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Sähköpostiosoitteen muutos:

Jäsenmaksu, 30 € ruokakunnalta,
maksetaan Vartiaiset ry:n tilille

FI78 8000 1700 0603 54
ja maksun viestikenttään
merkitään
jäsenen nimi ja osoite.
Etukäteen kiittäen
Vartiaiset ry:n hallitus

Lauri Vartiaisen uusi E-Mail on:
lauri.j.vartiainen@gmail.com

Kansikuva liittyy Ahti Kurrin Vartiaisten vuosikokouksessa pitämään esitelmään, josta kerroimme alustavasti jo edellisessä lehdessä.
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VIIKARIT HERÄTYS 

Hänen kirjoituksensa jälkeen sivulta 10 alkaa
Jani Koskisen osuus Vartiaisista ja DNAtutkimuksesta. Lehti ilmestyy hieman suunniteltua myöhemmin, koska tulokset haluttiin
saada samaan yhteyteen muun kirjoituksen
kanssa.

Teistä ei vieläkään ole kuulunut mitään!
Eikö nykyisiä viikareita kiinnosta sukulehti vai
missä vika?
Terveisin, huolestunut toimitus
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Harrastuksena
sukututkimus
”Sukututkimuksen harrastaminen on voimakkaasti
lisääntynyt suurten ikäluokkien kiinnostuessa asiasta.
Aikaisemmin sukututkimusta pidettiin eläkeläisten
harrastuksena, nyt mukaan on tullut yhä nuorempia ikäpolvia”, kertoo Wikipedia1 sukututkimuksesta harrastuksena.
Itse aloitin sukuni tutkimisen kolmisen vuotta sitten, joista ehdin vuoden verran
olemaan aktiivinen, kunnes aloitin jatko-opiskelut. Pyrin silti päästä tutkimuksissani
eteenpäin jatkuvasti. En tutki Vartiaisia, seura hoitaa sen, mutta olen saanut seuralta
vinkkejä miten ja mistä kannattaisi etsintää jatkaa. Suvun vaiheiden tutkiminen on
mielenkiintoista ja antoisaa. Tiedätkö tunteen, kun jonkin henkilön syntymäpaikka ja
vanhemmat löytyvät pitkän etsinnän jälkeen? Kannattaa kokeilla.
Sukututkimuksen aloittaminen ei vaadi rahallista panostusta: netti on pullollaan
erilaisia ja ilmaisia sukututkimusohjelmia, myös suomalaisia. Yli 100-vuotta vanhoja
asioita on periaatteessa erittäin helppo etsiä. Arkistolaitokselta löytyy digitoituina
paljon eri seurakuntien kirjoja. Muun muassa Facebookista löytyy myös harrastukseen
vihkiytyneitä ihmisiä, joilta saa apuja tutkimuksiin. Myös Suomen Sukututkimusseura
ja Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys tarjoavat omat keskustelupalstat, joihin pääsee
mukaan ilman oman nimen käyttämistä ilmaiseksi rekisteröitymällä.
Sukututkimus ei pelkästään koske sukupuun kasvattamista. Samalla oppii paikkakuntien ja Suomen historiaa hieman eri tavalla ja eri mielenkiinnolla, kuin kouluaikoihin. Esimerkkinä omat tutkimukseni 1800-luvun alusta: luin Puhoksesta (alue
Kiteellä, Pohjois-Karjalassa) kertovan julkaisun, jossa kerrottiin muun muassa Suomen
ensimmäisen höyrylaivan, Ilmarisen, rakentamisesta. Vasara ja saha ovat tämän puolen
suvun miehillä kädessä pysyneet, ja kun paikkakin täsmäisi, niin olisiko joku ”tuttu”
voinut olla työmiehenä siellä?
Kuten sanottu, sukututkimus on aikaa vievää hommaa, mutta palkitsevaa ja mielenkiintoista. Vaikka viikkoon ei mahdu kuin muutama tunti tutkimuksia, etenee se
vuodessa jo paljonkin. Ja kun sitä aikaa joskus taas onkin, ovat tutkimukset jo ties
kuinka kaukana menneisyydessä. Tai nimiä sukupuussa on jo satoja tai jopa tuhansia.
