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Vetovastuu Rautu 

Aika  Lauantai 19.9.2015 klo 14.00 
 
Paikka Karjalatalo, Laatokka-sali, Helsinki 
 
Läsnä Ilmi Pesonen, puheenjohtaja 

Hellevi Mattila, sihteeri  
Eija Savolainen Sirkka Isola 
Pekka Intke  Jaakko Koskivaara 
Harri Laine   Hellevi Kuuppo 
Varpu-Leena Sumsa Osmo Tuokko 
Irja Jantunen  Tuija Ikonen 
Jorma Kähäri         Antero Pärssinen 
Markku Hämäläinen Kauko Hinkkanen 
Iris Mauravaara Eeva Orava-Kaihlanen 
Kalevi Hyytiä Paavo Salonen 
Raimo Tuimala Esko Simonen 
Eeva Malkamäki Keijo Tikka                        
Helena Loponen Marjatta Orava 
Outi Ahponen Ritva Rantala 
Heikki Malkamäki              

 

1.  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Ilmi Pesonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 
Kokouksen alussa vietettiin hiljainen hetki heinäkuussa poisnukkuneen Pentti 
Warpaan muistoksi. Vuokselassa syntynyt Pentti on ollut Suvannon seudun 
sukututkimuspiirin jäsen sen toiminnan alusta asti. 

2.  Esityslista 

Esityslista hyväksyttiin. 

3.  Esittäytyminen 

Läsnäolijat esittäytyivät. 

4.  Pekka Intke: Ortodoksisuuden historiaa, Raudun Palkealan seurakunta ja Vakkilan kylä 



Ortodoksisuus Karjalassa, Pekka Intken pitämä esitelmä Karjalatalolla 19.9.2015 
löytyy http://www.rautu.fi/Tallenne/Ortodoksisuus_Karjalassa_2.pdf  
  

5.  Jaakko Koskivaara: Ortodoksisukujen tutkiminen 

Esitys liitteenä. 

6.  Heikki Malkamäki: Raudun Vehmais-Haukkalan kyläkirja -projekti, Eeva Malkamäki: Loposet 
Karjalankannaksella 

Vehmais-Haukkalan 340-sivuinen kyläkirja on lähes valmis.  
Kirjan sisältö otsikkotasolla: historiallinen aika, Rautu 1900-luvun alussa, tarinoita ja 
muisteluksia, henkilötarinoita, sodan jälkeisiä kohtaamisia, asukkaat ja tilukset 
vuonna 1939, tilastoja sekä kylä nykyään. Lähdeaineistona mm. kartat,  haastattelut, 
Rautulaisten lehdet, kirjat.  
 
Loposet Karjalankannaksella. Facebookissa on perustettu ryhmä Loposet 
Karjalankannaksella. Ryhmän tarkoitus on yhdistää Karjalankannaksen Loposten 
sukututkijoita, jotta löydetään yhteisiä esipolvia myös muualta kuin Raudusta. Eevan 
tietokannassa on 1700 Loposta, joista noin kymmenen oli paikalla. Loposet toivovat 
lisää osallistujia fb:iin.  

7.  Edellisten kokousten pöytäkirjat 

Edellisten tapaamisten 24.1.2015 ja 18.4.2015 pöytäkirjat hyväksyttiin. 
Ko. pöytäkirjat, kuten kaikki vanhemmat pöytäkirjat, voi lukea Suvannon seudun 
sukututkijoiden nettisivuilta. 

8.  Kauko Hinkkanen : Suvannon seutu 1917–1921 elämää ja ihmiskohtaloita -kirjan lopputilitys. 

Kauko esitti lyhyen yhteenvedon kirjan rahoituksen tuloista ja menoista.  
Kaukon esitys säästyneiden varojen käytöstä: Säästyneet varat käytetään alkuperäisen 
tarkoituksen mukaisesti lahjoittajien tahtoa kunnioittaen tasapuolisesti Suvannon 
seudun entisiä pitäjiä käsittelevään kirjallisen työn tulokseen, Tulos voisi olla 
rahoituksen sallimissa rajoissa esim. kaikkia Suvannon alueen pitäjiä koskeva ja 
paikallishistoriaa pääaihettamme täydentävä suppea teos.  

9.  Päätetään ylijäämän käytöstä 

Hyväksyttiin Kauko Hinkkasen esitys säästyneiden varojen käytöstä. 

