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Karjalaisen nimistön keruutyö Venäjän Karjalassa

• Karjalan paikannimistön keruutyö kehittyi 
systemaattiseksi vasta 1970-luvulla

Karjalan nimiarkisto, alkuunpanija Nina 
Mamontova. Venäjän tiedeakatemian 
Karjalan tiedekeskuksen Kielen, kirjallisuuden 
ja historian instituutti. 
• Vepsäläisen nimistöntutkijan Irma Mullosen 

johdolla ensimmäisellä kenttätyömatkallaan 
nimestivät Denis Kuzmin ja Olga Karlova 
(Kiimaisjärvi, Vienan Karjala, toukokuu 
1999).

• V. 2000-2010 säännöllisiä nimistön 
keruumatkoja karjalaisten nykyisille asuma-
alueille (Vienan Karjala, Keski-Karjala, 
Aunuksen Karjala, Tverin Karjala, Tihvinän 
Karjala).



Venäjänkarjalainen sukunimistö

• Karjalaisten nimien virallisuus ja epävirallisuus

Karjalaisten viralliset venäläistetyt sukunimet ovat -ov, -ev- ja -in –
loppuisia. Vienan Karjalassa myös -nen-loppuisia.

Alkuperäiset karjalankieliset sukunimet ovat epävirallisia -(i)n’e-; -(i)n’i-
loppuisia tai suffiksittomia, jotka sisältävät pelkän henkilönnimen.

• ven. vir. sn. Kuikin, Kuikka, Kuikkanen, Gagarin (ven. gagara ’kuikka’) <
karj. Kuikka, Kuikku, Guikku, Kuikkazet, Kuikkažet (< Kuikkan’e), 
Kuikkaset (< Kuikkan’i)

• ven. vir. sn. Tergujev < karj. Törhöni ~ Törhözet 

• ven. vir. sn. Padačev < karj. Padačču



Aunuksen Karjalan Kotkatjärvi

V. 1933 Kotkatjärven kyläneuvostoon kuului 19 
kylää, joissa asui yhteensä 1513: 1486 karjalaista, 
20 venäläistä ja 7 suomalaista (KASNT:n asuttujen 
paikkojen luettelo, Petroskoi 1935).

V. 2010 Kotkajärven kyläkunnassa oli 1310 
asukasta, joista lähes 800 Kotkatjärven 
keskuskylässä (Venäjän väestönlaskenta).

Kylät: Hoškil, T’epoinniemi, Lahti, Uutjärvi, 
Tiihoinselgy, Vahjärvi, Lumatjärvi, Omel’l’u, 
Čilmijärvi, Keskoijärvi, Vahjärvi, Torasjärvi, 
Koivahanmägi.

• Helsingin yliopiston järjestämä kenttämatka 
26.-29.5.2015. 

• Informanttia 13, v. 1924-1957 syntyneitä, 
pääosin 1930-luvulta.

• Tallennettu kaikkiaan lähes 400 paikannimeä. 
Lisäksi kerätty kylien talonnimistö ja asukkaiden 
epäviralliset ja viralliset henkilönnimet. 

https://www.kotus.fi/files/3179/karjalat-
kartta.JPG
https://opastajat.net/paikat/karjal.html

https://www.kotus.fi/files/3179/karjalat-kartta.JPG
https://opastajat.net/paikat/karjal.html


Patronyymiset sukunimet

• Hyvin yleisiä ovat olleet patronyymiset lisänimet, joita ovat nimettävän isännimi ja 
kaukaisemmankin esivanhemman kristillisperäinen yksilönnimi.

Uutjärven Hieru-nimisen kylän sukunimet:
ven. vir. sn. Artemjev < karj. patr. Ort’oi(n). Ort. mn. Ort’oi – Artemij, Artjom.

• Ort’oin Vas’ankodi (sn. Artemjev). 
V. 1933 syntyneen nimioppaan isoisä (äidin isä) oli Artemjev Vasilij. Siis, Ort’oi oli 
mahdollisesti 1800-luvun puolivälissä syntynyt. 
• Ort’oin Pešankodi (sn. Artemjev). 
Uutjärven Lahti-nimisessä kylässä:
ven. vir. sn. Trifonov < karj. patr. Trihpoi(n). Ort. mn. Trihpoi – Trifon.