Harrastuksen haastavuus myös kasvaa, mitä pidempään sitä tekee, eli mielenkiinto
tuskin haastavuuden takia hiipuu.
Sukututkimus on projekti, joka tuskin koskaan tulee valmiiksi. Kun yhden haaran on
saanut tiensä päähän, on seuraavan vuoro. Tai sitten voi tutkia hieman kauempaa
sukua.
Sukututkimuksesta voit keskustella myös Vartiaisten nettisivuilla, vieraskirjassa.
Lukeminen ei vaadi rekisteröintiä, kirjoittaminen vaatii sisään kirjautumisen.
Kesää odotellessa,
Teemu Vartiainen
Hallituksen jäsen / Mattisenlahden sukuhaara
teemu@vartiainen.eu
Viitteet
1 http://fi.wikipedia.org/wiki/Sukututkimus, luettu 16.2.2014
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DNA-sukututkimus – mitä se kertoo? (jatkoa lehdestä nro 4/2013)
Ahti Kurri
Mitä DNA on?
DNA-sukutkimuksen harrastajan ei tarvitse olla geneetikko. Harrastaja saa tulokset valmiiksi tulkittuina, mutta perusteiden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään, mihin tulokset perustuvat ja rikastuttaa
harrastusta (kuvat 1 kannessa ja 2 alla).
DNA:ta on jokaisessa solussa. Se on täysin yksilöllinen ”sormenjälki”. DNA on mullistanut rikostutkimuksen. Rikospaikalla
ollut kyetään tunnistamaan pienestäkin määrästä paikalle jäänyttä
orgaanista jälkeä, esim. hiuksesta. Nykyiset isyystutkimukset
perustuvat DNA:han.
 DNA on happoa, jota on jokaisessa ihmisen solussa.
Happo on solun tumassa kromosomeina.
 Kromosomi koostuu sykkyrässä olevasta kierteisestä DNA-rihmasta.
Aukaistuna rihma muistuttaa tikapuita, joissa on miljoonia poikkipuita.
Poikkipuut koostuvat neljän emäksen (A, T, G, S) muodostamista pareista.
 Geeni on DNA-rihman ”pätkä”, jolla on tehtävä, esim. silmien väri.
Solu käy lukemassa geenin sisältämien poikkipuiden emästen järjestyksen ja
niiden toistokertojen määrän, kun se tarvitsee toimintaohjeen.
 Mitokondrioita on jokaisen solun solulimassa.
Ne ovat ”tehtaita”, jotka tuottavat energiaa solun tarpeisiin.
 Mutaatio on kopiointivirhe, jossa vanhemmalta lapselle siirtyvä geenin
sisältö muuttuu. Siinä joko geenin ”poikkipienan” emäs muuttuu toiseksi tai
emäspari toistuu geenissä eri määrän kuin vanhemmalla.

Mihin DNA-sukututkimus perustuu
Seuraavat neljä perinnöllisyyden tosiasiaa ovat DNA-sukututkimuksen kulmakiviä.
1) Lapsi saa geeninsä puoliksi kummaltakin vanhemmaltaan
Puolet lapsen geeneistä on peräisin biologiselta isältä, puolet äidiltä. On sattumaa, periytyykö yksittäinen geeni isältä vai äidiltä. Jokainen geeni ”arvotaan” erikseen. Lapsen vanhemmat taas ovat saaneet
geeninsä puoliksi omilta vanhemmiltaan, he vanhemmiltaan, he vanhemmiltaan jne.
2) Tietyt geenit aina isältä tai aina äidiltä
Pääsäännöstä on kaksi DNA-sukututkimukselle tärkeää poikkeusta:
a) Pojan Y-sukupuolikromosomi kopioituu pojalle aina isältä. Tämä on saanut sen isältään, tämä
isältään jne. Isäketjun johtaa väistämättä lopulta geneettiseen ”Aatamiin”. Selitys on looginen: naisilla
ei ole lainkaan Y-sukupuolikromosomia. Poikalapsi ei siis voi saada sitä kuin isältään. Tähän perustuu
DNA-sukututkimuksessa suoran isälinjan tutkimus. Sukuseuran sukuhaarojen sukulaisuuden selvitys
perustuu Y-kromosomin DNA-tutkimukseen.
b) Lapsen mitokondriot kopioituvat lapselle aina äidiltä. Tämä on saanut ne äidiltään, tämä äidiltään jne. Äitiketju johtaa lopulta geneettiseen ”Eevaan”. Tällekin poikkeukselle on looginen selitys.
