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PÄÄKIRJOITUS

Sukuseuran kesäretkellä Porvoossa, 
virisi pienimuotoinen keskustelu  
Liisa Saarelaisen johdolla geneetti-
sestä sukututkimuksesta. Liisa kertoi  

meille omista DNA-sukututkimuksen koke-
muk sistaan ja siitä miten tutkimus löytää gee-
nisukulaisia. Innostuin aiheesta ja uteliaisuus 
geneettiseen taustaani heräsi, niinpä minäkin 
sitten viime syksynä teetin oman DNA-testini. 

Ennen DNA-testiäni, osallistuin lokakuus-
sa Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n nyt jo  
20. kerran järjestämään Kuulutko sukuuni  
- tapahtumaan. Tarkoituksenani oli tällä  
kertaa saada lisätietoa DNA-tutkimuksesta. 
Oivan mahdollisuuden siihen antoi Ahti Kurrin 
mielenkiintoinen luento ”DNA-sukututkimus 
pähkinänkuoressa”.

Porvoo kesäretken kirvoittamana olen 
koonnut hivenen aineistoa DNA-sukututki-
muk sesta lehtemme seuraaville sivuille, jotta 
tekin voisitte tutustua tähän kiehtovaan suku-
tutkimukseen.

”DNA-sukututkimus ei millään muotoa voi 
korvata tai olla vaihtoehto perinteiselle suku-
tutkimukselle”

”DNA-sukututkimus voi vahvistaa perintei-
sen sukututkimuksen epävarmoja sukulai-
suus tietoja”.

SUKUKOKOUS 
PERUTTU 
Sukukokouksemme Hämeenlinnassa  
27.06 2020 on peruttu Koronavirus  
pandemiana vuoksi. 

Pyrimme järjestämään sukuseuramme  
vuosikokouksen vielä tänä vuonna. Suku-
seuran hallitus jatkaa toimin taansa 
seuraavaan vuosikokoukseen saakka. 

Pahoittelemme toiminnan rajoituksista  
aiheuttavaa haittaa ja mielipahaa.  
Toivomme kuitenkin tilanteen mahdolli sim -
man pikaista korjaantumista ja elämän  
normalisoitumista. 

Pidetään huolta läheisistämme eikä  
unohdeta apua tarvitsevia sukulaisiamme  
ja muita läheisiämme.

Strengellien Sukuseura ry: n hallitus

Leena-Kaarina Brown
(Enni Kaarina Strengellin tytär)
Strengellien Sukuseura ry:n puheenjohtaja

◆
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sen, aasialaisen, intiaani- ja juutalaistaustan 
havaitsemiseksi ja erottamiseksi toisistaan, 
sillä nämä alueet ja ryhmät ovat keskenään 
melko erilaisia. Niiden sisäisten etnisyysero-
jen tutkiminen sen sijaan antaa epäluotetta via  
tuloksia; tästä poikkeus ovat aškenasi juu ta-
lai set, joiden perimä pystytään erottele maan 
melko tarkasti. Arviot tarkentuvat vuo sien mit-
taan sitä mukaa, kun tieteenala kehittyy, tut-
kimuslaitosten algoritmit tarkentuvat ja vertai-
luryhmien koko kasvaa. Geenien periytymis-
en sattumanvaraisuus aiheuttaa tuloksiin  
kuitenkin aina epätarkkuutta. Alan neljä suu-
rinta toimijaa on yhdysvaltalaisia. Ne testaa-
vat DNA:sta samansuuruisen osan, noin 
700 000 kohtaa, mutta eri paikoista. 

Muuttoliikkeet ja sukulaisuudet
Tieteelliset tutkimukset nykyään elävien ih-
misten DNA:sta sekä muinais-DNA-tutkimuk-
set antavat merkittävää tietoa ihmiskunnan 
kehityksestä ja muuttoliikkeistä sekä selvittä-
vät kansojen alkuperää. Aluksi tutkittiin 
Y-DNA- ja mtDNA-haploryhmien esiintymisiä 
ja yleisyyksiä eri puolilla maapalloa, mistä 
saatiin tietoa ihmiskunnan migraatiosta ja pol-
veutumisesta. Muun muassa maltalaisten, 
in tiaanien, afroamerikkalaisten, sanien, aške-
nasijuutalaisten ja Etiopian juutalaisten alku-
perästä on saatu uutta tietoa tällaisilla geeni-
tutkimuksilla. Vuonna 2005 käynnistyi Nation-
al Geographic Societyn Genographic Project, 
jonka tavoitteena on maailman kansojen mi-
graatiohistorian kartoittaminen satojen tuhan-
sien DNA-näytteiden tutkimuksen kautta. 

Vuonna 2009 muinais-DNA-tutkimus alkoi 
kehittyä suurin harppauksin. Max Planck -ins-
tituutin Svante Pääbon kehittämien tekniikoi-
den ansiosta alettiin voida tutkia muinaisten 
ihmisten koko perimiä eikä vain Y- ja mtD-
NA:ta. Näin voidaan selvittää tutkitun yksilön 
kaikkien esivanhempien vaiheita paljon laa-
jemmin. Alle kymmenessä vuodessa oli saa-
tu tutkittua jo tuhansia kokonaisia muinaisia 
perimiä, joita on verrattu kymmeniintuhansi-
in nykyisin eläviin ihmisiin. Tämän nopeasti 
laajenevan tutkimuksen myötä useat vanhat 
käsitykset ihmisen muinaisista muuttoliikkeis-
tä ovat kumoutuneet tai tarkentuneet, ja mui-
nais-DNA-tutkimus on jo ohittanut arkeologi-
an syvän menneisyyden ihmisväestöjen muu-
tosten paljastamisessa. 
Lähde: wikipedia.org/wiki/Geneettinen_sukututki-
mus#Historia
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T eetin MyHeritage DNA-tutkimuk-
sen itsestäni viime syksynä. Tulos 
olikin aika yllättävä, koska olin aina 
olettanut että valtaosa geeneistäni 

on peräisin välimerenmaista. Minä olen  
MyHeritage DNA-tutkimuksen mukaan 98.2% 
suomalainen, 1.8% japanilainen ja korealai-
nen. Taitaapa sittenkin olla niin, että me ns. 
eksoottisen oloiset tummahiuksiset suomalai-
set olemme niitä alkuperäisiä suomalaisia. 

Äiti Enni Kaarina Strengellin molempien 
vanhempien suvuista on tehty sukututkimus, 
joten pystyn vertaamaan DNA-tutkimustulos-
ten todenperäisyyttä Strengellien Sukuseura 
ry:n ja Kaijansinkko-suvun sukukirjoista. 

Isäni äidin sukujuuret ovat myös tiedos-
sani, mutta isäni isän puolelta ei ole suku-
tutkimusta tehty. Pyrkimyksenäni onkin nyt 
DNA-tutkimuksen avulla löytää isoisäni  
geneettinen historia.

Olen kokenut monta yllättävää ja hauskaa 
hetkeä tutkiessani DNA-tutkimuksen tuloksia. 
Minua harmittaa kovasti se että en voi kertoa 
geeniperimälöydöistäni edesmenneille  
vanhemmilleni. 

Leena-Kaarina Brown

HISTORIA
Geneettinen sukututkimus on nykyaikainen  
tutkimuksen ala, joka sai alkunsa ihmisen 
genomin eli perimän selvittämisen myötä. 
Vuodesta 1999 alkaen kuluttajat ovat voineet 
teettää DNA-tutkimuksen itsestään lähettä-
mällä näytteensä tutkittavaksi palveluntarjoa-
jalle ja vertaamalla sitten omia testituloksiaan  
muiden testattujen tuloksiin. Näytteenä käyte-
tään elävältä ihmiseltä otettua poskisolunäy-
tettä tai sylkinäytettä. 

Vuonna 1999 aloittaneen yhdysvaltalaisen  
Family Tree DNAn geenitesti on Suomessa 
suosituin. 

Tutkimuksen tavoitteet
Yleisimmät geneettisen sukututkimuksen tes-
tit ovat Y-kromosomista tehtävä Y-DNA-testi  
eli ISÄLINJAN tutkimus, mtDNA-testi eli  
ÄI TI LINJAN tutkimus sekä autosomaalisen 
DNA:n tutkimus. DNA-testillä voidaan selvit-
tää muun muassa: 
•	 kahden yksilön keskinäistä sukulaisuutta
•	 saman sukunimen kantajien keskinäistä 

sukulaisuutta
•	 yksilön isä- tai äitilinjaa

•	 yksilön biomaantieteellistä ja  
etnistä taustaa

•	 kansojen muuttoliikkeitä ja  
geneettistä historiaa. 

mtDNA:n tutkimus
Havainnollistava kuva mtDNA:n periytymi-

sestä äitilinjassa. Ylimmän rivin mustalla vä-
ril lä merkitty nainen on kaikkien alimman rivin 
naisten kantaäiti.

mtDNA-testissä tutkitaan äitilinjaa mito kond-
rion DNA:n kautta. Mitokondrion DNA periytyy 
biologiselta äidiltä lähes muuttumattomana kai-
kille äitilinjaisille jälkeläisille, niin pojille kuin tyt-
tärillekin. mtDNA-testi ei anna yhtä tarkkoja tu-
loksia kuin Y-DNA-testi, sillä mutaatioita tapah-
tuu mtDNA:ssa suhteellisen harvoin. 