• Trihpoin Paušinkodi (sn. Trifonov)
• Trihpoin Miikkulankodi (sn. Trifonov)

Vrt. vir. sn. Trihpojev < esim. Trihpoin Vas’ankodi Aunuksen Sudalassa. 



Ortodoksisperäisen kansanomaisen nimimuunnelman sisältävät 
karjalaiset sukunimet

• sn. Prokkojev (Проккоев): karj. rn. Prokko < ven. Prokop, Prokopij

• sn. Kibrojev (Киброев): karj. rn. Kibro < ven. Kiprijan

• sn. Taččijev (Таччиев): karj. rn. Tačči < ven. Taras

• sn. Rossijev (Россиев): karj. rn. Rossi < ven. Amvrosij

• sn. Pekkijev (Пеккиев): karj. rn. Pekki < ven. Pjotr

• sn. Hovatov (Ховатов): karj. rn. Hovattu < ven. Feofantij

• sn. Maččijev (Маччиев): karj. rn. Mačči < ven. Makar tai Maksim tai 
Matvei

• sn. Nažijev (Нажиев): karj. rn. Nadžo(i) < ven. Nason

• sn. Mimmijev (Миммиев): karj. rn. Mimmi < ven. Mihail

• sn. Gilojev (Гилоев): karj. rn. Hil’oi < ven. Filimon. 



Muita kotkatjärveläisiä sukunimiä, joiden pohjana on 
mahdollisesti ortodoksinen nimimuunnelma

• Vir. ven. sn. Mallijev < ln. Mal’l’u (Villala-Kotkajärvi) < ort. ven. 
Malafei, Malanij. Vrt. myös vir. ven. sn. Mallin < ls. Mal’l’u < tn. 
Mal’l’ankodi (Ruga-Säämäjärvi)

Mala, Mali, Malo(i), Malakki, Malahvie, Malačču, Mal’ka, Malaško, 
Malkku (Nissilä 1976). Vrt. sn. Malinen. 

Toisaalta Mal’l’ankodi (sn. Tšaškin, Vil’l’oitul-Aunus): < ven. app. čaša 
’mal’l’a’, suom. ’malja; kulho’. 

• Vir. ven. Okunev < ln. Ahven (Salmi-Kotkatjärvi) < ort. ven. Agapij, 
Agafon, Agav, Afanasij. 

Vrt. myös ln. Ahven – vir. sn. Antonov (Ruogokoski)



Eläinaiheisia sukunimiä Kotkatjärvellä
1. Sukunimet, joissa on näkyvissä omaperäisyys

Sn. Koppalev < ln. Koppali < app. koppali, koppala ’naarasmetso, koppelo’ (Saarimägi)

Sn. Viglijev < ln. Vigli < app. vigli ’viklo’(Lumatjärvi)

Sn. Kjargijev, sn. Kjargin < ln. Kärgi < app. kärgi ’palokärki’ (Čond’žoi).

Vertailuniminä: Koppala. Erik. vanhasta raihnaasta ihmisestä. vanhua akan koppaluo sie vai oĺdih. Salmi. Vigli. 
hoikka- ja pitkäsäärisestä: onhai ku vigĺi, jallat pitkäd, hoikad. Säämäj Viekkaasta ihmisestä. vigĺi om moine
moańittelemah. Suoj | se on vigĺi viizas katšo. Säämäj | se on vigĺi, viizaz on. Nek-Riip. Kärgi. se om mustu kui
kärgi. Salmi (KKS). 

2. Käännössukunimet

• Sn. Sorokin < ln. Harakku, ven. soroka ’harakka’ (Hoškil-Kotkatjärvi). Vrt. Harakka (Raja-Karjala).

