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Ortodoksisuus Suomessa

Ortodoksinen kirkko on Suomessa luterilaisen
kirkon ohella toinen ns. valtionkirkko, johon
kuuluu tiillii hetkellii noin 60 000 jasentA. Or-
todoksit ovat juuriltaan pdAosin viime sodissa
menetetyn Suomen Karjalan alueelta. Osan
taustat ovat Venajalt4 Vienasta, Aunuksesta ja
kauempaakin Venajan eri alueilta. Lisiiksi vii-
me aikoina seurakuntiin on liittynf jasenia
muista kirkkokunnista seka maahanmuuttaj i sta.
Kirkolla on kolme hiippakuntaa: Karjalan,
Helsingin ja Oulun hiippakunta. Seurakuntia on
25. Kirkkoja ja rukoushuoneita on noin 150.

Seurakunnat

Vuonna 1939 Suomen ortodoksisessa kirkko-
kunnassa oli 28 seurakuntaa ja 4 luostadseura-
kuntaa. Talvisodan jiilkeen luor.utetuille alueil-
le jaaneisld seurakunnista muodostettiin ns.
siirtoseurakuntia, jotka toimivat niillii. alueilla,
joihin valtaosa seurakunnan jasenista sijoitet-
tiin. Jatkosodan aikana seurak:unnat muuttivat
takaisin Kadalaan siirtyakseen uudelleen evak-
koon r,uonna 1944. Siirtovaen asuttamisen yh-
teydessa seurakuntien viiki hajaantui ympiiri
maata ja nykyiset, uudet seurakunnat perustet-
tiin vuonna 1950. Tlissii yhteydessii vanhat seu-
rakunnat lakkautettiin ja niiden jiisenet siirret-
tiin siihen seurakuntaan, minkii alueelle he oli-
vat asettuneet asumaan. Sellaiset henkil6t, joi-
den asuinpaikka oli tuntematon, siirrettiin kirk-
kokunnan keskusarkistoon, josta kirkonkirjat
siinettiin uusiin seurakuntiin siH mukaa Lun

heidiin asuinpaikkansa tuli selville. Vanhojen
seurakuntien arkistot siirettiin Mikkelin maa-
kunta-arkistoon.

Ortodoksinen sukututkimus

Ortodoksinen sukututkimus eroaa muusta suku-
tutkimuksesta ainoastaan kirkon arkistojen
osalta. Muuten kiiytettavissa ovat samat suku-
tutkimusaineistot kuin sukututkimuksessa
yleensii. On todettava, ettii nykyisin liihes jo-
kainen sukututkija joutuu melkein aina tutki-
muksensa jossakin vaiheessa perehtymiiiin
myds ortodoksisuloihin, silla siirtolaisuuden
aikana ortodokseja avioitui kaikkialle Suo-
meen. Uskonnonmuutokset olivat tuona aikana
hyr i n y leisiir- siirr',tti in herkasti- nimenomaan
avioliittojen kautta valtauskonnon piiriin. Taus-
tat ovat kuitenkin alkupertiiset ja johdattavat
tutkimuksissa ortodoksikirkon piiriin.

Ortodoksisukujen tutkimisen erityispiirteita
ovat venajan kieli. ajanlaskuero. patronyrymini-
met ja kirkonkirjojen rakenne. Kasittelen niita
myohemmin erikseen. Suuia muutoksia ai
heutti Suomen itseniiistymisen seurauksena ta-
paltunut Suomen ortodoksisen kirkon irtaan-
tuminen Moskovan patriarkan alaisuudesta ja
muuttuminen Konstaatinopolin Ek:umeenisen
patriarkan alaiseksi, hallinnollisesti itsenaiiseksi
kirkoksi.

Ortodoksisukuien tutkimus
Suomessa
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Kieli

Suurimmaksi ortodoksisukujen tutkimisen on-
gelmaksi on na)'ttan'-t muodostuneen kieli.
Nain siita huolimatta, etta sukututkija joutuu
tutkimuksissaan aina tekemisiin vieraan kielen
kanssa. Milloin se on ruotsi, milloin saksa, mii-
loin latina, milloin venaja. Ortodoksisen kir-
kon rirallinen asiakirjakieli oli noin vuoteen
1920 saakka veniijd. Useimmat sukututkijat ko-
kevat sen suurimmaksi ongelmaksi siksi, etta
kieli seka kirjaimisto ovat erilaisia kuin mihin
me olemme tottuneet. Kirkonkirjoissa kaltetty
vanha venajan kieli poikkeaa jonkin verran ny-
kyiseslL mika lisiu osahaan tutkimisen vai-
keutta. Tosin esiintyva sanasto on hyvin sup-
pea, joten sen opetteleminen ei tuota ylivoi-
maista ongelmaa. Vaikeampaa on usein kasi-
alan selvittaminenl

Karjalaiset olivat aikanaan tottuneet tAhan
kielelliseen moninaisuuteen. Valtion virallinen
kieli oli ruotsi tai suomi, kirkon arkistokieli oli
veniijii, jumalanpalveluskieli kirkkoslaavi ja
oma puhe- ja kaltt<ikieli karjala.

