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Sukukokous Naantalissa 2021  

Martti Tuuli  

!  Tuulen suvun miespuoliset jäsenet kuolivat katovuosina 1695-1697, kun 
kulkutaudit (mm. lavantauti) raivosivat.  

!  Kuivattu kala ei mennyt enää Viroon kaupaksi eikä viljaa ei voinut ostaa niin kuin 
ennen Virosta. Velkoja eikä veroja ei voinut enää maksaa.  

!   Eskelin pojat, Sipi ja Martti kuolevat 1697. Pentti Jaakonpoika kuolee nälkään 
1698, samoin Matin poika Martti kuten myös Heikin pojat Simo ja Yrjö. Tuulen 
suku siten sammuu tänä armottomana aikana.  

!  Tuulen taloon asettuu v.1708 asumaan Risto Yrjönpoika Joutsimies ( Christer 
Jöransson Joutsimies), joka ottaa nimekseen talon nimen Tuuli ja avioituu Maria 
Sipintytär Tuulen ( Maria Sigfredsdotter Tuuli) kanssa ja on hyvin todennäköistä, 
että Maria oli Eskelin pojan Sipin ( Sigfred Eskilsson ) tytär ja näin Tuulen suku 
jatkuu edelleen äidin puolelta ja tietysti myös Christer Joutsimiehen kautta.  

!  Olemme pystyneet selvittämään historiankirjoista Maria Sipintytär Tuulen 
tytärlinjan aina tähän päivään asti. Toki näyttää vahvasti siltä, että suora tytärlinja 
tulee katkeamaan tähän nykyiseen sukupolveen. Nyt kuitenkin saimme tehtyä 
mtDNA testin ( äitilinja-testin) ja testituloksen mukaan kanta-äitimme haploryhmä 
(klaani) on U5b2a1a2 eli ’Ursulan’ tyttäret.  

Lahja Hellin Korpilahti 
Hilja Veijalainen 
Anna Maria Hoikkala 
Eeva Kirppu 
Judit Lukkari 
Justiina Peussa 
Liisa Karvanen 
Sofia Ristontytär (Tuuli), Karvanen  
Maria Sipintytär Tuuli, s. 1686, k. 1762 
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DNA-jaksojen pilkkoutuminen 

Oikeanpuoleinen kuvaa DNA-jaksoja, joita olemme perineet 
eri esivanhemmilta. Vasemmalla puolella on DNA-osumien ryhmittely  
esivanhempien mukaan. Saman ryhmän jäsenet ovat sukua keskenään 
ja tietysti myös sinulle. Harmaat osumat ovat sukua sinulle ja myös 
muiden ryhmien välillä   Esipolvikaavio 7-sukupolvea 

isän isä 

isän äiti äidin isä 

äidin äiti 

Martilla, Markulla ja Vesalla 
on yksi yhteinen trianguloitu 
segmentti pituus 6,5 cM. Tämä DNA- 
jakso tulee samoista esivanhemmista 

Eri etnisyysryhmiltä tulevat DNA-jaksot 

!  Äitilinja on mitokondrion DNA:han (solujen 
voimalaitos) perustuva luokitus. Lapset 
perivät mitokondriaalisen DNA:n (mtDNA) 
aina äidiltään, mutta vain tytöt siirtävät sen 
omille lapsilleen. MtDNA:n avulla saadaan siis 
selville äidinäidinäidinäidin… jne. äiti. 

y 
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!  Isälinja on Y-kromosomin DNA:han 
(sukupuolikromosomi) perustuva luokitus. 
Pojat perivät Y-kromosomin DNA:n aina 
isältään ja siirtävät sen edelleen omille 
pojilleen. Y-kromosomin avulla saadaan 
selville isänisänisänisän… jne. isä. 

!  Naisilla ei ole Y-kromosomia.  

!  Haploryhmä on ihmislajin sukupuussa oleva haara, 
ihmisen perimän tyyppi, joka on eri alkuperää olevilla 
väestöryhmillä erilainen. 

