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henkilöiden tunnistamiset joukkoistamisen avulla.
as¡a'
Luovutetun
luovutetun Karjalan seurakunnallisten
seurakunnall¡sten asiasisillélliset erityispiirteet
eri$ispiirteet
kirjojen laatijat
laatijat ja sisällölliset
kapkirkkoherrojen tai kap—
Seurakuntien
Seurakuntien kulloisten kirkkoherrojen
toimia ratkai—
ratkaipalaisten henkilbkohtaiset
henkilökohtaiset tavat toimia
palaisten
lö¡yy.
mitä historia—
historia- ja rippikirjoista léytyy.
sivat sen, mité
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kuvataan tällaisissa aineistoissa
rtiedoilla, joiden ar.ulla kä)1täjiä
in tekemissään tulkinnoissa ja
rnko esimerkiksi digitointi katteenomaista, onko digitoinnissa

oksia esimerkiksi käsinkirjoite:ietokoneen merkistöihin ja milpitkän ajanjakson aikana syntyroilla on.

r

aineistojen käyttöä ja käytetmerkittävästi niiden avaaminen

r kaikille tiedon

tarvitsijoille.
tavoit,
nsallisesti pyrkiä digitoimaan ja
imukselle ja muuhun käyttöön
historiallisia aineistoja.
steensa avaamisessa tuo juri-

:n kehittämisen yhtenä

tyisesti parhaillaan Suomesn otettava Euroopan unio:an suojelusta eli niin sanottu
äntö. Sen tavoitteena on yh-

dataan liittyvä Iainsäädäntö
säksi sen päämääränä on sekä
alaisten tietosuoja j a yksityisyys
että muotoilla uudelleen orga-

Ihestymistavat henkilökohtai-

'ttöön liittyen.a Henkilösuoja
.yös historiallista aineistoa ja
rituksia sekä aineìston avaajalle
:n tekijälle. Digitaaliset aineis-

äyttö ovatkin omalta osaltaan
;ä eettistä pohdintaa ja tähän

änteiden kehittämistä myös
¡ineistot ja niiden käyttöön tarstot myös mahdollistavat laajan
osallistamisen tutkimusdatan
'ästä käytetään termià kansø,n historiatieteessä

esimerkkinä

lujen vanhojen kuvien, paikko-

:n tunnistamiset joukkoistami-

¡lan seurakunnallisten asiaa

sisällölliset erityispiirteet

lloisten kirkkoherrojen tai kap-

ikohtaiset tavat toimia ratkaiistoria- ja rippikirjoista löytyy.

ruIlrWil¡EftIilKTNE

siitäkin huolimatta, etté
että seurakunnallisia
seurakunnallisia
Néin
Näin siitékin
ohjeet
koskevat
asiakirjoja
ohjeet ja lait oli—
oliasiakirjoja
ja
arkistoja

isié.
yhteneväisiä.
vat yhtenevé
Karjala—tietokannan
kattama alue muodosKarjala-tietokannan kattama
jossa voi
kokonaisuuden, jossa
selväpiirteisen kokonaisuuden,
taa
taa selvéipiirteisen
perheiden, sukujen, taajatutkia ihmisten,
ihmisten, perheiden,
paitsi
paitsi tutkia
väestöryhmien vaiheita
vaiheita myos
myös tarkastella
mien ja véestoryhmien
tarkastella
mien
miten seurakuntien
muodostuiseurakuntien arkistot
arkistot muodostui—
sitéi,
sitä, miten
ja miten seurakunnallinen véiestéjkirjanpito
väestökirjanpito
vat ja
poikkeuksellisissa
lZookehittyi
poikkeuksellisissa
olosuhteissa.
1700—
olosuhteissa.
kehittyi
luvun
alkuun saakka
saakka seurakunnat
seurakunnat kuuluivat
kuuluivat
luvun alkuun
Ruotsiin
VenäRuotsiin ja sittemmin sadan vuoden ajan Venijééin.
jään. Niinpﬁ
pätivät
Niinpä 1600-1uvulla
r6oo-lul'lrl1a annetut
annetut 0hjeet
ohjeet péitivﬁt
aina vuoteen
r8rz saakka, jolloin Vanha Suomi
vuoteen 1812
ja 17oo—1uvun
liitettiin
Suomeen ja
rToo-luvun ohjeet
liitettiin muuhun Suomeen
otettiin kaikkialla
kaikkialla kéyttéén.
käyttöön.
Viipurin
piispa Petrus
Viipurin hiippakunnassa
hiippakunnassa piispa
Brommius mééiréisi
määräsi vuonna 1667,
ú67, mitéi
mità kirkonja
kirjat
olivat
ja
miten
seurakunnan
kirjat olivat
miten seurakunnan arkistosta
oli
oli huolehdittava. Een
Een Ordm'ng
Bökerne
Ordning medh
medh Bokerne
lnﬁ'aritteli
méiéiréisi
määritteli kirkonkirjojen siséllon
sisällön seké
sekä määräsi
niiden
niiden séiilyttéimisestﬁja
piispansâilyttämisestä ja tarkastamisesta
tarkastamisesta piispan—
ja rovastintarkastuksissa.
ja
rovastintarkastuksissa. Séiéinnosséi
Säânnössä todettiin,
todettiin,
ja rippikirjat olivat
ettéi
että historia—
historia- ja
olivat kirkkoherran
kirkkoherran
hallussa.
hallussa. Kun téméi
tämä kuoli, kirjat oli v‘eilittéjm‘aisti
välittömästi
toimitettava kappalaiselle tai kirkoniséinna'lle
kirkonisännälle ja
niiden pitoa sitten jatkettava.5
Tarkemmat
Tarkemmat méiéiréiykset
määräykset historiakirjoista
historiakirjoista
(Historiebok, Kyrkobok,
(Historiebok,
IÇrkobok, Kyrkohz'storiebok,
I(yrkohistoriebok, Kyr—
IQrkoprotokoll over
över dopte,
döpte, vigde
vigde och
och dode)
döde) annet—
annetpykätiin vuoden 1686
1686 kirkkolain 24.
24. luvun
lu.".un 88 pyké—
léisséi.
lässä. Sen
papin tuli
lapsen
Sen mukaan
mukaan papin
tuli kirjata
kirjata lapsen
ja kastepéiivéi,
sy11tym'2'1—
syntymä- ja
kastepäivä, syntym'eipaikka
syntymâpaikka sek‘a
sekä
ja kummien
vanhempien ja
vanhempien
nimet, Vihittéivien
kummien nimet,
vihittävien ja
néiden
näiden vanhempien nimet,
nimet, Vihittévien
vihittävien léhté—
lähtöja tarpeelliset
paikat ja
paikat
tarpeelliset todistukset,
todistukset, kuolleiden
nimet,
ja ikéi
nimet, séiéity,
hautapaikka, eléiméikerta
elämäkerta ja
ikä
sääfy, hautapaikka,
sekä alkuun
seké
vähiten noudatettuna muuttanei—
muuttaneialkuun v'aihiten
ja menotietoineen.
den
den nimet
nimet tulo—
menotietoineen. Piispat
tulo- ja
velvoitettiin tarkastamaan
tarkastamaan tarkastuskierroksillaan,
iaan, ettéi
että seurakunnissa
seurakunnissa néin
näin myés
myös tehtiin.6
Viipurin hiippakunnan
Viipurin
hiippakunnan luovutettujen
luovutettujen seura—
seurakuntien
kuntien piispantarkastuksissa
piispantarkastuksissa ei
ei asiaan
asiaan kiinnitetty kertaakaan
kertaakaan huomiota ennen vuotta
vuotta 1710.
171o.
Alueen varhaisimmat
Alueen
varhaisimmat séiilyneet
säilyneet historiakirjat
historiakirjat
(alkavat vuodesta
ovat Ié'aiskesté
ovat
vuodesta 1681/1682),
ß8ú1682),
|ääskestä (alkavat
(1686), Hiitolasta
Viipurin maaseurakunnasta (1686),
(r68q), Kékisalmesta
(r6qo), Kirvusta
(t6SS),
(1689),
Käkisalmesta (1690),
Kirvust¿ (1699),
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Viipurin
Viipurin ruotsalaisesta seurakunnasta
seurakunnasta (1709),
Glog),
Iaakkimasta
Pyhéijéirveltéi (1721).7
faakkimasta (1719)
Gtry) ja Pyhâjärveltä
QTzr).2
Kiinnostavana piirteenéi
piirteenä on,
on, etté
että toisinaan
toisinaan

historiakirjan
historiakirjan kansilehdelléi
kansilehdellä mainitaan,
mainitaan, ett'ei
että
kirjan
kirjan aloitti pappi virkaan astuessaan tai pian
jälkeen.8 Kirkkoherra tai
téiméin
tämän jélkeen.8
tai kappalainen
kappalainen
(upprättad av)
oli siten kirjan laatija (uppréittad
uudisør) tai uudis—
(inrättad av). Néiin
taja
Iaja (ihn'ittad
Näin historiakirjat osoittavat
osoittavat
papin
harrastuneisuutta. Muutamat
papin harrastuneisuutta.
Muutamat kirkko—
kirkkoherrat
herrat olivat
olivat niin
niin innokkaita
innokkaita kirjanpitéjiéi,
kirjanpitâjiä, ett'zi
että
jokaisessa seura—
he kertoivat tekijéiksi
tekijöiksi itsenséi
itsensä jokaisessa
seurakuntansa historiakirjassa.
historiakirjassa. Heit'ei
Heitä olivat Bogislaus
Hornborg, Esaias Polack
Polack ja Petrus Ursinus.9
Ursinus.g
Turun hiippakunnassa
hiippakunnassa Johannes
GezeiiukJohannes Gezeliuk~
sen
1665 antamat
sen vuonna
vuonna 1665
antamat ohjeet
ohjeet rippikirjan
rippikirjan
siséilléksi,
sisällöksi, edellé
mainittu Petrus
edellä mainittu
Petrus Brommiuk~
Brommiuksen historia—
rippikirjaséénto 1667
vuo—
historia- ja rippikirjasäàntö
ú67 sekﬁ
sekä vuo(8.
den
1686
kirkkolain
kéiskyt
(8.
luku)
vaikutti—
1686
den
käsk¡
Iuku) vaikuttivat
vat siten,
siten, ett'zi
ettâ rippikirjat yleistyivét.
yleistyivät. Taustalla
vaikutti ajatus
ajatus siitéi,
siitä, ettﬁ
että opinkappaleiden tun—
tuntemuksen kuulustelu, rippi ja ehtoollisella kéiy—
käyminen oli erotettava toisistaan. Rippikirja
Rippikirja muo—
muodostui
dostui seurakunnallisen
seurakunnallisen valvonnan
valvonnan ytimeksi,
sanalla
péiékirjaksi. Sen
sanalla sanoen
sanoen pääkirjaksi.
Sen avulla
avulla pappi
pysyi selvill'ei
pysyi
selvillä seurakuntalaistensa
seurakuntalaistensa asioista,
asioista, voi
seurata
seurata esimerkiksi seurakuntalaisten
seurakuntalaisten kristilli—
kristillija
siksi
taitojen
kehittymistéi,
siksi katsottujen
katsottujen tietojen
tietojen
taitojen kehittymistä,
el'eiménvaiheita
Véesto
elämänvaiheita ja ehtoollisella kéymistﬁ.
käymistâ. Väestö
merkittiin
merkittiin niihin kylittéin
kylittäin ja kortteleittain
kortteieittain sekﬁ
sekä
ruokakunnittain.
leviéi—
ruokakunnittain. Rippikirjojen
Rippikirjojen nopeaa
nopeaa leviämistéi
uhkailu ja toisinaan se,
val—
mistä edistivéit
edistivät uhkailu
se, ettéi
että valja sarakkein varustettuja rip—
miiksi painettuja ja
rippikirjoja 011
Painetut rippikirjat
rippikirjat
oli helppo kéiy’ttééi.
käfttää. Painetut
eivéit
eivät kuitenkaan levinneet toivotulla tavalla ja
entistéi
entistä huonommin
huonommin rajan
rajan siirryttyé;
siirryttyä; suureen
rippiosaan
osaan luovutetun
luor,rrtetun Karjalan seurakuntien
seurakuntien rippi—
kirjoista sarakkeet tehtiin kéisin,
käsin tehdyt
käsin, ja késin
pysyivät kéiytésséi
pysyivéit
kä¡össä pitk'ai'ein.
pitkään.
(Skriftbok, Communionbok,
Rippikirjojen
Rippikirjojen (Skriﬁhok,
Communionbok,
communionbok,
Communicantbok,
Communicantbok, Skrift—
Skrifi- och
och communionhok,
Ldr—,
Lr)r-, skrift—
skrift- och communionbok)
communionbok) laatijoiksi kirk-

