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Karjalan varhaisesta asutuksesta Kunda-kulttuurin
ajalta (n. 7000 eKr.) kertoo Antrean kuuluisa
verkkol<iytci.

K?ikisalmen Karjala oli karjalaisen kulttuurin
ydin. Karjalan heimon syntykotina pidet?iiin Ol-
havanjoen tienoota. Heimon esi-isZit lieneviit
muuttaneet tiiiiltii Laatokan l?insipuolelle. Aiem-
min aluetta asuttivat lappalaiset.

Novgorod yritti 1220-luvulta alkaen kiiiinnyttiiii
Karjalaa ortodoksiseen uskoon. Torkkeli Knuu-
tinpoika puolestaan teki Ruotsista kiisin v. 1293
ristiretken Karjalaan.

Kuningas Birgerin v. 1316 Karjalan naisille
antama suojelukirje on vanhin Suomen kansal-
lisarkistossa oleva asiakirja ja t?issii hiin lupaa
antaa kaiken suojeluksensa Karjalan naisille ja
leskille kaikkea viikivaltaa vastaan.

Sotia kdltiin jo tuona aikana ja useita vuosi-
kymmen iii kestiineiden tai steluj en j iilkeen Karjala
jaettiin 1323 Pehkinesaaren rauhassa Ruotsin ja
Novgorodin kesken siten, ettli raja kulki Rajajo-
esta Kannaksen halki Siirkilahteen. Saimaan
pohjukkaan. Tiiiiltii Savon j[rviseutujen kautta
Pohj anlahteen. Itiiinen Karjala I i itetti in Novgoro-
diin, Vatj an viidennekseen.

Ortodoksiuskonto lisiiiintyi 1329 perustetun
Valamon luostarin ansiosta. Suurin osa pitiijien
eli pogostien maista joutui ylimysten liieniffksik-
si. Moskova kukisti 1478 Novgorodin hallitsijan-
sa Iivana III:n toimesta.

Veniiliiiset hiivittiviit 1495 laajalti Karjalaa.
(Pitkaviha 1495 -97). Sodat jatkuivat I 500-luvulla
rajan molemmilla puolilla.

Sakkolassa, Pyhiijiirvikin kuului siihen, oli v.
1480 282 taloa sekii 214 kyliiil. Verotettuja miehi?i
oli 556. Kuuluisa Vatjan viidenneksen verokirja
on vuodelta 1500 ja siinii on mainittu talojen lu-
vuksi 314. Veroa maksavia miehiii 480. Kaikkien
asukkaiden lukumiiiiriiksi on arvioitu n. 2400.
Koko viiestri oli kreikkalaiskatolista. Taipaleessa
oli kauppiaita 33.

Vatjan viidenneksen verokirjan mukaan Pyhii-
jiirvellii oli 97 kyliiii, joissa 137 taloa ja 207 veroa
maksavaa miest?i. Viikiluku oli 1.242 henkeii.

S akko lan-Pyhiij iirven o lo i sta menneine aiko ina
Lahden sukututkijoiden jcisentilaisuudessa 6.9. I 996 pidetty esilelmci

Piiiielinkeinona oli maanviljelys ja siihen liitryve
karjanhoito. Ruis, kaura ja ohra mainitaan vero-
kirjassa alueen kylviiluvuissa ja heiniiii mainitaan
mycis korjatun.

Ruotsin kuningas Juhana III aloitti sodan Ve-
niijli?i vastaan 1570. Sotaa keytiin 25 vuotta ja se
piietfi v. 1595. Ayriipiiiin alueelta tuhottiin puolet
siellii olleista taloista ja asukkaat liihtiviit pako-
salle. Teitii ei silloin ollut, joten pakomatka teh-
tiin pitkospuita ja metsiii pitkin. Moni entisistii
talollisista ei palannut takaisin vaan asettui muu-
alle, joko Suomeen tai kauemmas rauhallisem-
mille seuduille.

