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Luovutettu Karjala (verkkotietopankit, päivitetty 20.1.2022) 
 

 
Karjalan Liitto 

https://www.karjalanliitto.fi/  

 

Karjalan Liitto, videotallenteet 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/karjalan-liiton-toiminta/tallenteet.html  

 

Karjalan Liitto, Youtube-kanava 

https://www.youtube.com/channel/UCBMN7Hk0k5T-kpYjynWdQcw/videos  

 

Karjalan Liitto, jäsenyhteisöt 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot.html  

 

Karjalan Liito, Karjala-tietoutta lapsille ja nuorille 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/karjalan-liiton-toiminta/lapsille-ja-nuorille.html  

 

Karjalaiset kesäjuhlat 

https://www.karjalaisetkesajuhlat.fi/  

 

Sanomalehti Karjala 

https://www.karjala-lehti.fi/  

 

Katiha ‒ Karjala-tietokantahaku 

https://katiha.xamk.fi/  

 

Karjalan kartat 

https://www.karjalankartat.fi/  

https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/vanhat-karjalan-kartat  

 

Karjalan Säätiö 

https://www.karjalansaatio.fi/ 

 

Karjalazet nuoret Suomes - Karjalaiset nuoret Suomessa ry 

https://www.karjalazet.fi/  

 

Kalevalaisten naisten liitto 

https://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/ 

 

Naisten ääni, siirtolaisia ja evakkoja 

https://www.naistenaani.fi/elamakerrat/siirtolaisia-ja-evakkoja/ 

  

Murresanastoa (luovutettukarjala.fi) 

https://www.luovutettukarjala.fi/murre/murre.htm  

 

Karjalan Sivistysseura, Sampo-tietokanta 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi 

 

https://www.karjalanliitto.fi/
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https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot.html
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https://www.naistenaani.fi/elamakerrat/siirtolaisia-ja-evakkoja/
https://www.luovutettukarjala.fi/murre/murre.htm
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Karjalan sivistysseura, Sampo-tietokanta (kuvakokoelmat) 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/aineistot/kuvakokoelmat  

 

Digikarelia (Lappeenrannan maakuntakirjaston aineistoja) 
https://www.digicarelica.fi/ 

 

Kotimaisten kielten keskus, Karjala 

https://www.kotus.fi/kielitieto/kielet/karjala  

 

Karjalan kielen sanakirja (Kotus) 

https://kaino.kotus.fi/cgi-bin/kks/karjala.cgi  

 

Kotimaisten kielten keskus, karjalan kielen murteet 

https://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk129/karjalan_kielen_murteet.shtml 

 

Digikoivikko (Joensuun seutukirjaston maakuntakokoelman aineistoa) 

http://digikoivikko.vaarakirjastot.fi/lisatietoja 

 

Pohjois-Karjala-kokoelman muisteluaineisto 

https://vaara.finna.fi/Content/muisteluaineisto 

 

Suomen armeijan kuva-arkisto 

http://sa-kuva.fi/ 

 

Sotasampo, semanttinen web 

https://www.sotasampo.fi/fi/  

 

Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos 

https://www.uef.fi/fi/yksikko/karjalan-tutkimuslaitos 

 

Itä-Suomen yliopisto, Karjala ja kielikontaktit 

https://sites.uef.fi/karjala/ 

 

Karjalan kielen tutkimuskysymyksiä (Itä-Suomen yliopisto, luentosarja) 

https://sites.uef.fi/karjala/videoluennot/karjalan-kielen-tutkimuskysymyksia/ 

 

Livvinkarjalan kielikurssi (Itä-Suomen yliopisto, luentosarja) 

https://sites.uef.fi/karjala/videoluennot/livvinkarjalan-kielikurssi/ 

 
Antreasta Äyräpäähän, Luovutetun Karjalan pitäjien nimet: 

https://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk55/Antreasta_Ayrapaahan.pdf 

                      

Kansallisarkiston Laatokan Karjalan historiaa koskevat asiakirjat 

https://arkisto.fi/carelica/index.php?page=arkistoasiakirjat 

 

Kansallisarkisto, luovutetut alueet 

https://arkisto.fi/fi/aineistot/kansallisarkiston-aineistot/aineistot-ja-niiden-kaytto-4/luovutettu-

alue 

 

Museoviraston kuva-arkisto, ”Karjalankannas” 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/aineistot/kuvakokoelmat
https://www.digicarelica.fi/
https://www.kotus.fi/kielitieto/kielet/karjala
https://kaino.kotus.fi/cgi-bin/kks/karjala.cgi
https://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk129/karjalan_kielen_murteet.shtml
http://digikoivikko.vaarakirjastot.fi/lisatietoja
https://vaara.finna.fi/Content/muisteluaineisto
http://sa-kuva.fi/
https://www.sotasampo.fi/fi/
https://www.uef.fi/fi/yksikko/karjalan-tutkimuslaitos
https://sites.uef.fi/karjala/
https://sites.uef.fi/karjala/videoluennot/karjalan-kielen-tutkimuskysymyksia/
https://sites.uef.fi/karjala/videoluennot/livvinkarjalan-kielikurssi/
https://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk55/Antreasta_Ayrapaahan.pdf
https://arkisto.fi/carelica/index.php?page=arkistoasiakirjat
https://arkisto.fi/fi/aineistot/kansallisarkiston-aineistot/aineistot-ja-niiden-kaytto-4/luovutettu-alue
https://arkisto.fi/fi/aineistot/kansallisarkiston-aineistot/aineistot-ja-niiden-kaytto-4/luovutettu-alue


3 

 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Karjalan+kannas&type=AllFields&dfA

pplied=1&limit=50 

 

Yle, Karjalan tasavalta 

https://yle.fi/uutiset/18-87317  

 

Yle, Karjalan kieli 

https://yle.fi/uutiset/18-209330  

 

Yle, Karjala 

https://yle.fi/aihe/t/18-180276  

 

Aikamatka luovutettuun Karjalaan (luovutettukarjala.fi) 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/index.php?cat=10002 

 

Karjalainen Nuorisoliitto 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/ 

 

Karjalainen sivistysseura, Youtube-kanava 

https://www.youtube.com/channel/UCq-GMy7uxYTJz2PijuEfsmA/videos 

 

Karjalan Liitto, Youtube-kanava 

https://www.youtube.com/channel/UCBMN7Hk0k5T-kpYjynWdQcw/videos 

 

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, Youtube-kanava 

https://www.youtube.com/channel/UClS189jgpskjVgXLUtEUOww/videos 

 

Viestit Karjala (Youtube-kanava) 

https://www.youtube.com/c/ViestitKarjala/videos 

 

Sanalaskuja luovutetusta Karjalasta 

https://fi.wikiquote.org/wiki/Sananlaskuja_luovutetusta_Karjalasta 

 

Listaus karjalaisista Facebook-sivustoista (Facebook-viestiketju) 

https://www.facebook.com/131970966820738/posts/2702937979724011/ 

 

Karjalaisia valokuvissa, Facebook-ryhmä 

https://www.facebook.com/groups/karjalaisetkuvat/about 

 

Kuvaamot Karjalassa, Facebook-ryhmä 

https://www.facebook.com/kuvaamotkarjalassa/ 

 

luovutettukarjala.fi, Facebook-sivu 

https://www.facebook.com/luovutettukarjala.fi 

 

Sukututkimuksen peruskurssi, karjalainen siirtoväki 

https://peda.net/p/sukututkimus/peruskurssi/karjalaiset 

 

Luettelo Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkeistä 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Karjalan+kannas&type=AllFields&dfApplied=1&limit=50
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Karjalan+kannas&type=AllFields&dfApplied=1&limit=50
https://yle.fi/uutiset/18-87317
https://yle.fi/uutiset/18-209330
https://yle.fi/aihe/t/18-180276
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/index.php?cat=10002
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/
https://www.youtube.com/channel/UCq-GMy7uxYTJz2PijuEfsmA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCBMN7Hk0k5T-kpYjynWdQcw/videos
https://www.youtube.com/channel/UClS189jgpskjVgXLUtEUOww/videos
https://www.youtube.com/c/ViestitKarjala/videos
https://fi.wikiquote.org/wiki/Sananlaskuja_luovutetusta_Karjalasta
https://www.facebook.com/131970966820738/posts/2702937979724011/
https://www.facebook.com/groups/karjalaisetkuvat/about
https://www.facebook.com/kuvaamotkarjalassa/
https://www.facebook.com/luovutettukarjala.fi
https://peda.net/p/sukututkimus/peruskurssi/karjalaiset
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Karjalaan_j%C3%A4%C3%A4neiden_vainajien_mui

stomerkeist%C3%A4  

 

Karjalaan jääneiden sankarivainajien muistomerkit 

http://www.ksv.mpoli.fi/ 

 

Kalevi Hyytiä, sukuni 

http://www.sukuni.fi/ 

 

Karjalaisten osoitekalenteri (1952) 

https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/index34.htm  

 

Mauri Rastas, Karjalan historia 

http://www.kolumbus.fi/rastas/ 

 

Antti Hännisen kotisivut 

http://heninen.net/suomeksi.htm 

 

Olipa Kerran Karjala -blogi 

http://www.olipakerrankarjala.fi/2019/01/ita-karjalan-kuvia-osa-i.html  

 

Aikamatka Karjalankannakselle (verkkonäyttely, toimimaton linkki) 

http://www.aikamatkakannakselle.fi/?p=karjalankannas%2Fhistoriaa%2Falbumi  
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Käkisalmi 

Wikipedia, Käkisalmi 

https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4kisalmi 

 

Käkisalmi-säätiö: 

https://kakisalmi.fi/ 

 

luovutettukarjala.fi, Käkisalmi 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kakisalmi/kakisalmihist.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Käkisalmi 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=13 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Käkisalmi 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kakisalmi/kakisalmenkart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Käkisalmen mlk. 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kakisalmi/kakisalmenmlkkart.htm  

 

Käkisalmi (Facebook-ryhmä, yksityinen) 

https://www.facebook.com/groups/174695436065675/   

 

Pitäjä pitäjältä, Käkisalmi 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/kakisalmi.pdf  

 

Sampo (Karjalan sivistysseura), Käkisalmi 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/k%C3%A4kisalmi  

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Käkisalmi 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm&id=skvr13001360#%7B%22areas%22:%223840%22%

7D 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Käkisalmi 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/kaki.php?lang=fi  

 

Käkisalmi, Facebook-ryhmä (julkinen) 

https://www.facebook.com/groups/174695436065675/about  

 

Youtube, haku: Käkisalmi 

https://www.youtube.com/results?search_query=k%C3%A4kisalmi  

 

blogit.fi, Käkisalmi 

https://www.blogit.fi/postaukset/k%C3%A4kisalm* 

 

Kansalliskirjasto, Käkisalmen ja Laatokan alueen lehdet 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/collections?id=102  

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Käkisalmi 

https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4kisalmi
https://kakisalmi.fi/
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kakisalmi/kakisalmihist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=13
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kakisalmi/kakisalmenkart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kakisalmi/kakisalmenmlkkart.htm
https://www.facebook.com/groups/174695436065675/
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/kakisalmi.pdf
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/k%C3%A4kisalmi
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm&id=skvr13001360#%7B%22areas%22:%223840%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm&id=skvr13001360#%7B%22areas%22:%223840%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm&id=skvr13001360#%7B%22areas%22:%223840%22%7D
https://terijoki.spb.ru/kirkko/kaki.php?lang=fi
https://www.facebook.com/groups/174695436065675/about
https://www.youtube.com/results?search_query=k%C3%A4kisalmi
https://www.blogit.fi/postaukset/k%C3%A4kisalm*
https://digi.kansalliskirjasto.fi/collections?id=102
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https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1750 

 

Elonet, haku: Käkisalmi 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=K%C3%A4kisalmi&type=AllFields&limit=20 

 

Museovirasto, kuvat, haku: Käkisalmi 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=0&dfApplied=1&lookfor=K%C3%A4kisalmi&t

ype=AllFields  

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Käkisalmi 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Kakisalmi/Perustietoa  

 

Käkisalmi - omenakukkain kaupunki (YleAreena) 

https://areena.yle.fi/1-2351153  

 

Palanen: Laatokan ympäri – Käkisalmi (YleAreena) 

https://areena.yle.fi/1-1801600  

 

Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistys ry 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/kakisalmen-kaupungin-

rouvasvaen-yhdistys-ry.html  

 

Käkisalmen seurakunnan arkisto  

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223481.KA&amnimeke=K%C3%A4kisalmen+s

eurakunnan+arkisto  

 

Karjalainen Nuorisoliitto, Käkisalmi 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/kakisalmi-naisen-puku/  

 

Yle EläväArkisto, Käkisalmi (Artikkelit) 

https://haku.yle.fi/?query=%22K%C3%A4kisalmi%22&service=elava-arkisto&type=article 

 

Yle EläväArkisto, Käkisalmi (Areena) 

https://haku.yle.fi/?query=%22K%C3%A4kisalmi%22&service=elava-arkisto&type=areena  

 

Yle, artikkelit, Käkisalmi 

https://haku.yle.fi/?language=fi&page=1&query=K%C3%A4kisalmi&type=article&uiLanguage=fi  

 

leimat.fi, Käkisalmi 

https://www.leimat.fi/fi/kakisalmi  

 

postileimat.com, Käkisalmi 

http://www.postileimat.com/kartat/K125.htm  

 

jormanmaailma.fi, Käkisalmen tunnistaa yhä suomalaiseksi 

http://www.jormanmaailma.fi/index.php?juttuId=jutut/karjala/kakisalmi.htm&menuId=karjala  

 

pohjanpoluilla.com, Laatokan Karjala: Käkisalmi 

https://pohjolanpoluilla.com/2018/07/17/laatokan-karjala-kakisalmi/ 

 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1750
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=K%C3%A4kisalmi&type=AllFields&limit=20
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=0&dfApplied=1&lookfor=K%C3%A4kisalmi&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=0&dfApplied=1&lookfor=K%C3%A4kisalmi&type=AllFields
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Kakisalmi/Perustietoa
https://areena.yle.fi/1-2351153
https://areena.yle.fi/1-1801600
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/kakisalmen-kaupungin-rouvasvaen-yhdistys-ry.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/kakisalmen-kaupungin-rouvasvaen-yhdistys-ry.html
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223481.KA&amnimeke=K%C3%A4kisalmen+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223481.KA&amnimeke=K%C3%A4kisalmen+seurakunnan+arkisto
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/kakisalmi-naisen-puku/
https://haku.yle.fi/?query=%22K%C3%A4kisalmi%22&service=elava-arkisto&type=article
https://haku.yle.fi/?query=%22K%C3%A4kisalmi%22&service=elava-arkisto&type=areena
https://haku.yle.fi/?language=fi&page=1&query=K%C3%A4kisalmi&type=article&uiLanguage=fi
https://www.leimat.fi/fi/kakisalmi
http://www.postileimat.com/kartat/K125.htm
http://www.jormanmaailma.fi/index.php?juttuId=jutut/karjala/kakisalmi.htm&menuId=karjala
https://pohjolanpoluilla.com/2018/07/17/laatokan-karjala-kakisalmi/
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vaunut.org, Käkisalmi 

http://www.vaunut.org/kuvat/?paik=K%C3%A4kisalmi 

 

kansallispuvussa.com, Käkisalmi 

https://kansallispuvussa.com/kakisalmi/  

 

Käkisalmi onkin nykyään lehmusten kaupunki (Helsingin Sanomat, 11.8.1999) 

https://www.hs.fi/matka/art-2000003819302.html  

 

finna.fi, esineistö (haku: Käkisalmi) 

https://finna.fi/Search/Results?lookfor=K%C3%A4kisalmi&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Ef

ormat_ext_str_mv%3A%220%2FPhysicalObject%2F%22&dfApplied=1&limit=20 

  

finna.fi, Käkisalmi-Säätiö (julkaisuja) 

https://bit.ly/2UIz6TP  

 

finna.fi, Käki-Säätiö (julkaisuja) 

https://bit.ly/3kmsEKO  

 

 

 

 

Käkisalmen maalaiskunta 

Wikipedia, Käkisalmen maalaiskunta 

https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4kisalmen_maalaiskunta 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Käkisalmen maalaiskunta 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Kakisalmen-maalaiskunta/Perustietoa 

 

Museovirasto, kuvat, Käkisalmen maalaiskunta 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=K%C3%A4kisalmen+maalaiskunta&type=All

Fields&dfApplied=1&limit=100  

 

luovutettukarjala.fi, Käkisalmi ja Käkisalmen maalaiskunta 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kakisalmi/kakisalmihist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Käkisalmen maalaiskunta 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kakisalmi/kakisalmenmlkkart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Käkisalmen 

maalaiskunta 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=14  

 

Porkanniemen kylän kansakoulu Käkisalmen maalaiskunnassa 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:67.1 

 

Käkisalmen maalaiskunta, kartta 

https://kakisalmi.fi/kakisalmi/kakisalmen-maalaiskunta/ 

http://www.vaunut.org/kuvat/?paik=K%C3%A4kisalmi
https://kansallispuvussa.com/kakisalmi/
https://www.hs.fi/matka/art-2000003819302.html
https://finna.fi/Search/Results?lookfor=K%C3%A4kisalmi&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Eformat_ext_str_mv%3A%220%2FPhysicalObject%2F%22&dfApplied=1&limit=20
https://finna.fi/Search/Results?lookfor=K%C3%A4kisalmi&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Eformat_ext_str_mv%3A%220%2FPhysicalObject%2F%22&dfApplied=1&limit=20
https://bit.ly/2UIz6TP
https://bit.ly/3kmsEKO
https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4kisalmen_maalaiskunta
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Kakisalmen-maalaiskunta/Perustietoa
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=K%C3%A4kisalmen+maalaiskunta&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=K%C3%A4kisalmen+maalaiskunta&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kakisalmi/kakisalmihist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kakisalmi/kakisalmenmlkkart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=14
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:67.1
https://kakisalmi.fi/kakisalmi/kakisalmen-maalaiskunta/
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Ampialan kartano Käkisalmen maalaiskunnassa 

https://www.europeana.eu/fi/item/2021009/M012_HK19451228_58_17 

 

 

 

 

 

Sortavala  

Wikipedia, Sortavala 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sortavala 

 

Sortavala-säätiö 

https://www.sortavala.fi/  

 

luovutettukarjala.fi, Sortavala ja Sortavalan mlk 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sortavala/sortavalanhist.htm  

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Sortavala 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sortavala/sortavalankart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto (Sortavala) 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sortavala/sortavalakuvina.htm 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Sortavala 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/sortavala.php?lang=fi  

 

Virtual-Soravala 

http://virtualsortavala.jns.fi/  

 

Pitäjä pitäjältä, Sortavala 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/sortavala.pdf  

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Sortavala 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1404 

 

Sortavala valokuvina ja tarinoina (Facebook-ryhmä, julkinen) 

https://www.facebook.com/groups/sortavalankuvatjatarinat/  

 

Sampo (Karjalan sivistysseura), Sortavala 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/sortavala 

 

Karjalaiset Laulujuhlat Sortavalassa (Youtube, Viestit Karjala) 

https://www.youtube.com/watch?v=lT4Yobq70JM 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Sortavala 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224130%22%7D 

https://www.europeana.eu/fi/item/2021009/M012_HK19451228_58_17
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sortavala
https://www.sortavala.fi/
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sortavala/sortavalanhist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sortavala/sortavalankart.htm
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sortavala/sortavalakuvina.htm
https://terijoki.spb.ru/kirkko/sortavala.php?lang=fi
http://virtualsortavala.jns.fi/
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/sortavala.pdf
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1404
https://www.facebook.com/groups/sortavalankuvatjatarinat/
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/sortavala
https://www.youtube.com/watch?v=lT4Yobq70JM
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224130%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224130%22%7D
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Elonet, Sortavala 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Sortavala&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20 

 

Museovirasto, kuvat, Sortavala 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?dfApplied=1&lookfor=Sortavala&type=AllFields  

 

Sortavala-seura Helsinki ry 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/karjalaseurat/sortavala-seura-helsinki-

ry.html  

 

Suomi rajan takana, Sortavala (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=tPVIe8RCLbY&t=530s  

 

Palanen: Laatokan ympäri – Sortavala (YleAreena) 

https://areena.yle.fi/1-1801597  

 

Sotahistorialliset kohteet, Sortavala 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/list/-/country/9/area/200/ 

 

Sortavala valokuvina ja tarinoina, Facebook-ryhmä (julkinen) 

https://www.facebook.com/groups/sortavalankuvatjatarinat/ 

 

blogit.fi, Sortavala 

https://www.blogit.fi/postaukset/sortavala 

 

Yle EläväArkisto, Sortavala (Artikkelit) 

https://haku.yle.fi/?query=Sortavala&service=elava-arkisto&type=article  

 

Yle EläväArkisto, Sortavala (Areena) 

https://haku.yle.fi/?query=Sortavala&service=elava-arkisto&type=areena  

 

Yle, artikkelit, Sortavala 

https://haku.yle.fi/?language=fi&query=Sortavala&type=article&uiLanguage=fi  

 

Youtube, haku: Sortavala 

https://www.youtube.com/results?search_query=Sortavala 

 

Sortavalan murrenäyte 

https://www.kotus.fi/aineistot/puhutun_kielen_aineistot/murreaanitteita/suomen_murrealueet_-

kokoelma/kaakkoismurteiden_naytteet/sortavalan_nayte  

 

Sortavalan laulujuhlat (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti) 

https://elavamuisti.fi/aikajana/sortavalan-laulujuhlat  

 

Äänekoskelaiset saivat oppia Sortavalasta valmistuneilta opettajilta – aikamatka Laatokan rantaan 

säväyttää (aksa.fi 26.5.2014) 

https://aksa.fi/x-matkalla-aanekoskelaiset-saivat-oppia-sortavalasta-valmistuneilta-opettajilta-

aikamatka-laatokan-rantaan-savayttaa/ 

 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Sortavala&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?dfApplied=1&lookfor=Sortavala&type=AllFields
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/karjalaseurat/sortavala-seura-helsinki-ry.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/karjalaseurat/sortavala-seura-helsinki-ry.html
https://www.youtube.com/watch?v=tPVIe8RCLbY&t=530s
https://areena.yle.fi/1-1801597
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/list/-/country/9/area/200/
https://www.facebook.com/groups/sortavalankuvatjatarinat/
https://www.blogit.fi/postaukset/sortavala
https://haku.yle.fi/?query=Sortavala&service=elava-arkisto&type=article
https://haku.yle.fi/?query=Sortavala&service=elava-arkisto&type=areena
https://haku.yle.fi/?language=fi&query=Sortavala&type=article&uiLanguage=fi
https://www.youtube.com/results?search_query=Sortavala
https://www.kotus.fi/aineistot/puhutun_kielen_aineistot/murreaanitteita/suomen_murrealueet_-kokoelma/kaakkoismurteiden_naytteet/sortavalan_nayte
https://www.kotus.fi/aineistot/puhutun_kielen_aineistot/murreaanitteita/suomen_murrealueet_-kokoelma/kaakkoismurteiden_naytteet/sortavalan_nayte
https://elavamuisti.fi/aikajana/sortavalan-laulujuhlat
https://aksa.fi/x-matkalla-aanekoskelaiset-saivat-oppia-sortavalasta-valmistuneilta-opettajilta-aikamatka-laatokan-rantaan-savayttaa/
https://aksa.fi/x-matkalla-aanekoskelaiset-saivat-oppia-sortavalasta-valmistuneilta-opettajilta-aikamatka-laatokan-rantaan-savayttaa/


12 

 

uusisuomi.fi, Muuan kuva lasin takana – Sortavalan muistoja 

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/veikkohuuska/246121-muuan-kuva-lasin-takana-sortavalan-

muistoja/ 

 

Sortavalan maaseurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223517.KA&amnimeke=Sortavalan+maaseuraku

nnan+arkisto  

 

Sortavala, kartta 

http://heninen.net/sortavala/karta/suomeksi.htm  

 

kelvastakartalle.com, Sortavala vie suomalaisen kulttuurin juurille 

https://kelvastakartalle.com/sortavala-vie-suomalaisen-kulttuurin-juurille/ 

 

museovirasto.fi, Kyläkuvaajan matkassa 

https://www.museovirasto.fi/fi/kokoelma-ja-tietopalvelut/kuvakokoelmat/ajankohtaista/kamera-

lehden-artikkelit-2019/kylakuvaajan-matkassa 

 

Riekkalansaari – pala maaseutuidylliä Sortavassa (blogi) 

https://kelvastakartalle.com/riekkalansaari-pala-maaseutuidyllia-sortavassa/  

 

finna.fi, esineistö (Sortavala) 

https://finna.fi/Search/Results?limit=0&lookfor=Sortavala&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Ef

ormat_ext_str_mv%3A%220%2FPhysicalObject%2F%22 

 

 

 

 

 

Sortavalan maalaiskunta 

Wikipedia, Sortavalan maalaiskunta 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sortavalan_maalaiskunta 

 

Pitäjä pitäjältä, Sotavalan maalaiskunta 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/sortavalan_mlk.pdf 

 

Sortavala-Säätiö, Sortavalan maalaiskunta 

https://www.sortavala.fi/sortavala-ja-lahiymparisto/sortavala/sortavalan-maalaiskunta/ 

 

luouvtettukarjala.fi, Sorvalan ja Sortavalan mlk:n historia 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sortavala/sortavalanhist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Sortavala mlk 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sortavala/sortavalanmlkkuvina.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Sortavalan maalaiskunta 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sortavala/sormlkkart.htm  

 

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/veikkohuuska/246121-muuan-kuva-lasin-takana-sortavalan-muistoja/
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/veikkohuuska/246121-muuan-kuva-lasin-takana-sortavalan-muistoja/
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223517.KA&amnimeke=Sortavalan+maaseurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223517.KA&amnimeke=Sortavalan+maaseurakunnan+arkisto
http://heninen.net/sortavala/karta/suomeksi.htm
https://kelvastakartalle.com/sortavala-vie-suomalaisen-kulttuurin-juurille/
https://www.museovirasto.fi/fi/kokoelma-ja-tietopalvelut/kuvakokoelmat/ajankohtaista/kamera-lehden-artikkelit-2019/kylakuvaajan-matkassa
https://www.museovirasto.fi/fi/kokoelma-ja-tietopalvelut/kuvakokoelmat/ajankohtaista/kamera-lehden-artikkelit-2019/kylakuvaajan-matkassa
https://kelvastakartalle.com/riekkalansaari-pala-maaseutuidyllia-sortavassa/
https://finna.fi/Search/Results?limit=0&lookfor=Sortavala&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Eformat_ext_str_mv%3A%220%2FPhysicalObject%2F%22
https://finna.fi/Search/Results?limit=0&lookfor=Sortavala&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Eformat_ext_str_mv%3A%220%2FPhysicalObject%2F%22
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sortavalan_maalaiskunta
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/sortavalan_mlk.pdf
https://www.sortavala.fi/sortavala-ja-lahiymparisto/sortavala/sortavalan-maalaiskunta/
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sortavala/sortavalanhist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sortavala/sortavalanmlkkuvina.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sortavala/sormlkkart.htm
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Museovirasto, kuvat, Sortavalan maalaiskunta 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Sortavalan+maalaiskunta&type=AllFields&df

Applied=1&limit=100 

 

kirkkohistoriakahinaa.blogspot, Juhana Moilanen, Ruskealan rukoileva suntio 

https://kirkkohistoriankahinaa.blogspot.com/ 

 

Sortavalan maalaiskunnan kunnallislautakunnan arkisto (1891–1944), finna 

https://www.finna.fi/Collection/narc.VAKKA-309165.KA 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Sortavalan maalaiskunta 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224131%22%7D 

 

Karjalaisten osoitekalenteri, Sortavala 

https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala31.htm 

 

Twitter, postikortti 

https://twitter.com/suomikuvaa/status/1360595434562019336/photo/1 

 

Honkasalon "kujia" Laatokan saaristossa Sortavalan maalaiskunnassa, finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.26696FEC06C2C139741537CEE2DC3D85 

 

Niemiskosken paperitehdas ja puuhiomo Sortavalan maalaiskunnassa, finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.6329DF6B17447AE337360A904B51C657 

 

geni.com, Sortavalan maalaiskunta 

https://www.geni.com/projects/tag/Sortavalan_maalaiskunta 

 

Maatila Ristijärven rannalla Sortavalan maalaiskunnassa, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:68.24 

 

 

 

 

 

Viipuri 

Wikipedia, Viipuri 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Viipuri 

 

Bibliotheca Wiburgensis 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/collections?id=441 

 

Viipurin kirjallisuuden seuran portaali 

https://wiipuri.fi/  

 

luovutettukarjala.fi, Viipuri 

https://www.luovutettukarjala.fi/ 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Sortavalan+maalaiskunta&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Sortavalan+maalaiskunta&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://kirkkohistoriankahinaa.blogspot.com/
https://www.finna.fi/Collection/narc.VAKKA-309165.KA
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224131%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224131%22%7D
https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala31.htm
https://twitter.com/suomikuvaa/status/1360595434562019336/photo/1
https://finna.fi/Record/museovirasto.26696FEC06C2C139741537CEE2DC3D85
https://finna.fi/Record/museovirasto.6329DF6B17447AE337360A904B51C657
https://www.geni.com/projects/tag/Sortavalan_maalaiskunta
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:68.24
https://fi.wikipedia.org/wiki/Viipuri
https://digi.kansalliskirjasto.fi/collections?id=441
https://wiipuri.fi/
https://www.luovutettukarjala.fi/
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luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Viipuri 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=39 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Viipuri 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/viipuri/viipurikart%201939.htm  

  

Sampo (Karjalan sivistysseura), Viipuri 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/viipuri-0 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Viipuri 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/832 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/3977 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Viipuri 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/vyborg.php?lang=fi  

 

Lappeenrannan museo, Viipuri-kokoelma 

https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Museot/Etela-Karjalan-

museo/Kokoelmat/Wiipuri-kokoelma  

 

Elonet, Viipuri 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Viipuri&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20 

 

Museovirasto, kuvat, Viipuri 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Viipuri&type=AllFields&dfApplied=1&limit

=50  

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Viipuri 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224001%22%7D 

 

blogit.fi, Viipuri 

https://www.blogit.fi/postaukset/viipuri  

 

jyrkinen.fi, Viipuri   

https://www.jyrkinen.fi/historia/pitajat/viipuri.html  

 

Suomalainen Viipuri 1935–1944 - VirtuaaliViipuri 

http://www.virtuaaliviipuri.tamk.fi/fi/story/7  

 

Yle EläväArkisto, Viipuri (Artikkelit) 

https://haku.yle.fi/?page=1&query=Viipuri&service=elava-arkisto&type=article 

 

Yle EläväArkisto, Viipuri (Areena) 

https://haku.yle.fi/?query=Viipuri&service=elava-arkisto&type=areena 

 

Yle, artikkelit, Viipuri 

https://haku.yle.fi/?language=fi&query=Viipuri&type=article&uiLanguage=fi  

 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=39
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/viipuri/viipurikart%201939.htm
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/viipuri-0
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/832
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/3977
https://terijoki.spb.ru/kirkko/vyborg.php?lang=fi
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Museot/Etela-Karjalan-museo/Kokoelmat/Wiipuri-kokoelma
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Museot/Etela-Karjalan-museo/Kokoelmat/Wiipuri-kokoelma
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Viipuri&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Viipuri&type=AllFields&dfApplied=1&limit=50
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Viipuri&type=AllFields&dfApplied=1&limit=50
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224001%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224001%22%7D
https://www.blogit.fi/postaukset/viipuri
https://www.jyrkinen.fi/historia/pitajat/viipuri.html
http://www.virtuaaliviipuri.tamk.fi/fi/story/7
https://haku.yle.fi/?page=1&query=Viipuri&service=elava-arkisto&type=article
https://haku.yle.fi/?query=Viipuri&service=elava-arkisto&type=areena
https://haku.yle.fi/?language=fi&query=Viipuri&type=article&uiLanguage=fi
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Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Viipuri 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Viipuri/Perustietoa  

 

Wiipuri Yhdistys r.y. 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/wiipuri-yhdistys-ry.html 

 

Viipuri 2000 

http://www.viipuri2000.vbg.ru/index_fi.html  

 

VirtuaaliViipuri 

http://virtuaaliviipuri.tamk.fi/ 

 

Viipurin suomalainen Kirjallisuusseura 

https://vsks.net/  

 

Viipurin suomalainen Kirjallisuusseura (Youtube-kanava) 

https://www.youtube.com/channel/UClS189jgpskjVgXLUtEUOww  

 

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran digitoitu kokoelma Kansalliskirjaston Doria-tietokannassa 

https://www.doria.fi/handle/10024/123483  

 

Sotahistorialliset kohteet, Viipuri 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/list/-/country/9/area/105 

 

Viipuri Nyt ja Ennen (Facebook-ryhmä, julkinen) 

https://www.facebook.com/groups/1521226897890088/ 

 

Viipuri 1930-luvulla – Colorized [DeOldify] [60fps] (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=ONOPNuXlXm0 

 

John Nurmisen säätiö, Viipuri 

https://johnnurmisensaatio.fi/hankkeet/viipuri/ 

 

Lauluja Viipurista, Wikiquote 

https://fi.wikiquote.org/wiki/Lauluja_Viipurista  

 

Viipuriin liittyvät aineistot, arkistojen portti 

http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Viipuriin_liittyv%C3%A4t_aineistot  

 

Kirkolliset arkistot, Viipuri 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/viipuri/viipuri.htm 

 

Ennen näkemättömiä Viipuri-kuvia julkaistu Finnassa  

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/ennen-nakemattomia-viipuri-kuvia-julkaistu-finnassa  

 

Etelä-Karjalan Wiipuri-seura ry 

https://www.yhdistysinfo.fi/toimija/etela-karjalan-wiipuri-seura-ry/ 

 

Wiipurin arkistoyhdistys 

http://www.wiipurinarkistoyhdistys.net/  

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Viipuri/Perustietoa
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/wiipuri-yhdistys-ry.html
http://www.viipuri2000.vbg.ru/index_fi.html
http://virtuaaliviipuri.tamk.fi/
https://vsks.net/
https://www.youtube.com/channel/UClS189jgpskjVgXLUtEUOww
https://www.doria.fi/handle/10024/123483
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/list/-/country/9/area/105
https://www.facebook.com/groups/1521226897890088/
https://www.youtube.com/watch?v=ONOPNuXlXm0
https://johnnurmisensaatio.fi/hankkeet/viipuri/
https://fi.wikiquote.org/wiki/Lauluja_Viipurista
http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Viipuriin_liittyv%C3%A4t_aineistot
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/viipuri/viipuri.htm
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/ennen-nakemattomia-viipuri-kuvia-julkaistu-finnassa
https://www.yhdistysinfo.fi/toimija/etela-karjalan-wiipuri-seura-ry/
http://www.wiipurinarkistoyhdistys.net/
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Juha Lankisen kokoelma, Viipuri (finna) 

https://www.finna.fi/Search/Results?filter%5B%5D=~format%3A%220%2FImage%2F%22&dfAp

plied=1&lookfor=%22Juha%2BLankisen%2Bkokoelma%22&type=AllFields  

 

postileimat.com, Viipuri 

http://www.postileimat.com/Viipuri/VIIPURI.htm 

 

kantanen.net, Aikamatkailua Viipurissa 

http://www.kantanen.net/ 

 

Forsius, Arno - Viipurin kaupungin terveydenhuollosta vuosina 1812–1940 

http://www.saunalahti.fi/arnoldus/viipuri2.htm 

 

Viipurista Viipuriin, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=-ekO7qQSRv8 

 

Karjalaisten kolme kaupunkia, Ei löydy Viipurin vertaista (YleAreena 1.12.2016) 

https://areena.yle.fi/1-3275263 

 

finna.fi, esineistö (Viipuri) 

https://finna.fi/Search/Results?lookfor=Viipuri&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Eformat_ext_s

tr_mv%3A%220%2FPhysicalObject%2F%22&dfApplied=1&limit=100 

 

finna.fi, Viipurin taiteilijaseuran julkaisuja 

https://bit.ly/3kAyDMv  

 

 

 

 

 

Viipurin maalaiskunta 

Wikipedia, Viipurin maalaiskunta 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Viipurin_maalaiskunta 

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Viipurin maalaiskunta 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/viipurin-pitajaseura-

ry/viipurin-maalaiskunta.html  

 

Viipurin maalaiskunta, Karjalan Liitto 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/viipurin-pitajaseura-

ry/viipurin-maalaiskunta.html 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Viipurin maalaiskunta 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224002%22%7D 

 

luovutettukarjala.fi, Viipurin maalaiskunta 

https://www.finna.fi/Search/Results?filter%5B%5D=~format%3A%220%2FImage%2F%22&dfApplied=1&lookfor=%22Juha%2BLankisen%2Bkokoelma%22&type=AllFields
https://www.finna.fi/Search/Results?filter%5B%5D=~format%3A%220%2FImage%2F%22&dfApplied=1&lookfor=%22Juha%2BLankisen%2Bkokoelma%22&type=AllFields
http://www.postileimat.com/Viipuri/VIIPURI.htm
http://www.kantanen.net/
http://www.saunalahti.fi/arnoldus/viipuri2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=-ekO7qQSRv8
https://areena.yle.fi/1-3275263
https://finna.fi/Search/Results?lookfor=Viipuri&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Eformat_ext_str_mv%3A%220%2FPhysicalObject%2F%22&dfApplied=1&limit=100
https://finna.fi/Search/Results?lookfor=Viipuri&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Eformat_ext_str_mv%3A%220%2FPhysicalObject%2F%22&dfApplied=1&limit=100
https://bit.ly/3kAyDMv
https://fi.wikipedia.org/wiki/Viipurin_maalaiskunta
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/viipurin-pitajaseura-ry/viipurin-maalaiskunta.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/viipurin-pitajaseura-ry/viipurin-maalaiskunta.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/viipurin-pitajaseura-ry/viipurin-maalaiskunta.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/viipurin-pitajaseura-ry/viipurin-maalaiskunta.html
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224002%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224002%22%7D
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https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/viipurinmlk/viipurinmlkhist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Viipurin maalaiskunta 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/viipurinmlk/viipurinmlkkart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Viipuri mlk 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/viipurinmlk/viipurinmlkkuvina.htm  

 

Museovirasto, kuvat, Viipurin maalaiskunta 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Viipurin+maalaiskunta&type=AllFields&dfA

pplied=1&limit=100  

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Viipurin maalaiskunta 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Viipurin-maalaiskunta/Perustietoa 

 

Museovirasto, kuvat, Vuoksela  

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Vuoksela&type=AllFields&dfApplied=1&lim

it=100  

 

Pitäjä pitäjältä, Viipurin maalaiskunta 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/viipurin_mlk.pdf 

 

wiipuri.fi, Viipurin maalaiskunta 

https://wiipuri.fi/kuvat/viipurin-maalaiskunta/ 

 

Karjalaisten osoitekaleneri, Viipurin maalaiskunta 

https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala41.htm 

 

Kotus, Viipurin maalaiskunnan murrenäyte 

https://www.kotus.fi/aineistot/puhutun_kielen_aineistot/murreaanitteita/kauden_murre/murrenaytte

et/viipurin_maalaiskunnan_murrenayte 

 

Suomen Pankin asiamiehen papereita (Kapinatili): Viipurin maalaiskunta 

https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/15128 

 

Talin vuonna 1937 valmistunut suojeluskuntatalo Viipurin maalaiskunnassa 

https://www.europeana.eu/fi/item/2021009/M012_HK19451228_23_18 

 

Kansallisarkisto, arkistohakemisto 

https://www.archivesportaleurope.net/directory/-/dir/content/FI-1/fa/182 

 

Willimiehen jäljillä, Viipurin maalaiskunta / Johannes Virolaisen muistolaatta 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2018/10/viipurin-maalaiskunta-johannes.html 

 

vaunut.org, Viipurin maalaiskunta, Ykspää 

http://www.vaunut.org/kuva/41897?liikp1=2624 

 

Kirurgi etsi kesämökkiä mutta löysi unohdetun kartanon (Yle 7.11.2020) 

https://yle.fi/uutiset/3-11632084?fbclid=IwAR27qPEYvNRGWWl4-

i6OUiToYjc2_V_eykho8ryGUodd1ZhArD8cnYphTwM 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/viipurinmlk/viipurinmlkhist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/viipurinmlk/viipurinmlkkart.htm
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/viipurinmlk/viipurinmlkkuvina.htm
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Viipurin+maalaiskunta&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Viipurin+maalaiskunta&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Viipurin-maalaiskunta/Perustietoa
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Vuoksela&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Vuoksela&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/viipurin_mlk.pdf
https://wiipuri.fi/kuvat/viipurin-maalaiskunta/
https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala41.htm
https://www.kotus.fi/aineistot/puhutun_kielen_aineistot/murreaanitteita/kauden_murre/murrenaytteet/viipurin_maalaiskunnan_murrenayte
https://www.kotus.fi/aineistot/puhutun_kielen_aineistot/murreaanitteita/kauden_murre/murrenaytteet/viipurin_maalaiskunnan_murrenayte
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/15128
https://www.europeana.eu/fi/item/2021009/M012_HK19451228_23_18
https://www.archivesportaleurope.net/directory/-/dir/content/FI-1/fa/182
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2018/10/viipurin-maalaiskunta-johannes.html
http://www.vaunut.org/kuva/41897?liikp1=2624
https://yle.fi/uutiset/3-11632084?fbclid=IwAR27qPEYvNRGWWl4-i6OUiToYjc2_V_eykho8ryGUodd1ZhArD8cnYphTwM
https://yle.fi/uutiset/3-11632084?fbclid=IwAR27qPEYvNRGWWl4-i6OUiToYjc2_V_eykho8ryGUodd1ZhArD8cnYphTwM
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esahakala.blogspot.com, Musiikkia muun muassa 

http://esahakala.blogspot.com/2014/07/kartanon-paasisaankaynti-isannan.html 

 

[Kalmbergin kartasto] Säkkijärvi, Virolahti, Viipurin maalaiskunta, Koivisto 

https://www.doria.fi/handle/10024/117466 

 

Viipurin pitäjäseura 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/viipurin-pitajaseura-ry.html 

 

Wikipedia, Kiiskilän kartano 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiiskil%C3%A4n_kartano 

 

Tammisuon tiilitehdas Viipurin maalaiskunnassa, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.4BD50EA3884ABDB7E5B010D3B964EFC6 

 

Hotel Pensionat Juustilassa Viipurin maalaiskunnassa, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:30.15 

 

Kiiskilän kartanon julkisivu doorilaisine pylväineen, Viipurin maalaiskunta, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.CBFB7EA00844E16B7FEA1A8E70E380E6 

 

Viipuri palaa talvisodan lopulla, kuva otettu Tammisuon kylästä Viipurin maalaiskunnan puolelta, 

finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.B34A17BB0688E2F94D2B2C592A4F1718 

 

Kiiskilän hovin päärakennus Kiiskilän kylässä Viipurin maalaiskunnassa, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:62.25 

 

Saarelan kartanon päärakennus Viipurin maalaiskunnassa, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.5CEC596CAF47F67C15184215E873EA55 

 

näkymä Kilpeenjoelta Viipurin maalaiskunnasta, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.55478EBA56AA2F6B3ED75193D8CEBE68 

 

Juustilan sulku Viipurin maalaiskunnassa, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.082827B67E1AA0D3794D411D7C22D47A 

 

Saarelan kartano Viipurin maalaiskunnassa, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.4A0EF0AB8457E692EA7020D7D52E2260 

 

Tammisuon tiilitehdas Viipurin maalaiskunnassa, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:89.9 

 

maisema Näykkijärveltä Viipurin maalaiskunnasta, taustalla Honkaniemi, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.DC7CAA9D1248CBF380BA79E1141DED0B 

 

Tulkaa Neuvostoliittoon, pauhasi radio (Yle EläväArkisto) 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/12/13/tulkaa-neuvostoliittoon-pauhasi-radio-propaganda-

houkutteli-tuhansia 

http://esahakala.blogspot.com/2014/07/kartanon-paasisaankaynti-isannan.html
https://www.doria.fi/handle/10024/117466
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/viipurin-pitajaseura-ry.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiiskil%C3%A4n_kartano
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.4BD50EA3884ABDB7E5B010D3B964EFC6
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:30.15
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.CBFB7EA00844E16B7FEA1A8E70E380E6
https://finna.fi/Record/museovirasto.B34A17BB0688E2F94D2B2C592A4F1718
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:62.25
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.5CEC596CAF47F67C15184215E873EA55
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.55478EBA56AA2F6B3ED75193D8CEBE68
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.082827B67E1AA0D3794D411D7C22D47A
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.4A0EF0AB8457E692EA7020D7D52E2260
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:89.9
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.DC7CAA9D1248CBF380BA79E1141DED0B
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/12/13/tulkaa-neuvostoliittoon-pauhasi-radio-propaganda-houkutteli-tuhansia
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/12/13/tulkaa-neuvostoliittoon-pauhasi-radio-propaganda-houkutteli-tuhansia
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Koivisto  

Wikipedia, Koivisto 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Koivisto_(kauppala) 

 

Koivisto-Seura ry 

https://www.koivistolaiset.net/  

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Koivisto 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223820%22%7D 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Koivisto 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/3196 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Koivisto 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/koivisto/koivistonkart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Koivisto 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/koivisto/koivistohist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Koivisto 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=20  

 

Koivisto-säätiö 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/koivisto-saatio/koivisto-saatio.html  

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Koivisto 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/koivisto.php?lang=fi  

 

Elonet, Koiviston saaren valtaus 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_638145 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Koivisto 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Koiviston-kauppala/Perustietoa  

 

blogit.fi, Koivisto 

https://www.blogit.fi/postaukset/koivisto+karjala 

 

Museovirasto, kuvat, Koivisto 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=0&dfApplied=1&lookfor=Koivisto&type=AllFie

lds&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3

%A4%2C+Koivisto%3B+Koivisto%22  

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Koivisto_(kauppala)
https://www.koivistolaiset.net/
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223820%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223820%22%7D
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/3196
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/koivisto/koivistonkart.htm
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/koivisto/koivistohist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=20
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/koivisto-saatio/koivisto-saatio.html
https://terijoki.spb.ru/kirkko/koivisto.php?lang=fi
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_638145
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Koiviston-kauppala/Perustietoa
https://www.blogit.fi/postaukset/koivisto+karjala
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=0&dfApplied=1&lookfor=Koivisto&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Koivisto%3B+Koivisto%22
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=0&dfApplied=1&lookfor=Koivisto&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Koivisto%3B+Koivisto%22
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=0&dfApplied=1&lookfor=Koivisto&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Koivisto%3B+Koivisto%22
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Suomen Koivisto-Seura ry (Facebook-yhteisö) 

https://www.facebook.com/Koivistoseura/  

 