ja kappalaiset
kappalaiset ilmoittautuivat innokkoherrat ja
poikkeus.
kuin poikkeus.
enemmén
oli
sääntö kuin
enemmän séi'alnté')
kaasti. Tapa
en kau—
kauKéikisalm
pidettévé
erityisenäi on pidettävä Käkisalmen
Aivan erityisené
rippikirjaa'
rippikirjaa,
nnan ensimméiisté
punkiseurakunnan
ensimmäistä
punkiseuraku
169o.
joka alkaa vuodesta 1690.

Skrz'fttekstinä Skrfon tekstiné
kannessa on
Rippikirjan
Rippikirjan kannessa
vprättad
Församblingg vpﬂ'ittad
Stadz Forsamblih
Book For
För Kexholms Stadz
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6W 15295
kansilehti vuodelta 1690.
Kékisalmen
rippikirjan kansilehtivuodelta1690.
Käkisalmen rippikirjan
KA, KékisaImen
rippikirja 1690-1710.
Käkisalmen rippikirja1690—1710.

Praeposz'tio och Pastore
Serlachio Præpositio
af M.
M. Iohanne
Johønne Serlachio
Kirkkoherra, maisÅhr 1690.
¡69o. Kirkkoherra,
der sammastc’ides
sammastö.des Am
(r658-r729)
olikin
(1658—1729)
Serlachius
Serlachius
teri
teri Johannes
fohannes
ja nuoresté
koke—
huolimatta kokenuorestä iéstéén
iästään huolimatta
oppinut ja
Kar—
Sittemmin
luovutetun
Karnut toimen
toimen mies.10
mies.lo
jalan seurakuntien rippikirjojen
rippikirjojen kansilehdille
jalan
pappía ja
yli 20
zo pappia
17oo—luvu11a yli
nimenséi
nimensä kirjoitti rToo-luvulla
yli kymmenen
1800—1uvullakin
vielä yli
rSooluvullakin vielé
þmmenen pappia,
kiinnosoppineita, kristillisesté
kristillisestä kasvatuksesta kiinnos—
järjestystä ylléipitéineitéi,
ylläpitäneitä, kéytéinnolli—
kä¡ännöllituneita,
tuneita, jéirjestyst‘ei
ja arkistoistaan
miehiä
piténeité miehi'ai
huolta pitäneitä
siﬁ
siä ja
arkistoistaan huolta
hekin.11
Muuttaneiden luetteloiden ja lastenkirjojen
Lastenpapit eivét
ilmoittautuneet. Lasten—
tekijbiksi
eivät ilmoittautuneet.
tekijöiksi papit
ja Pyhéi—
Pyhäpito aloitettiin Kivennavalla ja
kirjojen
kirjojen pito
järvellä vuonna 1769.
Pää- eli rippikirjat
rippikirjat ajoivat
jéirvelléi
ry69. Péié—
Kaukolan
Niinpä esimerkiksi
esimerhksi Kaukolan
téisséi
tässä tehtéivéiéins'ei.
tehtäväänsä. Niinp'ei
1752
nimetty
on
t75z
péékirja
pääkirja
nimetly
on
vuosien
vuosien 1752—1764
V52-L764
nimeä on
on myohem—
myöhemmúta nimeé
Communionbokiksi,
Communionbokiksi, mutta
muolisäyksellä muo—
r76o-luvulla liséiyksellé
min
min muutettu
muutettu 176o—luvu11a
Uudellakirkolla
Barna-bok. Uudellakirkolla
toon
Communion et
et Barna—bok.
loon Communion
q6o-t774 kattava p'aiéikirja
pääkirja on nimetty
vuodet 1760—1774
Modeþrko-Försømlings
muotoon
Nyþrka Moderkyrko—F'o‘rsamlings
muotoon Nykyrka
Erilli'
1760—1774. Erilli—
och Barnabok
Børnabok ry6o-t774.
Communion
Communion och
luetteloita on
siné
sinä kokoelmina
kokoelmina muuttaneiden luetteloita
vuoden 1686
vasta
rSoo-luvulta. Tété
Tätä ennen
ennen vuoden
vasta 18oo—1uvulta.
noudatettiin harvaksel—
harvakselkirkkolain
kirkkolain mééréysté
määräystä noudatettiin
laatimitaan.
taan. Useimmiten
Useimmiten muuttotodistusten laatimi—
ja
Niinpéi
riittivét.
nen ja vastaanottaminen
nen
vastaanottaminen riittivät. Niinpä ne
jäivät
joita s'eiﬂytettiin
jéiivéit irrallisiksi
irrallisiksi lappusiksi, joita
säilytettiin niin
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enKékisalmen kaupunkiseurakunnan en—
ja n'eiin.
näin. Käkisalmen
oikeas—
olikin
luettelo
oikeassimmiiinen
muuttaneiden luettelo
simmäinen muuttaneiden
taan aakkosellinen
aakkosellinen avain muuttokirjoihin: [ourI ourKyrko-Archz'v beﬁntliga
befintliga
nal ofver
öfuer alla i Kexholms lÇrko-Archiv
personers Namn
Nømn m.m. Iéiéisken
In—
In- och Utﬂyttade
Utflyttade personers
|ääsken
seurakunnan
ensimmäisessä historiakirjassa on
seurakunnan ensimméisessé
ja seurakunnasta
erillinen osuus
osuus seurakuntaan
seurakuntaan ja
muuttaneista
vu osina 1691—1707.
r69t - t7 o7.
muuttaneista vuosina

tekijéiksi itsenséi
ja rippikirjojen
itsensä
Historiarippikirjojen tekijäksi
Historia- ja
pe—
pepaikalliset
vaikuttivat
nostamisen taustalla
taustalla vaikuttivat
tavat, halu edis—
edisrinteet,
pappi-isän tai opettajan
opettajan tavat,
rinteet, pappi-isﬁn
tyosarkistoinnissa ja tyés—
tééi
tää uraansa osoittamalla arkistoinnissa
séiéin huolellisuutta sekﬁ
sekä erityisesti kirkollinen
sään
ja huohuo—
Vélinpitéméttomyys ja
kontrolli. Pappien välinpitämättömyys
elämäntavat,
limattomuus sekéi
sekä epéséﬁnnolliset
epäsäännölliset eléiméntavat,
ja ikééintymisestéi
ikääntymisestä
puhumattakaan sairauksista ja
johtivat
siihen, ettei
monesti
johtivat
monesti
johtuvista vaivoista
vaivoista
kunnolla,
pidetty
ja rippikirjoja
historia—
rippikirjoja pidetty kunnolla, tai
historia- ja
eikä
merkittiin irtopapereille eiké
siihen, ett'ei
että tiedot merkittiin
kirjaan.12 Tﬁhéin
varsinaiseen kirjaan.l2
Tähän
koskaan
koskaan viety
viety varsinaiseen
ongelmaan
rovastintarkastuksissa kiinnitettiin
ongelmaan rovastintarkastuksissa
huomiota.
ja pappien
pappien henkilohenkilökontrollin ja
Kirkollisen kontrollin
Kirkollisen
nékyy
merkitys nälcyy
kohtaisten ominaisuuksien
kohtaisten
ominaisuuksien merkitys
Sortava—
Iéiéiskessii,
Kirvussa,
muassa
Sortavamuun
muun muassa Kirl'ussa, fääskessä,
Kirvun viimeiviimeilassa, Réisélﬁssé
Valkjärvellä. Kirrun
Räisälässä ja Valkjéirvellé.
pitkﬁpartaiseksi papiksi kuvattu Henricus
seksi pitkäpartaiseksi
kappalai—
Kirvun kappalaioli Kirvun
Marander
Marander (1675—1738)
G6zs-tlz8) 011

ja vanhuuttaan niin
heikossa
niin heikossa
sena
L728-1738 ja
seîa 1728—1738
tyotéiéin mitenkuten. Iumakunnossa, etté
että hoiti työtään
fumatalutettava alttarille
lanpalveluksessa hﬁnet
hänet oli
oli talutettava
ja saarnastuoliin.
Apupapista oli
oli Véhemmén
vähemmän
ja
saarnastuoliin. Apupapista
seurakuntalaisten
oli
téim'ei
koska
seuraapua,
tämä
seurakuntalaisten ja seura—
auttalnaton
tarkastavien mukaan auttamaton
tilaa tarkastavien
kunnan
kunnan tilaa
ja esiintyi
juoppo ja
esiintyi rovastintarkastuksessakin
rovastintarkastuksessakin
juoppo
kuoltua alettiin
umpihumalassa.
Maranderin kuoltua
umpihumalassa. Marauderin
pitéi'ei
rippikirjaa.13
pitää rippikirjaa.l:
ei ole
Iéi'ziskestéi ei
oIe 1720—173o—luvu1ta
fääskestä
ryzo-r73o-luvulta sen

historiakirjojakaan, vaikka
enempéé
enempää rippi- kuin historiakirjojakaan,
mais—
historiakirjat, maisvarhaisimmat
historiakirjat,
seurakunnan
seurakunnan
(k.
1705)
ja
(k.
r7o) kir—
kfuteri rovasti Paul
Paul Heintziuksen
r 6 8 o -luvulta 17oo—luvun
r 7oo-luvun alkuun
konkirjat
konkirj
at olivat 1680—1uvu1ta
Punderus
Tomas Punderus
Kirkkoherra Tomas
melko
melko téiydelliset.
täydelliset. Kirkkoherra
että tyttéiren
t¡rttären
oli vanha ja niin huononéikoinen,
huononäköinen, ettéi
hénen takanaan aktien
aktien aikana
aikana ja lukea
piti seisoa
seisoa hänen
Tarkastuksessa huomautettiin
huomautettiin
éiéineen
tekstit. Tarkastuksessa
ääneen tekstit.
rTro léhtien
lähtien
l'uodesta 1710
liséiksi,
lisäksi, ettéi
että kappalaisena vuodesta
(k.
Oh
1743)
(k.
Ahlqvist
rz+:)
oli
Stephani
ollut
ollut Johannes
fohannes
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surkea
ihminen, perso
perso viinaksille
ja laiminloi
viinaksille ja
surkea ihminen,
laiminlöi
sa. 14
Virkaan
virkaansa.l4

inen avain muuttokirjoihin: JourKe xholm s IÇrko - Archiv b efintligø
tde personers Namn m.m. |ääsken
:nsimmäisessä historiakirjassa on

