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Sukututkimuksen	  edistyminen	  

Kevään	  ja	  kesän	  2014	  aikana	  on	  tapahtunut	  seuraavaa:	  
•  YriteDy	  saada	  Petroskoista	  kopio	  dokumenFsta	  ”	  FONDI	  883.	  Salmin	  oikeuspiirin	  	  
	  	  	  	  	  	  kihlakunnanoikeus	  1817–1912.	  LueDelo	  1.	  	  asiakirja	  nro	  127a	  Asiakirja	  	  
	  	  	  	  	  	  	  kartanonomistaja	  Gajevskin	  vararikosta.	  29.8.1873	  -‐	  9.9.1873,	  9	  sivua	  
	  
•  Raili	  Kajaste-‐R.	  vieraili	  Pietarissa	  2-‐4	  heinäkuuta	  2014.	  Tapaaminen	  Pietarin	  	  
	  	  	  	  	  	  Kansalliskirjaston	  	  genealogisen	  InsFtuuFn	  johtajan	  Igor	  Vasilevich	  Zakharovin	  	  
	  	  	  	  	  	  kanssa.	  PyydeDy	  auDamaan	  Petroskoin	  suhteen	  ja	  jäteDy	  kopiot	  metrikoista.	  
	  
•  Niklas	  Bennwik	  pitää	  yhteyDä	  Puolan	  sukututkijoihin.	  	  

•  LöydeDävä	  LavrenFj	  Fedorov	  Gajewskin	  avioliiDoon	  kirjaus	  Irina	  Andrejevna	  Voivalinin	  	  
	  	  	  	  	  	  kanssa	  vuosi	  1830	  tai	  aikaisemmin	  
•  LöydeDävä	  Fedot	  Feodor	  (Theodor)	  Gajewskin	  Venäjältä	  ja	  koulutuksesta	  –	  geologi?	  
•  Onko	  Feodor	  Gajewskin	  isä	  joku	  Jan	  (Ivan)	  Gajewski?	  



Lavren'j	  Fedorov	  Gajewskin	  ja	  
Irina	  Andrejevnan	  lapsien	  kaste-‐
todistukset	  Suojärven	  ortodoksisen	  
seurakunnan	  Metrikka-‐kirjoista.	  	  

•  LavrenFj	  Fedorov	  Gajewskin	  amma^	  ja	  sääty	  

•  Kastekummit	  



Petr,	  4	  heinäkuuta	  1831	   	  	  
Metrikka	  v.	  1826-‐1832	  (ICa:2)	  jakso	  185	  

LavrenFj	  	  Fedorov	  Gajewski	  	  –	  Annan	  rautatehtaan	  Flanhoitaja	  ”isännöitsijä”	  
	  
Kummit	  -‐	  	  Suojärven	  kirkon	  [nimi	  epäselvä]	  pappi	  Dimitri	  Leonov	  ja	  	  
	  
KonDorisF	  Mufanovin	  vaimo	  Anna	  Fomina	  



Maria,	  26	  maaliskuuta	  1834 	  
	  Metrikka	  v.	  1833-‐1839	  (ICa:3)	  jakso	  29	  

LavrenFj	  	  Fedorov	  Gajewski	  –	  Annan	  rautatehtaan	  Flanhoitaja	  ”isännöitsijä”	  
	  
Kummit	  -‐	  	  Annantehtaan	  kuljeDajan	  Petr	  Andreev	  Volkovin	  	  vaimo	  Maria	  Ivanova	  



Nikolai,	  4	  joulukuuta	  1836 	   	  	  
Metrikka	  v.	  1833-‐1839	  (ICa:3)	  jakso	  98	  

LavrenFj	  	  Fedorov	  Gajewski	  -‐	  	  Annan	  rautatehtaan	  ”krestjanin”	  	  talonpoika	  
	  
Kummit	  -‐	  	  Suojärven	  Uspenskin	  kirkon	  pappi	  	  Mikhai	  Bakominskij	  	  ja	  
	  
Salmin	  oluDehtaan	  Flanhoitaja	  Petr	  Andreev	  Volkovin	  vaimo	  Maria	  Ivanova	  	  
	  



Aleksandr,	  7	  joulukuuta	  1840 	   	  	  
Metrikka	  v.	  1840-‐1844	  (ICa:4)	  jakso	  35	  