Pontus De la Gardie valloitti joukkoineen Kiiki-
salmen l:innin 1580. Ruotsi joutui luovuttamaan
sen Tiiyssin?in rauhassa 1595 takaisin Veniijiille,
mutta valloitti sen uudelleen 1600-luvun alussa.
Rajat vahvistettiin 1617 Stolbovan rauhassa, jol-
loin Ruotsiin liitettiin Inkeri ja Kiikisalmen liiiini.

Sakkolassa oli 1589 verokirjan mukaan vain 5
talonpoikaa, kaikki luterilaisia. Pyhejervi oli
kuulunut aiemmin Sakkolaan ja liitettiin sitten
Kiikisalmeen, jotta sen kirkkoherra saisi parem-
mat tulot. Ortodoksiveestri oli paennut Ven?ijiille
tai tuhoutunut. Sakkolassa oli l59l 70 luterilaista
tafonpoikaaja 1593 66.

Laatokan Karjalassa oli 1500-luvun lopussa
40.000 asukasta, joista puolet jiii Ruotsin vallan
alaisuuteen.

Pyhej ervellii j a Sakkolassa Nikoskoin monaste-
rilla (luostari) oli l3 tilaa, Konevitsan luostarilla
32 ja Valamon luostarilla 47. Vilakkalassa ja Sa-
litsanrannalla luostaritaloissa asuneet isiinniiitsij?it
ottivat vastaan talonpoikien verot. Talonpojat
olivat vain tytivoimaa.

Jaakko De la Gardie (Pon-tuksen poika), val-
loitti Kiikisalmen liiiinin. Kiikisalmen kaupungissa
ent. Korelassa oli veniiliiisiii puolustajia 2-3000.
Viisi kuukautta kestiineen piirityksen jiilkeen
elossa oli en?iii vain 100. Linnoitus antautui I. M.
Puskinin suostuessa neuvotteluihin ja jossa an-
tautujille rnydnnettiin vapaa piiiisy Veniijiille.
Kiikisalmi oli antautunut 2.3.161 l.
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Paikallinen viiestd voimisti kamppailua valloit-
taj ia vastaat j iirj estiiytyen s issi I i ikkeeseen. Venii-
jiille muutto alkoi 1617. Talonpojat liihtiviit salaa
joko yksitellen, kymmenien tai jopa satojen per-
heiden ryhmissii ottaen mukaansa vrihiin omai-
suutensa. Mycis kotieliiimiii vietiin. Pyhiijiirvi
itseniiistyi 1632 ja siellii on ollut oma kirkko.

Ruotsi halusi alistaa karjalaiset korottaen veroja
ja jakaen maata aatelisille. Viiestcin vainoaminen
ortodoksisen uskonnon tiihden alkoi. Vuosina
1620-40 liihti yli 20.000 karjalaista kotiseudul-
taan. Siirtov?iken2i tuli tilalle mm. entisiii kruu-
nuntorppareita ja tilattomia Savosta 1601-13 sa-
toja perheitli. Sakkolassa oli 1613 197 luterilaista
ja I 1 kreikkalaiskatolista talonpoikaa.

Veniijii ryhtyi sotimaan Ruotsia vastaan 1656-
58. Taas alkoi pako Veniijiille ja vuoteen 1657
mennessii lehti 250 perhettii Kiikisalmen et. lii?i-
nistii ja pohjoisesta 4.107 perhettii. Yhteensii heitii
oli 20.000-22.000 henkeii. Koko 1600-luvulla
muutti 50.000 karjalaista liihinnii Tverin alueelle,
Inkeriin, Suomeen ja muualle.

Taipale, joka oli saanut kaupunkioikeudet 1617
poltettiin 1656 eikii se enii?i noussut uudelleen.
Rauha solmittiin Karoisissa 1661 .

Rauhan vuosina tiloille asettuneet uudisasuk-
kaat ryhtyiviit viljelemiiiin peltoja ja kaskeakin
poltettiin. Elettiin yhteistaloutta. Tiloilla oli mo-
nasti useampi veli perheineen. Talousrakennuk-
sia, jotka olivat yhteiset mainitaan Pyhiijiirven
Yliijiirvelle olleen riihen, elliinsuojat, aitat ja sau-
na. Tuvat saattoivat olla jokaisella erikseen.
Suurperheet, joissa saattoi olla 40 asukasta oli
Karjalassa hyv in mahdollinen.