Sortavalassa
Sortavalassa 2.3.1736
2.3.L7 36 tuomiorovasti
tuomiorovasti Chris—
ChrisMelartopæuksen
tian
Melartopaeuksen
johtamassa
tarkastuksessa
dan
tarkastuksessa

r seurakuntaan ja seurakunnasta
uosina r6g7-L7o7.

a rippikirjojen tekijäksi

itsensä

¡stalla vaikuttivat paikalliset pesän tai opettajan tavat, halu edisoittamalla arkistoinnissa ja työsrutta sekä erityisesti kirkollinen
'ien välinpitämättömlys ja huo:kä epäsäännölliset elämäntavat,

r sairauksista ja

ikääntymisestä

johtivat monesti siihen, ettei
rpikirjoja pidetty kunnolla, tai
lot merhttiin irtopapereille eikä
varsinaiseen kirjaan.lz Tähän
astintarkastuksissa kiinnitettiin
rista

kontrollin ja pappien henkilöinaisuuksien merkç näkfy
Kirvussa, Jääskessä, Sortavarja Valkjärvellä. Kirvun viimeiiseksi papiksi kuvattu Henricus

5-1738) oli Kirlun kappalaiI ja vanhuuttaan niin heikossa

että rippikirjaa ei
todettiin,
ei ollut
todettiin, ettéi
ollut pidetty yleisen tavan mukaan. Ei ollut kjrjattu
kirjattu tietoja siitéi,
siitä,
kuinka usein
usein seurakuntalaiset
seurakuntalaiset kävivät
kévivét ehtoolli—
ehtoollisella. Sen sijaan kéiynnit
käynnit oli merkitty ainoastaan
papereille. Niinpéi
irtonaisille
irtonaisille papereille.
pyhän synodin
ñinpä pyhén
1721
t7zr virkaan nimittéméiéi
nimittämää kirkkoherraa, Johanfohan(k. 1749),
nes Thoraniusta (k.
nes
1749), késkettiin
käskettiin valmis-

tamaan uusi rippikirja, johon tuli laittaa myos
myös
lukumerkinnét.
lukumerkinnät. Samalla
todettiin, ettéi
Samalla todettiin,
että seura—
seurakunnan historiakirja
(protocoll) oli
kunnan
historiakirja (protocoll)
oli hiljattain
aloitettu,
aloitettu, mutta sekéén
téydellinen.
sekään ei ollut täydellinen.
Kansilehden
Inukaan historiakirja oli
Kansilehden mukaan
oli aloi—
aloijo vuonna
tettu
tettu jo
vuonna 1723:
Sordøwala Forsamlings
Församlings
ry23: Sordawala
Kyrckio
IQrckio Book. Upn'z'ttad
flhr 17U
Upri;ttad,4hr
1723 genorn
genom Pastoris
Pastoris
dersammastc‘ides
dersammastiides Dn.
Dn. Iohannis
Thomnj
Omsorg
Thoranj
Johannis
och
och Annotation.
Annotatioø. Tosin
Tosin lienee
lienee niin,
niin, ettéi
ettà 1736
1736
kaikki tiedot olivat
olivat edelleen irtopapereilla. Ne
oli
pikimmiten vietéivéi
oli pikimmiten
vietävä kirjaan.
kirjaan. Seurakunnan
Seurakunnan
toiseksi
toiseksi vanhin
vanhin kirja
kirja aloitettiin
aloitettiin Vélittomésti
välittömästi
edellisen
edellisen péiéitytty'zi:
päät¡rttyä: Sordavala
Sordavala Forsamlz'ngs
Församlings
kyrkio Book
Book Nyréittad
Nyròttad Ahr
Åhr 1746
genom Pastors
Pastors
ry46 genom
der samma
sømma stddes
städes Iohannis
lohannis Thorani omsorg och
Annotation. Téistéi
Tästä huolimatta
huolimatta asia
asia ei
ei tuntunut
etenevén
etenevän toivotulla
toivotulla tavalla, silléi
samasta
sillâ
asiasta

annettiin
annettiin kehotuksia myos
myös myohemmisséi
myöhemmissä tar-

roiti työtään mitenkuten. fuma. hänet oli talutettava alttarille
n. Apupapista oli vähemmän

luettelon
luettelon 1740,
hatd,attujen luettelon
luettelon 1740—
:.z4o_
ry4o, haudattujen

oli seurakuntalaisten ja seura-

kastusten poytéikirjat
pöytäkirjat 1751,
ja 1755
1752, 1754
t754 ja
175L, 1752,
ry55

:kâstavien mukaan auttamaton
rovastintarkastuksessakin

seké
sekä erinéisié
erinäisiä muita asiakirjoja.15
asiakirjoja.l5
Sortavalassa
Sortavalassa tilanne
tilanne kohentui vasta, kun laa—
laajalti opiskellut,
opiskellut, taitava
taitava ja perusteellisesti
perusteellisesti Turussa
ja Hallessa
Hallessa opiskellut Samuel Johannis
Alopæus
fohannis Alopaeus
(1721—1793)
hoitamaan seurakunnan
seurakunnan kirk—
QTzrrTy) tuli hoitamaan
kirkkoherran
koherran Virkaa
virkaa vuonna
luonna 1755.
1755. Témé
Tämä nékyy
näkyy
siinâ, etté
siinéi,
että kirjanpito muuttui,
muuttui, historiakirjat
val—
historiakirjat valmisteltiin
misteltiin huolellisesti ja
ja laadittiin uusi téiydeltäydellinen Alopaeuksen
Alopæuksen nimelléi
nimellä varustettu rippikirja
kaupunkia
kaupunkia ja pitéij'ziéi
pitäjää varten.16
varten.r6
Réiséléssé
Räisälässä kirkkoherra
kirkkoherra Laurentius
Laurentius Litho—
Lithovius laiminloi
Vius
laiminlöi vuosia
vuosia katekismussa
katekismussaarnat
arnat ja
-kuulustelut. Héinen
~l<uulustelut
Hänen avukseen
a'"rrkseen vuonna
vuonna r74g
1748
méiéiréitty
määrätty kappalainen
kappalainen Jakob
Anders Nyman
|akob Anders
aloitti
aloitti heti
heti kuulustelut
ja 1750
q5o rippikoulun,
kuulustelut ja

â

ntyi

Maranderin kuoltua alettiin
I3

ole

ryzo-r73o-luvulta

sen

:uin historiakirjojakaan, vaikka
haisimmat historiakirjat, mais-

ul Heintziuksen (k. r7o5) kir6Soluvulta I Tooluvun alkuun
, Kirkkoherra Tomas punderus
huononäköinen, että ty'ttären
takanaan aktien aikanaja lukea

Iarkastuksessa huomautettiin
tlaisena wodesta rTro lähtien

ephani Ahlqvist (k.

q4)

oIi

Elmwrürdi[rNlñh

kastuksissa.
kastuksissa. Edellinen sidos sisélsikin
sisälsikin vihittyjen

t74,

q4vg46,

1743, tilit
tllit 1741—1746, 1752—1755,
t752-r755, rovastintar—
rovastintar-
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Sortavalan
Sortavalan ensimméiisen
ensimmäisen historiakirjan
historiakirjañ (1723-1735)
kansilehti. KA, Sortavalan
Sortavalan historiakirja1723—
1735.
historiakirja 1723-"1735.

mutta
mutta rovastintarkastuks
rovastintarkastuksessa
essa havaittiin,
havaittiin, ett'zi
että
kirkonkirjoja sen
kirkonkirjoja
sen enempéiéi
enempää kuin
kuin tilikirjojakaan
ei
ei Vielé
vielâ ollut.
ollut. Irrallisista muistiinpanola
muistiinpanolapuista
puista
oli vaikea
vaikea saada
saada selvééi,
selvää, miké
mikä osaltaan selittéiéi
selittää
sitéi,
miksi seurakuntalaisten
seurakuntalaisten nimimuodot tasitä, miksi
ta~
paavat vaihdella.17
paavat
vaihdella.lT Tésséi
Tässä vaiheessa
vaiheessa kehotus
kehotus
ja historiakirjoja ja
tehosi, ja
ja rippikirjoja
rippikirjoja alettiin
alettiin
järjestelmällisestii pitéé
jérjestelméillisest
pitää vuonna r752.
1752. Pian kuitenkin
tenkin palattiin
palattiin entiseen.
entiseen. Kirkkoherra johan
Johan
Henrik
Henrik Schwindtin, kappalainen
kappalainen Pehr
Pehr Landa—
Landaja apupappi
nin
nin ja
apupappi Anders
Grenqvistin aikana
Anders Grenqvistin
1770—1780—luvul
17 7 o- 17 9o-hxulla
la kirkonkirjat
kirkonkirjat jéiivét
jäivät taas
heitaas hei—
kosti
kosti pidetyiksi,
pidetyiksi, viennit
viennit kirjattiin
kirjattiin ainoastaan
irtonaisille
irtonaisille lapuille, jotka katosivat,
katosivat, kun pappi—
pappilan talli 1786
r786 paloi ja tavarat pééirakennuksesta
päärakennuksesta
kannettiin kaiken varalta
kannettiin
varalta ulos.18
Valkjéirvelléi
Valkjärvellä kirkkoherraksi
kirkkoherraksi iséinséi
isänsä Karl
Stréhlmanin
qz8) j’cilkeen
Stråhlmanin (k.
Johan
nousl fohan
(k. 1778)
jälkeen nousi
Stréhlman
Stråhlman (1749—1840),
joka opiskeli
Viipuopiskeli Viipu—
Q749-t84o), joka
rin katedraalikoulussa
katedraalikoulussa ja Turun Akatemiassa
Akatemiassa ja
teki opintomatkan Tukholmaan
teki
ja Uppsalaan
Tirkholmaan ja
vuonna
ruonna 1768.
1768. Héinet
Hänet tunnettiin
taitatunnettiin erittéin
erittäin taita—
vaksi ja kunnolliseksi mieheksi.
mieheksi. Kirkkoherrana
Kirkkoherrana
hﬁn
hän toimi
toimi t'aiydet
täydet kuusi
kuusi vuosikymmenté.
Isän
vuosiþmmentä. Isén
aikana
aikana seurakunnan
seurakunnan asiakirjat pidettiin hyvin,
mutta Johanin
tästä lipsuttiin. Arvioiden
fohanin aikana téist'ei
mukaan Johan
mukaan
Stråhlman ei nimittéiin
nimittäin vélittéiny’c
välittänyt
fohan Stréhlman
niinkéién
niinkään asioiden muodollisesta
muodollisesta puolesta, vaan
jätti asiat kansliassa
jéitti
kansliassa puolitiehen. Koska hänellä
hénellé

