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DNA-avusteinen sukututkimus
• Geneettinen sukututkimus eli DNA-avusteinen sukututkimus on asiakirjalähtöisen
sukututkimuksen apukeino, joka ei koskaan korvaa perinteistä sukututkimusta.

• Lähdekriittinen ja tarkka asiakirjatutkimus on oltava kaiken pohjalla.
• DNA varmistaa sukujuontoja ja oikaisee virheitä sekä kumoaa vääriä teorioita.
• DNA ei valehtele -> kertoo aina totuuden. Ihminen voi erehtyä asiakirjojen
tulkinnoissa ja asiakirjat eivät aina edes kerro totuutta.

• Ei liity lääketieteelliseen genetiikkaan.

DNA:n käsitteitä
• Ihminen koostuu soluista, joista on tuma (solun geneettinen keskus) ja sooma (solun runko•
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osa).
Tumassa 23 paria (toinen puoli isältä, toinen äidiltä) kromosomia (22 autosomia + miehellä
sukupuolikromosomit XY ja naisella XX).
Hedelmöityksessä isältä tuleva Y määrää sen, että kehittyy mies.
Kromosomi koostuu DNA-rihmasta, jossa ovat ihmisen geenit.
DNA on kaksoiskierteinen emäsparien ketju.
Geenit ovat erimittaisia DNA:n pätkiä.
Soomassa on mitokondrioita, joissa on hieman DNA:ta (äitilinjan DNA tutkitaan näistä).

Erilaisia DNA-testejä
• Voidaan tutkia suoraa isä- ja äitilinjaa sekä autosomaalista DNA:ta (Family
Finder, ns. serkkutesti). Isälinjaisilla Y-kromosomin testeillä saadaan tietoa
sukujen alkujuurista ja asutushistoriasta, sillä sukunimi periytyi yleisemmin
isän puolelta siellä missä sukunimet olivat käytössä.

• Isälinjan Y-testi voidaan ottaa vain miehestä koska vain miehillä on Ykromosomi joka määrää miehen sukupuolen. Miehen sukupuolikromosomit
ovat XY kun naisella ne ovat XX. Sukupuoli määräytyy sillä saako lapsi
isältään X- vai Y-kromosomin.

Perustietoa Y-DNA-testeistä sukututkimuksessa
• DNA-tulosten analysointi perustuu mutaatioihin ja niiden vertailuun. Sen
vuoksi vertailupohja on oltava laaja. DNA on lahjomaton -> kertoo aina
totuuden.

• Isän ja pojan välissä voi missä tahansa vaiheessa syntyä mutaatioita, isän

ikäkin vaikuttaa mutta silti mutaatiot satunnaisia, toisissa linjoissa enemmän,
toisissa vähemmän.

• Naisen isälinja voidaan testata läheisestä saman mieslinjan sukulaisesta.
• Jokainen mies kantaa Y-kromosomissaan ikiaikaista tietoa isälinjastaan.

Isälinjan DNA (Y-kromosomin DNA)
• Mutaatio on "kopiointivirhe” joka voi sattua geenin kopioituessa vanhemmalta lapselle. Y-kromosomin geeneissä on
aikojen kuluessa tapahtunut mutaatioita -> periytyy sen saaneen pojan sukuhaarassa taas eteenpäin omille pojille ->
mutaatiosta tulee sukuhaaran tunnusmerkki.

• Maailman miesväestön haploryhmät on määritelty näiden Y-kromosomin mutaatioiden perusteella.
• DNA-testissä tutkitaan näytteestä löytyviä mutaatioita. Testi kertoo miehen haploryhmän ja isälinjan aina
ihmiskunnan alkuun asti.

• Toinen (X) aina äidiltä ja toinen isältä (X tai Isältä saatu kromosomi määrää sen tuleeko jälkeläisestä mies vai nainen.
Y-kromosomi ei sisällä merkittävästi perintöainesta, tehtävä on sukupuolen määräytymisessä ja siihen liittyvissä
ominaisuuksissa. On silti erinomainen sukututkimuksen apuväline.

STR- ja SNP-testit
• STR-testit ovat yleisemmin käytettyjä, kyse emäsparien toistokertojen
muutoksista. Voi olla takaisinmutaatioita. Esimerkiksi itäisessä N-haplossa on
aiemmin määritelty jako savolaisiin ja karjalaisiin. Erot markkereissa pysyviä
DYS537 = 8 > 9 ja YCAII=18-18 -> 18-20.

• Jos selvitetään sukuhaarojen välisiä suhteista, SNP-testejä ei tarvita kaikista
sukuhaaroista, vaan yksi per kantasukuhaara riittää. Kysymys yksittäisen
emäksen mutaatiosta. Näiden perusteella määrittyy paikka haploryhmien
kartalla. Tietyn kantaisän kaikilla mieslinjaisilla jälkeläisillä on sama SNP.