Y-DNA-testissä tutkitaan henkilön isälinjaa 
hänen Y-kromosominsa perusteella. Y-kromo-
somin DNA periytyy isältä pojalle lähes muut-
tumattomana, joten miehet, joilla on lähes 
ident tinen Y-DNA, on yhteinen isälinjainen 
esi-isä. Miehet jaetaan Y-kromosomin SN-
Pien perusteella luokiteltuihin haploryhmiin ja 
STRien perusteella luokiteltuihin haplotyyp-
peihin. Jokaisella haploryhmällä ja haplotyyp-
illä on yksi yhteinen biologinen kantaisä, josta 
kaikki ryhmän jäsenet polveutuvat biologisen  
isälinjan kautta. Y-kromosomeissa tapahtu-
neiden mutaatioita vertailemalla voidaan 
mah dollisesti päätellä sukulinjojen erkaantu-
misen ajankohtia ja ajallisia järjestyksiä.

Autosomaalisen DNA:n tutkimus
Autosomaalisen DNA:n testiä käytetään su-
ku laisuuksien selvittämiseen sekä biologisen 
isän että biologisen äidin kaikista sukuhaa-
roista. Tutkimuksessa vertaillaan kokonaispe-
rimiä, ei vain suoria isä- tai äitilinjoja. Testillä 
voi etsiä tai löytää vahingossa "etäserkkuja", 
joiden sukulaisuuden aste näkyy geenien yh-
teneväisyyksien määrästä. Toisaalta testi voi 
paljastaa, että oletetut sukulaiset eivät ole-
kaan biologisia sukulaisia. 

Autosomaalisen DNA:n tutkimuksella voi 
saada tietoa myös etnisestä taustasta. Jotkin 
testit antavat tutkittavan etnisyyksien prosent-
tiosuudet tutkitusta geeniperimästä, mutta ky-
se on kuitenkin vain suuntaa antavasta arvi- 
osta. Vuonna 2018 etnisen taustan arvioimi-
nen autosomaalisen DNA:n perustella on 
melko tarkkaa afrikkalaisen, indoeurooppalai-

GENEETTINEN  
SUKUTUTKIMUS

Kuvassa: Leena-Kaarina Brown
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DNA-sukututkimuksessa tutkitaan 
henkilön DNA-näytettä. Näyte 
pyyhkäistään itse posken sisäpin-
nasta näytepuikolla. Tutkimus on 

kenen tahansa teetettävissä, kohtuuhintaan, 
kotoa käsin. 

DNA sisältää ihmisen perimän, geenit, 
jotka lapsi saa biologisilta vanhemmiltaan. 
DNA-sukututkimus antaa vastauksia periaat-
teessa kahteen kysymykseen:

1. Tutkimus kertoo henkilön esihistoriasta.  
Se kertoo, mihin ihmiskunnan alkuhä-
mä rässä syntyneeseen "klaaniin" ja sen 
sukuhaaroihin henkilön suora isälinja  
ja suora äitilinja kuuluvat. Tutkimuksen  
myötä selviää, minkälaisen vaelluksen 
esivanhemmat ovat maapallolla tehneet, 
ennen kuin on päädytty nykyisille asuin-
sijoille. 

2. Tutkimus löytää geenisukulaisia, kun 
DNA-näytettä verrataan muiden testin  
tehneiden näytteisiin, jotka ovat tutkimus-
laitoksen tietokannassa. Samalla tutkimus  
antaa ennusteen siitä, kuinka läheistä  
sukua kukin vertailussa löytynyt DNA- 
sukulainen on. Ennuste kertoo, kuinka  
monta sukupolvea sitten henkilön ja 
kunkin "osuman" viimeinen yhteinen  
esivanhempi on elänyt tai kuinka "mo nes" 
serkku on FamilyFinder -testin löytämä 
etäserkku. 

TEORIA:
DNA-sukututkimus perustuu neljään 
kulma kiveen: 
•	 Jokainen kantaa tietoa esivanhemmistaan 

geeneissään.  Sukupolvesta toiseen lapsi 
on perinyt geeninsä biologisilta vanhem-
miltaan, puoliksi kummaltakin, kukin geeni 
satunnaisesti, jommalta kummalta van-
hemmalta.  

•	 Edellisestä satunnaisperimästä on KAKSI 
POIKKEUSTA , joiden ansiosta voi daan  
DNA-testillä tutkia suoraa isälinjaa ja 

suoraa äitilinjaa hamaan "Aatamiin" ja 
"Eevaan" asti.

1. poika saa Y-kromosominsa aina isäl tään, 
joka sai sen isältään jne. Y-kromosomi 
on kopioitunut läpi sukupolvien geneetti-
seltä "Aatamilta", tähän perustuu isälinjan 
DNA-testi. 
 

2. lapsi  (sekä tyttö että poika) saa solujen-
sa mitokondriot aina äidiltään, joka sai 
ne äidiltään jne. Mitokondrioiden DNA 
on kopioitunut läpi sukupolvien geneetti-
seltä ”Eevalta”. Tähän perustuu äitilinjan 
DNA-testi. 

•	 Mutaatio on sukuhaaran ”korvamerkki”.  
Geenin kopioitumisessa vanhemmalta  
lapselle tapahtuu satunnaisesti pikku 
virheitä, mutaatioita:  Perheessä joku lap-
si saa mutaation. Tämä mutaatio periytyy 
edelleen tämän lapsen jälkeläisille, hänen  
jälkeläisilleen jne. Mutaatiosta tulee siis  
mutaation saaneesta lapsesta alkavan 
sukuhaaran korvamerkki. Mutaatiois-
ta kyetään päättelemään ja ennustama-
an, kuinka kauan sitten kyseinen suku-
haara syntyi ja kuinka monta sukupolvea 
sitten kahden "geenisukulaisen" viimein-
en yhteinen esivanhempi on elänyt. Nii-
den perus teella tiedemiehet kykenevät 
hahmottamaan kyseisen "klaanin" 
vaellus reitin reitin maapallolla.

•	 Vertaamalla DNA-näytteiden kokonaispe-
rimää, löydetään "etäserkkuja". Samoista 

esivanhemmista polveutuvissa ihmisissä 
(serkuksissa) on vielä monen sukupolven 
kuluttua niin paljon yhteistä kokonaisper-
imää, että sukulaisuus kyetään päättele-
mään.

          

KÄYTÄNTÖ:
DNA-sukututkimuksessa käytettäviä  
perustestejä on kolmenlaisia:
1. isälinjan testi (Y-DNA)
2. äitilinjan testi (mtDNA)
3. kokonaisperimän testi ("serkkuhaku",  

Family Finder)   
Testin tilataan internetin välityksellä, kotiti-

etokoneella. Tutkimuslaitos raportoi tulokset  
tilaajalle myös internetissä. Tilauksen jälkeen  
sinulle tulee postissa näytepakkaus. Näyte 
pyyhkäistään itse posken sisäpinnasta. 
Näytepakkaus palautetaan postissa testila-
boratorioon. Jokainen asiakas saa oman 
henkilökohtaisen tulossivun internetiin (sala-
sana). Sähköpostilla tulee myös aina ilmoitus 
asiakkaalle, kun uusia tuloksia on internetissä 
nähtävissä, mutta tulokset ovat vain internetin 
tulossivulla. Kun tulossivuilla kerrotaan esim. 
ne henkilöt, joiden kanssa testi on löytänyt 
sukulaisuuden ja ennustaa sukulaisuuden 
läheisyyden, heihin saa sähköpostiyhteyden 
klikkaamalla "osumaa" kuvaruudulla.   

DNA-tutkimus ja sen tulos ei ole vain ker-
taluontoinen ilo. Harrastus jatkuu vuosikau-
sia, sillä DNA-näytteen tiedot säilytetään 
tutkimuslaitoksen tietokannassa (FTDNA:n 
ilmoi tuksen mukaan 25 vuotta). Uusia tulok-
sia kerrotaan aina, kun oman testin jälkeen-
kin tehdyistä testeistä löytyy uusia geenisuku-
laisia (tämä kannattaa huomioida, kun arvioi 
testin ja harrastuksen hintaa!). 

Geenitutkimus on uusi tieteenala ja mah-
dollisuudet kehittyvät edelleen. Ihmisen koko 
genomi kyettiin avaamaan vasta 2000-luvun 
alussa. Maailmassa on tällä hetkellä tehty il-
meisesti pari miljoonaa sukututkimusharras-
tukseen liittyvää DNA-tutkimusta. Suosituin  
suomalaisten käyttämä tutkimuslaitos on 
amerikkalainen FamilyTreeDNA. testinsä. 
Sen tietokanta on suurin vertailutietokanta 
suomalaisille, koska tämä alan uranuurtaja 
on Suomessa suosituin palveluntarjoaja.   

