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Sadoillatuhansilla suomalaisilla 
on juuria luovutetun Karjalan alu-
eella. Taustoistaan kiinnostuneen 
on helppo aloittaa sukututkimus 
Karjala-tietokannasta, josta löytyy 
harvinaisen kattava kirjo kirkon-
kirjatietoja selattavaksi.

Tietokannasta löytyvät kastet-
tujen, vihittyjen, kuolleiden ja 
haudattujen sekä muuttaneiden 
luettelot sekä vielä rippi- ja lasten-
kirjatkin. Aikajänne on 1700-luvun 
alkupuolelta aina siihen asti, kun 
Suomeen siirretyt noin 70 seura-
kuntaa lopetettiin vuonna 1949.

Internetin avoimella Katiha-
hakuohjelmalla voi etsiä sataa 
vuotta vanhempia henkilötietoja. 
Tietosuojasyiden takia uudempia 
tietoja ei verkosta löydy lukuun otta-
matta kuolleiden ja haudattujen 
tietoja, joissa aikaraja on 50 vuotta.

Luovutetun Karjalan kirkonkir-
joja on tallennettu digitaaliseen 
tietokantaan jo 30 vuoden ajan. 
Mittava tallennusurakka loppuu 
vuodenvaihteessa. Tavoitteena on, 
että tietokannassa on silloin noin 
11 miljoonaa tietuetta. Asukkai-
ta ei kuitenkaan ollut niin paljon, 
sillä ihmiset merkittiin elämänsä 
aikana moneen kirkonkirjaan. On 
arvioitu, että Karjalassa on asunut 
tietokannan kattamana aikana noin 
1,3 miljoonaa ihmistä.

Tähän mennessä tallennettuna on 
noin 10,9 miljoonaa tietuetta. Vii-
meisiä tietoja tallentaa kymmen-
kunta projektityöntekijää, jotka 
tuntevat vanhoja käsialoja sekä 
venäjää tai ruotsia.

–�Työ jatkuu kiivaana vuodenvaih-
teeseen. Ihan kaikkia tietoja ei ehdi-
tä kuitenkaan tallentaa. Joistakin 
seurakunnista kaikkein vanhimpia, 
vaikeimmin luettavia ja huonokun-
toisimpia sidoksia jää tallentamat-
ta, kertoo Karjala-tietokantasäätiön 
hallituksen varapuheenjohtaja ja 
Kansallisarkiston erityisasiantun-
tija Tytti Voutilainen.

Hän huomauttaa että tietokan-
ta on varsin luotettava, sillä tal-
lennettuja tietoja on tarkistettu ja 
korjattu. Katihassa väestötietoja ei 
ole digitoitu eli kuvattu kirkonkir-
joista vaan tallennettu tietueina 
hakuohjelmaan.

Kulttuurihistoriallisesti arvo-
kas tietokanta on lajissaan maail-
man suurimpia väestöhistoriallisia 
aineistoja.

Karjala-tietokanta palvelee myös 
ammattitutkijoita. Turun yliopis-
ton akatemiaprofessori, evoluu-
tiobiologi Virpi Lummaa on 
kollegoineen kiinnostunut ihmisen 

elinkierroista kuten siitä, mitkä 
tekijät vaikuttavat ihmisen elin-
ikään ja lapsilukuun. He ovat 
käyttäneet Katihan tietoja muun 
muassa Raudusta ja Jaakkimasta.

Karjala on tutkijalle mielenkiin-
toinen kohde, koska siellä on elä-
nyt suurperheitä saman katon alla. 
Useampi veli on asuttanut synnyin-
kotiaan vaimonsa kanssa. Länsi-
Suomen alueella perheen vanhin 
poika peri kotitalon, kun taas Kar-
jalassa perijöitä olivat kaikki pojat. 
Perimysjärjestys oli hyödyllinen esi-
merkiksi siksi, että kaskiviljelys 
vaati runsaasti työväkeä.

–�Olemme huomanneet, että kun 
vaimoja oli monta saman katon 
alla ja he saivat samoihin aikoihin 
vauvoja, lapsilla oli suurentunut 
kuolleisuusriski. Se ei kuitenkaan 
vähentänyt synnytysten määrää.