• Sn. Mošnikov < ln. Mečoi, ven. mošnik ’metso’. Vrt. Kotkatjärven kylänosa Mečoinagju = Mečoinčuppu. Myös 
talonnimi Mečoinkodi (vir. sn. Mošnikov)

• Sn. Jastrebov < ln. Haukku, ven. jastreb ’haukka’ (Villal-Kotkatjärvi). Vrt. Gavkin (Vienan Karjala), Gabukov 
(lyydi; vepsä)

• Sn. Vorobjev < ln. Čiučoi, ven. vorobei ’varpunen’, livvinkarjala čiučoi (Gora-Kotkatjärvi)

• Sn. Zaitsev < ln. Jänöi, ven. zajats ’jänis’ (Kotkatjärvi)

• Sn. Okunev < ln. Ahven, ven. okun’ ’ahven’. Vrt. Ahvenen Maša (Salmi-Kotkatjärvi)

Mahdollisesti karjalaisia käännössukunimiä ovat myös Blohin: vrt. kylännimi Čondžoi (Kotkatjärvi) < ln. Čondžoi < 
app. Čondžoi ’suom. kirppu; ven. Bloha ja Gagarin < ln. ? Kuikku (Omel’l’u-Kotkatjärvi).



• Harakku, Harakka – ven. sn. Сорокин-Sorokin (ven. soroka
‘harakka’)

• Kajua, Lokka – ven. sn. Чайкин-Tšaikin (ven. tšaika ‘kajava; 
lokki’)

• Kurgi – ven. sn. Журавлев-Žuravljov (ven. žuravlʹ ‘kurki’)

• Sorza – ven. sn. Уткин-Utkin (ven. utka ‘sorsa’)

• Haukku – ven. sn. Ястребов-Jastrebov (ven. jastreb ‘haukka’)

• Čiučoi – ven. sn. Воробьёв-Vorobjov (ven. vorobei, karj. čiučoi
‘varpunen tai muu pikkulintu’)

• Kuikka – ven. sn. Гагарин-Gagarin (ven. gagara ‘kuikka’)

• Kukoi – ven. sn. Петухов-Petuhov (ven. petuh ‘kukko’)

• Hukku – ven. sn. Волков-Volkov (ven. volk ‘hukka’)

• Rebo(i) – ven. sn. Лисицын-Lisitsyn (ven. lisitsa ‘repo’)

• Kondie – ven. sn. Медведев-Medvedev (ven. medvedʹ ‘kontio; 
karhu’)

• Janöi, Dʹänöi, Jänis – ven. sn. Зайцев-Zaitsev, Зайков-Zaikov
(ven. zajats ‘jänis’)

• Oravu – ven. sn. Белкин-Belkin (ven. belka ‘orava’)

• Pedru – ven. sn. Оленин-Olenin (ven. olenʹ ‘peura’)

• Uveh – ven. sn. Жеребцов-Žerebtsov (ven. žerebets, karj. 
‘uveh’,suom. ‘ori’)

• Häkki – ven. sn. Быков-Bykov (ven. byk karj. ‘häkki’, suom. 
‘härkä’)

• Bokko, Bošši – ven. sn. Баранов-Baranov (ven. baran, karj. ‘bokko; 
bošši’, suom. ‘pässi’)

• Kaži, Kazi – ven. sn. Кошкин-Koškin, Кискин-Kiskin (ven. koška, 
onom. kiska, karj. ‘kaži’, suom. ‘kissa’)

• Kuha – ven. sn. Судаков-Sudakov (ven. sudak ‘kuha’)

• Maimu – ven. sn. Мальков-Malʹkov (ven. maljok, karj. ‘maima, 
maimu’, suom. ‘kalanpoikanen pikkukala’)

• Ahven – ven. sn. Окунев-Okunev (ven. okunʹ ‘ahven’)

• Hapoi – ven. sn. Блинов-Blinov (ven. blin, karj. ‘hapoi’, suom. 
‘blini; lettu’)

• Hämäri – ven. sn. Сумеркин-Sumerkin (ven. sumerki ‘hämärä’)

• Jauho – ven. sn. Мукин-Mukin (ven. muka ‘jauho’)

• Leppy – ven. sn. Ольхин-Olʹhin (ven. olʹha ‘leppä’)

• Malʹlʹu – ven. sn. Чашкин-Tšaškin (ven. tšaša, tšaška ‘malja; 
kuppi’)

• Pakkane – ven. sn. Морозов-Morozov (ven. moroz ‘pakkanen’)

• Pyöräkkö – ven. sn. Круглов-Kruglov (ven. kruglyi ‘pyöreä’)

• Seppä, Seppy < ven. sn. Кузнецов-Kuznetsov (ven. kuznets ‘seppä’)

• Tilkku – ven. sn. Лоскутин-Loskutin (ven. loskut ‘tilkku, pieni pala 
kangasta’)

O. Karlova Karjalaisten venäjännetyistä käännössukunimistä. Personal name systems in finnic and beyond. 
Uralica Helsingiensia 12. Helsinki 2017. S. 218-240. 