DNA-tulokset ja geneettinen etäisyys
• Isälinjan tuloksissa näkyy geneettinen etäisyys muihin testattuihin, siis lähimpiin

osumiin.
• Geneettinen etäisyys tarkoittaa monessako markkerissa on tapahtunut mutaatio eli
toistokerran muutos.
• Koska mutaatiot ovat satunnaisia, ei geneettisestä etäisyydestä voi laskea ollenkaan
sukupolvia. Tämän vuoksi voidaan esittää vain arvioita, mutta perinteisen
sukututkimuksen avulla on mahdollista löytää yhteys ainakin saman sukunimisten
osumien välille.
• Eri sukunimeä olevien yhteys voi tulla nimenmuutoksen kautta, mutta
todennäköisimmin yhteys menee keskiajalle ennen sukunimien syntyä.

Mitä isälinjan Y-DNA kertoo?
• Sukunimi periytyi Savossa ja Karjalassa yleisemmin yleensä isän puolelta ->
testi kertoo ovatko sukuhaarat samaa isälinjaa.

• DNA:lla päästään asiakirjojen taakse ja ajassa kauemmas.
• Asiakirjoissa tehtyjä löytöjä voi kumota tai ne voi vahvistaa todeksi -> sama
sukunimi ei aina takaa yhteistä isälinjaa.

• Asutushistorialliset suunnat selviävät -> paikat haploryhmien ”sukupuissa”.

Suomalaisten isälinjat
• Suomalaisista reilut 60 % ja itäsuomalaisista lähes 80 % (Savossa jopa yli 90 %) on idästä tullutta
N-haploryhmää. Siinä useita eri alaryhmiä ja isälinjat tulleet Suomeen monessa aallossa.

• Suurin suomalainen N-haplon pääryhmä on savo-karjalainen N-Z1933 joka polveutuu reilut 2000
vuotta sitten eläneestä kantaisästä. Janhuset ovat yhtä tämän savolaista alahaaraa (N-Y4374).

• Toiseksi yleisin suomalaisten isälinja, jota on n. 25 % koko väestön isälinjoista, on skandinaavinen
haploryhmä I1. Sitä on tullut Suomeen lännestä monessa aallossa.

• R-haploryhmän kaksi alaryhmää ovat Euroopassa yleisimmät. Siihen kuuluvat itään keskittynyt
R1a ja länteen keskittynyt R1b. R-ryhmiä on Suomessa n. 8 %. Muut haploryhmät harvinaisia,
joskin niitäkin esiintyy (kuten mm. Suomessa harvinainen Janhosten haploryhmä E).

Isälinjojen poikkeamat
• Isälinjoissa voi myös olla poikkeamia. Ne voivat johtua siitä että sukunimi on periytynyt

äidinpuolelta (avioton poika, kotivävy) tai joskus myös autiotilan haltuun ottanut isäntä otti
talon nimen (mm. Juvalla Laamanen -> Hänninen). Laukaan Niemisjärven Janhosilla
isälinjan vaihtuminen johtuu, että nimi Janhonen on siirtynyt kahdesti tyttären kautta ->
suora isälinja vaihtunut, mutta sukuyhteys on edelleen olemassa.

• Sukunimi on joidenkin sukunimien kohdalla voinut syntyä myös eri tahoilla eli sukunimen
kantajilla on useita eri kantaisiä jotka eivät ole olleet keskenään sukua.

• Joskus poikkeavat isälinjat johtuvat siitä että biologinen isä on eri kuin asiakirjoihin merkitty.
Tällöin tarvitaan verrokkitestejä poikkeamakohdan selvittämiseen eri sukupolvien veljistä
lähtevien mieslinjojen jälkeläisistä.

Joroisten ympäristön N-Y4374
• Janhuset kuuluvat itäisen N-haplon haaraan N-Y4374. Tämä on mutaatio jonka sukulinjan

kantaisä on elänyt todennäköisesti keskiajan alkupuolella ehkä noin 1100-luvulla. Tämän hetken
YFull-arviot, jotka perustuvat keskiarvoisiin mutaatioihin, laittavat esi-isän 1400-luvulle -> tämä
on mahdottomuus sillä haaraan kuuluu valtavasti sukuja joilla oli omat sukunimet jo ainakin 1300luvulla, ehkä aiemminkin.

• Janhusten lisäksi Y4374:ssa mm.: Nyyssönen, Keinänen, Tukiainen, Rytkönen, Koponen,

Kolehmainen (Kolehmaisista polveutuvat alasuvut Kananen, Kovalainen, Markkanen ja
Könönen), Väyrynen, Pasanen, Tiainen, Ahonen, Purhonen, Janhunen, Leppänen, Tirkkonen,
Koistinen ja Vatanen.

• Suvut ovat pääasiassa Juvan Joroisten ja Vesikansan neljänneksestä (eli Joroisten ja Suonenjoen

seudulta) sekä Rantasalmen Keriharjun neljänneksestä (Rantasalmen pohjoisosat ja Leppävirran
seutu).

