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Jo edellisessä Ignatius Uutisissa toin esille korona pandemian aiheutta-
mia toimenpiteitä sukuseurallamme. Sukukokouksen siirto vuodella 
eteenpäin oli aiheellinen päätös. Nyt sitten katsomme keväällä sukuneu-
vostossa voisiko sukukokous onnistua kesällä 2021? 
Terveysviranomaisilla on päämääränä saada alkuvuonna koronarokote 
Suomeen. Jos saadaan rokotukset heti käyntiin, niin sekä rokotteen tuo-
ma suoja ja muut varotoimet mahdollistavat turvallisen kokoontumisen 
kesällä sukukokoukseen ja sukutapaamiseen. 
Näinä korona-aikoina on onneksi pystytty tekemään perinteistä sukutut-
kimusta asiakirjalähteistä sekä geneettisten (DNA) tulosten avulla.  
Usein miten asiakirjalähteinä on käytetty seurakuntien kirkonkirjoja, jotka 
ovat suurelta osin nykyisin digitaalisessa muodossa. Näin tutkimustyötä 
voi tehdä kotitietokoneella. 
 

Alla on Antti Järvenpään teksti Pohjois-Karjan luterilaisen asutuksen 
synty 

Sukututkimuksen kannalta kiehtova kysymys on, mistä Pohjois-
Karjalaisten juuret voisivat löytyä. Joissakin tapauksissa tuomiokirjat, 
maakirjat tai muut dokumentit kertovat, mistä henkilö on tullut. 

 Pelkästään nimien perusteella päättely ei luultavasti johda minnekkään, 
sillä jo Rautalammin erämaa-alueiden asutuksen yhteydessä voidaan 
havaita, että “umpi-hämäläinen” suku sai hyvin nopeasti jonkin sukuni-
men. Sukunimen anto ei luultavasti liity mitenkään savolaisuuteen tai 
karjalaisuuteen, vaan siihen, että kaskia kiertävän henkilön yksilöiminen 
edellytti tätä, kun taas paikallaan maanviljelystä tekevän tunnistamiseen 
riitti patronyymi ja paikannimi. 

 Peittyvästi perinnöllisten tautien valossa näyttää erittäin todennäköisel-
tä, että Pohjois-Karjalan lutherilainen kantaväestö oli voimakas sekoitus 
kaikista Suomen heimoista. Luultavasti uudet korvet houkuttelivat uudis-
asukkaita kaukaakin liikakansoitetuilta kyliltä ja matkaan lähti myös vi-
ranomaisten kanssa ristiriitaan tai verovelkoihin joutuneita. 

 Erämaissa samalta suunnalta tulleet pysyivät todennäköisesti mielellään 
samoissa porukoissa ja näin ollen uusilla asuinsijoilla kantakylät asutet-
tiin samalta sunnalta tulleiden joukon voimin, johon vierailla ei juuri ollut 
asiaa. Näin syntyi asutuksellisia samansukuisten pullonkaulatekijöitä, 
jotka mahdollistivat läntisten peittyvästi perinnöllisten tautien rikastumi-
sen niin, että niitä vieläkin esiintyy Pohjois-Karjalan alueella. 

 Mahdollista on myös se, että Karjalan uudisasukkaiden joukossa oli osa 
sellaisia sukuja tai kyläkuntia, jotka olivat pysähtyneet sukupolven tai 
kahden ajaksi Savon ja Karjalan rajamaille, joko Ylä-Savossa tai Sää-
mingin, Rantasalmen ja Joroisten itäpuolisilla alueilla, mutta näitä oli 
vaan osa sillä uudisasutusliike oli niin voimakas, ettei entisten erämaa-
alueiden väestöpohja olisi riittänyt tähän uudisasutukseen. 

Tapio Koivula 

Lainaan tähän lopuksi sukututkija Tiina Miettisen ajatusta Helsingin Sa-
nomien joulukuun 2020 Teema julkaisussa. 

Oman sukutaustan ymmärtäminen antaa vastauksia siihen, mistä minä 
olen tullut, millaisia ihmisiä takanani on, miksi olen tällainen ja miksi asun 
juuri tässä. Ihmisiä kiinnostaa myös yhdistellä tietoa esivanhemmistaan 
historian tapahtumiin. Sitä kautta voi tuntea, että ikään kuin olisi itse his-
torian tapahtumien keskipisteessä. 

Lähetämme jäsenlehden aiemman 
käytännön mukaisesti sähköpostina 
niille joiden osoite on tiedossamme 
ja kirjepostina kaikille muille. Igna-
tius Uutisiin voi tutustua myös seu-
ran kotisivuilta osoitteesta 
www.ignatius-suku.org 

http://www.ignatius-suku.org/
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Antakaa palautetta 
 

Lähetä meille ajatuksiasi,  
terveisiä tai palautetta. 
Puheenjohtaja ja sihteeri  
lukevat viestisi ja ottavat 
yhteyttä tarpeen mukaan. 
 
kotapsa@gmail.com tai 
raimokoivula@hotmail.com 

Suvun tietojen tallen-
nustyö jatkuu 
 
Ignatius sukutietokannassa on 
lehden ilmestyessä   
Mårten Ignatiuksen  (1715-1771) 
jälkeläisiä  1072 henkilöä.  
 
Koko tietokannan koko, kun  
mukana ovat myös puolisot ja 
puolisoiden vanhemmat on  
1846 henkilöä. 
 

Toivomme teiltä aktiivisuutta, jotta 
saisimme koottua aineistoa suvun 
vaiheista talteen tuleville sukupol-
ville.  
 

Samoin jatkamme vanhojen su-
kua ja sukutapaamisia koskevien 
kuvien, kirjeiden ja muiden doku-
menttien tallennusta digitaaliseen 
muotoon. 
 