 Suomi DNA -projektissa on tällä hetkellä  

(11/2017) mukana yli 10 000  harrastajaa.   
Minun vetämässäni Karjala DNA -projektis-
sa on 1100 jäsentä. Projekti on tarkoitettu 
niille, joiden isä- tai äitilinja juontaa luovutet-
tuun Karjalaan.

*) Mitä enemmän tutkimuslaitoksen tieto-
kannassa on muita testituloksia ja mitä su-
ositumpi tutkimuslaitos on, sitä enemmän ja 
tarkempaa tietoa omasta testistä on mah-
dollista saada jos sitä enemmän sukulaisia se 
löytää, nyt ja tulevaisuudessa. 

Suhde perinteiseen sukututkimukseen
1. DNA-sukututkimus ei millään muotoa voi 

korvata tai olla vaihtoehto perinteiselle 
sukututkimukselle. DNA-sukututkimuk-
sen fokus on selvästi kauempana men-
neisyydessä, vaikka se toki löytää elossa 
olevat geenisukulaisetkin. Ellei sukusi es-
ihistoria kiinnosta sinua lainkaan, ei testiä 
kannata tehdä. Sukupuutasi DNA-testi ei 
piirrä.

2. DNA-sukututkimus voi rikastaa perinteistä 
sukututkimusta. Se tuo esille samoista  
esivanhemmista polveutuvia sukulaissu-
kuja ja antaa vinkkejä perinteiselle suku-
tutkimukselle. Se löytää etäisiä, ennen  
tun temattomia sukulaisia. Sukulaisuuden 
alkuperää voi sitten yhdessä tämän "osu-
man" kanssa selvittää perinteisen suku-
tutkimuksen keinoin, mikäli yhteinen esi-
vanhempi on "kirkonkirjahistorian" katta-
malla ajalla.  

3. DNA-sukututkimus voi vahvistaa perintei-
sen sukututkimuksen epävarmoja suku-
laisuustietoja. Se voi myös kumota tietoja 
tai vankkoja uskomuksia, joiden varaan 
perinteistä sukututkimusta on rakennettu.

4. Toki: DNA-sukututkimus voi siinä mieles-
sä "korvata" perinteisen sukututkimuksen  
ja lyödä sen laudalta, että se saattaa 
löytää vaikkapa tuntemattoman isän tai 
isoisän – hyvällä onnella.  

Jos tarinani herättävät kysymyksiä, ota kaikin 
mokomin yhteyttä. 

Ahti Kurri
Ukonkivenpolku 2 A 1, 01610 VANTAA
sähköposti:	ahti.kurri@elisanet.fi

Lähde: Ahti Kurri / https://www.kurrinsuku.net/3

DNA-SUKUTUTKIMUS  
PÄHKINÄNKUORESSA

Kuvassa: Ahti Kurri
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DNA-testi kertoo, 
mihin ihmiskun-
nan "perusklaa-
niin" sinun var-

haiset esivanhempasi ovat 
kuuluneet. Isälinjan testi 
kertoo suorista esi-isistäsi, 
äitilinjan testi suoran äitilin-
jasi esiäideistä. Se kertoo, 
mihin tuosta kantaklaanista 
irronneeseen sukuhaaraan 
sinä kuulut. Se kertoo pää-
piirteittäin, minkälaisen vael-
luksen esivanhempasi ovat 
tehneet kymmenien vuositu-
hansien aikana ennen kuin 
asettuivat Suomeen. 

 ”Aatami” ja ”Eeva”   
Nykyihmisen esivanhemmat 
asuivat Afrikassa. Kaikkien 
maapallolla nykyisin elävien 
miesten yhteinen esi-isä, 
”bio loginen Aatami”, eli noin 
60.000 vuotta sitten. Kaikkien 
nykynaisten yhteinen esiäiti, 
bio loginen ”Eeva”, eli Afrikassa  
jo 120–160 000 vuotta sitten. 
Meidän jokaisen sukujuuret ja 
geneettinen perimä voidaan 
johtaa näihin yhteen mieheen ja 
yhteen naiseen. Naissukukunta  
on siis ”vanhempi” kuin mies-
sukukunta. 

(Maaliskuussa 2013 uutisoitiin,  
että afroamerikkalaisen miehen 
DNA-näytteestä on todennettu 
tämän miehen – ja myös Kameru-
nista löytyneen pienen miesryhmän 
- polveutuvan yli 300.000 vuotta sit-
ten Afrikassa eläneestä kantaisästä. 
Nykyih misellä on siis ainakin toinen kantaisä 
tässä käsitellyn "Aatamin" lisäksi).    

Biologinen Aatami ja Eeva eivät olleet 
pariskunta. Eeva oli elänyt vähintään 60 000 
vuotta aikaisemmin kuin Aatami. He eivät 
olleet myöskään ainoat ihmiset maapallolla. 
Arviot samaan aikaan eläneen ihmispopu-

laation suuruudesta vaihtele-
vat (2 000 - 10 000 ihmistä). 
Mutta vain Eevasta alkanut 
suora äitilinja on elänyt tähän 
päivään asti. Vain Aatamis-
ta alkanut suora isälinja on 
elänyt tähän päivään asti. 

Ihmiskunnan haplo-
ryhmät (klaanit) ja 
migraatio 
Varhaisessa esihistoriassa 
tapahtuneiden geenimutaati-
oiden perusteella koko ihmis-
suku voidaan jakaa sukuhaa-
roihin. Näitä sukuhaaroja kut-
sutaan halporyhmiksi tai klaa-
neiksi. Miehillä on omat haplo-
ryhmänsä, naisilla omansa. 
Jokaisen ihmisen geeniperimää 
tutkimalla on mahdollista selvit-
tää, mihin perushaploryhmään 
ja sen jälkeen haarautuneeseen 
alaryhmään hän kuuluu. 

Afrikassa elänyt ihminen lähti 
asuinseudultaan Kenian savan-
neilta liikkeelle noin 50.000 vuot-
ta sitten (nykytutkimus viittaa 
siihen, että se tapahtui jo jonkin 
verran aikaisemmin). Osa Aata-
min ja Eevan jälkeläisistä jäi Af-
rikkaan ja jakaantui siellä suku-
haaroiksi - he ovat afrikkalaisten 
esivanhempia. Nykyihminen tuli 
siis Lähi-itään (muuta kauttahan ei 
maailmaa päässyt valloittamaan). 

Lähi-idästä ihmiset lähtivät eri 
suuntiin. Kulkua ohjasivat esim.  

ilmaston vaihtelut  ja niistä johtuneet 
ravintotalouden muutokset. Euroopas-

sa ihmisen kulkua ohjasivat jääkauden  
aikai set ilmastonvaihtelut ja jäätikön reunan 
liikkeet. 

Eri suuntiin liikkeessä olleen ihmissuvun 
lapsien perimään syntyi aika ajoin mutaatioita.  

Joku 20.000 vuotta sitten Aasiassa synty-
nyt lapsi alkoi tietämättään periyttää jälkeläi-

silleen erilaista geeniä kuin mikä hänen 
isällään oli. Jonkun toisen lapsen Y-kromo-
somiin siunaantui mutaatio 8 000 vuotta  
sitten Alppien etelä-puolella jne. 

Nykytiede kykenee näiden mutaatioi-
den perusteella seuraamaan, miten ihmi-
set ovat kymmenien tuhansien vuosien 
aikana liikkuneet, mihin asettuneet pidem-
mäksi aikaa, milloin haarautuneet jne.  

Tiedemiehet ovat antaneet haploryhmille 
omat kirjaintunnukset (A, B, C, D…). Mie-
hillä ja naisilla (isä- ja äitilinjoilla) on omat 
haploryhmänsä. Samankirjaimiset mies- ja 
naisklaanit eivät ole mitenkään yhteydessä 
toisiinsa. Pääryhmistä mutaatioiden kautta 
syntyneille alaryhmille ja niiden alaryhmille 
on johdettu omat tunnuksensa (esim.haplo-
ryhmä I, alaryhmä I1d3a). Yksi yksittäinen 
(merkittävä) mutaatio geenissä on siis johta-

DNA-testi kertoo esihistoriasi nut haploryhmän ja taas sen alaryhmän syn-
tyyn. Tiedemiehet ovat myös nimenneet  
mutaatiot (esim. mutaatio M253).  

Henkilön DNA-näytteestä kyetään 
määrittelemään, mihin haploryhmään ja 
sen ala-ryhmään hän kuuluu. Pelkistetysti 
se tapahtuu selvittämällä, mitkä mutaatiot 
hänen geeniperimässään ovat läsnä.  