Vuoden tuotto jaettiin kunkin kyliin pelloilla.
Kruunukin liihetti arviomiehensii paikalle ja otti
omansa. Samoin papisto ym. virkamiehet.

Sakkolassa Kiviniemen kyliistii veljekset Sa-
muel, Cnut ja Grels Koiranen saivat 160 markan
sakot, koska olivat sunnuntaina kalassa, eiviitkii
menneet kirkkoon. Rahaa heillii ei ollut, vaan
joutuivat vangituiksi, sillii sakot piti maksaa.
Vuosi oli 1695.

Katovuodet 1690-luvulla olivat ankarat. Yhta-
mittaiset sateet ja vuoroin kuivuus pilasivat vil-
jan. Madot tuhosivat nauriita ja kaalia. Sotaviiki-
kin otti osansa ja kansa kiirsi niilkiiii. Pahimmat
vuodet olivat 1696-97. Silloin koko Suomen vii-
estcistii kuoli 1/3 nelkiiiin ja tauteihin.

Suuri Pohjan sota, jota kiiytiin 1700-luvulla
Pietari Suuren johdolla hiivitti Karjalan Kannasta.
Veniifiiiset 1703-01 hyrikiitessiiiin alueelle tekiviit
suuria tuhoja. Viipurin valtaus oli maaliskuussa

1710. Sakkolan halki kohti Pyhiijiirveii ja sen
Yl[jiirven kyliin Wernitsan puolelta kulki talvitie,
josta veniiliiiset joukot eteniviit Kiikisalmeen.
Puolustajia oli 4-500 ja veniiliiisiii kymmenkertai-
nen m?iiirA.

Varusviiki jaksoi pari kuukautta puolustaa lin-
noitusta ja miesvahvuus oli huvennut puoleen.
Kiikisalmi antautui 8.9.1710. Koko Suomi oli
valloitenu 1713-14.

Karjalaisista asukkaista osa pakeni kodeistaan
ja osa liittyi inkeriliiisten sissijoukkoihin. Jiiljelle
jeiineita rangaistiin mitii ankarimmin.

Tsaari Pietari Suuri vaati uskollisuudenvalan ja
lupasi entiset oikeudet, uskonnon oikeuden myos
luterilaisille, tilat ja maat niinkuin Ruotsin val-
lankin aikana. Niiihin lupauksiin ei uskottu.
Miesviien viihiiisyyden vuoksi jiii pellot kylvii-
miittii ja l'll7-19 ankarat hallat veiviit sadon.
Katoja oli useina vuosina periikkAin. Vanhan
Suomen olotkin olivat ankeat. Uudenkaupungin
rauha solmittiin v. l72l ja Karjalan Kannas jiii
Veniijiin puolelle. Ruotsin kruunu oli lahjoittanut
maita suosikeilleen ja Pietari Suuri menetteli sa-
moin.

Tiloja oli Sakkolassa v. 1706 173 ja Pyhdjar-
vellii 150. Verokirja vuodelta 1724 Sakkolasta
kertoo: Sakkolassa oli hovileirejii, joiden tulot
saatiin useasta tilastaja niita olivat Sakkolan ho-
vileiri, Haparaisten hovileiri, Petiijiirven hovileiri
ja Lapinlahden hovipaikka sekii myds Riiskassa
mainitaan olleen kreivin ja se tunnetaan myds
hovileirin paikkana. Kruunun osuudelle kuuluivat
kyliit: Noisniemi, Riiihiinvaara, Tikansaari,
Valkjiirvi ja Sumpula. Verot suoritettiin kruunulle
tai hovileiriin kuuluvilla tiloilla hoviherroille.
Tiloja oli 128 ja autioita 27. Asukkaita veroluet-
telon mukaan yhteensii 717. RutikciyhAt saattavat
puuttua luetteloista.