Koivistolaiset (Facebook-ryhmä, yksityinen) 

https://www.facebook.com/groups/292364456809 

 

Karjalan Liitto, tietoa Koivistosta 

https://www.karjalanliitto.fi/media/jasenyhteisot/koivisto-saatio-taskinen-sirpa/tietoa-

koivistosta.pdf 

 

Virtuaali-Kiiskilä 

https://www.kiiskila.info/kii_hist.htm  

 

Koivisto, miehen puku 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/koivisto-miehen-puku/  

 

Sotahistorialliset kohteet, Koiviston kirkko 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/17 

 

Kansallispuvussa Koivisto 

https://kansallispuvussa.com/koivisto/  

 

YleAreena EläväArkisto (artikkeli) 

https://haku.yle.fi/?query=Koivisto%20karjalankannas&service=elava-arkisto&type=article 

 

Mannolan kylä 

http://www.kolumbus.fi/veli.hamalainen/Mannola.html 

 

Tampereen Koivisto-seura (lopetettu 2015) 

http://www.kolumbus.fi/veli.hamalainen/Koivisto.htm 

 

finna.fi, esineistö (Koivisto, haku epätarkka liian yleisen nimen takia) 

https://finna.fi/Search/Results?lookfor=Koivisto+Karjalankannas&type=AllFields&dfApplied=1&li

mit=20  

 

finna.fi, Koivisto-Säätiön julkaisuja 

https://bit.ly/2W7eQeQ  

 

finna.fi, Koivikko-Säätiön julkaisuja 

https://bit.ly/3z6caN4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Koivistoseura/
https://www.facebook.com/groups/292364456809
https://www.karjalanliitto.fi/media/jasenyhteisot/koivisto-saatio-taskinen-sirpa/tietoa-koivistosta.pdf
https://www.karjalanliitto.fi/media/jasenyhteisot/koivisto-saatio-taskinen-sirpa/tietoa-koivistosta.pdf
https://www.kiiskila.info/kii_hist.htm
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/koivisto-miehen-puku/
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/17
https://kansallispuvussa.com/koivisto/
https://haku.yle.fi/?query=Koivisto%20karjalankannas&service=elava-arkisto&type=article
http://www.kolumbus.fi/veli.hamalainen/Mannola.html
http://www.kolumbus.fi/veli.hamalainen/Koivisto.htm
https://finna.fi/Search/Results?lookfor=Koivisto+Karjalankannas&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20
https://finna.fi/Search/Results?lookfor=Koivisto+Karjalankannas&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20
https://bit.ly/2W7eQeQ
https://bit.ly/3z6caN4


21 

 

Koiviston maalaiskunta 

Wikipedia, Koiviston maalaiskunta  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Koiviston_maalaiskunta 

 

luovutettukarjala.fi, Koivisto ja Koiviston maalaiskunta 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/koivisto/koivistohist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Koiviston maalaiskunta 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/koivisto/koivistonkart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Koivisto 

maalaiskunta 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=21  

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Koiviston maalaiskunta 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Koiviston-maalaiskunta/Perustietoa 

 

Pitäjä pitäjältä, Koivisto 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/koivisto.pdf 

 

Wikipedia, Niemeskosken paperitehdas 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Niemiskosken_paperitehdas 

 

Koiviston maalaiskunnan lastenvalvojan arkisto (1923–1945) 

https://www.finna.fi/Collection/narc.VAKKA-310913.KA 

 

postileimat.com, Koivisto 

http://www.postileimat.com/Kmuut/K74.htm 

 

 

 

 

 

 

Lahdenpohja 

Wikipedia, Lahdenpohja 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lahdenpohja 

 

Pitäjä pitäjältä, Jaakkima–Lahdenpohja 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/jaakkima_lahdenpohja.pdf 

 

Suomi Rajan takana: Lahdenpohja (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=9rVAuLul1FA  

 

luovutettukarjala.fi, Lahdenpohja 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/lahdenpohja/lahdenpohjahist.htm  

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Koiviston_maalaiskunta
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/koivisto/koivistohist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/koivisto/koivistonkart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=21
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Koiviston-maalaiskunta/Perustietoa
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/koivisto.pdf
https://fi.wikipedia.org/wiki/Niemiskosken_paperitehdas
https://www.finna.fi/Collection/narc.VAKKA-310913.KA
http://www.postileimat.com/Kmuut/K74.htm
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lahdenpohja
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/jaakkima_lahdenpohja.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9rVAuLul1FA
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/lahdenpohja/lahdenpohjahist.htm
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luovutettukarjala.fi, kartat: Lahdenpohja 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/lahdenpohja/lahdenpohjakart.htm 

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Lahdenpohja 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=24  

 

Elonet, Lahdenpohja 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=%22Lahdenpohja%22&type=AllFields&dfApplied=1

&limit=20 

 

Palanen: Laatokan ympäri – Lahdenpohja (YleAreena) 

https://areena.yle.fi/1-1801599 

 

Lahdenpohja-kauppala Laatokan Karjalassa (Facebook-sivu) 

https://www.facebook.com/Lahdenpohja-kauppala-Laatokan-Karjalassa-

108285485874842/?ref=page_internal  

 

Museovirasto, kuvat, Lahdenpohja 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Lahdenpohja&type=AllFields&dfApplied=1&

limit=50  

 

Youtube, haku: Lahdenpohja 

https://www.youtube.com/results?search_query=Lahdenpohja  

 

YleAreena EläväArkisto (artikkelit) 

https://haku.yle.fi/?query=Lahdenpohja&service=elava-arkisto&type=article 

 

Yle, artikkelit, Lahdenpohja 

https://haku.yle.fi/?language=fi&page=1&query=Lahdenpohja%20%2B%20Karjala&type=article&

uiLanguage=fi  

 

blogit.fi, Lahdenpohja 

https://www.blogit.fi/postaukset/lahdenpohja+karjala 

 

Lahdenpohja-Jaakima (skannattu esitelehti 1930-luvulta) 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/80842/fd2011-pp00001368-pdf001.pdf?sequence=1 

 

Sotahistorialliset kohteet, Jaakinmaan kirkko, Lahdenpohja 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/120 

 

henninen.net, Jaakkima – Lahdenpohja 

http://heninen.net/lahdenpohja/suomeksi.htm 

 

Lahdenpohjan järjestysoikeuden arkisto, finna 

https://www.finna.fi/Record/narc.VAKKA-2942.KA_VAKKA-

2258836.KA/HierarchyTree?recordID=narc.VAKKA-2942.KA_VAKKA-2258836.KA 

 

Lahdenpohja, lumivaara.fi 

http://www.lumivaara.fi/lahdenpohja/aloitussivu.htm 

 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/lahdenpohja/lahdenpohjakart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=24
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=%22Lahdenpohja%22&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=%22Lahdenpohja%22&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20
https://areena.yle.fi/1-1801599
https://www.facebook.com/Lahdenpohja-kauppala-Laatokan-Karjalassa-108285485874842/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Lahdenpohja-kauppala-Laatokan-Karjalassa-108285485874842/?ref=page_internal
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Lahdenpohja&type=AllFields&dfApplied=1&limit=50
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Lahdenpohja&type=AllFields&dfApplied=1&limit=50
https://www.youtube.com/results?search_query=Lahdenpohja
https://haku.yle.fi/?query=Lahdenpohja&service=elava-arkisto&type=article
https://haku.yle.fi/?language=fi&page=1&query=Lahdenpohja%20%2B%20Karjala&type=article&uiLanguage=fi
https://haku.yle.fi/?language=fi&page=1&query=Lahdenpohja%20%2B%20Karjala&type=article&uiLanguage=fi
https://www.blogit.fi/postaukset/lahdenpohja+karjala
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/80842/fd2011-pp00001368-pdf001.pdf?sequence=1
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/120
http://heninen.net/lahdenpohja/suomeksi.htm
https://www.finna.fi/Record/narc.VAKKA-2942.KA_VAKKA-2258836.KA/HierarchyTree?recordID=narc.VAKKA-2942.KA_VAKKA-2258836.KA
https://www.finna.fi/Record/narc.VAKKA-2942.KA_VAKKA-2258836.KA/HierarchyTree?recordID=narc.VAKKA-2942.KA_VAKKA-2258836.KA
http://www.lumivaara.fi/lahdenpohja/aloitussivu.htm
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Lahdenpohja: Suomalaisesta kartanosta museoalue 

https://www.omamedia.ru/articles/lahdenpohja_suomalaisesta_kartanosta_museoalue/  

 

 

 

 

 

Antrea 

Wikipedia, Antrea 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Antrea 

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Antrea ennen 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/antrea-seura-ry/antrea-

ennen.html  

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Antrean symboleja 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/antrea-seura-

ry/symboleita.html  

 

Antrea (Facebook-ryhmä, yksityinen) 

https://www.facebook.com/groups/8126566565/ 

 

luovutettukarjala.fi, Antrea 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/antrea/antreanhistoria.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Antrea 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=1  

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Antrea 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/antrea/antreankart.htm  

 

Antrea, pitäjäesittely (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=1gvKtpQ21hs&t=1s  

 

Antrea-huone, Riihimäen kaupungin museo 

https://riihimaenkaupunginmuseo.fi/vierailulle-museoon/nayttelyt/riihimaen-kaupunginmuseon-

perusnayttely/antrea-huone/ 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Antrea 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/antrea.php?lang=fi 

 

Entinen Antrea esittäytyy Riihimäen kaupunginmuseossa (Hämeen Sanomat 8.9.2004) 

https://www.hameensanomat.fi/uutiset/entinen-antrea-esittaytyy-riihimaen-kaupunginmuseossa-

50731/ 

 

Vuoksen verkko, Antrean ja Vuoksenrannan pitäjälehti 

https://www.vuoksenranta.fi/jaseneksi_liittyminen/vuoksenrantalainen_lehti/ 

 

https://www.omamedia.ru/articles/lahdenpohja_suomalaisesta_kartanosta_museoalue/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Antrea
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/antrea-seura-ry/antrea-ennen.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/antrea-seura-ry/antrea-ennen.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/antrea-seura-ry/symboleita.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/antrea-seura-ry/symboleita.html
https://www.facebook.com/groups/8126566565/
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/antrea/antreanhistoria.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=1
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/antrea/antreankart.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1gvKtpQ21hs&t=1s
https://riihimaenkaupunginmuseo.fi/vierailulle-museoon/nayttelyt/riihimaen-kaupunginmuseon-perusnayttely/antrea-huone/
https://riihimaenkaupunginmuseo.fi/vierailulle-museoon/nayttelyt/riihimaen-kaupunginmuseon-perusnayttely/antrea-huone/
https://terijoki.spb.ru/kirkko/antrea.php?lang=fi
https://www.hameensanomat.fi/uutiset/entinen-antrea-esittaytyy-riihimaen-kaupunginmuseossa-50731/
https://www.hameensanomat.fi/uutiset/entinen-antrea-esittaytyy-riihimaen-kaupunginmuseossa-50731/
https://www.vuoksenranta.fi/jaseneksi_liittyminen/vuoksenrantalainen_lehti/
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Antrealainen (lehtiarkisto) 

http://www.saunalahti.fi/pilcq/antrea/antrealainen.html 

 

Elonet, Suomenlahdelta Äänisjärvelle 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_120402 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Antrea 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Antrea/Perustietoa 

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Vuoksen Säätiön historia 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/vuoksen-saatio/historia-2.html  

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Antrea 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223700%22%7D 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Antrea 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/4111 

 

Pitäjä pitäjältä, Antrea 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/antrea_vuoksenr.pdf  

 

Museovirasto, kuvat, Antrea 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Antrea&type=AllFields&dfApplied=1&limit=

50  

 

Antrea / naisen puku, Karjalainen Nuorisoliitto 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/antrea-naisen-puku/ 

 

Suomen perinnetekstiilit, Antrea 

https://www.vuorelma.net/tuotteet.html?id=25/3 

 

Suomen sotahistorialliset kohteet, Antrea ensimmäinen maalentoasema 1918. 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/366 

 

vaunut.org, Antrea 

http://www.vaunut.org/kuvat/?liikp1=2712 

 

postileimat.com, Antrea 

http://www.postileimat.com/kartat/Antrea.pdf 

 

kansallispuvussa.com, Antrea 

https://kansallispuvussa.com/antrea/ 

 

Suomalaiset kansallispuvut, Antrea 

http://www.kansallispuvut.fi/puvut/antrea_np.htm 

 

Antrean seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223343.KA&amnimeke=Antrean+seurakunnan+

arkisto 

http://www.saunalahti.fi/pilcq/antrea/antrealainen.html
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_120402
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Antrea/Perustietoa
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/vuoksen-saatio/historia-2.html
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223700%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223700%22%7D
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/4111
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/antrea_vuoksenr.pdf
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Antrea&type=AllFields&dfApplied=1&limit=50
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Antrea&type=AllFields&dfApplied=1&limit=50
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/antrea-naisen-puku/
https://www.vuorelma.net/tuotteet.html?id=25/3
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/366
http://www.vaunut.org/kuvat/?liikp1=2712
http://www.postileimat.com/kartat/Antrea.pdf
https://kansallispuvussa.com/antrea/
http://www.kansallispuvut.fi/puvut/antrea_np.htm
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223343.KA&amnimeke=Antrean+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223343.KA&amnimeke=Antrean+seurakunnan+arkisto
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Virtuaali Vuoksi, Antrean rautatieasema 

http://www3.lut.fi/eki/vuoksivirtaa/virtuaalimatka_vuoksella/jokihaasteena/antrean_rautatiesilta.ht

ml 

 

Antrea-Seuran verkkosivut (vanhat) 

http://www.saunalahti.fi/pilcq/antrea/index.html 

 

sukuni.fi, Antrea 

http://www.sukuni.fi/karjalaisetsukuyhteisot/kurssit/aineisto/pitajat.htm 

 

yso-paikat, Antrea 

https://finto.fi/yso-paikat/fi/page/p105731 

 

Arvo palasi rakkaaseen Antreaan: ”Sain synnyinkotini takaisin ilmaiseksi” 

https://www.etlehti.fi/artikkeli/ihmiset/arvo-palasi-rakkaaseen-antreaan-sain-synnyinkotini-takaisin-

ilmaiseksi 

 

Antrean ja Vuoksenranna muinaisjäännösexpeditio 2000 

http://www.mikroliitti.fi/tietoa/antrea/verkko.htm 

 

Laulu Antrean verkosta (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=RbNomPqzN4I 

 

Antrean ja Vuoksenrannan arkeologiaa: Suomen vanhinta asutusta ja juoksuhautoja, researchgate 

https://www.researchgate.net/publication/336231412_Archaeology_of_Antrea_and_Vuoksenranta_

Finland's_oldest_settlement_and_trenches_Popular_paper_in_Finnish_Antrean_ja_Vuoksenrannan

_arkeologiaa_Suomen_vanhinta_asutusta_ja_juoksuhautoja 

 

Antrean sokeritehtaan vaiheet 

https://www.perttelinkotiseutu.net/Tekstit/Antrean%20sokeritehdas.html 

 

heninen.net, Antrean kuvia 

http://heninen.net/folder_f.htm?F=antrea 

 

Kivaniemi blues, Antrea 

http://kivaniemi07.blogspot.com/2015/11/63-antrea.html 

 

Antrea-Seura ry, Karjalan Liitto 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/antrea-seura-ry.html 

 

YleAreena EläväArkisto (artikkelit) 

https://haku.yle.fi/?page=1&query=Antrean&service=elava-arkisto&type=article 

 

finna.fi, esineistö (Antrea) 

https://finna.fi/Search/Results?lookfor=Antrea&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Eformat_ext_s

tr_mv%3A%220%2FPhysicalObject%2F%22&dfApplied=1&limit=20  

 

finna.fi, Antrea-seuran julkaisuja 

https://bit.ly/3DgrCsK  

http://www3.lut.fi/eki/vuoksivirtaa/virtuaalimatka_vuoksella/jokihaasteena/antrean_rautatiesilta.html
http://www3.lut.fi/eki/vuoksivirtaa/virtuaalimatka_vuoksella/jokihaasteena/antrean_rautatiesilta.html
http://www.saunalahti.fi/pilcq/antrea/index.html
http://www.sukuni.fi/karjalaisetsukuyhteisot/kurssit/aineisto/pitajat.htm
https://finto.fi/yso-paikat/fi/page/p105731
https://www.etlehti.fi/artikkeli/ihmiset/arvo-palasi-rakkaaseen-antreaan-sain-synnyinkotini-takaisin-ilmaiseksi
https://www.etlehti.fi/artikkeli/ihmiset/arvo-palasi-rakkaaseen-antreaan-sain-synnyinkotini-takaisin-ilmaiseksi
http://www.mikroliitti.fi/tietoa/antrea/verkko.htm
https://www.youtube.com/watch?v=RbNomPqzN4I
https://www.researchgate.net/publication/336231412_Archaeology_of_Antrea_and_Vuoksenranta_Finland's_oldest_settlement_and_trenches_Popular_paper_in_Finnish_Antrean_ja_Vuoksenrannan_arkeologiaa_Suomen_vanhinta_asutusta_ja_juoksuhautoja
https://www.researchgate.net/publication/336231412_Archaeology_of_Antrea_and_Vuoksenranta_Finland's_oldest_settlement_and_trenches_Popular_paper_in_Finnish_Antrean_ja_Vuoksenrannan_arkeologiaa_Suomen_vanhinta_asutusta_ja_juoksuhautoja
https://www.researchgate.net/publication/336231412_Archaeology_of_Antrea_and_Vuoksenranta_Finland's_oldest_settlement_and_trenches_Popular_paper_in_Finnish_Antrean_ja_Vuoksenrannan_arkeologiaa_Suomen_vanhinta_asutusta_ja_juoksuhautoja
https://www.perttelinkotiseutu.net/Tekstit/Antrean%20sokeritehdas.html
http://heninen.net/folder_f.htm?F=antrea
http://kivaniemi07.blogspot.com/2015/11/63-antrea.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/antrea-seura-ry.html
https://haku.yle.fi/?page=1&query=Antrean&service=elava-arkisto&type=article
https://finna.fi/Search/Results?lookfor=Antrea&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Eformat_ext_str_mv%3A%220%2FPhysicalObject%2F%22&dfApplied=1&limit=20
https://finna.fi/Search/Results?lookfor=Antrea&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Eformat_ext_str_mv%3A%220%2FPhysicalObject%2F%22&dfApplied=1&limit=20
https://bit.ly/3DgrCsK
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blogi.fi, Antrea 

https://www.blogit.fi/postaukset/antrea  

 

 

 

 

 

Harlu 

Wikipedia, Harlu 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Harlu 

 

Pitäjä pitäjältä, Harlu 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/harlu.pdf 

 

Harlu-seura (Facebook-sivu, yksityinen) 

https://www.facebook.com/groups/harluseura/  

 

Harlu-seura 

https://www.harlu-seura.com/ 

 

luovutettukarjala.fi, Harlu 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/harlu/harlunhist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Harlu 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/harlu/Harlunkart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Harlu 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=7  

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Harlu 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm&id=skvr07119640#%7B%22areas%22:%224070%22%

7D 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Harlu 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/harlu.php?lang=fi  

 

Museovirasto, kuvat, Harlu 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Harlu&type=AllFields&limit=50  

 

Sotahistorialliset kohteet, Ent. Leppäkosken tehdas Harlu Jänisjoki 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/958 

 

Harlun seurakunnan arkisto (1901–1983), finna 

https://www.finna.fi/Collection/narc.VAKKA-223345.KA 

 

Digitaaliarkisto, Harlun seurakunta 

https://www.blogit.fi/postaukset/antrea
https://fi.wikipedia.org/wiki/Harlu
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/harlu.pdf
https://www.facebook.com/groups/harluseura/
https://www.harlu-seura.com/
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/harlu/harlunhist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/harlu/Harlunkart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=7
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm&id=skvr07119640#%7B%22areas%22:%224070%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm&id=skvr07119640#%7B%22areas%22:%224070%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm&id=skvr07119640#%7B%22areas%22:%224070%22%7D
https://terijoki.spb.ru/kirkko/harlu.php?lang=fi
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Harlu&type=AllFields&limit=50
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/958
https://www.finna.fi/Collection/narc.VAKKA-223345.KA
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http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?sartun=108979.KA&PHPSESSID=a3ead59f8353c09cfd3ff41246e

f9970 

 

blogit.fi, Harlu 

https://www.blogit.fi/postaukset/harlu  

 

heninen.net, Harlu 

http://heninen.net/harlu/suomeksi.htm 

 

postileimat.com, Harlu 

http://www.postileimat.com/Hmuut/H08.htm 

 

vaunut.org, Harlu 

http://www.vaunut.org/kuvat/?paik=Harlu 

 

Harlun seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223345.KA&amnimeke=Harlun+seurakunnan+a

rkisto 

 

yso-paikat, Harlu 

https://finto.fi/yso-paikat/fi/page/p108882 

 

Harlu-seuran 70-vuotisjuhla Kangasniemellä (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=207MLO7drLc 

 

Harlun hymyilevä mies, TV7 

https://www.tv7.fi/arkki/harlun-hymyileva-mies_p3485/ 

 

 

 

 

 

 

 

Heinjoki 

Wikipedia, Heinjoki 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Heinjoki 

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Heinjoen historia 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/heinjoki-saatio/heinjoki.html  

 

Pitäjäesittely, Heinjoki (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=XBovOIfc_Vs&t=12s  

 

Heinjoki-säätiö 

http://www.kolumbus.fi/heinjoki/index.htm 

 

Pitäjä pitäjältä, Heinjoki 

http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?sartun=108979.KA&PHPSESSID=a3ead59f8353c09cfd3ff41246ef9970
http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?sartun=108979.KA&PHPSESSID=a3ead59f8353c09cfd3ff41246ef9970
https://www.blogit.fi/postaukset/harlu
http://heninen.net/harlu/suomeksi.htm
http://www.postileimat.com/Hmuut/H08.htm
http://www.vaunut.org/kuvat/?paik=Harlu
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223345.KA&amnimeke=Harlun+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223345.KA&amnimeke=Harlun+seurakunnan+arkisto
https://finto.fi/yso-paikat/fi/page/p108882
https://www.youtube.com/watch?v=207MLO7drLc
https://www.tv7.fi/arkki/harlun-hymyileva-mies_p3485/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Heinjoki
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/heinjoki-saatio/heinjoki.html
https://www.youtube.com/watch?v=XBovOIfc_Vs&t=12s
http://www.kolumbus.fi/heinjoki/index.htm
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https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/heinjoki.pdf 

 

luovutettukarjala.fi, Heinjoki 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/heinjoki/heinjokihist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Heinjoki 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=3  

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Heinjoki 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/heinjoki/heinjoenkart.htm  

  

Juuret Heinjoella (Facebook-ryhmä, yksityinen) 

https://www.facebook.com/groups/1396136840705108/ 

 

Heinjokelainen-lehti 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/heinjoki-saatio/heinjokelainen-

lehti.html 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Heinjoki 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223720%22%7D 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Heinjoki 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/926 

  

Museovirasto, kuvat, Heinjoki 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?dfApplied=1&lookfor=Heinjoki&type=AllFields&limi

t=100  

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Heinjoki 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Heinjoki/Perustietoa 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Heinjoki 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/heinjoki.php?lang=fi 

 

blogit.fi, haku: Heinjoki 

https://www.blogit.fi/postaukset/heinjoki  

 

Heinjoen Pöyhöset 

https://sukuseurapoyhonenry.wordpress.com/tutkittavat-sukuhaarat/heinjoki/ 

 

Heinjoki / Heinjoen kirkon muistomerkki, Willimiehen jäljillä 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/07/heinjoki-heinjoen-kirkon-muistomerkki.html 

 

Evakkonäyttely, Vihdin museo 

https://museot.fi/nayttelykalenteri/index.php?nayttely_id=23927 

 

Heinjoki-Säätiön evakkonäyttelyn sopimus on raukeamassa (Karkkilan tienoo 14.2.2021) 

https://www.karkkilantienoo.fi/paikalliset/3687261 

 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/heinjoki.pdf
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/heinjoki/heinjokihist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=3
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/heinjoki/heinjoenkart.htm
https://www.facebook.com/groups/1396136840705108/
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/heinjoki-saatio/heinjokelainen-lehti.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/heinjoki-saatio/heinjokelainen-lehti.html
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223720%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223720%22%7D
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/926
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?dfApplied=1&lookfor=Heinjoki&type=AllFields&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?dfApplied=1&lookfor=Heinjoki&type=AllFields&limit=100
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Heinjoki/Perustietoa
https://terijoki.spb.ru/kirkko/heinjoki.php?lang=fi
https://www.blogit.fi/postaukset/heinjoki
https://sukuseurapoyhonenry.wordpress.com/tutkittavat-sukuhaarat/heinjoki/
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/07/heinjoki-heinjoen-kirkon-muistomerkki.html
https://museot.fi/nayttelykalenteri/index.php?nayttely_id=23927
https://www.karkkilantienoo.fi/paikalliset/3687261
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Sukuhistoria, Heinjoki 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/heinjoki/heinjoki.htm 

 

Heinjoen seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223353.KA&amnimeke=Heinjoen+seurakunnan

+arkisto 

 

tuomas-salste.net, Heinjoki: Sukulinkkejä 

https://www.tuomas.salste.net/suku/nimi/linkit-Heinjoki~heinjoki 

 

Sotahistorialliset kohteet, Raulammen Heinjoen lentokenttä 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/59 

 

Heinjoki-Säätiö julkaisijana/kustantajana 

https://finna.fi/Search/Results?sort=relevance&bool0%5B%5D=AND&lookfor0%5B%5D=Heinjok

i-

S%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6&type0%5B%5D=publisher&lookfor0%5B%5D=&type0%5B%5

D=AllFields&join=AND&limit=20  

 

finna.fi Heinjoki-Säätiön julkaisuja 

https://tinyurl.com/345mycay  

 

finna.fi, Heinä-Säätiön julkaisuja 

https://bit.ly/38d5W20  

 

 

 

 

 

Hiitola 

Wikipedia, Hiitola 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hiitola 

 

Hiitola-säätiö 

http://www.hiitola.fi/ 

 

Hiisi-Säätiö/Hiitola-Säätiö julkaisijana/kustantajana 

https://finna.fi/Search/Results?lookfor=Hiisi-

s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6&type=Author&sort=title  

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Hiitolan pitäjäseuran tapahtumavideoita 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/hiitolan-pitajaseura-

ry/videoita-tapahtumista.html  

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Hiitola 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/hiitola.php?lang=fi  

 

blogit.fi, Hiitola 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/heinjoki/heinjoki.htm
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223353.KA&amnimeke=Heinjoen+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223353.KA&amnimeke=Heinjoen+seurakunnan+arkisto
https://www.tuomas.salste.net/suku/nimi/linkit-Heinjoki~heinjoki
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/59
https://finna.fi/Search/Results?sort=relevance&bool0%5B%5D=AND&lookfor0%5B%5D=Heinjoki-S%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6&type0%5B%5D=publisher&lookfor0%5B%5D=&type0%5B%5D=AllFields&join=AND&limit=20
https://finna.fi/Search/Results?sort=relevance&bool0%5B%5D=AND&lookfor0%5B%5D=Heinjoki-S%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6&type0%5B%5D=publisher&lookfor0%5B%5D=&type0%5B%5D=AllFields&join=AND&limit=20
https://finna.fi/Search/Results?sort=relevance&bool0%5B%5D=AND&lookfor0%5B%5D=Heinjoki-S%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6&type0%5B%5D=publisher&lookfor0%5B%5D=&type0%5B%5D=AllFields&join=AND&limit=20
https://finna.fi/Search/Results?sort=relevance&bool0%5B%5D=AND&lookfor0%5B%5D=Heinjoki-S%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6&type0%5B%5D=publisher&lookfor0%5B%5D=&type0%5B%5D=AllFields&join=AND&limit=20
https://tinyurl.com/345mycay
https://bit.ly/38d5W20
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hiitola
http://www.hiitola.fi/
https://finna.fi/Search/Results?lookfor=Hiisi-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6&type=Author&sort=title
https://finna.fi/Search/Results?lookfor=Hiisi-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6&type=Author&sort=title
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/hiitolan-pitajaseura-ry/videoita-tapahtumista.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/hiitolan-pitajaseura-ry/videoita-tapahtumista.html
https://terijoki.spb.ru/kirkko/hiitola.php?lang=fi
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https://www.blogit.fi/postaukset/hiitola  

 

luovutettukarjala.fi, Hiitola 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/hiitola/hiitolahist.htm  

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Hiitola 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/hiitola/hiitolankart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, kuva-arkisto: Hiitola 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=8  

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Hiitola 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223730%22%7D 

 

Pitäjä pitäjältä, Hiitola 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/hiitola.pdf 

 

Museovirasto, kuvat, Hiitola 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Hiitola&type=AllFields&dfApplied=1&limit=

100  

 

Hiitola (Facebook-ryhmä, julkinen) 

https://www.facebook.com/groups/13410187227/  

 

Youtube, haku: Hiitola 

https://www.youtube.com/results?search_query=Hiitola 

 

Weekend in Hiitola (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=qESlQQZLAIc  

 

Matkailun kehittäminen Hiitolassa (Karjala Viestit, Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=UNThj1FJadE  

 

Sotahistorialliset kohteet, Hiitolan sankarihautausmaa 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1478  

 

Sotahistorialliset kohteet, Hiitolan kirkkon paikka 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/46  

 

Sampo (Karjalan sivistysseura), Hiitola 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/hiitola-0 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Hiitola 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/930 

 

Elonet, Hiitola 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Hiitola&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20 

 

karikulmala.net, Hiitola 

https://www.blogit.fi/postaukset/hiitola
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/hiitola/hiitolahist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/hiitola/hiitolankart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=8
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223730%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223730%22%7D
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/hiitola.pdf
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Hiitola&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Hiitola&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://www.facebook.com/groups/13410187227/
https://www.youtube.com/results?search_query=Hiitola
https://www.youtube.com/watch?v=qESlQQZLAIc
https://www.youtube.com/watch?v=UNThj1FJadE
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1478
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/46
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/hiitola-0
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/930
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Hiitola&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20
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https://karikulmala.net/suku/omat/hiitola.html 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Hiitola 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Hiitola/Perustietoa 

 

Sukuseura Skytät, Hiitolan pitäjä 

https://www.skytat.fi/kannaksen-sukuhaarat/hiitola 

 

Hiitola tutkijan apuvälineitä 

http://www.juhasinivaara.fi/kemppi/hiitolanlahteet.htm 

 

Kurkijokelainen-lehti 

https://www.kurkijokelainen.fi/ 

 

Minun juureni, Hiitola (Karjalainen nuorisoliitto) 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunjuureni/hiitola/ 

 

Hiitolan-Kurkijoen sukututkimuspiiri 

https://www.sukupiiri.com/ 

 

Hiitolan sankarihautausmaa 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1478 

 

SSHY, Hiitola 

http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/hiitola/hiitola.htm 

 

postileimat, Hiitola 

http://www.postileimat.com/Hmuut/H23.htm 

 

Hiitolan seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223361.KA&amnimeke=Hiitolan+seurakunnan+

arkisto 

 

Hiitolan Kekki sukuseura, Hiitolan aikaa 

http://www.sukukekki.fi/410962700 

 

Hiitolan linnavuori, finna (kuva) 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.1CB9E1F347B392D5842676E8BB16F42F?imgid=1 

 

vaunut.org, Hiitola 

http://www.vaunut.org/kuvat/?paik=Hiitola 

 

Hiitolanjoki 

https://hiitolanjoki.fi/ 

 

sukuni.fi, Hiitola 

http://www.sukuni.fi/karjala/hiitola.html 

 

Seura, Karjalaa kunnioittaen – Aarne Räikkönen rakensi pihaansa pienoisversion Hiitolan kirkosta 

https://karikulmala.net/suku/omat/hiitola.html
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Hiitola/Perustietoa
https://www.skytat.fi/kannaksen-sukuhaarat/hiitola
http://www.juhasinivaara.fi/kemppi/hiitolanlahteet.htm
https://www.kurkijokelainen.fi/
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunjuureni/hiitola/
https://www.sukupiiri.com/
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1478
http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/hiitola/hiitola.htm
http://www.postileimat.com/Hmuut/H23.htm
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223361.KA&amnimeke=Hiitolan+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223361.KA&amnimeke=Hiitolan+seurakunnan+arkisto
http://www.sukukekki.fi/410962700
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.1CB9E1F347B392D5842676E8BB16F42F?imgid=1
http://www.vaunut.org/kuvat/?paik=Hiitola
https://hiitolanjoki.fi/
http://www.sukuni.fi/karjala/hiitola.html
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https://seura.fi/ilmiot/tarinat/karjalaa-kunnioittaen-aarne-raikkonen-rakensi-pihaansa-

pienoisversion-hiitolan-kirkosta/ 

 

Hiitola / Hiitolan kirkko, Willimiehen jäljillä 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/12/hiitola-hiitolan-kirkko.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impilahti 

Wikipedia, Impilahti 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Impilahti 

 

Hiitola, Yle EläväArkisto (Areena) 

https://haku.yle.fi/?query=Impilahti&service=elava-arkisto&type=areena 

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Impilahden historiaa 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/impilahti-seura-

ry/impilahti/impilahden-historiaa.html  

 

Impilahtelainen (Facebook-ryhmä) 

https://www.facebook.com/impilahtelainen/  

 

Karjalan Liitto, Impilahti-seura 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/impilahti-seura-ry.html 

 

Minun juureni, Impilahti (Karjalainen nuorisoliitto) 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunjuureni/impilahti/ 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Impilahti 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm&id=skvr07100010#%7B%22areas%22:%224080%22%

7D 

 

Museovirasto, kuvat, Impilahti 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Impilahti&type=AllFields&dfApplied=1&lim

it=100  

 

luovutettukarjala.fi, Impilahti 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/impilahti/impilahtihist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Impilahti 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/impilahti/impilahdenkart.htm  

 

https://seura.fi/ilmiot/tarinat/karjalaa-kunnioittaen-aarne-raikkonen-rakensi-pihaansa-pienoisversion-hiitolan-kirkosta/
https://seura.fi/ilmiot/tarinat/karjalaa-kunnioittaen-aarne-raikkonen-rakensi-pihaansa-pienoisversion-hiitolan-kirkosta/
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/12/hiitola-hiitolan-kirkko.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Impilahti
https://haku.yle.fi/?query=Impilahti&service=elava-arkisto&type=areena
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/impilahti-seura-ry/impilahti/impilahden-historiaa.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/impilahti-seura-ry/impilahti/impilahden-historiaa.html
https://www.facebook.com/impilahtelainen/
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/impilahti-seura-ry.html
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunjuureni/impilahti/
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm&id=skvr07100010#%7B%22areas%22:%224080%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm&id=skvr07100010#%7B%22areas%22:%224080%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm&id=skvr07100010#%7B%22areas%22:%224080%22%7D
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Impilahti&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Impilahti&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/impilahti/impilahtihist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/impilahti/impilahdenkart.htm
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luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Impilahti 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=9  

 

Sampo (Karjalan sivistysseura), Impilahti 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/impilahti 

 

Elonet, Impilahti 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Impilahti&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Impilahti 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/951 

 

blogit.fi, Impilahti 

https://www.blogit.fi/postaukset/impilahti 

 

Pitäjä pitäjältä, Impilahti 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/impilahti.pdf 

 

kylähistoria.fi, Impilahti 

https://kylahistoria.fi/kohteet/impilahti/ 

 

genealogia.fi, Impilahti 

https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala5.htm 

 

Koirinoja Impilahti 2021 

https://www.salmi-saatio.fi/leo.mirala/MATKAKUVIA/Koirinoja.htm 

 

Sotahistorialliset kohteet, Impilahti 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1304 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/963 

 

sukuni.fi, Impilahti 

http://www.sukuni.fi/karjala/impilahti.html 

 

postileimat.com, Impilahti 

http://www.postileimat.com/Imuut/I10.htm 

 

Entiset kirkot, entisessä Suomessa, Impilahti 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/impilahti.php?lang=fi 

 

Pitäjäesittely Impilahti Karjalatalolla, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=I16fNnmwIWc 

 

Pekka Mononen, Impilahti ja Petäjäsaari (PowerPoint) 

http://pyrronsukuseura.fi/data/documents/IMPILAHTI-JA-PETAJASAARI-esitys.pdf 

 

Impilahden seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223397.KA&amnimeke=Impilahden+seurakunn

an+arkisto 

 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=9
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/impilahti
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Impilahti&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/951
https://www.blogit.fi/postaukset/impilahti
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/impilahti.pdf
https://kylahistoria.fi/kohteet/impilahti/
https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala5.htm
https://www.salmi-saatio.fi/leo.mirala/MATKAKUVIA/Koirinoja.htm
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1304
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/963
http://www.sukuni.fi/karjala/impilahti.html
http://www.postileimat.com/Imuut/I10.htm
https://terijoki.spb.ru/kirkko/impilahti.php?lang=fi
https://www.youtube.com/watch?v=I16fNnmwIWc
http://pyrronsukuseura.fi/data/documents/IMPILAHTI-JA-PETAJASAARI-esitys.pdf
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223397.KA&amnimeke=Impilahden+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223397.KA&amnimeke=Impilahden+seurakunnan+arkisto
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Impilahti, Yle, artikkelit 

https://haku.yle.fi/?language=fi&page=1&query=Impilahti&uiLanguage=fi  

 

Kansantanssit, Impilahti 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/28267 

 

Impilahti lastenkirja, 1867–1880 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/impilahti/lastenkirja_1867-1880_mko236-

246/hakemisto_1.htm 

 

Digikoivikko, Impilahti 

http://digikoivikko.vaarakirjastot.fi/items/browse?tags=Impilahti 

 

Naisten ääni, Isoäitinä Jeudokia Vepsä 

https://www.naistenaani.fi/isoaitini-jeudokia-vepsa/ 

 

heninen.net, Impilahti 

http://heninen.net/pitkaranta/suomeksi.htm 

 

Kotimaisten kielen keskus, keräelmä 

https://kaino.kotus.fi/nimikokoelmat/?a=ker&-id=3106 

 

Vieremän veteraanit, Evakon tarina 

http://www.vieremanveteraanit.fi/index.php?page=talvisota&sub=story_look&personID=125 

 

Willimiehen jäljillä, Impilahti/Kitelän uusi ortodoksikirkko 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/12/impilahti-kitelan-uusi-ortodoksikirkko.html 

 

Impilahden pitäjän ja Kitelän kappelin Kylänjärjestys 

https://www.doria.fi/handle/10024/86541 

 

Runosävelmät II, Impilahti 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/35803?locale-attribute=en 

 

Arkistohakemisto, Kansallisarkisto 

https://www.archivesportaleurope.net/fi/directory/-/dir/content/FI-1/fa/27 

 

finna.fi, Impilahti-Seuran julkaisuja 

https://bit.ly/3j0K2oX  

 

 

 

 

 

Jaakkima 

Wikipedia, Jaakkima 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Jaakkima 

 

https://haku.yle.fi/?language=fi&page=1&query=Impilahti&uiLanguage=fi
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/28267
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/impilahti/lastenkirja_1867-1880_mko236-246/hakemisto_1.htm
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/impilahti/lastenkirja_1867-1880_mko236-246/hakemisto_1.htm
http://digikoivikko.vaarakirjastot.fi/items/browse?tags=Impilahti
https://www.naistenaani.fi/isoaitini-jeudokia-vepsa/
http://heninen.net/pitkaranta/suomeksi.htm
https://kaino.kotus.fi/nimikokoelmat/?a=ker&-id=3106
http://www.vieremanveteraanit.fi/index.php?page=talvisota&sub=story_look&personID=125
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/12/impilahti-kitelan-uusi-ortodoksikirkko.html
https://www.doria.fi/handle/10024/86541
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/35803?locale-attribute=en
https://www.archivesportaleurope.net/fi/directory/-/dir/content/FI-1/fa/27
https://bit.ly/3j0K2oX
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jaakkima
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Pitäjä pitäjältä, Jaakkima 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/jaakkima_lahdenpohja.pdf 

 

luovutettukarjala.fi, Jaakkima 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/jaakkima/jaakkimahist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Jaakkima 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/jaakkima/jaakkimankar.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Jaakkima 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=10  

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Jaakkima 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/957 

 

Jaakkiman Sanomat 

http://jaakkimansanomat.fi/ 

 

jaakkima.org 

http://jaakkimansanomat.fi/jaakkima-org/ 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Jaakkima 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223740%22%7D 

 

Juuret Jaakkimassa 

https://sites.google.com/site/juuretjaakkimassa/home?authuser=0 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Jaakima 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/land.php?lang=fi  

 

Yle, artikkelit, Jaakkima 

https://haku.yle.fi/?language=fi&page=1&query=Jaakkima&uiLanguage=fi 

 

Elonet, Jaakkima 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Jaakkima&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20 

 

Museovirasto, kuvat, Jaakkima 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Jaakkima&type=AllFields&dfApplied=1&lim

it=100  

 

blogit.fi, Jaakkima 

https://www.blogit.fi/postaukset/jaakkima  

 

Jaakkima-pitäjä Laatokan Karjalassa (Facebook-sivu) 

https://www.facebook.com/Jaakkima-pit%C3%A4j%C3%A4-Laatokan-Karjalassa-

113871821963836/ 

 

henninen.net, Jaakkima–Lahdenpohja 

http://heninen.net/lahdenpohja/historia_f.htm 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/jaakkima_lahdenpohja.pdf
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/jaakkima/jaakkimahist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/jaakkima/jaakkimankar.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=10
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/957
http://jaakkimansanomat.fi/
http://jaakkimansanomat.fi/jaakkima-org/
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223740%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223740%22%7D
https://sites.google.com/site/juuretjaakkimassa/home?authuser=0
https://terijoki.spb.ru/kirkko/land.php?lang=fi
https://haku.yle.fi/?language=fi&page=1&query=Jaakkima&uiLanguage=fi
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Jaakkima&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Jaakkima&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Jaakkima&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://www.blogit.fi/postaukset/jaakkima
https://www.facebook.com/Jaakkima-pit%C3%A4j%C3%A4-Laatokan-Karjalassa-113871821963836/
https://www.facebook.com/Jaakkima-pit%C3%A4j%C3%A4-Laatokan-Karjalassa-113871821963836/
http://heninen.net/lahdenpohja/historia_f.htm
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sotamuistomerkit.fi, Jaakkima 

https://www.sotamuistomerkit.fi/sivu.php?id=544 

 

Lahdenpohja ja Jaakkima, Suomen Matkailijayhdistys 1937 

https://www.doria.fi/handle/10024/80842 

 

Maakartat 1600, Jaakkima 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25008 

 

Digikoivikko, Jaakkima 

http://digikoivikko.vaarakirjastot.fi/items/browse?tags=Jaakkima 

 

vaunut.org, Jaakkima 

http://www.vaunut.org/kuvat/?paik=Jaakkima 

 

Rippikirjoja, Jaakkima 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/jaakkima/jaakkima.htm 

 

Jaakkiman Laakkosten sukuseura 

https://www.jaakkimanlaakkoset.fi/ 

 

Jaakiman seurakunnan arkisto 

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223405.KA 

 

postileimat.com, Jaakkima 

http://www.postileimat.com/Jmuut/J01.htm 

 

tarkkonen.com, Jaakkiman sukuja 

http://www.tarkkonen.com/jaakkiman_sukuja.htm 

 

 

 

 

 

 

Johannes 

Wikipedia, Johannes 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Johannes_(Viipurin_l%C3%A4%C3%A4ni) 

 

Johannes-Seura ry 

http://www.johannes.fi/ 

 

Johannes, Karjalankannas (Facebook-ryhmä, yksityinen) 

https://www.facebook.com/groups/954448724607082/ 

 

Johannes, pitäjäesittely (Facebook Live) 

https://www.facebook.com/karjalanliitto/videos/1412973265715579/  

https://www.sotamuistomerkit.fi/sivu.php?id=544
https://www.doria.fi/handle/10024/80842
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25008
http://digikoivikko.vaarakirjastot.fi/items/browse?tags=Jaakkima
http://www.vaunut.org/kuvat/?paik=Jaakkima
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/jaakkima/jaakkima.htm
https://www.jaakkimanlaakkoset.fi/
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223405.KA
http://www.postileimat.com/Jmuut/J01.htm
http://www.tarkkonen.com/jaakkiman_sukuja.htm
https://fi.wikipedia.org/wiki/Johannes_(Viipurin_l%C3%A4%C3%A4ni)
http://www.johannes.fi/
https://www.facebook.com/groups/954448724607082/
https://www.facebook.com/karjalanliitto/videos/1412973265715579/
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Johannes, pitäjäesittely (Facebook Live, diat) 

https://www.karjalanliitto.fi/media/johannes-kl-esittely-14-4-

2021.pdf?fbclid=IwAR2QdcWANj8ve4o5c8-m92sioQLTP3ykZqgSyGIXjTrqsS6JhePEgFUBwBU  

  

Johannekselainen 

http://www.johannes.fi/johannekselainen.htm 

 

Johannes-Seura ry (Facebook-sivu) 

https://www.facebook.com/johannesseura/ 

 

luovutettukarjala.fi, Johannes 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/johannes/johanneshist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Johannes 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/johannes/johanneksenkart.htm 

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Johannes 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=12  

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Johannes 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/johannes.php?lang=fi  

 

blogit.fi, Johannes 

https://www.blogit.fi/postaukset/johannes+karjala 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Johannes 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223750%22%7D 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Johannes 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/962 

 

Sotahistorialliset kohteet, Johanneksen kirkko 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/18/country/9/area/44 

 

Museovirasto, kuvat, Johannes I 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&dfApplied=1&lookfor=Johannes&type=All

Fields&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j

%C3%A4%2C+Johannes%3B+Johannes%22  

 

Museovirasto, kuvat, Johannes II 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&dfApplied=1&lookfor=Johannes&type=All

Fields&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j

%C3%A4%2C+Johannes%2C+Vaahtola%3B+Johannes%2C+Vaahtola%22  

 

Museovirasto, kuvat, Johannes III 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A