Kirjaimisto

Venajan kieltA kirjoitetaan kyrillisin kirjaimin.
Tama aiheuttaa jonkin verran sekaannusta ns.
translitteroinnissa, joka on wosien saatossa
muuttunut. Se aiheutuu translitterointikielen
muuttumisesta. Ensimmaiseen maailmansotaan
saakka veniijiin virallinen translitterointikieli
oli saksa, sen jalkeen ranska ja nykyisin eng-
lanti. Muutokset aiheuttavat eroja nimien kir-
Joltettuun muotoon.

Ajanlaskuero

Ortodoksinen kirkko kayttaa juliaanista kalen-
teria. Sen aika on meilla kaltettavaa gregoiaa-
nista kalenteda jaljessii. Aikaero kasvaa jatku-
vasti hiemanja on talla hetkella 14 \'uorokaut-
ta. 1700luvu1la aikaero oli ll vuorokautta,
l8OOluwlla 12 worokautta ja l900luvulla l3
vuorokautta. Suomen ortodoksinen kirkko otti
kalttridn gregoriaanisen kalenterin ja siirtyrna-
vaiheessa kirkonkirjoihin muutettiin ns. uuden

ajanlaskun mukaiset syntymaajat. Tassii muu-
toksessa tehtiin joissakin tapauksissa selvia vir-
heitii. Kaikkien syntymiiaikoihin lisattiin 13
vuorokauttq vaikka l800Juwn puolella synty-
neille lis?iyksen olisi pitiinyt olla l2 vuorokaut-
ta. Syntymaaikaan tuli yhden piiiviin virhe niiis-
s?i tapauksissa kaikille hieman yli 2o-r,uotiaille!

Patronyyminimet ja nimenmuutokset

Kirkon asiakirjoissa kirytetriin yleisesti rain
patronyyminimiA. Sukunimet olivat onodoksi-
alueella yleisia jo l800Juvun puoliviilissa,
mutta ne eivat olleet pakollisia. Kirkonkirjoissa
sukunimia ei jostain syysta kaytetty kuin poik-
keustapauksessa. Kun etunimi vielii annettiin
usein perinniiksi, varsinkin vanhimmille pojil-
le, sukr.rtutkijan tulee olla tarkkana sulupol-
vien vaihtumisen seuraamisessa.

1900luvun alussa oli useita voimakkaita
kampanjoita, joiden tarkoituksena oli nimien
suomalaistaminen. Kampanjointi suuntautui
ruotsalaisperiiisiin mutta ennen kaiktea karja-
laisiin ja venalaisperaisiin sukunimiin. Tuolloin
monet, usein vasta aivan hiljattain vakiintuneet
karjalaisperiiiset sukunimer vaihdettiin suoma-
laisiin suL-unimiin. Nimenmuutos tehtiin muut-
tajan kannalta mahdollisimman helpoksi. Ha-
nen tarvitsi vain valita uusi nimi valmiista, pai-
netusta luettelosta, johon oli koottu runsaasti
nimiehdotuksia. Valinnan jdlkeen muutostoi-
menpiteer hoidettiin valmiiksi viranomaisten
toimesta nopeutetussa aikataulussa.

Viela yksinkertaisemmin toimin suoritettiin
etunimien suomalaistaminen. Kirkollishallituk-
sen antaman ohjeistuksen mukaisesti nimet
muutettiin kirkonkirjoihin kansliatyonii -
useimmiten edes kysymatta asianomaiselta, ha-
lusiko han muutosta vai ei! Niiin Mihailista tuli
Mikko, Feudorista Heikki, Ivanista Johannes,
Jussi, Juhani tai Juho, Jekaterinasta Katri, Jev-
dokiasta Outi ja niin edelleen. Rikas karjalai-
nen nimiperinne koki melkoisen koyhtymisen
noiden muutosten seurauksena.
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Kirkonkirjojen rakenne

Sukututkimuksen kannalta merkittavat orto-
doksiset kirkonkirjat muodostuvat rippikirjois-
ta ja metrikoista. nippikirjat ovat lrylittain teh-
dl seurakuntalaisten luettelot, jotka tehtiin jo-
ka ruosi uudelleen. Kussakin rippikirjassa on
siis kyseisen woden seurakuntalaisten luettelo.

Metrikat muodostuvat kolmesta kirjasarjas-
ta, jossa on yksityiskohtaisesti merkittyna syn-
tyneiden, vihittyjen ja kuolleiden luettelot.

Kirkonkirjojen rakenne muuttui suunnilleen
samaan aikaan kun kirkonkirjakieli muuttui
suomeksi. Uudempi muoto, noin \nodesta
1920, on piiakirja, jossa kaikki edellamainitut
tiedot on yhdistetty samaan kirjasarlaan.

Tutkimusta helpottavia asioita

Kuten edella on todettu, venajan kieli muodos-
taa ortodoksisukujen tutkimisessa vaikeimmak-
si koetun alueen.