Janhusten suvun alkuvaiheet
• Janhuset polveutuvat Joroisten Maavedellä eläneestä Paavo Janhusesta (s. noin 1495).
• Hänellä kolme poikaa: Heikki, Niilo ja Paavo, myöhemmät Janhoset/Janhuset
polveutuvat Heikistä ja Niilosta.

• Janhuset ovat keskittyneet aluksi vain Maavedelle, josta leviävät lähikyliin ja
myöhemmin Sauvamäelle.

• Maavesi säilyi Janhusten vahvana keskuksena. Suurin osa taloista sijaitsi 1600-luvulla
Pieksämäen puoleisella Maavedellä, vaikka molemmat kantatalot (Heikki ja Niilo
Paavonpoika Janhusten arviokunnat 731 ja 732) sijaitsivatkin Joroisten Maavedellä
(Kiekka).

Janhusten/Janhosten sukupuu

Janhusten jatkuvat sukulinjat
• Osa Janhusten lukuisista sukuhaaroista katkeaa tai katoaa 1600-luvun kuluessa.
• 1700-luvun alkuun tultaessa elossa ovat ainakin Sauvamäen, Hällinmäen, Joroisten

Maaveden, Laukaan Niemisjärven, Lieksan sukuhaarat sekä Pieksämäen Maaveden kolme
sukuhaaraa.

• Näistä Sauvamäki ja Niemisjärvi polveutuvat 1600-luvun alkuvuosikymmenellä syntyneistä

veljeksistä Reko ja Tahvo Heikinpojasta. Niemisjärven Janhosten sukulinja kylläkin jatkuu
kahdesti tyttären kautta, mutta sukuyhteys alkuperäisiin Janhosiin/Janhusiin säilyy.
Niemisjärven Tahvo Janhusta/Janhosta ei mainita missään asiakirjassa patronyymillä, mutta
maantieteellisesti Sauvamäki oli lähimpänä hänen asuinseutujaan. Tahvo mainitaan
ensimmäisen kerran v. 1628 Lievestuoreella ja vuodesta 1630 lähtien Niemijärvellä.

Muita Janhusia
• 1610-luvulta löytyy Savonlinnan Olavinlinnan nihdeistä Markus Janhunen.
• Hänen poikansa Martti Markuksenpoika muuttaa 1630-luvulla Puumalan Ryhälään.
Martin pojat korpraali Martti Martinpoika ja Markus Martinpoika Janhunen
isännöivät taloa 1670-luvun alkupuolelle asti, tämän jälkeen sukuhaarasta ei ole
tietoja.

• Keskimääräistä harvinaisempi etunimi Markus on käytössä myös Maaveden

Janhusilla, joten on todennäköistä, että Markus Janhunen oli samaa sukua. Koska
Olli Niilonpoika Janhusella (s. noin 1560) oli poika nimeltä Markus, saattoi
Olavinlinnan nihti Markus olla Olli Niilonpojan nuorempi veli.

Muutokset Janhusten sukukirjaan
• Lieksan seudun Janhuset eivät polveudu Rantasalmelta. Rantasalmen Kolkontaipaleen suku on itse asiassa Jauhiainen
ja Juho Jauhiainen asuu Kolkontaipaleella vaimoineen, kun Juho Janhusen vaimo haudataan Lieksan Jaakonvaarassa.
Tämän Lieksan haaran polveutumista ei ollut mahdollista selvittää tässä tutkimuksessa.

• Hällinmäen Janhusten sukuhaara ei polveudu sekään Sauvamäeltä, vaan Pieksämäen Maavedeltä.
• Jo aiemmin olen maininnut Sauvamäen sukuhaaran kantaisän olevan Heikki Pekanpoika (s. noin 1580), ei
Niilonpoika.

• Sukukirjassa on monia alkusukupolvien henkilöitä joita ei asiakirjoissa esiinny. Ongelmana ovat myös Ahlstrandilta
täysin puuttuvat lähdetiedot.

• Henkilöiden syntymäaikojen arviot heittävät kirjassa suuresti mitä ne todellisuudessa ovat. Esimerkiksi Niemisjärven
Olli Tahvonpoika Janhunen on arvioitu syntyneeksi noin 1640. Tosiasiassa hän oli ensimmäisen kerran henkikirjassa
jo vuonna 1639, joten hän on syntynyt noin vuonna 1620. Samoin hänen poikansa Heikki on arvioitu syntyneeksi
noin vuonna 1670: hänkin esiintyy henkikirjassa jo vuonna 1669.

Jatkosuunnitelmat
• Janhusten sukuhaaroista ilman tarkkaa varmistusta jäi vielä Lieksan seudun
Janhuset. Tämän osalta vaaditaan lisää asiakirjatutkimusta ja DNA-näyte (YDNA67) sukuhaarasta.

• Janhusten sukukirja kaipaisi päivittämistä ja korjausten tuomista esille.
• Olisin käytettävissä uuden sukukirjan kirjoittamiseen. Se sisältäisi
huomattavasti tarkemmat tiedot ja artikkelit suvusta.
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