mililftmf'rEr
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merkitä
viitsinyt merkitéi
hän ei Viitsinyt
en muisti, héin
oli erinomain
erinomainen
iile.19
irtopapereilie.l9
asioita aina edes irtopapere
historoolinsa histo—
oli tiettéivésti
tiettävästi roolinsa
Lukkareilia
Lukkareilla oii
téi'eillé
sieilé
tääilä
ainakin
—
siellâ
a
laatimisess
n
riankirjoje
riankirjojen laatimisessa seurasivat
kun
a,
kun
pitivät muistikirjoj
muistikirjoja'
lukkarit
lukkarit pitivét
in
ja hautaamisi
hautaamisiin
ksia suorittavia
suorittavia ja
kastetoimitu
kastetoimituksia
etﬁi—
nsa etäiseurakuntiensa
ia pappejaan
pappejaan seurakuntie
vaimistelev
valmistelevia
ssa iukkarit
lukkarit
hiippakunnassa
Türun hiippakunna
simpiin
kyliin. Turun
simpiin kyliin.
tehtävissä,
avustivat
anrstivat pappeja jossain kirjallisissa tehtéivissé,
. Kirkkolain
a kirjaamalla
kirjaamalla.
kuulutuksia
erityisesti kuuiutuksi
rippi—
rippipappeja
auttaa
myés
piti
myös
heidﬁn
mukaan
mukaan heidän
sitä,
käytännössâi sitéi,
tarkoitti kéiytéinnéssé
Tämä tarkoitti
toiminnassa
toiminnassa.. T'zimé

le ilmoittauilmoittauehtoolliselle
kirjasivat ehtoollisel
etté
lukkarit kirjasivat
että iukkarit
myös
todellakin myéjs
nämä todellakin
että néim'a‘
valvoivat, ett'ei
tuneet ja valvoivat,
ytééin.20
ehtoollispöytään.2o
iimestyivé‘tt
ilmestyivät ehtoollisp(")
ista
seurakunnista
aiueen seurakunn
tokannan alueen
Karjala—tie
Karjala-tietokannan
toitietoja lukkarin roolista ei juuri ole, mutta toi—
erinäk1y eri—
1 Témé
Tämâ néikyy
käytettiin.2l
apulaisia k'ziytettiin.2
saalta
saalta apulaisia
pitéméin
en
pitämäu
Palmzeuks
Palmæuksen
Gustaf
Friedrich
Friedrich
tyisesti
tyisesti
kappan kasvateissa.
kasvateissa' Iohannekse
pappiskoulu
pappiskoulun
|ohanneksenn kappa—
pappiskoupappiskou—
pitää
pitéiéi
alkoi
Palmæus
lainen ja rovasti Palmeeus
kun hiippaaineissa, kun
kaikissa teologisissa aineissa,
lua
lua kaikissa
ensin kiellettiin
pappispula; ensin
uhkasi pappispuia;
kuntaa
kuntaa uhkasi
suomaéi Ruotsin
(kä¡ännössä
Ruotsin suoma—
ten (kéiytéinnéss
ulkomaalais
ulkomaalaisten
Vanhan Suomen
n papiksi Vanhan
nimittäminen
iaisten)
laisten) nimittémine
ulkomailla eli
ja sitten
opiskelu Lilkomailla
sitten opiskelu
iin ja
seurakunt
seurakuntiin
op(kä¡ännössä
'zi Turussa). Koulussa 0p—
Ruotsissa
Ruotsissa (kéyténnbss
paitsi
ksesté
koulusivisty
koulusivistyksestä
pilaina olivat
olivat muuten
pilaina
jääneet pojat,
pojat, jotka auttoivat kappalaista papin
jéi'eineet
n lukkarin
Oppilaista Iohannekse
virkatéiss'a.
virkatöissä. Oppilaista
lohanneksen
(k. 1843)
kävi koulua
rB+:) kéivi
poika Friedrich Peronius (k.
a Kau—
Kaukappalaisena
ja oli sittemmin kappalaisen
Viisi
viisi vuotta ja
ja Peronius,
Palmæus ja
Kumpikin, Palmaeus
kolassa.22 Kumpikin,
kolassa.22
n tekijéiksi.
tekijöiksi.
rippikirj ojen
itsensä rippikirjoje
merkitsiviit
merkitsivät itsensé
olivat Pietari
at
seurakunn
seurakunnat
Suomen
Vanhan
Vanhan
1727)
(vtoteen
t7z7)
(vuoteen
synodin
pyhéin
an pyhän
perustaman
1:11
I:n perustam
alaik011sistorin
ja Haminan
Haminan konsistorin alai—
Viipurin ja
sek'ei
sekâ Viipurin
jà|ja
r74 jéil—
mosien 1721
siten vuosien
ei siten
Niissä ei
sia.23
ryzt ja 1743
sia.23 Niissé
joita
säântöjä,
niitä séi'zintéjéi,
keen Virallisesti
virallisesti noudatettu niité
ille annettiin. Mutta
seurakunnille
Ruotsin Suomen seurakunn
Ruotsin
Ruotteitä. Opiskelu Ruot—
levisivät muita teité.
kéyténnét
kä¡ännöt levisivéit
seurakuny sikéléiisiss'z
sikäläisissäi seurakun—
työskentely
sin puolella, tybskentel
sin
papistoon
sikäläiseen papistoon
yhteydet sik'ziléiseen
läheiset yhteydet
11issa
nissa ja iéheiset
kuolinsyikuolinsyiesimerkiksi
ett'zi
esimerkiksi
siihen, että
vaikuttivat
vaikuttivat siihen,
jo 17oo-luvuila
rToo-luvulla'.
yleistyi jo
nen yleistyi
den merkitsemi
merkitseminen
den
a seurakunniss
seurakunnissaa
ortodoksisissa
Vanhan
Vanhan Suomen
Suomen ortodoksisiss
merkintään jo
kuolinsl"¡n merkintéén
pyhä synodi
synodi velvoitti
velvoitti kuolinsyyn
pyhéi
oli kirjattava
rTzo-luvulta léhtien.
lähtien. Metrikoihin oii
172o—luvulta
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luterilaisissa
en. Sen sijaan luterilaisissa
kuolinsyineen.
kuoiieet
kuoileet kuolinsyine
vasta
astui
voimaan
sa velvoliisuus
velvollisuus
seurakunnis
seurakunnissa
Suomeen.
liitettiin Suomeen.
Suomi liitettiin
Vanha Suomi
1812,
r8rz, jolloin Vanha
ssa oli
oÌi kui—
kuiseurakunnassa
useammassaa seurakunna
Tété
Tätä ennen useammass
kéiy—
mailin mukaiseen kâytenkin siirrytty Ruotsin mallin
'zi ja Sortavalan
Pyhäjärvellä
esimerkiksii Pyhéijiirveli
téntéén,
täntöön, esimerkiks

Imp\'
Raudussa 1769,
unnassa 1768, Raudussa
ry 69, Impi—
maaseurak
maaseurakunnassa
la 1790
Kivennavalla
r77r, Kivennaval
lahdella 1771,
vgo ja Ruskealassa
L793.24
1793.24
n provinssien kuusi
ja Kékisalme
Käkisalmen
Viipurin ja
listé 0rto~
ortoja kolme
venäjänkielistä
kolme venéijénkie
list'ei ja
suomenkie
suomenkielistä
pyhén synodin
kuuluivat pyhän
seu¡akuntaaa kuuluivat
doksista seurakunta
ja vuodesta
vuodesta
an ja
hiippakunnan
Novgorodin hiippakunn
sek‘é
sekä Novgorodin

alaisuuteen.. Yksi
metropoliitan alaisuuteen
Pietarin metroPoliitan
1763
r763 Pietarin
kantoi Viipurin
sta kantoi
n sijaispiispoi
sijaispiispoista
metropoliita
metropoliitan
5
arvonimeéi.2
piispan
piispan arvonimeä.25
jen, joita valta—
valtahistoriakirjojen,
Metrikoiden
Metrikoiden eli historiakirjo

qzz léhtien,
làhlt'en,
vuodesta 1722
pitää vuodesta
alettiin pitéiéi
kunnassa alettiin
Niiss‘ci
oli ~1724. Niissä oli
ohjeet ry24.
annettiin ohjeet
siséillést'ei
sisâllöstä annettiin
sa —- kolme
akin seurakunnis
seurakunnissa
luterilaisissakin
kuten luteriiaisiss
kuten
iséin
n luettelot (lapsen nimi, isãn
syntyneiden
osiota: syntyneide
ja kasteen
suoritkasteen suorit—
kurnmit ja
ja kastepﬁivé,
kastepâivä, kummit
nimi ja
merkité vasta
nimi alettiin merkitä
äidin nimi
tanut
tanut pappi, ﬁidin
(vihittyjen
(Vihittyjen
iuettelot
luettelot
Vihittyjen
vihittyjen
a),
1800—luvull
rSoo-luvulla),
takaajat ja
nimi,
Vihkijéin
éi,
vihkimispäivä, vihkijän
nimet, vihkimispﬁiv
nimi,
(vainajan
luettelot
todistajat)
todistajat) ja kuolleiden 111ettelot
ja
hautajai—
hautajaiantamispäivä
ehtoollisen antamisp'ziivﬁ
kuolinsyy, ehtooliisen
n metrikoista ovat
seurakuntien
Vanhimmatt seurakuntie
set). Vanhimma
Kite—
1772 léihtien),
(vuodesta tTzz
Làhtien), KiteKﬁkisalmesta
Käkisalmesta (vuodesta
(IZSS) ja Korpiselést‘a
Korpiselästä
(rZS¡), Suistamosta (1795)
lﬁsté
lästä (1783),
vai—
myös Pietarin val(rZgg), mutta tietoja léytyy
löyt)T myés
(1799),

keskusarkistosta.
historiallisestaa keskusarkistosta.
tiollisesta
tiollisesta historiallisest
kﬁyneiden luetehtoollisell
pyhä11ä ehtoollisellaa käyneiden
Herran pyh'siliéi
Käk1ovat Kﬁki—
a vanhimpia ovat
rippikirjoista
eli rippikirjoist
teioista eli
teioista
(vuodesta 1778
lähtien), Suistamosta
r77B léhtien),
salmesta
salmesta (vuodesta

(tlgt)' Rippikirjoje
Rippikirjojenn
ja Sortavalasta
(VB6) ja
Sortavalasta (1791).
(1786)
pyhân synodin antaman
ryhd¡tiin pyhén
pitämiseen ryhdyttiin
pitéimiseen
jolloin 0rtodoksi—
ortodoksinojalla 1764,
méi'eiréiyksen
määräyksen nojalla
ry64, joiloin
pitoon.
Véiestékirjan
väestökirjanpitoon'
k'eiskettiin
käskettiin
seurakunnat
set
set seurakunnat
seura—
seuraluteriiaisten
luterilaisten
siséilléltéién
vastaavat sisäÌlöltään
Nekin vastaavat
merkittiin
iset
merkittiin
seurakuntalaiset
rippikirj oj a: seurakuntala
kuntien rippikirjoja:
tain, maaseudulla
ruokakunnittain,
rippikirjoihin
rippikirjoihin ruokakunnit
sekä
talottomat sek'ei
talolliset ja taiottomat
eroteltiin taloiliset
kylittäin ja eroteltiin
kylittéin
Opintaitoj a ei
mitt'eiin. Opintaitoja
ammattiryhmittäin.
kaupungeiss
kaupungeissaa ammattiryh