Voitte lähettää tallennettavat  
materiaalit: 
Tapio Koivulalle sähköpostilla 
kotapsa@gmail.com  
 

tai osoitteella:  
Nujulantie 3 A 
90410 Oulu 
 

Valokuvat ja mahdollinen muu 
materiaali palautetaan välittömäs-
ti skannauksen jälkeen  
lähettäjän ilmoittamaan osoittee-
seen. 

 Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran Sukuneuvoston kokous 
2/2020 

 
Aika: Lauantai 31.10.2020 
Paikka: Sähköpostikokous 
Kokoukseen osallistui: Hartikainen Seija, Koivula Raimo, Koivula Tapio, 
Pajula Sirpa ja Sydänmaa Markku 
 
Tässä tärkeimpiä päätöksiä ja käsiteltyjä asioita: 
 
Sukuseuran jäsenmäärä on 31.10.2020 yhteensä 61. 
 
Sukuneuvosto päätti kevätkokouksessa siirtää vuoden 2020 sukuko-
kouksen ajankohtaa vuodella eteenpäin korona pandemian vuoksi. 
 
Sukuneuvosto tulee toukokuun 2021 kevätkokouksessa arvioimaan voi-
daanko sukukokous toteuttaa heinäkuussa 2021. 
 
Jos on mahdollista kokoontua turvallisesti tulevana kesänä, niin silloin 
kokoonnutaan Sukukokous ja Sukutapaamiseen Kuopioon, Kylpylähotelli 
Kunnonpaikaikkaan 10 -11.7.2021. 
 
 ALUSTAVA OHJELMA 10-11.7.2021 
 
Klo 11.45 Kokoontuminen Kylpylähotelli Kunnonpaikan aulaan. 

Klo 12.00 Lounas Kylpylähotellin Ravintolassa. 

Klo 13.00 Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran III Sukukokous 

Klo 14.00 Iltapäiväkahvi kokoustilassa. 

Klo 14.30 Sukututkimuksen ajankohtaistietoa ja keskustelua . 

Klo 17.00 Sukuseuran mestaruuskilpailut Mölkky-pelissä. 

 

 Kisan jälkeen palkintojen jako, johon päättyy päivän 

 ”virallinen” ohjelma. 

 Päivän ohjelmaa piristetään sopivissa väleissä yhteislaulul

 la ja musiikkiesityksillä. 

 n. klo 20.00  Kylpylähotellin Ravintolassa järjestetään suku

 seuran vapaamuotoinen illanvietto, johon toivotaan mah-

 dollisimman monen tapahtumaan saapuvan osallistuvan. 

 Illanvieton aikana voidaan mm. jatkaa yhdessä ja erikseen 

 päivän aiheisiin liittyviä keskusteluja. 

Anna ja Mikko Koivula 
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Isien jäljillä DNA - palveluissa 

Ignatius Uutiset  

Jäsenviesti Jalmari on Suomen Sukututkimusseuran uutiskirje  
Teksti: Ira Vihreälehto  
 

 Kuulin hiljattain henkilöstä, joka etsi isäänsä. Hän oli teettänyt DNA-
testin, tarkemmin sanottuna Family Finderin, Family Tree DNA -
palvelussa ja paras serkkuosuma olikin melkoisen hyvä, yli 300:n pät-
kä, joka oli myös etsijän x-osuma. Näine tietoineen oli tämä isää etsi-
vä, DNA-sukututkimuksen innokas aloittelija lähestynyt tunnettua suo-
malaista DNA-sukututkimuksen osaajaa, joka oli opastanut henkilöä 
teettämään lisää testejä: tällä kertaa MtDNA-testin, joka maksoi yli 
100 euroa. Sen jälkeen tästä ”avustajasta” ei kuulunut enää mitään. 
Kun kuulin tapauksesta, en yllättänyt. Näitä vastaavia tarinoita putkah-
telee erilaisiin sosiaalisen median viestikansioihini tuon tuosta. On 
harmillista, että DNA-asioissa neuvonta on niin myyntikeskeistä ja että 
ei malteta kuunnella kysyjän asiaa kunnolla ja perehtyä hänen pul-
maansa. Meitä on monta geneettisen sukututkimuksen opastajaa 
Suomessa ja ehkä jossain vaiheessa olemme siinä pisteessä, että 
voimme koota jotkin yhteiset ohjeistukset, mutta toistaiseksi jokainen 
neuvoo oman kiinnostuksensa, osaamisensa ja jaksamisensa mukai-
sesti. Joku neuvoo isien etsinnässä, toinen vaikkapa ulkomaisten 
isien paikantamisessa, joku on erikoistunut Venäjään, toinen Ruotsiin.  
 

 Kaikenlaista osaamista kaivataan, koska yhtä monta kuin on etsijää, 
on kimuranttia perhemysteeriä. Ja sama neuvo ei auta kaikkia, mutta 
monia hyviä yleisiä periaatteita sentään on. 
 Meitä on monta geneettisen sukututkimuksen opastajaa Suomessa ja 
ehkä jossain vaiheessa olemme siinä pisteessä, että voimme koota 
jotkin yhteiset ohjeistukset, mutta toistaiseksi jokainen neuvoo oman 
kiinnostuksensa, osaamisensa ja jaksamisensa mukaisesti. Joku neu-
voo isien etsinnässä, toinen vaikkapa ulkomaisten isien paikantami-
sessa, joku on erikoistunut Venäjään, toinen Ruotsiin. Kaikenlaista 
osaamista kaivataan, koska yhtä monta kuin on etsijää, on kimuranttia 
perhemysteeriä. Ja sama neuvo ei auta kaikkia, mutta monia hyviä 
yleisiä periaatteita sentään on.  
 

Seuraavassa omat vinkkini tuntemattoman isän etsintään. Ennen kuin 
kuitenkaan siirryt nakuttelemaan ensimmäistäkään DNA-testipakettia 
netin ostoskoriin, muista selvittää kaikki mahdolliset olemassa olevat 
tiedot. Haastattele läpi sukulaiset, ystävät, läheiset, naapurit, työkave-
rit ja mene vaikka laatuisan ranskalaispaahteisen kahvipaketin kanssa 
kylään, sillä kun ihmisiä lähestyy kauniisti, saa yleensä parempia tu-
loksia. Kirjoita havainnot ylös ja paina ne mieleesi, mutta älä juutu nii-
hin orjallisesti. Kaikki lähtötiedot eivät koskaan ole täysin oikein, jota-
kin muistetaan väärin, jotakin oletetaan ja liian helposti ne toiveet 
muuttuvat totuudeksi. 
 