Tutkimusta helpottaa eriiiden seurakuntien
osaha se- ena kirkonkirjoja on viime wosina
kaiinnetty suomen kielelle. Naita suomennoksia
on vasta muutamista seurakunnista, mutta tydta
tehdaan koko ajan uusien seurakuntien mukaan
saamiseksi. Tyo on hidasta ja lahinna taloudel-
listen mahdollisuuksien puuttuminen hidastaa
sitii. Valmiina ovat suomennokset Impilahden
kunnan Kitelan ja Pitkiirannan seurakunnista
sekti Suojiirven kunnan Annantehtaan ja Suo-
jiirven seurakunnista. Suistamon seurak-unnan
osalta kaannostyo on valmistumisvaiheessa, ja
Salmin seurakunnan tietojen suomennustyd on
aloitettu.

Suomennustyo on tehty eri seurakuntien
osalta erilaisin menetelmiq mutta niiden tulok-
set ovat sukututkijoiden kaytettavissa. Salmin
seurakunnan alkuvaiheessa oleva kaanntistyd
on ensimmainen, joka tulee HisKi-tietokantaan.
Ensimmaisten vuosien kiianndstyo on siellii jo
niihtaviss,i. Muut suomennokset ovat arkistolai-
toksella tai tyon teettiineella yhdistyksella, jolta
tiedot on saatavissa.

Mikkelin maak-unta-arkistosta suomenkieli-
sia sukuselvityksia on tilattavissa kaikista seu-
rakunnista. Arkisto tekee selvityksia virkatyo-
na.

Tutkimusta vaikeuttavia asioita

Suomen arkistolaitoksesta on suhteellisen hy-
vin saatavissa kirkonkidatietoja niiden seura-
kuntien arkistoista, jotka ovat olleet aina Suo-
men alueella. Tietoa tarvittaisiin kuitenkin
myris sellaisista henkil<tistii, jotka ovat synty-
neet, tai joiden taustat ovat vanhan itarajan ta-
kana VenajallA. Tiedetiiiin, etta siellA oleyissa
arkistoissa Pietarissa, Viipurissa, Petroskoissa
ja Arkangelissa on runsaasti tietoja, mutta niita
ei ole tiinne talla hetkella virallista tieta saata-
vissa. Ainoa tapa tutustua niiihin arkistoihin on
mennii paikan paalle kielitaitoisena tai kielitai-
toisen ja paikallisen kulttuurin seka tavat tunte-
van awstajan kanssa ja sopiva maiira do[arei-
ta mukana. Tlillii tavoin arkistojen palveluja ja
niissii olevia tietoja on saatavissa. Monet tutki-
jar ovat nain tdydentaneet tulkimustietojaan
Tyotii virallisien kanavien avaamiseksi tehdaan
jatkuvasti rajan molemmin puolin, mutta aika-
taulu on avoin.

Ortodoksisukujen Tutkijapiiri

Onodoksisukujen Tutkijapiiri perusteniin
wonna 1993 awksi ja yhdyssiteeksi tutkijoille,
joiden taustat ovat ortodoksisu!'uissa. Tarpeen
yhdistyksen perustamiselle loi sukututkimus-
harrastuksen yleistyminen ja yleisen sukututki-
musopetuksen puute talla alueella.

Tutkijapiiri on toimintansa aikana jarjesta-
nyt lukuisia sukututkimuskursseja, luentotilai-
suuksia ja tutustumiskayntej4 jotka ovat kes-
kittyne€t erityisesti ortodoksisukujen tutkimuk-
sessa keskeisiin asioihin. Lisaksi tutkijapiiri on
kustantanut ortodoksisukujen tutkimista kasit-
televan osan Suomen Sukututkimusseuran kus-
tantamaan sukututkimusoppaaseen Sukulutki-
mus askel qskeleeln.

Tutkijapiirin jiisenet ovat julkaisseet piirin
toiminnan aikana kolmisenkymmenti sukutut-
kimusjulkaisua ja auttaneet lukuisia tutkijoita
alkuun oman sukututkimuksensa laatimisessa.
Tatii toimintaa jatketaan ja toivotaan kaikkia
asiasta kiinnostuneita mukaan.

Tutkijapiirin yhteystiedot ovat Suomen Su-
kututkimusseuran sivuilla internetissti.
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Loouksi

Ede a on kuvattu joitakin ortodoksisukujen
tutkimisessa esiin tulevia erityispiirteiui, jotka
tutkija kohtaa. Mtkii?in niistd eivat kuitenkaan
ole ylitsepaiiisemattdmiti, eivatka e$a tehtavi*in
paneutumista. Vaikeissa kysymyksissa on apua
saatavissa esimerkiksi tutkijapiirin jaisenilte.
Kaiken kaikkiaan sukututkimus on kiinnostava
harrastus, joka antaa tutkijalle paljon sisiiltoa
elAmaan ja s)ryentaa tuntemusta suvun histo-
riasta ja omasta taustasta - omasta identiteetis-
ta.