Esim: Jos miesten I-haploryhmään kuulu-
van henkilön Y-kromosomin geeneistä löytyy 
mutaatio L22, hän kuuluu alaryhmään I1d ja 
jos vielä löytyy mutaatio L258, mies kuuluu 
tuosta ryhmästä Suomessa syntyneeseen 
alaryhmään I1d3a. (Nyt ollaan luopumassa 
haploryhmien vaikeasti ylläpidettävistä tun-
nuksista ja henkilön haploryhmä määritellään 
viimeisellä hänestä löytyneellä mutaatiolla 
(terminal SNP), esim. L258). 
Lähde: Ahti Kurri /www.kurrinsuku.net/6

◆

Sukututkimus eli genealogia on suku-
laisuussuhteiden selvittämistä ja hen-
kilöhistoriallista tutkimusta, jota voi- 
daan tehdä kahdella eri tavalla: esipol-

vitutkimusta tai jälkipolvitutkimus-
ta. Esipolvitutkimuksessa selvi-
tetään yhden henkilön esivan-
hempia ny kyisyydestä mennei-
syyteen ja esi-isien ja esiäitien 
määrä kasvaa periaatteessa 
eks  ponentiaalisesti polvi polvelta 
(2+4+8+16+32+64 jne.). Käytän-
nössä näin ei aina ta pahdu, sillä 
aviottomana syntyneen lapsen 
isää ei pääsääntöisesti voi da sel-
vittää, mikä aiheuttaa ns. esi van-
hempien kadon.

Jälkipolvitutkimus on varsinai-
nen suvun tutkimus. Siinä tutki-
muksen lähtökohdaksi valitaan  
kanta pari, jonka jälkeläisiä sel-
vi te tään kohti nykypäivää. Var-
hem min säätyläissukujen tut ki-
mukses sa jälkipolvitutkimus rajat-
tiin ainoas taan miespuolisiin  
jälkeläisiin, mutta 1970-luvulta  
lähtien voimakkaasti kasvanut 

talonpoikaissukujen tutkimus on ulottanut 
jälkipolvitutkimuksen myös tyttäriin.

Jälkipolvitutkimuksen tulosten tyypillinen 
esitystapa on sukukirja, jossa suku on järjes-

tetty ydinperheistä koostuviksi 
sukuhaaroiksi. Suvun kantaparin 
jokaisen lapsen jälkeläiset sel vi - 
t etään sivuhaaroineen loppuun  
asti, minkä jälkeen siirrytään 
seu raavan lapsen sukuhaaraan.

Sukutaulujärjestelmässä 
jokainen aviopari, jolla on lap-
sia, muodostaa sukutaulun ja 
saa järjestysnumeron suvussa. 
Kun jokainen jälkeläisiä tuotta-
nut henkilö on kahdessa tau-
lussa (vanhempiensa taulussa 
lapsena ja omassa taulussaan 
vanhempana), taulunu meroista 
syntyy viittausjärjestelmä, joka 
osoittaa polveutumissuhteet.  
Niitä	selvenne	tään	graafisilla	 
sukutauluilla.

Esipolvitutkimuksen tulokset 
esitetään tyypillisesti esipolvitau-
lussa, johon mahtuu viisi polvea 
esivanhempia. Tutkimuksen jat-

Mitä sukututkimus on?
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kuessa viidennen polven esi-isät ja esiäidit 
siirtyvät uuden esipolvitaulun kantahenkilöiksi. 

Sukututkimuksen aloittaminen
Parhaiten oman sukututkimuksen alkuun 
pää see käymällä sukututkimuksen perus-
kurssin. Sukututkimuskursseja on monien 
kansalais- ja työväenopistojen valikoimassa.  
Toinen tapa on perehtyä hyvään sukututki-
muksen perusoppaaseen ja käydä sen avulla 
kiinni tutkimukseen.

On myös suositeltavaa liittyä paikalliseen  
sukututkimusyhdistykseen, jossa on helppoa  
kysyä opastusta ja neuvoja kokeneemmilta  
sukututkijoilta. Suomen Sukututkimusseuras-
ta saa sukututkimusneuvontaa kerran kuu-
kau dessa lauantaina.

Lisää tietoa sukututkimuksen aloittamises-
ta löytyy arkistolaitoksen verkkosivustolta ja 
Arkistojen Portista. Portissa on myös tiiviste-
tysti tietoa sukututkimuksen eri lähdeaineis-
toista.”

Lähde: SUOMEN SUKUTUTKIMUSSEURA  
<https://www.genealogia.fi>

Suomen Sukututkimusseura on kaikille avoin 
kansalaisjärjestö, jonka toiminnan tavoitteena 
on jo vuodesta 1917 lähtien ollut laadukkaan 
sukututkimuksen edistäminen. Seura pyrkii 
yhdistämään sukututkijoita, turvaamaan su-
kututkimuksen toimintaedellytykset Suomes-
sa ja kehittämään sukututkijoiden tieto-taitoa. 
<https://www.genealogia.fi/etusivu>
Tule mukaan! 

◆

VANTAAN SEUDUN SUKUTUTKIJAT RY JÄRJESTÄÄ  
PERINTEISEN KUULUTKO SUKUUNI -TAPAHTUMAN

10.-11.10.2020  klo 10-17 (su klo 16) Vantaan ammattiopisto Varian Tennistien  
toimipisteessä Tennistie 1, 01300 Vantaa (lähellä Hiekkaharjun rautatieasemaa) 

KUULUTKO SUKUUNI 2020 –TAPAHTUMA ON SUOMEN SUURIN SUKUTUTKIMUSTAPAHTUMA,  
JOSSA SUKUTUTKIJAT, SUVUT JA SUKUSEURAT ERIPUOLILTA SUOMEA KOHTAAVAT.

Luvassa yleisöluentoja, tietoiskuja ja sukututkimusneuvontaa sekä valokuvanäyttely "sukupolvet". 

TAPAHTUMAAN ON VAPAA PÄÄSY.

TERVETULOA
Lisätietoja saat:

https://www.vantaanseudunsukututkijat.net
https://www.facebook.com/groups/1987442934650495/

JALMARI  STRENGELL   
JA  KUUNARI  KOIVISTO

U kkini Jalmari Strengell rakensi  
puhdetöinään pienoismalleja ja 
oheisissa kuvissa oleva talonpoi-
kaiskuunari Koivisto, taisi olla  

hänen taidokkain työnsä.  Olen koonnut 

tähän myös tietoja Koivisto kuunarista, jotta 
aiheesta kiinnostuneet lukijamme voivat  
siten tutusta paremmin tähän viimeiseen  
Karjalasta pelastettu kolmimastoiseen  
talonpoikaiskuunariin.

KUUNARI KOIVISTO
Mitat:129	́x	29	́x12,5	́.	
Pituus: 44,3m, Leveys 8,8m, 
Syväys: 3,7M
Rakennusvuosi: 1939-46
Kantavuus: 570 tonnia.

”KUUNARI  KOIVISTO on koivistolaisen 
puulaivanrakennustaidon mestarinäyte. 
Viimeinen Karjalasta pelastettu kolmi-
mas toinen talonpoikaiskuunari ehti pur-
jeh tia evakkoretken ja hylyksi päätymi-
sen lisäksi rahti-, silli-, pirtu-, ja asunto-
laivana. Laiva oli Raumalla ja myöhem-
min Turun Pansion telakoilla rakennet-
tujen 93 sota korvauskuunarin emä- ja 
mallilaivana. Siinä asuivat laivamestarit 
Pulli ja Hollming, jotka vastasivat laivan 
loppuun rakentamisesta. 

Kuunari Koiviston suunnitteli ja sen rakentamisen aloitti Koivistolla Kaarlo Pulli 1939. Tätä 
ennen hän oli rakentanut omistukseensa seitsemän muuta laivaa. Sota keskeytti Ingerttilän 
kylän Taipaleen rannassa rakentamisen, mutta lopulta 17.2.1944 runkovalmis, miinoituksesta 
purettu laiva laskettiin jäiden läpi veteen ja hinattiin länteen. F.W. Hollmingin toimisto oli valmis 
merenkulkuun vuonna 1946, ja se kuljetti ensimmäisen parrulastin Pietarsaaresta Aalborgin 
kaupunkiin Tanskaan.

Raumalle rekisteröitynä laiva purjehti Itä- ja pohjanmeren liikenteessä.50-luvulla laiva 
myytiin Sipooseen. Carmen – nimisenä se jäi kiinni 12 000 litran pirtulastin kuljettamisesta ja 
tuomittiin menetetyksi valtiolle. Kuunari astui näin Merivoimien palvelukseen. Vuosikymmenen  
loppupuoliskolla laiva kalasti silliä Jalostajalle Islannin vesillä. 1961 nimi muuttui Merilokiksi, 
mutta sillinpyynti jatkui Rymättylän Säilyke Oy:lle. Kuunari osallistui kaikkiaan 9 sillinpyynti-
retkeen Atlantille. Se toi Suomeen 1,5 miljoonaa kiloa suolasilliä. 1963 alus myytiin portugali-
laiselle varustamolle. Se rekisteröitiin Panaman lipun alle nimellä Simmy. Jo ensimmäisellä 
matkallaan kohti Lontoota sahatavaralastissa ollut Simmy kärsi vaurioita Utön ulkopuolella 
ja hinattiin Turkuun. Hylyksi tuomitusta laivasta myytiin irtaimisto. Koneet ja Runko hinattiin 
Maskuun, minne alus hylättiin.”