Toiseksi: tarkista arkistolähteet. Seurakunnilla ja maistraateilla on vel-
vollisuus antaa kysyjälle itseä koskevat tiedot. Avioliiton ulkopuolella 
syntyneistä lapsista oli laki (173/1922), jonka perusteella jokaisessa 
kunnassa on toiminut lastenvalvoja. Avioliiton ulkopuolella syntyneet 
lapset tuli ilmoittaa lastenvalvojalle, ja lastenvalvojan tehtäviin kuului 
selvittää, kuka on velvollinen elättämään lapsen, eli on todennäköisin 
syin ”makaaja”. Jotta avioton lapsi sai oikeuden perintöön, tuli 
”makaajan” tunnustaa lapsi omakseen. Jos isyys kiellettiin, mies voi-
tiin oikeudessa määrätä elättäjäksi.  
 
 Jos avioton äiti meni naimisiin, saattoi avioton lapsi käytännössä 
muuttua aviolapseksi. 1940-luvulle asti pappi saattoi merkitä kasteen 
yhteydessä tiedon isästä aviottoman lapsen kohdalla. Jos olet lisäksi 

Tukinuittoa Pielisjoella taustalla 
Penttilän saha 1980 

Paiholan kylän Posti-Antti 1906 

Joensuun Pikapalokunta 1909 

Pielisjärven kirkonkylää 

1900-luvun alussa 
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syntynyt sairaalassa, sinulla on oikeus saada itseä-
si koskevat tiedon sairaalan arkistosta. Tiedoissa 
voi olla esimerkiksi se, milloin äiti saapui synnyttä-
mään, mistä osoitteesta, mikä hänen työpaikkansa 
oli ja milloin hän poistui sairaalasta. Eli itseä koske-
vat arkistotiedot kannattaa tarkistaa.  
  

KUINKA DNA TESTIÄ HYÖDYNNETÄÄN  
  
Jos sukulaisilta ja arkistoista ei heru tietoja, DNA-
testi voi avata polun. Testejä on kolmenlaisia, en-
sinnäkin autosomaalitesti (serkkutesti), joita ovat 
esimerkiksi Family Tree DNA:n Family Finder, My 
Heritage, 23andme ja Ancestry. Autosomaalitesti 
kartoittaa sinulle kaikki muut testin tehneet ”serkut”. 
Lisäksi on Y-testi eli isälinjaa selvittävä testi ja sa-
ma äitiversiona eli MtDNA. Y-testin voi teettää vain 
mieheltä. Isätesti kertoo mitä isälinjaa miehen esi-
isät edustavat ja mitä hänen poikansa häneltä perii, 
vastaavasti äitilinja kulkee äidiltä tyttärelle.  
 

Autosomaalitestillä on vallan mahdollista saada 
hyvinkin läheisiä osumia, eli joku, joka on tehnyt 
testin, on esimerkiksi ensimmäinen serkkusi. Auto-
somaalitesti antaa jokaisen serkkuosuman kohdal-
la arvionsa siitä, miten läheinen sukulaisuutenne 
on. Isä- ja äitilinjan testit harvemmin tarjoavat kovin 
läheisiä osumia, mutta niistä voi yhtä lailla olla hyö-
tyä, jos etsitään biologisia vanhempia. 
 

Jos etsit isää, testaa itsesi. Lisäksi olisi hyvä, jos 
olisi testitulos myös äidinpuoleisesta suvustasi, 
mielellään esimerkiksi sisar- tai velipuolesta tai äi-
distä. Äidinpuoleisesta suvusta olisi myös hyvä teh-
dä mahdollisimman laaja sukututkimus. Näistä tie-
doista on se hyöty, että kun saat testitulokset, ne 
eivät ole jaoteltu valmiiksi isän tai äidinpuoleisiin 
sukulaisiin. 
 

Saat tuhansia serkkuosumia, joista sinun pitää itse 
päätellä, ketkä ovat sen tuntemattoman isän suku-
laisia. Jos sinulla kuitenkin on testattuna vaikkapa 
äitisi tai sisarpuolesi, voit näin heidän avullaan kat-
soa, ketkä ovat heillekin sukulaisia ja olettaa, että 
he eivät ole isänpuoleisia sukulaisiasi. Mitä lähei-
sempi osuma, sen helpompi on suodattaa tämän 
osuman lähisukulaisista sopivia isäkandidaatteja. 
Ideana on tutkia läheisten, isänpuoleisiksi arvioitu-
jen henkilöiden sukupuita ja päätellä niiden avulla, 
kuka heidän sukulaisistaan on sinun isäsi. 
 

Ideaalitapauksessa isä löytyy melko vaivattomasti 
näin. Varsinkin jos löytyy läheisiä osumia, esimer-
kiksi 1–2. serkkuja, etsinnät rajoittuvat kuitenkin 
vielä maltilliseen määrään henkilöitä, joten seulo-
minen ei ole mikään satojen ihmisten kavalkadi. 
Kun isänpuoleiset osumat on setvitty ja jos onkin 
harmillisesti havaittu, että kovin läheisiä osumia ei 
löydy, on mahdollisia toimintamalleja jäljellä vielä 

monia. Kannattaa lähettää sähköposteja parhaille 
osumille ja kertoa omasta etsinnästään. Kannattaa 
lisäksi lähettää itsestään valokuva tai pari ja kertoa 
selvitetyt tiedot. Kannattaa mainita, jos vaikuttaa 
siltä, että joku tietty sukunimi tai paikkakunta tuntuu 
tupsahtelevan esiin sangen usein serkkuosumien 
tiedoissa. Joku sukulaisesi saattaakin tietää asias-
ta jotain ja osaa auttaa eteenpäin. 
 