LavrenFj	  	  Fedorov	  Gajewski	  -‐	  	  Annan	  rautatehtaan	  Flanhoitaja	  ”isännöitsijä”	  
	  
Kummit	  -‐	  	  Todellinen	  valFoneuvos	  Nikolai	  Mikhailov	  Buldakov	  ja	  
	  
LuuDna^	  Kodratevan	  vaimoleski	  Marfa	  Jakovlevna	  	  
	  



Nadezhda,	  12	  toukokuuta	  1843 	   	  	  
Metrikka	  v.	  1840-‐1844	  (ICa:4)	  jakso	  187	  

LavrenFj	  	  Fedorov	  Gajewski	  -‐	  	  Suojärveläinen	  kartanon	  ja	  tehtaan	  johtaja	  
	  
Kummit	  -‐	  	  Pietarilainen	  porvari	  Andrianov	  Vlasov	  ja	  
	  
Kreivitär	  Orlovoi-‐Tsetmenskovan	  orjuudesta	  vapautetun	  Petr	  Andreev	  Volkovin	  vaimo	  	  
Maria	  Ivanova	  
”	  Kreivitär	  Anna	  Orlovoi-‐Tsesteminski”	  



Olga,	  4	  heinäkuuta	  1844 	   	  	  
Metrikka	  v.	  1840-‐1844	  (ICa:4)	  jakso	  242	  

LavrenFj	  	  Fedorov	  Gajewski	  -‐	  	  Annan	  rautatehtaan	  johtaja	  
	  
Kummit	  –	  Suojärven	  Troitski	  kirkon	  diakoni	  [nimi	  epäselvä]	  ja	  	  
	  
LuuDna^	  Kodratevan	  vaimoleski	  Marfa	  Jakovlevna	  	  
	  



Wladimir,	  8	  kesäkuuta	  1847 	   	  	  
Metrikka	  v.	  1845-‐1847	  (ICa=5)	  jakso	  

LavrenFj	  	  Fedorov	  Gajewski	  -‐	  	  Suojärveläinen	  johtaja	  ja	  Sortavalalainen	  kauppias	  
	  
Kummit	  –	  Pietarilainen	  porvari	  Ivan	  Andrejev	  Vlasov	  ja	  
	  
AliluuDna^	  Kodratevan	  vaimoleski	  Marfa	  Jakovlevna	  	  
	  	  



Pavel,	  10?	  elokuuta	  1850	  (vain	  kastepäivä)	   	  	  
Metrikka	  v.	  1850-‐1854	  (ICa:6)	  jakso	  26	  

LavrenFj	  	  Fedorov	  Gajewski	  -‐	  	  Sortavalalainen	  kauppias	  
	  
Kummit	  -‐	  	  Suojärven	  Troitski	  kirkon	  pappi	  Ivan	  Ivanov	  Sokolov	  ja	  
	  
Marinski	  InsFtuuFn	  opiskelija,	  nimineuvos	  Gavrilovin	  tytär	  neiF	  Evdokia	  Gavrilova	  
	  



Natalia,	  7?	  Lokakuuta	  1852	  	  (vain	  kastepäivä
	  	  

Metrikka	  v.	  1850-‐1854	  (ICa:6)	  jakso	  152	  

LavrenFj	  	  Fedorov	  Gajewski	  -‐	  	  Sortavalalainen	  kauppias	  
	  
Kummit	  –	  Sortavalalaisen	  kauppiaan	  Ivan	  Agafonov	  Moldakovin	  	  vaimo	  
	  
Maria	  LavrenFeva	  Moldakova	  (Natalian	  sisar	  nyt	  18	  vuoFas)	  
	  



Paraskeva,	  31	  toukokuuta	  1855 	   	  	  
Metrikka	  v.	  1855-‐1857	  (ICa:7)	  jakso	  34	  

	  	  

LavrenFj	  	  Fedorov	  Gajewski	  -‐	  	  Sortavalalainen	  tukkukauppias	  
	  
Kummit	  –	  Pietarilainen	  kollegioasessori	  Dimitri	  Gregoriev	  Harutchenko	  
	  
ja	  Sortavalalaisen	  kauppiaan	  Ivan	  Agafonovin	  vaimo	  Maria	  LavrenFevna	  Moldakova	  	  
(Paraskevan	  isosisko	  nyt	  20	  vuoFas)	  
	  