10.  Keskustelua kirjasta saaduista kommenteista sekä sen herättämistä ajatuksista. 

Kirjasta ei vielä ole saatu paljon palautetta. Yleensä mainittu kirjan olevan hyvä teos, 
ei negatiivista palautetta muutamaa kirjoitusvirhettä enempää.  
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11. Eeva Malkamäki: Kuulutko sukuuni -tapahtuman järjestelyt 

Kuulutko sukuuni -tapahtuma Vantaalla 10.–11.10.2015. 
Päivystäjiä, esittelyn rakentajia ja purkajia tarvitaan. Eeva laittoi kiertämään 
päivystyslistat, lisää väkeä toivotaan. 

Tavarat voi tuoda sisään perjantaina klo 18.00 jälkeen, tavarat kerätään pois 
sunnuntaina klo 16.00 jälkeen. 

Pekka Intke esittelee lauantaina klo 14.00 kirjan Suvannon seutu 1917–1921. 
Sen lisäksi kirjaesittelyssä Lallukan suvun historiaa, Metsäpirtin Ahtiaisten sukukirja, 
Kannaksen Kuismat sukukirja sekä Kuisma suku Suomen kartalla. 
 
Tarvitaan mahdollisimman monipuolinen kirjavalikoima, sukukirjoja, pitäjäkirjoja 
myös lehtiä ja viirejä näytteille koko Suvannon seudun alueelta. Kirjoja voi tuoda 
myös myyntiin. Leena Repo antaa lisätietoja järjestelyistä. 

12.  Pitäjien nimistö -projekti 

Nimistö-projekti eli selvitystyö mistä kylät saivat nimensä. Aihe on laaja, tutkimusta 
on tehty aikaisemminkin.  Harri Laine  ja Esko Simonen rajaavat aihetta ja 
alkuselvityksen jälkeen kaivataan tekijöitä lisää. 

13.  Seuraava tapaaminen 14.11.2015 

Vetovastuussa Metsäpirtti. Ohjelmaksi suunniteltu Ruotsin (Suomen) ja Venäjän raja 
ja sen kehitys. 

14.  Vuoden 2016 tapaamiset 

23.1.2016 Laatokka-sali, Sakkola 
23.4.2016 Laatokka-sali, Vuoksela 
17.9.2016 Laatokka-sali, Pyhäjärvi 
12.11.2016 Sortavala-sali, Rautu 

15.  Rahatilanne 

Päivän kahvikassa 78,40 euroa. 

16.  Muut esille tulevat asiat 

Kevään mahdollisia aiheita:  
1600-luvun tuomiokirjat, mitä niiden avulla saadaan selville. Etsitään asiantuntijaa 
esittelemään aihetta. Anneli Mäkelä-Alitalo mahdollinen? 
Lahjoitusmaat, kartanot. 
Kyläesittelyt jatkuva aihe. 
Paavo Salonen kehotti DNA-tutkimuksista kiinnostuneita saapumaan 21.11.2015 
Karjalatalossa aiheesta pidettävään seminaariin. 



 
 
 
 
 

17.  Kokouksen päättäminen   

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00 
 
 

Vakuudeksi 

________________  _____________________ 

Ilmi Pesonen   Hellevi Mattila 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

 

Liite: Jaakko Koskivaara: Ortodoksisukujen tutkiminen 



VASKELA

Inkerin maata asuttivat ensimmf,isen vuosituhannen aikana Vatjalaiset jotka tulivat ldnnestd.

lshorit eli Inkerikot tulivat toisen vuosituhannen alussa iddstd. Neite asukkeja asusti Laatokan

kaakkois osasta Narvaan ja pohjoisessa Kdkisalmeen. Novgorodin alaisuudessa kaikki olivat

ortodokseja. Roomalaiskatoliset ruotsalaiset perustivat Viipurin linnan v.L293 
t

Suvannon jiirvi oli suurija kalaisa ja elfitti monia perheitd kalastuksella. Asukkailta kantoi veroa

Novgorodin (kauppa-)valtio. Kun venilSiset valloittivat Novgorodin v.L478 olijo Karjalan kannas
jakautunut kahtia. Lintinen Viipurin ja it6inen Kikisalmen lfidni. Vendldiset alkoivat kerdtd

verotettavien luetteloita noihin aikoihin. Vatjan viidenneksen verokirjat kertovat Suvannon alueen

asukkaista. Vaski nimisifi on kahdeksan joista seitsernin oli kalastajia ja yksi kauppias. Ukkojen
nimet ovat mielenkiintoisia. Senka ja lleika Vaskovi, Filka vaskov, Selivanko Vaskov, Jeremka

Vaskov sekf, Spirko , Fedko , Dorivonko Vaskovij geti lgameleva eli Vasko lhamielen pojat.