Itse yleensä suosittelen teettämään lisää testejä. 
Sitä ei voi tietää, missä ennalta tuntematon lähi-
sukulainen testinsä teettää, joten suosittelen teke-
mään testejä monissa palveluissa, yhdistämään 
tietoja ja olemaan aktiivinen niissä kaikissa. Itse 
olen teettänyt isoisäni etsintöjen varrella isästäni 
testit 23andMe:ssä, Family Tree DNA:ssa, An-
cestryssa ja vienyt isäni datan Gedmatchiin, 
DNAlandiin, My Heritageen ja Prometheaseen. 
Olen mielestäni levittänyt verkkoni useammalle 
lammikolle ja arvioinut että niin saan varmemmin 
saalista, eli hyviä serkkuosumia. 
 

Usein suositellaan myös isälinjan testiä eli Y-testiä, 
jos etsijä on poika. Miehet perivät isiltään isälinjan, 
jonka avulla voidaan parhaassa tapauksessa rajata 
etsinnät tietyn sukunimen miehiin. Olen kuullut, et-
tä ainakin kerran isälinja rajasi etsinnät mukavasti 
tietyn paikkakunnan sukunimen miehiin ja sen jäl-
keen teetetty autosomaalitesti auttoi määrittämään 
isän. 
 
Isälinjan Y-testin voi ostaa Family Tree DNA:sta ja 
se kuuluu 23andme:n autosomaalitestipakettiin. 
Koska Y-testit ovat Family Tree DNA:ssa melko 
hintavia, niin neuvoisin mieluummin satsaamaan 
ne rahat muihin autosomaalitesteihin, mutta jos se 
etsintä ei ole rahasta kiinni, sitten toki Y-testiä tilaa-
maan. Olen itse teettänyt isästäni Y-linjan testit ja 
niistä ei ole meille ollut mainittavasti apua. Isälläni 
on Suomessa harvinainen isälinja, sillä hänen isän-
sä oli neuvostosotavanki ja meidän läheisimmät 
osumat ovat kaukaisia, yli 600 vuoden takaa ja 
asuvat Balkanilla, Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja 
Bulgariassa. Onhan se kiinnostavaa tietää ja olen 
viime vuosina innostunut sinne suunnalle nyt mat-
kustamaan, mutta ei auta paikallistamaan karjalais-
ta tai inkeriläistä heimosotavanki-isoisää millään 
tavalla. 
 

Äitilinja testataan MtDNA:n testillä (tai 23andme 
autosomaalitestillä) ja siitä ei ole mitään hyötyä 
isän etsinnässä. Se kertoo äidinpuoleisesta suvus-
ta ja osumia tulee yleensä vielä vähemmän ja vielä 
kauempaa kuin isätestissä. Jutun alussa kerrotun 
etsijän saama neuvo on siis oikeasti pöyristyttävän 
huono. Lisäksi mainittu x-osuma ei kerro sinänsä 
äitilinjasta sekäännainen esimerkiksi etsii isäänsä, 
isänpuoleisia sukulaisia voi s, se kertoo, että testa-
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tun ja osuman väliset sukulaiset ovat pääosin nai-
sia, ainakaan välissä ei voi kulkea kahta miestä pe-
rätysten. Jos iis löytyä x-osuman takaa, mutta sil-
loin täytyy muistaa puikkelehtia sukulinjassa niin, 
että karsii peräkkäiset miehet ketjusta pois. Etenkin 
jos tuntemattoman isän juuret tuntuvat vievän ulko-
maille Ancestry ja 23andMe ovat hyvät vaihtoehdot, 
mutta Suomessa yleisimmät Family Tree DNA ja 
My Heritage auttavat varmemmin suomalaisen 
mysteeri-isän jäljille. 
 

ULKOMAALAINEN ISÄ? 
 

 Jos epäilee, että isä on ollut ulkomaalainen, silloin-
kin DNA-testi vahvistaa oletuksen oikeaksi tai vää-
räksi. Jos isäsi on ollut isoisäni kaltainen neuvosto-
sotavanki, sinulla todennäköisesti on noin 40–60 % 
itäeurooppalaista tai eteläeurooppalaista perimää, 
jonka 23andme:n testi tai Gedmatch-palvelu suo-
dattaa tarkemmaksi alueelliseksi oletukseksi. 
Isänisäni ei ollut venäläinen, vaan todennäköisesti 
karjalainen, joten isälläni on melko vähän etnistä 
”itäeuroa” mutta 23andme kertoo, että hänen iso-
vanhempiaan on asunut Karjalassa ja Leningradin 
alueella, sekä kaukaisempia sukulaisia Balkanilla, 
mahdollisesti Serbiassa. 
 

 Jos isä on ollut saksalainen sotilas, silloin testitu-
loksen etnisyys voi olla keskieurooppalaisuuden 
lisäksi oikeastaan mitä tahansa eurooppalaista 
suuntaa, sillä saksalaiset ovat melko sekoittuneita 
muihin kansoihin. Saksalaisen isän löytäminen 
DNA-testin avulla on muuten melkoinen työmaa, 
sillä Saksassa on tehty DNA-testejä toistaiseksi 
melko vähän, parhaiten heitä löytänet Ancestry-
palvelusta. 
 

 Osaako DNA-testi puolestaan luotettavasti listata 
esivanhempien kotimaita? Eihän se aina osaa. Ih-
minen on liikkuvainen luonnostaan ja monien esi-
vanhemmat ovat liikkuneet alueelta toiselle tai 
edustaneet kotiseudullaan vähemmistöä. Ystävällä-
ni on ruotsalainen isä ja ranskalainen äiti, hänen 
isänsä suvussa on valloneja ja äidin suvussa tiede-
tään muuttoliikkeen Ranskaan tulleen Portugalin 
suunnalta. Kaiken tämän 23andme onnistui kuiten-
kin ystäväni poskinäytteestä poimimaan. 
 