Siittiöissäkin on mitokondrioita, mutta ne sijaitsevat siittiön varressa, joka jää munasolun ulkopuolelle.
Siksi hedelmöitystapahtumassa on mukana vain äidin mitokondrioita. Mitokondrio ei siis voi olla isäl4

tä peräisin. Myös poikalapsen mitokondrioissa on äidin geenit, mutta vain tyttölasten kautta ne siirtyvät seuraaville sukupolville. Tähän perustuu DNA-sukututkimuksessa suoran äitilinjan tutkimus.
3) Mutaatiot kertovat sukuhaaran
Geenin kopioitumisessa vanhemmalta lapselle tapahtuu satunnaisesti virheitä. Virheitä kutsutaan mutaatioiksi. Mutaation saanut lapsi periyttää muuttunutta geeniä edelleen omille jälkeläisilleen. Sama
mutaatio on löydettävissä sen jälkeen kaikilta tämän sukuhaaran tulevilta edustajilta, sukupolvesta toiseen. Mutaatio on sukuhaaran korvamerkki.
4) Yhtenevä kokonaisperimä kertoo sukulaisuudesta
Sukulaisuus tarkoittaa, että kahdella henkilöllä on yhteinen tai yhteisiä esivanhempia aiemmissa sukupolvissa (esim. sisaruksilla vanhemmat, serkuksilla isovanhemmat). Kun geenit periytyvät aina
vanhemmilta lapsille, sukulaisilla on väistämättä yhteisiltä esivanhemmilta lähtöisin olevaa yhtenevää
perimää geeneissään. Sukupolvi sukupolvelta serkusten yhtenevä perimä laimenee, kun joka sukupolvessa tulee puolisoiden myötä 50 % uutta perimää suvun ulkopuolelta.
Serkusten yhtenevää perimää on kuitenkin usean sukupolven kuluttua vielä riittävästi, että DNAtesti voi päätellä heidät serkuksiksi. Tähän perustuvat kokonaisperimää vertailevat DNA-testit (esim.
Family Finder).
”Aatami” ja ”Eeva” Afrikassa
Nykyihminen (Homo sapiens) kehittyi Afrikassa. Kaikilla nykyisin elävillä miehillä on yhteinen biologinen esi-isä, geneettinen ”Aatami”. Tiedemiehet ovat päätelleet hänen eläneen Afrikassa noin
60.000 vuotta sitten. Kaikki maailman miehet kuuluvat johonkin ”Aatamin” miesjälkeläisten sukuhaaraan. Kaikilla maailman nykynaisilla on yhteinen biologinen esiäiti, geneettinen ”Eeva”. Hänen on
päätelty eläneen Afrikassa 150–180.000 vuotta sitten. Kaikki maailman nykynaiset kuuluvat johonkin
hänen tytärhaaroistaan (kuva 3 alla).
Aivan oikein! ”Aatami” ja ”Eeva” eivät olleet pariskunta.
Eevahan eli ehkä jopa 100.000 vuotta ennen ”Aatamia”. He
eivät myöskään olleet elinaikanaan maapallon ainoat nykyihmiset (Homo Sapiens). Mutta Eevasta alkanut äitilinja
ja Aatamista alkanut isälinja ovat ainoina säilyneet katkeamattomina nykypäivään asti. Muiden samaan aikaan eläneiden miesten ja naisten sukulinjat ovat kuolleet sukupuuttoon
jo ammoin.
Maapallon valloitus
Noin 50.000 vuotta sitten joukko ihmisiä lähti liikkeelle
asuinsijoiltaan Afrikasta. Osa Aatamin ja Eevan jälkeläisistä
jäi Afrikkaan. Nykyiset afrikkalaiset ovat heidän jälkeläisiään.
Afrikan mantereelta tultiin ensin Lähi-itään. Sieltä ihmiset
suuntasivat eri puolille maapalloa. Amerikka asutettiin mantereista viimeisenä. Erityisesti Euroopassa ilmastonvaihtelut
ohjasivat ihmisen levittäytymistä. Lähes koko Eurooppa oli
jääkauden maksimin (25.000 vuotta sitten) aikana mannerjään peitossa. Sen aikana ihmiset kerääntyivät suojapaikkoihin (refugeihin), joista sitten jään reunan vetäytyessä taas
lähdettiin liikkeelle.