Kuunari Koivisto ry, kuunari. koivisto@pp.inet.fi 
Riikka Salokannel
Lähde: Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien. Nro 1 Tammikuu 2007 ▼
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YLEISTÄ 
Strengellien sukuseuran perustava kokous  
oli 4.11.1973 Kuopiossa ja vuoden 2019  
toimintavuosi oli sukuseuran (46) neljäs-
kymmeneskuudes toimintavuosi.

Maksavat jäsenet 99 kpl., kunniajäsenet 
14 kpl., sukuneuvokset 2 kpl. 

SUVUN ESIMIES     
Jari Strengell 01.09.2018 – 27.06.2020

HALLITUS   
Strengellien Sukuseura ry:n hallitus  
01.09.2018 - 27.06.2020. Puheenjohtaja  
Leena-Kaarina Brown, varapuheenjohtaja 
Jari J. Laiho, rahastonhoitaja Jaana Salmi-
nen, seuran sihteeri Paula Strengell-Kivimäki 
(hallituksessa 16.08.2019 saakka).

Hallituksen muut jäsenet: Irmeli Hoffren, 
Pia Hoffren, Raija Satto ja Kirsi Strengell. 

Varajäsenet:  Liisa Nurmi ja Pekka 
Strengell. 

Hallitus on kokoontunut Musiikkitalossa 
Helsingissä  06.04.2019  ja  26.10.2019. 

TOIMINNAN-
TARKASTAJAT  2018 - 2020
Strengellien sukuseura ry:n toiminnantarkas-
tajat ovat Tarja Hasan  ja varahenkilö Terttu 
Parkkonen

TOIMINTA
•	 Jäsenasiainhoitaja ja -rekisterinhoitaja 

Leena-Kaarina Brown.
•	 FaceBook vastaavat Jari J. Laiho ja  

Leena-Kaarina Brown.
•	 Seuran kotisivupäivitys Sukuseurojen  

keskusliito ry / Elina Kuismin
•	 Jäsenlehdet on laitettu sukuseuramme 
kotisivulle	http://strengell.suvut.fi/toiminta/
jasenlehti/

•	 Jäsenlehden toimituksesta vastaavat  
Leena-Kaarina Brown ja Kirsi Strengell. 

•	 Kirjapainoksi	Painotalo	GrafiRai	/	Tj.	Reijo	
Immonen

•	 Kesäretki Porvooseen.
•	 Kuulutko sukuuni tapahtuma /  Sukuseu-

rojen keskusliiton seminaari  5.-6.10.2019 
(L-K. Brown.)

•	 Vuosikokous järjestelyt, varaukset ja  
suunnittelu: 
•	 VUOSIKOKOUS 27.06.2020,   

klo 12.00 – 15.00.  
Ravintola Piparkakkutalo.  
Kirkkorinne 2, 13100 Hämeenlinna

•	 OHEISOHJELMA 27.06.2020, klo 
16.00 – 17.30  
Elämyksellinen työpaja Hämeenlinna 
Kustaa III:n katu 6, 13100 Hämeenlinna 

JÄSENLEHTI 
Sukuseuramme lehti julkaistiin kesäkuussa 
2019 viidennen kerran. 

Lehden painosmäärä oli 150 kpl, sivuja 32, 
koko A5 värit4. 

WWW-SIVUT, FACEBOOK 
JA INSTAGRAM
Olemme Instagramissa, FaceBook -suljetus-
sa ja -avoimessa ryhmässä.

Helsingissä  04.04.2020
Strengellien Sukuseura ry:n hallitus 

STRENGELLIEN SUKUSEURA RY
Toimintakertomus vuodelta 2019

STRENGELLIEN	SUKUSEURA	RY	•	JÄSENLEHTI	1/2020

KUUNARI  KOIVISTO liittyy myös  
FT Sirpa Wahlqvistin (Turun yliopisto 
27.01.2012) väitöstutkimukseen, Sydämellä 
rakennetut seililaivat. Sotakorvauskuunarei-
den rakentaminen ja rakentajat F.W. Hollming 
Oy:n telakalla Raumalla 1945–1952.
FT Sirpa Wahlqvistin väitöstutkimuksessa  
tarkasteltiin sotakorvauskuunareiden  
rakentamista ja rakentajia.

” Telakan juuret koivistolai-
sessa puulaivanrakentamisessa. 
Raumalaistelakan juuret olivat Koivistolla, 
Karjalan kannaksella, jossa sotakorvaus-
kuunareita vastaavia puualuksia rakennettiin  
vielä ennen sotaa, kun muualta maasta puu-
laivanrakennuksen taito oli jo kadonnut.  
Sotakorvauskuunareiden rakentaminen  
kokosi sodan jälkeen koivistolaiset laivan-
rakentajat eri puolilta maata Raumalle ja näin 
puulaivanrakennusperinne siirtyi vielä kerran 
uudelle laivanrakentajapolvelle. ”

Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköi-
sessä julkaisuarkistossa: https://www.utupub.
fi/handle/10024/143705/browse?type=au-
thor&value=Wahlqvist%2C+Sirpa

Lähde: Turun yliopiston väitöstiedote 2012

Toimittanut:  Leena-Kaarina Brown 

◆
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PORVOON   MITALLA...

...ELI STRENGELLIEN SUKUSEURA RY:N KESÄRETKI
Porvooseen lauantaina 15.6.2019



16 17
STRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2020STRENGELLIEN	SUKUSEURA	RY	•	JÄSENLEHTI	1/2020

E nnen kesäretken alkua, nautimme 
aamukahvit Porvoon tuomiokirkon 
läheisyydessä olevassa somassa 
pikku kahvilassa. Tuomiokirkon  

pihalla kaupunkiopas kertoi meille tuomio-
kirkon mielenkiintoisen historian, pääsimme 
myös vähäksi aikaa tutustumaan kirkon sisä-
tilaan, vaikka siellä olikin parhaillaan menos-
sa jokin kirkollinen tilaisuus. Sieltä jatkoimme 
matkaa kävellen, opastetulle kierrokselle  
Porvoon viehättävään vanhaan kaupunkiin. 

Tutustuimme museo-oppaan johdolla 
Runebergin kotiin, ja muutamat meistä  

kävivät tutustumassa myös Walter Rune-
bergin näyttelyyn. Matkalla päivälliselle oli 
poikettava myös Brunbergin vanhan Por-
voon myymälään ostamaan ”Suukkoja” ja 
muita herkkuja. Herkullisen päivällisen nau-
timme vanhan kaupungin idyllisessä 1800-lu-
vun alun ranta-aitassa, Ravintola Fryysarin-
rannassa.

  

Kiitos mukavasta seurasta sukulaiset,
sekä kiitos Irmelille ja Pialle retken 
hienosta järjestelystä.

◆
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TAITEILIJA TYÖSSÄÄN –  
WALTER RUNEBERGIN  
VEISTOSKOKOELMAN  
UUSITTU NÄYTTELY 
Yleisö pääsee tutustumaan Walter Runeber-
gin työskentelyyn ja veistosten syntyproses-
siin entistä syvemmin veistoskokoelman  
uusitussa näyttelyssä. Esillä on ateljeeväli  -
neis töä ja kuvanveistäjän työkaluja sekä  
kuvasuurennoksia.

Walter Runebergin ateljeetyöskentelyä 
esittelevä näyttelykokonaisuus on kuvan-
veistäjien Bjarne Lönnroosin ja Johanna 
Suonpään yhteistyön tulos Porvoon museon 
kanssa. Hanke on saanut tukea Greta ja  
Alfred Runebergin säätiöltä.

Walter Runeberg (1838-1920) kuuluu 
maamme veistotaiteen uranuurtajiin. Hän 
teki pitkän ja kansainvälisen uran taiteilija-
na. Kansalliset monumentit, kuten Aleksan-
teri II:n monumentti Helsingin Senaatin-
torilla ja kansallisrunoilija J. L. Runebergin 
muistomerkit Helsingin Esplanadin puistossa 
ja Porvoossa ovat hänen tunnetuimpia julki-
sia veistoksiaan. Walter Runeberg loi uransa 
aikana myös esimerkiksi lukuisia antiikin 
myytteihin perustuvia veistosryhmiä, hauta-
muistomerkkejä sekä suuren määrän aikalais-
muotokuvia.

