 1748liihtien.Pyhejarven rippikirjoissaei mainita lapsia kuin vasta
1760 luvulla. Apuna ovat tiilltiin henkikirjat,
joista parhaat vuodelta 1724, rulla E52693 ja
vuodelta1754,rullaES2706.Mukanamycismm.
Rautu ja Riiisiilii. Niiissii asukkaaton mainittu
pitiijistekyle kyleltii ja talo talolta, lapsetmyds
rippikirjantietoja
mukana.Sakkolantuhoutuneen
tZimiipaikkaakummastija niiillii piiiistiiiin 1600fuvun puolelle.Inkeristii ruJlaLTl392 vuodelta
1687 sisiiltiiii mytis asukkaatInkerinmaankylistii
talo talolta kustakinkyliistii.
Ortodoksienvarhemmattiedot ovatjuuri niiissii
henkikirjoissa,sillii metriikat ovat kirjoitetut
vasta 1860-luvunpuolivlilistlialkaen.Vanhassahenkiveroa
w. 1784-1811.
Suomessa
ei kannettu
Tahanjiiii aukkopaikkaortodoksiensukujatutkiessa.
isiltans. sielunveVeniiliiisetkeriisiviitmiespuol
ja joitakin luetteloitaon
roa eli podusniemaksua
tallessaMikkelin maakunta-arkistossa.
SakkolaPyhiijiirven ortodoksinenseurakuntakuului Palkealansrk:aan.
Sakkolanja Kiikisalmen historiakirjoissaon
mainittu rekryytiotto, johon joutui kaikkiaan
Kannakselta5.733 miestii. Monikaan heistii ei
palannuttakaisin.Oiseenaikaanhaettiin"valitut"
kotoaanja vietiin kuka mihinkin palveluspaikkaan. Sotamies-staarostojen
l?thisukuei joutunut
rekrytoinnin kohteeksi.Esa Kuukka Tampereelta
on tutkinut Lemin rekryoidut, ja heitii oli 40.
Vain 1 niiistii palasi.Hain kadonneitapoikia Hopian sukututkimustatehdessenija kaikkiaan Pyhiijiirveltii liihti sotilaina tai rekrytoituina 166
poikaaja miestii.Nuorin ll-vuotias. Tiimii tapahtuivuosina1797-1812.
on 2 kymmenMikkelin maakunta-arkistossa
senttistiiasiakirjanippua,joissa on niiistii pojista
tietoa veniijiinkielisenii.Heikki Ylikangas tekee
parhaillaanSuomensodastakirjaa ja ehkApiihiin
olisi ottanutniiistii asiakirjoistatietoja teokseensa.
Joitakin poikia ja miehiii saattoiolla mycis Suomen sodassaKarjalasta.Tuskin kaikki.
Pitiijien pdytiikirjat ovat hyvii tietoliihde ja
1860-luvullane ovat kirjoitettu suomenkielellii.
Pyhiijiirvelta ldytyivet niimii alkuperiiistenkirkonkirjojen sivut ja ne on mikrofilmirullilla.
Niiissii mainitaan pit?ijiinkokouksissakesitellyt
asiat ja paljon on yksifyiskohtaistatietoa. Vailainatut varat isiinnille ja heidiin tavaiskassasta
kuumiehensiimainittu sekiimm. ruotuvaivaiset.
Perunkirjatovat hyvii tietoliihdeja niit?ion runon
saastitallessa.Mikkelin maakunta-arkistossa
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niiitii lukematonmiiZiriija noin 3 kuukauttahenkikin kuolemanjiilkeen ne on yleensii tehtiin.
Mikkelin asiakirjatovat nyt llihimmiit 2 - 3 vuotta
Vaasassaja sieltli saa kopiot koska niiifii ei ole
sidottuliimakansiinvaan ne ovat nauhoillasiististi kiinnitetyt.
Nykyiset perunkirjat ovat niinikiilin saatavina.
Vasta syksyste 1995 alkaen tehdyt on siirretty
VuodestaI 945 perunkirjojasaa
verotoimistoihin.
kunkin kiiriijtioikeudentoimistostaja kun pyytii?i

kakkoslaadunsaa muutamallakympill:i aika tukun tietoja; asuinpaikat,vihkipiiiviit ja liihisuvun
virkatodistuksetovat niissii yleensii mukana.
TiimI kaikki perunkirjan lisiiksi.
Karjalassailmestyneetpiiiviilehdet on mikrofilmattu ja niissii on aivan tarkalleen kirjoitettu
tapahtumathiiiitappeluistavaaleihin, murhiin j ne.
Tietosuojaaei silloin tunnettu.Karjalan kannaksella ilmestyi mm. Karjala-lehti,Kiikisalmen Sanomat, tyOviienlehtiliym. julkaisuja.
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