%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%2C+Vaahtola%3B+Johan

nes%2C+Vaahtola%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%

https://www.karjalanliitto.fi/media/johannes-kl-esittely-14-4-2021.pdf?fbclid=IwAR2QdcWANj8ve4o5c8-m92sioQLTP3ykZqgSyGIXjTrqsS6JhePEgFUBwBU
https://www.karjalanliitto.fi/media/johannes-kl-esittely-14-4-2021.pdf?fbclid=IwAR2QdcWANj8ve4o5c8-m92sioQLTP3ykZqgSyGIXjTrqsS6JhePEgFUBwBU
http://www.johannes.fi/johannekselainen.htm
https://www.facebook.com/johannesseura/
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/johannes/johanneshist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/johannes/johanneksenkart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=12
https://terijoki.spb.ru/kirkko/johannes.php?lang=fi
https://www.blogit.fi/postaukset/johannes+karjala
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223750%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223750%22%7D
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/962
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/18/country/9/area/44
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&dfApplied=1&lookfor=Johannes&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%3B+Johannes%22
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&dfApplied=1&lookfor=Johannes&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%3B+Johannes%22
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&dfApplied=1&lookfor=Johannes&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%3B+Johannes%22
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&dfApplied=1&lookfor=Johannes&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%2C+Vaahtola%3B+Johannes%2C+Vaahtola%22
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&dfApplied=1&lookfor=Johannes&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%2C+Vaahtola%3B+Johannes%2C+Vaahtola%22
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&dfApplied=1&lookfor=Johannes&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%2C+Vaahtola%3B+Johannes%2C+Vaahtola%22
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%2C+Vaahtola%3B+Johannes%2C+Vaahtola%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%2C+Rokkala%3B+Johannes%2C+Rokkala%22&dfApplied=1&lookfor=Johannes&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%2C+Vaahtola%3B+Johannes%2C+Vaahtola%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%2C+Rokkala%3B+Johannes%2C+Rokkala%22&dfApplied=1&lookfor=Johannes&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%2C+Vaahtola%3B+Johannes%2C+Vaahtola%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%2C+Rokkala%3B+Johannes%2C+Rokkala%22&dfApplied=1&lookfor=Johannes&type=AllFields
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2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%2C+Rokkala%3B+Johannes%2C+Rokkala%22&dfApp

lied=1&lookfor=Johannes&type=AllFields  

 

Laulusävelmät I (Johannes) (6/8 F) 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/29520 

 

kansallispuvut.fi, Johannes 

http://www.kansallispuvut.fi/puvut/johannes_np_malli.htm 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Johannes/Perustietoa 

 

finna.fi, Johannes-seuran julkaisuja 

https://bit.ly/3kanxNR 

 

 

 

 

 

 

Kanneljärvi 

Wikipedia, Kanneljärvi 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kannelj%C3%A4rvi 

 

Kanneljärvi-Säätiö 

https://kanneljarvi.fi/ 

 

Pitäjä pitäjältä, Kanneljärvi 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/kanneljarvi.pdf 

 

Uusikirkko Kanneljärvi -lehti 

https://kanneljarvi.fi/alasivut/ajankohtaista.htm 

 

Uusikirkko Kanneljärvi (Facebook-ryhmä, yksityinen) 

https://www.facebook.com/groups/291234384806  

 

luovutettukarjala.fi, Kanneljärvi 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kanneljarvi/kanneljarvihist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Kanneljärvi 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kanneljarvi/kanneljarvikart.htm 

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Kanneljärvi 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=15  

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Kanneljärvi 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223770%22%7D 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%2C+Vaahtola%3B+Johannes%2C+Vaahtola%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%2C+Rokkala%3B+Johannes%2C+Rokkala%22&dfApplied=1&lookfor=Johannes&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%2C+Vaahtola%3B+Johannes%2C+Vaahtola%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Johannes%2C+Rokkala%3B+Johannes%2C+Rokkala%22&dfApplied=1&lookfor=Johannes&type=AllFields
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/29520
http://www.kansallispuvut.fi/puvut/johannes_np_malli.htm
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Johannes/Perustietoa
https://bit.ly/3kanxNR
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kannelj%C3%A4rvi
https://kanneljarvi.fi/
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/kanneljarvi.pdf
https://kanneljarvi.fi/alasivut/ajankohtaista.htm
https://www.facebook.com/groups/291234384806
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kanneljarvi/kanneljarvihist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kanneljarvi/kanneljarvikart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=15
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223770%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223770%22%7D
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Museovirasto, kuvat, Kanneljärvi 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kannelj%C3%A4rvi&type=AllFields&dfApp

lied=1&limit=100  

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Kanneljärvi 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/kannel.php?lang=fi  

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Kanneljärvi 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Kanneljarvi/Perustietoa 

 

Suurkanala lopetti Karjalankannaksella, mutta pilaa yhä Itämerta (Yle) 

https://yle.fi/uutiset/3-11893108 

 

sotamuistomerkit.fi, Kanneljärvi 

https://www.sotamuistomerkit.fi/sivu.php?id=546 

 

vaunut.org, Mustamäki 

http://www.vaunut.org/kuva/34800?liikp1=2320 

 

postileimat.com, Kanneljärvi 

http://www.postileimat.com/Kmuut/K14.htm 

 

Willimihen jäljillä, Kanneljärvi/Kanneljärven kirkko 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2015/10/kanneljarvi-kanneljarven-kirkko.html 

 

Yle EläväArkisto, Kanneljärvi (artikkelit) 

https://haku.yle.fi/?query=Kannelj%C3%A4rvi&service=elava-arkisto&type=article 

 

Yle, artikkelit, haku: Kanneljärvi 

https://haku.yle.fi/?language=fi&page=1&query=Kannelj%C3%A4rvi&uiLanguage=fi 

 

finna.fi, Kannel-Säätiön julkaisuja 

https://bit.ly/3ATW0af  

 

finna.fi, Kanneljärvi-Säätiön julkaisuja 

https://bit.ly/3y1ACxR  

 

 

 

 

 

 

Kaukola 

Wikipedia, Kaukola 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaukola 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Kaukola 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kannelj%C3%A4rvi&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kannelj%C3%A4rvi&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://terijoki.spb.ru/kirkko/kannel.php?lang=fi
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Kanneljarvi/Perustietoa
https://yle.fi/uutiset/3-11893108
https://www.sotamuistomerkit.fi/sivu.php?id=546
http://www.vaunut.org/kuva/34800?liikp1=2320
http://www.postileimat.com/Kmuut/K14.htm
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2015/10/kanneljarvi-kanneljarven-kirkko.html
https://haku.yle.fi/?query=Kannelj%C3%A4rvi&service=elava-arkisto&type=article
https://haku.yle.fi/?language=fi&page=1&query=Kannelj%C3%A4rvi&uiLanguage=fi
https://bit.ly/3ATW0af
https://bit.ly/3y1ACxR
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaukola
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https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Kaukola/Perustietoa 

 

luovutettukarjala.fi, Kaukola 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kaukola/kaukolahist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Kaukola 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kaukola/kaukolankart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Kaukola 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=16  

 

Kaukola (Facebook-ryhmä, yksityinen) 

https://www.facebook.com/groups/128912567226354/  

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Kaukola 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223780%22%7D 

 

Pitäjä pitäjältä, Kaukola 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/kaukola.pdf 

 

Kaukolan Pitäjäseura ry 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/kaukolan-pitajaseura-ry.html 

 

Museovirasto, kuvat, Kaukola 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A

%22Suomi%2C+Helsinki%3B+Seurasaaren+ulkomuseo%3B+Helsinki%2C+Seurasaari%2C+Seur

asaaren+ulkomuseo%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta

%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Kaukola%3B+Kaukola%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_fa

cet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Kaukola%2C+Kortteensalmi

%3B+Kaukola%2C+Kortteensalmi%22&dfApplied=1&lookfor=Kaukola&type=AllFields  

 

blogit.fi, Kaukola 

https://www.blogit.fi/postaukset/kaukola+karjala 

 

Youtube, haku: Kaukola + Karjala 

https://www.youtube.com/results?search_query=Kaukola+Karjala  

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Kaukola 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/kaukola.php?lang=fi 

 

Seurasaaren ulkomuseon tarinat – Kaukolan savutuvat (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=0cmglHhTQyM  

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Kaukola 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/3169 

 

genealogia.fi, Kaukola 

https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala10.htm 

 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Kaukola/Perustietoa
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kaukola/kaukolahist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kaukola/kaukolankart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=16
https://www.facebook.com/groups/128912567226354/
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223780%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223780%22%7D
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/kaukola.pdf
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/kaukolan-pitajaseura-ry.html
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomi%2C+Helsinki%3B+Seurasaaren+ulkomuseo%3B+Helsinki%2C+Seurasaari%2C+Seurasaaren+ulkomuseo%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Kaukola%3B+Kaukola%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Kaukola%2C+Kortteensalmi%3B+Kaukola%2C+Kortteensalmi%22&dfApplied=1&lookfor=Kaukola&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomi%2C+Helsinki%3B+Seurasaaren+ulkomuseo%3B+Helsinki%2C+Seurasaari%2C+Seurasaaren+ulkomuseo%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Kaukola%3B+Kaukola%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Kaukola%2C+Kortteensalmi%3B+Kaukola%2C+Kortteensalmi%22&dfApplied=1&lookfor=Kaukola&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomi%2C+Helsinki%3B+Seurasaaren+ulkomuseo%3B+Helsinki%2C+Seurasaari%2C+Seurasaaren+ulkomuseo%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Kaukola%3B+Kaukola%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Kaukola%2C+Kortteensalmi%3B+Kaukola%2C+Kortteensalmi%22&dfApplied=1&lookfor=Kaukola&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomi%2C+Helsinki%3B+Seurasaaren+ulkomuseo%3B+Helsinki%2C+Seurasaari%2C+Seurasaaren+ulkomuseo%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Kaukola%3B+Kaukola%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Kaukola%2C+Kortteensalmi%3B+Kaukola%2C+Kortteensalmi%22&dfApplied=1&lookfor=Kaukola&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomi%2C+Helsinki%3B+Seurasaaren+ulkomuseo%3B+Helsinki%2C+Seurasaari%2C+Seurasaaren+ulkomuseo%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Kaukola%3B+Kaukola%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Kaukola%2C+Kortteensalmi%3B+Kaukola%2C+Kortteensalmi%22&dfApplied=1&lookfor=Kaukola&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomi%2C+Helsinki%3B+Seurasaaren+ulkomuseo%3B+Helsinki%2C+Seurasaari%2C+Seurasaaren+ulkomuseo%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Kaukola%3B+Kaukola%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Kaukola%2C+Kortteensalmi%3B+Kaukola%2C+Kortteensalmi%22&dfApplied=1&lookfor=Kaukola&type=AllFields
https://www.blogit.fi/postaukset/kaukola+karjala
https://www.youtube.com/results?search_query=Kaukola+Karjala
https://terijoki.spb.ru/kirkko/kaukola.php?lang=fi
https://www.youtube.com/watch?v=0cmglHhTQyM
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/3169
https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala10.htm
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kansallispuvussa.fi, Kaukola 

https://kansallispuvussa.com/kaukola/ 

 

Rouhiaisen sukuseura ry, Kaukola 

https://www.rouhiainen.fi/?page_id=173 

 

kansallispuvut.fi, Kaukolan miehen puku 

http://www.kansallispuvut.fi/puvut/kaukola_mp.htm 

 

Karjalainen Nuorisoliitto, Kaukolan kansallispuku 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/kaukola-tarkistettu-naisen-puku/ 

 

Hannu Korte, ensimmäistä kertaa Kaukolassa ja Kortesuolla 

http://www.kolumbus.fi/jouni.korte/tarina.html 

 

Maria Kauppila pitää Kaukolan kansallispukua ylpeydellä, Karjalainen 4.8.2017 

https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/151061 

 

vuorelma.net, Kaukola solki 

https://www.vuorelma.net/tuotteet.html?id=47607/653828 

 

Sotahistorialliset kohteet, Kaukolan kirkko 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/68/country/9/area/20 

 

karjalaleimat.net, Kaukola 

http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/kaukola.htm 

 

korte.fi, Kaukolan Kortesuo 

http://www.korte.fi/ 

 

kuopassa.net, Kansanpuku, Kaukola (postimerkki) 

http://kuopassa.net/postimerkit/708/kansanpukuja-kaukola 

 

Willimiehen jäljillä, Kaukola/Kaukolan kirkko 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/12/kaukola-kaukolan-kirkko.html 

 

Willimiehen jäljillä, Kaukola / Kaukolan sankarihaudat 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/12/kaukola-kaukolan-sankarihaudat.html 

 

Astioiden merkityksestä Karjalan ristiretkiaikaisissa ruumishaudoissa 

https://kalmistopiiri.fi/2011/03/06/astioiden-merkityksesta-karjalan-ristiretkiaikaisissa-

ruumishaudoissa/ 

 

 

 

 

 

 

https://kansallispuvussa.com/kaukola/
https://www.rouhiainen.fi/?page_id=173
http://www.kansallispuvut.fi/puvut/kaukola_mp.htm
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/kaukola-tarkistettu-naisen-puku/
http://www.kolumbus.fi/jouni.korte/tarina.html
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/151061
https://www.vuorelma.net/tuotteet.html?id=47607/653828
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/68/country/9/area/20
http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/kaukola.htm
http://www.korte.fi/
http://kuopassa.net/postimerkit/708/kansanpukuja-kaukola
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/12/kaukola-kaukolan-kirkko.html
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/12/kaukola-kaukolan-sankarihaudat.html
https://kalmistopiiri.fi/2011/03/06/astioiden-merkityksesta-karjalan-ristiretkiaikaisissa-ruumishaudoissa/
https://kalmistopiiri.fi/2011/03/06/astioiden-merkityksesta-karjalan-ristiretkiaikaisissa-ruumishaudoissa/
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Kirvu 

Wikipedia, Kirvu 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kirvu  

 

Kirvu-Säätiö ja Kirvu pitäjäseura 

http://www.kirvu.fi/etusivu 

 

Pitäjä pitäjältä, Kirvu 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/kirvu.pdf 

 

luovutettukarjala.fi, Kirvu 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kirvu/kirvuhist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Kirvu 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kirvu/kirvukart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Kirvu 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=17 

 

Kirvun pitäjämuseo (Facebook-sivu) 

https://www.facebook.com/groups/605638139523720/ 

 

Elonet, Kirvu 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kirvu&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Kirvu 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223790%22%7D 

 

Museovirasto, kuvat, Kirvu 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kirvu&type=AllFields&dfApplied=1&limit=

100 

 

blogit.fi, Kirvu 

https://www.blogit.fi/postaukset/kirvu 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Kirvu 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/kirvu.php?lang=fi 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Kirvu 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/3187 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Kirvu 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Kirvu/Perustietoa 

 

Kirvu-Kerho ry 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/kirvu-kerho-ry.html 

 

Kirvu, Facebook-ryhmä 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kirvu
http://www.kirvu.fi/etusivu
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/kirvu.pdf
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kirvu/kirvuhist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kirvu/kirvukart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=17
https://www.facebook.com/groups/605638139523720/
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kirvu&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223790%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223790%22%7D
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kirvu&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kirvu&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://www.blogit.fi/postaukset/kirvu
https://terijoki.spb.ru/kirkko/kirvu.php?lang=fi
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/3187
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Kirvu/Perustietoa
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/kirvu-kerho-ry.html
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https://www.facebook.com/groups/kirvu/ 

 

SSHY, Kirvu 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/kirvu/kirvu.htm 

 

geni.com, Kirvu 

https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-Kirvu/43696 

 

Kirvun kirkonkukko vuodelta 1688 (Kansallismuseo) 

https://www.kansallismuseo.fi/fi/kuukauden-esineet/2004/kirvun-kirkonkukko 

 

Kirvun seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223433.KA&amnimeke=Kirvun+seurakunnan+a

rkisto 

 

Karjalainen Nuorisoliitto, Kirvu/naisen puku 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/kirvu-naisen-puku/ 

 

Kirvun pitäjämuseolle ajanmukainen kokoelmaohjelma (Mäntsälän Uutiset 16.10.2020) 

https://www.mantsalanuutiset.fi/paikalliset/3134057 

 

kansallispuvussa.com, Kirvu 

https://kansallispuvussa.com/kirvu/ 

 

Youtube, haku: Kirvu 

https://www.youtube.com/results?search_query=Kirvu  

 

joet.info, Sairalan kylä Kirvussa 

https://www.joet.info/sairalan_historia.html 

 

Kirvu-juhla Pukkilan kirkossa 30.8.2020 (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=ie6ik8Tw4s4 

 

kansallispuvut.fi, Kirvun naisen kansallispuku 

http://www.kansallispuvut.fi/puvut/kirvu_np.htm 

 

Kirvun pitäjämuseon esite 

https://digi.kirjastot.fi/files/original/b37fb05d417540431ab8b1c6170d3edd.pdf 

 

Willimiehen jäljillä, Kirvu/Kirvun hautausmaan muistomerkki 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/06/kirvu-kirvun-hautausmaan-muistomerkki.html 

 

Sotahistorialliset kohteet, Kirvun kirkon paikka 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/45 

 

Kirvun pitäjämuseo 

https://www.mantsala.fi/28-palvelut/kulttuuri/506-kirvun-pitajamuseo 

 

Jääsken ja Kirvun asutusnimien paikallissijataivutus 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/145853 

https://www.facebook.com/groups/kirvu/
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/kirvu/kirvu.htm
https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-Kirvu/43696
https://www.kansallismuseo.fi/fi/kuukauden-esineet/2004/kirvun-kirkonkukko
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223433.KA&amnimeke=Kirvun+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223433.KA&amnimeke=Kirvun+seurakunnan+arkisto
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/kirvu-naisen-puku/
https://www.mantsalanuutiset.fi/paikalliset/3134057
https://kansallispuvussa.com/kirvu/
https://www.youtube.com/results?search_query=Kirvu
https://www.joet.info/sairalan_historia.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie6ik8Tw4s4
http://www.kansallispuvut.fi/puvut/kirvu_np.htm
https://digi.kirjastot.fi/files/original/b37fb05d417540431ab8b1c6170d3edd.pdf
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/06/kirvu-kirvun-hautausmaan-muistomerkki.html
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/45
https://www.mantsala.fi/28-palvelut/kulttuuri/506-kirvun-pitajamuseo
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/145853
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karjalaleimat.net, Kirvu  

http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/kirvu.htm 

 

Kirvu-pipun valmistusohje 

http://www.tarvo.fi/villiputti/kirvupipo.pdf 

 

Kirvu-juhla 30.8.2020, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=ie6ik8Tw4s4&t=3829s  

 

finna.fi Kirvu-Säätiön julkaisuja 

https://bit.ly/3y3tP6I  

 

finna.fi, Helisevä-Säätiön julkaisuja 

https://bit.ly/38aNMOt  

 

finna.fi, Kirvun pitäjäseuran julkaisuja 

https://bit.ly/3y4SXdx  

 

 

 

 

 

 

Kivennapa 

Wikipedia, Kivennapa 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kivennapa 

 

Kivennapa-wiki 

http://www.kivennapa.fi/wiki/index.php/Etusivu 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Kivennapa 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Kivennapa/Perustietoa 

 

Pitäjä pitäjältä, Kivennapa 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/kivennapa.pdf 

 

luvutettukarjala.fi, Kivennapa 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kivennapa/kivennapahist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Kivennapa 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kivennapa/kivennavankart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Kivennapa 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=19  

 

Kivennapa-Säätiö 

https://www.kivennapasaatio.net/ 

http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/kirvu.htm
http://www.tarvo.fi/villiputti/kirvupipo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ie6ik8Tw4s4&t=3829s
https://bit.ly/3y3tP6I
https://bit.ly/38aNMOt
https://bit.ly/3y4SXdx
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kivennapa
http://www.kivennapa.fi/wiki/index.php/Etusivu
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Kivennapa/Perustietoa
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/kivennapa.pdf
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kivennapa/kivennapahist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kivennapa/kivennavankart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=19
https://www.kivennapasaatio.net/
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Kivennapaseura 

https://kivennapaseura.fi/ 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Kivennapa 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223800%22%7D 

 

Museovirasto, kuvat, Kivennapa 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kivennapa&type=AllFields&dfApplied=1&li

mit=100  

 

Elonet, Finlandia-katsaus 17 (1943): Rintamajoukkojen rakentaman uuden Kivennavan kirkon 

vihkiäiset (Kivennavan osuus alkaa kohdasta 8:00,00) 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_160276 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Kivennapa 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/kivennapa.php?lang=fi  

 

blogit.fi, Kivennapa 

https://www.blogit.fi/postaukset/kivennapa 

 

Elonet, Kivennapa 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kivennapa&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Kivennapa 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/3193 

 

Kivennavan ahjärveläiset ry 

https://www.ahjarvelaiset.fi/ 

 

Karjalan Kivennavan pitäjän Polviselän ja Tirttulan kyläkerho 

http://tattiportti.nettisivu.org/ 

 

Kivennavan kartat 

http://www.kivennapa.fi/kartat/index.html 

 

kansallispuvut.fi, Kivennavan naisen äyrämöispuku 

http://www.kansallispuvut.fi/puvut/kivennapa_np.htm 

 

Raivola-seura ry 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/raivola-seura-ry 

 

Raivola - kotikyläni Kivennavalla 

https://terijoki.spb.ru/old_dachi/docs/Raivola_ocr_fin-wm.pdf 

 

Sotahistorialliset kohteet, Kivennavan kirkko  

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/91 

 

Talvisota: Minne katosivat Antti ja joukko muita mielisairaita? (SK 13.3.2015) 

https://kivennapaseura.fi/
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223800%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223800%22%7D
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kivennapa&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kivennapa&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_160276
https://terijoki.spb.ru/kirkko/kivennapa.php?lang=fi
https://www.blogit.fi/postaukset/kivennapa
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kivennapa&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/3193
https://www.ahjarvelaiset.fi/
http://tattiportti.nettisivu.org/
http://www.kivennapa.fi/kartat/index.html
http://www.kansallispuvut.fi/puvut/kivennapa_np.htm
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/raivola-seura-ry
https://terijoki.spb.ru/old_dachi/docs/Raivola_ocr_fin-wm.pdf
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/91
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https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/talvisota-minne-katosivat-antti-ja-joukko-muita-

mielisairaita/?shared=73425-1a4f1f8f-999 

 

kansallispuku, Talviesiliinan tarvikkeet, Kivennapa 

https://www.kansallispuku.com/product/89/talviesiliinan-tarvikkeet-kivennapa 

 

vuorelma.net, Kivennapa liivin hakaset 

https://www.vuorelma.net/tuotteet.html?id=47615/653785 

 

Kivennapa, Pää-, rippi-, lastenkirjat (yms.) 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/kivennapa/kivennapa.htm 

 

Kivennavan Joutselkä 

https://www.skytat.fi/kannaksen-sukuhaarat/joutselaen-kylae/arkielaemaeae/349-skytan-perheen-

maanviljelys 

 

Kivennavan seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223439.KA&amnimeke=Kivennavan+seurakunn

an+arkisto 

 

Kivennanvan seurakunnan arkisto 

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=20710.KA 

 

Karjalainen Nuorisoliitto, Kivennapa äyrämöis/naisten puku 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/kivennapa-ayramois-naisen-puku/ 

 

Kivennapaseura (Facebook-sivu) 

https://www.facebook.com/Kivennapaseura 

 

vanhat kartat, Kivennapa ja Uusikirkko 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24735 

 

Blogi, Sukujuurilla Karjalassa: Vähän erilainen Venäjän-reissu osa 1 

https://dramaontheroad.com/2019/10/05/sukujuurilla-karjalassa-kivennapa-osa-1/ 

 

Seura, Menetetyssä Karjalassa asuneet evakot ja heidän jälkeläisensä kokoontuvat Kivennavalle 

pitäjäjuhliin 

https://seura.fi/ilmiot/reportaasit/menetetyssa-karjalassa-asuneet-evakot-ja-heidan-jalkelaisensa-

kokoontuvat-kivennavalle-pitajajuhliin-monet-ihmettelevat-miksi-siella-rajan-takana-pitaa-rampata/ 

 

sukuni.fi, Kivennavan Kirjavaisten sukutietoja 

http://www.sukuni.fi/kirjavainen/1930luku/kivennapa.html 

 

metsäpirtti.net, Kivennapa 

http://www.metsapirtti.net/wiki/index.php/Kivennapa 

 

digikoivikko, Kivennapa 

http://digikoivikko.vaarakirjastot.fi/items/browse?tags=Kivennapa 

 

Kivennavan kirjavaisten sukuseura 

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/talvisota-minne-katosivat-antti-ja-joukko-muita-mielisairaita/?shared=73425-1a4f1f8f-999
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/talvisota-minne-katosivat-antti-ja-joukko-muita-mielisairaita/?shared=73425-1a4f1f8f-999
https://www.kansallispuku.com/product/89/talviesiliinan-tarvikkeet-kivennapa
https://www.vuorelma.net/tuotteet.html?id=47615/653785
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/kivennapa/kivennapa.htm
https://www.skytat.fi/kannaksen-sukuhaarat/joutselaen-kylae/arkielaemaeae/349-skytan-perheen-maanviljelys
https://www.skytat.fi/kannaksen-sukuhaarat/joutselaen-kylae/arkielaemaeae/349-skytan-perheen-maanviljelys
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223439.KA&amnimeke=Kivennavan+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223439.KA&amnimeke=Kivennavan+seurakunnan+arkisto
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=20710.KA
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/kivennapa-ayramois-naisen-puku/
https://www.facebook.com/Kivennapaseura
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24735
https://dramaontheroad.com/2019/10/05/sukujuurilla-karjalassa-kivennapa-osa-1/
https://seura.fi/ilmiot/reportaasit/menetetyssa-karjalassa-asuneet-evakot-ja-heidan-jalkelaisensa-kokoontuvat-kivennavalle-pitajajuhliin-monet-ihmettelevat-miksi-siella-rajan-takana-pitaa-rampata/
https://seura.fi/ilmiot/reportaasit/menetetyssa-karjalassa-asuneet-evakot-ja-heidan-jalkelaisensa-kokoontuvat-kivennavalle-pitajajuhliin-monet-ihmettelevat-miksi-siella-rajan-takana-pitaa-rampata/
http://www.sukuni.fi/kirjavainen/1930luku/kivennapa.html
http://www.metsapirtti.net/wiki/index.php/Kivennapa
http://digikoivikko.vaarakirjastot.fi/items/browse?tags=Kivennapa
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http://www.kirjavainen.fi/ 

 

olipakerrankarjala.fi, Kivennavan taiteilijaseura 

http://www.olipakerrankarjala.fi/2019/02/kivennavan-taiteilijaseura-osa-i.html 

 

Kivennapa-video, osa 1 (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=_UfYlgJZKaI 

 

esoteerinenmaantiede-blogi, Kivennapa luisen riipuksen sisällä 

http://esoteerinenmaantiede.blogspot.com/2008/11/kivennapa-luisen-riipuksen-sisll.html 

 

Youtube, haku: Kivennapa 

https://www.youtube.com/results?search_query=Kivennapa 

 

Kivennavan Kaukoset 

https://sites.google.com/site/kannaksenkaukoset/tietoa-kivennavasta 

 

Entiset Kivannapalaiset ry 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/entiset-kivennapalaiset-ry 

 

Yle EläväArkisto (artikkelit) 

https://haku.yle.fi/?query=Kivennapa&service=elava-arkisto&type=article 

 

 

 

 

 

 

Kuolemajärvi 

Wikipedia, Kuolemajärvi 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuolemaj%C3%A4rvi 

 

Pitäjä pitäjältä, Kuolemajärvi 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/kuolemajarvi.pdf 

 

Kuolemajärvi-säätiö 

http://www.kuolemajarvi.fi/ 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Kuolemajärvi 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Kuolemajarvi/Perustietoa 

 

Kuolemajärveläinen (verkkolehti) 

http://www.kuolemajarvi.fi/kuolemajarvelainen.html 

 

luovutettukarjala.fi, Kuolemajärvi 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kuolemajarvi/kuolemajarvihist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Kuolemajärvi 

http://www.kirjavainen.fi/
http://www.olipakerrankarjala.fi/2019/02/kivennavan-taiteilijaseura-osa-i.html
https://www.youtube.com/watch?v=_UfYlgJZKaI
http://esoteerinenmaantiede.blogspot.com/2008/11/kivennapa-luisen-riipuksen-sisll.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Kivennapa
https://sites.google.com/site/kannaksenkaukoset/tietoa-kivennavasta
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/entiset-kivennapalaiset-ry
https://haku.yle.fi/?query=Kivennapa&service=elava-arkisto&type=article
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuolemaj%C3%A4rvi
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/kuolemajarvi.pdf
http://www.kuolemajarvi.fi/
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Kuolemajarvi/Perustietoa
http://www.kuolemajarvi.fi/kuolemajarvelainen.html
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kuolemajarvi/kuolemajarvihist.htm
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http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kuolemajarvi/kuolemajarvkart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Kuolemajärvi 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=22  

 

Kuolemajärveläiset (Facebook-sivu) 

https://www.facebook.com/kuolemajarvelaiset/ 

 

Kuolemajärvi-juhla 2021 (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZcjD20dyhA  

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Kuolemajärvi 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/kuolemajarvi.php?lang=fi  

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Kuolemajärvi 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/983 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Kuolemajärvi 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223711%22%7D 

 

Museovirasto, kuvat, Kuolemajärvi 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kuolemaj%C3%A4rvi&type=AllFields&dfA

pplied=1&limit=100  

 

blogit.fi, Kuolemajärvi 

https://www.blogit.fi/postaukset/kuolemaj%C3%A4rvi 

 

Pitäjäesittely Kuolemajärvi Karjalatalolla, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=hEXS6czDLNc 

 

geni.com, Kuolemajärvi 

https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-Kuolemaj%25C3%25A4rvi/43897 

 

Kuolemajärven seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223477.KA&amnimeke=Kuolemaj%C3%A4rve

n+seurakunnan+arkisto 

 

Elonet, Suomenlahdelta Äänisjärvelle 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_120402 

 

Pää-, rippi, lastenkirjat (yms.) 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/kuolemajarvi/kuolemajarvi.htm 

 

Helsingin Kuolemajärvikerho 

https://merjakalenius.wordpress.com/ 

 

inkinen.info, Kuolemajärvi pähkinänkuoressa 

http://www.inkinen.info/lehdet/2002/kiss2002s14.html# 

 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kuolemajarvi/kuolemajarvkart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=22
https://www.facebook.com/kuolemajarvelaiset/
https://www.youtube.com/watch?v=6ZcjD20dyhA
https://terijoki.spb.ru/kirkko/kuolemajarvi.php?lang=fi
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/983
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223711%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223711%22%7D
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kuolemaj%C3%A4rvi&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kuolemaj%C3%A4rvi&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://www.blogit.fi/postaukset/kuolemaj%C3%A4rvi
https://www.youtube.com/watch?v=hEXS6czDLNc
https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-Kuolemaj%25C3%25A4rvi/43897
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223477.KA&amnimeke=Kuolemaj%C3%A4rven+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223477.KA&amnimeke=Kuolemaj%C3%A4rven+seurakunnan+arkisto
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_120402
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/kuolemajarvi/kuolemajarvi.htm
https://merjakalenius.wordpress.com/
http://www.inkinen.info/lehdet/2002/kiss2002s14.html
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vaunut.org, Kuolemajärvi 

http://www.vaunut.org/kuvat/?liikp1=2259 

 

kansallispuvut.fi, Kuolemajärven naisen kansallispuku 

http://www.kansallispuvut.fi/puvut/kuolemajarvi_np.htm 

 

Karjalainen Nuorisoliitto, Kuolemajärvi/naisen puku 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/kuolemajarvi-naisen-puku/ 

 

Karjalainen heinäkuu: Sellainen ol Karjala. Kuolemajärven murre. 

https://areena.yle.fi/audio/1-681621 

 

Willimiehen jäljillä, Kuolemajärvi / Kuolemajärven kirkon ja sankarivainajien muistomerkit 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/02/kuolemajarvi-kuolemajarven-kirkon-ja.html 

 

seivasto.wordpress, Seivästö 

https://seivasto.wordpress.com/kyla/ 

 

Huumolan kotisivut 

http://www.huumola.fi/ 

 

Kuolemajärvi-juhla 13.9.2020 (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=3nFRES2e4KQ 

 

Koivut havisevat Mikael Agricolan muistomerkillä (Turun Sanomat 22.12.2007) 

https://www.ts.fi/kulttuuri/1074246096/Koivut+havisevat+Mikael+Agricolan+muistomerkilla 

 

postileimat.com, Kuolemajärvi 

http://www.postileimat.com/rautatie/1301.htm 

 

Kuolemajärven murre (Kotus) 

https://kaino.kotus.fi/av/lataamo/kuuntele/8a_kuolemajarvi.mp3 

 

Wikipedia, Kuolemanjärven kirkko 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuolemaj%C3%A4rven_kirkko 

 

Yle, artikkelit, haku: Kuolemajärvi 

https://haku.yle.fi/?language=fi&uiLanguage=fi&query=Kuolemaj%C3%A4rvi 

 

postileimat, Kuolemajärvi 

http://www.postileimat.com/Kmuut/K111.htm 

 

Kuolemajärvi, rippikirjat 1873–1880 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/kuolemajarvi/rippikirja_1873-1880_mko1-

10/hakemisto_2.htm 
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Kurkijoki 

Wikipedia, Kurkijoki 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kurkijoki 

 

luovutettukarjala.fi, Kurkijoki 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kurkijoki/kurkijokihist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Kurkijoki 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=23  

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Kurkijoki 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kurkijoki/kurkijoenkart.htm  

 

Kurkijoki-seura 

https://www.kurkijokiseura.com/ 

 

Pitäjä pitäjältä, Kurkijoki 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/kurkijoki.pdf 

 

Kurkijoki-Säätiö 

https://www.kurkijokelainen.fi/kurkijoki-saatio/ 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Kurkijärvi 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223830%22%7D 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Kurkijoki 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Kurkijoki/Perustietoa 

 

Elonet, Kurkijoki 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kurkijoki&type=AllFields 

 

Museovirasto, kuvat, Kurkijoki 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kurkijoki&type=AllFields&dfApplied=1&lim

it=100  

 

Kurkijokelainen-lehti 

https://www.kurkijokelainen.fi/ 

 

Yle EläväArkisto, Kurkijoki (artikkelit) 

https://haku.yle.fi/?query=Kurkijoki&service=elava-arkisto&type=article 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Kurkijoki 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/987 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Kurkijoki 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/kurki.php?lang=fi  

 

blogit.fi, Kurkijoki 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kurkijoki
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kurkijoki/kurkijokihist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=23
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https://www.blogit.fi/postaukset/kurkijoki 

 

Kurkijoki-seuran esittely, Karjalan Liitto 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/karjalan-liiton-toiminta/viikon-seura/viikon-seura-nro-

10.html 

 

Kurkijoki-museo (Facebook-sivu) 

https://www.facebook.com/kurkijokimuseo/ 

 

Kurkijoki (Facebook-ryhmä, julkinen) 

https://www.facebook.com/groups/136816463387 

 

Kurkijoki-Seura ry (Facebook-ryhmä, julkinen) 

https://www.facebook.com/groups/2193374160976598 

 

Mauri Rastas - Karjalan kukoistuskausi 

http://www.kolumbus.fi/rastas/carelia1.html 

 

Kurkijoen seurakunnan arkisto 

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223479.KA 

 

Sotilashistorialliset kohteet, Kurkijoen kirkon paikka 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/112 

 

Maakirjakartat 1600-luku, Kurkijoki 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25012 

 

Kurkijoen Kiiskien sukuseura ry 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/sukuseurat/kurkijoen-kiiskien-sukuseura-ry 

 

kansallispuvussa.com, Kurkijoki 

https://kansallispuvussa.com/kurkijoki/ 

 

Karjalainen Nuorisoliitto, Kurkijoki/naisten puku 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/kurkijoki-naisen-puku/ 

 

Sotahistorialliset kohteet, Kurkijoki huvila 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/113 

 

Kurkijoen valssi, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=572fn0iq8AY 

 

Kotus, Kurkijoen murretta 

https://www.kotus.fi/aineistot/puhutun_kielen_aineistot/murreaanitteita/suomen_kielen_naytteita_-

sarja/osat_21_-_30/osa_24_kurkijoen_murretta 

 

Suomen sotamuistomerkit 1939–1945 

https://www.sotamuistomerkit.fi/sivu.php?id=547 

 

Kurkijoki, kirkolliset arkistot 

https://www.blogit.fi/postaukset/kurkijoki
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/karjalan-liiton-toiminta/viikon-seura/viikon-seura-nro-10.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/karjalan-liiton-toiminta/viikon-seura/viikon-seura-nro-10.html
https://www.facebook.com/kurkijokimuseo/
https://www.facebook.com/groups/136816463387
https://www.facebook.com/groups/2193374160976598
http://www.kolumbus.fi/rastas/carelia1.html
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223479.KA
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https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/kurkijoki/kurkijoki.htm 

 

Karjalainen Nuorisoliitto, Kurkijoki (Minun juureni) 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunjuureni/kurkijoki/ 

 

genealogia.fi, Kurkijoki  

https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala16.htm 

 

Netta Böök - Suomalaiskylästä neuvostokyläksi Kurkijoen sotienjälkeisistä muutoksista 

https://www.ays.fi/alue-ja-ymparisto-lehti/arkisto/pdf/aluejaymp_2006_2_s42-54.pdf 

 

Hiitolan-Kurkijoen sukututkimuspiiri 

https://www.sukupiiri.com/ 

 

Museovirasto, Lähdöstä uuteen alkuun 

https://www.museovirasto.fi/fi/kokoelma-ja-tietopalvelut/kuvakokoelmat/ajankohtaista/kamera-

lehden-artikkelit-2015/lahdosta-uuteen-alkuun 

 

Kurkijoki-säätiön matkasta kohu Venäjän televisiossa (IS 14.6.2017) 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005254857.html 

 

Kurkijoen kunnan postitoimipaikat 

http://www.postileimat.com/kartat/kurkijoki.pdf 

 

Maalaus, Tervun kartano Kurkijoella, 1860 

https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/410270 

 

Willimiehen jäljillä, Kurkijoki / Kaikkien sankarivainajien nimilaatat 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/08/kurkijoki-kaikkien-sankarivainajien.html 

 

Willimiehen jäljillä, Kurkijoki / Keskimmäinen hautausmaa 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/12/kurkijoki-keskimmainen-hautausmaa.html 

 

timokinnunen.net, Kurkijoki ja Kurkijoen maamiesopisto 

https://timokinnunen.net/kurkijoki.htm 

 

Kurkijoen Marttayhdistys ry 

https://www.martat.fi/marttayhdistykset/kurkijoen-my/ 

 

kalmistopiiri.fi, Kurkijoen Villapekko – Kirveiden saari 

https://kalmistopiiri.fi/2020/05/27/kurkijoen-villapekko-kirveiden-saari/ 

 

Kurkijoelta Laatokan ulapalle: Matka Laatokan Heinäsenmaalle 

https://suomenluonto.fi/uutiset/kurkijoelta-laatokan-ulapalle-matka-laatokan-heinasenmaalle/ 

 

Karjalainen Kurkijoen kirkko poltettiin ehkä tahallaan 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000003081576.html 

 

Kurkijoen murteen äänneoppia (1932) 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/145685 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/kurkijoki/kurkijoki.htm
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Kurkijoen lut. seurakunnan äänioikeutetut isännät v. 1785 

http://www.kolumbus.fi/rastas/list/valit_2_1785.html 

 

Mauri Rastas, kotisivut 

http://www.kolumbus.fi/rastas/ 

 

Mikä ihmeen Sorjo? 

https://tamsuku.fi/blogi/2020/08/29/mika-ihmeen-sorjo/ 

 

Yle, artikkelit, haku: Kurkijoki 

https://haku.yle.fi/?language=fi&uiLanguage=fi&query=Kurkijoki 

 

Lahjoitusmaakausi ja sen purku Kurkijoella ja Hiitolassa 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/hiitolan-

kurkijoensukututkimuspiiri.kotisivukone.com/lahoitusmaakauden_purku.pptx 

 

Valmista tuli! – Kurkijoen naisen kansallispuku 

https://www.opistostakasin.fi/valmista-tuli-kurkijoki/ 

 

Youtube, haku: Kurkijoki 

https://www.youtube.com/results?search_query=Kurkijoki 

 

Sotahistorialliset kohteet, Kurkijoen sankarihaudat 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1480 

 

finna.fi, Kurkijoki-Säätiön julkaisuja 

https://bit.ly/3zgZVgP  

 

finna.fi Kurki-Säätiön julkaisuja 

https://bit.ly/3jdqSN2  

  

 

 

 

 

Metsäpirtti 

http://www.metsapirtti.net/ 

http://www.metsapirtti.net/frames.htm 

 

Wikipedia, Metsäpirtti 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mets%C3%A4pirtti 

 

luovutettukarjala.fi, Metsäpirtti 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/metsapirtti/metsapirttihist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Metsäpirtti 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/index.php?cat=10002&page=2  

http://www.kolumbus.fi/rastas/list/valit_2_1785.html
http://www.kolumbus.fi/rastas/
https://tamsuku.fi/blogi/2020/08/29/mika-ihmeen-sorjo/
https://haku.yle.fi/?language=fi&uiLanguage=fi&query=Kurkijoki
https://asiakas.kotisivukone.com/files/hiitolan-kurkijoensukututkimuspiiri.kotisivukone.com/lahoitusmaakauden_purku.pptx
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http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/index.php?cat=10002&page=2
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luovutettukarjala.fi, kartat: Metsäpirtti 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/metsapirtti/metsapirtinkart.htm  

 

Pitäjä pitäjältä, Metsäpirtti 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/metsapirtti.pdf 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Metsäpirtti 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/metsapirtti.php?lang=fi  

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Metsäpirtti 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/4153 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Metsäpirtti 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223870%22%7D 

 

Museovirasto, kuvat, Metsäpirtti 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Mets%C3%A4pirtti&type=AllFields&dfAppli

ed=1&limit=100  

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Metsäpirtti 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Metsapirtti/Perustietoa 

 

Metsäpirtti seura ry 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/metsapirtti-seura-ry.html 

 

Virtuaali Metsäpirtti 

http://www.metsapirtti.net/virtuaali/metsapirtti.html 

 

Metsäpirtti-wiki 

http://www.metsapirtti.net/wiki/index.php/Etusivu 

 

Suvannon seutu 

http://sakkola.fi/suvannon-seutu/sseutu-index.htm 

http://www.sakkola.fi/suvannon-seutu/Suvannon-seutu-vanhat_nrot_index.htm 

 

Metsäpirtti (Facebook-ryhmä, yksityinen) 

https://www.facebook.com/groups/metsapirtti/ 

 

Sotahistorialliset kohteet, Lahjoitusmaantalonpoikien vapautumisen muistomerkki Metsäpirtti 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/71 

 

Kalevala-koru, Metsäpirtti 

https://www.kalevala.fi/collections/metsapirtti 

 

Karjalainen Nuorisoliitto, Metsäpirtti/naisen puku 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/metsapirtti-naisen-puku/ 

 

Georg Malmstén & Greta Pitkänen ja Dallapé-orkesteri v.1937, Metsäpirtti (Youtube) 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/metsapirtti/metsapirtinkart.htm
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/metsapirtti.pdf
https://terijoki.spb.ru/kirkko/metsapirtti.php?lang=fi
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/4153
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223870%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223870%22%7D
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https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/metsapirtti-seura-ry.html
http://www.metsapirtti.net/virtuaali/metsapirtti.html
http://www.metsapirtti.net/wiki/index.php/Etusivu
http://sakkola.fi/suvannon-seutu/sseutu-index.htm
http://www.sakkola.fi/suvannon-seutu/Suvannon-seutu-vanhat_nrot_index.htm
https://www.facebook.com/groups/metsapirtti/
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/71
https://www.kalevala.fi/collections/metsapirtti
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/metsapirtti-naisen-puku/
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https://www.youtube.com/watch?v=WpUYuQfL0vQ 

 

Metsäpirtti – synnyinseutuni (Uusi Suomi, blogi) 

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/roskanpoimija/16954-metsapirtti-synnyinseutuni/ 

 

Kirkolliset arkistot, Metsäpirtti 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/metsapirtti/metsapirtti.htm 

 

Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry 

http://www.peltoset.org/ 

 

Vanhaa Metsäpirttiä (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=P-HYNXS6BGI 

 

Willimiehen jäljillä, Metsäpirtti / Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkki 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/06/metsapirtti-lahjoitusmaatalonpoikien.html 

 

Youtube, haku: MEtsäpirtti + Karjala 

https://www.youtube.com/results?search_query=Mets%C3%A4pirtti+Karjala  

 

Metsäpirtin Ahtiaisten tarina 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/piiri-ja-liittoyhdistykset/karjalaisten-

sukuyhteisojen-liitto-ry/tapahtumat/karjalainen-sukuni-webinaari-lahjoitusmaatalonpojista-

itsenaisiksi-talonpojiksi-kalastajiksi-ja-maailmalle 

 

 

 

 

 

 

Lavansaari 

Wikipedia, Lavansaari 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lavansaari 

 

luovutettukarjala.fi, Lavansaari 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/lavansaari/lavansaarihist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Lavansaari 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/lavansaari/lavansaarenkart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Lavansaari 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=25  

 

Pieni tyttö kuunteli haltioituneena isoäitinsä tarinaa Lavansaaresta (Yle 28.7.2019) 

https://yle.fi/uutiset/3-10893729 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Lavansaari 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1018 

https://www.youtube.com/watch?v=WpUYuQfL0vQ
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/roskanpoimija/16954-metsapirtti-synnyinseutuni/
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/metsapirtti/metsapirtti.htm
http://www.peltoset.org/
https://www.youtube.com/watch?v=P-HYNXS6BGI
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/06/metsapirtti-lahjoitusmaatalonpoikien.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Mets%C3%A4pirtti+Karjala
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/piiri-ja-liittoyhdistykset/karjalaisten-sukuyhteisojen-liitto-ry/tapahtumat/karjalainen-sukuni-webinaari-lahjoitusmaatalonpojista-itsenaisiksi-talonpojiksi-kalastajiksi-ja-maailmalle
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/piiri-ja-liittoyhdistykset/karjalaisten-sukuyhteisojen-liitto-ry/tapahtumat/karjalainen-sukuni-webinaari-lahjoitusmaatalonpojista-itsenaisiksi-talonpojiksi-kalastajiksi-ja-maailmalle
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/piiri-ja-liittoyhdistykset/karjalaisten-sukuyhteisojen-liitto-ry/tapahtumat/karjalainen-sukuni-webinaari-lahjoitusmaatalonpojista-itsenaisiksi-talonpojiksi-kalastajiksi-ja-maailmalle
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lavansaari
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/lavansaari/lavansaarihist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/lavansaari/lavansaarenkart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=25
https://yle.fi/uutiset/3-10893729
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1018
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Yle EläväArkisto (Artikkelit) 

https://haku.yle.fi/?query=Lavansaari&service=elava-arkisto&type=article 

 