Lisätietoja: 
- Susanna Widjeskog, amanuenssi,  
Porvoon museo, puh. 040 734 4369,  
susanna.widjeskog@porvoonmuseo.fi 
Walter Runebergin veistoskokoelma,  
Aleksanterinkatu 5, 06100 Porvoo



22 23
STRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2020 STRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2020

TEHOSTETTU  
JÄSENHANKINTA
Nuoria tarvitaan, jotta sukuseuran toimintaan  
saadaan jatkuvuutta. Merkittävä osa jäsenis-
töstämme on nyt yli viisikymmenvuotiaita 
(50v). 

Toivomme sukuseuramme jäsenten  
lapset ja lapsenlapset  liittymään myös  
*sukuseuraamme. 

Maksavia jäseniä on nyt 102 kpl.  
Jäsenmaksu on vain 20,00euroa. 

JÄSENLEHTI 
Jäsenlehti ilmestyy keväällä 2020 kuudennen 
kerran.

Painosmäärä  (150 kpl), laajuus 32 sivua, 
koko A5, värit 4. 

Jäsenlehti julkaistaan myös keväällä 2021 
ja 2022.

WWW-SIVUT, FACEBOOK 
ja INSTAGRAM
Strengellien Sukuseura ry:n kotisivujen  
päivityksen toteuttaa toistaiseksi Sukuseuro-
jen Keskusliitto / Elina Kuismin. Olemme 
FaceBook -suljetussa ja -avoimessa  
ryhmässä ja Instagramissa,.

JÄSENRETKET  
•	 Kesäretki. Sukuseuran kesäretki  2021 
•	 Syysretki. Kuulutko sukuuni – tapah tumat 

2020 , 2021 ja 2022

VUOSIKOKOUS  
HÄMEENLINNASSA  
27.06.2020 ON PERUTTU 
Koronavirus pandemiana vuoksi. 
Pyrimme järjestämään sukuseuramme  
vuosikokouksen vielä tänä vuonna.  
Sukuseuran hallitus jatkaa toimintaansa 
seuraavaan vuosikokoukseen saakka.  

Strengellien Sukuseura ry:n hallitus

STRENGELLIEN SUKUSEURA RY
Toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2022

Olen joskus sanonut erilaisissa es-
itelmätilaisuuksissa että ei niin 
vanhaa asiaa, ettei jotain uutta löy-
tyisi. Tämä pitää hyvin paikkansa 

myös Strengellien sukututkimuksessa. Nyk-
yaikainen tekniikka on mullistanut ja helpotta-
nut melkoisesti sukututkimusta. Netistä löytää 
runsaasti digitoitua alkuperäisaineistoa, muid-
en sukututkijoiden tuloksia, erilaisia julkaisuja 
ja jopa täydellisiä sukupuita. Geneettinen su-
kututkimus on myös oma nopeasti kehittyvä 
tieteenhaara.

Strengellien varhaisia vaiheita ovat valot-
taneet eräät sukukirjan ilmestymisen jälkeen  
tehdyt löydökset. Näyttää jokseenkin varmal-
ta, ettei suvun juuria tarvitse hakea nimien 
samankaltaisuuksien takia vaikkapa Sveit-
sistä.	Lähtökaupunki	ennen	Olofin	tuloa	Iisal
meen lienee ollut Ruotsin Strängnäs. Histo-
riallinen paikka, johon kannattaa tutustua. 
Alkuperäinen sukunimikin on ollut Finberg. 
Tarkemmat tutkimukset Ruotsin puolella odot-
tavat innokkaita tutkijoita.

Itse olen selvittänyt jokseenkin perusteel-
lisesti	Olofin	pojan	Samuelin	sotaretket	Suu
ressa Pohjan Sodassa. Tutkielma löytyy 
suku seuran sivuilta. Tämän tutkimuksen no-
teerasi jopa ammattihistorioitsija Teemu Kes-
kisarja. Keskisarja viittaa minun tutkimuksiini 
kirjassaan ”Teemu Keskisarja, Murhaenkeli, 
Suuren Pohjan sodan ihmisten historia,  
Siltala, Helsinki, 2019”. 

Hiukan matematiikkaa
Ennen kuin esittelen muutamia uusia tietoja, 
pohditaanpa hetki matematiikka ja sukututki-
musta. Erkin aikoinaan keräämästä mainiosta 
ja melkein täydellisestä sukukirjasta ilmenee, 
että	kantaisän	Olofin	jälkeen	olen	10	polven	
päässä. Olen siis äitini puolelta Strengell. 
Olofin	aikoihin	minulla	on	siis	yhteensä	1024	
esi-isää ja äitiä. Heistä kaikista minussa on 

joitain geenejä. Minulla on kaksi lasta ja heillä 
kummallakin kaksi, eli minulla on tällä hetkel-
lä yhteensä 6 jälkeläistä. Pojanpojalla ni on 
kuitenkin	jo	4096	esivanhem	paa	Olofin	aika
tasossa, eli 12 polvea taak sepäin. Luku on 
tarkka, koska jokaisella on isä ja äiti.

Toisin päin laskien asia ei ole yksinkertai-
nen, luku riippuu lasten määrästä, henkiin  
jäämisestä	jne.	Olofilla	tiedetään	olleen	aina
kin viisi lasta. Näistä kolmen jälkiä on pystytty 
jonkin verran jäljittämään. Samuel on monille 
tuttu,	myös	Olof	Olofin	pojan	jälkeläisiä	on	
elos sa näinä päivinäkin. Beatan ja Erichin 
elämästä emme tois- 
taiseksi tiedä mi- 

SUKUTARINAA

Mitä uutta tiedämme Strengelleistä?
Jorma K. Laiho
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tään, Christinan jälkeläisiä on jäljitetty jonkin  
matkaa, mutta työ on kesken. 

Erkki Strengell luonnollisesti rakensi ensin 
isälinjansa	taaksepäin	löytäen	lopulta	Olofin	 
ja Beatan. Sen jälkeen hän tutki näiden jälke-
läisiä ja sai kokoon nuo sukukirjassa olevat 
lähes 10.000 nimeä tästä haarasta. Kirjassa 
on luonnollisesti myös toisen samannimisen 
eli alun perin Jungarsin suvun nimiä omana 
lukunaan.

Suomi on sen verran pieni yhteiskunta,  
että käytännössä jo suurin osa väestöstä on 
tavalla tai toisella sukua toisilleen ainakin 
etäisesti. Myös Jungarseilla ja Olof Strengel-
lin jälkeläisillä on yhteys, ei geneettinen, mut-
ta sosiaalinen. Tuohon pieneen piiriin perus-
tuu joidenkin innokkaiden sukututkijoiden into 
todistaa olevansa jonkun tunnetun henkilön 
sukulainen, tehtävä vaatii lähinnä sitkeyttä.  
Tällä keinolla mm. vaimoni on tosiaan sukua  
sekä Ahtisaarelle että Kekkoselle. Strengell- 
suvulla taas yhteys Ruotsin kautta löytyisi ties 
mihin suurmiehiin ja naisiin.

Historia ja sukututkimus
Omasta mielestäni kuuluisuuksien löytämi-
nen tai pääseminen sukupuussa taaksepäin 
vaikka vanhoihin viikinkeihin ei ole tärkeää 
eikä tavoiteltavaa, sen sijaan huomattavasti 
antoisampaa on tutkia sukumme henkilöiden 
kautta asutus- ja paikallishistoriaa, muinai-
sia tapoja, entistä yhteiskuntaa ja yleensä 
historiaa. Mustia lampaita tai aviottomia lap-
sia ei saa väheksyä eikä missään nimessä 
suuria lapsilukuja saa hävetä. Ennen suuret 
lapsikat raat olivat normaalia ja nyt taas tus-
kailemme kun lapsia ei synny.

Sukukirjassa esiintyy usein paikannimi 
Pieksämäen Valkiamäki. Tämä paikka löytyy 
nykyisin Virtasalmelta nimellä Valkeamäki.  
Tutkimalla isojaon karttoja olen yrittänyt pää-
tellä Samuelin sotilastorpan sijaintia seudul-
la, luulen jo päässeeni jäljille, siitä joskus li-
sää tarinoit. Mielenkiintoista on todetta, että 
Samuel ei ollut suinkaan ainut sotilas suvus-
samme. Sukukirjasta löytyy monia muita  
ruotusotamiehiä

Sotilaita muitakin kuin Samuel
Päähuomio vanhojen sotilastarinoiden muis-
te loissa on ollut tietenkin Samuelin seikkailut  
Norjassa. Vähälle huomiolle on sen sijaan 
jäänyt Samuelin veljen, 1699 syntyneen 
Olof	Olofin	pojan	retket.	Tämä	Olof	oli	jopa	
rakuu	na	n:o	124.	Myös	tämän	Olofin	poika,	
s,	30.3.1736,	oli	nimeltään	Olof.	Nämä	Olofit	
asuivat Joroisilla. Tämä 1736 syntynyt Olof 
oli rakuuna n:o 121 ja asuinpaikkana on ollut 
Kerisalo.