Muutikä. Muut—
nimi ja iké.
henkilön nimi
kirjattu, ainoastaan henkilén
ja kuolema
näk)"¿ät
kuolema nékyv'a't
o ja
naimisiinmeno
taminen,
taminen, naimisiinmen
kaikäytettiin kai—
.26 Lastenkirjoja
Lastenkirjoja kéytettiin
yiiviivauksina
yliviivauksina.26
Niiden
a.
Niiden
seurakunniss
seurakunnissa.
aiueen
alueen
luovutetun
kissa luolutetun
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nsyineen. Sen sijaan luterilaisissa
velvollisuus astui voimaan vasta
Vanha Suomi liitettiin Suomeen.

ajankohta vaihteli seurakunnittain.
aloittamisen
aloittamisen ajankohta
ovat 1750—1760-luvu1ta
r75o-r76o-lur,'ulta (muun
Varhaisimmat
Varhaisimmat ovat

eammassa seurakunnassa oli

niiden pito
pito yleistyi
yleistyi kaik—
sisadan
kaiksisadan alkupuolella 11iiden
luovutettuun Karjalaan.
kialle
Karjalaan. Lastenkirjoista
kialle luovutettuun
r9zo, Antreassa jo parikymluovuttiin vuonna 1920,
parikym-

kui¡ Ruotsin mallin mukaiseen käy-

:rkiksi Pyhäjärvellä ja Sortavalan
Lassa

1768, Raudussa

ry69,Impi_

Kivennavalla ry9o ja Ruskealassa

t

Käkisalmen provinssien kuusi

ja kolme venäjänkielistä orto<untaa kuuluivat pyhän synodin

din hiippakunnan ja lrrodesta
metropoiiitan alaisuuteen. yksi
sijaispiispoista kantoi Viipurin
neä.25

n eli historiakirjojen,

joita valta-

Kaukola ja Kivennapa).
Kivennapa). Seuraavan
muassa Kaukola
Seuraavan vuo-

r'uotta aiemmin.
mentﬁ
mentä vuotta

Merkillepantavaa on, ettéi
että toisin kuin luteri—
luteriIaisissa
laisissa seurakunnissa, ortodoksisten seurakun—
seurakuntien historia- ja rippikirjojen laatijaa ei mainita
kansilehdilléi.
Viimeksi mainittujen
kansilehdillä. Viimeksi
mainittujen tekij'ei
tekijä tosin
kéiy
käy ilmi hetimiten ensimméiselté
ensimmäiseltä sivulta,
sir,rrlta, jonne
kirjattiin
papit, diakonit ja
ja muut
kirjattiin papit,
muut hengellisen
sﬁﬁdyn
sâädyn edustajat perheineen.
Luovutettujen
Luovutettujen seurakuntien
seurakuntien historia—
historia- ja
rippikirjojen puutteisiin ja suoranaisiin
suoranaisiin puuttumisiin vaikuttivat
vaikuttivat paitsi pappien henkilökohtaihenkilbkohtai-

in pitää rrrodesta t-7zz lithtien,

set
set ominaisuudet myés
myös muutamat muut tekijéit.
tekijät.

ttiin ohjeet 1724. Niissä oli -

Arkistoja
Arkistoja séiilytettiin
säilytettiin tavallisesti
tavallisesti pappilassa tai
jotka kéirsivét
kirkossa,
kirkossa, jotka
kärsivät vuosisatojen
vuosisatojen kuluessa
kuluessa
tulipaloista
tulipaloista ja sodista.
sodista.
Erilaisissa
Erilaisissa onnettomuuksissa
onnettomuuksissa kirkonarkis—
kirkonarkistoja tuhoutui
tuhoutui joko osittain tai kokonaan. ViipuViipu—
rin
rin tuomiokirkkoseurak
tuomiokirkkoseurakunnan
unnan arkistoa tuhou—
tuhoutui
tui talvisodassa monen vuosikymmenen
vuosiþmmenen ajalta,
esimerkiksi
esimerkiksi rippikirjat
rippikirjat'"'uosilta
vuosilta 1850—1930
r85o-r93o
hﬁvisivét,
hävisivät, samoin
samoin lastenkirjat
lastenkirjat 18604930
rB6o-r93o ja
myés
myös historiakirjat (syntyneet, Vihityt
ja kuol~
vihit¡ ja
kuol-

issakin seurakunnissa
:den luettelot (lapsen

-

kolme

nimi, isän

iivä, kummit ja kasteen suorit-

Jin nimi alettiin merktä vasta
vihittyjen luetrelot (vihittyjen
päivä, vihkijän nimi, rakaajat ja
rlleiden luettelot (vainajan nimi,
rllisen antamispäivâ ja hautajait seurakuntien metrikoista ovat

lemajérvelléi,
Iemajärvellä, Raudussa
ja Sakkolassa.28
Raudussa ja
Sakkolassa.2s SéikkiSäkkijärven héVitykset
jéirven
hävitykset 1741,
17 4r, Ruskealan
Ruskealan pappilan
pappilan palo
1791
Viipurin palo 1793
jaYirpurin
17 9t ja
11ékyvét kirkonarkiskirkonarkisry 9 3 näkl'vät
tojen aukollisuudessa.
Hiitolan ensimméiset
ensimmäiset historiakirjat
historiakirjat séiilyivéit
säilyivät
menneisyyden
menneisyyden vaikeiden aikojen yli
yli kannettoja erittéiin
mina ja
erittäin huonokuntoisina. Niistä
Niistﬁ puut—
puuttuu
kastettujen luettelon alkuosa Vu0—
tuu selvésti
selvästi kastettujen
vuodelta
delta 1689.
r689. Ensimmiinen
Ensimmäinen luettelo pééttyy
päättyy vuoteen
teen 1721.
L72r. Siihen 0n
on merkittynéi
merkittynä oikeaoppisesti
oikeaoppisesti
kylét,
syntymä- ja kastepéiivét,
lasten ja vanhemvanhemkastepäivät, lasten
þlät, syntymépien nimet,
kumlnit ja kasteen suorittajat.
nimet, kummit
suorittajat. Kirjan
aloitti Turussa
1660—1670—1uvu11a opiskellut ja
Turussa r66o-t67o-lulrrlla
juuri kirkkoherraksi
kirkkoherraksi Vuonna
vuonna 1689
1689 Lapinj'eirvel—
Lapinjärvelt'a' tullut Ernst Gutzeeus
tä
(k. n.
1715).29
Gutzæus (k.
n. ryr5).zs Kirvun
ensimm‘ainen
ensimmäinen historiakirja kuvaa hyvin suuren
Pohjan sodan tekeméé
tekemää Iovea
lovea seurakunnalliseen
seurakunnalliseen
toimintaan.
toimintaan. Kastettujen
Kastettujen luettelot
luettelot ovat vuosilta
1699—171oja
1724~1754. Niihin on merkittynä
r699-t7to ja t7z4-r754.
merkittyné
tiedot
tiedot syntyméi—
syntymä- ja kastepäivistä,
kastepéiivistéi, lasten ja van—
vanhempien nimet, kummit ja kastepaikat V110teen
vuoteen
1710
Lisﬁksi sidoksessa
rTro saakka.
saakka. Lisäksi
sidoksessa on
Vihittyjen
on vihittyjen
luettelot vuosilta
1703—1711,
vuosilta 17
03- 17 :'r, 1725—1754,
17 z5- t7 5 4, hau—
haudattujen luettelot 1705—1710,
t7 o 5 - t7 ro, t7
1724—1754,
z 4- t7 5 4, tilejéi
tilejà
vuosilta 1708—1710,
vuosilta
t7o8-t7t o, kopioita
kirjeisté 1725—
kopioita l<trjerstä
t7z5jakertomus
1726
kertomus kappalainen
t7z6 ja
kappalainen Henricus Maran—
Maranderin eléméistéﬁo
elämästä.3o

ry72 lâhtien| Kite-

leet) 19oo-luvun
rgoo-luvun alusta 193o—luvun
r93o-luvun lopulle ovat

Tekstintunnistuksen
Tehtintunnistuksen haasteet

stamosta (rZg¡¡) ja Korpiselästä
etoja löyt1y myös Pietarin val-

kadonneet.
kadonneet. Sodan lis‘ziksi
muun muassa
lisäksi muun
muassa tuh0~
tuhopoltot h'zivittivéit
poltot
hävittivät arkistoja.
arkistoja. Kaukolan
Kaukolan kirkko

allisesta keskusarkistosta.
llä ehtoollisella käyneiden luet-

paloi vuonna 1932, Sakkolassa paloivat vuonna
vuonna
t776 seké
1776
sekä luterilainen
luterilainen etté
että ortodoksinen kirkko.

kirjoista vanhimpia ovat Käki-

Tyypillisesti
Ty'ypillisesti arkisto
arkisto sijaitsi
sijaitsi pappilassa tai
tai sen
sen
välittömässä léiheisyydessii
vélittém'sissé
läheisrydessä kirkossa taikka
taikka kello—
kellotapulissa. Papit
tapulissa.
Papit yrittivét
yrittivät tietysti
tietysti pelastaa
pelastaa arkistoja palon sattuessa.”
sattuessa.2T
Luovutetun
Luovutetun Karjalan
Karjalan seurakunnissa
seurakunnissa edel—
edellisten liséiksi
listen
lisäksi paloja
paloja sattui kirkoissa tai
pappitai pappi—
loissa seuraavasti:
loissa
seuraavasti: Valkjérvell'ei
Valkjärvellä paloi
paloi kirkko
rBrz, Péilkj'zirvelléi
1812,
Pälkjärvellä pappila 1851
ja
1860,
r85r kirkko r86o,
Uudellakirkolla pappila
Uudellakirkolla
pappila 1877,
I 877, Kuolemajéirvelléi
Kuolemajärvellä
pappila 1908,
pappila
r9o8, Soanlahdella pappila 1909,
r9o9, Réii—
Räisälässä kirkko
Séiléissé
kirkko 1910
Valkjärvellä kirkko 1918.
r9r8.
ryrc ja Valkjﬁrvelléi
Edellisten liséksi
Edellisten
pikkuvihan aikana venéléiset
lisäksi pikkuvihan
venäläiset
ryöstivät pappiloita ja kirkkoja I‘eiéiskessé,
ryéstivéit
Pälk|ääskessä, Péilk—
järvellä, Séikkijéirvelléi
jéirvellé,
Säkkijärvellä seké
sekä luultavasti
luultavasti myés
myös
Impilahdella, Johanneksessa,
Kuo|ohanneksessa, Koivistossa, Kuo—

Kirkonkirjojen käsialat
kéisialat ja tietosisällöt
tietosisillét vaihtelevaihtele—
vat seurakunnittain ja ajanjaksoittain osin mer—
merkittéivéistikin.
kittävästikin. Kuten edellﬁ
edellä havaittiin, tapana
tapana oli,
ettéi
vietiin nopeasti
että tiedot
tiedot vietiin
nopeasti sutaistuilta irtolap—
irtolappusilta varsinaisiin kirjoihin ja
ja usein
usein kiireessé
kiireessä
niin, etté
että lopputulos on hyvin epéselvé
nimiepäselvä ja nimi—

r.uodesta

sta 1.778 lähtien), Suistamosta
walasta GZgt). Rippikirjojen

i.ttiin pyhân synodin antaman
alla t764, jolloin ortodoksikäskettiin väestökirjanpitoon.
sisäÌlöltään luterilaisten seuracja: seurakuntalaiset

merkittiin

uokakunnittain, maaseudulla
tiin talolliset ja talottomat

sekä

mattiryhmittäin. Opintaitoja ei
m henkilön nimi ja ikä. Muur-

iinmeno ja kuolema näkFvät
Lastenkirjoja käyrettiin kaialueen seurakunnissa. Niiden
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muotokin
muotokin saattoi
tietysti vaivai—
saattoi muuttua. Tﬁmé
Tämä on tietysti

kuttanut
kuttanut tallennustyéhén.
tallennustyöhön. Tallennustyé
Tallennustyö vaatii
usein perehtymisté
perehtymistä kirkonkirjoissa
kirkonkirjoissa kéiytettyihin,
kä¡ettyihin,
kielen (ruotsi ja venéijé)
termeihin
seké
nimisvenäjä)
sekä nimis—
tbén
töön ja sanastoon.
sanastoon.