Pyhiijiirvellii mainitaan: Pyhiijiirven hovileiri,
Riiskan hovileiri, Illiliin hovileiri ja Kiimajiirven
hovileiri. Kruunun Osuudelle kuuluivat kyliit:
Kahvenitsa, Alakylii, Pdlhdld, Kalamaja ja osa
Kiimajiirveii. Tiloja oli 151 ja autioita 13. Asuk-
kaita yhteensii 866.
Molemmassa pitiijiissii oli maininta ammoisista

ajoista asuneesta suvusta - Sakkolan puolella
Haatain (Kuismin) ja Pyhiijervella Kovero.
Useimmalla tilalla viljeltiin peltoon ja kaskeen.
Lisiiksi oli karjaa ja usein kyntojuhtana olivat
hiiriit. Useimmissa taloissa viljelyn ja karjanhoi-
don lisiiksi kalastettiin ja muutamia merkintcijii on
suuremmasta kalastuksesta eli nuottakalastukses-
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Hatut aloittivat Ruotsissa sodan Ven?ijiiii vas-
taan v. 1741 ja sita seurasi Pikku viha. Suomi
miehitettiin ja sotapaAttyi 1743.
Asukkaita oli Sakkolassa 1754 viiestriluettelon
mukaan 2.617 ja Pyhajervellii 3.225. Uusia asuk-
kaita oli tullut molempiin pitiijiin.

Ruotsin kuningas Kustaa III aloitti sodan Ve-
niijiiii vastaan ja sitii kiiytiin 1788-90. Rauha sol-
mittiin Viiriiliissii ja rajat eiviit muuttuneet.

Maakirjoja Kiikisalmen etel2iisestii lii2inistii on
ainakin vuodesta 1610 alkaen. Sit?ikin varhempia
saattaa l6ytyA, mutta liiiinien rajat ovat muuttu-
neet. Niimii rullat ovat vuoteen 1696 asti (rulla
LTl337). Epiivakaat olot, kadot ja sodan tuhot
ovat ehkii hevifiiineet maakirjat 1700-luvun vaih-
teen tienoilta. K?irejapiiytiikirjoja sen sijaan on
1640-luvulta aina vuoteen 1710 asti ja niistii voi
ldltye suvusta mielenkiintoista tietoa (rullat ES
r794-1802\.

Suuri Pohjan sota ja sitii seurannut Iso viha
aiheutti oikeuslaitoksen toiminnan keskeytyksen
tai sitA pitiviit ven?iliiiset, joiden arkistoista ltiy-
tynev?it aikanaan mainitut puuttuvat asiakirjat.

Joensuun Yliopisto on julkaissut 2 kirjaa ja
niiden tiedot liiytyiviit Petroskoista. Asiakirjoja
Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvuilta, osa I
1987, osa II 1991, eli K?ikisalmen liiiinin maakirja
vuodelta 1647. I-osassa on mukana Vatjan viides
verokirja. Teksti on vanhaa ruotsin- ja veniijiin-
kielistii, eike site ole suomennettu.

Kiikisalmen pohj. liiiinin veroluettelossa on
varsin tarkkaan merkitty mm. siat, lehmiit, hevo-
set, koirat, lampaat, nuotat, veneet jos niitii oli ja
myds miesluku. Niimii ovat mycis hinnoiteltu eli
mies oli sama arvoltaan kuin hevonen. Kriraja-
piiytiikirjat pohj. Kiikisalmen liiiinistii alkavat
rullasta ESl803-.

Sakkolan pitiijiin Neusaaressa eli v. 1637 Pedi
Raivo ja Metsiipirtissii v. 1629 Sussi Pecki. jiil-
kimmlinen ehkiipii esi-isii Suen Tassulle, joka
mainitaan Viiind Linnan Tuntemattomassa soti-
laassa. Ammattejakin on mainittu muutamia. Hir-
simaakari niin Sakkolassa kuin Fyhajiirvelle ja
Yliijiirven kyliin Ryhmiikyliissii satulamaakari.
Tiimii olikin sitten hevosammatteja harjoittanei-
den kylii viime sotiin asti. Henttosen Vilppu lo-
puksi ehkii tunnetuin. Verokirjassa ja viiestciluet-
telossa vuosilta 1724 ja 17 54 oli mainittu ammatit
unilukkari ja siltavouti.