KAVEREIDEN VINKIT 
 

 Kysyin ystäviltäni ja myös monia isää etsiviä autta-
neilta Jere Markkaselta ja Sanna Milanilta vinkkejä 
isän etsintään. Jere on etsinyt sukulaisia DNA-
testien avulla jo kuutisen vuotta ja selvittänyt useita 
sukumysteerejä. Jere korostaa, että DNA-testien 
tuloksia on sinnikkäästi pyrittävä yhdistämään pe-
rinteiseen tutkimukseen. Eli vaikka osumalla ei olisi 
sukupuuta tai hän ei vastaisi yhteydenottoihin, kan-
nattaa yrittää rakentaa DNA-osuman sukupuita, 
vähintään siis hypoteettisia sukupuita, jos yhteyttä 
ei voi varmistaa. Jere korostaa myös, että vaikka 

etsijän lukuisat  
 

 Amerikan mantereen osumat voivat tuntua hyödyt-
tömiltä, niissä voi piillä erinomainen etu: amerikka-
laisiin löytyy usein yksi (tai kaksi) hyvin selkeää yh-
teyttä, etenkin jos heidän juurissaan on vain yksi 
suomalainen siirtolainen. Etenkin omalla kohdalla 
olen usein huomannut, että siirtolaisten jälkeläiset 
ovat todella hyviä apuja, kun pitää löytää muutamia 
esivanhempipareja, keistä todennäköisesti polveu-
tuu. 
 

 Jere suosittaa myös siirtämään dataa, eli oman 
DNA-testin tietoja mahdollisimman moneen paik-
kaan, koska joka paikassa on eri serkkuja. Esimer-
kiksi Family Finderin datan voi viedä Gedmatchiin 
ja DNAlandiin ja vanhempia tuloksia voi myös viedä 
My Heritageen. DNA-testien maailma tuntuu aluksi 
hankalalta ja vaikeaselkoiselta, sen edessä ei pidä 
lannistua, tai jos ei aluksi ymmärrä tai jos tekee vir-
heitä. Uuden oppiminen on jokaiselle hyväksi ja 
omasta puolestani voin sanoa, että mitä mutkik-
kaammaksi etsintä käy ja mitä hankalampia vaihei-
ta se sisältää, sen enemmän myös sinulle tarjoutuu 
matkan varrella mahdollisuuksia oppia lisää. 
 

 Suosittelemme Jeren kanssa molemmat opiskele-
maan sukututkimuksen peruskäsitteet, teettämään 
lähisukulaisilla ja itsellä testejä ja lisäksi Jere suo-
sittaa investoimaan johonkin sukututkimusohjel-
maan, koska se helpottaa sukutietojen käsittelyä 
huomattavalla tavalla. Ota lisäksi vastaan kaikki 
apu minkä saat, äläkä välitä, jos et saa joltakulta 
itseään avustajaksi mainostavalta henkilöltä vas-
tausta, siirry vain kysymään seuraavalta. Jos et 
muuten halua sijoittaa sukututkimusohjelmaan tai 
ohjelmien käyttö on sinulle liian vaikeaa, kannattaa 
sitten täyttää vaikka tavallinen ruutuvihko sukutie-
doilla ja kaavioilla. Olemme molemmat Jeren kans-
sa täyttäneet useita vihkoja etsintöjen lomassa ja 
niihin on hyödyllistä palata tarkistamaan huomioita 
ja ajatuksia jälkeenpäin: ehkä jotain jäi viimeeksi 
huomaamatta. 
 

 Käytännössä etsinnät, kun ovat erilaisten mahdolli-
suuksien poissulkemista, jolloin vääjäämättä lähes-
tytään kohti ratkaisua. Suomalaisilla sivustoilla voi 
kysellä apuja, mutta Jeren kanssa molemmat van-
nomme Facebookin DNA detectives- ryhmän ni-
meen. Siinä ryhmässä saa paitsi apua ja neuvoja, 
niin kosolti kannustusta ja positiivista tsemppiä! 
Suomalaisilta sivuilta ainakin perustamani Kadon-
neet sukulaiset ja Sannan aloittama Biologisen isän 
etsintä geneettisen sukututkimuksen avulla ovat 
ilmapiiriltään ystävällisiä. 
Sanna kuvailee itseään vaatimattomasti noviisiksi 
ja kertoo harrastaneensa sukulaisten etsintää DNA-
testien avulla vajaat neljä vuotta. Tässä ajassa hän 
on löytänyt oman isänsä ja monta muuta iskää. Ky-
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syn Sannalta esimerkkiä onnistuneesta selvitykses-
tä ja hän kertoo: parhaimpana keissinä on pakko 
aina nostaa esille ”liian helppo” tapaus. Tapauksen 
päätähdellä, eli etsijällä ei ollut ihan hirveän lähei-
siä osumia, mutta parhaimmisto sattui sopimaan 
kaikki yhden ja saman suvun oksaan. Ei siis oksis-
toon vaan oikeasti samaan oksaan. 
 

 Tämän tapauksen mietinnässä meni naurettavasti 
vain minuutteja, kirjaimellisesti. Vartin isä. Sanna 
kuvailee etenemistä etsinnöissä näin: kun ne tiede-
tyt osumat on saatu perattua pois jää jäljelle tunte-
maton, sitten ne tuntemattomat osumat sukupuiden 
avulla liimataan yhteen ja sen jonon päässä seisoo 
kyllä se, joka on hukassa. Kuulostaa yksinkertaisel-
ta ja oikeastaan onkin sitä, mutta vie aikaa ja sa-
tunnaisesti polttaa propun päästä. 
 