Koska
Koska kirkonkirjatietojen
kirkonkirjatietojen tallentaminen 011
on
kuitenkin
kuitenkin ollut suhteellisen mekaanista ja rutii—
rutiinityété,
nityötä, on
on monesti
vaihtoehmonesti mietitty erilaisia vaihtoeh—
toja
toja tyén
työn nopeuttamiseksi.
nopeuttamiseksi. Karjala—tietokanta—
Karjala-tietokantahankkeessa
hankkeessa on testattu
testattu automaattisen tekstintunnistuksen hybdyntéimist'd
nistuksen
hyödyntämistä tallennuksessa
tallennuksessa siten,
puhtaaksietté
ettâ vaikeat ja epéselvét
epäselvät dokumentit puhtaaksi—
kirjoitetaan ennen
kjrjoitetaan
ennen varsinaista tallennustyét'ei.
taliennustyötä.
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Téisséi
Tässä tarkoituk
tarkoituksessa
sessa Karjala-t
Karjala-tietokanta_
ietokanta—
hanke
hanke osallistu
osallistui'"rronna
i vuonna 2017
zorT kansainv
kansainväliseen
éiliseen
Recognit
Recognitíon
ion and Enrichm
Enrichment
ent of
of Archival Docu—
Docu_
ments
m e nt s —hankke
-hanl<keeseen
eseen (READ),
(READ ), jonka
j onka tavoittee
tavoitteena
na

on
on kehittéé
kehittää koneym
koneymmärrettävän
méirrettéivéin datan
datan tun—
tun_
nistuste
nistusteknologiaa
knologiaa ja
ja tarjota
tarjota uusia
uusia menete
menetelmiä
lmiéi
késinkjr
käsinkirjoitetun
joitetun tekstin automaa
automaattiseen
ttiseen tekstintekstin_
tunnistu
tunnistukseen.
kseen.
Testiain
Testiaineistoksi
eistoksi valikoitu
valikoituii luovutet
luovutetun
un alueen
Pyhéjérv
Pyhäjärven
en seuraku
nnan lastenki
seurakunnan
lastenkirja
rja vuosilta
lrrosilta
1840—18
r84o-r87r.
71. Valinnas
sa otettiin
Valinnassa
otettiin huomio
huomioon
on se,
se,
ettei
ettei kyseisté
kyseistä kirkonk
kirkonkirjaa
irjaa ollut
jo
jo
ollut
tallenne
tallennettu
ttu
tietokan
tietokantaan,
taan, ja toisaalta se,
se, ettéi
että kéisiala
käsiala on k011—
koh_
talaisen selkeéiéi.
selkeää. Liséiksi
Lisäksi valinnan edellytyk
edellytyksenä
senéi
oli se,
se, ettéi
että aineisto léytyy
lö¡ry Kansalli
Kansallisarkiston
sarkiston ylléiyllä_
pitämästä
pitéiméist
éi digitaali
digitaaliarkistosta,
arkistosta, jotta
jotta se
se voidaan
ladata
ladata sujuvast
sujuvastii Transkr
Transkribukseen
ibukseen READ-h
READ-hankankkeen yhteisty
yhteistyökumppanin
bkumppanin eli
eli Kansalli
Kansallisarkiston
sarkiston
toimesta
toimesta.3l
.3l

Automa
Automaattista
attista tekstintu
tekstintunnistusta
nnistusta varten

Transkri
Transkribukseen
bukseen oli
oli tuotettav
tuotettava
a riittiivéi
riittävä mﬁéiréi
mää¡ä
puhtaak
puhtaaksikirjoitettuja
sikirjoitettuja sivuja (ks. kuva alla), jotta
Handwr
Handwritten
itten Text Recogn
Recognition
ition —ty6kalu
-työkaluaa (HTR)

OH
oli 44.
Transkribus-tiimin
ribus-tiimin néikemy
44. Transk
näkemyksen
ksen mukaan
mukaan

Karjala—
Karjala-tietokannan
tietokannan tallennu
tallennusaineistoon
saineistoon liittyliitty_
Véin
vän dokume
ntin automa
dokumentin
attinen tekstint
automaattinen
unnistus
tekstintunnistus
0n
on vaikeaa,
vaikeaa, koska 1)
r) testiaine
testiaineisto
isto sisﬁltéé
sisältää paljon
numero
numeroita
ita ja nimié;
2) tekstipoh
nimiä; z)
jassa 0n
tekstipohjassa
on paljon
pystysuo
pystysuoria
ria sarakev
iivoja; 3)
sarakeviivoja;
tekstin joukossa
3) tekstin
on
on pienié
pieniä irrallisia merkkej
merkkejä;
éi; 4)
rivillä
4) samalla rivilléi
olevan kirjoituk
kirjoituksen
sen sanavéil
sanavãiitit ovat pitkiéiﬁ2
pitkiä.32
Toteute
Toteutettu
ttu READ-testi
READ—testi osoitti,
osoitti, ettéi
että vanhovanho_
jen kirkonk
jen
irjamerkintéjen tunnista
kirkonkirjamerkintöjen
misessa on
tunnistamisessa
edelleen
edelieen vaikeute
vaikeutensa
nsa ja erityispii
erityispiirteensä.
rteensé. Karjala—
Karjala_
tietokan
tietokannan
nan READ—t
esti ei
READ-testi
ei kuitenka
kuitenkaan
an mennyt
hukkaan
hukkaan,, silléi
sillä testiaine
testiaineistona
istona kéiytetty
käytetty kirkonkirkon_
kirja-ain
kirja-aineisto
eisto liitettiin lopulta osaksi Trankrib
Trankribus
us
eLearni
elearning
ng —kokon
-kokonaisuutta.
aisuutta. Näin
N'ziin ollen
jatkossa
oilen jatkossa
monet
monet muutki
muutkin
n Transkr
Transkribuksen
ibuksen käyttäiät
kéiyttéjit péﬁpää_
sevéit
sevät oppima
an ja ihmette
oppimaan
ihmettelemään
lemééin vanhoje
vanhojenn kir—
kirkonkirjo
konkirjojen
jen koukeroista
koukeroista kirjoitus
kirjoitusta
ta ja risteilevé
risteilevää
iéi
viivoitus
viivoitusta.
ta. Iatkossa
taulukkomuotoisten
muotoisten teks—
fatkossa taulukko
tekstien
tien uudet
uudet tekoéilys
tekoälysovellukset
ovellukset lupaava
lupaavatt helpotusta
tusta myés
myös vanhoje
vanhojen
n kirkonk
kirkonkirjojen
irjojen käsialojen
késialojen
automaa
automaattiseen
ttiseen tekstintu
tekstintunnistukseen.33
nnistukseen.33

voitiin hyédynt'
hyödyntää
eiéi tehokka
tehokkaasti.
asti. Lopputu
Lopputuloksena
loksena
100
roo sivun késittely
käsittelystä
stéi ja automa
automaattisesta
attisesta tunnistunnis_

Tietoka
Tietokannan
nnan tallenn
tallennustyön
ustyén etenem
eteneminen
inen
ja kﬁyttél
käyttöliittymän
iittyméin kehitys

tuksesta
tuksesta saatiin CER
CER 44
prosenttia.
ia. Se tarkoitta
tarkoittaa,
a,
44 prosentt

Karjala—
Karjala-tietokantaprojektin
tietokantaprojektin alussa vuonna
r,,uonna 1988
rggg
tallennu
tallennustyötä
styété teki
teki kolme
kolme tallentaj
talientajaa.
aa. Tallenta—
Tallenta_

etté
että tekstiin siséltyvi
sisältyvien
en merkkie
merkkien
n virhepro
virheprosentti
sentti
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l1 LBS:n Johan Mattsso
MaitssonKarifainen
n Karilainen och dess hustru Anna Jakd:r Heiskan
Heiskanen
en Vigde den
den 28/6
2816 1857.
1g57
),2

[2 Karin
Xarin 13/8
13/8 1859.
1elg.v.
v, dog
dog dess
dess 22 Juni
Juni 1861.
1861

.

13
17112 1864.
j866.
l3 Matts 17/12
1864. v.
v. dog den 22
22 Febr.
Febr. 1866.
L4 Karin 2/8
2/8 1868 v.
v

Käsinkirjoitetun
K'aisinki
rjoitetun tekstin
tekst in késittely
käsittelyä
é Transkr
Transkribus-alustan
ibus-alustan tyékaluj
työkalujen
en avulla. Soivane
Soivanen
n 2018.
2O1g
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¡ibus-tiimin näkemyksen mukaan
annan tallennusaineistoon liitty_
tin automaattinen tekstintunnistus
rska r) testiaineisto sisältää paljon

nimiä; z) tekstipohjassa on paljon
arakeviivoja; 3) tekstin joukossa

llisia merkkejä; 4) samalla rivillä
rksen sanavälit ovat pitkiä.32

Tallentajat
Tallentajat ja tietueet
tietueet vuosittain
so
80
70
70
so
@
so
50

READ-testi osoitti, että vanho_
amerkintöjen tunnistamisessa on

40
ß

rtensa ja erityispiirteensä. Karjala_

30
30

EAD-testi ei kuitenkaan mennyt
testiaineistona käytetty kirkon_
iitettiin lopulta osaksi Trankribus
konaisuutta. Näin ollen jatkossa
n Transkribuksen käyttäjät pää_
r ja ihmettelemään vanhojen kir_
ukeroista kirjoitusta ja risteilevää
kossa taulukkomuotoisten teks-

oäþovellukset lupaavat helporhojen kirkonkirjojen käsialojen
tekstintunnistukseen.