Petr	  Gajewski	  4.6.1831	  -‐	  30.11.1878	  

Ylioppilasmatrikkeli	  1640–1852	  Helsingin	  Yliopisto	  
7.6.1849	  PeDer	  Gajewsky	  16696.	  *	  Suojärvellä	  16.6.1831.	  Vht:	  sortavalainen	  kauppias,	  	  
Annan	  tehtaan	  isännöitsijä	  LavrenFj	  Feodorovitsch	  Gajewsky	  ja	  Irina	  Andrejevna.	  	  
Kuopion	  triviaalikoulun	  oppilas	  15.6.1840	  (Gajeffskij).	  Yksityistodistus.	  	  
Ylioppilas	  Helsingissä	  7.6.1849	  (arvosana	  approbatur	  äänimäärällä	  13).	  	  
Viipurilaisen	  osakunnan	  jäsen	  25.9.1849	  25/9	  1849	  PeDer	  Gajefsky	  23/6	  1831	  	  
Lars	  Gajefsky	  |	  Bruksförvaltare.	  Suojärvi	  Blef	  affärsman	  |	  	  
War	  1876	  förvaltare	  på	  Huutokoski	  bruk	  i	  Jorois.	  	  
Pienempi	  kameraalitutkinto	  10.5.1853.	  —	  Liikemies.	  	  
Huutokosken	  ruukin	  isännöitsijä	  Joroisissa	  1876.	  	  
Yksityistod.	  antaja:	  Johan	  Vilhelm	  Pesonius	  15645.	  
ViiDauksia:	  HYK	  ms.,	  Viip.	  osak.	  matr.	  IV	  #231;	  HYKA,	  Album	  1817–65	  s.	  536.	  —	  	  
T.	  Carpelan,	  Studentmatrikel	  (1928–30)	  s.	  160;	  	  
Matrikel	  öfver	  ungdomen	  vid	  Kuopio	  Trivialskola	  [1816–42].	  Aarni	  10	  (1958)	  #1045.	  
	  



Petr	  Gajewski	  4.6.1831	  -‐	  30.11.1878	  

Kutsu	  PeDerin	  ja	  Catharinan	  häihin	  
	  
1	  kesäkuuta	  1857	  

Kokoonnutaan	  venäläiseen	  kirkkoon	  ja	  siDen	  
Apteekkari	  Relanderin	  	  Flalle	  	  



Petr	  Gajewski	  4.6.1831	  -‐	  30.11.1878	  

Lähteet:	  suvun	  valokuvat	  Mar^	  Kajaste	  ja	  kirjeleimasin	  Lasse	  Björkstam	  



Petr	  Gajewski	  4.6.1831	  -‐	  30.11.1878	  

Kuolinilmoitus	  	  
Östra	  Nyland	  lehF	  
16.12.1878	  



Petr	  Gajewski	  4.6.1831	  -‐	  30.11.1878	  

Aleksei	   Lorentz	  

Catharina	  
Elisabeth	  

Vera	  

Olga	  Natalia	  

Anna	  



Lorentz	  Gajewski	  15.4.1860	  –	  29.12.	  1913	  

26.	  Gajewsky,	  Lavrik	  (Lorentz),	  *	  Sortavalassa	  luult.	  15.4.1860.	  	  
Vht	  Flanhoitaja	  PeDer	  Gajewsky	  ja	  Katarina	  Elisabet	  Aurenius.	  –	  	  
Ruots.	  Kävi	  Sortavalan	  TyDökoulua	  1868–71	  ja	  Helsingin	  ruots.	  	  
Realikoulun	  IV	  lk:n	  1880,	  agronomi	  MusFalan	  Maanviljelys-‐	  	  
ja	  meijeriopistosta	  1882.	  Vap.eht.	  2.	  Turun	  STrkP:an	  1884.	  	  
SKK:n	  res.ups.kurssille	  1885.	  Res.vänr.	  17.8.1886.	  	  
Pietarin	  Jalkaväkijunkkarikoulun	  akt.ups.tutk.	  1895.	  	  
Aliluutn.	  20.8.1895.	  Luutn.	  14.4.1900.	  –	  	  
Hiitolan	  kruununnimismies.	  †	  Käkisalmessa	  29.12.1913.	  
	  
