
Henkilöetsintää Neuvostoliitosta/Venäjältä, internet-osoitteita ym. 
 
1. Karjalan tasavalta edeltäjineen 
 
uhreja.onego.ru 
Karjalassa ylläpidettävä tietokanta, joka pääasiassa sisältää samat tiedot kuin Lahti-
Argutinan matrikkeli (2001) ja sitä edeltävät tiedot Carelia- (Punalippu-) lehdessä. 
Sivulla on selostus toimintaperiaatteista ja tiedostojen/palvelun synnystä. Suomeksi. 
 
sand.mapofmemory.org/  
Tiedot 5 127:sta Sandarmohissa 1937 ja 1938 ammutusta. Mukana 1 111 Solovetskin 
leirin vankia. Huom. Petroskoin lähellä ja Sandarmohissa ammuttujen osalta on eri 
lähteissä joidenkin henkilöiden kohdalla tiedoissa ristiriitaa. 
 
2. Valtiollisia toimijoita 
 
visz.nlr.ru 
Venäjän kansalliskirjaston (Pietari) projektin "Palautetut nimet" sivusto. Tietoa ja  
hakemistot 30-luvulla Luoteis-Venäjällä tuomituista (209 691 henkilöä) sekä 
Leningradissa saarron aikana asuneista ja kuolleista (896 259 henkilöä). Lisäksi 
linkkejä sodassa kuolleiden ja kadonneiden matrikkeleihin, etsintäsivustoihin jne. 
 
archive74.ru 
Tšeljabinskin alueen valtiollisen yhdistyneen arkiston laaja sivusto. Tietoa myös 
1930-luvusta. Erilliset hakemistot vuosina 1937-1938 alueella tuomituista sekä 
Tšeljabinskiin ns. työarmeijaan eli pakkotyöhön sota-aikana (etupäässä vuonna 1942) 
lähetetyistä Venäjän saksalaisista, suomalaisista (myös inkeriläisistä), virolaisista ym.  
 
podvignaroda.ru ("kansan uroteko") 
Venäjän puolustusministeriön sivusto; ansiomerkkien saajia, myöntämisasiakirjoja, 
myös tietoa sodan maantieteestä. Henkilöhaku mahdollista. Myös englanniksi. 
Uusi sivusto: pamyat-naroda.ru 
 
obd-memorial.ru 
Sodassa kaatuneita ja kadonneita. Aineisto on käsitelty presidentin asetuksen pohjalta 
vuodesta 2003 alkaen; toteutuksesta vastasi (ja ©) puolustusministeriö. Perustuu 
lähes 17 milj. asiakirjaan. Henkilöhaku, liitteinä asiakirjoja skannattuina. 
 
3. Memorial-yhdistysten sivustoja 
 
http://memorial.krsk.ru 
Krasnojarskin Memorialin sivustot mm. alueelle karkotetuista Venäjän saksalaisista, 
liettualaisista, virolaisista ym. Alueen vainojen tiedostoja. Aiheeseen liittyvää 
materiaalia ja jatkuva uutispäivitys. Yhdistyksellä on opetus- ja tiedotustoimintaa, 
jonka aineistoa on netissä. Uutiskirje joka päivä. Hieman saksaksi ja englanniksi. 



lists.memo.ru 
Alueellisten yhdistysten keräämien tiedostojen kooste. Ei hakutoimintoa, nimet 
aakkosjärjestyksessä. Hyödyllinen, koska suomalaisten nimien kirjoitusasuja on 
joskus vaikea arvailla. Laajan aineiston läpikäyminen on "helppoa" (tosin hyvin 
aikaavievää!). 
 
base.memo.ru 
Edellistä vastaava, monia hakutoimintoja (-kenttiä). Perustuu yli kolmeen miljoonaan 
tiedostoon. 
 
ru.openlist.wiki 
Wikipedian ohjelmaan rakennettu monista tietolähteistä koottu "kaikkein laajin 
vainottuja koskeva tiedosto". Täältä löytää sellaisia lähteitä, joita ei ole edellä 
mainituissa muissa internetin sivustoissa käytetty. 3 204 969 "henkilökorttia". 
 
nkvd.memo.ru 
Ylläpitäjä Moskovan kansainvälinen Memorial. Tietoja lähes 42.000 NKVD:n 
upseerista vuosilta 1935-1939 (mm. palkitsemisista ansiomerkeillä). Erillinen luettelo 
3 640 tuomitusta upseerista. Ei hakutoimintoa, aakkosjärjestys. 
 
4. Sähköposti- ym. osoitteita 
 
Em. nettiosoitteista löytyy myös yhteydenotto-ohjeita. Tässä joitakin: 
nark@karelia.ru      Karjalan tasavallan kansallisarkisto 
karelia@fsb.ru      FSB:n Karjalan toimisto ja arkisto 
s_peterburg@fsb.ru    FSB:n Pietarin toimisto ja arkisto 
razumov@nlr.ru      Kansalliskirjaston projekti Palautetut nimet (Anatoli Razumov) 
nipc@memo.ru  (www.memo.ru)  Kansainvälinen Memorial, Moskova 
info@archive74.ru          Tšeljabinskin alueen valtiollinen yhdistynyt arkisto 
 
Nettiosoitteita: 
memorial-nic.org   Pietarin Memorial; ei toimi tällä hetkellä julkisesti, tehtävät on  
siirretty Iofe-säätiölle (Fond Iofe; osoite iofe.center). 
http://www.memo27reg.org/     Habarovskin alueen Memorial-yhdistys 
 
Kaukoidän Gulagin toimipisteiden, leirien ja alaleirien yms. tietolähde: 
Информационный центр УМВД России по Хабаровскому краю 
680000 г. Хабаровс, ул. Знаменщикова, 7 
Sisäministeriön tiedotuskeskus Habarovskissa. Täältä voi tiedustella kirjeitse 
kaukoidän alueella vankileireillä olleista. 
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