3

3

llennustyön eteneminen
än kehitys

rtaprojektin alussa wonna rggg
eki kolme tallentajaa. Tallenta-
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20
20
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m..-“ Tallentajat
Tâllentajat » A M Tietueet
Ttetueet (x 10.000)
10.000)

jien lukumﬁérﬁ
pysyi pitkﬁén
lukumäärä pysyr
pitkâän alle kymmenesséi,
þmmenessä,
mutta vuoden
jâlkeen heidéin
mutta
vuoden 1995
1995 jéilkeen
heidän méiéiréinséi
määränsä
yli 20:een.
kohosi yli
zo:een. Tallennustyévoiman
Tallennustyövoiman lisâykliséiyk—
sen mahdollisti
mahdollisti tuolloin aloitettu Karjala—tieto—
Karjala-tieto,
kantasﬁétién
kantasäätiön tyéllistémishanke,
toteutettiin
työllistämishanke, joka toteutettiin
yhdessé
yhdessä tyévoimaviranomais
työvoimaviranomaisten
ten kanssa.
kanssa. Sen
jälkeen tallentajien lukumééréiéin
jéilkeen
lukumäärâän vaikutti mermer—
kittéivéisti
kittävästi Etelä-Savon
Etelé-Savon ELY—keskuksen
ElY-keskuksen kanssa
yhteistyössä suunniteltu
yhteistyésséi
ja ohjattu
suunniteltu ja
ohjattu etétybpro—
etätyöprojekti, joka tyéllisti
pitkäaikaistyöttömiä vuosina
työllisti pitkéiaikaistyéttémiéi
r gg8- 2ot 3. Kaiken
1998-2013.
Kaiken kaikkiaan kirkonkirjatietoja
on tallentanut
0n
Karjala~tietokantaan yhteens'zi
tallentanut Karjala-tietokantaan
yhteensä

Tallentajien
Tallentajien lukuméiérén
lukumäärän huippuvuodet
Olivat
olivat 2005—2010,
jolloin tallennustyössä
zoo5-zoto, jolloin
tallennustyéssé 01i
oli
vuosittain yli
Vuosittain
henkiléé. Tuolloin
yli 30
tallennet—
Tirolloin tallennet3o henkilöä.
tujen
tujen tietueiden Iukumééré
lukumäärä oli vuosittain noin
700
000 tietuetta (ks. kaavio téilléi
täIlä sivulla).
Tooooo
sivulla). Téihéin
Tähän
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Tallennustyijvoiman
Tallennustyövoiman ja tallennettujen
tallennettujen tietuemé'arien
tietuemäärien vuosittainen
vuosittainen vaihtelu. Kaavio: Satu Soivanen.
Soivanen.

110111
noin 600
6oo eri henkilbéi
henkilöä 3o
aikana.
3o vuoden aikana.

nen 2O18.
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mennessé
mennessä tietokantaan 0n
jo l'eihes
on tallennettu jo
lähes
rr miljoonaa tietuetta, mutta
11
mutta vain
vain 100
1oo vuotta
vanhemmat tiedot
vanhemmat
tiedot ovat
ovat haettavissa
haettavissa KarjalaKarjala—
tietokannan hakuohjelman kautta internetissé.
internetissä.
Tietojen julkisuutta rajoittavat sek'zi
sekä kansalliset
kansalliset
että kansainvéliset
ett'ei
kansainväliset tietosuojaséiéidékset.
tietosuojasäädökset.
Luovutetun alueen
Luovutetun
alueen kirkonkirjojen
kirkonkirjojen tallen—
tallennusta jatketaan
jatketaan edelleen. Vuoden
nusta
Vuoden 2018
zor8 alussa
tallennustyötä arvioitiin
tallennustyété
jäljellä
arvioitiin olevan
olevan vielé
vielä jéiljelléi
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noin 650
6 5 o 000
ooo tietueen
Keskener‘ziisyy—
tietueen verran.34 Keskeneräisyydestﬁ‘zin
destâän huolimatta tietokantaan jo tallennetut
(noin 7,4
julkiset tiedot
tiedot (noin
henkilétie—
miljoonaa henkilötie7,4 miljoonaa
tuetta)
ovat
vapaasti
tuetta) ovat vapaasti tutkijoiden k'eiytett'zivisséi
käytettävissä
verkossa
verkossa Katihan
Katihan eli
eli Karjala—tietokantahaun
Karjala-tietokantahaun
kautta.35
kautta.35
Karjala—tietokannan
Karjala-tietokannan lähdeaineistona
léhdeaineistona ovat
luovutetun
alueen kirkonkirjatiedot, joita
luovutetun alueen
joita 0n
on
vuosien saatossa
vuosien
saatossa siilytetty
eri muo—
säiþetly monessa
monessa eri
muodossa ja erilaisilla tallenteilla. foka
Ioka tapauksessa
tapauksessa
tarkkaa manuaalista
tallentaminen on tarkkaa
k'alsityétéi,
manuaalista käsityötä,
jossa kirkonkirjasivulla olevat tiedot syéteté'aln
syötetään
tallennusohjelman
lomakkeen Vélityksellé
tallennusohj elman lomakkeen
välityksellä tiet0~
tietokantaan.
Tietokantahanldwen alussa
Tietokantahankkeen
poimitalussa tiedot
tiedot poimit—
tiin alkuperiiisistéi
kirkonkirjoista, mutta
alkuperäisistä kirkonkirjoista,
mutta jo pian
1990-luvulla
r ggoluvulla siirryttiin
mikroﬁlmikorttien kéyt—
siirrl'ttiin mikrofilmikorttien
käyttéén.
töön. Léhdeaineistona
Lähdeaineistona 0n
on ollut
ollut myés
myös paperilistoja.
Esimerkiksi vuosituhannen
listoja. Esimerkiksi
jälkeen
vuosituhannen jﬁlkeen
tietokantahanke sai
sai kéiy‘ttééns'ai
ortokä¡töönsä tiettyjen orto—
doksiseurakuntien
doksiseurakuntien kirkonkirjatiedot CD—ROM—
CD-ROMlevyiﬂéi,
papereille
leryillä, joista tiedot tulostettiin
tulostettiin ensin papereille

ja vasta sitten tallennettiin
tallennettiin tietokantaan.
tietokantaan.
Nykyisin
kay—
Nyþisin tallennustyén
tallennustyön tietoliihteenﬁ
tietolähteenä käytetään Kansallisarkiston yllépitéméé
tetéién
ylläpitämää digitaali—
digitaaliarkistoa.
arkistoa. Tallentajalla
Tallentajalla on
käytössään kaksi
on kéiytésséiéin
joissa toisessa
néiytté'ai, joissa
toisessa 0n
näyttöä,
tallennusohjelman
on tallennusohjelman
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Tietoja on tallennettu alkuperéisis
alkuperäisistä
té kirkonkirjois
kirkonkirjoista,
ta, mikrofilmiko
mikrofilmikorteilta,
rteilta, paperikopio
paperikopioista
ista ja digitoiduista Iéhteisté.
lähteistä.

lomakenéiky
Iomakenäþmä
méi ja toisessa on kuva kirkonkirja—
kirkonkirjasivusta.
sivusta. Tallentaja
Tallentaja etenee
etenee sivu
sivu sivulta
ja rivi
sivulta ja
riviltéi.
riviltä. Héin
Hän tallentaa
tallentaa samalla
samalla sivulla
ja rivilléi
silrrlla ja
rivillä
olevat
olevat yht'zi
yhtä henkiléé
henkilöä koskevat
koskevat merkinnéit
merkinnät talIennusohje
lennusohjelman
lman henkilétietu
henkilötietueeseen
eeseen tallennus—
tallennusohjeen mukaan.
Epéiselvét
Epäselvät kohdat
kohdat tarkistetaa
tarkistetaan
n sanastoista
sanastoista,,
eri
eri hakemistois
hakemistoista
ja ohjelmasta.
ta ja
ohjelmasta. Ios
merkintä
Jos merkint'ai
jää epéselvéksi,
jaa
epäselväksi, tallentaja
tallentaja Vie
tiedon
vie
epéselvésté
epäselvästä
kohdasta
kohdasta tallennusohje
tailennusohjelman
lman tiettyyn
tiettyyn kenttéién,
kenttään,
josta tallennustyé
tallennustyön
n ohjaaja tarkistaa
tarkistaa þsymykkysymyk—
sen ja tarvittaessa korjaa
korjaa tarkennukse
tarkennuksen.
n.
Tallentajan
Tallentajan osaamisessa téirkeinté
tärkeintä on
on kyky
hahmottaa ja
ja lukea
lukea vanhoja
vanhoja késialoja,
käsialoja, osata
vanhaa ruotsia
ja/ tai venéijéi'ai,
ruotsia ja/tai
venäjäà, hallita
haliita tallennus~
tallennustyéssé
työssä kéiytettéivé
kä)'tettävä sovellus
ja léihdeaineisto
sovellus ja
lähdeaineisto
(tuntea eri
(tuntea
eri kirkonkirjoje
kirkonkirjojenn rakenteet, siséllét
sisällöt ja
niiss'ei
niissä esiintyvéit
esiintyvät merkinnéit)
merkinnät).. Téirkeééi
Tärkeää on
on mybs
myös
ymméirtéié
ymmärtää tallennuksen
tallennuksen tavoite ja koko Karjala—
Karjala-