MUUTAMA LISÄVINKKI 
 

 Joskus etsijä on teettänyt DNA-testin, mutta ratkai-
seva tieto löytyy eri kautta. Eräässä tapauksessa, 
jota selvittelin, oli isän etsijällä epävarma tieto isän 
sukunimestä, vanhempien tapaamispaikasta ja 
miehen iästä. Hän oli teettänyt testin, hän oli haes-
kellut apuja netissä ja somepalstoilla, hän oli jopa 
saanut mediahuomiota paikallisessa lehdessä ja 
lehden kommenttipalstalla (aivan ystävällisiä neu-
voja) Auttelin etsijää ja lopulta kävikin niin, että mi-
nua lähestyi eräs henkilö, joka kertoi tietävänsä et-
sijän isän, mutta ettei halua sotkeentua asiaan mil-
lään tavalla itse. Hän kertoi, että saan kertoa tietoni 
etsijälle ja toimitti myös aiheesta todistusaineistoa 
(paljon valokuvia, joista osassa, miehen äidissä, oli 
hätkähdyttävää yhdennäköisyyttä etsijän kanssa). 
Hän kertoi miehestä ja tämän suvusta tietoja, jotka 
sitten jaoin etsijälle ja sanoin, että sain nämä tiedot, 
mutta en saa kertoa niiden luovuttajasta sinulle mi-
tään. 
 

 Tämä nimetön avustaja oli maininnut, että suku ei 
todennäköisesti ota uutta jäsentä vastaan kovin 
hyvin ja näin taisi ollakin. Mutta ainakin mysteeri 
selvisi. Avustusosioni oli harvinaisen helppo. Muu-
taman etsijän isän olen paikallistanut arkistotietojen 
perusteella, ja DNA-testi on sitten vahvistanut tie-
don. 
 

 Eräs ystäväni löysi äitinsä isän puolestaan niin, 
että suvussa oli kulkenut tieto isän nimestä ja hen-
kilöllisyydestä, mutta ei oltu täysin varmoja, missä 
tämän suvun jäseniä nykyisin asuu. Etsijä laittoi 
äitinsä sukupuun geni-palveluun julkiseksi ja liitti 
myös oletetun isän siihen. Ei mennyt vuottakaan, 
kun tämän isän suvun jäsen otti yhteyttä kysyen, 
että mitäs kummaa. Tehtiin DNA-testit, jotka vah-
vistivat oletetut tiedot oikeiksi. Tässä suvussa jäl-
leennäkeminen oli lämminhenkinen. Etsinnöissä ei 
kannata tyrmätä oudoltakaan kuulostavia lähteitä. 

Jerekin esimerkiksi kertoo löytäneensä erään etsi-
mänsä tutustumalla aikakauden sanomalehtiin, jos-
ta löytyi paljon paljastava pikkujuttu ja mainos. Li-
säksi erään etsityn olen löytänyt perusteellisella 
somekampanjalla, jaoin kuvallista etsintää tarpeek-
si monessa paikassa ja kahdessa päivässä oli oi-
kea suku paikallistettu.  
 

ISÄTTÖMYYS 
 

 Isättömyys on elämänpituinen matka, isänpäivä, 
jota ei koskaan tullut. Se on ajatus siitä, että jos isä 
kävelisi ohitsesi kadulla, et tietäisi siitä. Ehkä niin 
on tapahtunut, mietit. Et tiedä mitä olet perinyt hä-
neltä: ehkä silmät tai korvat, ehkä jonkin luonteen-
piirteen, ehkä jonkin taipumuksen tiettyyn sairau-
teen? Voit vain arvailla. Voiko kaivata jotakin mitä 
ei tunne? Kun ei tiedä millaista on, jos on isä?  
 

 Vanhemmiten ikävä yleensä vahvistuu ja halu tie-
tää totuus tulee tärkeäksi. Tietääkö isä minusta? 
Ajatteleeko hän koskaan minua? Mitä hän minulle 
sanoisi, jos tapaisimme? Et ole yksin. Isättömiä lap-
sia ja aikuisia on. Heistä on tehty tutkimuksiakin.  
 

 On todennäköisempää, että lapsesta tulee masen-
tunut, väkivaltainen, hän pärjää huonommin koulus-
sa, hän käyttää todennäköisemmin päihteitä, häntä 
kiusataan ja että hän tekee itsemurhan, jos on isä-
tön. Ja siihen joku vastaa, että olihan sinulla hyvä 
äiti. Hyvin sinulle kävi. Pärjäsit noin hyvin ilman 
isää. Olisit tyytyväinen! Älä valita, mene etiäpäin! 
Huomaat olevasi jo vanha, etkä vieläkään tiedä ku-
ka olet, hämmästelet. Tieto isästä korjaisi puuttuvat 
palat palapelissä, loisi juuret, toisi helpotuksen. Et-
tä, minäkin tulen jostakin. Minäkin saan nimiä suku-
puuhun. Tai oletko luovuttanut? Ehkä et koskaan 
edes uskaltanut yrittää, ettei kukaan vain suutu? 
Jos sieltä löytyy jotain pahaa, sitten minäkin olen 
paha? Ehkä siihen on hyvä syy, miksi minulle ei ole 
kerrottu? Toivon, että jaksat etsiä, jos haluat löytää. 
  
Ira Vihreälehto  
Kirjoittaja on filosofian maisteri ja geneettisen suku-
tutkimuksen harrastaja, joka on kirjoittanut isoisän-
sä etsinnöistä kirjan Tuntematon sotavanki. Venä-
läistä isoisääni etsimässä 
 
 
Alkuperäisteksti: 
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Kolin portaat parkkipaikalta 

1936 

DNA-katsaus 

Sukuseuran dna-testin tehneiden jäsenten serkkutestien tuloksia. 
Serkkutesteissä osumia. Kokonaisosumamäärät vaihtelevat 10904 - 16437 välillä 
(13.12.2020). 
 

Tässä Ahti Kurrin kotisivulta termi ”mutaatio” sukututkimuksessa. 
 