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Geeneissä tapahtuneiden mutaatioiden perusteella koko ihmissuku voidaan jakaa mies- ja naissukuhaaroihin. Niitä kutsutaan haploryhmiksi. DNA-testi paljastaa oman haploryhmämme. Se antaa
mahdollisuuden seurata ”omaa” vaellustamme Afrikan savanneilta tänne Pohjan perukoille.
Tiedemiehet ovat hahmottaneet haploryhmien haarautumisen, reitit ja aikataulut DNA-havaintojen
perusteella. Koko ajan tietämys lisääntyy, varmistuu ja tulee yksityiskohtaisemmaksi. Yksi esimerkki
tieteen kehityksestä on äskettäin varmistunut tieto siitä, että nykyihminen kykeni lisääntymään Euroopassa ennen heitä asuneiden neandertalinihmisten (Homo Neanderthalis) ja idempänä asuneiden
denisovanihmisten kanssa. Nämä ihmislajit olivat lähteneet Afrikasta paljon ennen nykyihmistä. Luolalöydöksistä on kyetty aukaisemaan näiden kaukaisten serkkujen DNA. Sitä on nyt verrattu
nykyihmisen DNA:han. Nykyihmisellä on näiden ihmislajien geenejä perimässään. (Tämän artikkelin
kirjoittajan perimässä on tutkittu olevan 2,1 % neandertalinihmistä, 2,2 % denisovanihmistä).
Haploryhmät
Tietty mutaatio on tietyn haploryhmän tunnusmerkki. Samoja mutaatioita kantavat kuuluvat samaan
haploryhmään. Tiedemiehet ovat nimenneet ihmiskunnan haploryhmät kirjaintunnuksin (A, B, C,
D…) Mies- ja naishaploryhmillä on omat tunnuksensa. Päähaploryhmästä haarautuville poika- tai tytärhaaroille on johdettu omat tunnuksensa (esim. kirjoittajan isälinjan haploryhmä I1d3a ja äitilinjan
haploryhmä H1a2). Usein käytetään kirjaintunnusta vastaavaa nimeä, jonka voi ajatella kuvaavan sitä
poikaa tai tytärtä, joka on ensimmäisenä saanut perimäänsä haploryhmän tunnus-merkkinä olevan mutaation.
Suomen miesten haploryhmät
Suomen miesten neljä yleisintä haploryhmää ovat N, I, R1a ja R1b. Niiden viimeinen yhteinen esi-isä
oli F (”Filemon”), joka eli Lähi-idässä noin 35.000 vuotta sitten. Haarautumisen jälkeen Suomen nykymiesten esi-isät vaelsivat maapallolla omat pitkät reittinsä ennen tuloaan Suomen kamaralle. ”Niilon
pojat” kävivät Kiinassa asti ennen kääntymistään länteen.
Valtaosa (59 %) Suomen miehistä
kuuluu halporyhmään N (”Niilon
poikia”). Tämän haploryhmän miesten esi-isät olivat mammutinmetsästäjiä, jotka ovat tulleet Suomen alueelle idän suunnalta. Noin 29 %
Suomen miehistä kuuluu haploryhmään I (”Iivarin poikia”). Tähän
skandinaaviseen
”viikinkihaploryhmään” kuuluvien miesten esi-isät
rantautuivat Suomen kamaralle lännestä, valtaosa heistä jo paljon ennen viikinkiaikaa. R1a -miehet
(7 %) tulivat idän suunnalta, R1b miehet (4 %) taas lännestä, ehkä Ihaploryhmän miesten mukana.
Kaikkiin ryhmiin kuuluneita miehiä kulkeutui jo ammoin eri puolille
maata. Myöhemmältä historialliselta
ajalta tunnetaan useita tapahtumia,
joiden johdosta väestöä siirtyi alueelta toiselle. Tällaisia ovat esim. Savon asuttaminen 1400–1500 luvuilla ja Laatokan Karjalan ortodoksiväestön vaihtuminen Savosta ja Viipurin Karjalasta tulleisiin
luterilaisiin 1600-luvulla.