Yle EläväArkisto (Areena) 

https://haku.yle.fi/?query=Lavansaari&service=elava-arkisto&type=areena 

 

Museovirasto, kuvat, Lavansaari 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Lavansaari&type=AllFields&dfApplied=1&li

mit=100  

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Lavansaari 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/lavansaari.php?lang=fi  

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Lavansaari 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223850%22%7D 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Lavansaari 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Lavansaari/Perustietoa 

 

SKS, Lavansaari 

https://www.tiedekirja.fi/default/lavansaari.html 

 

Lavansaari (Facebook-ryhmä, yksityinen) 

https://www.facebook.com/groups/61860044207/ 

 

Karjalainen Nurisoliitto, Lavansaari/naisen puku 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/lavansaari-naisen-puku/ 

 

kansallispuvut.fi, Lavansaaren naisen kansallispuku 

http://www.kansallispuvut.fi/puvut/lavansaari_np.htm 

 

Lavansaari, Kalmbergin kartasto 

https://www.doria.fi/handle/10024/117478 

 

Rippikirjoja, Lavansaari 

http://digiarkisto.org/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/lavansaari/lavansaari.htm 

 

postileimat.com, Lavansaari 

http://www.postileimat.com/Lmuut/L11.htm 

 

Kansallisgalleria, todennäköisesti Lavansaaren rannalta, 1903 

https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/387675 

 

taivaannaula.org, Lavansaari 

https://www.taivaannaula.org/2014/01/31/suomenlahden-ulkosaaret/ 

 

Kymenlaakson museo, Lavansaari 

https://www.flickr.com/photos/141473267@N05/albums/72157699287705752/with/31506987988/ 

https://haku.yle.fi/?query=Lavansaari&service=elava-arkisto&type=article
https://haku.yle.fi/?query=Lavansaari&service=elava-arkisto&type=areena
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Lavansaari&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Lavansaari&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://terijoki.spb.ru/kirkko/lavansaari.php?lang=fi
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223850%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223850%22%7D
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Lavansaari/Perustietoa
https://www.tiedekirja.fi/default/lavansaari.html
https://www.facebook.com/groups/61860044207/
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/lavansaari-naisen-puku/
http://www.kansallispuvut.fi/puvut/lavansaari_np.htm
https://www.doria.fi/handle/10024/117478
http://digiarkisto.org/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/lavansaari/lavansaari.htm
http://www.postileimat.com/Lmuut/L11.htm
https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/387675
https://www.taivaannaula.org/2014/01/31/suomenlahden-ulkosaaret/
https://www.flickr.com/photos/141473267@N05/albums/72157699287705752/with/31506987988/
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ruutu.fi, Lauttasaaren kokoisella Lavansaarella tervehtivät hyttysparvet (3.9.2019) 

https://www.ruutu.fi/video/3467768 

 

Lavansaari-seura 

https://www.lavansaariseura.net/ 

 

Lavansaaren seurakunnan arkisto -arkiston sarjat 

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223483.KA 

 

Puhetta pitäjistä: Eufemia Tolsa, Lavansaari. 

https://www.kotus.fi/aineistot/puhutun_kielen_aineistot/murreaanitteita/puhetta_pitajista/suurnanna

_sai_pittaa_lapsiist_huolen.31578.news 

 

agricolaverkko.fi, Harvinaisia kuvia menetetyistä Suomenlahden ulkosaarista 

https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/harvinaisia-kuvia-menetetyista-suomenlahden-ulkosaarista/ 

 

karjalaleimat.net, Lavansaari  

http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/lavansaari.htm 

 

blogit-kaleva.fi, Suomen merivoimat taistelivat 1939–1944 

https://blogit.kaleva.fi/eino-lukee-ja-kertoo/2020/01/23/suomen-merivoimat-taistelivat-1939-1944/ 

 

Kansallismuseo, kuukauden esine elokuu 2007 (Kappa eli haarikka Lavansaaresta) 

https://www.kansallismuseo.fi/fi/kuukauden-esineet/2007/kappa-eli-haarikka 

 

100tekijää.fi, Hilma Mannonen 

https://100tekijaa.fi/hilma-mannonen 

 

Youtube, haku: Lavansaari 

https://www.youtube.com/results?search_query=Lavansaari  

 

Yle, artikkelit, haku: Lavansaari 

https://haku.yle.fi/?language=fi&page=1&query=Lavansaari&uiLanguage=fi  

 

agricolaverkko.fi, Kuuden saaren sotaisa menneisyys 

https://agricolaverkko.fi/review/kuuden-saaren-sotaisa-menneisyys/ 

 

Vähä varjoo verkostaki, Lavansaarelaista elämää 

https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/kirjamakasiini/esittelyt-ja-arvostelut-2015/vaha-varjoo-verkostaki/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ruutu.fi/video/3467768
https://www.lavansaariseura.net/
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223483.KA
https://www.kotus.fi/aineistot/puhutun_kielen_aineistot/murreaanitteita/puhetta_pitajista/suurnanna_sai_pittaa_lapsiist_huolen.31578.news
https://www.kotus.fi/aineistot/puhutun_kielen_aineistot/murreaanitteita/puhetta_pitajista/suurnanna_sai_pittaa_lapsiist_huolen.31578.news
https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/harvinaisia-kuvia-menetetyista-suomenlahden-ulkosaarista/
http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/lavansaari.htm
https://blogit.kaleva.fi/eino-lukee-ja-kertoo/2020/01/23/suomen-merivoimat-taistelivat-1939-1944/
https://www.kansallismuseo.fi/fi/kuukauden-esineet/2007/kappa-eli-haarikka
https://100tekijaa.fi/hilma-mannonen
https://www.youtube.com/results?search_query=Lavansaari
https://haku.yle.fi/?language=fi&page=1&query=Lavansaari&uiLanguage=fi
https://agricolaverkko.fi/review/kuuden-saaren-sotaisa-menneisyys/
https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/kirjamakasiini/esittelyt-ja-arvostelut-2015/vaha-varjoo-verkostaki/
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Lumivaara 

Wikipedia, Lumivaara 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lumivaara 

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Valokuvia Lumivaara-Seuran tapahtumista 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/lumivaara-seura-

ry/valokuvia.html  

 

Pitäjä pitäjältä, Lumivaara 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/lumivaara.pdf 

 

Pitäjäesittely, Lumivaara (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=ibAsrp-i65g&t=770s  

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Lumivaara-Seuran historiaa 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/lumivaara-seura-

ry/historiaa.html  

 

luovutettukarjala.fi, Lumivaara 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/lumivaara/lumivaaranhist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Lumivaara 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/lumivaara/lumivaarankar.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Lumivaara 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=26  

 

Lumi-Säätiö 

http://www.lumivaara.fi/lumi-saatio/  

 

Lumivaara (Facebook-sivu) 

https://www.facebook.com/LumivaaraFI/ 

 

Lumivaara-museo (Facebook-sivu) 

https://www.facebook.com/Lumivaara-museo-1517994248497025/ 

 

Lumivaara, pitäjäesittely (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=ibAsrp-i65g  

 

Yle EläväArkisto (Areena) 

https://haku.yle.fi/?query=Lumivaara&service=elava-arkisto&type=areena 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Lumivaara 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/lum.php?lang=fi  

 

blogit.fi, Lumivaara 

https://www.blogit.fi/postaukset/lumivaara 

 

Museovirasto, kuvat, Lumivaara 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lumivaara
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/lumivaara-seura-ry/valokuvia.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/lumivaara-seura-ry/valokuvia.html
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/lumivaara.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ibAsrp-i65g&t=770s
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/lumivaara-seura-ry/historiaa.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/lumivaara-seura-ry/historiaa.html
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/lumivaara/lumivaaranhist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/lumivaara/lumivaarankar.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=26
http://www.lumivaara.fi/lumi-saatio/
https://www.facebook.com/LumivaaraFI/
https://www.facebook.com/Lumivaara-museo-1517994248497025/
https://www.youtube.com/watch?v=ibAsrp-i65g
https://haku.yle.fi/?query=Lumivaara&service=elava-arkisto&type=areena
https://terijoki.spb.ru/kirkko/lum.php?lang=fi
https://www.blogit.fi/postaukset/lumivaara
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https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Lumivaara&type=AllFields&dfApplied=1&li

mit=100  

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Lumivaara 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223860%22%7D 

 

Lumivaara-Perinneyhdistys ry 

https://www.lumivaara.fi/ 

 

Lumivaara-museo, esittely suomeksi (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=-sWX4Lp1Vd0  

 

Lumivaara-museo, esittely englanniksi (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=XCkGaaeq32M&t=834s 

 

Lumivaara-museo, esittely venäjäksi (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=IphOLG-nroQ&t=6s 

 

Lumivaara juuremme (Youtube-kanava) 

https://www.youtube.com/channel/UCknx8qtRmPHODyVeC4JsBYg/videos  

 

Lumivaara-Seura ry 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/lumivaara-seura-ry.html 

 

Sotahistorialliset kohteet, Lumivaaran kirkko Lumivaara 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/116 

 

Karjalainen Nuorisoliitto, #minunjuureni, Lumivaara 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunjuureni/lumivaara/ 

 

postileimat.com, Lumivaara 

http://www.postileimat.com/Lmuut/L32.htm 

 

Karjalasta löytyneelle 100-vuotiaalle sormukselle etsitään omistajaa – oletko Juhon sukua? 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/karjalasta-loytyneelle-100-vuotiaalle-sormukselle-etsitaan-

omistajaa-oletko-juhon-sukua/5572156#gs.2chnuq 

 

Töysä-talossa nyt – LUMIVAARA näyttely 

https://www.jpnews.fi/uutiset/toysa-talossa-nyt-lumivaara-nayttely/ 

 

Karjalaisten sijoittuminen sodanjälkeiseen Suomeen (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=MoCSMI3091M&t=2264s 

 

Laivareitillä Lumivaaran saaristossa (Youtube)  

https://www.youtube.com/watch?v=oFCfy0u99pI  

 

Lumivaaralaista suku -tutkimus (gradu, Jyväskylän yliopisto) 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/69714/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-

202006043970.pdf 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Lumivaara&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Lumivaara&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223860%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223860%22%7D
https://www.lumivaara.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=-sWX4Lp1Vd0
https://www.youtube.com/watch?v=XCkGaaeq32M&t=834s
https://www.youtube.com/watch?v=IphOLG-nroQ&t=6s
https://www.youtube.com/channel/UCknx8qtRmPHODyVeC4JsBYg/videos
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/lumivaara-seura-ry.html
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/116
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunjuureni/lumivaara/
http://www.postileimat.com/Lmuut/L32.htm
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/karjalasta-loytyneelle-100-vuotiaalle-sormukselle-etsitaan-omistajaa-oletko-juhon-sukua/5572156#gs.2chnuq
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/karjalasta-loytyneelle-100-vuotiaalle-sormukselle-etsitaan-omistajaa-oletko-juhon-sukua/5572156#gs.2chnuq
https://www.jpnews.fi/uutiset/toysa-talossa-nyt-lumivaara-nayttely/
https://www.youtube.com/watch?v=MoCSMI3091M&t=2264s
https://www.youtube.com/watch?v=oFCfy0u99pI
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/69714/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-202006043970.pdf
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/69714/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-202006043970.pdf
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järviradio.fi, Lumivaara-perinneyhdistys haastattelussa 

https://www.jarviradio.fi/lumivaara-perinneyhdistys/ 

 

pekka.koisua.fi, viikko Lumivaaran saaristossa 

https://pekka.koisua.fi/viikko-lumivaaran-saaristossa/ 

 

Lumivaaran seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223485.KA&amnimeke=Lumivaaran+seurakunn

an+arkisto 

 

Willimiehen jäljillä, Lumivaara / Lumivaaran kirkko 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/11/lumivaara-lumivaaran-kirkko.html 

 

Vaasalaiset valaisivat Lumivaaran kirkon Karjalassa 

https://ilkkapohjalainen.fi/arkisto/vaasalaiset-valaisivat-lumivaaran-kirkon-karjalassa-1.2475108 

 

finna.fi, Lumivaara-seuran julkaisuja 

https://bit.ly/3goip7G  

 

 

 

 

 

 

Muolaa 

Wikipedia, Muolaa 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Muolaa 

 

Pitäjä pitäjältä, Muolaa 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/muolaa.pdf 

 

luovutettukarjala.fi, Muolaa 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/muolaa/muolaahist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Muolaa 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/muolaa/muolaankart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Muolaa 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=28  

 

Muolaalaisten seura ry 

https://www.muolaa.fi/ 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Muolaa 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Muolaa/Perustietoa 

 

Elonet, Muolaa 

https://www.jarviradio.fi/lumivaara-perinneyhdistys/
https://pekka.koisua.fi/viikko-lumivaaran-saaristossa/
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223485.KA&amnimeke=Lumivaaran+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223485.KA&amnimeke=Lumivaaran+seurakunnan+arkisto
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/11/lumivaara-lumivaaran-kirkko.html
https://ilkkapohjalainen.fi/arkisto/vaasalaiset-valaisivat-lumivaaran-kirkon-karjalassa-1.2475108
https://bit.ly/3goip7G
https://fi.wikipedia.org/wiki/Muolaa
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/muolaa.pdf
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/muolaa/muolaahist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/muolaa/muolaankart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=28
https://www.muolaa.fi/
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Muolaa/Perustietoa
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https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Muolaa&type=AllFields 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Muolaa 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/4161 

 

Museovirasto, kuvat, Muolaa (Facebook, yksityinen ryhmä) 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Muolaa&type=AllFields&dfApplied=1&limit

=100  

 

Muolaa, Karjalan kannas 

https://www.facebook.com/groups/107218499306279 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Muolaa 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223890%22%7D 

 

Karjalainen Nuorisoliitto, Muolaa/naisen puku 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/muolaa-naisen-puku/ 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Muolaa 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/muolaa.php?lang=fi 

 

Sotahistorialliset kohteet, Muolaan entinen varuskunta 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/60 

 

Muolaan pitäjäjuhla 28.7.2018 (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=p42VnyyWNCI 

 

Kalmbergin kartasto 

https://www.doria.fi/handle/10024/117464 

 

jyrkinen, Muolaa 

https://www.jyrkinen.fi/historia/pitajat/muolaa.html 

 

sukuhistoria.fi, Kirkolliset arkistot 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/muolaa/muolaa.htm 

 

sotamuistomerkit.fi, Muolaa 

https://www.sotamuistomerkit.fi/sivu.php?id=255 

 

geni.com, Muolaa 

https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-Muolaa/43339 

 

Sukujuuret Karjalassa 

https://www.etlehti.fi/blogit/elaman-parskeet/sukujuuret-karjalassa 

 

Muolaan seurakunnan arkisto 

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223489.KA 

 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Muolaa&type=AllFields
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/4161
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Muolaa&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Muolaa&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://www.facebook.com/groups/107218499306279
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223890%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223890%22%7D
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/muolaa-naisen-puku/
https://terijoki.spb.ru/kirkko/muolaa.php?lang=fi
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/60
https://www.youtube.com/watch?v=p42VnyyWNCI
https://www.doria.fi/handle/10024/117464
https://www.jyrkinen.fi/historia/pitajat/muolaa.html
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/muolaa/muolaa.htm
https://www.sotamuistomerkit.fi/sivu.php?id=255
https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-Muolaa/43339
https://www.etlehti.fi/blogit/elaman-parskeet/sukujuuret-karjalassa
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223489.KA
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postileimat.com, Muolaa 

http://www.postileimat.com/Mmuut/M31.htm 

 

sokl.uef.fi, Muolaan murretta 

http://sokl.uef.fi/aineistot/aidinkieli/murteet/muolaa.html 

 

Palkittu pitäjäkirja tuo Muolaan lähellä (Akaan Seutu 13.12.2016) 

https://akaanseutu.fi/2016/12/13/palkittu-pitajakirja-tuo-muolaan-lahelle/#44521c77 

 

Willimiehen jäljillä, Muolaa / Muolaan kirkko 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/09/muolaa-muolaan-kirkko.html 

 

DigCarelia, Muolaan kartta 

https://www.digicarelica.fi/Kartat?DocumentID=578435a8-4f63-4d95-80ec-70d6be9b3aa2 

 

Aleksandra Kollontain kesänviettopaikka Kuusaan hovi Kuusaa 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/53 

 

Muolaan Kuusaanhovi paloi (Helsingin Sanomat 28.6.2006) 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004406985.html 

 

kimalankartano.com, Muolaalaisten uusi elämä alkoi Lounais-Hämeessä 

https://www.kimalankartano.com/muolaalaisten-haastatteluja2 

 

Legenda kaivoon haudatuista talvisodan kaatuneista sai vahvistuksen (Seura 2.1.2019) 

https://seura.fi/ilmiot/historia/legenda-kaivoon-haudatuista-talvisodan-kaatuneista-sai-vahvistuksen-

kolmen-suomalaissotilaan-tuntolevyt-loydettiin-vihdoin-muolaan-punnuksesta/ 

 

pelargonit.blogspot.com, Muolaa 

https://pelargonit.blogspot.com/2017/09/muolaa.html 

 

nautelankoski.blogspot.com, Kuulumisia Muolaalta 

http://nautelankoski.blogspot.com/2012/10/viikko-42-kuulumisia-muolaalta.html 

 

Muolaa jäi osaksi evakkojen identiteettiä (Forssan lehti 31.7.2016) 

https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/muolaa-jai-osaksi-evakkojen-identiteettia-5286 

 

Karjala, Muolaa, Perkjärven rautatieasema, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV2383:1?imgid=1 

 

Muolaa, lastenkirjat 1860–1879, UK694 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/muolaa/lastenkirja_1860-

1879_uk694/hakemisto_3.htm 

 

Youtube, haku: Muolaa  

https://www.youtube.com/results?search_query=Muolaa  

 

Muolaan Viholan kylän viljelyksiä, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:58.3?imgid=1 

 

http://www.postileimat.com/Mmuut/M31.htm
http://sokl.uef.fi/aineistot/aidinkieli/murteet/muolaa.html
https://akaanseutu.fi/2016/12/13/palkittu-pitajakirja-tuo-muolaan-lahelle/#44521c77
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/09/muolaa-muolaan-kirkko.html
https://www.digicarelica.fi/Kartat?DocumentID=578435a8-4f63-4d95-80ec-70d6be9b3aa2
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/53
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004406985.html
https://www.kimalankartano.com/muolaalaisten-haastatteluja2
https://seura.fi/ilmiot/historia/legenda-kaivoon-haudatuista-talvisodan-kaatuneista-sai-vahvistuksen-kolmen-suomalaissotilaan-tuntolevyt-loydettiin-vihdoin-muolaan-punnuksesta/
https://seura.fi/ilmiot/historia/legenda-kaivoon-haudatuista-talvisodan-kaatuneista-sai-vahvistuksen-kolmen-suomalaissotilaan-tuntolevyt-loydettiin-vihdoin-muolaan-punnuksesta/
https://pelargonit.blogspot.com/2017/09/muolaa.html
http://nautelankoski.blogspot.com/2012/10/viikko-42-kuulumisia-muolaalta.html
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/muolaa-jai-osaksi-evakkojen-identiteettia-5286
https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV2383:1?imgid=1
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/muolaa/lastenkirja_1860-1879_uk694/hakemisto_3.htm
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/muolaa/lastenkirja_1860-1879_uk694/hakemisto_3.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=Muolaa
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:58.3?imgid=1


63 

 

Perkjärven kylä Muolaassa, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.13787ABB540A25FEF65EE005AF1FBD6E 

 

Muolaa, ripikirja 1833–1845 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/muolaa/rippikirja_1833-

1845_uk691_ii/hakemisto_1.htm 

 

Onni Laihasen syntymästä on kulunut 100 vuotta 

https://akaanseutu.fi/2016/06/18/onni-laihasen-syntymasta-on-kulunut-100-vuotta/#44521c77 

 

 

 

 

 

 

Pyhäjärvi (Vpl) 

Wikipedia, Vpl. Pyhäjärvi 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi_Vpl 

 

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/vpl.-pyhajarvi-saatio.html 

 

Vpl Pyhäkylä-Seura 

http://vpl-pyhajarvi.fi/ 

 

Vpl. Pyhäjärvi-lehti 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/vpl.-pyhajarvi-saatio/vpl.-pyhajarvi-

lehti.html 

 

Vpl. Pyhäjärvi-lehti (Facebook-sivu) 

https://www.facebook.com/Vpl-Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi-lehti-549669895564465/ 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Konevitsa 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/3200 

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Vpl. Pyhäjärven historiaa 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/vpl.-pyhajarvi-saatio/vpl.-

pyhajarvi/kirjallisuutta-matkailutietoa-ja-linkkeja.html  

 

Topoteekki, Sastamalan seudun museo (tunniste Vpl. Pyhäjärvi) 

https://sastamala.topoteekki.fi/ 

https://sastamala.topoteekki.fi/#ipp=500&p=1&searchterm=Vpl.%20Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi&t

=1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6&sf=chk_docname%2Cchk_mainkeywords%2Cchk_subkeyword

s&vp=false&sort=publish_date&sortdir=asc  

 

luovutettukarjala.fi, Pyhäjärvi Vpl. 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pyhajarvi/pyhajarvenihist.htm 

 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.13787ABB540A25FEF65EE005AF1FBD6E
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/muolaa/rippikirja_1833-1845_uk691_ii/hakemisto_1.htm
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/muolaa/rippikirja_1833-1845_uk691_ii/hakemisto_1.htm
https://akaanseutu.fi/2016/06/18/onni-laihasen-syntymasta-on-kulunut-100-vuotta/#44521c77
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi_Vpl
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/vpl.-pyhajarvi-saatio.html
http://vpl-pyhajarvi.fi/
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/vpl.-pyhajarvi-saatio/vpl.-pyhajarvi-lehti.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/vpl.-pyhajarvi-saatio/vpl.-pyhajarvi-lehti.html
https://www.facebook.com/Vpl-Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi-lehti-549669895564465/
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/3200
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/vpl.-pyhajarvi-saatio/vpl.-pyhajarvi/kirjallisuutta-matkailutietoa-ja-linkkeja.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/vpl.-pyhajarvi-saatio/vpl.-pyhajarvi/kirjallisuutta-matkailutietoa-ja-linkkeja.html
https://sastamala.topoteekki.fi/
https://sastamala.topoteekki.fi/#ipp=500&p=1&searchterm=Vpl.%20Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi&t=1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6&sf=chk_docname%2Cchk_mainkeywords%2Cchk_subkeywords&vp=false&sort=publish_date&sortdir=asc
https://sastamala.topoteekki.fi/#ipp=500&p=1&searchterm=Vpl.%20Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi&t=1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6&sf=chk_docname%2Cchk_mainkeywords%2Cchk_subkeywords&vp=false&sort=publish_date&sortdir=asc
https://sastamala.topoteekki.fi/#ipp=500&p=1&searchterm=Vpl.%20Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi&t=1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6&sf=chk_docname%2Cchk_mainkeywords%2Cchk_subkeywords&vp=false&sort=publish_date&sortdir=asc
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pyhajarvi/pyhajarvenihist.htm
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luovutettukarjala.fi, kartat: Pyhäjärvi 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pyhajarvi/pyhajarvenkart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Vpl. Pyhäjärvi 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=30  

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Vpl. Pyhäjärvi 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/pyhajarvi.php?lang=fi  

 

Museovirasto, kuvat, Vpl. Pyhäjärvi 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Vpl.+Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi&type=AllFi

elds&dfApplied=1&limit=100  

 

Pyhäjärvi, pitäjä Viipurin läänissä (Facebook-ryhmä) 

https://www.facebook.com/PyhajarviVpl/ 

 

Pyhäjärvi, Vpl. (Facebook-ryhmä, yksityinen) 

https://www.facebook.com/groups/169720213169655/ 

 

Sampo (Karjalan sivistysseura), Vpl. Pyhäjärvi 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/pyh%C3%A4j%C3%A4rvi 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Vpl. Pyähjärvi 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224060%22%7D 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Vpl. Pyähjärvi 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1947 

 

Vpl. Pyhäjärven kirkon mallinnus (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=1u40_oinedk&t=108s 

 

federley.com, Pyhäjärvi englanniksi, ruotsiksi, saksaksi ja suomeksi 

http://www.federley.com/pyhajarvi/pyha_navi_fin.html 

 

Vpl. Pyhäjärvi, Hiirten suku 

http://vpl-pyhajarvi.net/ 

 

Siun ja miun – Viipurin läänin Pyhäjärvi -näyttely (Sastamalan seudun museo 2020–2021) 

https://museot.fi/nayttelykalenteri/?nayttely_id=25147 

 

Vpl. Pyhäjärven seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223493.KA&amnimeke=Pyh%C3%A4j%C3%A

4rven+seurakunnan+%28Viipurin+l%C3%A4%C3%A4ni%29+arkisto 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Vpl. Pyähjärvi 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Pyhajarvi-(Vpl)/Perustietoa 

 

researchportl.helsinki.fi, Vpl. Pyhäjärven esihistoria uusien arkeologisten tutkimusten valossa 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pyhajarvi/pyhajarvenkart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=30
https://terijoki.spb.ru/kirkko/pyhajarvi.php?lang=fi
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Vpl.+Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Vpl.+Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://www.facebook.com/PyhajarviVpl/
https://www.facebook.com/groups/169720213169655/
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/pyh%C3%A4j%C3%A4rvi
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224060%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224060%22%7D
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1947
https://www.youtube.com/watch?v=1u40_oinedk&t=108s
http://www.federley.com/pyhajarvi/pyha_navi_fin.html
http://vpl-pyhajarvi.net/
https://museot.fi/nayttelykalenteri/?nayttely_id=25147
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223493.KA&amnimeke=Pyh%C3%A4j%C3%A4rven+seurakunnan+%28Viipurin+l%C3%A4%C3%A4ni%29+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223493.KA&amnimeke=Pyh%C3%A4j%C3%A4rven+seurakunnan+%28Viipurin+l%C3%A4%C3%A4ni%29+arkisto
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Pyhajarvi-(Vpl)/Perustietoa
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https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/vpl-pyh%C3%A4j%C3%A4rven-esihistoria-

uusien-arkeologisten-tutkimusten-valos 

 

blogit.fi, Vpl. Pyähjärvi 

https://www.blogit.fi/postaukset/pyh%C3%A4j%C3%A4rvi+karjala 

 

Sillanpään suku 

https://www.j-sillanpaa.net/ 

 

suvonnansuvut.net, Pyhäjärvi 

http://www.suvannonsuvut.net/Tallenteita/Lahjoitus/Pyhajarvi/Pyhajarvilista.htm 

 

Pyhäjärvi Vpl, Kirkolliset arkistot 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/pyhajarvi_vpl/pyhajarvi_vpl.htm 

 

vaunut.org, Vpl Pyhäjärvi 

http://www.vaunut.org/kuva/144844?paik=Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi 

 

tarkkonen.com, Vpl Pyähjärvi 

http://www.tarkkonen.com/pyhajarvi_vpl__sukuja.htm 

 

Maakirjakartat 1600-luku, Vpl. Pyähjärvi 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25015 

 

Evakkojen elämää vpl Pyhäjärvellä 1941–1944 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/alporantamaunus.kotisivukone.com/Evakkojen_paluumuutto

_Kuortaneelta_Pyhajarvelle.pdf 

 

Pyhäjärvi - suvut vuonna 1939 

http://www.sukuni.fi/piirit/suvanto/suvut_pyhajarvi.htm 

 

Silvo Kaasalainen, Juhlapuhe, Vpl. Pyhäjärvi-juhlat Hämeenkyrössä 21.7.2013 

https://www.silvokaasalainen.fi/2013/07/22/juhlapuhe-vpl-pyhajarvi-juhlat-hameenkyrossa-21-7-

2013/ 

 

Vpl. Pyhäjärven seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223493.KA&amnimeke=Pyh%C3%A4j%C3%A

4rven+seurakunnan+%28Viipurin+l%C3%A4%C3%A4ni%29+arkisto 

 

“Tämä menee ihon alle” – Sastamalan seudun museo avaa ikkunan kadotettuun Karjalaan 

(5.10.2020) 

https://alueviesti.fi/2020/10/05/tama-menee-ihon-alle-sastamalan-seudun-museo-avaa-ikkunan-

kadotettuun-karjalaan/ 

 

Pyhäjärvi on pietarilaisten henkireikä (Turun Sanomat 23.9.2007) 

https://www.ts.fi/teemat/1074229438/Pyhajarvi+on+pietarilaisten+henkireika 

 

Kukkojen sukuseura 

https://kukkojensuku.fi/WP/ 

 

https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/vpl-pyh%C3%A4j%C3%A4rven-esihistoria-uusien-arkeologisten-tutkimusten-valos
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https://www.blogit.fi/postaukset/pyh%C3%A4j%C3%A4rvi+karjala
https://www.j-sillanpaa.net/
http://www.suvannonsuvut.net/Tallenteita/Lahjoitus/Pyhajarvi/Pyhajarvilista.htm
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/pyhajarvi_vpl/pyhajarvi_vpl.htm
http://www.vaunut.org/kuva/144844?paik=Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi
http://www.tarkkonen.com/pyhajarvi_vpl__sukuja.htm
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25015
https://asiakas.kotisivukone.com/files/alporantamaunus.kotisivukone.com/Evakkojen_paluumuutto_Kuortaneelta_Pyhajarvelle.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/alporantamaunus.kotisivukone.com/Evakkojen_paluumuutto_Kuortaneelta_Pyhajarvelle.pdf
http://www.sukuni.fi/piirit/suvanto/suvut_pyhajarvi.htm
https://www.silvokaasalainen.fi/2013/07/22/juhlapuhe-vpl-pyhajarvi-juhlat-hameenkyrossa-21-7-2013/
https://www.silvokaasalainen.fi/2013/07/22/juhlapuhe-vpl-pyhajarvi-juhlat-hameenkyrossa-21-7-2013/
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223493.KA&amnimeke=Pyh%C3%A4j%C3%A4rven+seurakunnan+%28Viipurin+l%C3%A4%C3%A4ni%29+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223493.KA&amnimeke=Pyh%C3%A4j%C3%A4rven+seurakunnan+%28Viipurin+l%C3%A4%C3%A4ni%29+arkisto
https://alueviesti.fi/2020/10/05/tama-menee-ihon-alle-sastamalan-seudun-museo-avaa-ikkunan-kadotettuun-karjalaan/
https://alueviesti.fi/2020/10/05/tama-menee-ihon-alle-sastamalan-seudun-museo-avaa-ikkunan-kadotettuun-karjalaan/
https://www.ts.fi/teemat/1074229438/Pyhajarvi+on+pietarilaisten+henkireika
https://kukkojensuku.fi/WP/
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Yksityisarkisto yhteistyöllä käyttöön, maakunta-arkisto 

http://nakokulmiaarkistosta.blogspot.com/2015/02/yksityisarkisto-yhteistyolla-kayttoon.html 

 

eskoerkkilä.fi, Konevitsan luostari on toipumassa Neuvostoliiton aikaisesta alennustilastaan 

https://www.eskoerkkila.fi/blogi/2013/07/21/1352 

 

vuorelma.net, Vpl. Pyhjärvi 

https://www.vuorelma.net/tuotteet.html?id=25/35 

 

Seppä, maanviljelijä ja sahanomistaja (blogi) 

https://www.haukijarvenhistoriaa.net/blogi/414-seppa-maanviljelija-ja-sahanomistaja-blogi 

 

Santerin sukututkimusket, Räisälä & Pyhäjärvi Vpl. 

https://sites.google.com/site/santerinsukututkimukset/home/raeisaelae-pyhaejaervi-vpl 

 

Willimiehen jäljillä, Pyhäjärvi vpl. / Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkki 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/08/pyhajarvi-vpl-lahjoitusmaatalonpoikien.html 

 

Pyhäjärvi-kokoelman kartoitushanke, Sastamalan seudun museo 

https://www.pukstaavi.fi/pyhajarvi-kokoelman-kartoitushanke/ 

 

Wikipedia, Pyhäjärven kahakka 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pyh%C3%A4j%C3%A4rven_kahakka 

 

Vpl. Pyhäjärvi-juhlat Helsingissä 1976 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_693463 

 

finna.fi, Vpl. Pyhäjärvi-seuran julkaisuja 

https://bit.ly/3zipApq  

 

finna.fi, Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön julkaisuja 

https://bit.ly/385Qjtk  

 

finna.fi, Pyhän-Säätiön julkaisuja 

https://bit.ly/3gqB8zs  

  

 

 

 

 

 

 

Rautu 

http://rautu.fi/ 

 

Wikipedia, Rautu 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Rautu_(Viipurin_l%C3%A4%C3%A4ni) 

 

http://nakokulmiaarkistosta.blogspot.com/2015/02/yksityisarkisto-yhteistyolla-kayttoon.html
https://www.eskoerkkila.fi/blogi/2013/07/21/1352
https://www.vuorelma.net/tuotteet.html?id=25/35
https://www.haukijarvenhistoriaa.net/blogi/414-seppa-maanviljelija-ja-sahanomistaja-blogi
https://sites.google.com/site/santerinsukututkimukset/home/raeisaelae-pyhaejaervi-vpl
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/08/pyhajarvi-vpl-lahjoitusmaatalonpoikien.html
https://www.pukstaavi.fi/pyhajarvi-kokoelman-kartoitushanke/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pyh%C3%A4j%C3%A4rven_kahakka
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_693463
https://bit.ly/3zipApq
https://bit.ly/385Qjtk
https://bit.ly/3gqB8zs
http://rautu.fi/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rautu_(Viipurin_l%C3%A4%C3%A4ni)
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Rautulaisten lehti 

http://rautu.fi/Lehti/lehti.htm 

 

Rautu-Säätiö 

https://rautu.fi/Saatio/rautasaatio.htm 

 

Rautu (Facebook-ryhmä, yksityinen) 

https://www.facebook.com/groups/190246927665937/  

 

Rautu valokuvina ja tarinoina (Facebook-ryhmä) 

https://www.facebook.com/groups/368336228002023 

 

arjenhistoria.fi, Rautu 

http://arjenhistoria.fi/actions/search.php?s_start=0&s_class=1&s_fulltext=Rautu&s_adv0=&s_adv1

=&s_adv2=&s_advfrom0=1&s_advfrom1=1&s_advfrom2=1&s_org=0&s_viewmode=2&s_advs=3 

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Rautu 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=33  

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Rautu 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/rautu/raudunkart.htm  

 

Museovirasto, kuvat, Rautu 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Rautu&type=AllFields&dfApplied=1&limit=

100  

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Rautu 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223910%22%7D 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Rautu/Perustietoa 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Rautu 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1964 

 

luovutettukarjala.fi, Rautu 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/rautu/rautuhist.htm 

 

Pitäjä pitäjältä, Rautu 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/rautu.pdf 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Rautu 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/rautu.php?lang=fi  

 

Epäilytti onnistuuko puolustus – siispä hyökätään (Rautu 1918) 

https://jput.fi/Ep%C3%A4ilytti_onnistuuko_puolustus_Rautu.htm 

 

Sakkola-Rautu 

https://www.vuorelma.net/tuotteet.html?id=25/40 

http://rautu.fi/Lehti/lehti.htm
https://rautu.fi/Saatio/rautasaatio.htm
https://www.facebook.com/groups/190246927665937/
https://www.facebook.com/groups/368336228002023
http://arjenhistoria.fi/actions/search.php?s_start=0&s_class=1&s_fulltext=Rautu&s_adv0=&s_adv1=&s_adv2=&s_advfrom0=1&s_advfrom1=1&s_advfrom2=1&s_org=0&s_viewmode=2&s_advs=3
http://arjenhistoria.fi/actions/search.php?s_start=0&s_class=1&s_fulltext=Rautu&s_adv0=&s_adv1=&s_adv2=&s_advfrom0=1&s_advfrom1=1&s_advfrom2=1&s_org=0&s_viewmode=2&s_advs=3
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=33
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/rautu/raudunkart.htm
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Rautu&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Rautu&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223910%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223910%22%7D
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Rautu/Perustietoa
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1964
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/rautu/rautuhist.htm
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/rautu.pdf
https://terijoki.spb.ru/kirkko/rautu.php?lang=fi
https://jput.fi/Ep%C3%A4ilytti_onnistuuko_puolustus_Rautu.htm
https://www.vuorelma.net/tuotteet.html?id=25/40
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Heikki Ylikankaan puhe, Karjalaisten penseys lähteä sisällissotaan 1918 

https://blogs.helsinki.fi/hylikang/tag/rautu/ 

 

Willimiehen jäljillä, Rautu / Vakkilan tsasouna 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/08/rautu-vakkilan-tsasouna.html 

 

kansallispuvussa.com, Sakkola-Rautu 

https://kansallispuvussa.com/sakkola-rautu/ 

 

Rautu, Kirkolliset arkistot  

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/rautu/rautu.htm 

 

Raudun seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223497.KA&amnimeke=Raudun+seurakunnan+

arkisto 

 

Maakirjakartat, 1600-luku, Rautu 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25017 

 

Raudun rautatieasema, finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.EC2E08DF56E677987A5877C41357F23F 

 

postileimat.com, Rautu 

http://www.postileimat.com/Rmuut/R19.htm 

 

Yle, Sisällissota 1918 – punaiset muistot 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/01/05/sisallissota-1918-punaiset-muistot 

 

Yle, Eläväarkisto, jakso 5: Punaisten selkäranka katkeaa 

https://areena.yle.fi/audio/1-4464969 

 

Elonet, Rautu 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Rautu+Karjala&type=AllFields&dfApplied=1&limit

=20 

 

 

 

 

 

 

 

Ruskeala 

Wikipedia, Ruskeala 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruskeala 

 

Ruskeala-Seura 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/ruskeala-seura-ry.html 

https://blogs.helsinki.fi/hylikang/tag/rautu/
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/08/rautu-vakkilan-tsasouna.html
https://kansallispuvussa.com/sakkola-rautu/
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/rautu/rautu.htm
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223497.KA&amnimeke=Raudun+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223497.KA&amnimeke=Raudun+seurakunnan+arkisto
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25017
https://finna.fi/Record/museovirasto.EC2E08DF56E677987A5877C41357F23F
http://www.postileimat.com/Rmuut/R19.htm
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/01/05/sisallissota-1918-punaiset-muistot
https://areena.yle.fi/audio/1-4464969
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Rautu+Karjala&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Rautu+Karjala&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruskeala
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/ruskeala-seura-ry.html
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Pitäjä pitäjältä, Ruskela 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/ruskeala.pdf 

 

luovutettukarjala.fi, Ruskeala 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/ruskeala/ruskealahist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Ruskeala 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/ruskeala/ruskealankart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Ruskeala 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=34  

 

Museovirasto, kuvat, Ruskeala 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Ruskeala&type=AllFields&dfApplied=1&lim

it=100  

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Ruskeala 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224100%22%7D 

 

Sampo (Karjalan sivistysseura), Ruskeala 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/ruskeala 

 

Karjalainen Nuorisoliitto, #minunjuureni, Ruskeala 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunjuureni/ruskeala/ 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Ruskeala 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1974 

 

Ruskeala-Seura (Facebook-sivu) 

https://www.facebook.com/Ruskeala-Seura-1875692152549485 

 

Sotahistorialliset kohteet, Marmorilouhos Ruskealassa 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/131/country/9/area/70/ 

 

Ruskealan Marmorilouhos 

https://nordictravel.fi/fi/nahtavyydet/ruskealan-marmorilouhos/ 

 

lehtisalo, Ruskeala 

http://www.kotinet.com/lehtisalo/ruskeala.htm 

 

Sortavalan matkailun mahtimies kuoli koronaan – loi Piipun Pihan ja Ruskealan marmoripuiston 

(IS 13.10.2020) 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006668169.html 

 

Kirkolliset arkistot 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/ruskeala/ruskeala.htm 

 

postileimat.com, Ruskeala 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/ruskeala.pdf
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/ruskeala/ruskealahist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/ruskeala/ruskealankart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=34
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Ruskeala&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Ruskeala&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224100%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224100%22%7D
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http://www.postileimat.com/Rmuut/R36.htm 

 

Ruskealan seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223501.KA&amnimeke=Ruskealan+seurakunna

n+arkisto 

 

Laulusävelmät II (Ruskeala) 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/30585 

 

Ruskealan marmorilouhos Matkaselässä, Finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.8D6968E7D28C2A97A24527229DED0ED0?imgid=1 

 

Ruskealassa toiveikas kevät (Yle 7.4.2014) 

https://yle.fi/uutiset/3-7174442 

 

Ruskealan 100-vuotias kirkko vuonna 1934 

http://digikoivikko.vaarakirjastot.fi/items/show/1006 

 

Värtsi, Ruskealan ruskaa 

https://vartsi.net/2012/10/17/ruskealan-ruskaa/ 

 

heininen.net, Ruskela 

http://heninen.net/ruskeala/suomeksi.htm 

 

Willimiehen jäljillä, Ruskeala / Ruskealan sankarivainajat 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/08/ruskeala-ruskealan-sankarivainajat.html 

 

Peer Gynt -esityksen videoversio kuvataan Ruskealassa 

https://kareliacbc.fi/fi/peer-gynt-esityksen-videoversio-kuvataan-ruskealassa 

 

Ruskealan Symphonysta vuosittainen festivaali 

http://karjalansanomat.ru/uutinen/ruskealan-symphonysta-vuosittainen-festivaali 

 

Ruskealan keisari maalaa talot ja vaatettaa kylän lapset (HS 14.5.2001) 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000003968846.html 

 

Tulipalon runteleman kirkon uusi elämä alkoi Ruskealassa (Kotimaa 9.10.2016) 

https://www.kotimaa.fi/artikkeli/tulipalon-runteleman-kirkon-uusi-elama-alkoi-ruskealassa/ 

 

pohjolanpoluilla, Laatokan Karjala: Ruskeala ja Sortavala 

https://pohjolanpoluilla.com/2018/07/11/laatokan-karjala-sortavala/ 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Ruskeala 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/ruskeala.php?lang=fi 

 

Ruskeala falls 

https://de.colourbox.com/video/ruskeala-falls-ahinkoski-on-the-tohmajoki-river-video-45856927 

 

Yle EläväArkisto, Kylli-täti mainostaa joulusatua  

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/kylli-tati-mainostaa-joulusatua 

http://www.postileimat.com/Rmuut/R36.htm
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223501.KA&amnimeke=Ruskealan+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223501.KA&amnimeke=Ruskealan+seurakunnan+arkisto
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/30585
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.8D6968E7D28C2A97A24527229DED0ED0?imgid=1
https://yle.fi/uutiset/3-7174442
http://digikoivikko.vaarakirjastot.fi/items/show/1006
https://vartsi.net/2012/10/17/ruskealan-ruskaa/
http://heninen.net/ruskeala/suomeksi.htm
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/08/ruskeala-ruskealan-sankarivainajat.html
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http://karjalansanomat.ru/uutinen/ruskealan-symphonysta-vuosittainen-festivaali
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000003968846.html
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https://de.colourbox.com/video/ruskeala-falls-ahinkoski-on-the-tohmajoki-river-video-45856927
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/kylli-tati-mainostaa-joulusatua


71 

 

 

blogit.fi, Ruskeala 

https://www.blogit.fi/postaukset/ruskeala 

 

finna.fi, Ruskeala-seuran julkaisuja 

https://bit.ly/3knGNaP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räisälä 

https://raisala.fi/ 

 

Wikipedia, Räisälä 

https://fi.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4 

 

Räisäläinen-lehti 

https://raisala.fi/raisalainen/index.html 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Räisälä 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223920%22%7D 

 

Räisäläisten Säätiö 

http://raisala.fi/saatio.php  

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Räisälä 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Raisala/Perustietoa 

 

luovutettukarjala.fi, Räisälä 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/raisala/raisalahist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Räisälä 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/raisala/raisalankart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Räisälä 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=32  

 

Pitäjä pitäjältä, Räisälä 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/raisala.pdf 

https://www.blogit.fi/postaukset/ruskeala
https://bit.ly/3knGNaP
https://raisala.fi/
https://fi.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4
https://raisala.fi/raisalainen/index.html
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223920%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223920%22%7D
http://raisala.fi/saatio.php
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Raisala/Perustietoa
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/raisala/raisalahist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/raisala/raisalankart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=32
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/raisala.pdf
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Entiset kirkot entisessä Suomessa, Räisälä 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/rais.php?lang=fi  

 

Museovirasto, kuvat, Räisälä 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=R%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4&type=AllF

ields&dfApplied=1&limit=100  

 

Siirlahti, koulupiiri 

http://www.siirlahti.info/ 

 

Räisälä Säätiö  

https://raisala.fi/saatio.php 

 

Räisälän muistoissa, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=3M13qsvROx0 

 

Räisälä-museon esittely, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=KzubhVXuBMs  

 

Köyliä-Seuran valokuva-arkisto, Räisälä 

http://koylio-seura.fi/Kuva/shop/html/default3.asp?editmode=valokuvahaku_hakusivu  

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Räisälä 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1978 

 

Räisälä-keskus ja museo (Köyliö) 

https://raisala.fi/keskus-museo.php 

 

Räisälä - muistojen pitäjä Karjalan kannaksella 

https://www.facebook.com/R%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4-muistojen-pit%C3%A4j%C3%A4-

Karjalan-kannaksella-101264083269042/ 

 

Kannaksen kierros, Räisälä (Yle) 

https://areena.yle.fi/1-3180970 

 

Räisälä, kirkolliset arkistot 

http://digiarkisto.org/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/raisala/raisala.htm 

 

Aikamatkassa Satakunnassa, Räisälä-museo 

https://aikamatkasatakunnassa.fi/kohteet/raisala-museo/ 

 

Eura, Räisälän puisto 

https://www.eura.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/euran-100-helmea/raisalan-puisto/ 

 

Sotahistorialliset kohteet, Räisälän kirkko Räisälä 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/67 

 

