
 
AFANASJEV-SUKUKOKOONTUMINEN 

6.7.2013  
Rovaniemi, Korundi 

 



Ohjelma 
8-10   Ilmoittautuminen ja nimikorttien jako Korundin aulassa 

10-12   Sukukoontumisen avaus, Paavo Ahava III 

  Vienan Karjala ja Afanasjev-sukunimi, Terttu Louhikoski-Alasuutari 

  Yhteislaulua  

Perhekuntien esittäytyminen (Vasilin perhekunnat: Rodion, Nifontis, 
Feodor, Anton, Konon ja Pantelein: Ivan)   

Yhteislaulua 

12-14  Lounas, sukukuntien kuvaukset, seurustelua, tutustuminen  
  Korundin näyttelyihin 

 14-15:30  Paavo Ahavan arkistot 

Yhteislaulua 

Karjalan sivistysseura ja sukututkimus, Simo Kannelsuo  

Kaksi suvun tarinaa: Rinteen kauppiassuvun tarina ja Otto Louhikosken 
tarina 

 15:30-16  Tauko ja kahvi ym. (omakustanteinen, kukin varaa paikan päällä)  

16-16:30  Uhtuan matkat: tarinoita ja kuvia  

16:30-17   Itaohjelma ja sukuseuran perustamisen alustaminen . Päivän päätös 

  

Aulatilassa on esillä sukutaulut, suvun kirjalliset tarinat ja kuvat.  

Tilaisuus taltioidaan videolle ja kuvin.  

 



Afanasjev – sukunimen taustaa 

6.7.2013 Korundi 

Terttu Louhikoski-Alasuutari 





Jo muinaisina aikoina …  
vuosina 800-1200 

• Vienan Karjalaa on asuttu 
pitkään 

• Bjarmit olivat 
suomensukuisia ja  elivät 
Vienan Karjalassa ja 
sulautuivat karjalaisiin (Koskela 
Vasaru 2008) 

• Islantilaisissa saagoissa 
parikymmentä tarinaa 

• Vienassa oli säilyneet myös 
Kalevalan runot. Lönnrot 
kokosi Kalevalaan aineistoa 
Uhtualta vuosina 1834-35.  

 

Olaus Magnus 1539 



Vienan asutushistoria 1500-1800 
      Lähde: Matti Pöllä • Vanhastaan alueella oli saamelaisia. 

• Asutusta siirtynyt lännestä itään ja 
idästä länteen kautta aikojen valtion 
rajojen yli.  

• Suomesta tulevien asutus keskittyi 
vesistöjen varrelle 

• Ruotsin vallan aikana Suomessa 
ongelmana maanperimisjärjestys ja 
sotaväen otto. Perheiden nuorimpia 
poikia lähetettiin etsimään parempia 
elinoloja. Vienan Karjala houkutteli: 
riista ja kalastus, myös kaskiviljely. 

• 1800-luvulla Uhtua-Vuokkiniemi – 
Kontokki alueen väestöstä 39 % 
karjalaislähtöisiä, 44 % 
suomalaislähtöisiä 

• Uhtua on ollut aina osa Venäjää ja 
hallinnollisesti: Arkangelin 
kuvernementti, Vienan Kemin 
kihlakunta, Uhtuan kunta 



U 

Uhtua 

Kemi 

Uhtua on ollut aina osa 
Venäjää.  
Hallinnollisesti: Arkangelin 
kuvernementti, Vienan 
Kemin kihlakunta, Uhtuan 
kunta 



Vesireitit kulkuväylinä  

 



  



Mistä Afanasjev sukunimi tulee? 
Selitys1: etunimestä 

• Afanasjev on ortodoksiperäinen sukunimi 

• Vuoden 1591 valvontakirjan mukaan Usmanan kylässä (lähellä 
Vienan Kemiä)  oli verovelvollisten luettelossa Afanasjev-sukunimi 

• Ohvo ollut suomalainen etunimi 

• Verotusta varten nimet saatettu kirjalliseen muotoon 

• Venäläisissä asiakirjoissa pappi lisäsi isän ristimänimeen –jev -
päätteen  

• Ohvo kuulostanut venäläisen papin korvaan Afanasilta, joten 
sukunimestä tullut Afanasjev virallisesti. Käytetty myös muotoa 
Affanajeff, Afanajeff, Ahvanasjehf, Ahvanasijeff, jopa Ohvonasjeff… 

• Pekka Koivikko (Rodionin haara) s. 1876 kertonut, että kantaisä on 
Ohvo, josta nimi Ahvanasjeff 

• Kreikan kielessä Ohvo = himokas, Afanas = ahkera 

• Venäjän kielessä kuolematon 

 



Mistä Afanasjev –sukunimi tulee? 
Selitys2: sukunimestä 

• Ohukainen saapunut Vienaan Pohjois-Pohjanmaan 
länsiosista pääasiassa sen rannikkopitäjistä ilmeisesti 1600-
luvun alkupuolella ja on jo 1679 ortodoksinimisenä, 
Afanasjev (Matti Pöllä 1995) 

• Keynään vuonna 1953 haastattelema Otto Louhikoski 
kertonut: Suvun vanhat ovat kertoneet, että Ohukaisen 
suvun kantaisä saapui Vienaan Oulujoen varrelta.  

• Sukunimi Ohukainen mainitaan Pohjois-Pohjanmaan 
asukasluettelossa vuodelta 1605. Sotkamossa on asunut 
vuonna 1611 Perttu Ohukainen. Vuoden 1626 Kainuun 
asukasluettelosta nimi puuttuu. 

• Kempeleen luettelossa useita Ohukaisia 1600-luvulta 
alkaen, ja on edelleen. Ollut ilmeisesti talon nimi alun 
perin. 

• Vienassa Otto Ohukainen on ollut nimellä Afanasi Afanasjev 



Kirjoitusasuna myös Afanasjeff: 
Iikka Alanteen kauppa Rovaniemellä 

  



DNA -tutkimus 

• Tutkijaryhmä selvittää Vienan asutusta DNA-
tutkimuksen keinoin 

• Isälinjaisilla miehillä mahdollisuus teettää   Y 
DNA 67 markkerin testi 

• Testin hinta 160-180 € 

• Testin kautta voisi selvitä myös Afanasjev-
suvun sukujuuret, juontavatko Pohjois-
Pohjanmaalle vaiko muualle. 



Afanasjev -sukupuut 



• Maisteri Irja Rämä Helsingistä ja tutkija 
Rudolf Toivonen Petroskoista ovat 
tutkineet vienalaisia sukuja 

• Tiedot on julkistettu Karjalan Heimo -
lehdissä. Afanasjev-suvun tiedot ovat 
Karjalan Heimon numeroissa: 
– 3-4/1999 Rodion 
– 1-2/2000 Nifontis 
– 3-4/2000 Feodor 
– 7-8/2000 Anton ja Konon 
– 11-12/2000 
– 3-4/2001 Gerasim (Ivan/Pantelei) 
– 5-6/2001 

Vienankarjalaisten sukujen   
sukututkimus 



 



Ohjeita sukuhaarojen esittäytymiseen 
• Seinälle heijastetaan sukupuut: Rodion, 

Nifontis, Feodor, Konon, Ivan 

• Suvun kertoja ja juontaja esittelevät 
sukupuut 

• Suvun nykyedustajat nousevat vuorollaan 
paikallaan seisomaan. Otetaan kuva. 

• Kerrotaan lyhyesti missä päin suvun 
edustajat vaikuttavat, mitä ammatteja 
edustavat ja jotain muuta… 

 