Vanhempi Olof, rakuuna 124 kunnostautui  
ns. Hattujen sodassa Lappeenrannan taiste-
lussa 1742. Hän palveli Ala-Savon komppani-
assa ja todennäköisesti osallistui erään ruot-
salaisen upseerin pelastamiseen. Upseeri jäi  
vangiksi ja harhaili karkuun päästyään haa-
voit tuneena jossain Lappeenrannan länsipu-
olella.	Myös	nuoremman	Olofin	poika	Johan	
jatkoi sotilasperinteitä. Hänestä tuli tykkimies 
n:o 96 sotilasnimeltä Sträng. Tämä sotilas-
sukuhaara täytyy jatkossa tutkia tarkemmin. 
Sukuhaara on käsittääkseni edelleen voimis-
saan ja sukulaisia asuu pääkaupunkiseudul-
la. Kiinnostuneet voivat aloittaa tutkimuksen 
sukukirjan	taulusta	numero	1295	Olofin,	s.	
1736 kohdalta.

Myöhempien sotien ajoilta sodassa kaatu-
neita löytyy useampi sukukirjan tekstiosasta.  
Yksi heistä oli talvisodassa 4.12.1039 Uo-
maall a kaatunut isoisäni veli Erhard. Elossa  
olevista sotaveteraaneista viimeisimpiä 
lienee oma enoni, 30.1.1926 syntynyt Ensio 
Strengell. Ensio palveli vapaaehtoisena ran-
nikkotykistössä ja taisteli urhoollisesti kuului-
sassa Teikarin taistelussa.

Suvun sotilasperinteitä ovat sittemmin yl lä-
pitäneet Ension pojan Jarin molemmat tyttä-
ret Tytti ja Heidi, taulu 1022. Molemmat ovat 
nimittäin suorittaneet asevelvollisuuden. Oma 
veljeni Jari J. Laiho taas palveli Ilmavoimissa 
sotilaslentäjänä. 

Omalta osaltani olen koonnut itsestäni 
eräitä tarinoita viime vuonna julkaisemaani 
elämäkertaan. Sen nimi on ”40 vuotta yleis-
radioinsinöörinä”. Kirjan on kustantanut BoD-
yhtiö, ja sitä saa tilattua vaikka osoitteesta 
www.bod.fi	tai	kirjakaupoista.	Nykyajan	tyyliin	
myös sähkökirja on saatavilla.◆

”Karvat talteen...  
kehrätyksi langaksi,  
ja eikun puikot  
suihkimaan” 
sanoi Anne Timonen

Kuvan lapaset on tehty Shetlannin-
paimenkoiran -, Samojedinkoiran 
- ja Chow chown eli kiinanpystykor-
vankarvoista kehrätyistä langoista.

A nne on jo vuosi tehnyt lapasia  
omien koi riensa karvoista. Aikai-
sem min hän on tehnyt niitä vain 
Samojedinkoiran karvoista, mut-

ta nyt kun perheessä on koiraro tuja useam-
pia niin karvat lankoihinkin ovat lähtöisin eri 
koiraroduista. ◆
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1. Tästä alkaa ruisleivän teko! Ota leipä-
korvo lämpenemään ja ruisleivän juuri 
pakastimesta sulamaan. Ruisleipäkor-
voon ja hierimeen on hyvä jättää edel-
tävällä kerralla tehtyä leipätaikinaa, jotta 
leipä saa lisämakua ja hiivaa itseensä. 
Kun juuri ja korvo ovat lämmenneet,  
hiivat heräävät henkiin, kun korvoon 
kaadetaan lämmintä vettä. Yleensä  
korvon ja juuren lämpeneminen kestää 
vuorokauden talvisaikaan. 

2. Leivänteon seuraava päivä eteni näin: 
Lisäsin aamulla klo 7 leipäkorvoon 4  
litraa reilusti käden lämpöistä vettä,  
jonka jälkeen hierimellä sekoittelin leivän 
juuren ja reunoilta irtoavan taikinan  
veteen. Lisäsin vielä karkeita ruisjau-
hoja, jotta sain aikaiseksi löysän vellin. 
Velliä on hyvä sekoittaa jonkun aikaa. 
Tämän jälkeen vein taikinan tekeyty-
mään lämpimän kiviuunin viereen. 
Tekeytymisen aikana taikina happa-
moituu. Klo 11 vellissä näkyi kaunista 
kuplimista, jolloin pyörittelin muutamia 
kertoja vielä velliä. 

3. Illalla lisäsin hiukan ruisjauhoja velliin ja 
sekoitin kunnolla. Aistin jo selkeästi tai-
kinan happamoitumisen tuoksun ja näyn 
perusteella. Tässä vaiheessa taikina saa 
jäädä vielä lepäämään ja elämään omaa 
elämäänsä yön yli. Kuvassa näkyvä 
hierin on edesmenneen isäni tekemä. 

   Terttu Parkkonen  
leivän teossa:

4. Leivänteon kolmantena päivänä alus-
tin taikinan aamulla. Lisäsin seuraavat aineet 
tässä järjestyksessä: 50 g tuoretta hiivaa, 2 tl 
suolaa, hiivaleipäjauhoja vähän (noin 1 kg). 
Kun edellä mainitut ainekset on sekoitettu  
hy vin kädellä, aloitetaan lisäämään ruisjauho-
ja varovasti ja alustamaan taikinaa kunnolla  
jo nyrkeillä. Taikina on valmis, kun se on  

kiin teän pehmeä ja taikina irtoaa kädestä helposti. 
 Valmis taikina kootaan keoksi. Itse aina siunaan taikinan kauniilla ristinmer killä.  
Kaikki leiväntekijät ovat aikojen saatossa myös ristinmerkin tekemisen yhdessä  
lausuneet: Siunaa Jeesus ruokamme, ole aina luonamme. Aamen. 
 Takinan päällä olevasta rististä on helppo seurata taikinan nousemista. Kun risti 
häviää näkymättömiin, voi aloittaa leipien pyörittelyn. Taikinan kohoa misen aikana  
valmistelen yleensä uunin sopivaksi leiville (vedetään hiilet alas ja pestään uuni). 

5. Tässä kuvassa olen ehtinyt pyöritellä  
jo kahdeksan leipää, jotka ovat vielä  
kerran nousemassa ennen uuniin  
laitta mista. Pyörittelyvaiheessa on hyvä  
ottaa taikinasta juuripala pakastimeen – 
seuraavaa leivontakertaa varten. 

1

2

3

5
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6. Leivät ovat kohonneet tarpeeksi, kun 
niiden pintaan tulee repeämiä. Tähän 
vaiheeseen menee noin 1 tunti. 

7. Kun uunin hiilet ovat palaneet alhaalta, 
voi pellin sulkea ja aloittaa leivänpaiston. 
Yleensä lämmitän uunin noin 225-250 
asteiseksi. Kuvassa on vanha leipäla pio, 
jolla nostelen leivät uuniin. Kun leivät 
ovat olleet noin 30 minuuttia uunissa, 
vaihdetaan takana ja edessä olevien 
leipien paikkoja uunissa. Tämän jälkeen 
annetaan leipien kypsyä vielä noin 30 
minuuttia lisää.  

8. Leivät ovat valmiita, kun ne saavat  
kauniin värin pintaansa. Koetan yleensä 
vielä kypsyysasteen kopauttamalla 
leivän pohjaan. Jos leipä kumisee  
kau niisti, on se kypsä. 

9. Hyvä leipä syntyy, kun on korkealaa-
tuiset jauhot – nimenomaan karkea 
ruisjauho. Leivänjuuren voi tehdä itse, 
mikäli sitä ei ole valmiina. Tila, jossa 
leipätaikinaa käsitellään, tulee olla läm-
min ja vedoton. Leipoja tarvitsee paljon 
kärsivällisyyttä odottaessaan eri vaihei-
ta leivänteossa. Kun kaikki on osunut 
kohdalleen, voi vain nauttia tuloksista, 
makoisista leivistä.