Kalevala Koru, Räisälä 

https://caratia.fi/collections/kalevala-koru-raisalan 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/rais.php?lang=fi
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=R%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=R%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
http://www.siirlahti.info/
https://raisala.fi/saatio.php
https://www.youtube.com/watch?v=3M13qsvROx0
https://www.youtube.com/watch?v=KzubhVXuBMs
http://koylio-seura.fi/Kuva/shop/html/default3.asp?editmode=valokuvahaku_hakusivu
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1978
https://raisala.fi/keskus-museo.php
https://www.facebook.com/R%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4-muistojen-pit%C3%A4j%C3%A4-Karjalan-kannaksella-101264083269042/
https://www.facebook.com/R%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4-muistojen-pit%C3%A4j%C3%A4-Karjalan-kannaksella-101264083269042/
https://areena.yle.fi/1-3180970
http://digiarkisto.org/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/raisala/raisala.htm
https://aikamatkasatakunnassa.fi/kohteet/raisala-museo/
https://www.eura.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/euran-100-helmea/raisalan-puisto/
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/67
https://caratia.fi/collections/kalevala-koru-raisalan
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postileimat.com, Räisälä 

http://www.postileimat.com/Rmuut/R40.htm 

 

Maakartat 1600-luku, Räisälä 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25018 

 

Karjalainen Nuorisoliitto, Räisälä/naisen puku 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/raisala-naisen-puku/ 

 

Virtuaali Vuokis, Räisälä 

http://www3.lut.fi/eki/vuoksivirtaa/kuvamateriaali/kuvagalleria/v/Raisala+-+Melnikovo/ 

 

kansallispuvussa.com, Räisälä 

https://kansallispuvussa.com/raisala/ 

 

Räisälän Juoksemajärven kivikautisen asuinpaikan kaivausalue täyttämisen jälkeen (Helsingin 

yliopisto) 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/8381 

 

Räisälän seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223503.KA&amnimeke=R%C3%A4is%C3%A4

l%C3%A4n+seurakunnan+arkisto 

 

jukkajoutsi.com, Räisälä 

http://jukkajoutsi.com/raisala.html 

 

Kirkolliset arkistot, Räisälä 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/raisala/raisala.htm 

 

Räisälä, kartta 1929 

https://www.doria.fi/handle/10024/123139 

 

Willimiehen jäljillä, Räisälä / Tsasouna saaressa 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2015/10/raisala-tsasouna-saaressa.html 

 

Räisälän kirkko Josef Stenbäck 1912, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=4kraAjUiWEA 

 

museotaksvarkki.wordpress.com, Ikkuna räisäläisyyteen 

https://museotaksvarkki.wordpress.com/2018/05/02/ikkuna-raisalaisyyteen/ 

 

Kansanopisto, Räisälä 

http://www.haikonen.info/gallery3/index.php/historiaa/kansanopisto/opisto-v1 

 

vuorelma.net, Räisälä 

https://www.vuorelma.net/tuotteet.html?id=25/39 

 

Kolme keramiikkapalaa Räisälän Pitkäjärveltä 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/8059 

http://www.postileimat.com/Rmuut/R40.htm
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25018
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/raisala-naisen-puku/
http://www3.lut.fi/eki/vuoksivirtaa/kuvamateriaali/kuvagalleria/v/Raisala+-+Melnikovo/
https://kansallispuvussa.com/raisala/
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/8381
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223503.KA&amnimeke=R%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4n+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223503.KA&amnimeke=R%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4n+seurakunnan+arkisto
http://jukkajoutsi.com/raisala.html
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/raisala/raisala.htm
https://www.doria.fi/handle/10024/123139
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2015/10/raisala-tsasouna-saaressa.html
https://www.youtube.com/watch?v=4kraAjUiWEA
https://museotaksvarkki.wordpress.com/2018/05/02/ikkuna-raisalaisyyteen/
http://www.haikonen.info/gallery3/index.php/historiaa/kansanopisto/opisto-v1
https://www.vuorelma.net/tuotteet.html?id=25/39
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/8059
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Piikivinuolenkärki Räisälän Pitkäjärveltä 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/8252 

 

blogit.fi, Räisälä 

https://www.blogit.fi/postaukset/r%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4 

 

Elonet, Räisälä 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=R%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4&type=AllFields 

 

Yle Eläväarkisto (Artikkelit) 

https://haku.yle.fi/?query=R%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4&service=elava-arkisto&type=article 

 

finna.fi Räisälä-Säätiön julkaisuja 

https://bit.ly/3yan2Ir  

 

finna.fi Tiurinlinnan säätiön julkaisuja 

https://bit.ly/3kiOu23  

 

 

 

 

Sakkola 

Wikipedia, Sakkola 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sakkola 

 

Sakkola.fi 

http://www.sakkola.fi/index2.htm  

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Sakkola 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1982 

 

luovutettukarjala.fi, Sakkola 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sakkola/sakkolahist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Sakkola 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sakkola/sakkolankart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Sakkola 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=35  

 

Sakkola Säätiö 

http://www.sakkola.fi/saatio/saation-perust.html  

 

Sakkola-säätiö, aineistotietokanta 

http://www.sakkola.fi/tietokanta/ 

 

Museovirasto, kuvat, Sakkola 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/8252
https://www.blogit.fi/postaukset/r%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=R%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4&type=AllFields
https://haku.yle.fi/?query=R%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4&service=elava-arkisto&type=article
https://bit.ly/3yan2Ir
https://bit.ly/3kiOu23
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sakkola
http://www.sakkola.fi/index2.htm
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1982
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sakkola/sakkolahist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sakkola/sakkolankart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=35
http://www.sakkola.fi/saatio/saation-perust.html
http://www.sakkola.fi/tietokanta/
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https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Sakkola&type=AllFields&dfApplied=1&limit

=100  

 

Sampo (Karjalan sivistysseura), Sakkola 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/sakkola 

 

Sakkola (Facebook-ryhmä) 

https://www.facebook.com/groups/SAKKOLA-110765878942749/ 

 

Suvannon seutu -lehti (Facebook-sivu) 

https://www.facebook.com/Suvannon-Seutu-615188055616288/ 

 

Suvannon seutu -lehti 

http://sakkola.fi/suvannon-seutu/sseutu-index.htm 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Sakkola 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223940%22%7D 

 

Pitäjä pitäjältä, Sakkola 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/sakkola.pdf 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Sakkola 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Sakkola/Perustietoa 

 

museoraitti.fi, Sakkola-museo 

https://www.museoraitti.fi/museot/sakkola-museo/ 

 

Sotahistorialliset kohteet, Sakkola lentokenttä 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/835 

 

Suvannon seudun sukututkimuspiiri, Sakkola kartat 

http://www.suvannonsuvut.net/Tallenteita/Karttaprojekti/Sakkola.htm 

 

kansallispuvussa, Sakkola, Raudun kansallispuku 

https://kansallispuvussa.com/sakkola-rautu/k_sakkolarautu/ 

 

Maakirjakartat 1600-luku, Sakkola 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25019 

 

tenkanen.net, henkilöhakemisto teokseen "Sakkolan historia" 

http://tenkanen.net/sakku2b.htm 

 

Sakkola rippikirja, 1748–1782 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/sakkola/rippikirja_1748-

1782_uk736/hakemisto_1.htm 

 

Sakkolan seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223505.KA&amnimeke=Sakkolan+seurakunnan

+arkisto 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Sakkola&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Sakkola&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/sakkola
https://www.facebook.com/groups/SAKKOLA-110765878942749/
https://www.facebook.com/Suvannon-Seutu-615188055616288/
http://sakkola.fi/suvannon-seutu/sseutu-index.htm
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223940%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223940%22%7D
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/sakkola.pdf
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Sakkola/Perustietoa
https://www.museoraitti.fi/museot/sakkola-museo/
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/835
http://www.suvannonsuvut.net/Tallenteita/Karttaprojekti/Sakkola.htm
https://kansallispuvussa.com/sakkola-rautu/k_sakkolarautu/
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25019
http://tenkanen.net/sakku2b.htm
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/sakkola/rippikirja_1748-1782_uk736/hakemisto_1.htm
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/sakkola/rippikirja_1748-1782_uk736/hakemisto_1.htm
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223505.KA&amnimeke=Sakkolan+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223505.KA&amnimeke=Sakkolan+seurakunnan+arkisto
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Vanhan kasarmialue, Sakkola 

https://portti.kuvat.fi/kuvat/Urban+Exploration/Koria/Pioneeripuisto/Sakkola/ 

 

Virkki käsityömuseo 

http://www.kolumbus.fi/virkki-museum/sakkola.htm 

 

postileimat.com, Sakkola 

http://www.postileimat.com/Smuut/S7.htm 

 

Sakkola-juhlassa korostui juurten merkitys (Punkalaitumen Sanomat 8.8.2019) 

https://www.punkalaitumensanomat.fi/jutut/08-08-2019-sakkola-juhlassa-korostui-juurten-merkitys 

 

kotikokki.net, Sakkolan paisti 

https://www.kotikokki.net/reseptit/nayta/142972/Sakkolan%20paisti/ 

 

elisa.ruusunen, Sakkola 

http://www.omanetti.fi/elisa.ruusunen/sakkola1.htm 

 

Willimiehen jäljillä, Sakkola / Sakkolan sankarivainajien muistomerkki 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/08/sakkola-sakkolan-sankarivainajien.html 

 

DigiCarelia, Sakkola 

https://www.digicarelica.fi/Muuta/Sakkola 

 

Uusi Suomi -blogi, Sakkolan rotuporsaat 

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/roskanpoimija/57462-sakkolan-rotuporsaat/ 

 

agricolverkko.fi, Sakkola 

https://agricolaverkko.fi/vintti/julkaisut/historiakone/vuosi.php?sivu=2465 

 

Sakkolan hovi, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.13171F891E77E213C0B828BF7FA8AAA4 

 

tenkanen.ent, Sakkolaan muuttaneita asukkaita ennen talvisotaa 

http://www.tenkanen.net/sakmuut1.htm 

 

Kasarmit Kiviniemessä Sakkolassa, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.CC6D5F3C3D09E6C041476B7CCE5FCA2F 

 

Runosävelmät II, Sakkola 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/35466?locale-attribute=en 

 

Sakkolan luterilainen kirkko, finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.195ECF28A6635EFBD0ECEB04430DEEFE 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/sakkola.php?lang=fi 

 

Sakkolan Hyytiät 1600-luvulla 

https://portti.kuvat.fi/kuvat/Urban+Exploration/Koria/Pioneeripuisto/Sakkola/
http://www.kolumbus.fi/virkki-museum/sakkola.htm
http://www.postileimat.com/Smuut/S7.htm
https://www.punkalaitumensanomat.fi/jutut/08-08-2019-sakkola-juhlassa-korostui-juurten-merkitys
https://www.kotikokki.net/reseptit/nayta/142972/Sakkolan%20paisti/
http://www.omanetti.fi/elisa.ruusunen/sakkola1.htm
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/08/sakkola-sakkolan-sankarivainajien.html
https://www.digicarelica.fi/Muuta/Sakkola
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/roskanpoimija/57462-sakkolan-rotuporsaat/
https://agricolaverkko.fi/vintti/julkaisut/historiakone/vuosi.php?sivu=2465
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.13171F891E77E213C0B828BF7FA8AAA4
http://www.tenkanen.net/sakmuut1.htm
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.CC6D5F3C3D09E6C041476B7CCE5FCA2F
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/35466?locale-attribute=en
https://finna.fi/Record/museovirasto.195ECF28A6635EFBD0ECEB04430DEEFE
https://terijoki.spb.ru/kirkko/sakkola.php?lang=fi
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http://www.sukuni.fi/sukututkimus/hyytia/h1.htm 

 

blogit.fi, Sakkola 

https://www.blogit.fi/postaukset/sakkola 

 

elonet, Sakkola 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Sakkola&type=AllFields 

 

Sakkola-seura 

http://www.sakkolaseura.net/  

 

finna.fi, Sakkola-säätiön julkaisuja 

https://bit.ly/3sFlLrK  

 

finna.fi, Suvanto-Säätiön julkaisuja 

https://bit.ly/3zg2OhT  

 

 

 

 

 

 

Salmi 

Wikipedia, Salmi 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Salmi_(kunta) 

 

Salmi-Säätiö 

https://www.salmi-saatio.fi/salmin-pitaja/ 

 

Sotahistorialliset kohteet, Salmi 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/list/-/country/9/area/74/ 

 

luovutettukarjala.fi, Salmi 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/salmi/salminhist.htm¨ 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Salmi 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/salmi/salminkart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Salmi 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=36  

 

Museovirasto, kuvat, Salmi 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A

%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Salmi%3B+Salmi%22&filter%5B%

5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Salm

i%2C+Tulema%3B+Salmi%2C+Tulema%22&dfApplied=1&lookfor=Salmi&type=AllFields  

 

Sampo (Karjalan sivistysseura), Salmi 

http://www.sukuni.fi/sukututkimus/hyytia/h1.htm
https://www.blogit.fi/postaukset/sakkola
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Sakkola&type=AllFields
http://www.sakkolaseura.net/
https://bit.ly/3sFlLrK
https://bit.ly/3zg2OhT
https://fi.wikipedia.org/wiki/Salmi_(kunta)
https://www.salmi-saatio.fi/salmin-pitaja/
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/list/-/country/9/area/74/
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/salmi/salminhist.htm¨
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/salmi/salminkart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=36
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Salmi%3B+Salmi%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Salmi%2C+Tulema%3B+Salmi%2C+Tulema%22&dfApplied=1&lookfor=Salmi&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Salmi%3B+Salmi%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Salmi%2C+Tulema%3B+Salmi%2C+Tulema%22&dfApplied=1&lookfor=Salmi&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Salmi%3B+Salmi%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Salmi%2C+Tulema%3B+Salmi%2C+Tulema%22&dfApplied=1&lookfor=Salmi&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Salmi%3B+Salmi%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+Salmi%2C+Tulema%3B+Salmi%2C+Tulema%22&dfApplied=1&lookfor=Salmi&type=AllFields
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https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/salmi 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Salmi 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/salmi.php?lang=fi  

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Salmi 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224110%22%7D 

 

Kirja-arvio: Uusi kirja kertoo Suomessa melkein unohdetun kansansirpaleen kokemasta rasismista 

sodan jälkeen (MTV 2.1.2019) 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kirja-arvio-uusi-kirja-kertoo-suomessa-melkein-unohdetun-

kansansirpaleen-kokemasta-rasismista-sodan-jalkeen-salmilaisten-uskonto-ja-kieli-poikkesivat-

valtavaestosta-ja-syrjinta-oli-yleista/7224782#gs.2hw313 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Salmi 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1983 

 

Leo Mirala: Salmin historiaa - Sukututkimusta  

http://www.kolumbus.fi/leo.mirala/ 

 

Siilinjärven lukio 

https://peda.net/siilinjarvi/siilinjarvenlukio/slhl/slh2 

 

Oulun seudun Salmi-kerho 

https://www.oulunsalmi.fi/ 

 

Aunuksen retkellä kaatuneiden muistomerkki, Salmi 

http://www.epmuisto.fi/page360.html 

 

agricolaverkko.fi, Kapina Laatokan Karjalan Salmissa 1831 

https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=10&t=1299 

 

Elävä muisti, Laatokan-Karjalan kuvia 

https://elavamuisti.fi/aikajana/laatokan-karjalan-kuvia 

 

Willimiehen jäljillä, Salmi / Salmin sankarihautausmaa 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/05/salmi-salmin-sankarihautausmaa.html 

 

Salmi Laatokan Karjala mailla, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=iOKOaSAbBy0 

 

Lännen ja idän rajalla: Salmin historiaa vuoteen 1944   

https://docplayer.fi/67888820-Lannen-ja-idan-rajalla-salmin-historiaa-vuoteen-1944.html 

 

"Ketä kiinnostavat EU:n pakotteet?" – Valokuvareportaasi Venäjän Karjalan arjesta (Yle 28.5.2016) 

https://yle.fi/uutiset/3-8909191 

 

Kova kaipuu Karjalaan (Yle) 

https://areena.yle.fi/1-50155433 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/salmi
https://terijoki.spb.ru/kirkko/salmi.php?lang=fi
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224110%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224110%22%7D
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kirja-arvio-uusi-kirja-kertoo-suomessa-melkein-unohdetun-kansansirpaleen-kokemasta-rasismista-sodan-jalkeen-salmilaisten-uskonto-ja-kieli-poikkesivat-valtavaestosta-ja-syrjinta-oli-yleista/7224782#gs.2hw313
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kirja-arvio-uusi-kirja-kertoo-suomessa-melkein-unohdetun-kansansirpaleen-kokemasta-rasismista-sodan-jalkeen-salmilaisten-uskonto-ja-kieli-poikkesivat-valtavaestosta-ja-syrjinta-oli-yleista/7224782#gs.2hw313
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kirja-arvio-uusi-kirja-kertoo-suomessa-melkein-unohdetun-kansansirpaleen-kokemasta-rasismista-sodan-jalkeen-salmilaisten-uskonto-ja-kieli-poikkesivat-valtavaestosta-ja-syrjinta-oli-yleista/7224782#gs.2hw313
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1983
http://www.kolumbus.fi/leo.mirala/
https://peda.net/siilinjarvi/siilinjarvenlukio/slhl/slh2
https://www.oulunsalmi.fi/
http://www.epmuisto.fi/page360.html
https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=10&t=1299
https://elavamuisti.fi/aikajana/laatokan-karjalan-kuvia
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/05/salmi-salmin-sankarihautausmaa.html
https://www.youtube.com/watch?v=iOKOaSAbBy0
https://docplayer.fi/67888820-Lannen-ja-idan-rajalla-salmin-historiaa-vuoteen-1944.html
https://yle.fi/uutiset/3-8909191
https://areena.yle.fi/1-50155433
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YLE Pohjois-Karjala: Sukututkimusmatkailua Salmissa: kotiinpaluu 

https://areena.yle.fi/audio/1-1985192 

 

blogit.fi, Salmi 

https://www.blogit.fi/postaukset/salmi+karjala 

 

Suojärvi ja Salmi, Facebook-ryhmä 

https://www.facebook.com/groups/SuojarviJaSalmi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seiskari 

Wikipedia, Seiskari 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Seiskari 

 

Seiskari-seura 

http://www.seiskari-seura.org/home 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Seitskari 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1992 

 

Seiskari (Facebook-ryhmä, yksityinen) 

https://www.facebook.com/groups/487455321301409/  

 

luovutettukarjala.fi, Seiskari 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/seiskari/seiskarihist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Seiskari 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/seiskari/seiskarinkart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Seiskari 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/seiskari/seiskarikuvina.htm 

 

Seiskari, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=ljPmgu6iSMA 

 

Karjalainen Nuorisoliitto, Seiskari, tarkistettu/naisen puku 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/seiskari-tarkistettu-naisen-puku/ 

 

Museovirasto, kuvat, Seiskari 

https://areena.yle.fi/audio/1-1985192
https://www.blogit.fi/postaukset/salmi+karjala
https://www.facebook.com/groups/SuojarviJaSalmi/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Seiskari
http://www.seiskari-seura.org/home
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1992
https://www.facebook.com/groups/487455321301409/
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/seiskari/seiskarihist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/seiskari/seiskarinkart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/seiskari/seiskarikuvina.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ljPmgu6iSMA
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/seiskari-tarkistettu-naisen-puku/
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https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Seiskari&type=AllFields&dfApplied=1&limit

=100 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Seiskari 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Seiskari/Perustietoa 

 

vuorelma.net, Seiskari 

https://www.vuorelma.net/tuotteet.html?id=25/41 

 

Pitäjä pitäjältä, Seiskari 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/seiskari.pdf 

 

suomalaisetkansallispuvut.fi, Seiskarin naisen puku 

http://www.kansallispuvut.fi/puvut/seiskari_np.htm 

 

Seiskari 1938 

https://www.doria.fi/handle/10024/80871 

 

Seiskari 1934 

https://www.doria.fi/handle/10024/80916 

 

Suomalaiset hyljekoirat, Seiskarit 

http://www.seiskarinkoirakerho.fi/ 

 

Seiskari, vanha puukirkko, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV2206:60?imgid=1 

 

Kymenlaakson museo, Seiskari 

https://www.flickr.com/photos/141473267@N05/albums/72157672849927507/ 

 

Pää- ja rippikirjat, Seiskari 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/seiskari/seiskari.htm 

 

Lajulan kangastupa, Seiskari 

https://lajulankangastupa.com/tag/seiskari/ 

 

Seiskarin seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223509.KA&amnimeke=Seiskarin+seurakunnan

+arkisto 

 

Seiskarin puku 

https://www.taitokymenlaakso.fi/index.php?k=315973 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/seiskari.php?lang=fi 

 

postileimat.com, Seiskari 

http://www.postileimat.com/Smuut/S24.htm 

 

Viimeiset hyljekoirat katosivat 70 vuotta sitten, nyt ne ovat palanneet (Yle 20.1.2021) 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Seiskari&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Seiskari&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Seiskari/Perustietoa
https://www.vuorelma.net/tuotteet.html?id=25/41
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/seiskari.pdf
http://www.kansallispuvut.fi/puvut/seiskari_np.htm
https://www.doria.fi/handle/10024/80871
https://www.doria.fi/handle/10024/80916
http://www.seiskarinkoirakerho.fi/
https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV2206:60?imgid=1
https://www.flickr.com/photos/141473267@N05/albums/72157672849927507/
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/seiskari/seiskari.htm
https://lajulankangastupa.com/tag/seiskari/
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223509.KA&amnimeke=Seiskarin+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223509.KA&amnimeke=Seiskarin+seurakunnan+arkisto
https://www.taitokymenlaakso.fi/index.php?k=315973
https://terijoki.spb.ru/kirkko/seiskari.php?lang=fi
http://www.postileimat.com/Smuut/S24.htm
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https://yle.fi/uutiset/3-11700195 

 

agricolaverkko.fi, Harvinaisia kuvia menetetyistä Suomenlahden ulkosaarista  

https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/harvinaisia-kuvia-menetetyista-suomenlahden-ulkosaarista/ 

 

Seiskarilainen-lehti 

http://www.seiskari-seura.org/home/seiskarilainen--lehti 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Seiskari 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223950%22%7D 

 

blogit.kaleva.fi, Suomen merivoimat taistelivat 1939–1944 

https://blogit.kaleva.fi/eino-lukee-ja-kertoo/2020/01/23/suomen-merivoimat-taistelivat-1939-1944/ 

 

naskinen.blogspot.com, Seiskari 

http://naskinen.blogspot.com/2015/08/seiskarin-kaunis-siiri-salakuljettajan.html 

 

kansallispuvussa, Seiskari 

https://kansallispuvussa.com/seiskari/k_seiskari/ 

 

Seiskari-valssi 

http://wiki.pomus.net/wiki/Seiskari-valssi 

 

postileimat.com, Seiskari 

http://www.postileimat.com/saaret/seiskari/SA092a.htm 

 

Miinanraivausta Suomenlahdella (Yle Elävä Arkisto) 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/01/29/miinanraivausta-suomenlahdella 

 

Viimeisetkin hyljekoirat katosivat 70 vuotta sitten, nyt ne ovat palanneet, klippi (Yle Elävä Arkisto) 

https://areena.yle.fi/1-50731335 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soanlahti 

Wikipedia, Soanlahti 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Soanlahti 

 

Soanlahtelaisten seura 

http://www.soanlahti.fi/ 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Soanlahti 

https://yle.fi/uutiset/3-11700195
https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/harvinaisia-kuvia-menetetyista-suomenlahden-ulkosaarista/
http://www.seiskari-seura.org/home/seiskarilainen--lehti
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223950%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223950%22%7D
https://blogit.kaleva.fi/eino-lukee-ja-kertoo/2020/01/23/suomen-merivoimat-taistelivat-1939-1944/
http://naskinen.blogspot.com/2015/08/seiskarin-kaunis-siiri-salakuljettajan.html
https://kansallispuvussa.com/seiskari/k_seiskari/
http://wiki.pomus.net/wiki/Seiskari-valssi
http://www.postileimat.com/saaret/seiskari/SA092a.htm
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/01/29/miinanraivausta-suomenlahdella
https://areena.yle.fi/1-50731335
https://fi.wikipedia.org/wiki/Soanlahti
http://www.soanlahti.fi/
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https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/2002 

 

Suistamo ja Soanlahti (Facebook-ryhmä, yksityinen)  

https://www.facebook.com/groups/248531418553125/  

 

Soanlahden seurakunnan arkisto -arkiston sarjat 

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223511.KA 

 

luovutettukarjala.fi, Soanlahti 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/soanlahti/soanlahtihist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Soanlahti 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/soanlahti/soanlahtikart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Soanlahti 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/soanlahti/soanlahtikuvina.htm  

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Soanlahti 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224120%22%7D 

 

Museovirasto, kuvat, Soanlahti 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Soanlahti&type=AllFields&dfApplied=1&lim

it=100  

 

Sotahistorialliset kohteet, Havuvaara, Soanlahti 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/933 

 

Helsinginseudun Soanlahtelaiset ry 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/helsinginseudun-

soanlahtelaiset-ry.html 

 

postileimat.com, Soanlahti 

http://www.postileimat.com/Smuut/S32.htm 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Soanlahti 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/soanlahti.php?lang=fi 

 

Kaoliinikatalyytti Karjalasta ja öljynpuhdistusta Helsingissä (Suomalaisten kemistien seura) 

https://kemia100.fi/tag/soanlahti/ 

 

heninen.net, Soanlahti 

http://heninen.net/soanlahti/suomeksi.htm 

 

Maakirjakartat 1600-luku, Soanlahti 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25021?show=full 

 

Soanlahden siirtokarjalaisten murteen muuttuminen Nivalassa. (Suomen kielen pro gradu, Helsingin 

yliopisto) 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/150360 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/2002
https://www.facebook.com/groups/248531418553125/
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223511.KA
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/soanlahti/soanlahtihist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/soanlahti/soanlahtikart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/soanlahti/soanlahtikuvina.htm
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224120%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224120%22%7D
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Soanlahti&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Soanlahti&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/933
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/helsinginseudun-soanlahtelaiset-ry.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/helsinginseudun-soanlahtelaiset-ry.html
http://www.postileimat.com/Smuut/S32.htm
https://terijoki.spb.ru/kirkko/soanlahti.php?lang=fi
https://kemia100.fi/tag/soanlahti/
http://heninen.net/soanlahti/suomeksi.htm
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25021?show=full
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/150360
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Kerttu Visurin yleisönosastokirjoitus: Kotiseutu Soanlahti, suurten muistojen maa (kalajokilaaksi 

18.8.2019) 

https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/579615 

 

Sovhoosi hylkäsi Soanlahden (HS 6.10.1996) 

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000003566624.html 

 

vanhahko nainen, "Hillan ämmä", Finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.5B725CE019016B837A89A262DE13B37E 

 

Hillan ämmä itse rakentamansa mökin edessä Jänisjärven Kintsinlahden rannalla, CultureSampo 

http://www.kulttuurisampo.fi/item.shtml?itemUri=http%3A%2F%2Fkulttuurisampo.fi%2Fannotaat

io%23Instance_valokuva_4878-13131156637795783&lang=en 

 

Willimiehen jäljillä, Soanlahti / Soanlahden luterilaisen kirkon muistomerkki 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/04/soanlahti-soanlahden-luterilaisen.html 

 

Willimiehen jäljillä, Soanlahti / Sankarivainajien muistomerkki 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/04/soanlahti-sankarivainajien-muistomerkki.html 

 

sonlahti, karjalaleimat 

http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/soanlahti.htm 

 

Soanlahti, Havuvaara, Lehikoinen; pihapiirin asemapiirustus sekä rakennusten pohjapiirustukset, 

finna 

https://finna.fi/Record/musketti.M012:KK1018:465 

 

Soanlahden evakko löysi onnellisen elämän Nivalan Maliskylältä. Oma piha ja koti pitävät 90-

vuotiaan edelleen kiireisenä. (Nivala-lehti 7.6.2021) 

https://www.nivala-lehti.fi/uutinen/578309 

 

Suomen Kaoliini Osakeyhtiö 

https://www.porssitieto.fi/osake/lisaa/skaoliini.shtml 

 

Soanlahden kirkko 

https://wikidocumentaries-demo.wmflabs.org/Q18293844?language=fi 

 

Sotahistorialliset kohteet, Soanlahden sankarihautausmaan muistomerkki 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/908/country/9/area/27/ 

 

Sotahistorialliset kohteet, Soanlahden ortodoksisen kirkon raunio 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/912/country/9/area/70/ 

 

Soanlahden vuoden 1918 sankarihauta, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.DC286C6B23BA579DC9830C4BF1D0DDD0 

 

Suistamo ja Soanlahti, Facebook-ryhmä 

https://www.facebook.com/groups/248531418553125/ 

 

https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/579615
https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000003566624.html
https://finna.fi/Record/museovirasto.5B725CE019016B837A89A262DE13B37E
http://www.kulttuurisampo.fi/item.shtml?itemUri=http%3A%2F%2Fkulttuurisampo.fi%2Fannotaatio%23Instance_valokuva_4878-13131156637795783&lang=en
http://www.kulttuurisampo.fi/item.shtml?itemUri=http%3A%2F%2Fkulttuurisampo.fi%2Fannotaatio%23Instance_valokuva_4878-13131156637795783&lang=en
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/04/soanlahti-soanlahden-luterilaisen.html
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/04/soanlahti-sankarivainajien-muistomerkki.html
http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/soanlahti.htm
https://finna.fi/Record/musketti.M012:KK1018:465
https://www.nivala-lehti.fi/uutinen/578309
https://www.porssitieto.fi/osake/lisaa/skaoliini.shtml
https://wikidocumentaries-demo.wmflabs.org/Q18293844?language=fi
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/908/country/9/area/27/
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/912/country/9/area/70/
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.DC286C6B23BA579DC9830C4BF1D0DDD0
https://www.facebook.com/groups/248531418553125/
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Lehikoisen talo Soanlahden Havuvaarassa, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:KK1018:143 

 

Soanlahti, Juttulampi, Matti ja Juhana Kinnarinen; asemapiirustus sekä rakennusten 

pohjapiirustukset, finna 

https://finna.fi/Record/musketti.M012:KK1018:564 

 

Sotahistorialliset kohteet, I/KTR 4:n johdon kaatumispaikka Soanlahti 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/936 

 

Katon päätykoriste Soanlahdelta, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.1BC0E4DB4BE675EF5595892564BD95D4 

 

Willimiehen jäljillä, Soanlahti / Kuusikkomäki 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2015/12/soanlahti-kuusikkomaki.html 

 

Willimiehen jäljillä, Soanlahti / Ortodoksinen kirkko 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2015/12/soanlahti-ortodoksinen-kirkko.html 

 

Sotahistorialliset kohteet, Laitoinen Suistamo 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/940/country/9/area/70/ 

 

Willimiehen jälijllä, Soanlahti / Ortodoksinen hautausmaa 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2015/12/soanlahti-ortodoksinen-hautausmaa.html 

 

Kultain vietiin vihille ja vannomahan väärin (2/4 a) 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/32833?show=full 

 

Eipä meitä poikia paloviina voita (4/4 d) 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/30339?show=full&locale-attribute=en 

 

Mikä lie meiän neidozella (2/4 e) 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/35340?show=full 

 

Myllyll' ol älykäs ämmä (2/4, 3/4 G) 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/35824?show=full 

 

Soanlahti, Koirivaara, Holopainen; pihapiirin asemapiirustus ja rakennusten pohjapiirustukset, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:KK1018:493?lng=sv 

 

 

 

 

 

 

 

Suistamo 

Wikipedia 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:KK1018:143
https://finna.fi/Record/musketti.M012:KK1018:564
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/936
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.1BC0E4DB4BE675EF5595892564BD95D4
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2015/12/soanlahti-kuusikkomaki.html
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2015/12/soanlahti-ortodoksinen-kirkko.html
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/940/country/9/area/70/
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2015/12/soanlahti-ortodoksinen-hautausmaa.html
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/32833?show=full
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/30339?show=full&locale-attribute=en
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/35340?show=full
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/35824?show=full
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:KK1018:493?lng=sv


85 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suistamo 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Suistamo 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224140%22%7D 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Suistamo 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/suistamo/suistamonkart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Suistamo 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/suistamo/suistamohist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Suistamo 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/suistamo/suistamokuvina.htm  

 

Suistamo ja Soanlahti (Facebook-ryhmä, yksityinen)  

https://www.facebook.com/groups/248531418553125/  

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Suistamo-seuran historiaa 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/suistamo-seura-ry/suistamo-

seura-ryn-historiaa.html  

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Suistamo 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/2012 

 

Sampo (Karjalan sivistysseura), Suistamo 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/suistamo 

 

Suistamo Seura ry 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/suistamo-seura-ry.html 

 

Suistamolta Pohjois-Savoon, Sotapoliisi ja ilmasuojelujoukot kuntaa evakuoimassa – Suistamon 

kunnan evakuoinnit ja väestönsiirrot viime sotien aikana (pro gradu, Itä-Suomen yliopisto) 

https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/8525/URN_NBN_fi_joy-

20070139.pdf?sequence=1 

 

Karjala-nostalgia ei ole enää poliittisesti arka aihe – Suistamon Perinneseuran tapaamisissa 

musiikki soi karjalaiseen tapaan (Seura 11.8.2019) 

https://seura.fi/ilmiot/reportaasit/karjala-nostalgia-ei-ole-enaa-poliittisesti-arka-aihe-suistamon-

perinneseuran-tapaamisissa-musiikki-soi-karjalaiseen-tapaan/ 

 

Museovirasto, kuvat, Suistamo 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Suistamo&type=AllFields&dfApplied=1&lim

it=100  

 

Konserttisarja Suistamon kirkossa 

http://www.juminkeko.fi/suistamo/ 

 

Karjala-hipsteri -podcast, Uusi Suistamo 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suistamo
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224140%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224140%22%7D
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/suistamo/suistamonkart.htm
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/suistamo/suistamohist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/suistamo/suistamokuvina.htm
https://www.facebook.com/groups/248531418553125/
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/suistamo-seura-ry/suistamo-seura-ryn-historiaa.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/suistamo-seura-ry/suistamo-seura-ryn-historiaa.html
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/2012
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/suistamo
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/suistamo-seura-ry.html
https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/8525/URN_NBN_fi_joy-20070139.pdf?sequence=1
https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/8525/URN_NBN_fi_joy-20070139.pdf?sequence=1
https://seura.fi/ilmiot/reportaasit/karjala-nostalgia-ei-ole-enaa-poliittisesti-arka-aihe-suistamon-perinneseuran-tapaamisissa-musiikki-soi-karjalaiseen-tapaan/
https://seura.fi/ilmiot/reportaasit/karjala-nostalgia-ei-ole-enaa-poliittisesti-arka-aihe-suistamon-perinneseuran-tapaamisissa-musiikki-soi-karjalaiseen-tapaan/
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Suistamo&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Suistamo&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
http://www.juminkeko.fi/suistamo/
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https://soundcloud.com/uusisuistamo/1-karjala-hipsteri-ja-uusi-suistamo-podcast-aarteeni-

suistamolta 

 

Suistamo perinnelaboratiorio 

http://www.hannakoikkalainen.com/suistamo-perinnelaboratiorio/ 

 

Suistamon kunnan lastenkoti Ulmalahdella, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.0D11C7DB4D4AB72F00CFB472B29BFF15 

 

Kuvia matkalta Suistamon Laitioisten kylään elokuussa 2002  

http://pelu.jns.fi/nattiaho/Matkat/Suistamo/ 

 

Karjalainen nuorisoliitto, Suistamon perinnepuku/naisen puku 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/suistamon-perinnepuku-naisen-puk/ 

 

Karjalaisten osoitekalenteri, Suistamo 

https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala32.htm 

 

autere.net, Suistamo 

http://www.autere.net/suistamo/ 

 

Runosävelmät II, Suistamo 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/35131 

 

henninen.net, Suistamo 

http://heninen.net/suistamo/suomeksi.htm 

 

Suistamon_perinneseura, Instagram 

https://www.instagram.com/suistamon_perinneseura/?hl=fi 

 

geni.com, Suistamo 

https://www.geni.com/projects/tag/Suistamo 

 

Pum, tsäk ja wuuh – Suistamon sähkön soundimaailmasta (Yle 16.3.2018) 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/16/pum-tsak-ja-wuuh-suistamon-sahkon-soundimaailmasta 

 

matkaopas.com, Suistamosta löytyi myös shokeeraava näky 

https://matkaopas.com/eurooppa/suistamosta-loytyi-myos-shokeeraava-naky/ 

 

Suistamo ja Bukulein hautausmaa  

http://www.kolumbus.fi/~kd4997/MATKAKUVIA/Sorrin%20pataljoona-2013/2-

Suistamo/SuistamoX.htm 

 

Suistamon Sähkö on aiempaa seesteisempi mutta vie yhä mennessään (Kulttuuritoimitus 5.3.2021) 

https://kulttuuritoimitus.fi/kritiikit/kritiikit-levyt/suistamon-sahko-on-aiempaa-seesteisempi-mutta-

vie-yha-mennessaan/ 

 

postileimat.com, Suistamo 

http://www.postileimat.com/Smuut/S49.htm 

 

https://soundcloud.com/uusisuistamo/1-karjala-hipsteri-ja-uusi-suistamo-podcast-aarteeni-suistamolta
https://soundcloud.com/uusisuistamo/1-karjala-hipsteri-ja-uusi-suistamo-podcast-aarteeni-suistamolta
http://www.hannakoikkalainen.com/suistamo-perinnelaboratiorio/
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.0D11C7DB4D4AB72F00CFB472B29BFF15
http://pelu.jns.fi/nattiaho/Matkat/Suistamo/
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/suistamon-perinnepuku-naisen-puk/
https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala32.htm
http://www.autere.net/suistamo/
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/35131
http://heninen.net/suistamo/suomeksi.htm
https://www.instagram.com/suistamon_perinneseura/?hl=fi
https://www.geni.com/projects/tag/Suistamo
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/16/pum-tsak-ja-wuuh-suistamon-sahkon-soundimaailmasta
https://matkaopas.com/eurooppa/suistamosta-loytyi-myos-shokeeraava-naky/
http://www.kolumbus.fi/~kd4997/MATKAKUVIA/Sorrin%20pataljoona-2013/2-Suistamo/SuistamoX.htm
http://www.kolumbus.fi/~kd4997/MATKAKUVIA/Sorrin%20pataljoona-2013/2-Suistamo/SuistamoX.htm
https://kulttuuritoimitus.fi/kritiikit/kritiikit-levyt/suistamon-sahko-on-aiempaa-seesteisempi-mutta-vie-yha-mennessaan/
https://kulttuuritoimitus.fi/kritiikit/kritiikit-levyt/suistamon-sahko-on-aiempaa-seesteisempi-mutta-vie-yha-mennessaan/
http://www.postileimat.com/Smuut/S49.htm
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Suistamo – Perinnelaboratorio 

https://suistamo.wordpress.com/suistamo-sarja/ 

 

Suistamo / 1918 sankaripatsas 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2016/01/suistamo-1918-sankaripatsas.html 

 

Levy-arvio: Suistamon sähkö (Soundi 3/2021) 

https://www.soundi.fi/levyarviot/levyarvio-kun-juuret-eivat-jouda-museoon-suistamon-sahko-ei-

sorru-saarnaamaan-vaan-pistaa-ranttaliksi/ 

 

Neljäs matkani Suistamolle (Sanomalehti Karjala 16.8.2019) 

https://www.karjala-lehti.fi/m/index.php?p=6&yl=2&id=108 

 

Loimolasta kajahtaa: täällä ollaan vielä (Karjalan Heili 7.5.2019) 

https://www.heili.fi/uutiset/item/6521-loimolasta-kajahtaa-taalla-ollaan-viela 

 

vastavalo.net, Suistamo 

https://www.vastavalo.net/loimola-suistamo-loimola-494888.html 

 

Sotahistorialliset kohteet, Muuanto Suistamo 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/939/country/9/area/70/ 

 

Sotahistorailliset kohteet, Leppäsyrjä Suistamo 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/915 

 

Sotahistorialliset kohteet, Vapaussodan muistomerkki Suistamo 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/926/country/9/area/70/ 

 

Suistamo, Piensarka; hirsinen hautakammio eli grobu kyläkalmistossa, finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.A355D8FC4DA128D9E6658F2A0566E178 

 

Sotahistorialliset kohteet, Ulmosenjokilinjan konekiväärikorsut Suistamo 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/919/country/9/area/70/ 

 

Sotahistorialliset kohteet, Loimola Suistamon pitäjä 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1103 

 

Maa joka menetti meidät (HS 13.6.2020) 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006539782.html 

 

Suistamo, Pyörittäjä; kalmistometsän sisällä, finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.D1D6C0B3580C6300B599AE1BC67EF650 

 

Sotahistorialliset kohteet, Sarkajokilinjan majoituskorsu Suistamo 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/997/country/9/area/70/ 

 

Sotahistorialliset kohteet, Suistamon ortodoksinen kirkko  

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/148/country/9/area/70/ 

 

Philomela - Evakon laulu - Suistamon Pyhän Nikolaoksen kirkko 9.6.2018, Youtube 

https://suistamo.wordpress.com/suistamo-sarja/
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2016/01/suistamo-1918-sankaripatsas.html
https://www.soundi.fi/levyarviot/levyarvio-kun-juuret-eivat-jouda-museoon-suistamon-sahko-ei-sorru-saarnaamaan-vaan-pistaa-ranttaliksi/
https://www.soundi.fi/levyarviot/levyarvio-kun-juuret-eivat-jouda-museoon-suistamon-sahko-ei-sorru-saarnaamaan-vaan-pistaa-ranttaliksi/
https://www.karjala-lehti.fi/m/index.php?p=6&yl=2&id=108
https://www.heili.fi/uutiset/item/6521-loimolasta-kajahtaa-taalla-ollaan-viela
https://www.vastavalo.net/loimola-suistamo-loimola-494888.html
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/939/country/9/area/70/
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/915
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/926/country/9/area/70/
https://finna.fi/Record/museovirasto.A355D8FC4DA128D9E6658F2A0566E178
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/919/country/9/area/70/
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1103
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006539782.html
https://finna.fi/Record/museovirasto.D1D6C0B3580C6300B599AE1BC67EF650
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/997/country/9/area/70/
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/148/country/9/area/70/
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https://www.youtube.com/watch?v=3kdS-OTby1Y 

 

Suistamo, Piensarka; tsasouna kyläkalmistossa, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.6A357F809181D5780CB80319D69EAFEE 

 

Suistamo, Kontron kalmisto; Jehkin Nikolai Shemeikan hautaristi venesymboleineen, detaljipiirros, 

finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.CE87F8030CA96FE32936567AC06BA096 

 

Suistamo, Jalovaaran kyläkalmisto; nelikulmainen kivistä ladottu hautakumpu ja puuristejä, finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.6C7AF3C13E1A7F022CD25830495413A5 

 

Isojaonkartta, Suistamon kunta 

http://digihakemisto.appspot.com/index_ay?amnimeke=Maanmittaushallituksen+uudistusarkisto&s

arnimi=Suistamo&aynimi=Ahvenlampi%3B+Isojaonkartta+Suistamon+kunnan+lohkokunnasta+18

34-1858+%28G84%3A1%2F1-

122%29&ay=2772572&sartun=303241.KA&atun=312108.KA&ay2=176957 

 

Yle Live: Suistamon Sähkö (16.3.2018) 

https://areena.yle.fi/1-4048234 

 

Willimiehen jäljillä, Suistamo / Pyhän Nikolaoksen kirkko 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2016/01/suistamo-pyhan-nikolaoksen-kirkko.html 

 

heininen.net, Suistamo 

http://heninen.net/suistamo/historia_e.htm 

 

Maisula - Uuksujärvi - Suistamo 

http://www.kolumbus.fi/juha.seppanen/kuva/vanhat/maisula/maisula.html 

 

Suistamon partiojohtajaopisto "Nujakkalinna", finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.ABC23E72ABF537089687C43AE6B0E959 

 

Sotahistorialliset kohteet, Suistamon sankarihautausmaan muistomerkki 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/905/country/9/area/27/ 

 

Suistamo, Äimäjärvi; kyläkalmisto, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.1589253E7546BD63E26080473BCE41E8 

 

geni.com, Kylä Pyörittäjä, Suistamo 

https://www.geni.com/projects/Village-Py%25C3%25B6ritt%25C3%25A4j%25C3%25A4-

Suistamo-Finland/42884 

 

Suistamon kunnalliskoti Ulmalahdella, finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.F861A9E1DF91FC7491A74E4B2FA9802F 

 

Suistamo, Piensarka; tsasounan eteisen koristelaudoitusta, finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.B5FB0B9F46D227F170B8F5953FAD19F2 

 

Suistamon ortodoksisen seurakunnan arkisto  

https://www.youtube.com/watch?v=3kdS-OTby1Y
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.6A357F809181D5780CB80319D69EAFEE
https://finna.fi/Record/museovirasto.CE87F8030CA96FE32936567AC06BA096
https://finna.fi/Record/museovirasto.6C7AF3C13E1A7F022CD25830495413A5
http://digihakemisto.appspot.com/index_ay?amnimeke=Maanmittaushallituksen+uudistusarkisto&sarnimi=Suistamo&aynimi=Ahvenlampi%3B+Isojaonkartta+Suistamon+kunnan+lohkokunnasta+1834-1858+%28G84%3A1%2F1-122%29&ay=2772572&sartun=303241.KA&atun=312108.KA&ay2=176957
http://digihakemisto.appspot.com/index_ay?amnimeke=Maanmittaushallituksen+uudistusarkisto&sarnimi=Suistamo&aynimi=Ahvenlampi%3B+Isojaonkartta+Suistamon+kunnan+lohkokunnasta+1834-1858+%28G84%3A1%2F1-122%29&ay=2772572&sartun=303241.KA&atun=312108.KA&ay2=176957
http://digihakemisto.appspot.com/index_ay?amnimeke=Maanmittaushallituksen+uudistusarkisto&sarnimi=Suistamo&aynimi=Ahvenlampi%3B+Isojaonkartta+Suistamon+kunnan+lohkokunnasta+1834-1858+%28G84%3A1%2F1-122%29&ay=2772572&sartun=303241.KA&atun=312108.KA&ay2=176957
http://digihakemisto.appspot.com/index_ay?amnimeke=Maanmittaushallituksen+uudistusarkisto&sarnimi=Suistamo&aynimi=Ahvenlampi%3B+Isojaonkartta+Suistamon+kunnan+lohkokunnasta+1834-1858+%28G84%3A1%2F1-122%29&ay=2772572&sartun=303241.KA&atun=312108.KA&ay2=176957
https://areena.yle.fi/1-4048234
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2016/01/suistamo-pyhan-nikolaoksen-kirkko.html
http://heninen.net/suistamo/historia_e.htm
http://www.kolumbus.fi/juha.seppanen/kuva/vanhat/maisula/maisula.html
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.ABC23E72ABF537089687C43AE6B0E959
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/905/country/9/area/27/
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.1589253E7546BD63E26080473BCE41E8
https://www.geni.com/projects/Village-Py%25C3%25B6ritt%25C3%25A4j%25C3%25A4-Suistamo-Finland/42884
https://www.geni.com/projects/Village-Py%25C3%25B6ritt%25C3%25A4j%25C3%25A4-Suistamo-Finland/42884
https://finna.fi/Record/museovirasto.F861A9E1DF91FC7491A74E4B2FA9802F
https://finna.fi/Record/museovirasto.B5FB0B9F46D227F170B8F5953FAD19F2
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http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=242335.KA&amnimeke=Suistamon+ortodoksise

n+seurakunnan+arkisto 

 