Suomen miesväestössä on kuitenkin edelleen nähtävissä selvä maantieteellinen itä-länsi -jako. ItäSuomen miesväestöstä 70 % kuuluu N-haploryhmään, 20 % läntisempään I-haploryhmään. Länsi6

Suomessa ”Iivarin pojilla” on suurempi edustus: kumpiakin ryhmiä on keskimäärin 40 %. Satakunnassa I-miehillä on enemmistö (52 %). Länsi- ja itäsuomalaisten miesten geeniperimä poikkeaa toisistaan
varsin paljon. On todettu, että esim. englantilaiset ja pohjoissaksalaiset ovat geneettisesti lähempänä
toisiaan.
Ei ole ollut mitään yhtä ”suomalaisten” ryhmää, joka olisi aikoinaan asunut Volgan mutkassa ja sieltä sitten vaeltanut yhtenäisenä joukkona Suomeen. Suomen asuttaminen on tapahtunut monena
pulssina, monena ajallisena kerrostumana, monesta suunnasta. Tulijat ovat sekoittuneet aiempaan väestöön. Etelää myöten asusti lappalaisia, joiden perimää muissakin suomalaisissa on ja jotka vähitellen
vetäytyivät pohjoiseen.
Suomen naiset
Suomen naiset ovat perimältään ”länsieurooppalaisempia” kuin miehet. Suurin naishaploryhmä (äitilinja) Suomessa on H (”Helenan tyttäret”). Siihen kuuluu yli 40 % väestöstä. H on ylivoimaisesti
yleisin naishaploryhmä myös koko Euroopassa (44 %).
Toiseksi yleisin äitilinja Suomessa on U, johon kuuluu 22 % väestöstä. ”Ursulan tyttäriä” on Suomessa selvästi yleisempi kuin Euroopassa keskimäärin. Saamelaisväestössä tämä tyyppi on
enemmistönä (53 %). Naisväestössä esiintyy enemmän merkittäviä haploryhmiä kuin miehissä. Seuraavina ovat Suomessa naishaploryhmät W (8 %), V (6 %) ja J (5 %).
Miten on mahdollista, että mies- ja naishaploryhmillä on omat kulkureittinsä maailmalla?
Ei pidä nähdä mielessään mitään naisten ”amatsonijoukkoja”, jotka olisivat vaeltaneet muinaisuuden
hämärissä. Kyllä perheet pysyttelivät yhdessä, naiset miesten matkassa. Yhtenä selittäjänä on esitetty,
että miehet liikkuivat metsästysretkillään hyvinkin kauas asuinsijoiltaan. Näiltä kaukomatkoilta tuotiin
vieraita vaimoja, joiden mukana naisten perimää siirtyi kauas aiemmalta alueelta. Tätä on helppo pitää
selityksenä esim. sille, että Suomen naiset jakaantuvat huomattavasti useampaan merkittävän suureen
haploryhmään kuin Suomen miehet. ”Ursulan tyttärien” suuri osuus Suomessa selittynee koko Suomessa yhtä aikaa tulijoiden kanssa asuneella saamelaisväestöllä.
DNA-sukututkimus käytännössä
Nyt siirrytään käytäntöön: miten DNA-testi tehdään ja mitä tietoa siitä saa. Maailmassa on tehty ilmeisesti ainakin pari miljoonaa sukututkimuksellista DNA-testiä. Valtaosa DNA-testin teettäneistä
suomalaisista harrastajista kuuluu Suomi DNA -projektiin. Siinä on lähes 4000 jäsentä.
Miten DNA-testi tehdään
Testi tilataan Internetin välityksellä. Sukututkimuspalvelua tarjoavat tutkimuslaitokset sijaitsevat pääosin USA:ssa. Niistä suosituin harrastajien keskuudessa on FamilyTree DNA (FTDNA), jolla on
kertomansa mukaan 90 % markkinaosuus maailmassa. Suomessa ei ole täysin vastaavaa palvelua tarjoavia suomenkielisiä yrityksiä. Testivalikoimasta valitaan haluttu testi, tilataan ja maksetaan. Jonkin
ajan kuluttua postitse saapuu näytteenottopakkaus. Sen sisältämällä näytepuikolla pyyhkäistään posken sisäpintaa, puikko suljetaan mukana tulleeseen putkiloon ja pakkaus palautetaan tutkimuslaitokseen. Sylkinäytteen analysointi testilaboratoriossa kestää 1,5-2 kk. Testinäyte säilyy laboratoriossa. Samaan näytteeseen perustuvia uusia testejä voi tilata myöhemminkin.
