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Ortodoksisukuien tutkimus
Suomessa
Ortodoksisuus
Suomessa
kirkko on Suomessaluterilaisen
Ortodoksinen
kirkon ohella toinen ns. valtionkirkko,johon
kuuluu tiillii hetkelliinoin 60 000jasentA.OrtodoksitovatjuuriltaanpdAosinviime sodissa
menetetynSuomen Karjalan alueelta. Osan
ja
taustatovat Venajalt4Vienasta,Aunuksesta
kauempaakin
Lisiiksi
Venajaneri alueilta.
viime aikoina seurakuntiinon liittynf jasenia
muistakirkkokunnistasekamaahanmuuttaj
i sta.
Kirkolla on kolme hiippakuntaa:Karjalan,
Helsinginja Oulunhiippakunta.Seurakuntia
on
25. Kirkkojaja rukoushuoneita
on noin 150.

heidiin asuinpaikkansa
tuli selville. Vanhojen
seurakuntien
arkistotsiirettiin Mikkelin maakunta-arkistoon.

Ortodoksinen
sukututkimus

Ortodoksinen
sukututkimus
eroaamuustasukututkimuksestaainoastaankirkon arkistojen
ovat samatsukuosalta.Muutenkiiytettavissa
tutkimusaineistot kuin sukututkimuksessa
yleensii.On todettava,ettii nykyisin liihesjokainen sukututkijajoutuu melkeinaina tutkimuksensajossakin vaiheessa perehtymiiiin
myds ortodoksisuloihin,silla siirtolaisuuden
aikana ortodoksejaavioitui kaikkialle Suomeen.Uskonnonmuutokset
olivat tuonaaikana
Seurakunnat
hyri n y leisiir-siirr',ttiinherkastinimenomaan
piiriin.
Tausavioliittojen
kautta
valtauskonnon
Vuonna1939 Suomenortodoksisessa
kirkkoja
johdattavat
tat
ovat
kuitenkin
alkupertiiset
ja 4 luostadseurakunnassa
oli 28 seurakuntaa
piiriin.
tutkimuksissa
ortodoksikirkon
jiilkeen luor.utetuille
kuntaa.Talvisodan
alueiltutkimisen
erityispiirteita
Ortodoksisukujen
jaaneisld
le
muodostettiin
ns.
seurakunnista
patronyryminivenajan
kieli.
ovat
ajanlaskuero.
jotka
niillii.
siirtoseurakuntia,
toimivat
alueilla,
joihin valtaosaseurakunnan
jasenistasijoitet- met ja kirkonkirjojenrakenne.Kasittelenniita
muuttivat myohemminerikseen.Suuia muutoksiaai
tiin. Jatkosodanaikanaseurak:unnat
seurauksena
taheutti Suomenitseniiistymisen
takaisinKadalaansiirtyakseen
uudelleenevakpaltunut Suomenortodoksisen
kirkon irtaanyhkoon r,uonna1944.Siirtovaenasuttamisen
ja
tuminenMoskovanpatriarkanalaisuudesta
teydessaseurakuntienviiki hajaantuiympiiri
muuttuminen
Konstaatinopolin
Ek:umeenisen
perustetmaataja nykyiset,uudetseurakunnat
itsenaiiseksi
tiin vuonna1950.Tlissiiyhteydessii
vanhatseu- patriarkanalaiseksi,hallinnollisesti
kirkoksi.
ja
jiisenet
rakunnat lakkautettiin niiden
siirretminkii alueellehe olitiin siihenseurakuntaan,
vat asettuneet
Sellaisethenkil6t,joiasumaan.
denasuinpaikkaoli tuntematon,siirrettiinkirkjosta kirkonkirjat
kokunnankeskusarkistoon,
siinettiin uusiin seurakuntiinsiH mukaaLun
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Kieli
Suurimmaksiortodoksisukujen
tutkimisenongelmaksion na)'ttan'-t muodostuneen
kieli.
Nain siita huolimatta,etta sukututkijajoutuu
tutkimuksissaan
ainatekemisiin vieraankielen
kanssa.
Milloin seon ruotsi,milloin saksa,miiloin latina, milloin venaja.Ortodoksisenkirkon rirallinenasiakirjakieli
oli noin vuoteen
1920saakkaveniijd.Useimmatsukututkijatkokevat sen suurimmaksiongelmaksisiksi, etta
kieli sekakirjaimistoovat erilaisiakuin mihin
me olemmetottuneet.Kirkonkirjoissakaltetty
vanhavenajankieli poikkeaajonkin verrannykyiseslLmika lisiu osahaantutkimisenvaikeutta.Tosin esiintyvasanastoon hyvin suppea,joten sen opetteleminenei tuota ylivoimaistaongelmaa.Vaikeampaaon usein kasialanselvittaminenl
Karjalaisetolivat aikanaantottuneettAhan
kielelliseenmoninaisuuteen.
Valtion virallinen
kieli oli ruotsitai suomi,kirkon arkistokielioli
veniijii, jumalanpalveluskielikirkkoslaavi ja
omapuhe-ja kaltt<ikielikarjala.