Viite:	  Suurlähe^läs	  Klaus	  Castrén	  	  
Vänrikit	  Suomen	  sotaväen	  reservissä	  1885–1901,	  197	  sivua	  



Suojärven	  Annantehdas	  

Annantehdas	  Suojärvi	  	  	  WIKIPEDIA	  17.6.2014	  
	  
Annantehdas,	  myös	  Pyhän	  Annan	  rautatehdas	  oli	  rautaruukki	  Suojärven	  kunnan	  	  
Karatsalmen	  kylässä	  Suomen	  Neuvostoliitolle	  luovuDamalla	  alueella.	  Se	  oli	  toiminnassa	  	  
vuosina	  1809-‐1905	  [1].	  Tehdasalue	  sijaitsi	  Salonjärven	  itärannalla	  Salonjärvestä	  	  
Suojärveen	  laskevan	  Karatsalmen	  suulla	  [2].	  Kreivitär	  Anna	  Orlovoi-‐Tsesteminski	  aloi^	  	  
ruukin	  toiminnan	  vuonna	  1809,	  jolloin	  valmistui	  koemasuuni[2]	  .	  Varsinainen	  	  
tehdasrakennus	  rakenne^in	  vuonna	  1814	  [3].	  Tehdas	  kasvoi	  nopeasF	  ja	  vuonna	  1850	  	  
se	  oli	  Suomen	  suurin	  masuuni,	  joka	  työllisF	  suoraan	  tai	  välillisesF	  tuhansia	  ihmisiä	  [3]	  .	  
Tehtaan	  ensimmäiset	  työntekijät	  tuoFin	  Moskovan	  seudulta.	  	  
Osa	  heistä	  hakeutui	  1800-‐luvun	  lopulla	  Petroskoihin	  ja	  Pietariin	  töihin,	  muDa	  osa	  jäi	  	  
Karatsalmelle	  asumaan	  [2].	  Tehdasalueella	  oli	  varsinaisen	  tuotantolaitoksen	  lisäksi	  	  
useita	  työläisten	  asuinkasarmeja	  ja	  varastorakennuksia	  [2].	  
	  



Suojärven	  Annantehdas	  

Ruukki	  hyödynsi	  alueen	  järvistä	  nosteDua	  rautamalmia,	  joka	  oli	  eriDäin	  hyvälaatuista	  [3].	  	  
Tarvitsemansa	  kalkin	  ruukki	  sai	  Hanhijoen	  seudulta.[3]	  Ruukki	  tuo^	  takki-‐	  ja	  	  
kankirautaa	  ja	  muun	  muassa	  Venäjän	  parhaat	  kanuunat	  valmiste^in	  Annantehtaan	  
tuoDamasta	  raudasta.[2]	  Tehdas	  siirtyi	  Venäjän	  vuorihallituksen	  haltuun	  1800-‐luvun	  	  
puolivälin	  jälkeen[3]	  Vuonna	  1880	  tehdas	  vaihtoi	  taas	  omistajaa,	  jonka	  jälkeen	  toiminta	  	  
supistui.[2]	  Toiminta	  loppui	  kokonaan	  vuonna	  1905.[3]	  
	  
Lähteet	  
(1)Tuotantolaitokset	  Suomen	  kaivosteollisuus.	  Geologian	  tutkimuskeskus.	  ViitaDu	  27.12.2009.	  
(2)	  Havu	  Markku:	  Karatsalmi	  Suojärven	  Pitäjäseura	  ry:n	  sivut.	  10.3.2006.	  	  
	  	  	  	  	  	  Suojärven	  Pitäjäseura	  ry.	  ViitaDu	  27.12.2009.	  
(3)	  Nurmiluoto,	  Timo:	  Karjala	  kuvina,	  Laatokan	  Karjala,	  s.	  146-‐147.	  	  
	  	  	  	  	  	  Kustannus	  Oy	  Constator,	  1995.	  ISBN	  951-‐97086-‐4-‐2.	  
	  