Mutaatio on sukuhaaran "korvamerkki". Geenin kopioitumisessa vanhem-
malta lapselle tapahtuu satunnaisesti pikku virheitä, ”mutaatioita:” Perhees-
sä joku lapsi saa mutaation. Tämä mutaatio periytyy edelleen tämän lapsen 
jälkeläisille, hänen jälkeläisilleen jne. Mutaatiosta tulee siis mutaation saa-
neesta lapsesta alkavan sukuhaaran korvamerkki. Mutaatioista kyetään 
päättelemään ja ennustamaan, kuinka kauan sitten kyseinen sukuhaara syn-
tyi ja kuinka monta sukupolvea sitten kahden "geenisukulaisen" viimeinen 
yhteinen esivanhempi on elänyt. Niiden perusteella tiedemiehet kykenevät 
hahmottamaan kyseisen "klaanin" vaellusreitin reitin maapallolla. 
https://www.kurrinsuku.net/3 

Joensuun Kauppatori 1950 luvulla 

Ohessa on äitilinjojen 

RO, H, HV ja V haplo-

ryhmän vaellus Afri-

kasta Eurooppaan.  
Näyttää siltä, että H-

haploryhmä tuli Suo-

meen idästä  Vastaa-
vasti yleinen äitilinjan 

haplo U tuli lännestä 

ja nykyisin U-haploa 

esiintyy runsaammin 

Pohjois-Suomessa  

 
Tuo esiintymistieto on 

peräisin Elina Salmelal-

ta /Helsingin Yliopisto 

Ohessa Ignatius isälin-

ja haploryhmän vael-

lus. Tämän haploryh-

män koko vaellureitti 

on saatu vain Big-Y 

testillä. Yhden henki-

lön testi ei riitä tarvi-

taan vähintään kahden 

henkilön yhteneväinen 

tulos (Tässä tapauk-

sessa Raimon ja Tapi-

on haploryhmä  

I-Y65295)  

Joensuun Kauppatorin kulma1950 

luvulla 



DNA-testaus uutisia 

Elinkeinot 
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Vuotuinen jäsenmaksu  
kaudelle 2018 – 2021  
on 20 €. 
 

 
Pankkiyhteys: 
 

Pielisen Osuuspankki 
IBAN: FI26 5343 0720 0921 34 
BIC:   OKOYFIHH 
 
 
Seuran kotisivut: 
www.ignatius-suku.org  

 
Yhteystietoja 
 
Tapio Koivula,  
puheenjohtaja 
kotapsa@gmail.com 
 
Raimo Koivula, sihteeri 
raimokoivula@hotmail.com 
 
Hannu Koivula 
talous 
koivulahannu130@gmail.com 
 
 
 
 
 
Ilmoitattehan sähköposti-
osoitteenne meille, että 
voimme lähettää tulevat 
tiedotteet sähköisesti, 
mikä vähentää monistus- 
ja postikuluja. 
 
 
Ilmaisen sähköposti-
osoitteen saa alla  
olevasta nettiosoitteesta: 
 
www.gmail.com 

Talvisodan evakkona Pajujärvellä 
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Olemme onnitelleet tänä vuonna seuraavia merkkipäivän 
viettäjiä  

50 v. Anne Väisänen 18.2.2014 
60 v. Anneli Kotisaari 25.9.2014 
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Yhteystiedot 

 

 Sukuseuran toiminnan varmistamiseksi jäseniä pyydetään ilmoittamaan  
yhteystietojen (sähköposti tai kirjeposti) muutoksista sihteerille. 

 

Perhetapahtumat 

  Sukuseuralaisten ja sukulaisten toivotaan ilmoittavan meille syntymistä,  
häistä ja muista tapahtumista Pielisjärven Ignatiukset-sukuseuran matrikkelin 
ajan tasalla pitämiseksi. Tietoja kerää Anneli Kotisaari.  
Hänelle voi ilmoittaa tietoja, tarkistaa tietoja tai pyytää korjaamaan tai  
poistamaan niitä. 
 Ilmoituksen hänelle voi tehdä jokainen parhaaksi katsomallaan tavalla, mutta 
mieluiten sähköpostilla (ea.kotisaari@gmail.com) tai muutoin kirjallisessa 
muodossa, jotta tiedot tulevat varmemmin oikein.  
Kirjepostia voi laittaa osoitteella:  Nujulantie 3 A, 90410 Oulu 

Siksi on tärkeää ilmoittaa: 

 Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 61. Sukuneuvosto toivoo, että erityisesti 
sukuun kuuluvat päättäisivät liittyä nykyistä lukuisammin seuramme jäsenek-
si.  
 Pielisjärven Ignatiusten sukuhaaroihin kuuluvia Ignatius, Koivula ja Pajula-  
sukulaisia elää runsaasti niin suomessa kuin myös ulkomailla. Sukuneuvosto 
odottaa lisää jäsenhakemuksia. 
 Sukuseuran jäseneksi pääsee hakemalla sitä Jäsenhakemus- sukukysely- 
lomakkeella.  Täytetty lomake tulee toimittaa seuran sihteeri Raimo Koivulalle 
joko sähköpostina tai kirjepostina. Sihteerin yhteys- ja osoitetiedot löytyvät 
ohessa seuraavasta toimihenkilöluettelosta. Myös seuran kotisivuilta löytyy 
lomake jota voi käyttää. Täytetty Jäsenhakemus-sukukyselylomake ohjautuu 
klikkaamalla suoraan sihteerin sähköpostiin. 

Tervetuloa sukuseuran jäseneksi! 