Sukunimen k5ytto teelle Novgorodin ortodoksi alueella lienee tullut jiiiidiikseen suvussa 1200

luvulla.

1600 luku Karjalan kansan Kauhun vuosisata . Ruotsi voittaa Sodassa Venijdn. Rauha tehdf,dn

Stolbovassa v.1517. livanan linnan lfiininherraksi tuli piispa Johannes Gezeliuken poika Johannes

Gezselius nuorempi. Hin sai apulaisekeen voudin hommiin sotaherrat&uningas tarvitsi rahaa

keskieuroopan sotiin, verotusta kiristettiin, ortodokseille kolminkertainen verotus jos vaihdoit

uskontoa niin kaksinkertainen. Arkkienkeli Mikaelin kirkko hdvitettiin. Tsasounat tuhottiin, kirkot
poltettiin, pappi ripustettiin jaloista kirkon kellon kieleen ym pienti hauskaa. Ndilld evfistyksill5
v6ki pakkasi nyyttinsfr ja siirtyivd rauhallisemmille alueilfe. Kun sitten tilanne rauhoittui osa vdestd
palasi kotikonnuilleen.N6in tekivdt veljekset Timofei ja Oudokim sekd Drokima Waske.He palasivat

Laatokan etel6 rannoilta, kalastajia kun olivat. Nf,iden lapsista kehittyi yhdeksiin sukuhaaraa
Vaskelan kylfrin.

1700 ja 1800 luvulla kirkotukset hoituivat Vuoleen Matoksissa kunnes vuonna 1865 Pietarilainen
Nikolai lvanovitsh Rzhanov kustansi kirkon sekd pappilan. Ndin Vaskeloisten kirkkomatka lyheni

huomattavasti.

Vaskelan kyliin asukkaat olivat kaikki kalevalaisen runoperinteen taitajia. Ain pit olla lauluu, tyitte

tehes, lasta liekuttais nii vaik miss. Runonlaulun tallentajia Vaskelassa on ollut lfihes
kaksikymmentd. Maire Saarinen kokosi Suomalaisen Kiriallisuuden Seuran etymologsessa
arkistossa Vaskelan vanhat runot. Ndmd julkaistiin vuonna 2(D8.



Ortodoksisukujen tutkiminen.

Vuosikymmenie sitten liiysi apua Mikkelin maakunta arkistosta. Siellii saiVteteen luovutetun

alueen Ortodokisia kirkonkirjoja jotka ovat sdilyneet tulipaloilta ja sodilta. Kun sitten sai eteensd

Ortodoksisen kirkonkirjan niin ihmetteli niite kuvioita joista piti olevinaan lukea. Kirjaimet ovat

kyrillisili ja teksti slaavin kielta. Siis teme tarkoitti opiskelemaan. Muutaman vuoden opiskelu riitti ,
silld selvisi jo nimie ja numerothan ovat samat. Venajalla oleviin arklstoihin peesy on hankalaa.

Neit6 arkistoja on Pietarissa, Viipurissa seki Petroskoissa.

Nykyean on aivan toisin. Samat arkistotiedot liiytllet Kansallisa*istossa. Tietoja on syntyneet ja

kuolleet , rippikirjat , kastetut Ja vihityt. Lisaki tletoja vol haalla henklklrjoista , tuomiokirioista

seki vanhoista kartoista. Ortodoklsia kirkonkirjoja on suomentanut Karjalan tietokanta seetiii.

Kannattaa hyodyntiiS jo tehtyje sukututkimukia. Ortodoksisukujen tutkijapiiri Ry:n jesenistii on

tehnyt kirjoja suvuista sekS Karjalasta eri aiheita. Useat neista kirjoista liiytyvat Suomen

sukututkimus seuran kirjastossa Liisankadulla jonka yhteydessti Ortodoksisukujen Tutkijapiirin

kirjat sairyteteen.

Tdnd pSivdnd voi hyiidyntaS tntemettie jossa on erilaisia haku mahdollisuukia monille sivuille

kuten Karjalan Liitto, Suvannon seutu.
*J*[^f-

Erittiin tirkeina piden historian tuntemusta, joka auttaa hahmottamaan kullolsenkin aiaofehjan
oloja.