6

7

8

9
◆

Yleisiä Pohjois-Savossa syötyjä ruokia: 

TALAKKUNAKSET =  ohranjyvät keitetti-
in, paistettiin uunissa ja jauhettiin. Keitettiin 
puuroksi ja syötiin tirripaistin kanssa
KOPRATALAKKUNA = kovaksi keitetty talk-
kuna, josta otettiin kämmeneen pallo ja siihen 
lisättiin rasvaa 
OTRAUUNPUURA = uunissa maidon kanssa 
haudutettu puuro
SUUTARIN PAESTI / Sirri / kalahaavikas  = 
TIRRIPAESTI = talkkunan tai perunan kans-
sa syötävä kastike, jossa oli siansivua ja  
vettä (leivänmuruja)
POTATTIHUTTU / otrahuttu / ruishuttu 
SYLTTY = leikkeleen tapaan syötäviä,  
vedessä ja mausteissa keitettyjä utareita,  
sisälmyksiä, sorkkia ja päitä 
HAPANVELLI = hapan hernekeitto 
TAPPAESSOPPA = usein teurastuspäivän 
keitto sisäelimistä, lihasta, perunasta,  
(mykyistä) ja mausteista ja se suurustettiin 
ohra- tai ruisjauhoilla tai ryyneillä
NAARIS / lanttuhaavikkaat / paestikkaat 
KAPAKALAT = siivotut kalat vahvaan  
suolaan viikoksi
KALANSUOLAVESJ’ = suolaneste, joka 
muodostuu kaloja suolatessa. Nesteeseen 
kastettiin leipäpalaa tai perunaa: ”Syyvään 
kalloo hännästä jälellepäen”

IMELLOS =  8 l vettä ja 2,5-3 kg ruisjauhoja 
imelletään uunissa kypsentäen. Korvasi  
sokerin ruoissa ja juomissa piimänsintu
MUSTIKKASOPPA / VESKUNASOPPA =  
ohrajauholla tai perunajauholla suurustettu 
keitto
RAPARPERKIISSELJ’ 
OTRARIESKA 
LEIPÄ = ruisleipä
PANNURIESKA = ohraryyneistä tehty hapan 
pannurieska, juhannusrieska
OTRA / RIISIPIIRAKKA = savolainen piirak-
ka on tuhtikuorinen ja muodoltaan pyöreähkö
NYRKKIRIESKA = 1-5 senttiin paksuisia 
rieskoja ohrajauhoista, vedestä ja suolasta, 
voideltiin piimällä ja paistettiin uunissa
KOKKELJPIIMÄ = kurrista eli rasvattomasta 
maidosta uunin lämpimässä hyydytetty ruoka 
ja juoma 
UUNJUUSTO =  juustomaidosta uunissa 
hyydytetty juusto 
MAITOLÄMMETÖS = maito kiehautetaan, 
siihen lisätään kuivahtaneita leivän paloja  
ja voita 
LEIPÄRESSU = kuivahtaneet leipäviipaleet 
kastellaan maidossa ja paistetaan pannulla 
ROSOLLI = juureksista tehty, sillinliemellä 
maustettu salaatti pitojen voileipäpöytään

POHJOISSAVOLAISIA  
PERINNERUOKIA 

Lähteenä käytetty Bertta Räsäsen Savolainen keittokirja –teosta. 



30 31
STRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2020 STRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2020

31

Alla olevien ruokalajien reseptejä on  
kirjattu ylös näillä paikkakunnilla:
 
HILTULANLAHTI Vasikkapaesti.
IISALMI Muurletut: 1 l maitoa, 1-2 munaa, 
1,5 tl suolaa, 1,5 dl ohrajauhoja, 2 dl vehnä-
jauhoja. Taikinasta paistetaan lettuja muurin-
pohjassa voin tai sianlihan kera. Olutjuusto, 
piimäjuusto. 
KAAVI Hernetuuvinki, juhannusrieska,  
patakakkarat. 
KUOPIO Kalakukko: Pitojen ruoka ja eväs-
ruoka. Kuori ruisjauhoista, vähän vehnäjau-
hoja ja vettä (suolaa). Sisukseksi kaloja,  
sianlihaa, voita ja suolaa. Sisus leivotaan 
ruis kuoreen ja ummistetaan. Paistoaika 
vähintään 6 tuntia, sen aikana pintaa voi-
dellaan useaan otteeseen rasvalla. Kukko-
ja tehtiin myös ripa- ja patakukkomallisia. 
Kukon kuoritaikinaan valmistettiin myös liha-
kukkoja, utarekukkoja, keohkokukkoja ja ora-
vakukkoja. Rakkaavenpulla ja rinkelit olivat 
Kuopion markkinoilla myytäviä herkkuja. 
KIURUVESI Sorkkasoppa, pottupaesti, 
naaris- tai lanttupaesti, juhannusjuusto. 
LEPPÄVIRTA Piimähöllö: 1 l maitoa, 1 l kok-
kelipiimää, 1,5 tl suolaa. Lihatuuvinki, ryyn-
makkarat, verjpannukakku, ryynkukko eli  
kukonkuoritaikinaan leivotaan sianlihaa  
ja ohra- tai riisipuuroa. 
MAANINKA Sipatti: noin 1 kg matikoita, 
300 g sianlihaa, vehnäjauhoja, vettä, suolaa 
ja kermaa, sipulia ja pippuria. Sianlihaläm-
metös. 
MUURUVESI Lihalohko, lihaleipä. 
NILSIÄ Tuohisvelli: 1,5 l maitoa, 4 rkl vehnä-
jauhoja, 1 tl suolaa. Potattipaestikkaat, lutova 
eli perunamuhennos. 
PIELAVESI Oravapaesti: liotettu orava pieni-
tään ja pannaan pataan sianlihan kera. Lihat 
ruskistetaan uunissa, lisätään vettä ja haudu-
tetaan. Lisätään suolaa ja kun lihat ovat peh-
menneet, paisti on valmis. 

RAUTAVAARA Pökkelöpaesti: juhannus-
ruokaa nuotiolla. Haavutussoossi. 
RIISTAVESI Rantakala: 1 kg kaloja (muikku, 
hauki, matikka, ahven), 1,2-1 kg voita, 1.2 rkl 
suolaa. Lammastuuvinki, potattilouta eli peru-
naa, sianlihaa ja pieniä suolamuikkuja sisältä 
perunalaatikko, suurus maidosta ja vehnä-
jauhoista. 
SONKAJÄRVI Huituvelli: 2 l vettä, 1 kkp  
riisiä, 1 kkp rusinoita, 1,5 l piimää tai kirnu-
maitoa, 2 tl suolaa ja siirappia. Hapanlipo, 
hernevelli, hernepuura, sianselekäkeitto, 
sorkkapaesti, mykysoppa, kualjpottu. 
SUONENJOKI Markkalalaiskastike: kaura-
ryynit ruskistetaan voissa. Pienitty sipuli 
lisätään pannulle, sitten vesi, suola ja pippuri. 
Kauraryynit korvaavat tirripaistin lihan. Kouru-
lihapaesti, pyöreevelli eli lihaliemi. 
TERVO Muikkukastike: Muikut perataan ja 
huuhdotaan ja pannaan sipulin, suolan ja 
pippurin kanssa kiehumaan vähään veteen. 
Lopuksi lisätään kermaa. 
TUUSNIEMI Kapakalapaesti, Luhvo eli  
lihakukko. 
VARKAUS Vasikankylykipaesti, tirrisoppa, 
markkalalaiskastike. 
VEHMERSALMI Kapakalakeitto: 200 g lai-
haa sianlihaa, 200 g kapakaloja, 1 sipuli, 6 
maustepippuria, 1 l maitoa, vehnä- tai ohra-
jauhoja suurukseksi, kermaa, 0,5-1 l peruna-
lohkoja. Potattipiimävelli, puolukkasöpötös, 
kylmä maitosuolavesj uusien perunoiden 
kera, lauantai-illan pyöreämallinen potatti-
kukko, renttupaesti. 
VESANTO Patahassi: peratut muikut laite-
taan pataan sianlihaviipaleiden kanssa. 
Lisätään suolaa ja haudutetaan useampi  
tunti. Punajuurpaesti eli punajuuri-sianliha-
muhennos. 
VIEREMÄ Höystöpottu, pottulouta tai potatti-
louta eli imelletty perunalaatikko, uuntuuvinki, 
naarishaavikkaat eli keitetyt nauriit ja jauho-
kastike.

Lähde: kuopionmuseo.fi

Strengellien Sukuseura ry:n tuotteet
Strengellien Sukuseura ry:n tuotteiden tiedustelut ja tilaukset voi tehdä  
sihteerille sähköpostilla

sihteeri@strengell.suvut.fi

SUKUSEURAN MYYNTITUOTTEET
Pöytästandaari (pöytäviiri)           
40,00 € +  postimaksut ja pakkauskulut

Isännänviiri                                     
75,00 € + postimaksut ja pakkauskulut

◆



WHO on julistanut koronaviruksen 
kansainväliseksi pande miaksi.

”Sukuseurojen keskusliitto ry. 
suosittelee lähiaikojen toimintaa suunnit te le-
vaa jäsenistöään ja muita yhdistyksiä käyttä-
mään harkintaa ja noudattamaan terveys-
viranomaisten ja valtiovallan anta mia ohjeita.

Sukuseuratoiminnassa on mukana run-
saasti ikäihmisiä ja muita riskiryhmiin kuulu-

Hyvä sukuseuramme jäsen
via henkilöitä, joten suosittelemme annet-
tuja henkilörajoituksia tiukempia rajauksia 
kokouksiin ja tapahtumiin. 

Toivotaan, että nyt annetut rajoitukset hi-
dastaisivat korona-viruksen leviämistä niin, 
että kesällä olisimme jo normaalitilanteessa.

Nyt mennään terveys edellä ja käytetään 
mahdollisimman paljon etäyhteyksiä suku-
toiminnassakin.” ◆