Lummaa on kollegoidensa kans-
sa seurannut samojen sukulinjojen 
vaiheita aina 1700-luvun puolivä-
listä toiseen maailmansotaan asti.

–�Karjalaisten väestötietoja on 
ollut kiintoisaa seurata juuri eri-
laisten perherakenteiden takia. 
Karjalassa mentiin naimisiin pal-
jon nuorempina ja saatiin enem-
män lapsia.

Kirkonkirjojen valtaisa 
tallennustyö liki valmis
Karjala: Miljoonia henkilötietoja voi tutkia verkossa. 
Sukututkimus on helppo aloittaa Karjala-tietokannasta.

Turun yliopiston akatemianprofessori Virpi Lummaa (kesk.) sekä tutkijaryhmään kuuluvat Jenny Pettay (vas.) ja Robert Lynch tutkivat 
Karjala-tietokantaan kuuluvia kirkonkirjoja. Kirkonkirjojen tiedot on tallennettu helppokäyttöiseen tietokantaan.

Karjala-tietokanta

Suosio lisääntyy 
koko ajan
■ Karjalaisia evakkoja oli noin 
407 000, ja heillä on jälkeläi-
siä monessa polvessa. Muun 
muassa Keski-Suomeen jäi 
paljon karjalaisia jo talvisodan 
jälkeen.
■ Ei siis ihme, että tietokanta 
lisää suosiotaan. 
■ Viime vuonna hakupalve-
lua käytettiin joka päivä noin 
1 200 kertaa. Käyttäjiä on 
myös ulkomailla.
■ Tietokannan perusti vuonna 
1990 Karjala-tietokantasäätiö. 
■ Suurimman osan kirkonkir-
jojen tallennustyöstä teki yli 
500 pitkäaikaistyötöntä.
■ Hanke siirtyi toissa vuonna 
Kaakkois-Suomen Ammatti-
korkeakoulun hallinnoitavaksi. 
■ Suururakka päättyy vuo-
denvaihteessa.
■ Sen jälkeen tietokanta luo-
vutetaan Kansallisarkistolle.
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Sukututkijan  
kannattaa olla hereillä
STT

Karjalaistaustaisten sukututki-
joiden kannattaa olla erityisen 
valppaana ensi vuoden alussa. 
Silloin verkon avoimeen Karja-
la-tietokantaan ryöpsähtää yli 
600�000 tietuetta, kun julki-
seksi tulevat rippi- ja lastenkir-
jat vuosilta 1910–1919.

Rippi- ja lastenkirjatietoja 
voitaisiin teoriassa avata ver-
kossa joka vuosi sitä mukaa, 
kun sadan vuoden vähim-
mäisaika tietojen julkisuudelle 
tulee täyteen. Se ei kuitenkaan 
ole mahdollista, sillä kirjois-
sa on merkintöjä usealta vuo-
delta.

–�Lasten- ja rippikirjois-
ta voi löytyä tietoja esimerkik-
si henkilön seurakunnasta, 
siviilisäädystä, ammatista, 
asuinpaikasta, lukutaidos-
ta, rokotuksista ja sairauksista, 

valottaa Sari Rasa Karjala-tieto-
kantahankkeesta.

Luovutetun Karjalan kirkon-
kirjojen  tallennusurakka 
aloitettiin 30 vuotta sitten 
uusimmista kirkonkirjoista, 
joten 1900-luvun aineisto on 
jo ajat sitten käyty läpi. Kos-
ka kirkonkirjoihin vuosittain 
merkityt kastettujen, vihitty-
jen, kuolleiden ja muuttaneiden 
tiedot ovat jo valmiina, nii-
tä voidaan julkaista heti sadan 
vuoden aikarajan täyttyessä 
seuraavan vuoden alussa. 

Esimerkiksi ensi vuonna jul-
kiseksi tulevat vuoden 1919 tie-
dot.

Katiha-tietokantahaussa voi 
tehdä myös tilastohakuja. Kir-
konkirjoista esimerkiksi  selviää, 
että Jääskessä kuoli vuonna 
1900 liki 180 ihmistä, kun sisäl-
lissotavuonna 1918 kuolleita oli 
kaksin verroin.