Muita ei-kristillisperäisiä sukunimiä Kotkatjärvellä
• Sn. Turujev < ln. Turu < vrt. Turu-Mišankodi (Uutjärvi). Myös paikannimistössä 

Turunniityt, Turunsarai ’lato’, Turunvanat ’niittomaat’.
? Turu ’käärö; rulla’, ’paimentorvi’ (KKS). Verbi turuttaa ’soittaa torvea’.
? App. turu > turtettaja ’motkottaja’ šemmoińi on turtéttaja, turu. Tunkua (KKS).

? Interj. lasten loruissa ”Turu-turu tušši...”, vrt. turuttua ’tuudittaa’ (Makarov 1990).

Raja-karjalainen Turu (Salmi) < nimettävän tapoja kuvaava nimi, vrt. turu 
’paimentorvi’ (Patronen 2017: 443-444).

Suomalainen sn. Turunen. 1600-luvulla yleinen sukunimi Savossa, Laatokan ja 
Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Turunen < turkulainen 
’Ruotsin (Turun) alaisuuteen kuuluva’ (Mikkonen, Paikkala 2000). 
Turu ? Toro < ortod. rn. Dorofei.
Vrt. tn. Turuzenkodi (Hörpäl-Aunus), kn. Turunpiä (Koivuniemi-Tunkua), tn. Turunkodi, 
sn. Turujev (Sellinkylä-Paatane), Turu (Salmi).
Salmin murteessa app. t’uru ’liemiruoka (leipää, suolaa, vettä ja liinansiemenöljyä) 
(Pohjanvalo 1947). 



Muita ei-kristillisperäisiä sukunimiä Kotkatjärvellä

• Sn. Čupukov < ln. Čupukku (Villal-Kotkatjärvi). 

< app. čupukku, čupoi ’piirakka, jonka ohuelle kaura- t. ohrataikinasta tehdylle ja 
paistinpannussa kypsennetylle kuorelle levitetään puuroa ja joka taitellaan 
kolmikulmaiseksi syötäväksi; tsupukka’ (KKS)
Raja-karjalainen sn. Tschupukka (Salmi ja Suojärvi) < ? ”erityisen taitavalle ja 
ahkeralle leipurille” ? ”pejoratiivinen lisänimi” (Patronen 2017: 470). 
Vrt. Čupukankodi, sn. Čupukov (Riiškal-Aunus), Čupukankodi, sn. Čupukov (Bajari-
Aunus), Čupukankodi, sn. Čupukov (Herkil-Aunus), Čupukankodi, sn. Čupukov
(Rajakondu-Salmi). 
Ruokasanat karjalaisten pejoratiivisten lisänimien pohjana < viittaavat nimettävän 
henkilön tyhmyyteen (Karlova 2016). 

Suomen itämurteissa, karjalassa ja vepsässä vähämielisyyttä kuvataan lukuisilla 
‘pehmeää, löyhää, huokoista’ merkitsevillä sanoilla (tarkemmin esim. Ruoppila 1955; 
Loginova 2012): mämmipata ‘typerähkö ihminen’, pöperö ’typerähkö, hatara-
ajatuksinen ihminen’, huttu ’sen pää on huttua, semmoinen hutilus’.
Esim. ln. Pudro < app. pudro ‘velli; puuro’, sn. Mämmijev < ln. Mämmi.



Ei-kristillinen *Koko(i) < kokko-lintu vai kokko-leipä?

• vir. sn. Кокков, Коккоев – Kokkov, Kokkojev
< ln. Kokko, Kokoi. 