tietokannan tietosiséllén
tietosisällön ainutlaatuisu
ainutlaatuisuus.36
us.36
Kirkonkjrjat
Kirkonkirjatietojen
ietojen tallennusoh
tallennusohjelman
jelman suun—
suunnittelunittelu- ja
ja ohjelmointiv
ohjelmointivaiheissa
aiheissa oman
oman han—
hankaluutensa
kaluutensa tyéhén
työhön toi
toi se,
se, ettéi
että kirkonkirjo
kirkonkirjojen
jen
tietosisﬁlt
tietosisältö
é on
on liséiéntyn
lisääntynyt
yt ajan
ajan kuluessa.
kuluessa. Myés
Myös
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tietojen
tietojen esittémista
esittämistavoissa
voissa on
on erilaisuutta
erilaisuutta;; toi—
toisinaan
sinaan on
kéytetty lyhenteitﬁ
on kä¡etty
lyhenteitä muun
muun Inuassa
muassa
nimist'zi ja
nimistä
ja ammateist
ammateista.
a. Kirkonkirj
Kirkonkirjoista
oista Iéytyy
lö¡yy
erilaisia koodejakin
koodejakin,, esimerkiks
esimerkiksii luku—
luku- ja kirjoikirjoi—
tustaidost
tustaidosta
a sekéi
sekä kristinop
kristinopin
in taitomerk
taitomerkinnöistä.
innéista'.
Karjala—tie
Karjala-tietokannan
tokannan ensimméis
ensimmäisten
ten projekti—
projektityéintekijé
työntekijöiden
iden téytyi
tä1tyi ratkaista, missä
misséi jéirjestyk—
j ärjestyksessé
sessä eri tiedot tallennetaan,
tallennetaan, missé
missä muodossa ja
millé
millä kielellé.
kielellä. Luovutetu
Luovutetunn alueen kirkonkirjo
kirkonkirjoista
ista
léytyy
löytyy suomen
suomen kielen
kielen liséksi
lisäksi ruotsia, venéijéiéi,
venäjää,
saksaa ja
ja latinaa.
latinaa. Léhdeusko
Lähdeuskollisuuteen
llisuuteen nojaten
nojaten
päätettiin
péétettiin tallentaa tiedot tietokantaan
tietokantaan sill'ei
kie—
sillä kie_
lellé
lellä kuin
kuin ne
ne ovat léihteess'ei,
lähteessä, poikkeuks
poikkeuksena
ena kui—
kuitenkin ortodoksis
ortodoksiset
et venﬁjénkie
venäjänkieliset
liset kirkonkirjat,
kirkonkirjat,
jotka péiéitettiin
päätettiin suomenta
suomentaa.
a.
Luovutetu
Luovutetun
n alueen
alueen Véestétiedo
väestötiedoista
ista koottavan
van tutkimusr
tutkimusrekisterin,
ekisterin, Karjala—t
Karjala-tietokannan
ietokannan
luominen
luominen aloitettiin dBase—ti
dBase-tietokantatuotteella.
etokantatuotteella.
Kullekin kirkonkir
kirkonkirjatyypille
jatyypiﬂe (syntyneil
(syntyneille,
le, Vihi—
vihityille,
tyille, kuolleille,
kuolleille, muuttanei
muuttaneille,
lle, rippikirjoi
rippikirjoille
lle ja
lastenkirj
lastenkirjoille)
oille) ohjehnoi
tiin oma
ohjelmoitiin
oma lomakepohlomakepoh—
jainen tallennuso
jainen
tallennusohjelmansa.
hjelmansa. Kirkonkir
Kirkonkirjatyypin
jatyypin
mukaan
mukaan tietoja
tietoja syétettiin
syötettiin päätiedoston/taulun
péétiedoston/taulun
liséiksi
lisäksi vielé
vielä tiettyihin
tietyihin liséitaului
lisätauluihin
(huomautushin (huomautu
s—
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k‘a'yttdliittym'a
kä)ttöliittymä uudistettiin
uudistettiin vuonna 2013.
zor3. Tieto—
Tietokantarakenne
kantarakenne MySQL-tauluineen
MySQl-tauluineen pidettiin entienti~
selléén,
sellään, mutta
mutta hakusovelluksen
hakusovelluksen kéytettévyyttﬁ
käytettävyyttä
parannettiin
parannettiin huomattavasti.
huomattavasti. T211115
Tämä Katiha2:ksi
Katihaz:ksi
kutsuttu
kutsuttu sovellus
sovellus saikin
saikin sukututkijoilta
sukututkijoilta hyvéiii
hyvää
palautetta
palautetta selkeydestéén
ja helppokéiyttéisyy—
selkeydestään ja
helppokäyttöisyydest'a'én,
destään, sillﬁ
1nuistutti Katihan
sillä se
se muistutti
Katihan Windows—
Windowsversiota. Arkiston asiakkaiden oli helppo jatkaa
jatkaa
sukututkimustaan
sukututkimustaan kotona
kotona Katihazzn
Katihaz:n avulla,
sillﬁ
sillä kéiyttéliittyméi
kä)ttöliittymä oli léihes
lähes samanlainen kuin
tutkijasalin
koneilla olevan
tutkijasalin koneilla
olevan Katiha~0hjelma.
Katiha-ohjelma.
Liséiksi
Lisäksi hakutulosten listauksen rajaa nostettiin
nostettiin

taitomerkinnät, aviohittomerkinnét
avioliittomerkinnät
merkinnét,
merkinnät, taitomerkinnét,
edelleen). Kun yhden
yhden
seurakunnan
osalta
seurakunnan
edelleen).
min
ja
osaita
niin
;a
tauluja kertyi 28
z8 ja tallennettavia
tallennettavia seura—
erilaisia
seuraerilaisia tauluja
kuntia
tietokuntia oli 7o,
7o, koostui Karjala-tietokannan tieto—
lähes 2000
zooo erillisestéi
erillisestä taulusta.
jﬁrjestelméi
järjestelmä Iéihes
DBase—pohjaiselle
tietoaineistolle kehitettiin
DBase-pohjaiselle tietoaineistolle
kehitettiin
zoo4 ensimméiinen
ensimmäinen varsinainen
varsinainen kéytté—
vuonna 2004
käyttö-

Delphi-ohjelmointikielellä. Tietojenliittym'a
liittymä Delphi-ohjelmointikielellé.
jo tuolloin
nimeksi vakiintui
hakuohjelman
vakiintui jo
hakuohjelman nimeksi
tuoiloin
(Karjala-tietokantahaku). Kyseessé
Katiha
Kyseessä oli
Katiha (Karja’la—tietokantahaku).
Windows—p011jainen
Windows-pohjainen sovellus, joka toimiakseen
toimiakseen
vaati seké
sekä sovelluksen ett'ei
että tietokanta-aineiston
tietokanta-aineiston
asentamisen
tietokoneen kiintolevylle.
asentamisen tietokoneen
kiintolevylle.
Vuonna
Vuonna 2008
zoo8 ohjelmoitiin
ohjelmoitiin ensimmﬁinen
ensimmäinen
Katihan
Katihan verkkoversio.
verkkoversio. Ohjelmointi toteutettiin
toteutettiin
ja tietokanta-aineisto
PHP—kielellé’l
tietokanta-aineisto siirrettiin
PHP-kielellä ja
MySQL-muotoon. Téim'ei
MySQl-muotoon.
Tämä uudistus
uudistus eli
eli Karjala—
Karjalatietokannan kﬁyttéliittyméin
tietokannan
kä)ttöliiftymän verkkoversio helpotti
potti suuresti
suuresti ohjelman
ohjelman péivitysten
päivitysten toteutta—
toteuttamista, sillﬁ
uutta ohjelma—
siliä ené‘zi
enää uutta
ohjelma- tai tietokanta—
tietokantapﬁivitystﬁ ei
päivitystä
jokaiselle tieto—
ei tarvinnut asentaa jokaiselle
tietok011eelle
koneelle erikseen.

rikopioista ja digitoiduista fähteistä

5000 tietueeseen
tietueeseen Windows-version ja Katihar:n
Katiha1zn
5ooo

listaamasta
listaamasta 1000
looo tulostietueesta.
tulostietueesta. Katihaz:n
Katiha2zn
etuna oli myés
järmyös se,
se, ettﬁ
että hakutuloksia pystyi jar—
jestämään asuinpaikan,
jesth’méﬁn
asuinpaikan, ammatin,
ammatin, nimitieto—
nimitietojen, syntymépéivh’n
jen,
syntymäpäivän tai
tai kuolinpa’ivﬁn
kuolinpäivän mukaan.
mukaan.
Ohjelma
Ohjelma sisélsi
sisälsi lish’ksi
lisäksi paremmat
paremmat linkit
linkit perheenperheen—
j äsenten Valillé
jéisenten
välillä kuin Katiha1—verkkove
Katihar -verkkoversio.
rsio.
Karjala—tietokannan
Karjala-tietokannan tietoaineisto siirrettiin
siirrettiin
vuonna
Mikkelin ammattikorkeakoulu
vuonna 2014
zor4 Mikkeiin
ammattikorkeakoulunn
palvelimelle ja samalla
palvelimelle
tietokannan
samalla tietokannan tietorakenne

ristavoissa

on erilaisuutta;

tetty lyhenteitä muun

toi_

muassa

nateista. Kirkonkirjoist a löytyy
rkin, esimerkiksi luku- ja kirjoi_

kristinopin taitomerkinnöistä.
nan ensimmäisten projektiäytyi ratkaista, missä järjestyk_

.

allennetaan, missä muodossa ja
ovutetun alueen kirkonkirjoista

Karjala—tietokantaséétic‘j

Internetissh‘
Internetissä toimivan
toimivan Karjala-tietokannan
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jarjestelméian.
MariaDB—
MariaDB-järjestelmään'
stelmastéi
kantajarje
kantajärjestelmästä
nan taulut
seurakunnan
ietokannan 7o
Karjala-t
Karjala-tietokannan
70 eri seurakun
tien
seurakuntien
kaikkien seurakun
iin siten,
ettâ kaikkien
siten, etta
yhdistett
yhdistettiin
vihit—
vihittaulua),
(3
tiedot
en
luetteloid
en
luetteloiden
syntyneid
syntyneiden
n
(¡ taulua),
kuolleiden
taulua), kuolleide
en tiedot (3
tyjen
luetteloiden
tyjen luetteloid
iden
muuttane
(:
muuttaneiden
taulua),
(3
taulua),
en tiedot
tiedot
luetteloid
luetteloiden

tiedot
rippikirjatiedot
(z taulua),
taulua), rippikirja
en tiedot
tiedot (2
luetteloid
luetteloiden
yhdis(7
taulua)
jatiedot
(ro taulua) ja lastenkir
lastenkirjatiedot
(10
ja tieto
jatyypeittain ja
kirkonkirjatyypeittäin
yhteen kirkonkir
tettiin
tettiin yhteen
un. Nain
Näin
ttiin paataulu
päätauluun.
sisällltettiin
1na$ta siséillyte
seural<u1
seurakunnaita
tie—
tieerillisesté
28
zB
erillisestä
vain
u
vain
muodostu
muodostuu
tietokanta
tietokanta
ta
aputaulus
aputaulusta
kahdesta
ja
lisaksi
ja
lisäksi
ulusta
tokantata
tokantataulusta
nnin
modiﬁoi
modifioinnin
Tamén
Tämän
taulusta.
30
yhteensä 3o taulusta.
eli yhteensa
a laski
lukumäärä
an taulujen
taulujen lukumaar
tietokannan
myéta
myötä tietokann
2ooozsta
zooo:stä 3o:een.
3o:een.

jälkeen
muutoksen j'alkeen
tarakenteen muutoksen
Tietokan
Tietokantarakenteen
l—
itiin Java—kiele
ohjelmoitiin
iet0ka11taan ohjelmo
Java-kielelKai‘jala~t
Karjala-tietokantaan
n
joka sai
nimekseen
sai nimeksee
m‘a, joka
uusi kayttéliitty
käyttöliittymä,
1a
lâ uusi
verzolS aikana ver—
Kevään 2018
mk-versio. Kev'aan
Katihama
Katiha.mamk-versio'
ja ver—
vermk ja
n Katiha.xa
Katiha.xamk
muutettiin
nimeksi muutettii
sion
sion nimeksi
seuraavat
seurâavat
muassa
muassa
muun
muun
tiin
ohjelmoitiin
sioon
sioon ohjelmoi
sidosten
ja lastenkirja
lastenkirjasidosten
r) rippi—
rippi- ja
udet: 1)
Olninaisu
ominaisuudet:
ennen
oli
us
(ominaisuus
en (ominaisu
näyttäminen
jen n'a'yttamin
vuosirajo
r.uosirajojen
kiiyttbliit—
linen käyttöliitruotsinkielinen
sa); 2)
z) ruotsinkie
Katihar:ssä);
vain
vain Katiha1zs
a);
Katihaz:ssa);
ennen vain Katiha2:ss
us oli ennen
(ominaisuus
tym'a
tymä (ominaisu
tieien
vanhemp
ja
ja
vanhempien
Oinaisten
omaisten
1ny05
haku
ja 3)
myös
haku
ja
3)
Katihar:ssäi
sekä Katiha1zssé
ennen sekéi
s oli
(ominaisuus
oli ennen
doilla
doilla (ominaisuu
mkKatihama
Katiha.mamkpuuttui
puuttui
mutta
a,
mutta
Katiha2zss
Katihaz:ssa,
ett'a
että

versiosta).

aikaisemsiten aikaisem—
sisältää siten
k—versi0 sisalt'aa
Katiha.xam
Katiha.xamk-versio
ja suosi—
suosimat
käyteryimmät ja
n kaikki
kaikki kaytetyim
pien versioide
versioiden
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