Kotisivut 

 
Pielisjärven Ignatiusten 
Sukuseuran uudet kotisi-
vut avautuivat marras-
kuussa 2018 vanhassa 
tutussa osoitteessa 
https://www.ignatius-
suku.org/  
 
 
 
Aluksi sivuille vietiin vastaava sisältö kuin vanhoilla kotisivuilla. Pikkuhiljaa 
on hyödynnetty uuden työkalun ominaisuuksia. Viimeisimpänä on otettu 
käyttöön Verkkokauppa, jonka kautta sukuseuran tuotteita voi tilata. 
Tuotteista on saatavilla enemmän tietoja mm. kuvien muodossa. Postitoi-
mituksen voi ohjata haluttuun osoitteeseen, joka voi olla eri kuin tilaajan 
osoite. Saat tekemäsi tilauksen sisällön sekä maksuohjeet sähköpostiisi. 
Verkkokauppa-kohdassa voit esittää myös toiveita myytäväksi otettavista 
tuotteista. 
Kotisivut ottavat myös ensiaskeleita englanninkieliseen sisältöön. Näin 
pyritään palvelemaan myös englanninkielisiä sukuseurastamme kiinnostu-
neita. 
Voit antaa ruusuja ja risuja sekä tehdä kehitysehdotuksia kotisivujen kaut-

ta Yhteystiedot-kohdassa. 

mailto:lhsoft@gmail.com
mailto:ea.kotisaari@gmail.com
http://www.gmail.com
https://www.ignatius-suku.org/
https://www.ignatius-suku.org/


Lippis   12,00 € 
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Sukutuotteita verkkokaupasta 

Hiirimatto    8,00 € 

Kassi  atollisininen 10 ,00 € 
Muki 12,00 €  

Nappikauluspaita  37,00 € 

Reppu  20,00 € 

Huppari  35 ,00 € 

Naiste/miesten Collage pu-
sakka  35 ,00 € 



 

 

 
 

 

Sukutuotteita verkkokaupasta 

Anna-Maija Martelin videoimat 
äitinsä, sukuseuran vanhimman, 
Mirjam Miettisen videohaastatte-
lun osat I ja II DVD-versiona. I 
osan  pituus on 1,19 tuntia ja II 
osan 40 minuuttia. I+II yhdessä 
hinta on 16,05 €. Tilauksen voi 
tehdä puheenjohtaja Tapio Koi-
vulalta puh. 0400874953 tai s-
postilla kotapsa@gmail.com 
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T-paitoja eri väreissä    
 

Paitoja saatavissa myös muita 
värejä kuin kuvan mallit a lasten 
kokoja vuosien mukaan 1 vuo-
desta alkaen sekä suuria kokoja 
viiteen XXXXXL:n saakka)  
 
Lasten T-paita  15,00 € 
S-XXL   15,00 € 
XXXL    17,00 € 
XXXXL   19,00 €  

Videohaastattelu 16,05 € 

Tilaukset myyntituotteista 
voi tehdä sihteeri Raimo 
Koivulalle  
 
puh. +358505598201 
tai sähköpostilla  
raimokoivula@hotmail.com   
 
Samalla tilaajaa pyydetään 
maksamaan tuotteen/iden 
hinta seuran pankkitilille  
 
Pielisen Osuuspankkiin  
IBAN: FI26 5343 0720 0921 34 
 
Kun sihteeri saa tilauksen, 
niin hän lähettää sen edel-
leen yritykselle.  
Yritys valmistaa tuotteet ja 
toimittaa ne tilaajalle postin 
välityksellä. 
 
 
Ilmaisen sähköposti-
osoitteen saa alla  
olevasta nettiosoitteesta: 
 
www.gmail.com 

Tutustu seuran internet
-kotisivuihin 
 
Sukuseuran internet-kotisivut 
sijaitsevat osoitteessa 
www.ignatius-suku.org  
 
Sivuja päivitetään ja kehite-
tään. Piipahda riittävän usein 
tutustumassa sivujen tarjo-
amiin palveluihin. 
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Lasten T-paita  15 ,00 € 

Kassi lime  12 ,00 € 

Muki 12 ,00 € 

mailto:raimokoivula@hotmail.com
http://www.gmail.com
http://www.ignatius-suku.org
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Sukuneuvosto 
 

 
Tapio Koivula, pj 
Nujulantie 3 A 
90410 Oulu 
0400-874953  
kotapsa@gmail.com 
 
Markku Sydänmaa, varapj 
Eskolantie 13 A 4 
00720 Helsinki 
040-5546065 
kivihaka20@outlook.com  
 
Raimo Koivula, sihteeri 
Jyskynkuja 1 A 2 
80140 Joensuu 
050-5598201 
raimokoivula@hotmail.com 
 
Hannu Koivula, talous  
Sankkilantie 5 C 21 
81720 Lieksa 
050-4063777  
koivulahannu130@gmail.com 
 
Seija Hartikainen 
Raitakuja 4 
81100 Kontiolahti 
044-3612204 
seikkuhar@gmail.com 
 
Sirpa Pajula 
Minna Canthin katu 2 B 42 
70100 Kuopio 
0400-678619 
pajulasirpa@gmail.com  
 

 

Anneli Kotisaari, sukutietokanta 
Nujulantie 3 A 
90410 Oulu 
050-5202787 
ea.kotisaari@gmail.com 
 
Helka Nevalainen, toim.tark 
Viinenkuja 3 A 7 
00370 Helsinki 
040-7034615 
helka.nevalainen@welho.com  

 

Haluamme toivottaa kaikille jäsenillemme  

 

Rauhallista Joulua 

 

 Tapio Koivula     Raimo Koivula 

 puheenjohtaja  sihteeri    

Ignatius Uutiset  

Jäsenmaksu vuodelle 2021  
 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n vuoden 2021 jäsenmaksu 20 €  
 
Huom! Jäsenet jotka ovat täyttäneet 80 v, ovat vapautettu jäsenmaksusta.  

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry  
Pielisen Osuuspankki 
IBAN: FI26 5343 0720 0921 34 
BIC:   OKOYFIHH 
 

Huomaa että IBAN tilinumerossa kaksi ensimmäistä merkkiä ovat kirjaimet 
FI, kaikki muut merkit ovat numeroita. 
 

Maksun voi suorittaa joko verkkopankin kautta tai tilisiirtolomakkeella. 
Muistakaa viitenumero ja mainita maksamisen yhteydessä jäsenmaksun 
suorittavan/ suorittavien henkilöiden nimet. 

2021 

2021 

2021 

31.1.2021 