< kokko ’kotka’ (varsinaiskarjala).  Itms. Kokko, 
Kokkoi, eest. Koeck, Cock(e), liiv. Kocke, Cokes

Kokko linnunnimityksenä tunnetaan vain 
varsinaiskarjalan murteissa. Livvinkarjalassa 
käytetään kotku-lekseemiä. 

< kokko, kokoi ‘leipäkakkara’, ‘ruis- ja 
kaurajauhoista tehty leipä’ (eteläkarjala, 
livvinkarjala). 

Paikannimistössä:

Livvi: *Kokoi < kn. Kokkoilu (Suuri Kokkoilu, Pieni 
Kokkoilu; Aunus), (Vieljärvi).

Raja-Karjala: *Kokoi < kn. Kokoinniemi; kn. 
Kokoinpesä (Hyrsylä-Suojärvi)

Vienan Karjala: *Kokko < tn. Kokkol’a
(Paanajärvi – Vienan Karjala)

Vepsä: *Kokoi < kn. Kokoil (Ojatin alue).

Brikovo-Vessi, Tverin Karjala 2.7.-7.7.2014



Lisää karjalaisperäisiä sukunimiä Kotkatjärveltä

• Käännössukunimi Gorškov < talonnimi Pada-Lupinkodi (Villal-Kotkatjärvi) < ln. Pada < app. pada, vrt. ven. goršok 
’pata’; ort. rn. Luppi = Lump. Vrt. nimiopas Praskovja Lumpijevna. 

Vrt. sn. Padačev < ln. Padačču (Padaniekku / Padagju -Veškelys).

• Käännössukunimi Popov< kylänosa Papinrandu (Kotkatjärvi) < ven. pop ’pappi’. Oli kirkko.

• Sn. Rjukšijev < talonnimi Rykšöinkodi (Kotkatjärvi) < ln. Rykšöi < ? app. rykšöi ’raihnaasta, köyry-, 
koukkuselkäisestä’ (KKS). 

Vrt. sn. Rjukšijev < ln. Rykši (Čoččoilu-Aunus), sn. Rjukšijev < ln. Ryksöi (Hittoilu-Aunus).

• Sn. Roppijev < kaivonnimi Ropinkaivo (Kotkatjärvi) < ln. Roppi < ? roppi ’kelvottomasta esineestä; erik. 
työkyvyttömästä ihmisestä’ (KKS) ? Ort. Trofim. Vrt. Truppana, Ruppo – Trufan (< Trifon) (Kuzmin 2016: 173).

• Sn. Guškujev < talonnimi Huškunkodi (Villal-Kotkatjärvi) < ln. Hušku. ? deskr. huškata, huškua ’heiluttaa; heittää’; 
interj. huš. ? ort. nimi? 

Vrt. Huškuntalo (Kärgäl-Säämäjärvi). Vir. sn. Stoikin. Oppaan selitys hušku ‘lumipyry’. Tarina ‘tappoi vasikan, leikkasi 
siltä pään ja sitten juoksenteli kylällä kyselemässä, eikö kukaan nähnyt päätöntä vasikkaa.’

• Sn. Gormin < talonnimi Hormankodi (Čondž’oi) < ln. Hormu. ? app. horma ’horsma’. Vrt. ristḱanz‿on ku hormu
pitky (kovin pitkä). Vrt. myös hormoi, ribuhoromei ’resupekka’. ? ort. nimi? 

Vrt. Horman / Hormin Iivana (Moklakovo, Tihvinän Karjala) < app.horma ‘venäläinen’. Vir. sn. Potjomkin. 

• Sn. Karžujev < talonnimi Karžunkodi (Uutjärvi) < ln. Karžu ? app. ’sukanvarren tapainen naisten säärys, kalsu’. 
?ort. nimi? Vrt. Taršu < Taras.

• Sn. Pjarkijev < ln. Pärkit (Villal-Kotkajärvi). ? App. pärkky ’1. halkeama, rako 2. vulva’ (KKS) ? Ort. nimi Parfentij
Vrt. Jekki – Jefim, Tok(k)i – Trofim (Kuzmin 2016: 172). Hokka / Hökkä – Foka.