Sampo, Saran kylä Suistamolla 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/aineistot/kuvakokoelmat/etel%C3%A4-karjala-

kannas-ja-laatokka/saran-kyl%C3%A4-suistamolla 

 

Yle, EläväArkisto (artikkelit) 

https://haku.yle.fi/?query=Suistamo&service=elava-arkisto&type=article 

 

Karjalan kieli (Yle 1.10.2012) 

https://areena.yle.fi/audio/1-1632504 

 

Elonet, Suistamo 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Suistamo&type=AllFields 

 

blogit.fi, Suistamo 

https://www.blogit.fi/postaukset/suistamo 

 

 

 

 

 

 

Suojärvi 

Wikipedia, Suojärvi 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suoj%C3%A4rvi 

 

Suojärven pitäjäseura 

https://suojarvi.fi/ 

 

Suo-Säätiö 

https://suojarvi.fi/tietoa/suo-saatio/ 

 

luovutettukarjala.fi, Suojärvi 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/suojarvi/suojarvihist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Suojärvi 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/suojarvi/suojarvikart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Suojärvi 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/suojarvi/suojarvikuvina.htm  

 

Pitäjä pitäjältä, Suojärvi 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/suojarvi.pdf 

 

Museovirasto, kuvat, Suojärvi 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Suoj%C3%A4rvi&type=AllFields&limit=100  

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=242335.KA&amnimeke=Suistamon+ortodoksisen+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=242335.KA&amnimeke=Suistamon+ortodoksisen+seurakunnan+arkisto
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/aineistot/kuvakokoelmat/etel%C3%A4-karjala-kannas-ja-laatokka/saran-kyl%C3%A4-suistamolla
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/aineistot/kuvakokoelmat/etel%C3%A4-karjala-kannas-ja-laatokka/saran-kyl%C3%A4-suistamolla
https://haku.yle.fi/?query=Suistamo&service=elava-arkisto&type=article
https://areena.yle.fi/audio/1-1632504
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Suistamo&type=AllFields
https://www.blogit.fi/postaukset/suistamo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suoj%C3%A4rvi
https://suojarvi.fi/
https://suojarvi.fi/tietoa/suo-saatio/
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/suojarvi/suojarvihist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/suojarvi/suojarvikart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/suojarvi/suojarvikuvina.htm
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/suojarvi.pdf
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Suoj%C3%A4rvi&type=AllFields&limit=100
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Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Suojärvi 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224150%22%7D 

 

Kauas jäi Karjala – siirtokarjalaiset muistelevat entistä kotiseutuaan (Yle 5.5.2017) 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/05/05/kauas-jai-karjala-siirtokarjalaiset-muistelevat-entista-

kotiseutuaan 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Suojärvi 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/suojarvi.php?lang=fi  

 

Pitäjäesittely, Suojärvi (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=He-C8PCAJHo 

 

Sampo, Suojärvi 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/suoj%C3%A4rvi 

 

Suojärvi ja Salmi (Facebook-ryhmä, julkinen) 

https://www.facebook.com/groups/SuojarviJaSalmi/ 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Suojärvi 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/2017?page=1 

 

Suojärven Varpakylä, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.08A592CA046CE2CDF2CC03779F9EB729 

 

Sotahistorialliset kohteet, Bomban talo Suojärvi 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/560 

 

postileimat.com, Suojärvi 

http://www.postileimat.com/Smuut/S54.htm 

 

geni.com, Kylä Varpakylä, Suojärvi 

https://www.geni.com/projects/Village-Varpakyl%C3%A4-Suoj%C3%A4rvi-Finland/42733 

 

elavamuisti.fi, Hyrsylän evakkoja 

https://elavamuisti.fi/aikajana/hyrsylan-evakkoja 

 

vaunut.org, Suojärvi 

http://www.vaunut.org/kuvat/?liikp1=2714&liikp2=2466 

 

heninen.net, Suojärvi 

http://heninen.net/suojarvi/suomeksi.htm 

 

sukuni.fi, Suojärvi 

http://www.sukuni.fi/karjala/suojarvi.html 

 

Willimiehen jäljellä, Suojärvi / Kuikkaniemen sankarihautausmaa 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2016/04/suojarvi-kuikkaniemen-sankarihautausmaa.html 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224150%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224150%22%7D
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/05/05/kauas-jai-karjala-siirtokarjalaiset-muistelevat-entista-kotiseutuaan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/05/05/kauas-jai-karjala-siirtokarjalaiset-muistelevat-entista-kotiseutuaan
https://terijoki.spb.ru/kirkko/suojarvi.php?lang=fi
https://www.youtube.com/watch?v=He-C8PCAJHo
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/suoj%C3%A4rvi
https://www.facebook.com/groups/SuojarviJaSalmi/
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/2017?page=1
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.08A592CA046CE2CDF2CC03779F9EB729
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/560
http://www.postileimat.com/Smuut/S54.htm
https://www.geni.com/projects/Village-Varpakyl%C3%A4-Suoj%C3%A4rvi-Finland/42733
https://elavamuisti.fi/aikajana/hyrsylan-evakkoja
http://www.vaunut.org/kuvat/?liikp1=2714&liikp2=2466
http://heninen.net/suojarvi/suomeksi.htm
http://www.sukuni.fi/karjala/suojarvi.html
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2016/04/suojarvi-kuikkaniemen-sankarihautausmaa.html
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Sokos Hotel, Lomakohde Bomba 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/lomakohde-bomba-tarjoaa-tasokkaan-kylpylaelamyksen-upean-

luonnon-ja-elavaisen-karjalaiskylan-syleilyssa?publisherId=68574024&releaseId=69911326 

 

Jehkilän kylä Suojärvellä, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.883E5174931890C79411EC75D6D29952 

 

Sotahistorialliset kohteet, Ignoila Suojärvi 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1087 

 

Sotahistorialliset kohteet, Vanha valtionraja Kaksinainen Suojärvi 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1100 

 

Jeroisen kenttähautausmaa Suojärvi, finna 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1315 

 

Wikipedia, Annantehdas 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Annantehdas 

 

Suojärvi, Huttula; Ignoi Savinaisen talon venevaja, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:KK1899:43 

 

Oma Suojärvi -lehti 

https://suojarvi.fi/wpcproduct/oma-suojarvi-lehti/ 

 

tuomas.salste.net, Suojärvi: Sukulinkkejä 

https://www.tuomas.salste.net/suku/nimi/linkit-Suoj%C3%A4rvi~suojarvi 

 

Suojärvi, Hautavaaran tsasouna; tsasounan, tsasounan tornin sekä porttirakennuksen 

pohjapiirrokset, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:KK1899:263 

 

geni.com, Paikkakunta Suojärvi 

https://www.geni.com/projects/Locality-Suoj%C3%A4rvi-Finland-Ceded-Karelia/42764 

 

Suvilahti Suojärvi, finna 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1094 

 

Wikipedia, Runonlaulajapatsas 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Runolaulajapatsas_(Suoj%C3%A4rvi) 

 

Metsäradio: Metsää ja luontoa (16.10.2013) 

https://areena.yle.fi/audio/1-2059557 

 

Metsäradio: Ritoniemen hirsirakenteinen tsasouna 

https://areena.yle.fi/audio/1-2119777 

 

Rajantakaisia sankarihautoja kunnostetaan talkootyönä – avustukset hyviä kannustumia (Yle 

10.7.2014) 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/lomakohde-bomba-tarjoaa-tasokkaan-kylpylaelamyksen-upean-luonnon-ja-elavaisen-karjalaiskylan-syleilyssa?publisherId=68574024&releaseId=69911326
https://www.sttinfo.fi/tiedote/lomakohde-bomba-tarjoaa-tasokkaan-kylpylaelamyksen-upean-luonnon-ja-elavaisen-karjalaiskylan-syleilyssa?publisherId=68574024&releaseId=69911326
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.883E5174931890C79411EC75D6D29952
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1087
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1100
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1315
https://fi.wikipedia.org/wiki/Annantehdas
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:KK1899:43
https://suojarvi.fi/wpcproduct/oma-suojarvi-lehti/
https://www.tuomas.salste.net/suku/nimi/linkit-Suoj%C3%A4rvi~suojarvi
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:KK1899:263
https://www.geni.com/projects/Locality-Suoj%C3%A4rvi-Finland-Ceded-Karelia/42764
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1094
https://fi.wikipedia.org/wiki/Runolaulajapatsas_(Suoj%C3%A4rvi)
https://areena.yle.fi/audio/1-2059557
https://areena.yle.fi/audio/1-2119777
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https://yle.fi/uutiset/3-7346042 

 

Toivo-sedän Lastentunti Karjalan Suojärvellä (Yle, EläväArkisto) 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/10/19/toivo-sedan-lastentunti-karjalan-suojarvella 

 

vaunut.org 

http://www.vaunut.org/kuvat/?liikp1=2466 

 

Sotahistorialliset kohteet, Hyrsylä Suojärvi 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1086 

 

Sotahistorialliset kohteet, Hautavaara Suojärvi 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1090 

 

Suojärven seurahuone 

http://www.kolumbus.fi/~kd4997/Suojarvi/Suojarven%20seurahuone.htm 

 

Suojärven murteen pellavasanastoa (1969) 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/147482 

 

Sotahistorialliset kohteet, Annantehdas Karatsalmi Suojärvi 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1113 

 

Varpakylän kulkutautisairaala Suojärvellä, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.499ABAC416E6F4D8AE0A8BCA9AB60714 

 

Suvilahden Työväenyhdistys ry: n omistama työväentalo Kaipaan Välikylässä Suojärvellä, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:97.13 

 

Elonet, Suojärvi 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Suoj%C3%A4rvi&type=AllFields 

 

Yle EläväArkisto (artikkelit) 

https://haku.yle.fi/?query=Suoj%C3%A4rvi&service=elava-arkisto&type=article 

 

Yle EläväArkisto (Areena) 

https://haku.yle.fi/?query=Suoj%C3%A4rvi&service=elava-arkisto&type=areena 

 

 

 

 

 

 

 

Terijoki 

Wikipedia, Terijoki 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Terijoki 

 

https://yle.fi/uutiset/3-7346042
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/10/19/toivo-sedan-lastentunti-karjalan-suojarvella
http://www.vaunut.org/kuvat/?liikp1=2466
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1086
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1090
http://www.kolumbus.fi/~kd4997/Suojarvi/Suojarven%20seurahuone.htm
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/147482
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1113
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.499ABAC416E6F4D8AE0A8BCA9AB60714
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:97.13
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Suoj%C3%A4rvi&type=AllFields
https://haku.yle.fi/?query=Suoj%C3%A4rvi&service=elava-arkisto&type=article
https://haku.yle.fi/?query=Suoj%C3%A4rvi&service=elava-arkisto&type=areena
https://fi.wikipedia.org/wiki/Terijoki
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Teri-säätiö 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/teri-saatio.html 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Terijoki 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223980%22%7D 

 

Pitäjä pitäjältä, Terijoki 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/terijoki.pdf 

 

luovutettukarjala.fi, Terijoki 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/terijoki/terijokihist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Terijoki 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/terijoki/terijoenkart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Terijoki 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=37  

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Terijoen historia 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/teri-saatio/terijoen-historiaa.html  

 

Terijoki-seura ry 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/terijoki-seura-ry.html 

 

Hiekkarantoja, historiaa ja hyvä sijainti – Terijoki pyrkii tavoittamaan entisen loistonsa (Helsingin 

Uutiset 18.9.2019) 

https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/1242187 

 

Museovirasto, kuvat, Terijoki 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Terijoki&type=AllFields&dfApplied=1&limit

=100  

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Terijoki 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/teri.php?lang=fi  

 

Suomi rajan takana, Terijoki (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=K6Cj_pAHFLY  

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Terijoki 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Terijoki/Perustietoa 

 

Hiekkarantojen Terijoki: Huvilaelämää Kannaksella 

https://helsinkipietari150.vayla.fi/hiekkarantojen-terijoki-huvilaelamaa-kannaksella/ 

 

Kauan sitten Suomella oli oma loistokas Rivieransa, yksi Euroopan kuumimmista paikoista (IS 

25.8.2019) 

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9619c586-27a5-4221-9360-ce7cbfd150f8 

 

Suomen Riviera -blogi 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/teri-saatio.html
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223980%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223980%22%7D
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/terijoki.pdf
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/terijoki/terijokihist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/terijoki/terijoenkart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=37
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/teri-saatio/terijoen-historiaa.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/terijoki-seura-ry.html
https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/1242187
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Terijoki&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Terijoki&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://terijoki.spb.ru/kirkko/teri.php?lang=fi
https://www.youtube.com/watch?v=K6Cj_pAHFLY
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Terijoki/Perustietoa
https://helsinkipietari150.vayla.fi/hiekkarantojen-terijoki-huvilaelamaa-kannaksella/
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9619c586-27a5-4221-9360-ce7cbfd150f8


94 

 

https://nainenladajaraivaussaha.fi/matkapaivakirja/suomen-

riviera/?fbclid=IwAR02mAvJPJ_6KTbursEtyBPSnqLodPqkuqQZ5w2QicQ5RmIJMs4LtN4V940  

 

Kannaksen kierros. Jakso 4: Kannaksen kierros: Terijoki 

https://areena.yle.fi/1-3180964 

 

Ihanat Terijoen kesät! – Viipurin musiikin menestystarina 1918–1939 (Yle 21.11.2019) 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/11/21/ihanat-terijoen-kesat-viipurin-musiikin-menestystarina-1918-

1939 

 

hiski.genealogia.fi, Terijoki 

http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=549&TYPE=HTML 

 

Terijoki (Facebook-sivu) 

https://www.facebook.com/Terijoki-425237110936062/ 

 

Tuhatilmeiset kannakselaishuvilat: Terijoelta Pohjanmaalle siirretyt rakennukset (pro gradu, 

Jyväskylän yliopisto) 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60859 

 

Terijoki, Kellomäki, hood Harppulinna; sisäkuva, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:WMWTE1157:94 

 

Suomenlahden sannat 

https://terijoki.spb.ru/history/templ.php?page=lahden_fi&lang=en 

 

Sotahistorialliset kohteet, Riviera Terijoki 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/439/country/9/area/26 

 

Terijoki vuosien 1917–1918 tapahtumissa 

http://terijokifi.virtualserver24.nebula.fi/terijoki_1917.htm 

 

Suomalainen Terijoki oli 1900-luvun alussa huvikaupunki vailla vertaa (Karjalainen 12.7.2020) 

https://www.karjalainen.fi/kulttuuri/255184 

 

Terijoen ev.lut. srk Inkerin kirkossa Karjalassa (Järvenpään seurakunta) 

https://www.jarvenpaanseurakunta.fi/osallistu/kansainvalinen-toiminta/terijoki 

 

vaunut.org, Terijoki 

http://www.vaunut.org/kuvat/?paik=Terijoki 

 

Terijoki - Suomen Riviera  

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/80888/fd2011-pp00001495-pdf001.pdf?sequence=1 

 

olipakerrankarjala.fi, Terijoki "iloisten ukkojen kylä" 

http://www.olipakerrankarjala.fi/2019/03/terijoki-iloisten-ukkojen-kyla.html 

 

Terijoella riittää turisteja, vaikka ranta haisee (HS 15.7.2002) 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004066530.html 

 

https://nainenladajaraivaussaha.fi/matkapaivakirja/suomen-riviera/?fbclid=IwAR02mAvJPJ_6KTbursEtyBPSnqLodPqkuqQZ5w2QicQ5RmIJMs4LtN4V940
https://nainenladajaraivaussaha.fi/matkapaivakirja/suomen-riviera/?fbclid=IwAR02mAvJPJ_6KTbursEtyBPSnqLodPqkuqQZ5w2QicQ5RmIJMs4LtN4V940
https://areena.yle.fi/1-3180964
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/11/21/ihanat-terijoen-kesat-viipurin-musiikin-menestystarina-1918-1939
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/11/21/ihanat-terijoen-kesat-viipurin-musiikin-menestystarina-1918-1939
http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=549&TYPE=HTML
https://www.facebook.com/Terijoki-425237110936062/
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60859
https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:WMWTE1157:94
https://terijoki.spb.ru/history/templ.php?page=lahden_fi&lang=en
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/439/country/9/area/26
http://terijokifi.virtualserver24.nebula.fi/terijoki_1917.htm
https://www.karjalainen.fi/kulttuuri/255184
https://www.jarvenpaanseurakunta.fi/osallistu/kansainvalinen-toiminta/terijoki
http://www.vaunut.org/kuvat/?paik=Terijoki
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/80888/fd2011-pp00001495-pdf001.pdf?sequence=1
http://www.olipakerrankarjala.fi/2019/03/terijoki-iloisten-ukkojen-kyla.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004066530.html
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Terijoki dokumentti 2017, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=b-UJ13k_yCo 

 

Paavolaisten sukuseura ry, Terijoen haara 

https://paavolaiset.yhdistysavain.fi/tietoa-suvusta/tirttulasta-levinneet-keskihaarat/terijoen-haarat/ 

 

Terijoen pitsihuvilat tuotiin Vaskiluotoon joka osa tallella (Ilkka-Pohjolainen 19.9.2010) 

https://ilkkapohjalainen.fi/arkisto/terijoen-pitsihuvilat-tuotiin-vaskiluotoon-joka-osa-tallella-

1.501507 

 

postileimat.com, Terijoki 

http://www.postileimat.com/Tmuut/T14.htm 

 

Terijoki oli ensin venäläisten sitten suomalaisten lomaparatiisi Karjalassa (Etelä-Saimaa 22.3.2017) 

https://www.esaimaa.fi/paikalliset/3830793 

 

A Northern “Riviera”: Tourism in Terijoki in the 1920s and 1930s (Article) 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15022250701536826?journalCode=sjht20 

 

geni.com, Terijoki 

https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-Terijoki/44319 

 

Terijoen paikannimistöä (1957) 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/145594 

 

Runoretki Terijoen seudulle (Suomi-Venäjä-Seura) 

https://osastot.suomivenajaseura.fi/artikkelit/runoretki-terijoen-seudulle/ 

 

pintarest.com, Terijoki ja Halila 

https://fi.pinterest.com/mumpseli1/terijoki-ja-halila/ 

 

jormanmaailma.fi, Terijoki on ikuisesti menetetty 

http://www.jormanmaailma.fi/index.php?juttuId=jutut/karjala/terijoki.htm&menuId=karjala 

 

Säätiö vaalimassa terijokelaisuutta (Keski-Uusimaa 23.9.2020) 

https://www.keski-uusimaa.fi/paikalliset/3116527 

 

Terijoen seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223526.KA&amnimeke=Terijoen+seurakunnan+

arkisto 

 

näytelmät.fi, Terijoella (2017) 

https://naytelmat.fi/p/terijoella 

 

Kesänviettoon Terijoelle (Matkailuesite) 

http://www.antinseuraajat.net/wp-content/uploads/2014/10/Terijoen_matkailuesite.pdf 

 

Kirja-arvio: Terijoen laukausten pitkä kaiku 

https://journal.fi/tt/article/view/65847/26644 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-UJ13k_yCo
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leimat.fi, Terijoki 

https://www.leimat.fi/fi/terijoki 

 

Kolumni: Rovaniemen ja Terijoen matkailun vertailu (Lapin Kansa 30.9.2020) 

https://www.lapinkansa.fi/kolumni-matkailu-on-nyt-vaikeuksissa-tulevaisuudes/2949041 

 

eskoerkkila.fi, Jokohan aika ja Suomenlahden aallot ovat ennallistaneet Terijoen hiekkarannat? 

(4.8.2014) 

https://www.eskoerkkila.fi/blogi/2014/08/04/1733 

 

Terijoki 1590–1630 

http://www.metsapirtti.net/wiki/index.php/Terijoki_1590-1630 

 

Kerro meille: Mitä tiedät Terijoelta Oulun seudulle tuoduista hirsitaloista? (Kaleva 29.5.2018) 

https://www.kaleva.fi/kerro-meille-mita-tiedat-terijoelta-oulun-seudulle/1810215 

 

mikkoporvali.fi, Terroristeja Terijoella  

http://www.mikkoporvali.fi/index.php?page=1040&lang=1 

 

Suomeen paenneen hovineidon rappiodatsha Terijoella koki uskomattoman muodonmuutoksen 

supersuosituksi ravintolaksi (IS 27.7.2019) 

https://www.is.fi/matkat/art-2000006186325.html 

 

Terijoen taistelu 1918 – Johan Alarik Hannosen muistelmia (Ukunniemen Seudun Sanomia 

7.6.2021) 

https://www.uukuniemi.info/historia/terijoen-taistelu-1918-johan-alarik-hannosen-muistelmia/ 

 

kotonakaikkialla.blogspot.com, Terijoen hiekat 

http://kotonakaikkialla.blogspot.com/2019/08/terijoen-hiekat.html 

 

Willimiehen jäljillä. Terijoki/Terijoen ev.lut kirkko 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2016/03/terijoki-terijoen-evlut-kirkko.html 

 

Me teemme sen itse (Helsingin ortodoksinen seurakunta) 

https://www.hos.fi/me-teemme-sen-itse/ 

 

Terijoen Merikylpylän kasino, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.3900024AD8494709CB25F221121A2E20 

 

Terijoki, Kuokkala, Orthodox Church; hirsinen sipulikirkko, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:WMWTE1157:115 

 

Kauniit pitsihuvilat ja kansainväliset lomanviettäjät katosivat Terijoelta (HS 31.7.2017) 

https://www.hs.fi/matka/art-2000005303795.html 

 

terijokifi, Terijoki 

http://terijokifi.virtualserver24.nebula.fi/rajajoki.htm 

 

Terijoki-Juhla 2020 ja Teri-säätiön historiikin julkistamistilaisuus Järvenpään Seurojentalolla, 

Youtube 

https://www.leimat.fi/fi/terijoki
https://www.lapinkansa.fi/kolumni-matkailu-on-nyt-vaikeuksissa-tulevaisuudes/2949041
https://www.eskoerkkila.fi/blogi/2014/08/04/1733
http://www.metsapirtti.net/wiki/index.php/Terijoki_1590-1630
https://www.kaleva.fi/kerro-meille-mita-tiedat-terijoelta-oulun-seudulle/1810215
http://www.mikkoporvali.fi/index.php?page=1040&lang=1
https://www.is.fi/matkat/art-2000006186325.html
https://www.uukuniemi.info/historia/terijoen-taistelu-1918-johan-alarik-hannosen-muistelmia/
http://kotonakaikkialla.blogspot.com/2019/08/terijoen-hiekat.html
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2016/03/terijoki-terijoen-evlut-kirkko.html
https://www.hos.fi/me-teemme-sen-itse/
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.3900024AD8494709CB25F221121A2E20
https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:WMWTE1157:115
https://www.hs.fi/matka/art-2000005303795.html
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https://www.youtube.com/watch?v=LGn9suxSuCE 

 

Terijoki, Kuokkala, kylänäkymä; ravintoloita ja liikkeitä, etualalla nainen seisomassa kadulla, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV2375:22 

 

Terijoki, seurahuonerakennus puiston puolelta; kookas puurakennus, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV452:13 

 

Terijoen rajavartiopataljoonan aliupseereita, finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.16E8B02962F1AC39E341495B3F14569C 

 

Sotahistorialliset kohteet, Riviera Terijoki 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/439 

 

Terijoen kylpylaitoksen casino, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.FCD0805EA7BBA3C417C0EBFFC38B5B05 

 

peterpanbike.fi, Viipuri-Terijoki-Kronstadt-Pietarhovi-Pushkin 

https://www.peterpanbike.fi/201905-laatokka/piv-2-viipuri-terijoki-kronstadt-pietarhovi-pushkin-

235-km 

 

Wikipedia, Rajajoen rautatieasema 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Rajajoen_rautatieasema 

 

Wikipedia, Käkisalmen läänin rykmentti 

https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4kisalmen_l%C3%A4%C3%A4nin_rykmentti 

 

Sotahistorialliset kohteet, Terijoen vanha asema 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/438 

 

Terijoen uimarannalla meressä uimareita, taustalla pukukoppeja 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV699:1 

 

Terijoen puhelinluettelo 1938 

http://terijokifi.virtualserver24.nebula.fi/puhelinluettelo_1938.htm 

 

Suomen 1930-luvun suosikkilomakohde Terijoki nousee näyttämölle Lappeenrannassa (Yle 

25.3.2017) 

https://yle.fi/uutiset/3-9528689 

 

Laulu Terijoesta, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=klyWI-x1uTc 

 

Terijoki, hautamuistomerkkejä; Rakkauden hauta, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:WMWTE1157:119 

 

Terijoen teatteri (IL 27.11.2019) 

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/47b52dee-bdf7-4773-ba06-b0ef554cacfd 

 

Terijoelta Zelenogorskiin, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=LGn9suxSuCE
https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV2375:22
https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV452:13
https://finna.fi/Record/museovirasto.16E8B02962F1AC39E341495B3F14569C
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/439
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.FCD0805EA7BBA3C417C0EBFFC38B5B05
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https://www.youtube.com/watch?v=-S-9oE6CV20 

 

postileimat.com, Terijoki 

http://www.postileimat.com/kuvat/terijoki/F38b.htm 

 

Arkisto 1963: Terijoki kansainvälisenä kesänviettopaikkana (Yle EläväArkisto) 

https://areena.yle.fi/audio/1-1984529 

 

Tiedeykkönen: Mainio pikku sota - Britit sotimassa bolsevikkihallitusta vastaan Suomesta käsin v. 

1919 (Yle 11.10.2016) 

https://arenan.yle.fi/audio/1-3669352 

 

Ilja Repinin psykologinen taituruus näkyy niin poliittisissa maalauksissa kuin muotokuvissa 

(11.5.2021) 

https://areena.yle.fi/audio/1-50791341 

 

Willimiehen jäljillä, Terijoki / Sankarihautausmaa 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2016/03/terijoki-sankarihautausmaa.html 

 

Willimiehen jäljillä, Terijoki / Vanhan hautausmaan muistomerkki (julkaisu nro 800) 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2016/02/terijoki-vanhan-hautausmaan.html 

 

blogit.fi, Terijoki 

https://www.blogit.fi/postaukset/terijoki 

 

Elonet, Terijoki 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Terijoki&type=AllFields 

 

Yle EläväArkisto (Artikkelit), haku: Terijoki 

https://haku.yle.fi/?query=Terijoki&service=elava-arkisto&type=article  

 

Yle EläväArkisto (Areena), haku: Terijoki 

https://haku.yle.fi/?query=Terijoki&service=elava-arkisto&type=areena  

 

finna.fi, Terijoki-seuran julkaisuja 

https://bit.ly/3kgyyx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusikirkko 

Wikipedia Uusikirkko 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Uusikirkko 

https://www.youtube.com/watch?v=-S-9oE6CV20
http://www.postileimat.com/kuvat/terijoki/F38b.htm
https://areena.yle.fi/audio/1-1984529
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http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2016/02/terijoki-vanhan-hautausmaan.html
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https://haku.yle.fi/?query=Terijoki&service=elava-arkisto&type=areena
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Uusikirkko
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Pitäjä pitäjältä, Uusikirkko 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/uusikirkko.pdf 

 

Uusikirkko Kanneljärvi -lehti 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/uusikirkko-seura-

ry/toiminta/kotiseutulehti.html 

 

Uusikirkko-Säätiö (lopetettu 2018) 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/uusikirkko-seura-

ry/toiminta/uusikirkko-saatio.html 

 

luovutettukarjala.fi, Uusikirkko 

http://www.luovutettukarjala.fi/  

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Uusikirkko 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/uusikirkko/uudenkirkonkart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Uusikirkko 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/uusikirkko/uusikirkkokuvina.htm  

 

Uusikirkko-seura, Pääkaupunkiseudun uusikirkkolaiset, Turun Uusikirkko-kerho 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/uusikirkko-seura-ry.html 

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Uuskirkon historiaa 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/uusikirkko-seura-

ry/uusikirkko.html  

 

Uusikirkko Kanneljärvi (Facebook-ryhmä) 

https://www.facebook.com/groups/291234384806/ 

 

Museovirasto, kuvat, Uusikirkko 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Uusikirkko&type=AllFields&dfApplied=1&li

mit=100  

 

Uusikirkko Vpl, kylät ja asukkaat (Pääkaupunkiseudun uusikirkkolaiset r.y) 

http://uusikirkko.eu/etusivu.htm 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Uusikirkko 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/uusikirkko.php?lang=fi  

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Uusikirkko 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Uusikirkko/Perustietoa 

 

luovutettukarjala.fi, Uusikirkko 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/uusikirkko/uusikirkkohist.htm 

 

Karjalainen Nuorisoliitto, #minunjuureni, Uusikirkko 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunjuureni/uusikirkko/ 
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postileimat.com, Uusikirkko 

http://www.postileimat.com/Umuut/U07.htm 

 

Sotahistorialliset kohteet, Kellotapuli Uusikirkko 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/92 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Uusikirkko 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/2063 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Uusikirkko 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223771%22%7D 

 

kansallispuvut.fi, Uudenkirkon naisen kansallispuku 

http://www.kansallispuvut.fi/puvut/uusikirkko_np.htm 

 

Maakirjakartat 1600-luku, Uusikirkko 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25047?locale-attribute=fi 

 

Kirkolliset arkistot, Uusikirkko 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/uusikirkko_vl/uusikirkko_vl.htm 

 

Uusikirkko Vpl, Pintarest 

https://fi.pinterest.com/uusikirkko/_created/ 

 

leimat.fi, Uusikirkko 

https://www.leimat.fi/fi/uusikirkko 

 

Karjalaisten osoitekalenteri, Uusikirkko 

https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala37.htm 

 

Uudenkirkon ja Kivennavan Westerisiä 1500–1700 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/vesteristen.sukuseura.fi/uudenkirkon_ja_kivennavan_westeris

ia_1500-1700.pdf 

 

Sukuseura Pöyhönen Ry, Uusikirkko 

https://sukuseurapoyhonenry.wordpress.com/tutkittavat-sukuhaarat/uusikirkko/ 

 

Kolmisensataa henkeä vaali uusikirkkolaisia juuriaan (TS 18.8.2013) 

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/524079/Kolmisensataa+henkea+vaali+uusikirkkolaisia+juuriaa

n 

 

Willimiehen jäljillä, Uusikirkko/Uudenkirkon kirkko ja kellotapuli 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/08/uusikirkko-uudenkirkon-kirkko-ja.html 

 

uusikirkko_vpl, Instagram 

https://www.instagram.com/uusikirkko_vpl/?hl=fi 

 

Uusikirkko, vanha Halila, keuhkotautiparantola, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV206:70 

http://www.postileimat.com/Umuut/U07.htm
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/92
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/2063
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223771%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223771%22%7D
http://www.kansallispuvut.fi/puvut/uusikirkko_np.htm
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25047?locale-attribute=fi
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/uusikirkko_vl/uusikirkko_vl.htm
https://fi.pinterest.com/uusikirkko/_created/
https://www.leimat.fi/fi/uusikirkko
https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala37.htm
https://asiakas.kotisivukone.com/files/vesteristen.sukuseura.fi/uudenkirkon_ja_kivennavan_westerisia_1500-1700.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/vesteristen.sukuseura.fi/uudenkirkon_ja_kivennavan_westerisia_1500-1700.pdf
https://sukuseurapoyhonenry.wordpress.com/tutkittavat-sukuhaarat/uusikirkko/
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/524079/Kolmisensataa+henkea+vaali+uusikirkkolaisia+juuriaan
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/524079/Kolmisensataa+henkea+vaali+uusikirkkolaisia+juuriaan
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/08/uusikirkko-uudenkirkon-kirkko-ja.html
https://www.instagram.com/uusikirkko_vpl/?hl=fi
https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV206:70
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Pitäjäkartat, Kivennapa ja Uusikirkko 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24713 

 

Laulusävelmät IV (Uusikirkko) (2/4 a) 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/32874 

 

Sotahistorialliset kohteet, Lehtikuusimetsä Uusikirkko 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/98 

 

Kalannin kirkko (entinen Uusikirkko t.l.), finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_tmk.M20:200355:1 

 

Uusikirkko, Inon patterin tykkejä, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:WMWE223:64?imgid=1 

 

Arkistonmuodostaja: Uusikirkko-seura ry (Salo) 

http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=54208ECFAE144F38BD1D4B6D7

4F3EDEF?kuvailuTaso=AM&avain=15341.KA 

 

Uusikirkko; taideteos, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lahti.M44:LHMVHMLT9973:813 

 

Willimiehen jäljillä, Uusikirkko / Halilan kirkko 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/08/uusikirkko-halilan-kirkko.html 

 

Willimiehen jäljillä, Uusikirkko / Halilan parantola ja Lenin 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2018/02/uusikirkko-halilan-parantola-ja-lenin.html 

 

postileimat.com, Uusikirkko 

http://www.postileimat.com/kuvat/uusikirkko/x73901.htm 

 

Elonet, Terjiokelaiset Kannaksella 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_118296 

 

blogit.fi, Uusikirkko 

https://www.blogit.fi/postaukset/uusikirkko 

 

finna.fi Uusikirkko-seuran julkaisuja 

https://bit.ly/38aq9Wg  

 

 

 

 

 

 

 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24713
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/32874
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/98
https://www.finna.fi/Record/musketti_tmk.M20:200355:1
https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:WMWE223:64?imgid=1
http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=54208ECFAE144F38BD1D4B6D74F3EDEF?kuvailuTaso=AM&avain=15341.KA
http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=54208ECFAE144F38BD1D4B6D74F3EDEF?kuvailuTaso=AM&avain=15341.KA
https://www.finna.fi/Record/musketti_lahti.M44:LHMVHMLT9973:813
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/08/uusikirkko-halilan-kirkko.html
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2018/02/uusikirkko-halilan-parantola-ja-lenin.html
http://www.postileimat.com/kuvat/uusikirkko/x73901.htm
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_118296
https://www.blogit.fi/postaukset/uusikirkko
https://bit.ly/38aq9Wg
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Valkjärvi 

Wikipedia, Valkjärvi 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Valkj%C3%A4rvi_(Viipurin_l%C3%A4%C3%A4ni) 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Valkjärvi 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Valkjarvi/Perustietoa 

 

Pitäjä pitäjältä, Valkjärvi 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/valkjarvi.pdf 

 

Valkjärvi Karjalankannaksella (Facebook-ryhmä) 

https://www.facebook.com/ValkjarviKarjalankannaksella 

 

luovutettukarjala.fi, Valkjärvi 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/valkjarvi/valkjarvihist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Valkjärvi 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/valkjarvi/valkjarvenkart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Valkjärvi 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=46  

 

Shutterfly, Valkjärvi, kuvia (Valkjärvi-Säätiö ja pitäjäseura) 

https://valkjarvikarjala.shutterfly.com/ 

 

Museovirasto, kuvat, Valkjärvi 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&dfApplied=1&lookfor=Valkj%C3%A4rvi

&type=AllFields  

 

Valkjärven Pitäjäseura ry 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/valkjarven-pitajaseura-ry.html 

 

Sakkola.fi, Valkjärvi 

http://www.sakkola.fi/kylat/Valkjarvi.htm 

 

Kirkolliset arkistot, Valkjärvi 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/valkjarvi/valkjarvi.htm 

 

Karjalainen Nuorisoliitto, Valkjärvi/naisen puku 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/valkjarvi-naisen-puku/ 

 

Maakirjakartat 1600-luku, Valkjärvi 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25016 

 

geni.com, Valkjärvi 

https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-Valkj%25C3%25A4rvi/43466 

 

Jääkäripataljoona 2:n kasarmit Valkjärvellä, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.4BAF77B72F1FE1324C0F92853496D498 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Valkj%C3%A4rvi_(Viipurin_l%C3%A4%C3%A4ni)
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Valkjarvi/Perustietoa
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/valkjarvi.pdf
https://www.facebook.com/ValkjarviKarjalankannaksella
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/valkjarvi/valkjarvihist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/valkjarvi/valkjarvenkart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=46
https://valkjarvikarjala.shutterfly.com/
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&dfApplied=1&lookfor=Valkj%C3%A4rvi&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&dfApplied=1&lookfor=Valkj%C3%A4rvi&type=AllFields
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/valkjarven-pitajaseura-ry.html
http://www.sakkola.fi/kylat/Valkjarvi.htm
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/valkjarvi/valkjarvi.htm
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/valkjarvi-naisen-puku/
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25016
https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-Valkj%25C3%25A4rvi/43466
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.4BAF77B72F1FE1324C0F92853496D498
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Valkjärven seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223534.KA&amnimeke=Valkj%C3%A4rven+se

urakunnan+arkisto 

 

vaunut.org, Valkjärvi 

http://vaunut.org/kuva/47843 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/valkjarvi.php?lang=fi 

 

Kuvauksia Valkjärven kylistä ja koulupiireistä 

https://www.karjalanliitto.fi/media/jasenyhteisot/keuruun-karjalaseura-ry/kuvauksia-valkjarven-

kylista-ja-koulupiireista.pdf 

 

Elonet, Valkjärvi 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Valkj%C3%A4rvi&type=AllFields 

 

blogit, Valkjärvi 

https://www.blogit.fi/postaukset/valkj%C3%A4rvi+karjala 

 

Yle EläväArkisto (artikkelit) 

https://haku.yle.fi/?query=Valkj%C3%A4rvi&service=elava-arkisto&type=article 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Valkjärvi 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224010%22%7D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoksela 

Wikipedia, Vuoksela 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Vuoksela 

 

luovutettukarjala.fi, Vuoksela 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/vuoksela/vuokselahist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Vuoksela 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/vuoksela/vuokselankart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Vuoksela, kuvia 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/vuoksela/vuokselakuvina.htm  

 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223534.KA&amnimeke=Valkj%C3%A4rven+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223534.KA&amnimeke=Valkj%C3%A4rven+seurakunnan+arkisto
http://vaunut.org/kuva/47843
https://terijoki.spb.ru/kirkko/valkjarvi.php?lang=fi
https://www.karjalanliitto.fi/media/jasenyhteisot/keuruun-karjalaseura-ry/kuvauksia-valkjarven-kylista-ja-koulupiireista.pdf
https://www.karjalanliitto.fi/media/jasenyhteisot/keuruun-karjalaseura-ry/kuvauksia-valkjarven-kylista-ja-koulupiireista.pdf
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Valkj%C3%A4rvi&type=AllFields
https://www.blogit.fi/postaukset/valkj%C3%A4rvi+karjala
https://haku.yle.fi/?query=Valkj%C3%A4rvi&service=elava-arkisto&type=article
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224010%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224010%22%7D
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vuoksela
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/vuoksela/vuokselahist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/vuoksela/vuokselankart.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/vuoksela/vuokselakuvina.htm
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Pitäjä pitäjältä, Vuoksela 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/vuoksela.pdf 

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Vuokselan historiaa 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/vuoksela-seura-ry/vuoksela-

2.html  

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Vuoksela 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Vuoksela/Perustietoa 

 

Museovirasto, kuvat, Vuoksela  

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Vuoksela&type=AllFields&dfApplied=1&lim

it=100  

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Vuoksela 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224030%22%7D 

 

Vuoksela-seura ry 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/vuoksela-seura-ry.html 

 

Vuoksela-Seura ry (Facebook-ryhmä) 

https://www.facebook.com/Vuokselaseura/ 

 

Sotahistorialliset kohteet, Vuokselan kirkko ja hautausmaa 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/64 

 

Sampo (Karjalan sivistysseura), Vuoksela 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/vuoksela 

 

geni.com, Vuoksela 

https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-Vuoksela/43491 

 

postileimat.com, Vuoksela 

http://www.postileimat.com/Vmuut/V35.htm 

 

Vuokselan seurakunnan arkisto  

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223543.KA&amnimeke=Vuokselan+seurakunna

n+arkisto 

 

naistenaani.fi, Helena Virkka kansanedustajana 

https://www.naistenaani.fi/helena-virkki-1884-1968-kansanedustajana/ 

 

Karjalaisten osoitekirja, Vuoksela 

http://81-175-163-9.co.dnainternet.fi/hakem/karjala/karjala42.htm 

 

Willimiehen jäljillä, Vuoksela / Vuokselan kirkko 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/09/vuoksela-vuokselan-kirkko.html 

 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/vuoksela.pdf
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/vuoksela-seura-ry/vuoksela-2.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/vuoksela-seura-ry/vuoksela-2.html
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Vuoksela/Perustietoa
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Vuoksela&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Vuoksela&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224030%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224030%22%7D
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/vuoksela-seura-ry.html
https://www.facebook.com/Vuokselaseura/
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/64
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/vuoksela
https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-Vuoksela/43491
http://www.postileimat.com/Vmuut/V35.htm
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223543.KA&amnimeke=Vuokselan+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223543.KA&amnimeke=Vuokselan+seurakunnan+arkisto
https://www.naistenaani.fi/helena-virkki-1884-1968-kansanedustajana/
http://81-175-163-9.co.dnainternet.fi/hakem/karjala/karjala42.htm
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/09/vuoksela-vuokselan-kirkko.html
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Vuokselan kirkonkellojen evakkomatka päättyi Hattulaan (Hämeen Sanomat 29.5.2014) 

https://www.hameensanomat.fi/kaupunkiuutiset/vuokselan-kirkonkellojen-evakkomatka-paattyi-

hattulaan-1256448/ 

 

karjalaleimat.net, Vuoksela 

http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/vuoksela.htm 

 

kirkkohistoriankahinaa.blogspot.com, Kirkonsiirto, aseellista vahtia ja oman seurakunnan 

perustaminen - Vuokselan erikoinen kirkkoriita 

https://kirkkohistoriankahinaa.blogspot.com/2020/10/kirkonsiirto-aseellista-vahtia-ja-oman.html 

 

Koukussa Karjalaan vie Vuoksen poukamiin 

http://vintti.yle.fi/yle.fi/karjala/sivu6ea4.html?id=176 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/vuoksela.php?lang=fi 

 

Suvannon seutu, Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti 

http://sakkola.fi/suvannon-seutu/sseutu-index.htm 

 

Toivon hymy ei sammu (Kotimaa 18.8.2015) 

https://www.kotimaa.fi/blogit/toivon-hymy-ei-sammu/ 

 

Karjalaisten osoitekirja, Vuoksela 

https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala42.htm 

 

Vuonna 1921 pystytetty Vuokselan vuoden 1918 sodan sankaripatsas, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:14.34/Map 

 

Vuoksela, kartat (Suvannon seudun sukututkimuspiiri) 

http://www.suvannonsuvut.net/Tallenteita/Karttaprojekti/Vuoksela.htm 

 

sisäkuva Vuokselan Uudenkylän rukoushuoneesta, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.8935249673F66C640390A56C3639CB30 

 

Vanha kuja Vuokselan Uudessakylässä, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.F10051B3448B1EFAA494548BF7F31BED 

 

Vuoksela, Pitäjä Karjalan kannakselta 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/sites/default/files/kh-artikkelit/KH1982_03-04_353.pdf 

 

Vuokselan seurakunnan arkisto 

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223543.KA 

 

Willimiehen jäljillä, Vuoksela/Sankaripatsas 1918 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/09/vuoksela-sankaripatsas-1918.html 

 

Juuret Vuokselassa, Facebook-ryhmä 

https://www.facebook.com/groups/1457052137862144/ 

 

https://www.hameensanomat.fi/kaupunkiuutiset/vuokselan-kirkonkellojen-evakkomatka-paattyi-hattulaan-1256448/
https://www.hameensanomat.fi/kaupunkiuutiset/vuokselan-kirkonkellojen-evakkomatka-paattyi-hattulaan-1256448/
http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/vuoksela.htm
https://kirkkohistoriankahinaa.blogspot.com/2020/10/kirkonsiirto-aseellista-vahtia-ja-oman.html
http://vintti.yle.fi/yle.fi/karjala/sivu6ea4.html?id=176
https://terijoki.spb.ru/kirkko/vuoksela.php?lang=fi
http://sakkola.fi/suvannon-seutu/sseutu-index.htm
https://www.kotimaa.fi/blogit/toivon-hymy-ei-sammu/
https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala42.htm
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:14.34/Map
http://www.suvannonsuvut.net/Tallenteita/Karttaprojekti/Vuoksela.htm
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.8935249673F66C640390A56C3639CB30
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.F10051B3448B1EFAA494548BF7F31BED
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/sites/default/files/kh-artikkelit/KH1982_03-04_353.pdf
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223543.KA
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/09/vuoksela-sankaripatsas-1918.html
https://www.facebook.com/groups/1457052137862144/
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blogit.fi, Vuoksela 

https://www.blogit.fi/postaukset/vuoksela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoksenranta 

Wikipedia, Vuoksenranta 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Vuoksenranta 

 

Vuoksenranta seura 

https://www.vuoksenranta.fi/ 

 

Vuoksenranta-seura ry (Facebook-ryhmä) 

https://www.facebook.com/groups/vuoksenranta.fi 

 

Itä-Hämeen museon Vuoksenrannan osasto (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=jQUnzHuzW2g 

 

Pitäjä pitäjältä, Antrea/Vuoksenranta 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/antrea_vuoksenr.pdf 

 

Vuoksenranta-osasto Itä-Hämeen museossa 

https://www.vuoksenranta.fi/etusivu/vuoksenranta_museossa/  

 

luovutettukarjala.fi, Vuoksenranta 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/vuoksenranta/vuoksenrantahist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Vuoksenranta 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/vuoksenranta/vuoksenrantakart.htm  

  

Vuoksenrannan pitäjäesittely (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=FfEDMRNKpbg  

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Vuoksenranta 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223701%22%7D 