Pitiijien historiakirjat ovat hyvii tietoliihde su-
kututkijalle ja niistii mm. Vanhan Ayriipiiiin histo-

ria osa I, kirj. Ester Kiihcinen (Metsossa Tampe-
reella kellarissa), Karjalaisen heimon histori4
kirj. VAin<i Voionmaa, Kikisalmen historia kirj.
Erkki Kuujo Sakkolan historia kirj. Veinii IGa-
salainen, Riiisiiliin histori4 kirj. Rosen, Raudun
histori4 kirj. Eros Jiiske ja Kappale kannakselais-
vaiheita, kirj.
Impi Wiika (Pyhej. historia).

I 800-luvun alussa elettiin vielii suurperheissii ja
isiintii saattoi olla isii tai pojista se, joka oli par-
haaksi katsottu, kykenevii ja sopivin fiihiin tehte-
viiiin. Omaisuus oli yhteistii.

Veniijii soti Napoleonia vastaan ja sotilaita otet-
tiin myds Karjalasta. Osa l?ihti vapaaehtoisesti osa
ei.

Suomen sota syttyi 1808 ja vendl?iiset Aleksan-
teri I kiiskystii valloitti Suomen. Sota pii?ittyi 18(D
ja Suomi liitettiin autonomisena osana Veniijiiiin

Karjalan olot eiviit tiisti muuttuneet vaan Niko
lai I:n toimesta 25.1 1.1826 peivetysse asetukses-
s4 (oka oli mustareunainen Aleksanteri I:n kuo-
leman johdosta ja prof. E. G. Palm6nin mielestA
asiakirjan laatuunkin katsoen tiiydellisesti paikal-
laan) Kannaksen talonpojat muuttuivat lampuo-
deiksi ja kaikki lahjoitusmaat julistettiin lahjoitu-
sislntien t?iydeksi omaisuudeksi.

Talonpoikien oikeudet uhrattiin peleten koko
Suomen oikeuksien menetti mistii Sakkola ja Py-
hejervi olivat myiis niiitii maita. Pyhej?irvelle
Wernitsan hovissa kiiviviit Ylnjiirven ja Wernitsan
lampuodit tehden 40-100 hevostyiip?iiviiii pitkin
vuotta ja 25-60 jalkatyiipiiiviiii kes?ill?i.

Hovien staarostat kiiviviit kylisse kiertiien ta-
losta taloon hakemassa tyiiviikeii ja talot oli ra-
kennettava tien varsille, jotta oli k?iskyn tuojan
helpompi kopauttaa seiniiiin. Tiitii hovissa tehtii-
viiii tyritii kutsuttiin ropotiksi. ja mentiiv[ oli min-
ne kiiskettiin. Tytikalft piti palata halrc6ean ko-
toa vaikka jalkaisin, jos ei sattunut olemaan silld
kertaa oikeanlaiset mukana. Matka saattoi olla yli
20 km.

Pankkiiri, paroni Vladimir Freedericksz oli
ostanut maita neine vuosina itselleen ja omisti
mm. Taubilan hovin, jota my<ihemmin asutti Karl
Fazer. Suomen valtio lunasti Pyhejiirvelti ja Val-
keamatkasta 86.500 hehtaaria vuonna 1875. t am-
puodit saivat sittemmin ostaa itse raivaamansa
pellot ja maat Suomen valtiolta. T?im?in j?ilkeen he
ol ivat vapaita talonpoikia.

Suuret katovuodet olivat vuosina 1868 koko
Suomessa. Pyhiij?irvell?i ja Sakkolassa kuoli l/3
viiestiistii hiit?iravinnon aiheuttamiin sairauksiin
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Toisintokuume ol i paljolti kuo leman aiheuttaj alla.
(kuolleisuusluku/ sairastuneet).