Kirjaimisto
VenajankieltAkirjoitetaankyrillisin kirjaimin.
Tama aiheuttaajonkin verran sekaannusta
ns.
joka on wosien saatossa
translitteroinnissa,
muuttunut. Se aiheutuu translitterointikielen
muuttumisesta.
Ensimmaiseen
maailmansotaan
saakkaveniijiin virallinen translitterointikieli
oli saksa,senjalkeenranskaja nykyisin englanti. Muutoksetaiheuttavateroja nimien kirJoltettuunmuotoon.

Ajanlaskuero
kirkko kayttaajuliaanistakalenOrtodoksinen
teria.Senaika on meillakaltettavaagregoiaanistakalentedajaljessii.Aikaero kasvaajatkuvastihiemanjaon talla hetkella 14 \'uorokautta. 1700luvu1laaikaero oli ll vuorokautta,
l8OOluwlla 12 worokauttaja l900luvulla l3
vuorokautta.Suomenortodoksinenkirkko otti
kalttridn gregoriaanisen
kalenterinja siirtyrnavaiheessa
kirkonkirjoihinmuutettiinns. uuden
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ajanlaskunmukaisetsyntymaajat.
Tassiimuutoksessa
tehtiinjoissakintapauksissa
selviavirheitii. Kaikkien syntymiiaikoihinlisattiin 13
vuorokauttqvaikkal800Juwn puolellasyntyneillelis?iyksen
olisi pitiinytolla l2 vuorokautta. Syntymaaikaan
tuli yhdenpiiiviinvirheniiiskaikillehiemanyli 2o-r,uotiaille!
s?itapauksissa

ja nimenmuutokset
Patronyyminimet
Kirkon asiakirjoissa
kirytetriinyleisestirain
patronyyminimiA.
Sukunimetolivat onodoksialueella yleisia jo l800Juvun puoliviilissa,
muttane eivatolleetpakollisia.Kirkonkirjoissa
sukunimiaei jostain syystakaytettykuin poikkeustapauksessa.
Kun etunimivielii annettiin
useinperinniiksi,varsinkinvanhimmillepojille, sukr.rtutkijantulee olla tarkkana sulupolvien vaihtumisen
seuraamisessa.
1900luvun alussaoli useita voimakkaita
kampanjoita,joiden tarkoituksenaoli nimien
suomalaistaminen.Kampanjointi suuntautui
ruotsalaisperiiisiin
mutta ennenkaiktea karjalaisiinja venalaisperaisiin
sukunimiin.Tuolloin
monet,useinvastaaivanhiljattainvakiintuneet
karjalaisperiiiset
sukunimervaihdettiinsuomalaisiin suL-unimiin.
Nimenmuutostehtiin muuttajan kannaltamahdollisimmanhelpoksi.Hanentarvitsivain valitauusi nimi valmiista,painetustaluettelosta,johon oli koottu runsaasti
nimiehdotuksia.
Valinnanjdlkeen muutostoimenpiteerhoidettiinvalmiiksi viranomaisten
toimestanopeutetussa
aikataulussa.
toimin suoritettiin
Viela yksinkertaisemmin
etunimiensuomalaistaminen.
Kirkollishallituksen antamanohjeistuksenmukaisestinimet
muutettiin kirkonkirjoihin kansliatyonii hauseimmitenedeskysymattaasianomaiselta,
lusikohanmuutostavai ei! Niiin Mihailistatuli
Mikko, FeudoristaHeikki, IvanistaJohannes,
Katri, JevJussi,Juhanitai Juho,Jekaterinasta
dokiastaOuti ja niin edelleen.Rikas karjalainen nimiperinnekoki melkoisenkoyhtymisen
noidenmuutostenseurauksena.

Kirkonkirjojen
rakenne

Tutkimusta
vaikeuttavia
asioita

Sukututkimuksenkannalta merkittavat ortodoksisetkirkonkirjatmuodostuvatrippikirjoista ja metrikoista.nippikirjat ovat lrylittaintehluettelot,jotka tehtiinjodl seurakuntalaisten
ka ruosi uudelleen.Kussakinrippikirjassaon
luettelo.
siiskyseisenwoden seurakuntalaisten
Metrikat muodostuvatkolmestakirjasarjasmerkittynasynta,jossaon yksityiskohtaisesti
tyneiden,vihittyjenja kuolleidenluettelot.
Kirkonkirjojenrakennemuuttui suunnilleen
samaanaikaan kun kirkonkirjakieli muuttui
suomeksi.Uudempi muoto, noin \nodesta
1920,on piiakirja,jossa kaikki edellamainitut
kirjasarlaan.
tiedoton yhdistettysamaan