!   Haploryhmä määritetään sekä isälinjalle että 
äitilinjalle.  

!  Haploryhmiä vertailemalla on koetettu selvittää 
kansojen sukulaisuuksia, alkuperää ja muuttoreittejä. 

!  Haploryhmä U5b2a1a2 on ihmislajin sukupuussa 
oleva haara. Tämän haaran aloittanut nainen eli 
jossain vaiheessa viimeisten sukupolvien ja 4800 
vuoden välillä. 
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Sininen on Piirosen suvun ja  
punainen Tuulen suvun isä- 
linjan oksa 

!   N1c "Niilo" 58 %  
 Risto Yrjönpoika Joutsimies ( Christer 
Jöransson Joutsimies) N-Z5038, tarkemmin 
N-FT130370 tarkentuu ajan myötä kun 
testejä tehdään lisää. 

!   I1d3 "Ivar" 28 % 
!   R1a "Raul" 7 % 
!   R1b "Robert" 4 % 

!   H "Helena" 41 %  
!   U5 (U) "Ursula" 22 %  

Maria Sipintytär Tuuli ( Maria Sigfredsdotter 
Tuuli) U5b2a1a2 

!   W "Wilma" 8 % 
!   V "Velda" 6 % 
!    J "Jasmine" 6 % 

!  Haploryhmä ( Klaani ) - U5b2a1a2 on merkitsevä äiti-sukupuun oksa, 
joka ulottuu Euroopasta takaisin Afrikkaan. 

!  Haploryhmä U5 on 24900-35 600 vuotta vanha. Tutkijat uskovat, että se 
syntyi Länsi-Aasiassa asuvalle naiselle. Haploryhmää on tavattu sekä 
mesoliittisilla hautausmailla, Iberiassa että rautakauden hautapaikoissa 
Altai-vuoristossa. Tämä osoittaa, että klaani levisi aikaisin laajalle 
alueelle Euraasiassa. 

!  Kova kylmyys ja jää pakottivat tämän klaanin jäsenet, jotka olivat tulleet 
Eurooppaan metsästäjä-keräilijöinä, kokoontumaan viimeisen jääkauden 
kylmimpänä aikana refugeihin (turvapaikkoihin). Kun jää alkoi vetäytyä, 
he olivat varhaisimpia uudisasukkaita Pohjois-Euroopassa.  

!  Syistä, joita ei vielä tunneta, U5-haploryhmällä näyttää olleen parempi 
vastustuskyky kylmää vastaan kuin muilla kivikautisilla haploryhmillä, 
kuten U *, U2 ja U8. Mitokondrioiden DNA on välttämätön 
energiantuotannossa, joten voi olla, että varhaisissa U5-alaluokissa 
(U5a1, U5a2, U5b1, U5b2) vallitsevat mutaatiot antoivat edun 
selviytymiselle jääkauden kylminä vuosituhansina, ja mutaatioiden 
puuttuminen taas karsi vähemmän energiatehokkaita sukulinjoja. 
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!  Tutkimuksissa (Rollins ja Manchesterin yliopisto) 
on havaittu haploryhmissä U ja K  aivojen korkea 
pH ( emäksisempi).  

!  Korkeampi pH antaa paremmin suojaa 
Parkinsonin tautia vastaan ja antaa myös suojaa 
psykiatrisia häiriöitä ja aivohalvauksia vastaan. 

!  Älykkyystutkimuksissa on havaittu, että 
korkeamman älykkyyden omaavilla ihmisillä on 
myös korkeampi (emäksisempi) aivojen pH. 

!  C150T-mutaatio määrittelee haploryhmän U5a1 
ja U5b ja se voi olla hyödyllinen pitkäikäisyyden 
ja stressin sietokyvyn vuoksi. Tämä mutaatio on 
havaittu hämmästyttävän usein Kiinan ja Italian 
100-vuotiaiden keskuudessa. 