Joka talolla on oma tarinansa ja joka suvulla
historiansa. Siispii vielii lopuksi sukututkimuk-
sesta Karjalasta ja ehkiip:i voin antaa muutaman
vinkin kiiytyiini liipi 200 rullaa, lainaten ne silloi-
sesta Valtion arkistosta.

Karjalaisten sukujen tutkimus

Moni sieltii juuriansa etsineistii voi todeta olevan-
sa karjalainen. Niiin ei ole liiheskiiiin kaikkien
kohdalla. Muuttoliike Karjalan alueelle oli suuri
ja savakot niiistii yksi iso ryhmii. He eiviit ole
karjalaisia. Puoliksi kyllii mycihemmin, sillii sa-
vakon naidessa karjalaistytrin, tuli sukuun karja-
laista verta. Entisinii aikoina pidettiin halveksitta-
vana asiana kun karjalaistlttci meni vihille sava-
kon kanssa. Hiinestii sanottiin "on ruvennut sava-
koksi". Saksasta, Puolasta, Ruotsista, Virosta,
Inkerinmaalta, Pohjanmaalta ja Hiimeestii ym. tuli
sukuja sinne.

Viipurin kaupungissa ja sen maalaiskunnassa
oli runsaasti sukunimettrimiii ja se viittaa heidiin
tulleen muualta muuttaj ina.

Sukunimi oli perintci myds naiselle Karjalassa
ja vasta tlimiin vuosisadan vaihteessa naiset otti-
vat miehensii nimen. Ny palataan takaisin enti-
seen. Useimmissa pitiijissii kirkonkirjat on alettu
kirjata 1730-luvulla. Karjalaisia sukuja voi aloit-
taa tutkia kummasta pliistii tahansa. Hyvii olisi
keriitii vihityt ja sen jiilkeen heille syntyneet lap-
set. Lapsia ei ole merkitty jokaista kastettujen
luetteloihin ja lapsia litytyykin sitten lisiiii kuol-
leitten luetteloista. Alkuperiiisissii mikrofilma-
tuissa kirkonkirjoissa kastettujen kohdalla maini-
taan my6s kummit.

Karjalan kannas oli lahjoitusmaata ja sen vanhat
talonpojat muuttuivat 1 82O-luvulla lampuodeiksi.
Suomen valtio osti maat 1870-luvulla ja talonpo-
jat saivat lunastaa itse raivaamansa omat maansa
itselleen. Suvut pysyiviit aika vakaasti paikallaan
Ison vihan jAlkeen ja niiin samasta kyliistii ja pi-
tiijiiste liiytyy suurin osa suvuista viime sotiin asti
asuneina. Vpl. Pyhiijiirvellii Kahvenitsalla asuivat
Piirssiset ja heillii oli taloja ja tiloja kymmeniii.
Yliijarvien kyliissii asui suku Hopia ja heillii oli
taloja 7 kpl. Molemmat suvut pitiij?issii jo 1600-
luvulla ja he ovat tulleet Jiiiiskestii vuosisadan
alkukymmeninii nAihin kyliin.

Kirkonkirjoja ei ole aina saatavilla ja nekin
ostat usein puuffeelliset tiedoiltaan. Sakkolan
suuren pappilan palossa tuhoutui vanhimmat kir-

jat ja sieltii alkaa tiedot v. 1748 liihtien. Pyhejar-
ven rippikirjoissa ei mainita lapsia kuin vasta
1760 luvulla. Apuna ovat tiilltiin henkikirjat,
joista parhaat vuodelta 1724, rulla E52693 ja
vuodelta 1754, rullaES2706. Mukana mycis mm.
Rautu ja Riiisiilii. Niiissii asukkaat on mainittu
pitiijiste kyle kyleltii ja talo talolta, lapset myds
mukana. Sakkolan tuhoutuneen rippikirjan tietoja
tZimii paikkaa kummasti ja niiillii piiiistiiiin 1600-
fuvun puolelle. Inkeristii ruJla LTl392 vuodelta
1687 sisiiltiiii mytis asukkaat Inkerinmaan kylistii
talo talolta kustakin kyliistii.