on suhteellisen
hySuomenarkistolaitoksesta
vin saatavissa
kirkonkidatietojaniiden seurajotka ovat olleet aina Suokuntienarkistoista,
men alueella. Tietoa tarvittaisiin kuitenkin
jotka ovat syntymyris sellaisistahenkil<tistii,
neet,tai joiden taustatovat vanhanitarajantakana VenajallA.Tiedetiiiin,etta siellAoleyissa
arkistoissaPietarissa,Viipurissa,Petroskoissa
ja Arkangelissa
on runsaastitietoja,muttaniita
ei ole tiinnetalla hetkellavirallistatieta saatavissa.Ainoa tapatutustuaniiihin arkistoihinon
menniipaikanpaallekielitaitoisena
tai kielitaitoisenja paikallisenkulttuurinsekatavattuntevan awstajankanssaja sopivamaiirado[areita mukana.Tlillii tavoin arkistojenpalvelujaja
niissiioleviatietojaon saatavissa.
Monettutkijar ovat nain tdydentaneet
tulkimustietojaan
tehdaan
Tyotii virallisienkanavienavaamiseksi
jatkuvastirajan molemminpuolin, muttaaikatauluon avoin.

Tutkimusta
helpottavia
asioita
Kutenedellaon todettu,venajankieli muodostutkimisessa
vaikeimmaktaaortodoksisukujen
si koetunalueen.
Tutkimustahelpottaaeriiidenseurakuntien
osahase-ena kirkonkirjojaon viime wosina
kaiinnettysuomenkielelle.Naitasuomennoksia
muttatydta
on vastamuutamista
seurakunnista,
mukaan
tehdaankoko ajanuusienseurakuntien
Tyo on hidastaja lahinnataloudelsaamiseksi.
puuttuminenhidastaa
listen mahdollisuuksien
Impilahden
sitii. Valmiina ovat suomennokset
kunnan Kitelan ja Pitkiirannanseurakunnista
ja Suosekti SuojiirvenkunnanAnnantehtaan
jiirven seurakunnista.
Suistamonseurak-unnan
ja
osaltakaannostyo
on valmistumisvaiheessa,
tietojensuomennustyd
on
Salminseurakunnan
aloitettu.
Suomennustyoon tehty eri seurakuntien
osaltaerilaisinmenetelmiqmuttaniidentulokSalmin
set ovat sukututkijoidenkaytettavissa.
seurakunnanalkuvaiheessa
oleva kaanntistyd
joka tuleeHisKi-tietokantaan.
on ensimmainen,
Ensimmaisten
vuosienkiianndstyoon sielliijo
niihtaviss,i.
Muut suomennokset
ovatarkistolaijolta
yhdistyksella,
toksellatai tyon teettiineella
tiedoton saatavissa.
suomenkieliMikkelin maak-unta-arkistosta
sia sukuselvityksia
on tilattavissakaikistaseurakunnista.Arkisto tekee selvityksiavirkatyona.
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Tutkijapiiri
Ortodoksisukujen
OnodoksisukujenTutkijapiiri perusteniin
tutkijoille,
wonna 1993awksi ja yhdyssiteeksi
joiden taustatovat ortodoksisu!'uissa.
Tarpeen
yhdistyksenperustamiselle
loi sukututkimusyleistyminenja yleisensukututkiharrastuksen
puutetallaalueella.
musopetuksen
Tutkijapiiri on toimintansaaikanajarjestaluentotilainyt lukuisia sukututkimuskursseja,
jotka ovat kessuuksiaja tutustumiskayntej4
tutkimukkittyne€terityisestiortodoksisukujen
sessakeskeisiinasioihin.Lisaksitutkijapiirion
kustantanutortodoksisukujen
tutkimistakasitkustelevanosanSuomenSukututkimusseuran
Sukulutkitantamaansukututkimusoppaaseen
musaskelqskeleeln.
Tutkijapiirinjiisenetovat julkaisseetpiirin
toiminnanaikanakolmisenkymmentisukututkimusjulkaisuaja auttaneetlukuisiatutkijoita
laatimisessa.
alkuun oman sukututkimuksensa
Tatii toimintaajatketaanja toivotaankaikkia
mukaan.
asiastakiinnostuneita
Tutkijapiirinyhteystiedotovat SuomenSukututkimusseuran
sivuillainternetissti.

Loouksi
Ede a on kuvattu joitakin ortodoksisukujen
tutkimisessaesiin tulevia erityispiirteiui, jotka
tutkija kohtaa.Mtkii?in niistd eivat kuitenkaan
ole ylitsepaiiisemattdmiti,
eivatka e$a tehtavi*in
paneutumista.
Vaikeissakysymyksissa
on apua
saatavissaesimerkiksi tutkijapiirin jaisenilte.
Kaiken kaikkiaan sukututkimuson kiinnostava
harrastus,joka antaa tutkijalle paljon sisiiltoa
elAmaanja s)ryentaatuntemusta suvun historiastaja omastataustasta- omastaidentiteetista.