Venäjä	  -‐arvonimet	  
Virkamieskunta	  oli	  Pietari	  Suuren	  luomus.	  Hän	  saaDoi	  vuonna	  1722	  voimaan	  kuuluisan	  
	  hierarkisen	  asteikon,	  joka	  käsi^	  14	  eri	  luokkaa.	  Luokkajako	  pysyi	  vähäisin	  muutoksin	  	  
voimassa	  vuoteen	  1917	  asF.	  

Arvoluokka Siviiliarvo Vastaava sotilasarvo 

1. Kansleri Sotamarsalkka 

2. Todellinen salaneuvos Kenraali 

3 Salaneuvos Kenraaliluutnantti 

4. Todellinen valtioneuvos Kenraalimajuri 

5. Valtioneuvos   

6. Kollegineuvos Eversti 

7. Hovineuvos Everstiluutnantti 

8. Kollegiasessori Kapteeni 

9. Nimineuvos Alikapteeni 

10. Kollegisihteeri Luutnantti 

11. Laivasihteeri   

12. Kuvernementtisihteeri Aliluutnantti 

13. Piirisihteeri Vänrikki 

14. Kollegireistraattori   



Venäjä	  -‐arvonimet	  

Kullakin	  virkamiehellä	  oli	  oma	  kunnioiDava	  puhuDelunimensä,	  jota	  	  
alempiarvoiset	  käy^vät	  virallisissa	  Flaisuuksissa..	  Luokat	  1	  ja	  2	  oikeu^vat	  	  
puhuDeluun	  "Teidän	  korkeaylhäisyytenne",	  luokat	  3-‐5	  nimitykseen	  	  
"Teidän	  ylhäisyytenne",	  luokat	  6-‐8	  puhuDeluun	  	  
"Teidän	  korkeajalosukuisuutenne"	  ja	  muut	  puhuDeluun	  "Teidän	  jalosukuisuutenne".	  

Lähes	  kaikkiin	  venäläisiin	  ritarikunFin	  kuului	  myös	  aatelisarvo.	  	  
Esimerkiksi	  Vladimirin	  IV-‐luokka	  antoi	  jo	  periytyvän	  aateluuden	  ritarilleen.	  	  
Annan	  ritarikunnan	  alemmat	  luokat	  antoivat	  	  "vain"	  henkilökohtaisen	  aateluuden.	  	  
Aatelisten	  osuus	  koko	  väestöstä	  oli	  n.	  1%.	  	  
(Kauppiassäädyn	  edustajalle	  ei	  myönneBy	  aateluuBa.)	  	  



Sukututkimus	  haasteita	  
Venäjä	  Gajewski-‐suku	  haku	  venäjän	  kielellä	  YANDEX.ru	  haku:	  Гаевский	  родословия,	  
01.08.	  2010	  löytyi	  mm:	  
	  
Гаевские	  -‐	  дворянский	  литовско-‐русский	  род,	  восходящий	  к	  началу	  XVII	  в.	  и	  
записанный	  в	  VI	  части	  родословных	  книг	  губерний:	  Витебской,	  Подольской,	  
Волынской	  и	  Виленской.	  Последним	  двум	  родам	  герольдией	  отказано	  в	  древнем	  
дворянстве	  за...	  www.rulex.ru/01040810.htm	  	  Vitebski,	  Podolski,	  Volinski,	  Vilenski	  
	  
Гаевские	  -‐	  дворянский	  литовско-‐русский	  род,	  восходящий	  к	  началу	  XVII	  в.	  и	  
записанный	  в	  VI	  части	  родословных	  …	  В	  1775	  г.	  определен	  младшим	  доктором	  
(доцентом)	  в	  московский...	  Гаевский	  Семен	  Федорович	  —	  Гаевский,	  Семен	  
Федорович	  -‐	  врач	  (1778	  -‐	  1862)	  eli	  Gajewski	  Semen	  Fedorovich,	  lääkäri.	  	  
mirslovarei.com/content_his/GAEVSKIE-‐15286.html	  	  
	  
Aatelissukujen	  VI	  osa	  ”	  древние	  благородные	  дворянские	  роды”	  vanhat	  aatelissuvut	  
(Katariina	  II	  	  1785	  ,	  	  huhFkuun	  	  21)	  
	  
PUOLA:	  Adam	  Boniecki,	  Herbaz	  Polski,	  Vol	  V,	  Warsaw	  1902	  –	  paljon	  Jan	  Gajewskeja	  