Ortodoksien varhemmat tiedot ovat juuri niiissii
henkikirjoissa, sillii metriikat ovat kirjoitetut
vasta 1860-luvun puolivlilistli alkaen. Vanhassa-
Suomessa ei kannettu henkiveroa w. 1784-1811.
Tahan jiiii aukkopaikka ortodoksien sukuja tutki-
essa.

Veniiliiiset keriisiviit miespuol isilta ns. sielunve-
roa eli podusniemaksua ja joitakin luetteloita on
tallessa Mikkelin maakunta-arkistossa. Sakkola-
Pyhiijiirven ortodoksinen seurakunta kuului Pal-
kealan srk:aan.

Sakkolan ja Kiikisalmen historiakirjoissa on
mainittu rekryytiotto, johon joutui kaikkiaan
Kannakselta 5.733 miestii. Monikaan heistii ei
palannut takaisin. Oiseen aikaan haettiin "valitut"
kotoaan ja vietiin kuka mihinkin palveluspaik-
kaan. Sotamies-staarostojen l?thisuku ei joutunut
rekrytoinnin kohteeksi. Esa Kuukka Tampereelta
on tutkinut Lemin rekryoidut, ja heitii oli 40.
Vain 1 niiistii palasi. Hain kadonneita poikia Ho-
pian sukututkimusta tehdesseni ja kaikkiaan Py-
hiijiirveltii liihti sotilaina tai rekrytoituina 166
poikaa ja miestii. Nuorin ll-vuotias. Tiimii ta-
pahtui vuosina 1797 -1812.

Mikkelin maakunta-arkistossa on 2 kymmen-
senttistii asiakirjanippua, joissa on niiistii pojista
tietoa veniijiinkielisenii. Heikki Ylikangas tekee
parhaillaan Suomen sodasta kirjaa ja ehkApii hiin
ol isi ottanut niiistii asiakirjoista tietoj a teokseensa.
Joitakin poikia ja miehiii saattoi olla mycis Suo-
men sodassa Karjalasta. Tuskin kaikki.

Pitiijien pdytiikirjat ovat hyvii tietoliihde ja
1860-luvulla ne ovat kirjoitettu suomenkielellii.
Pyhiijiirvelta ldytyivet niimii alkuperiiisten kir-
konkirjojen sivut ja ne on mikrofilmirullilla.
Niiissii mainitaan pit?ijiinkokouksissa kesitellyt
asiat ja paljon on yksifyiskohtaista tietoa. Vai-
vaiskassasta lainatut varat isiinnille ja heidiin ta-
kuumiehensii mainittu sekii mm. ruotuvaivaiset.

Perunkirjat ovat hyvii tietoliihde ja niit?i on run-
saasti tallessa. Mikkelin maakunta-arkistossa on
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niiitii lukematon miiZirii ja noin 3 kuukautta hen-
kikin kuoleman jiilkeen ne on yleensii tehtiin.
Mikkelin asiakirjat ovat nyt llihimmiit 2 - 3 vuotta
Vaasassa ja sieltli saa kopiot koska niiifii ei ole
sidottu liimakansiin vaan ne ovat nauhoilla siis-
tisti kiinnitetyt.

Nykyiset perunkirjat ovat niinikiilin saatavina.
Vasta syksyste 1995 alkaen tehdyt on siirretty
verotoimistoihin. Vuodesta I 945 perunkirjoja saa
kunkin kiiriijtioikeuden toimistosta ja kun pyytii?i

kakkoslaadun saa muutamalla kympill:i aika tu-
kun tietoja; asuinpaikat, vihkipiiiviit ja liihisuvun
virkatodistukset ovat niissii yleensii mukana.
Ti imI  kaikk i  perunki r jan l is i iks i .

Karjalassa ilmestyneet piiiviilehdet on mikro-
filmattu ja niissii on aivan tarkalleen kirjoitettu
tapahtumat hiiiitappeluista vaaleih in, murhi in j ne.
Tietosuojaa ei silloin tunnettu. Karjalan kannak-
sella ilmestyi mm. Karjala-lehti, Kiikisalmen Sa-
nomat, tyOviienlehtili ym. julkaisuja. l]
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