 

Museovirasto, kuvat, Vuoksenranta 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Vuoksenranta&type=AllFields&dfApplied=1

&limit=100  

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Vuoksen Säätiön historia 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/vuoksen-saatio/historia-2.html  

https://www.blogit.fi/postaukset/vuoksela
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vuoksenranta
https://www.vuoksenranta.fi/
https://www.facebook.com/groups/vuoksenranta.fi
https://www.youtube.com/watch?v=jQUnzHuzW2g
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/antrea_vuoksenr.pdf
https://www.vuoksenranta.fi/etusivu/vuoksenranta_museossa/
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/vuoksenranta/vuoksenrantahist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/vuoksenranta/vuoksenrantakart.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FfEDMRNKpbg
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223701%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223701%22%7D
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Vuoksenranta&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Vuoksenranta&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/vuoksen-saatio/historia-2.html
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Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Vuoksenranta 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Vuoksenranta/Perustietoa 

 

Vuoksenranta, Facebook-ryhmä 

https://www.facebook.com/groups/VUOKSENRANTA/about 

 

Jantusen sukuseura ry, Kaskiselkä ja Vuoskenranta 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/sukuseurat/jantusen-sukuseura-

ry/historiaa/kaskiselka-ja-vuoksenranta.html 

 

jukkajoutsi.com, Vuoksenranta 

http://jukkajoutsi.com/vuoksenranta.html 

 

Sotahistorialliset kohteet, Vuoksenrannan kirkko 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/62 

 

Vuoksenranta. Pitäjäesittely Karjalatalolla 

https://docplayer.fi/51362753-Vuoksenranta-pitajaesittely-karjalatalolla.html 

 

Vuoksenranta-seura yhdistää evakkojen jälkeläisiä (Yle 23.7.2011) 

https://yle.fi/uutiset/3-5396125 

 

Vuoksenrannan seurakunnan arkisto 

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223541.KA 

 

Kieltolauseen sanajärjestys Antrean ja Vuoksenrannan murteessa. 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/147447 

 

postileimat.com, Vuoksenranta 

http://www.postileimat.com/Vmuut/V36.htm 

 

Vuoksenrannan verkkolöytö: Maailman vanhin verkko löydettiin Vuoksenrannan Korpilahdelta 

vuonna 1914 

https://www.researchgate.net/publication/336231492_Vuoksenranta_net_find_Worlds_oldest_net_

was_found_at_Vuoksenranta_Korpilahti_in_1914_Popular_paper_in_Finnish_Vuoksenrannan_ver

kkoloyto_Maailman_vanhin_verkko_loydettiin_Vuoksenrannan_Korpilahdelta_vu/link/5d95adf392

851c2f70e56b04/download 

 

geni.com, Vuoksenranta 

https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-Vuoksenranta/44447 

 

Willimiehen jäljillä, Vuoksenranta / Vuoksenrannan kirkko 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/06/vuoksenranta-vuoksenrannan-kirkko.html 

 

Vuoksenranta Juhla evakkoonlähtö 75 vuotta (Vuoksenlaakso metodistiseurkunta) 

https://vuoksenlaakso.metodistikirkko.net/vuoksenranta-juhla-evakkoonlahto-80-vuotta/ 

 

Karjalainen osoitekirja, Vuoksenranta 

https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala43.htm 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Vuoksenranta/Perustietoa
https://www.facebook.com/groups/VUOKSENRANTA/about
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/sukuseurat/jantusen-sukuseura-ry/historiaa/kaskiselka-ja-vuoksenranta.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/sukuseurat/jantusen-sukuseura-ry/historiaa/kaskiselka-ja-vuoksenranta.html
http://jukkajoutsi.com/vuoksenranta.html
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/62
https://docplayer.fi/51362753-Vuoksenranta-pitajaesittely-karjalatalolla.html
https://yle.fi/uutiset/3-5396125
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223541.KA
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/147447
http://www.postileimat.com/Vmuut/V36.htm
https://www.researchgate.net/publication/336231492_Vuoksenranta_net_find_Worlds_oldest_net_was_found_at_Vuoksenranta_Korpilahti_in_1914_Popular_paper_in_Finnish_Vuoksenrannan_verkkoloyto_Maailman_vanhin_verkko_loydettiin_Vuoksenrannan_Korpilahdelta_vu/link/5d95adf392851c2f70e56b04/download
https://www.researchgate.net/publication/336231492_Vuoksenranta_net_find_Worlds_oldest_net_was_found_at_Vuoksenranta_Korpilahti_in_1914_Popular_paper_in_Finnish_Vuoksenrannan_verkkoloyto_Maailman_vanhin_verkko_loydettiin_Vuoksenrannan_Korpilahdelta_vu/link/5d95adf392851c2f70e56b04/download
https://www.researchgate.net/publication/336231492_Vuoksenranta_net_find_Worlds_oldest_net_was_found_at_Vuoksenranta_Korpilahti_in_1914_Popular_paper_in_Finnish_Vuoksenrannan_verkkoloyto_Maailman_vanhin_verkko_loydettiin_Vuoksenrannan_Korpilahdelta_vu/link/5d95adf392851c2f70e56b04/download
https://www.researchgate.net/publication/336231492_Vuoksenranta_net_find_Worlds_oldest_net_was_found_at_Vuoksenranta_Korpilahti_in_1914_Popular_paper_in_Finnish_Vuoksenrannan_verkkoloyto_Maailman_vanhin_verkko_loydettiin_Vuoksenrannan_Korpilahdelta_vu/link/5d95adf392851c2f70e56b04/download
https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-Vuoksenranta/44447
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/06/vuoksenranta-vuoksenrannan-kirkko.html
https://vuoksenlaakso.metodistikirkko.net/vuoksenranta-juhla-evakkoonlahto-80-vuotta/
https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala43.htm
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Vuoksen verkko -lehti 

https://www.vuoksenranta.fi/jaseneksi_liittyminen/vuoksenrantalainen_lehti/ 

 

karjalaleimat.net, Vuoksenranta 

http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/vuoksenranta.htm 

 

Vuoksenrannan Virolaiset Sukuseura r.y. 

http://vuoksenrannanvirolaiset.fi/ 

 

Antrea (Vuoksenranta) 6 Korpilahti  

http://www.mikroliitti.fi/tietoa/gallmj/vkasp9.htm 

 

Maastoautoretki Vuoksen rannoilla huikea kokemus (Sanomalehti Karjala 21.11.2015) 

https://www.karjala-lehti.fi/m/index.php?p=6&yl=2&id=72 

 

sukuposti.net, Vuoksenrannan hevonen 

http://www.sukuposti.net/hevoset/tytto/89140 

 

Vuoksenrannan kirkko (Vuoksenranta) 

http://wikimapia.org/25169661/fi/Vuoksenrannan-kirkko 

 

Karjalanpiirakoita Kanadaan saakka - Vuoksenranta-seuran Perinnepäivä välitti piirakkaperinnettä 

(Itä-Häme 29.10.2019) 

https://www.itahame.fi/paikalliset/786803 

 

Vuoksenranta-seuran perinnepäivät Joutsassa ensimmäistä kertaa (Joutsan Seutu 4.10.2017) 

https://www.joutsanseutu.fi/2017/10/04/vuoksenranta-seuran-perinnepaivat-joutsassa-ensimmaista-

kertaa/ 

 

Vuoksenrannan kirkon uusi elämä (Inkerin kirkko) 

http://www.inkerinkirkko.fi/2013/11/vuoksenrannan-kirkon-uusi-elama/ 

 

Muistojuhlamatka Vuoksenranta 7.6.2014, Marja Matikainen-Kallström 

http://www.marjomatikainen.fi/2014/06/09/muistojuhlamatka-vuoksenranta-7-6-2014-2/ 

 

30 vuotta sitten: Antrean ja Vuoksenrannan evakkojen käynti entisillä kotiseuduilla veti mielet 

apeiksi (Aamuposti 17.7.2020) 

https://www.aamuposti.fi/paikalliset/2338282 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/vuoksenranta.php?lang=fi 

 

Vuoksenrannan seurakunnan arkisto  

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223541.KA&amnimeke=Vuoksenrannan+seurak

unnan+arkisto 

 

Vuoksenranta, kirkko sekä pihaa, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV2048:40 

 

https://www.vuoksenranta.fi/jaseneksi_liittyminen/vuoksenrantalainen_lehti/
http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/vuoksenranta.htm
http://vuoksenrannanvirolaiset.fi/sukukirja.htm
http://www.mikroliitti.fi/tietoa/gallmj/vkasp9.htm
https://www.karjala-lehti.fi/m/index.php?p=6&yl=2&id=72
http://www.sukuposti.net/hevoset/tytto/89140
http://wikimapia.org/25169661/fi/Vuoksenrannan-kirkko
https://www.itahame.fi/paikalliset/786803
https://www.joutsanseutu.fi/2017/10/04/vuoksenranta-seuran-perinnepaivat-joutsassa-ensimmaista-kertaa/
https://www.joutsanseutu.fi/2017/10/04/vuoksenranta-seuran-perinnepaivat-joutsassa-ensimmaista-kertaa/
http://www.inkerinkirkko.fi/2013/11/vuoksenrannan-kirkon-uusi-elama/
http://www.marjomatikainen.fi/2014/06/09/muistojuhlamatka-vuoksenranta-7-6-2014-2/
https://www.aamuposti.fi/paikalliset/2338282
https://terijoki.spb.ru/kirkko/vuoksenranta.php?lang=fi
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223541.KA&amnimeke=Vuoksenrannan+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223541.KA&amnimeke=Vuoksenrannan+seurakunnan+arkisto
https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV2048:40
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Vuoksen Säätiö 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/vuoksen-saatio.html 

 

Sotahistorialliset kohteet, Äyräpään – Vuoksenrannan rajapyykit 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1591 

 

Löydetty Vuoksenrannan Martta-seuran kahvikuppi lahjoitetaan Vuoksenranta-museoon, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=lzW9zToLx1k 

 

Willimiehen jäljillä, Vuoksenranta / Sankarihaudat 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/06/vuoksenranta-sankarihaudat.html 

 

Elokuva Kempin Matti Vuoksenrannasta, Yhe evakkopojan muisteloit, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=Bkkx73lA1Ps 

 

Joulu Vuoksenrannan kirkossa. Tallennus live-lähetyksestä 24.12.2020, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=z7MWAXrXPjM 

 

Elonet, Äiti Vuoksi - Kannaksen levoton syli 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_1365881 

 

blogit.fi, Vuoksenranta 

https://www.blogit.fi/postaukset/vuoksenranta 

 

finna.fi, Vuoksenranta seuran julkaisuja 

https://bit.ly/3kgGX3H  

 

 

 

 

 

 

Äyräpää 

Wikipedia, Äyräpää 

https://fi.wikipedia.org/wiki/%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4 

 

Sotilaiden äänet 8: Äyräpää – puolustajan painajainen (Yle EläväArkisto) 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/21/sotilaiden-aanet-8-ayrapaa-puolustajan-painajainen 

 

luovutettukarjala.fi, Äyräpää 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/ayrapaa/ayrapaahist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Äyräpää 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/ayrapaa/ayrapaankart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Äyräpää 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/ayrapaa/ayrapaakuvina.htm  

 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/vuoksen-saatio.html
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1591
https://www.youtube.com/watch?v=lzW9zToLx1k
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/06/vuoksenranta-sankarihaudat.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bkkx73lA1Ps
https://www.youtube.com/watch?v=z7MWAXrXPjM
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_1365881
https://www.blogit.fi/postaukset/vuoksenranta
https://bit.ly/3kgGX3H
https://fi.wikipedia.org/wiki/%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/21/sotilaiden-aanet-8-ayrapaa-puolustajan-painajainen
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/ayrapaa/ayrapaahist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/ayrapaa/ayrapaankart.htm
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/ayrapaa/ayrapaakuvina.htm
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Pitäjäesittely, Äyräpää (Facebook Live) 

https://www.facebook.com/199879730088194/videos/1011409549671488  

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Äyräpään historia 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/ayrapaan-pitajaseura-

ry/ayrapaa.html  

 

Sotahistorialliset kohteet, Kohteet: Venäjä - Äyräpää - Vuosalmi 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/list/-/country/9/area/52/ 

 

Äyräpään Pitäjäseura ry 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/ayrapaan-pitajaseura-ry.html 

 

jput.fi, Äyräpää-Vuosalmen torjuntavoitto 

https://jput.fi/Vuosalmen_torjuntavoitto.htm 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Äyräpää 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/ayrapaa.php?lang=fi  

 

Heinäkuussa 1944 Äyräpää meni – mutta Vuosalmi piti (IS 26.6.2016) 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001198185.html 

 

Maakirjat 1600-luku, Äyräpää 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25051 

 

Äyräpää 8.8.2013 (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=qo5sORHjQpg 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Vuoksenranta 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223892%22%7D 

 

Karjalainen Nuorisoliitto, Äyräpää/naisen puku 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/ayrapaa-naisen-puku/ 

 

postileimat.com, Äyräpää 

http://www.postileimat.com/AOmuut/AO03.htm 

 

epmuisto.fi, Äyräpään Sankarihautausmaa 

http://epmuisto.fi/page412.html 

 

Äyräpään kenttähautausmaa, Äyräpää 

https://www.sotamuistomerkit.fi/sivu.php?id=358 

 

uusisuomi.fi, Eversti Ehrnrooth hukkasi pataljoonansa Äyräpään harjulle 

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/veikkohuuska/174098-eversti-ehrnrooth-hukkasi-pataljoonansa-

ayrapaan-harjulle/ 

 

geni.com, Äyräpää 

https://www.facebook.com/199879730088194/videos/1011409549671488
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/ayrapaan-pitajaseura-ry/ayrapaa.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/ayrapaan-pitajaseura-ry/ayrapaa.html
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/list/-/country/9/area/52/
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/ayrapaan-pitajaseura-ry.html
https://jput.fi/Vuosalmen_torjuntavoitto.htm
https://terijoki.spb.ru/kirkko/ayrapaa.php?lang=fi
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001198185.html
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25051
https://www.youtube.com/watch?v=qo5sORHjQpg
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223892%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223892%22%7D
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/ayrapaa-naisen-puku/
http://www.postileimat.com/AOmuut/AO03.htm
http://epmuisto.fi/page412.html
https://www.sotamuistomerkit.fi/sivu.php?id=358
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/veikkohuuska/174098-eversti-ehrnrooth-hukkasi-pataljoonansa-ayrapaan-harjulle/
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/veikkohuuska/174098-eversti-ehrnrooth-hukkasi-pataljoonansa-ayrapaan-harjulle/
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https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-

%25C3%2584yr%25C3%25A4p%25C3%25A4%25C3%25A4/44477 

 

sotapolku.fi, Äyräpään kirkonmäki, verinen taistelu 

https://www.sotapolku.fi/sotapolut/jalkavkirykmentti-23/yrpn-kirkonmki--verinen-taistelu-

jalkavkirykmentti-23--941248800/ 

 

eskoerkkilä.fi, "Vallitkoon rauha heidän leposijoillaan" 

https://www.eskoerkkila.fi/blogi/?k=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4 

 

vaunu.org, Äyräpää 

http://vaunut.org/sarja/5049 

 

Äyräpää 1939–1940 (Länsi-Suomi 6.12.2015) 

https://ls24.fi/artikkelit/ayrapaa-1939-1940 

 

Äyräpään ärjy (IL 30.11.2019) 

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/195266d1-97d3-401b-ba4a-910b76e6f5cb 

 

Äyräpää 5.3.1940, Nurmoo-Seura ry 

http://www.nurmoo-seura.fi/nurmoolaisuuresta/ayrapaa-5-3-1940/ 

 

kotus, Antreasta Äyräpäähän 

https://www.kotus.fi/julkaisut/nimijulkaisut/antreasta_ayrapaahan 

 

sotaveteraanit.fi, Äyräpäässä on tehty tämän vuoden etsintäkauden ensimmäiset 

sankarivainajalöydöt 

https://sotaveteraanit.fi/ayrapaassa-on-tehty-taman-vuoden-etsintakauden-ensimmaiset-

sankarivainajaloydot-toinen-on-viela-tunnistamatta-toinen-on-tyrjan-rykmentin-4-7-1944-kaatunut-

sotilas/ 

 

Elävä muisti, Äyräpään taistelu 

https://elavamuisti.fi/aikajana/ayrapaan-taistelut 

 

Willimiehen jäljillä, Äyräpää / Äyräpään kenttähautausmaa 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2016/04/ayrapaa-ayrapaan-kenttahautausmaa.html 

 

Karjalan Äyräpään suomalaiselle sotilashautausmaalle suunniteltiin lomakeskusta (SK 8.6.2016) 

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/eurooppa/karjalan-ayrapaan-suomalaiselle-

sotilashautausmaalle-suunniteltiin-lomakeskusta/?shared=925136-a274ae07-4 

 

Sotahistorialliset kohteet, Paakkolan lentokenttä Äyräpää 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/864 

 

uusisuomi.fi, Äyräpään kirkon raunioiden viimeiset suomalaiset 7.7.1944 

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/veikkohuuska/173608-ayrapaan-kirkon-raunioiden-viimeiset-

suomalaiset-7-7-1944/ 

 

geni.com, Äyräpää 

https://www.geni.com/projects/tag/%C3%A4yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4 

https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-%25C3%2584yr%25C3%25A4p%25C3%25A4%25C3%25A4/44477
https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-%25C3%2584yr%25C3%25A4p%25C3%25A4%25C3%25A4/44477
https://www.sotapolku.fi/sotapolut/jalkavkirykmentti-23/yrpn-kirkonmki--verinen-taistelu-jalkavkirykmentti-23--941248800/
https://www.sotapolku.fi/sotapolut/jalkavkirykmentti-23/yrpn-kirkonmki--verinen-taistelu-jalkavkirykmentti-23--941248800/
https://www.eskoerkkila.fi/blogi/?k=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4
http://vaunut.org/sarja/5049
https://ls24.fi/artikkelit/ayrapaa-1939-1940
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/195266d1-97d3-401b-ba4a-910b76e6f5cb
http://www.nurmoo-seura.fi/nurmoolaisuuresta/ayrapaa-5-3-1940/
https://www.kotus.fi/julkaisut/nimijulkaisut/antreasta_ayrapaahan
https://sotaveteraanit.fi/ayrapaassa-on-tehty-taman-vuoden-etsintakauden-ensimmaiset-sankarivainajaloydot-toinen-on-viela-tunnistamatta-toinen-on-tyrjan-rykmentin-4-7-1944-kaatunut-sotilas/
https://sotaveteraanit.fi/ayrapaassa-on-tehty-taman-vuoden-etsintakauden-ensimmaiset-sankarivainajaloydot-toinen-on-viela-tunnistamatta-toinen-on-tyrjan-rykmentin-4-7-1944-kaatunut-sotilas/
https://sotaveteraanit.fi/ayrapaassa-on-tehty-taman-vuoden-etsintakauden-ensimmaiset-sankarivainajaloydot-toinen-on-viela-tunnistamatta-toinen-on-tyrjan-rykmentin-4-7-1944-kaatunut-sotilas/
https://elavamuisti.fi/aikajana/ayrapaan-taistelut
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2016/04/ayrapaa-ayrapaan-kenttahautausmaa.html
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/eurooppa/karjalan-ayrapaan-suomalaiselle-sotilashautausmaalle-suunniteltiin-lomakeskusta/?shared=925136-a274ae07-4
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/eurooppa/karjalan-ayrapaan-suomalaiselle-sotilashautausmaalle-suunniteltiin-lomakeskusta/?shared=925136-a274ae07-4
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/864
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/veikkohuuska/173608-ayrapaan-kirkon-raunioiden-viimeiset-suomalaiset-7-7-1944/
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/veikkohuuska/173608-ayrapaan-kirkon-raunioiden-viimeiset-suomalaiset-7-7-1944/
https://www.geni.com/projects/tag/%C3%A4yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4
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Virtuaali Vuoksi, Äyräpään seutu 

http://www3.lut.fi/eki/vuoksivirtaa/kuvamateriaali/kuvagalleria/v/Ayrapaan+seutu/ 

 

Jakso 5: Vuosalmi - Äyräpää (YleAreena) 

https://areena.yle.fi/1-84626 

 

Jänkäjääkäreiden paluu Äyräpäähän ja Ihantalaan (Yle EläväArkisto) 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/12/19/jankajaakareiden-paluu-ayrapaahan-ja-ihantalaan 

 

Sotaorpo kantaa ikuisesti sodan muistoa mukanaan (Yle EläväArkisto) 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/20/sotaorpo-kantaa-ikuisesti-sodan-muistoa-mukanaan 

 

uusisuomi.fi, Kaksi Äyräpäätä – ääripäitä mutta samoja 

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/veikkohuuska/224620-kaksi-ayrapaata-aaripaita-mutta-samoja/ 

 

Vetäytyminen Siiranmäeltä Äyräpäähän 17.-19.6.44 

http://www.jr7.fi/joomla/index.php/siiranmaelta-ayrapaahan.html 

 

Äyräpää teki monista nurmolaisista sotaorpoja (Yle 30.11.2009) 

https://yle.fi/uutiset/3-5965315 

 

5.3.1940: Äyräpään vastahyökkäys epäonnistuu - tappiot suuria (Yle 3.6.2012) 

https://yle.fi/uutiset/3-5521388 

 

4.3.1940: Äyräpään kirkonmäki menetetään Vuosalmella (4.3.2010) 

https://yle.fi/uutiset/3-6150419 

 

Ehtookelloina Äyräpään kirkon kellot (Yle) 

https://areena.yle.fi/audio/1-718995 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Äyräpää 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Ayrapaa/Perustietoa 

 

Sotahistorialliset kohteet, Äyräpään harju 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/301 

 

Sotahistorialliset kohteet, Äyräpään kirkon paikka 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/61 

 

Suomen sotamuistomerkit, Äyräpään taistelut 

https://www.sotamuistomerkit.fi/sivu.php?id=374 

 

sisäkuva vuonna 1934 valmistuneesta Äyräpään luterilaisesta kirkosta, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.228C1970582059F14301CD4A72106F40 

 

Äyräpään seurakunnan arkisto  

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223546.KA 

 

Äyräpään seurakunnan arkisto  

http://www3.lut.fi/eki/vuoksivirtaa/kuvamateriaali/kuvagalleria/v/Ayrapaan+seutu/
https://areena.yle.fi/1-84626
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/12/19/jankajaakareiden-paluu-ayrapaahan-ja-ihantalaan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/20/sotaorpo-kantaa-ikuisesti-sodan-muistoa-mukanaan
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/veikkohuuska/224620-kaksi-ayrapaata-aaripaita-mutta-samoja/
http://www.jr7.fi/joomla/index.php/siiranmaelta-ayrapaahan.html
https://yle.fi/uutiset/3-5965315
https://yle.fi/uutiset/3-5521388
https://yle.fi/uutiset/3-6150419
https://areena.yle.fi/audio/1-718995
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Ayrapaa/Perustietoa
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/301
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/61
https://www.sotamuistomerkit.fi/sivu.php?id=374
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.228C1970582059F14301CD4A72106F40
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223546.KA
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http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223546.KA&amnimeke=%C3%84yr%C3%A4p

%C3%A4%C3%A4n+seurakunnan+arkisto 

 

karjalaleimat.com, Äyräpää 

http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/ayrapaa.htm 

 

Äyräpään maastomalli, Nurmo 

https://www.flickr.com/photos/kotiseutuliitto/30148898745 

 

Venäjän ja Suomen yhteistyö on tuonut tulosta; Äyräpäähän on saatu hauta- ja kirkkorauha 

https://www.eskoerkkila.fi/blogi/2013/07/28/1359 

 

Elonet, Äyräpää 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&type=Al

lFields&dfApplied=1&limit=20 

 

blogit.fi, Äyräpää 

https://www.blogit.fi/postaukset/%C3%A4yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4 

 

Yle EläväArkisto (artikkelit) 

https://haku.yle.fi/?query=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&service=elava-

arkisto&type=article  

  

Yle EläväArkisto (Areena) 

https://haku.yle.fi/?query=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&service=elava-

arkisto&type=areena  

 

Museovirasto, kuvat, Äyräpää 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A

%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C

3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4

%C3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%22&filter%5B%5D=%7Egeograph

ic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p

%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosalmi%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosal

mi%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j

%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4

%C3%A4%22&dfApplied=1&lookfor=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&type=AllField

s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223546.KA&amnimeke=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4n+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223546.KA&amnimeke=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4n+seurakunnan+arkisto
http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/ayrapaa.htm
https://www.flickr.com/photos/kotiseutuliitto/30148898745
https://www.eskoerkkila.fi/blogi/2013/07/28/1359
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20
https://www.blogit.fi/postaukset/%C3%A4yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4
https://haku.yle.fi/?query=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&service=elava-arkisto&type=article
https://haku.yle.fi/?query=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&service=elava-arkisto&type=article
https://haku.yle.fi/?query=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&service=elava-arkisto&type=areena
https://haku.yle.fi/?query=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&service=elava-arkisto&type=areena
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosalmi%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosalmi%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%22&dfApplied=1&lookfor=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosalmi%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosalmi%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%22&dfApplied=1&lookfor=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosalmi%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosalmi%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%22&dfApplied=1&lookfor=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosalmi%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosalmi%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%22&dfApplied=1&lookfor=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosalmi%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosalmi%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%22&dfApplied=1&lookfor=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&type=AllFields
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https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosalmi%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosalmi%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%22&dfApplied=1&lookfor=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&type=AllFields
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https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosalmi%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosalmi%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%22&dfApplied=1&lookfor=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&type=AllFields
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?limit=100&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+P%C3%B6ll%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosalmi%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%2C+Vuosalmi%22&filter%5B%5D=%7Egeographic_facet%3A%22Suomen+entinen+kunta%2Fpit%C3%A4j%C3%A4%2C+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%3B+%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4%22&dfApplied=1&lookfor=%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4&type=AllFields
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Kuntia, joiden Suomelle jääneet osat liitettiin naapurikuntiin (5 kpl): 
 

Jääski 

Wikipedia, Jääski 

https://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4%C3%A4ski 

 

Jääski-seura 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/jaaski-seura-ry.html 

 

luovutettukarjala.fi, Jääski 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/jaaski/jaaskihist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Jääski 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/jaaski/jaaskihist.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Jääski 

http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=11  

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Jaaski/Perustietoa 

 

Pitäjäesittely Jääski (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=pQWybVr95oU 

https://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4%C3%A4ski
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/jaaski-seura-ry.html
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/jaaski/jaaskihist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/jaaski/jaaskihist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/virtu/thumbnails.php?album=11
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Jaaski/Perustietoa
https://www.youtube.com/watch?v=pQWybVr95oU
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Karjalan Liiton verkkosivusto, Jääsken historiaa 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/jaaski-seura-ry/jaasken-pitajan-

historiaa.html  

 

Museovirasto, kuvat, Jääski 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=J%C3%A4%C3%A4ski&type=AllFields&df

Applied=1&limit=100  

 

Sukuseura Skytät, Jääsken pitäjä 

https://www.skytat.fi/kannaksen-sukuhaarat/oravalan-kylae/jaeaesken-pitaejae 

 

sukuni.fi, Jääski 

http://www.sukuni.fi/karjala/jaaski.html 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Jääski 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/jaaski.php?lang=fi  

 

Luovutetun Karjalan alueet elävät edelleen – uusi sukupolvi jääskeläisiä kasvamassa (Yle 

4.12.2015) 

https://yle.fi/uutiset/3-8503204 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Jääski 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/976?page=6 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Jääski 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223760%22%7D 

 

geni.com, Jääski 

https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-J%25C3%25A4%25C3%25A4ski/43941 

 

Soja Murto, Jääsken naisen tarkistettu kansallispuku 

https://www.kansallispuku.com/category/22/jaasken-naisen-tarkistettu-kansallispuku 

 

Kirkolliset arkistot, Jääski 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/jaaski/jaaski.htm 

 

kansallispuvussa.com, Jääski 

https://kansallispuvussa.com/jaaski/ 

 

Maakirjakartat 1600-luku, Jääski 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25037 

 

Virtuaali Vuoksi, Kuitu Oy Jääskessä 

http://www3.lut.fi/eki/vuoksivirtaa/virtuaalimatka_vuoksella/suomenruhr/kuituoy.html 

 

Jääsken seurakunnan arkisto, Jääski 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223422.KA&amnimeke=J%C3%A4%C3%A4sk

en+seurakunnan+arkisto 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/jaaski-seura-ry/jaasken-pitajan-historiaa.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/jaaski-seura-ry/jaasken-pitajan-historiaa.html
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=J%C3%A4%C3%A4ski&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=J%C3%A4%C3%A4ski&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://www.skytat.fi/kannaksen-sukuhaarat/oravalan-kylae/jaeaesken-pitaejae
http://www.sukuni.fi/karjala/jaaski.html
https://terijoki.spb.ru/kirkko/jaaski.php?lang=fi
https://yle.fi/uutiset/3-8503204
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/976?page=6
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223760%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223760%22%7D
https://www.geni.com/projects/Paikkakunta-J%25C3%25A4%25C3%25A4ski/43941
https://www.kansallispuku.com/category/22/jaasken-naisen-tarkistettu-kansallispuku
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/jaaski/jaaski.htm
https://kansallispuvussa.com/jaaski/
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25037
http://www3.lut.fi/eki/vuoksivirtaa/virtuaalimatka_vuoksella/suomenruhr/kuituoy.html
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223422.KA&amnimeke=J%C3%A4%C3%A4sken+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223422.KA&amnimeke=J%C3%A4%C3%A4sken+seurakunnan+arkisto
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postileimat.com, Jääski 

http://www.postileimat.com/Jmuut/J16.htm 

 

Rakkaudesta sukuun ja Jääskeen (Keskilaakso 15.8.2020) 

https://www.keskilaakso.fi/paikalliset/4042306 

 

Suur-Jääsken sukunimet 1500-luvulla. 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/150675 

 

Jääsken kirjojen tuuletus (Virta, kulttuuritalo) 

https://kulttuuritalovirta.fi/event/jaasken-kirjojen-tuuletus 

 

Karjalainen Nuorisoliitto, Jääski, tarkistettu/naisen puku 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/jaaski-tarkistettu-naisen-puku/ 

 

kansallispuvut.fi, Jääsken naisen kansallispuku 

http://www.kansallispuvut.fi/puvut/jaaski_np_2.htm 

 

Kalevalaisten naisten liitto, Rouva Haukiolle lahjoitettiin Jääsken kansallispuku (1.12.2017) 

https://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/2017/12/01/rouva-haukiolle-lahjoitettiin-jaasken-

kansallispuku/ 

 

kansallisgalleria, avara vaaramaisema (Jääski) 

https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/480193?imageId=287715 

 

Jääskeä (Valkealan Sanomat 12.12.2020) 

https://valkealansanomat.fi/jaaskea/ 

 

Enson yhteiskoulu (Jääski) 1943–1944 

http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/enson.htm 

 

Willimiehen jäljillä, Jääski / Jääsken sankarihautausmaa 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/05/jaaski-jaasken-sankarihautausmaa.html 

 

uusisuomi.fi, Vapaussota 25.3.1918 – Suomen armeijan Karjalan ryhmän taisteluja, Imatra, Jääski 

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jussina/vapaussota-25-3-1918-suomen-armeijan-karjalan-ryhman-

taisteluja-imatra-jaaski/ 

 

maurikin.blogspot.com, Mää Jääskee!  

https://maurikin.blogspot.com/2015/10/maa-jaaskee.html 

 

Mitä jääksi tarkoittaa? 

https://www.karjalanliitto.fi/media/jasenyhteisot/jaaski-seura-

ry/historiataulut/paneelit_145_1_small.pdf 

 

vuorelma.net, Jääski 

https://www.vuorelma.net/tuotteet.html?id=25/14 

 

Jääsken ja Kirvun asutusnimien paikallissijojen käyttö. 

http://www.postileimat.com/Jmuut/J16.htm
https://www.keskilaakso.fi/paikalliset/4042306
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/150675
https://kulttuuritalovirta.fi/event/jaasken-kirjojen-tuuletus
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/jaaski-tarkistettu-naisen-puku/
http://www.kansallispuvut.fi/puvut/jaaski_np_2.htm
https://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/2017/12/01/rouva-haukiolle-lahjoitettiin-jaasken-kansallispuku/
https://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/2017/12/01/rouva-haukiolle-lahjoitettiin-jaasken-kansallispuku/
https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/480193?imageId=287715
https://valkealansanomat.fi/jaaskea/
http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/enson.htm
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/05/jaaski-jaasken-sankarihautausmaa.html
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jussina/vapaussota-25-3-1918-suomen-armeijan-karjalan-ryhman-taisteluja-imatra-jaaski/
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jussina/vapaussota-25-3-1918-suomen-armeijan-karjalan-ryhman-taisteluja-imatra-jaaski/
https://maurikin.blogspot.com/2015/10/maa-jaaskee.html
https://www.karjalanliitto.fi/media/jasenyhteisot/jaaski-seura-ry/historiataulut/paneelit_145_1_small.pdf
https://www.karjalanliitto.fi/media/jasenyhteisot/jaaski-seura-ry/historiataulut/paneelit_145_1_small.pdf
https://www.vuorelma.net/tuotteet.html?id=25/14
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https://helda.helsinki.fi/handle/10138/145854 

 

Rohkea suntio pelasti upeat arvoesineet neuvostosotilaiden sytyttämästä kirkosta (Yle 5.8.2020) 

https://yle.fi/uutiset/3-11480642 

 

Jääsken rautatieasema, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.3C6F1097220A5A15C24485BB0862B4EE 

 

Kuitu Oy:n keinokuitutehdas Järvenkylässä Jääskessä, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.3EA512C72009570E7448F8DC637E3F60 

 

Vehviläisten sukuseura ry, Jääski 

http://www.vehvilaiset.net/Jaasken%20kihlakunnan%20historia%20I%20poimintoja.html 

 

Karjalainen Nuorisoliito, Jääski, tarkistamaton / naisen puku 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/jaaski-tarkistamaton-naisen-puku/ 

 

Soja Murto, Jääsken alueen miehen kansallispuku 

https://www.kansallispuku.com/category/23/jaasken-alueen-miehen-kansallispuku 

 

Greta ja William Lehtisen Säätiö, Enso-Gutzeit Oy, Jääski 

https://gretajawilliamlehtinen.fi/works/enso-gutzeit-oy-jaaski/ 

 

Karjalaiset ruokaperinteet pitäjittäin, Jääski 

http://www.sukuni.fi/karjalaisetsukuyhteisot/kurssit/kotisivu/pitajat/jaaski01.htm 

 

Evakkotaipaleen kokemukset eivät unohdu: "Isä laittoi muutaman kuukauden vanhan pikkusiskon 

syliini" (Yle 13.8.2016) 

https://yle.fi/uutiset/3-9092809 

 

Jääskeläinen -lehdet 

https://fliphtml5.com/homepage/bvqjp 

 

Evakot ja heidän jälkeläisensä kirjdasivat ylös muistoja: Jääski-seura julkaisi tuhdin lukupaketin 

(Lappeenrannan Uutiset 15.12.2016) 

https://www.lappeenrannanuutiset.fi/paikalliset/1749235 

 

Willimiehen jäljillä, Lappeenranta / Jääski - Joutseno pitäjänraja 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2013/01/joutseno-jaaski-joutseno-pitajanraja.html 

 

Willimiehen jäljillä, Jääski / Jääsken kirkko 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/05/jaaski-jaasken-kirkko.html 

 

Elonet, Jääski 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=J%C3%A4%C3%A4ski&type=AllFields 

 

 

 

 

 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/145854
https://yle.fi/uutiset/3-11480642
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.3C6F1097220A5A15C24485BB0862B4EE
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.3EA512C72009570E7448F8DC637E3F60
http://www.vehvilaiset.net/Jaasken%20kihlakunnan%20historia%20I%20poimintoja.html
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/jaaski-tarkistamaton-naisen-puku/
https://www.kansallispuku.com/category/23/jaasken-alueen-miehen-kansallispuku
https://gretajawilliamlehtinen.fi/works/enso-gutzeit-oy-jaaski/
http://www.sukuni.fi/karjalaisetsukuyhteisot/kurssit/kotisivu/pitajat/jaaski01.htm
https://yle.fi/uutiset/3-9092809
https://fliphtml5.com/homepage/bvqjp
https://www.lappeenrannanuutiset.fi/paikalliset/1749235
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2013/01/joutseno-jaaski-joutseno-pitajanraja.html
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/05/jaaski-jaasken-kirkko.html
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=J%C3%A4%C3%A4ski&type=AllFields
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Korpiselkä 

Wikipedia, Korpiselkä 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Korpiselk%C3%A4 

 

luovutettukarjala.fi, Korpiselkä 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/korpiselka/korpiselkahist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Korpiselkä 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/korpiselka/korpiselkakart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Korpiselkä 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/korpiselka/korpiselkakuvina.htm  

 

Korpiselän ortodoksinen seurakunta 

http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=1020&TYPE=HTML&LANG=FI 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Korpiselkä 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/korpiselka.php?lang=fi  

 

hiski.geneologia.fi, Korpiselkä 

http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=225&TYPE=HTML&LANG=FI 

 

Pitäjäesittely, Korpiselkä (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=yY9hapD6A1M 

 

Korpiselkä, pitäjäesittely (PowerPoint I) 

https://www.karjalanliitto.fi/media/korpiselk-e4-pit-e4j-e4esittely-15..9.2021-003.pdf  

 

Korpiselkä, pitäjäesittely (PowerPoint II) 

https://www.karjalanliitto.fi/media/korpisel-e4n-pit-e4j-e4seura-002.pdf  

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Korpiselän historiaa (Korpiselkä seura) 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/korpiselka-seura-ry/historia-

2.html  

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Korpiselän historiaa (Korpiselän pitäjäseura) 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/korpiselka-seura-ry/historia-

2.html  

 

Korpiselän pitäjäseura ry 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/korpiselan-pitajaseura-ry.html 

 

Esi-isien Korpiselkä on niin lähellä, mutta silti kaukana (Yle 19.8.2015) 

https://yle.fi/uutiset/3-8224067 

 

Museovirasto, kuvat, Korpiselkä 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Korpiselk%C3%A4
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/korpiselka/korpiselkahist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/korpiselka/korpiselkakart.htm
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/korpiselka/korpiselkakuvina.htm
http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=1020&TYPE=HTML&LANG=FI
https://terijoki.spb.ru/kirkko/korpiselka.php?lang=fi
http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=225&TYPE=HTML&LANG=FI
https://www.youtube.com/watch?v=yY9hapD6A1M
https://www.karjalanliitto.fi/media/korpiselk-e4-pit-e4j-e4esittely-15..9.2021-003.pdf
https://www.karjalanliitto.fi/media/korpisel-e4n-pit-e4j-e4seura-002.pdf
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/korpiselka-seura-ry/historia-2.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/korpiselka-seura-ry/historia-2.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/korpiselka-seura-ry/historia-2.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/korpiselka-seura-ry/historia-2.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/korpiselan-pitajaseura-ry.html
https://yle.fi/uutiset/3-8224067
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https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Korpiselk%C3%A4&type=AllFields&dfAppli

ed=1&limit=100  

 

pyrronsukuseura.fi, Korpiselkä-luento 

http://pyrronsukuseura.fi/data/documents/KORPISELKA-luento.pdf 

 

Korpiselän Pitäjäseura, Facebook-ryhmä 

https://www.facebook.com/Korpisel%C3%A4n-Pit%C3%A4j%C3%A4seura-140877069285026/, 

 

Pää- ja rippikirjat, Korpiselän rukoushuonekunnan arkisto 

http://digi.narc.fi/digi//hak_view.ka?hakid=35667 

 

Sotahistorialliset kohteet, Petäjävaara Korpiselän pitäjä 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/932/country/9/area/70/ 

 

Sampo (Karjalan sivistysseura), Korpiselkä 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/korpiselk%C3%A4 

 

santerinsukututkimukset, Suojärvi & Korpiselkä 

https://sites.google.com/site/santerinsukututkimukset/home/suojaervi-korpiselkae 

 

Korpiselkä Seura ry 

https://www.pohjoissavolaiset.fi/toimija/korpiselka-seura-ry/ 

 

heninen.net, Korpiselkä 

http://heninen.net/korpiselka/suomeksi.htm 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Korpiselkä 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/3204?page=1 

 

postileimat, Korpiselkä 

http://www.postileimat.com/Kmuut/K90.htm 

 

Korpiselän ortodoksisen seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=242043.KA&amnimeke=Korpisel%C3%A4n+or

todoksisen+seurakunnan+arkisto 

 

Puhtaanapidosta Korpiselän ja (nykyisen) Värtsilän pitäjien välisissä rajakylissä viime vuosisadan 

loppupuolella. Sanastollinen ja kansatieteellinen katsaus. 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/147031 

 

Sotahistoriallinen retki Tolvajärvelle heinäkuussa 2019 

http://docplayer.fi/123877033-Korpiselka-tolvajarvi-kartta-loytyy.html 

 

Vaaramaisemassa, Korpiselkää 1930-luvulla 

https://ilmop.vuodatus.net/lue/2020/06/korpiselkaa-1930-luvulla 

 

Ristisaatto Korpiselkään 2015, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=9Y5V6fsO7lw 

 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Korpiselk%C3%A4&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Korpiselk%C3%A4&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
http://pyrronsukuseura.fi/data/documents/KORPISELKA-luento.pdf
https://www.facebook.com/Korpisel%C3%A4n-Pit%C3%A4j%C3%A4seura-140877069285026/
http://digi.narc.fi/digi/hak_view.ka?hakid=35667
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/932/country/9/area/70/
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/korpiselk%C3%A4
https://sites.google.com/site/santerinsukututkimukset/home/suojaervi-korpiselkae
https://www.pohjoissavolaiset.fi/toimija/korpiselka-seura-ry/
http://heninen.net/korpiselka/suomeksi.htm
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/3204?page=1
http://www.postileimat.com/Kmuut/K90.htm
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=242043.KA&amnimeke=Korpisel%C3%A4n+ortodoksisen+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=242043.KA&amnimeke=Korpisel%C3%A4n+ortodoksisen+seurakunnan+arkisto
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/147031
http://docplayer.fi/123877033-Korpiselka-tolvajarvi-kartta-loytyy.html
https://ilmop.vuodatus.net/lue/2020/06/korpiselkaa-1930-luvulla
https://www.youtube.com/watch?v=9Y5V6fsO7lw
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Tykistön tulenkäytön kehittyminen VI armeijakunnan taisteluissa jatkosodan hyökkäysvaiheessa 

1941 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74403/SM364.pdf?sequence=1 

 

Korpiselän valtaus 10.7.1941 

http://kansataisteli.sshs.fi/julkaisemattomat-kirjoitukset/kirjoitukset/hy/Kirjoitus_0151.pdf 

 

Willimiehen jäljillä, Korpiselkä / Korpiselän kirkko 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2018/10/korpiselka-korpiselan-kirkko.html 

 

Korpiselän hirsilinnan korkein tarjous 35500 euroa (Savon Sanomat 29.1.2013) 

https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/3286822 

 

Ritualisaatio historiallisen Raja-Karjalan ortodoksisissa ristisaatoissa (Uskonnontutkija 1-2017) 

https://journal.fi/uskonnontutkija/article/download/64961/26153/ 

 

Raja-Karjalan ortodoksien nimenvalinta ja ristimänimivalikoima 1890–1914 

https://www.researchgate.net/publication/339935461_Raja-

Karjalan_ortodoksien_nimenvalinta_ja_ristimanimivalikoima_1890-1914 

 

karjalaleimat.net, Korpiselkä 

http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/korpiselka.htm 

 

vanhahistoria.blogspot.com, Korpiselän läpimurto 

http://vanhahistoria.blogspot.com/2014/11/korpiselan-lapimurto.html 

 

kantele.net, Kalevalan mailta 

http://www.kantele.net/kalevalan-mailta/827 

 

uskontotiettaturunyliopistossa.wordpress.com, Pyhiinvaellus uskoon, kotiseutuun ja historiaan 

https://uskontotiedettaturunyliopistossa.wordpress.com/tag/korpiselka/ 

 

Korpiselkä, Hoilola, Jehki Kanninen; pihapiirin asemapiirustus ja rakennusten pohjapiirustukset, 

finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:KK1018:534 

 

tukkikämppä Korpiselän Keskijärvellä, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.3DB27A223E548DFC56ADC27C15947F25 

 

Korpiselän vuonna 1890 vihitty luterilainen kirkko, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.32D42D5FD6FD8C664FCDF749081E8B17 

 

Korpiselän kirkonkylä, finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.A14042C256F98336C0A76DCF030F436E 

 

matkamies Tolvajärven kylätiellä Korpiselässä, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19670603:32353 

 

matkailijoita Taipaleen retkeilymajan kalliolla ihailemassa Tolvajärven kylänäkymää Korpiselässä, 

finna 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74403/SM364.pdf?sequence=1
http://kansataisteli.sshs.fi/julkaisemattomat-kirjoitukset/kirjoitukset/hy/Kirjoitus_0151.pdf
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2018/10/korpiselka-korpiselan-kirkko.html
https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/3286822
https://journal.fi/uskonnontutkija/article/download/64961/26153/
https://www.researchgate.net/publication/339935461_Raja-Karjalan_ortodoksien_nimenvalinta_ja_ristimanimivalikoima_1890-1914
https://www.researchgate.net/publication/339935461_Raja-Karjalan_ortodoksien_nimenvalinta_ja_ristimanimivalikoima_1890-1914
http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/korpiselka.htm
http://vanhahistoria.blogspot.com/2014/11/korpiselan-lapimurto.html
http://www.kantele.net/kalevalan-mailta/827
https://uskontotiedettaturunyliopistossa.wordpress.com/tag/korpiselka/
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:KK1018:534
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.3DB27A223E548DFC56ADC27C15947F25
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.32D42D5FD6FD8C664FCDF749081E8B17
https://finna.fi/Record/museovirasto.A14042C256F98336C0A76DCF030F436E
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19670603:32353
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https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19670603:32340 

 

Korpiselkä, Facebook-sivu 

https://www.facebook.com/korpiselkatalo.fi/ 

 

arkkitehti V. I. Barankejeffin suunnittelema, 1898 vihitty Korpiselän Pyhän Nikolaoksen kirkko, 

finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.2B135AB6318FF3106644C048B51C1147 

 

purouitto käynnissä Ägläjärven ja Yläjärven välillä Korpiselässä, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:88.18 