!  Jääkautiset turvapaikat ’refugit’ Iberia, Balkan, Ukraina ja 
Luoteis-Siperia. Kantaäitimme klaani vetäytyi Balkkanille ja 
on hyvin todennäköistä, että he siirtyivät kohti pohjolaa I-
miesten ’Iivarin poikien’ mukana. Vastaavasti N-miesten 
turvapaikka oli Lounais-Siperian refugi. 
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!  Suomalaisten äitilinjat ovat selvästi 
”länsieurooppalaisempia” kuin suomalaisten 
isälinjat. Usein kuulee puhuttavan "Suomen 
naisten haploryhmistä". Oikeasti kyseessä on 
koko väestön äitilinjojen jakautuma. Sekä poika- 
että tyttölapset saavat mitokondrionsa eli perivät 
äitilinjaisen haploryhmänsä äidiltään, mutta vain 
tyttärien kautta mitokondrion DNA välittyy 
seuraaville sukupolville. Koko väestön (sekä 
naisten että miesten) äitilinjan haploryhmien 
jakautuma on siis sama kuin naisten 
haploryhmäjakautuma. 

Projektin tavoitteena on muodostaa genominlaajuinen kuva  
Koillis-Euroopan muinaisista asukkaista Suomessa,  
Luoteis-Venäjällä ja Baltianssa. 



11/24/21	

8	

!  Rengon Pyhän Jaakobin kivikirkko on rakennettu 
1500 -luvun alussa se sijaitsee tunnetun 
historiallisen Hämeen Härkätien varressa. 
Hämeen Härkätie on ollut myös osa 
pyhiinvaellusreittiä Santiago de Compostelaa. 
Perimätieto kertoo, että Rengon kirkko on ollut 
reitin pohjoisin alkupiste. 

!  Kirkko on ollut myös pirkkalaisten kauppapaikka.  
!  Historiakirjojen mukaan 1700-luvulla sinne on  

ollut muuttoliikettä, muuttajien alkuperästä ei ole 
tarkkaa tietoa, mutta todennäköisesti suurin osa 
tuli naapurimaista.  

!  Vuonna 1984 tehtiin Rengon kirkossa laaja arkeologinen kaivaus.  
!  Sieltä löydettiin yhteensä noin 70 hautaa, joista osa ajoittuu 

1400-1600-luvuille ja osa 1600-1700 -luvuille. 
!  Haudasta löydetystä vainajan ”Renko4”  lapaluusta tehdyn testin mukaan 

haploryhmä on U5b2a1a2 ja hän on elänyt 1500 -1800 jaa. eli sama 
kuin Maria Sipintyttären ja hän on elänyt 1686 -1762. 

!  U5b2a1a2 klaani on syntynyt n. 3700 vuotta sitten ja on mahdoton 
päätellä miten läheistä sukua Renko4 ja Maria ovat olleet. 

!  Tuliko kantaäitimme suku pyhiinvaeltajien vai muuttoliikkeen mukana? 
Vai kenties kauppiaiden mukana Koivistolle? 

!  Näyttää ilmeiseltä että kantaisämme ”Joutsimiesten” klaani saapui 
ajanlaskun alussa Suomeen ja siirtyi n.730 jaa Hämeenlinnan alueelle.  

!  Koivisto asutettiin vasta 1200-1300-luvuilla ja sitä ennen siellä oli vain 
kalastajien tilapäisasumuksia sekä kauppiaiden varastoaittoja. 

!  Vanhin tunnettu esi-isä Olavi Laurinpoika Joutsimies s.n. 1590 on 
asunut Partiala 2 Mikkolan talossa. Milloin Joutsimiesten klaani sitten 
siirtyi Koivistolle? 

!  Kun DNA-testit yleistyvät niin ehkä noihin kysymyksiin ja moniin 
muihinkin kysymyksiin saadaan vastaus. 


