
 

Karjalan Sivistysseura ry | Luotsikatu 9 D | 00160 Helsinki | +358 50 5055 531| www.karjalansivistysseura.fi 

 

 
 

Johdatus vienankarjalaiseen sukututkimukseen 
 
 
Karjalan Sivistysseura järjestää kurssin vienankarjalaisesta sukututkimuksesta viikonloppuna 16.–17.3.2019 
klo 10–16 Kalliolan Kansanopistolla Setlementtitalon tiloissa Sturenkatu 11, Helsinki  
 
Kurssipäivien aikana pidetään lounastauko, jolloin kurssilaisilla on mahdollisuus ateriointiin lähistön 
ruokapaikoissa.  
 
Opettaja: Sami Kallio  
Tiedustelut: suvut@karjalansivistysseura.fi 
Ilmoittautuminen 11.3.2019 mennessä: toimisto@karjalansivistysseura.fi tai puhelimitse 050 5055 531 
(ma–to 10–15)  
Kurssin hinta: 50 euroa 
 
Sukututkimus Vienan Karjalan alueella on sekä haasteellista että antoisaa. Lähteiden puute oli pitkään 
ongelmana sukututkimukselle, mutta lähteiden saatavuus on viime vuosina merkittävästi lisääntynyt 
arkistojen avoimuuden kasvamisen myötä. Myös Karjalan Sivistysseuran Sampo-tietokanta, johon on 
tallennettu runsaat 15 000 dokumenttia sukututkijoille ja historiasta kiinnostuneille, on lisännyt 
huomattavasti vienankarjalaisen sukututkimuksen mahdollisuuksia. 
 
Sukututkimuskurssi antaa mahdollisuuden tutustua erilaisiin lähteisiin sekä opetella tulkitsemaan erilaisia 
asiakirjoja, kuten metrikkakirjat ja revisioluettelot. Kurssilla tutustutaan myös Vienan Karjalan historian ja 
kulttuurin erityispiirteisiin, kuten esimerkiksi vanhauskoisuus, ja niiden merkitykseen sukututkimuksen 
kannalta. Materiaalien käytössä korostetaan lähdekritiikin merkitystä. 
 
Sukututkimusta opitaan parhaiten tekemällä, joten kurssilla tehdään mm. pieniä tekstikäännöksiä sekä 
opetellaan vanhoja käsialoja 1700-luvulta alkaen. 
 
Kurssi sopii sekä sukututkimusta aloitteleville että edistyneemmille.  Venäjän kielen taito ei ole pakollinen, 
mutta kyrilliset aakkoset (jotka voi pyytää ilmoittautumisen yhteydessä) kannattaa opetella jo etukäteen. 
Kurssin päämääränä on kannustaa omatoimisen sukututkimuksen pariin sekä opettaa tulkitsemaan ja 
ymmärtämään vienankarjalaisen sekä yleensäkin ortodoksisen sukututkimuksen lähteitä ja erityispiirteitä. 
 
Tervetuloa! 
 

Tietoa sukututkimuksesta http://www.karjalansivistysseura.fi/suvut/   

Karjalan Sivistysseuran Sampo-tietokanta http://www.karjalansivistysseura.fi/tarinat/sampo-tietokanta/    
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Johdatus rajakarjalaiseen ja aunuksenkarjalaiseen sukututkimukseen 
 
Karjalan Sivistysseura järjestää kurssin rajakarjalaisesta ja aunuksenkarjalaisesta sukututkimuksesta 
viikonloppuna 24.–25.8.2019 klo 10–16 Kalliolan Kansanopistolla Setlementtitalon tiloissa Sturenkatu 11, 
Helsinki 
 
Kurssipäivien aikana pidetään lounastauko, jolloin kurssilaisilla on mahdollisuus ateriointiin lähistön 
ruokapaikoissa.  
 
Opettaja: Santeri Palviainen 
Tiedustelut: suvut@karjalansivistysseura.fi  
Ilmoittautuminen 19.8.2019 mennessä: toimisto@karjalansivistysseura.fi tai puhelimitse 050 5055 531 
(ma–to 10–15) 
Kurssin hinta: 50 euroa  
 
Suomen Raja-Karjala ja Venäjän Aunuksen Karjala jakoivat perinteisesti saman kulttuuripiirin: ympäristö on 
karjalankielinen ja uskonto on ortodoksinen. 1920-luvulle asti muuttoliike työn ja avioliittojen myötä oli 
aktiivista: rajakarjalaisilla ja aunukselaisilla suvuilla on usein juuria molemmin puolin rajaa. Tämä luo 
ainutlaatuisen haasteen alueiden sukujen tutkimukselle. 
  
Kurssilla tutustutaan kummankin alueen sukututkimuksen toisaalta yhteisiin piirteisiin ja toisaalta omiin 
erityispiirteisiin. Keskeisellä sijalla on syventyminen ortodoksisen sukututkimukseen ja sen 
lähdemateriaaleihin, materiaalien saatavuuteen ja käyttöön. Samoin tutustutaan alueiden historiaan ja 
siihen, minkälaista sukututkimuksellista materiaalia on olemassa historian eri vaiheista eri aikoina.  
  
Kurssi sopii sekä sukututkimusta aloitteleville että edistyneemmille. Kurssi ei edellytä venäjän taitoa tai 
venäläisten kirjainten tuntemusta. Kurssin tavoite on, että osallistuja pystyisi aloittamaan sukututkimuksen, 
oma-aloitteisesti perehtymään Raja-Karjalaa ja Aunusta koskeviin sukututkimuslähteisiin ja tuottamaan 
omaa sukututkimusta apuneuvoja käyttäen. 
 
Tervetuloa! 
 
 