 

pisteaita Korpiselän Tolvajärven kylässä, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:96.37 

 

karjalainen maalaistalo Korpiselän Tolvajärvellä, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:97.30 

 

vanha karhunkaataja Jaakko Pyy emäntineen Korpiselän Ägläjärvellä, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:99.3 

 

maisema Tolvajärveltä Korpiselästä, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.E352E844A948FBD4445AEC5B547BFF6F 

 

tuohesta tehty paimentorvi Korpiselän Ristisalmelta, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:KK1178:407 

 

heinäntekoa Korpiselän Tolvajärvellä, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19670603:32336 

 

Pienen järjestön suuri ponnistus (Joensuun Uutiset 11.10.2018) 

http://www.joensuunuutiset.fi/pienen-jarjeston-suuri-ponnistus/ 

 

linkku eli puusalpa läävän ovesta Korpiselän Kokkarista, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.49C38B3694657995E0543FFB2E83EBC7 

 

Aittojoen silta Korpiselässä, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:36.22 

 

Korpiselkä Tšokka; katon päätykoriste, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:KK1018:303 

 

Semen Vornasen risukarhi Korpiselällä, finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.717197C4858D0E5B14794DD0CF58F16B 

 

Soanlahden seurakunnan Korpiselän rukoushuonekunnan arkistot 

http://digihakemisto.appspot.com/index_ay?amnimeke=Soanlahden+seurakunnan+Korpisel%C3%

A4n+rukoushuonekunnan+arkisto&sarnimi=P%C3%A4%C3%A4-

+ja+rippikirjat&aynimi=P%C3%A4%C3%A4-+ja+rippikirjat+1900-

1909+(I+Aa%3A1)&ay=365654&sartun=117537.KA&atun=223513.KA&ay2=78923 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19670603:32340
https://www.facebook.com/korpiselkatalo.fi/
https://finna.fi/Record/museovirasto.2B135AB6318FF3106644C048B51C1147
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:88.18
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:96.37
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:97.30
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:99.3
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.E352E844A948FBD4445AEC5B547BFF6F
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:KK1178:407
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19670603:32336
http://www.joensuunuutiset.fi/pienen-jarjeston-suuri-ponnistus/
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.49C38B3694657995E0543FFB2E83EBC7
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:36.22
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:KK1018:303
https://finna.fi/Record/museovirasto.717197C4858D0E5B14794DD0CF58F16B
http://digihakemisto.appspot.com/index_ay?amnimeke=Soanlahden+seurakunnan+Korpisel%C3%A4n+rukoushuonekunnan+arkisto&sarnimi=P%C3%A4%C3%A4-+ja+rippikirjat&aynimi=P%C3%A4%C3%A4-+ja+rippikirjat+1900-1909+(I+Aa%3A1)&ay=365654&sartun=117537.KA&atun=223513.KA&ay2=78923
http://digihakemisto.appspot.com/index_ay?amnimeke=Soanlahden+seurakunnan+Korpisel%C3%A4n+rukoushuonekunnan+arkisto&sarnimi=P%C3%A4%C3%A4-+ja+rippikirjat&aynimi=P%C3%A4%C3%A4-+ja+rippikirjat+1900-1909+(I+Aa%3A1)&ay=365654&sartun=117537.KA&atun=223513.KA&ay2=78923
http://digihakemisto.appspot.com/index_ay?amnimeke=Soanlahden+seurakunnan+Korpisel%C3%A4n+rukoushuonekunnan+arkisto&sarnimi=P%C3%A4%C3%A4-+ja+rippikirjat&aynimi=P%C3%A4%C3%A4-+ja+rippikirjat+1900-1909+(I+Aa%3A1)&ay=365654&sartun=117537.KA&atun=223513.KA&ay2=78923
http://digihakemisto.appspot.com/index_ay?amnimeke=Soanlahden+seurakunnan+Korpisel%C3%A4n+rukoushuonekunnan+arkisto&sarnimi=P%C3%A4%C3%A4-+ja+rippikirjat&aynimi=P%C3%A4%C3%A4-+ja+rippikirjat+1900-1909+(I+Aa%3A1)&ay=365654&sartun=117537.KA&atun=223513.KA&ay2=78923
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Korpiselän Vornas-suku: kultti ja runot (Karjalan Heimo 1986: 11-12) 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/artikkelit/korpisel%C3%A4n-vornas-suku-kultti-ja-

runot 

 

Korpiselkätalo herää Ruususen unesta (Yle 26.8.2013) 

https://yle.fi/uutiset/3-6779069 

 

Sotahistorialliset kohteet, Korpiselän kirkko 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/140 

 

kevätuitto käynnissä Korpiselän Yläjärvellä, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:50.24 

 

Tolvajärvi ennen sotaa (Yle EläväArkisto) 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/12/14/tolvajarvi-ennen-sotaa 

 

Sotahistorialliset kohteet, Tolvajärven matkailumaja Tolvajärvi 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/144/country/9/area/70/ 

 

tolvajärveläisen maalaistalon piha-aitaus portteineen Korpiselässä, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:97.34 

 

Willimiehen jäljillä, Korpiselkä / Sankarivainajat 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2018/10/korpiselka-sankarivainajat.html 

 

Korpiselän vanha kalmismaa (KSS, Sampo) 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/aineistot/kuvakokoelmat/kyl%C3%A4t-

nyky%C3%A4%C3%A4n/korpisel%C3%A4n-vanha-kalmismaa 

 

Ristisaatto jalkaisin Venäjän rajan yli kiinnostaa väkeä kaikkialta Suomesta (Yle 9.8.2018) 

https://areena.yle.fi/1-50006103 

 

Willimiehen jäljillä, Korpiselkä / Ortodoksinen hautausmaa 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2018/10/korpiselka-ortodoksinen-hautausmaa.html 

 

Sopottin talo Korpiselässä (KSS Sampo) 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/aineistot/kuvakokoelmat/kyl%C3%A4t-

nyky%C3%A4%C3%A4n/sopottin-talo-korpisel%C3%A4ss%C3%A4 

 

Hoilola 

http://www.tuupovaara.fi/matkailu/kylat/hoilola/ 

 

Yle Uutiset Itä-Suomi: Ristisaatto itärajan ylitse vanhaan Korpiselkään (Yle 10.8.2015) 

https://areena.yle.fi/1-2961449 

 

Vaaramaisemissa, Pommeja ja päiväkirjaa 1941. Korpiselän valtaus. 

https://ilmop.vuodatus.net/lue/2015/08/pommeja-ja-paivakirjaa-1941-korpiselan-valtaus 

 

Elonet, Korpiselkä 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/artikkelit/korpisel%C3%A4n-vornas-suku-kultti-ja-runot
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/artikkelit/korpisel%C3%A4n-vornas-suku-kultti-ja-runot
https://yle.fi/uutiset/3-6779069
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/140
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:50.24
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/12/14/tolvajarvi-ennen-sotaa
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/144/country/9/area/70/
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19451228:97.34
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2018/10/korpiselka-sankarivainajat.html
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/aineistot/kuvakokoelmat/kyl%C3%A4t-nyky%C3%A4%C3%A4n/korpisel%C3%A4n-vanha-kalmismaa
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/aineistot/kuvakokoelmat/kyl%C3%A4t-nyky%C3%A4%C3%A4n/korpisel%C3%A4n-vanha-kalmismaa
https://areena.yle.fi/1-50006103
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2018/10/korpiselka-ortodoksinen-hautausmaa.html
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/aineistot/kuvakokoelmat/kyl%C3%A4t-nyky%C3%A4%C3%A4n/sopottin-talo-korpisel%C3%A4ss%C3%A4
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/aineistot/kuvakokoelmat/kyl%C3%A4t-nyky%C3%A4%C3%A4n/sopottin-talo-korpisel%C3%A4ss%C3%A4
http://www.tuupovaara.fi/matkailu/kylat/hoilola/
https://areena.yle.fi/1-2961449
https://ilmop.vuodatus.net/lue/2015/08/pommeja-ja-paivakirjaa-1941-korpiselan-valtaus
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https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Korpiselk%C3%A4&type=AllFields 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Korpiselkä 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224090%22%7D 

 

blogit.fi, Korpiselkä 

https://www.blogit.fi/postaukset/korpiselk%C3%A4 

 

 

 

 

 

 

Pälkjärvi 

Wikipedia, Pälkjärvi 

https://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4lkj%C3%A4rvi 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Pälkjärvi 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224340%22%7D 

 

Pitäjäesittely, Pälkjärvi (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=BS10knKINZE&t=1528s  

 

Pälkjärvi (Facebook-ryhmä, yksityinen) 

https://www.facebook.com/groups/836289516382937/  

 

Pälkjärven Pitäjäseura Ry 

https://palkjarvi.fi/ 

 

Pälkjärven Pitäjäseura Ry, kuva-arkisto 

https://palkjarvi.fi/galleria/  

 

luouvettukarjala.fi, Pälkjärvi 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/palkjarvi/palkjarvihist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Pälkjärvi 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/palkjarvi/palkjarvihist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Pälkjärvi 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/palkjarvi/palkjarvikuvina.htm  

 

Pitäjä pitäjältä, Pälkjärvi 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/palkjarvi.pdf 

 

Sotahistorialliset kohteet, Ilmakanvuori Pälkjärvi 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/917 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=Korpiselk%C3%A4&type=AllFields
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224090%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224090%22%7D
https://www.blogit.fi/postaukset/korpiselk%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4lkj%C3%A4rvi
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224340%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224340%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=BS10knKINZE&t=1528s
https://www.facebook.com/groups/836289516382937/
https://palkjarvi.fi/
https://palkjarvi.fi/galleria/
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/palkjarvi/palkjarvihist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/palkjarvi/palkjarvihist.htm
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/palkjarvi/palkjarvikuvina.htm
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/palkjarvi.pdf
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/917
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Sotahistorialliset kohteet, Pappilanmäki Iljala Pälkjärvi 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/987/country/9/area/70/ 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Pälkjärvi 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/palkjarvi.php?lang=fi 

 

Museovirasto, kuvat, Pälkjärvi 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=P%C3%A4lkj%C3%A4rvi&type=AllFields&

dfApplied=1&limit=100  

 

postileimat.com, Pälkjärvi 

http://www.postileimat.com/Pmuut/P55.htm 

 

naistenaani.fi, Martta Immonen - muistoja pitkän elämän varrelta 

https://www.naistenaani.fi/martta-immonen-muistoja-pitkan-elaman-varrelta/ 

 

Pälkjärven seurakunnan arkisto 

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223495.KA 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Pälkjärvi 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1952 

 

Pälkjärven seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223495.KA&amnimeke=P%C3%A4lkj%C3%A

4rven+seurakunnan+arkisto 

 

Kirkolliset arkistot, Pälkjärvi 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/palkjarvi/palkjarvi.htm 

 

geni.com, Pälkjärvi 

https://www.geni.com/projects/Locality-P%25C3%25A4lkj%25C3%25A4rvi-Finland-Ceded-

Karelia/42953 

 

Pohjois-Karjalan hevosjalostusliiton näyttely, Pälkjärvi 26.6.1908 

http://www.sukuposti.net/tapahtuma/nayta/tapahtuma/36043 

 

Pälkjärven eräiden kansanomaisten kasvinnimien levinneisyyden tarkastelua. 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/146395 

 

henninen.net, Pälkjärvi 

http://heninen.net/palkjarvi/suomeksi.htm 

 

Värtsilä ja Pälkjärvi (Värtislän verkkolehti Värtsi) 

https://vartsi.net/2011/07/23/vartsila-ja-palkjarvi/ 

 

karjalaleimat.net, Pälkijärvi 

http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/palkjarvi.htm 

 

Sampo (Karjalan sivistysseura), Pälkjärvi 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/987/country/9/area/70/
https://terijoki.spb.ru/kirkko/palkjarvi.php?lang=fi
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=P%C3%A4lkj%C3%A4rvi&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=P%C3%A4lkj%C3%A4rvi&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
http://www.postileimat.com/Pmuut/P55.htm
https://www.naistenaani.fi/martta-immonen-muistoja-pitkan-elaman-varrelta/
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223495.KA
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/1952
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223495.KA&amnimeke=P%C3%A4lkj%C3%A4rven+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223495.KA&amnimeke=P%C3%A4lkj%C3%A4rven+seurakunnan+arkisto
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/palkjarvi/palkjarvi.htm
https://www.geni.com/projects/Locality-P%25C3%25A4lkj%25C3%25A4rvi-Finland-Ceded-Karelia/42953
https://www.geni.com/projects/Locality-P%25C3%25A4lkj%25C3%25A4rvi-Finland-Ceded-Karelia/42953
http://www.sukuposti.net/tapahtuma/nayta/tapahtuma/36043
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/146395
http://heninen.net/palkjarvi/suomeksi.htm
https://vartsi.net/2011/07/23/vartsila-ja-palkjarvi/
http://www.karjalaleimat.net/sivut/luettelot/palkjarvi.htm
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https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/p%C3%A4lkj%C3%A4rvi 

 

Wikipedia, Pälkjärven taistelu - Battle of Pälkjärvi 

https://fi.melayukini.net/wiki/Battle_of_P%C3%A4lkj%C3%A4rvi 

 

Pälkjärven piirimielisairaala-vihitty 1925–2 

http://www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi/historiayhdistys/100-vuotias-hilja-viljanen-

arjessa-tiukasti-kiinni-parhaat-onnittelumme/palkjarven-piirimielisairaala-vihitty-1925-2/ 

 

Willimiehen jäljillä, Pälkjärvi / Pälkjärven sankarihautausmaa 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/01/palkjarvi-palkjarven-sankarihautausmaa.html 

 

Pälkjärven pitäjäseuran johtokunnan kokous, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=-yZBKC_5K7c 

 

Karjalaiset ruokaperinteet pitäjittäin, Pälkjärvi 

http://www.sukuni.fi/karjalaisetsukuyhteisot/kurssit/kotisivu/pitajat/palkjar1.htm 

 

Sotahistorialliset kohteet, Pälkjärven taistelun 1808 muistomerkki 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/850/country/9/area/70/ 

 

Karjalaisten osoitekalenteri (1952), Pälkjärvi 

https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/index45f.htm 

 

naistenaani.fi, Aino Valonen muistelee 

https://www.naistenaani.fi/aino-valonen-muistelee/ 

 

Pälksaaren piirimielisairaala, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.6461C426CFE1169CA8E6E81A9536BA35 

 

Rajalla Pälkjärvellä (KSS Sampo) 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/aineistot/kuvakokoelmat/boris-karppelan-sota-ajan-

aunus/rajalla-p%C3%A4lkj%C3%A4rvell%C3%A4 

 

Willimiehen jäljillä, Pälkjärvi / Pälkjärven luterilainen kirkko 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/07/palkjarvi-palkjarven-luterilainen-kirkko.html 

 

Sanan loppuvokaalin kato Pälkjärven murteessa. 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/146396 

 

Pälkjärvi lastenkirja, 1870–1879 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/palkjarvi/lastenkirja_1870-1879_mko141-

147/hakemisto_2.htm 

 

naistenaani.fi, Riitta Pakarinen - sanataituri 

https://www.naistenaani.fi/riitta-pakarinen-sanataituri/ 

 

heninen.net, Pälkjärvi 

http://heninen.net/palkjarvi/english.htm 

 

https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/paikat/p%C3%A4lkj%C3%A4rvi
https://fi.melayukini.net/wiki/Battle_of_P%C3%A4lkj%C3%A4rvi
http://www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi/historiayhdistys/100-vuotias-hilja-viljanen-arjessa-tiukasti-kiinni-parhaat-onnittelumme/palkjarven-piirimielisairaala-vihitty-1925-2/
http://www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi/historiayhdistys/100-vuotias-hilja-viljanen-arjessa-tiukasti-kiinni-parhaat-onnittelumme/palkjarven-piirimielisairaala-vihitty-1925-2/
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2017/01/palkjarvi-palkjarven-sankarihautausmaa.html
https://www.youtube.com/watch?v=-yZBKC_5K7c
http://www.sukuni.fi/karjalaisetsukuyhteisot/kurssit/kotisivu/pitajat/palkjar1.htm
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/850/country/9/area/70/
https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/index45f.htm
https://www.naistenaani.fi/aino-valonen-muistelee/
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.6461C426CFE1169CA8E6E81A9536BA35
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/aineistot/kuvakokoelmat/boris-karppelan-sota-ajan-aunus/rajalla-p%C3%A4lkj%C3%A4rvell%C3%A4
https://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/aineistot/kuvakokoelmat/boris-karppelan-sota-ajan-aunus/rajalla-p%C3%A4lkj%C3%A4rvell%C3%A4
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/07/palkjarvi-palkjarven-luterilainen-kirkko.html
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/146396
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/palkjarvi/lastenkirja_1870-1879_mko141-147/hakemisto_2.htm
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/palkjarvi/lastenkirja_1870-1879_mko141-147/hakemisto_2.htm
https://www.naistenaani.fi/riitta-pakarinen-sanataituri/
http://heninen.net/palkjarvi/english.htm
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naistenaani.fi, Elsa Hirvonen - kummitätini oli lapsirakas ja vieraanvarainen emäntä 

https://www.naistenaani.fi/elsa-hirvonen-kummitatini-oli-lapsirakas-ja-vieraanvarainen-emanta/ 

 

Kansallisarkisto, Pälkjärvi 

https://www.archivesportaleurope.net/fi/directory/-/dir/content/FI-1/fa/120 

 

naistenaani.fi, Armi Ratia - Kauppiasperheen esikoinen 

https://www.naistenaani.fi/armi-ratia-kauppiasperheen-esikoinen/ 

 

Willimiehen jäljillä, Pälkjärvi / Hautausmaan muistelupaikka 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/08/palkjarvi-hautausmaan-muistelupaikka.html 

 

Digikoivikko, Ääne- ja muoto-opillisia tutkimuksia Pälkjärven kielimurteesta 

http://digikoivikko.vaarakirjastot.fi/items/show/839 

 

naistenaani.fi, Anni Kilpiranta - opettaja ja kunnanvaltuutettu 

https://www.naistenaani.fi/anni-kilpiranta-opettaja-ja-kunnanvaltuutettu/ 

 

Elonet, Pälkjärvi 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=P%C3%A4lkj%C3%A4rvi&type=AllFields 

 

blogit.fi, Pälkjärvi 

https://www.blogit.fi/postaukset/p%C3%A4lkj%C3%A4rvi 

 

 

 

 

 

Säkkijärvi 

Wikipedia, Säkkijärvi 

https://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4kkij%C3%A4rvi 

  

Säkkijärvi-Säätiö 

http://www.sakkijarvisaatio.fi/ 

 

Säkkijärvi-lehti 

http://www.sakkijarvisaatio.fi/sakkijarvi-lehti%ef%bb%bf/ 

 

luovutettukarjala.fi, Säkkijärvi 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sakkijarvi/sakkijarvihist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Säkkijärvi 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sakkijarvi/sakkijarvikart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Säkkijärvi 

https://www.luovutettukarjala.fi/  

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Säkkijärvi 

https://www.naistenaani.fi/elsa-hirvonen-kummitatini-oli-lapsirakas-ja-vieraanvarainen-emanta/
https://www.archivesportaleurope.net/fi/directory/-/dir/content/FI-1/fa/120
https://www.naistenaani.fi/armi-ratia-kauppiasperheen-esikoinen/
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/08/palkjarvi-hautausmaan-muistelupaikka.html
http://digikoivikko.vaarakirjastot.fi/items/show/839
https://www.naistenaani.fi/anni-kilpiranta-opettaja-ja-kunnanvaltuutettu/
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=P%C3%A4lkj%C3%A4rvi&type=AllFields
https://www.blogit.fi/postaukset/p%C3%A4lkj%C3%A4rvi
https://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4kkij%C3%A4rvi
http://www.sakkijarvisaatio.fi/
http://www.sakkijarvisaatio.fi/sakkijarvi-lehti%ef%bb%bf/
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sakkijarvi/sakkijarvihist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/sakkijarvi/sakkijarvikart.htm
https://www.luovutettukarjala.fi/
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https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Sakkijarvi/Perustietoa 

 

hiski.genealogia.fi, Säkkijärvi 

http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=527&TYPE=HTML 

 

Museovirasto, kuvat, Säkkijärvi 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=S%C3%A4kkij%C3%A4rvi&type=AllFields

&dfApplied=1&limit=100  

 

Säkkijärvi-lehti, Facebook-sivu 

https://www.facebook.com/sakkijarvilehti/ 

 

Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot, Topographica, Säkkijärvi 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/2025?page=1 

 

Karjalainen Nuorisoliitto, Säkkijärvi / naisen puku 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/sakkijarvi-naisen-puku/ 

 

Toloselta kävi proge ja polkka (Yle EläväArkisto) 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/10/16/toloselta-kavi-proge-ja-polkka 

 

Vottosen veljekset: Säkkijärven polkka (Yle EläväArkisto) 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/01/16/vottosen-veljekset-sakkijarven-polkka 

 

postileimat, Säkkijärvi 

http://www.postileimat.com/Smuut/S72.htm 

 

[Kalmbergin kartasto] Säkkijärvi, Virolahti, Viipurin maalaiskunta, Koivisto 

https://www.doria.fi/handle/10024/117466 

 

Sotahistorialliset kohteet, Ristiniemi Säkkijärvi 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/839 

 

ilmakuva Säkkijärven kirkonkylästä, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.D76CC80E18D3C18F4576E36B78FA0076 

 

Maakirjakartat 1600-luku, Säkkijärvi 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25045 

 

Suomen muistomerkit, Säkkijärvi 

https://www.sotamuistomerkit.fi/sivu.php?id=550 

 

Kirkolliset arkistot, Säkkijärvi 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/sakkijarvi/sakkijarvi.htm 

 

Vilajoki, kylä Säkkijärvellä 

http://vilajokisakkijarvi.omasivu.fi/ 

 

Kuurot muistavat: Karjalan evakko (https://viittomakielinenkirjasto.fi/) 

https://viittomakielinenkirjasto.fi/video/kuurot-muistavat-karjalan-evakko/ 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Sakkijarvi/Perustietoa
http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=527&TYPE=HTML
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=S%C3%A4kkij%C3%A4rvi&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=S%C3%A4kkij%C3%A4rvi&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://www.facebook.com/sakkijarvilehti/
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/2025?page=1
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunkansallispukuni/sakkijarvi-naisen-puku/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/10/16/toloselta-kavi-proge-ja-polkka
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/01/16/vottosen-veljekset-sakkijarven-polkka
http://www.postileimat.com/Smuut/S72.htm
https://www.doria.fi/handle/10024/117466
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/839
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.D76CC80E18D3C18F4576E36B78FA0076
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25045
https://www.sotamuistomerkit.fi/sivu.php?id=550
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/sakkijarvi/sakkijarvi.htm
http://vilajokisakkijarvi.omasivu.fi/
https://viittomakielinenkirjasto.fi/video/kuurot-muistavat-karjalan-evakko/
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Palkkamurhaa epäillään: F1-tuomariksi valitun Vitali Petrovin isä tuli joelle saunasta ja tarkka-

ampuja iski Säkkijärvellä (IS 24.10.2020) 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006698857.html 

 

Säkkijärven seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223524.KA&amnimeke=S%C3%A4kkij%C3%

A4rven+seurakunnan+arkisto 

 

Säkkijärvi elää eilistä ja tätä päivää Gartzin mainiossa dokumentissa (HS 24.12.1992) 

https://www.hs.fi/radiotelevisio/art-2000003201001.html 

 

kotus.fi, Säkkijärven polkkaa Kondratjevossa 

https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmat/kieli-

ikkuna_%281996_2010%29/sakkijarven_polkkaa_kondratejvossa 

 

Tutkielma Säkkijärven ja Ylämaan pitäjien venäläisistä lainasanoista 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/146971 

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Säkkijärvi 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223970%22%7D 

 

Kansallisgalleria, Säkkijärven poika  

https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/521331 

 

eskoerkkila.fi, Säkkijärven Vanhalle hautausmaalle on kerätty hautakiviä myös pitäjän muille 

hautausmaille haudattujen haudoilta 

https://www.eskoerkkila.fi/blogi/?k=S%C3%A4kkij%C3%A4rvi 

 

pirkanblogit.fi, Säkkijärvi se meiltä on pois, mutta jäipähän sentään polkka. 

https://www.pirkanblogit.fi/2021/arvi/sakkijarvi-se-meilta-on-pois-mutta-jaipahan-sentaan-

polkka/comment-page-1/ 

 

Kulttuuriklubilla puhuttiin juurista - Säkkijärvi-lehti on vaalinut karjalaisuutta yli 70 vuotta 

(Raumalainen 14.9.2016) 

https://ls24.fi/raumalainen/kulttuuriklubilla-puhuttiin-juurista-sakkijarvi-lehti-on-vaalinut-

karjalaisuutta-yli-70-vuotta 

 

Lemin Kirjava, Säkkijärvi 

https://www.leminkirjava.fi/tag/sakkijarvi/ 

 

Willimiehen jäljillä, Säkkijärvi / Vilajoki 1555 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/02/sakkijarvi-vilajoki-1555.html 

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Säkkijärvi 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/sakkijarvi.php?lang=fi 

 

Karjalaisten osoitekalenteri, Säkkijärvi 

https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala35.htm 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006698857.html
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223524.KA&amnimeke=S%C3%A4kkij%C3%A4rven+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223524.KA&amnimeke=S%C3%A4kkij%C3%A4rven+seurakunnan+arkisto
https://www.hs.fi/radiotelevisio/art-2000003201001.html
https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmat/kieli-ikkuna_%281996_2010%29/sakkijarven_polkkaa_kondratejvossa
https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmat/kieli-ikkuna_%281996_2010%29/sakkijarven_polkkaa_kondratejvossa
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/146971
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223970%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%223970%22%7D
https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/521331
https://www.eskoerkkila.fi/blogi/?k=S%C3%A4kkij%C3%A4rvi
https://www.pirkanblogit.fi/2021/arvi/sakkijarvi-se-meilta-on-pois-mutta-jaipahan-sentaan-polkka/comment-page-1/
https://www.pirkanblogit.fi/2021/arvi/sakkijarvi-se-meilta-on-pois-mutta-jaipahan-sentaan-polkka/comment-page-1/
https://ls24.fi/raumalainen/kulttuuriklubilla-puhuttiin-juurista-sakkijarvi-lehti-on-vaalinut-karjalaisuutta-yli-70-vuotta
https://ls24.fi/raumalainen/kulttuuriklubilla-puhuttiin-juurista-sakkijarvi-lehti-on-vaalinut-karjalaisuutta-yli-70-vuotta
https://www.leminkirjava.fi/tag/sakkijarvi/
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2019/02/sakkijarvi-vilajoki-1555.html
https://terijoki.spb.ru/kirkko/sakkijarvi.php?lang=fi
https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala35.htm
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Säkkijärven säästöpankki ja apteekki, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.789A9D051025B2094469F6EB8A948F1C 

 

Säkkijärvenpolkkaa, taidetta ja hakkoopiirakkaa – täysin tuhottu suomalainen paikkakunta jätti 

paljon jälkeensä (Yle 10.6.2017) 

https://yle.fi/uutiset/3-9657964 

 

Säkkijärvi, perhekuva hirsitalon kuistilla; todennäköisesti Junnolan perhettä, isä, äiti ja kolme 

poikaa koiran kanssa, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV728:5 

 

Markku Tuominen - Unten Säkkijärvi, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=ozu5bxu5mbI 

 

Säkkijärvi lastenkirja, 1839-1858 

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/sakkijarvi/lastenkirja_1839-1858_uk752-

753/hakemisto_1.htm 

 

Säkkijärven sukuja tutkiville, Paikkakunta Säkkijärvi -tein kyläprojekteja: 

Ahola https://www.geni.com/projects/Ahola/49530  

Alahäme https://www.geni.com/projects/Alahäme/49531  

Alaoutila https://www.geni.com/projects/Alaoutila/49532  

Heinlahti https://www.geni.com/projects/Heinlahti/49533  

Huovila https://www.geni.com/projects/Huovila/49534  

Hyppälä https://www.geni.com/projects/Hyppälä/49535  

Iivanala https://www.geni.com/projects/Iivanala/49536   

Jokikylä https://www.geni.com/projects/Jokikylä/49537  

Kallola https://www.geni.com/projects/Kallola/49538  

Karvala https://www.geni.com/projects/Karvala/49539  

Kaukiala https://www.geni.com/projects/Kaukiala/49540  

Kirkonkylä https://www.geni.com/projects/Kirkonkylä/49541  

Kolhola https://www.geni.com/projects/Kolhola/49542  

Kolkka https://www.geni.com/projects/Kolkka/49543   

Lahtiala https://www.geni.com/projects/Lahtiala/49544  

Laihajärvi https://www.geni.com/projects/Laihajärvi/49545  

Laisniemi https://www.geni.com/projects/Laisniemi/49546  

Lavola https://www.geni.com/projects/Lavola/49547  

Muhulahti https://www.geni.com/projects/Muhulahti/49548  

Nisalahti https://www.geni.com/projects/Nisalahti/49549  

Nurmela https://www.geni.com/projects/Nurmela/49550  

Paakkala https://www.geni.com/projects/Paakkala/49551  

Ristsatama https://www.geni.com/projects/Ristsatama/49552  

Salajärvi https://www.geni.com/projects/Salajärvi/49553  

Santajoki https://www.geni.com/projects/Santajoki/49554   

Siissala https://www.geni.com/projects/Siissala/49555  

Suurpäälä https://www.geni.com/projects/Suurpäälä/49556  

Tapiola https://www.geni.com/projects/Tapiola/49557  

Teikarsaari https://www.geni.com/projects/Teikarsaari/49558  

Vilajoki https://www.geni.com/projects/Vilajoki/49559  

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.789A9D051025B2094469F6EB8A948F1C
https://yle.fi/uutiset/3-9657964
https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV728:5
https://www.youtube.com/watch?v=ozu5bxu5mbI
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/sakkijarvi/lastenkirja_1839-1858_uk752-753/hakemisto_1.htm
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/sakkijarvi/lastenkirja_1839-1858_uk752-753/hakemisto_1.htm
https://www.geni.com/projects/Ahola/49530
https://www.geni.com/projects/Alahäme/49531
https://www.geni.com/projects/Alaoutila/49532
https://www.geni.com/projects/Heinlahti/49533
https://www.geni.com/projects/Huovila/49534
https://www.geni.com/projects/Hyppälä/49535
https://www.geni.com/projects/Iivanala/49536
https://www.geni.com/projects/Jokikylä/49537
https://www.geni.com/projects/Kallola/49538
https://www.geni.com/projects/Karvala/49539
https://www.geni.com/projects/Kaukiala/49540
https://www.geni.com/projects/Kirkonkylä/49541
https://www.geni.com/projects/Kolhola/49542
https://www.geni.com/projects/Kolkka/49543
https://www.geni.com/projects/Lahtiala/49544
https://www.geni.com/projects/Laihajärvi/49545
https://www.geni.com/projects/Laisniemi/49546
https://www.geni.com/projects/Lavola/49547
https://www.geni.com/projects/Muhulahti/49548
https://www.geni.com/projects/Nisalahti/49549
https://www.geni.com/projects/Nurmela/49550
https://www.geni.com/projects/Paakkala/49551
https://www.geni.com/projects/Ristsatama/49552
https://www.geni.com/projects/Salajärvi/49553
https://www.geni.com/projects/Santajoki/49554
https://www.geni.com/projects/Siissala/49555
https://www.geni.com/projects/Suurpäälä/49556
https://www.geni.com/projects/Tapiola/49557
https://www.geni.com/projects/Teikarsaari/49558
https://www.geni.com/projects/Vilajoki/49559
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Vilaniemi https://www.geni.com/projects/Vilaniemi/49560  

Väkevälä https://www.geni.com/projects/Väkevälä/49561  

Ylähäme https://www.geni.com/projects/Ylähäme/49562  

Yläoutila https://www.geni.com/projects/Yläoutila/49563  

Säkkijärvestä Häsälä https://www.geni.com/projects/Häsälä/49564  

Rakkola https://www.geni.com/projects/Rakkola/49565  

Vuonna 1929 perustettuun Ylämaan kuntaan liitettiin Säkkijärvestä Hujakkala 

https://www.geni.com/projects/Hujakkala/49566  

Hyttilä https://www.geni.com/projects/Hyttilä/49567  

Ihaksela https://www.geni.com/projects/Ihaksela/49568  

Lahnajärvi https://www.geni.com/projects/Lahnajärvi/49569  

Sirkjärvi https://www.geni.com/projects/Sirkjärvi/49570  

Säämälä https://www.geni.com/projects/Säämälä/49571  

Timperilä https://www.geni.com/projects/Timperilä/49572  

Villala https://www.geni.com/projects/Villala/49573  

Ylijärvi https://www.geni.com/projects/Ylijärvi/49574  

 

Niemenlautan kartano Säkkijärvellä, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.5C75547AF46261A2BE456EFE73CDB6EF 

 

Hyppälän kylän kansakoulu Säkkijärvellä, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.6CC06FB70A710FC807B38C6159D0767A 

 

Kansallisgalleria, Elsa Simberg (3. vas.) höyrylaiva s/s Säkkijärven kannella, 1905 

https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/386233 

 

Wikipedia, Säkkijärven Sanomat 

https://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4kkij%C3%A4rven_Sanomat 

 

Venäjä nosti merestä vanhat suomalaiset graniittipylväät – upposivat yli 200 vuotta sitten matkalla 

Pietariin (IS 7.10.2020) 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006661466.html 

 

Säkkijärven Sanomat, digitalliset aineistot, Kansalliskirjasto 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/titles/fk14759?display=THUMB&year=1898 

 

vanha piiskuupetäjä kaadetaan Säkkijärven kirkonmäeltä, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.C67967F997CC0E676145EC31B759D298 

 

Muistohetki Säkkijärvellä (Kaakonkulma 22.7.2018) 

https://www.kaakonkulma.fi/paikalliset/4035516 

 

Lemillä Säkkijärven polkan tahdissa (Länsi-Saimaan Sanomat 15.6.2017) 

https://www.lansisaimaa.fi/paikalliset/4057650 

 

Sotahistorialliset kohteet, Satamaniemi Säkkijärvi 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/842 

 

sisäkuva vuonna 1833 valmistuneesta Säkkijärven kirkosta, finna 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.DB5ED1B7702532C78F1D543D96727490 

https://www.geni.com/projects/Vilaniemi/49560
https://www.geni.com/projects/Väkevälä/49561
https://www.geni.com/projects/Ylähäme/49562
https://www.geni.com/projects/Yläoutila/49563
https://www.geni.com/projects/Häsälä/49564
https://www.geni.com/projects/Rakkola/49565
https://www.geni.com/projects/Hujakkala/49566
https://www.geni.com/projects/Hyttilä/49567
https://www.geni.com/projects/Ihaksela/49568
https://www.geni.com/projects/Lahnajärvi/49569
https://www.geni.com/projects/Sirkjärvi/49570
https://www.geni.com/projects/Säämälä/49571
https://www.geni.com/projects/Timperilä/49572
https://www.geni.com/projects/Villala/49573
https://www.geni.com/projects/Ylijärvi/49574
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.5C75547AF46261A2BE456EFE73CDB6EF
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.6CC06FB70A710FC807B38C6159D0767A
https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/386233
https://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4kkij%C3%A4rven_Sanomat
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006661466.html
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/titles/fk14759?display=THUMB&year=1898
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.C67967F997CC0E676145EC31B759D298
https://www.kaakonkulma.fi/paikalliset/4035516
https://www.lansisaimaa.fi/paikalliset/4057650
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/842
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.DB5ED1B7702532C78F1D543D96727490
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Säkkijärven Yhteiskoulun II luokan oppilaat ja opettaja, finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.E7DF9D4E4437E2C68B0DD0EDE4E3A7AD 

 

arkkitehti Carl Ludvig Engelin suunnittelema, vuonna 1833 valmistunut Säkkijärven kirkko, finna 

https://finna.fi/Record/museovirasto.D7D3E927F750D18B324E33EEDC57FE73 

 

Tiesitkö, että Säkkijärven polkka pelasti Viipurin? 

https://trafiikki.fi/tiesitko-etta-sakkijorven-polkka/ 

 

Kansanmuusikko Badu Ndjai innostui Säkkijärven polkasta (Yle EläväArkisto) 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/11/22/basaari-afro-sakkijarvi 

 

Määppäs sanomaa, sanoi säkkijärveläinen (Yle 5.6.2009) 

https://yle.fi/uutiset/3-5775132 

 

Säkkijärven polkka -elokuva 

https://areena.yle.fi/1-1145240 

 

Willimiehen jäljillä, Säkkijärvi/Lentäjäpatsas 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2015/11/sakkijarvi-lentajapatsas.html 

 

Willimiehen jäljillä, Säkkijärvi / Talvisodan taisteluiden muistomerkki 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2018/07/sakkijarvi-talvisodan-taisteluiden.html 

 

Romano mirits: Vieno Palm palveli isänmaata pikkulottana 

(YleArrena 12.12.2017) 

https://areena.yle.fi/audio/1-4261818 

 

Elonet, Säkkijärvi  

https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=S%C3%A4kkij%C3%A4rvi&type=AllFields 

 

Yle EläväArkisto (Artikkelit) 

https://haku.yle.fi/?query=S%C3%A4kkij%C3%A4rvi&service=elava-arkisto&type=article 

 

Yle EläväArkisto (Areena) 

https://haku.yle.fi/?query=S%C3%A4kkij%C3%A4rvi&service=elava-arkisto&type=areena 

 

blogit.fi, Säkkijärvi 

https://www.blogit.fi/postaukset/s%C3%A4kkij%C3%A4rvi 

 

 

 

 

 

 

Vahviala 

Wikipedia, Vahviala 

https://finna.fi/Record/museovirasto.E7DF9D4E4437E2C68B0DD0EDE4E3A7AD
https://finna.fi/Record/museovirasto.D7D3E927F750D18B324E33EEDC57FE73
https://trafiikki.fi/tiesitko-etta-sakkijorven-polkka/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/11/22/basaari-afro-sakkijarvi
https://yle.fi/uutiset/3-5775132
https://areena.yle.fi/1-1145240
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2015/11/sakkijarvi-lentajapatsas.html
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2018/07/sakkijarvi-talvisodan-taisteluiden.html
https://areena.yle.fi/audio/1-4261818
https://elonet.finna.fi/Search/Results?lookfor=S%C3%A4kkij%C3%A4rvi&type=AllFields
https://haku.yle.fi/?query=S%C3%A4kkij%C3%A4rvi&service=elava-arkisto&type=article
https://haku.yle.fi/?query=S%C3%A4kkij%C3%A4rvi&service=elava-arkisto&type=areena
https://www.blogit.fi/postaukset/s%C3%A4kkij%C3%A4rvi
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Vahviala 

 

luovutettukarjala.fi, Vahviala 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/vahviala/vahvialahist.htm 

 

luovutettukarjala.fi, kartat: Vahviala 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/vahviala/vahvialakart.htm  

 

luovutettukarjala.fi, Aikamatka luovutettuun Karjalaan, Ylläpidon kuva-arkisto: Vahviala 

https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/vahviala/vahvialakuvina.htm  

 

Pitäjä pitäjältä, Vahviala 

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/vahviala.pdf 

 

Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät, Vahviala 

https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Vahviala/Perustietoa 

 

Karjalan Liiton verkkosivusto, Vahvialan historia 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/vahviala-seura-

ry/vahviala.html  

 

Karjalainen Nuorisoliitto, #minunjuureni, Vahviala 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunjuureni/vahviala/ 

 

Vahviala Seura ry:n arkistomateriaali (maakunta-arkisto) 

https://astia.narc.fi/astiaUi/search.php?haku_list=&query=Vahviala&startDate=1316&endDate=20

21&recordsCreator=&location=&classification=&hakutyyppi=normal  

 

Entiset kirkot entisessä Suomessa, Vahviala 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/vahviala.php?lang=fi  

 

Museovirasto, kuvat, Vahviala 

https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Vahviala&type=AllFields&dfApplied=1&limi

t=100  

 

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), Vahviala 

https://skvr.fi/poems?page=1&per-

page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224000%22%7D 

 

Vahviala-seura ry 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/vahviala-seura-ry.html 

 

Pitäjäesittely Vahviala (Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=fxV8NYgZ1-c 

 

postileimat.com, Vahviala 

http://www.postileimat.com/Vmuut/V04.htm 

 

Karjalaisten osoitekalenteri, Vahviala 

https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala38.htm 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Vahviala
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/vahviala/vahvialahist.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/vahviala/vahvialakart.htm
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/vahviala/vahvialakuvina.htm
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/vahviala.pdf
https://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Vahviala/Perustietoa
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/vahviala-seura-ry/vahviala.html
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/vahviala-seura-ry/vahviala.html
https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunjuureni/vahviala/
https://astia.narc.fi/astiaUi/search.php?haku_list=&query=Vahviala&startDate=1316&endDate=2021&recordsCreator=&location=&classification=&hakutyyppi=normal
https://astia.narc.fi/astiaUi/search.php?haku_list=&query=Vahviala&startDate=1316&endDate=2021&recordsCreator=&location=&classification=&hakutyyppi=normal
https://terijoki.spb.ru/kirkko/vahviala.php?lang=fi
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Vahviala&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://museovirasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Vahviala&type=AllFields&dfApplied=1&limit=100
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224000%22%7D
https://skvr.fi/poems?page=1&per-page=10&textnorm&metanorm&refsnorm#%7B%22areas%22:%224000%22%7D
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/vahviala-seura-ry.html
https://www.youtube.com/watch?v=fxV8NYgZ1-c
http://www.postileimat.com/Vmuut/V04.htm
https://www.genealogia.fi/hakem/karjala/karjala38.htm
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Vahvialan vanhanaikaisesta kansanomaisesta ruokataloussanastosta. 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/147053 

 

Willimiehen jäljillä, Vahviala/Vahvialan hautausmaa, Rauhamaa 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2015/10/vahviala-vahvialan-hautausmaa-rauhamaa.html 

 

Taiteilija löysi pahvilaatikosta 400 patinoitunutta lasinegatiivia – kuvien alkuperä vei Karjalan 

kannakselle (Yle 10.10.2018) 

https://yle.fi/uutiset/3-10447573 

 

Sotahistorialliset kohteet, Saksalainen kenttähautausmaa Pyhämäki Vahviala 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1532 

 

Sotahistorialliset kohteet, Hovinmaan entinen paperitehdas – Ab Hovinmaa Pappersbruk 

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/13/country/9/area/44/s_back/1  

 

Vahvialan seurakunnan arkisto 

http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223532.KA&amnimeke=Vahvialan+seurakunna

n+arkisto 

 

sukuni.fi, Vahviala 

http://www.sukuni.fi/karjala/vahviala.html 

 

Vahvialan Nurmi 

https://www.juuret.fi/vahvialan-nurmi/ 

 

Vahvialan Löytömäki Karjalassa sai oman kirjan (Akaan Seutu 30.4.2013) 

https://akaanseutu.fi/2013/04/30/vahvialan-loytomaki-karjalassa-sai-oman-kirjan/#44521c77 

 

Kirpputorilöytö poiki taideprojektin (Hämeen Sanomat 2.10.2018) 

https://www.hameensanomat.fi/kaupunkiuutiset/kirpputoriloyto-poiki-taideprojektin-1273411/ 

 

Vahviala, kolme miestä pihamaalla gramofonin äärellä; kunnankirjuri Juho Suuronen, taiteilija 

Matti Ylänne ja kauppias Emil Suuronen, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:WMWE660:1 

 

Vahviala: Hovinmaan paperitehdas oy; Ulkokuva tehdasrakennuksista, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV498:4 

 

Vahviala: Hovinmaan paperitehdas oy; Työntekijät valmistavat kartonkiarkkeja/paperiarkkeja, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV498:184 

 

Vahviala, Nurmi, Hjalmar Kirjavainen Nurmin kumitehtaalla; rautatieylikäytävän edessä, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV214:1 

 

Vahviala, Hovinmaan paperitehdas oy, kylämaisemaa; Kuvassa tehtaan piippu puurakennusten 

keskellä, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV498:5 

 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/147053
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2015/10/vahviala-vahvialan-hautausmaa-rauhamaa.html
https://yle.fi/uutiset/3-10447573
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1532
https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/13/country/9/area/44/s_back/1
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223532.KA&amnimeke=Vahvialan+seurakunnan+arkisto
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=223532.KA&amnimeke=Vahvialan+seurakunnan+arkisto
http://www.sukuni.fi/karjala/vahviala.html
https://www.juuret.fi/vahvialan-nurmi/
https://akaanseutu.fi/2013/04/30/vahvialan-loytomaki-karjalassa-sai-oman-kirjan/#44521c77
https://www.hameensanomat.fi/kaupunkiuutiset/kirpputoriloyto-poiki-taideprojektin-1273411/
https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:WMWE660:1
https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV498:4
https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV498:184
https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV214:1
https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV498:5
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Vahviala, Tervajoki, ihmisiä ryhmäkuvassa sisätilassa, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:WMWE654:3 

 

Vahviala: Hovinmaan paperitehdas oy; Työntekijät valmistavat kartonkiarkkeja/paperiarkkeja, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV498:185 

 

Juuret Vahvialan pitäjässä luovutetussa Karjalassa, Facebook-ryhmä 

https://www.facebook.com/groups/124693457566002/ 

 

Vahviala: Hovinmaan paperitehdas oy; Työntekijöitä paperikoneen ääressä, finna 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV498:183 

 

Willimiehen jäljillä, Vahviala/Vahvialan kirkko 

http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2015/10/vahviala-vahvialan-kirkko.html 

 

blogit.fi, Vahviala 

https://www.blogit.fi/postaukset/vahviala 

 

finna.fi, Vahviala-seuran julkaisuja 

https://bit.ly/2XSSkaw  

 

 

 

 

 

 

 

Kuntia, joiden alueista luovutettiin osia, mutta jotka jatkoivat olemassaoloaan itsenäisinä 

kuntina (14 kpl): 

Ilomantsi 

Kitee 

Lappee 

Nuijamaa 

Parikkala 

Rautjärvi 

Ruokolahti 

Saari 

Simpele 

Tohmajärvi 

Uukuniemi 

Virolahti 

Värtsilä 

Ylämaa 

https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:WMWE654:3
https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV498:185
https://www.facebook.com/groups/124693457566002/
https://www.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:KUVKVV498:183
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2015/10/vahviala-vahvialan-kirkko.html
https://www.blogit.fi/postaukset/vahviala
https://bit.ly/2XSSkaw