Erilaiset DNA-testit
Harrastajalla on valittavanaan kolme erityyppistä testiä: isälinjan testi (Y-DNA), äitilinjan testi
(mtDNA) ja ”serkkutesti”( Family Finder). Eri testejä voi tilata samalla kertaa.
Isälinjan testissä (Y-DNA) tutkitaan Y-kromosomin DNA:ta. Y-kromosomia ei ole lainkaan naisilla,
joten naishenkilö ei voi omasta DNA-näytteestään tutkituttaa isälinjaansa. Naisen isälinjaa voidaan
tutkia isän, veljen, isän veljen, tämän pojan tai muun suoran isälinjan miespuolisen jälkeläisen DNA7

näytteestä. Testissä selviää näytteenantajan suoran isälinjan haploryhmä. Kun tulosta verrataan muihin
tutkimuslaitoksen tietokannassa oleviin Y-DNA -tuloksiin, löytyy geenisukulaisia. Koehenkilöllä on
heidän kanssaan yhteinen esi-isä jossain historia vaiheessa. Tulosten välisen geneettisen eron perusteella tutkimuslaitos ennustaa, kuinka monta sukupolvea sitten yhteinen esi-isä on elänyt.
Äitilinjan testissä (mtDNA) tutkitaan mitokondrion DNA:ta. Äitilinjaa voidaan tutkia sekä naisen että
miehen DNA-näytteestä. MtDNA-testissä selviää näytteenantajan suoran äitilinjan haploryhmä. Verrattaessa tulosta muiden mtDNA-testin tehneiden tuloksiin löytyy geenisukulaisia, joiden kanssa on
yhteinen esiäiti. Tulosten välisen geneettisen eron perusteella saadaan ennuste siitä, milloin yhteinen
esiäiti on elänyt.
FamilyFinder -tyyppisessä testissä tutkitaan kokonaisperimää. Kun tulosta verrataan muihin harrastajien testituloksiin, löytyy geenisukulaisia, ”etäserkkuja”. FF-testi löytää geenisukulaisia kaikista
sukulinjoista, ei vain samaan isä- tai äitilinjaan kuuluvista. Testi tutkii yhtenevän perimän kokonaismäärän. Sen perusteella tutkimuslaitos määrittelee, kuinka ”mones” serkku kukin osuma
todennäköisesti on (ennuste 5.serkkuun asti).
Testitulokset
Yhteydenpito asiakkaan ja tutkimuslaitoksen välillä tapahtuu Internetin välityksellä. Asiakkaalle perustetaan tilauksen yhteydessä tutkimuslaitoksen Internet-sivuille omat tulossivut, jotka on suojattu
salasanalla. Sähköpostiin tulee ilmoitus aina, kun sivuilta on nähtävissä uusia ”osumia” (löytyneitä
geenisukulaisia).
Tuloksia esitetään useiden erilaisten tulosteiden muodossa. Sukulaisosumiin liittyvää tietoa kerrotaan lista- ja karttatulostein (kuva 5). Geenisukulaisiin saa vaivattomasti yhteyden tulostenäytöltä:
sähköpostiyhteys mihin tahansa maailmassa syntyy automaattisesti ja osumapari voi ryhtyä selvittelemään sukulaisuuttaan.
Paljonko geenisukulaisia löytyy
Testi löytää sukulaisosumia tietysti vain muiden DNA-testin tehneiden joukosta. On sattumaa, kuinka
moni samaa sukuun kuuluva on testin toistaiseksi tehnyt. Toisiin sukuihin kuuluu enemmän ihmisiä
kuin toisiin, jolloin todennäköisyys osumiin tietysti kasvaa.
Tämän kirjoittajan DNA-testeissä on toistaiseksi löytynyt noin 500 isälinjan osumaa, noin 600 äitilinjan osumaa ja 350 etäserkkua Family Finder -testissä. Suurimman osan kanssa viimeinen yhteinen
esivanhempi on niin monen sukupolven päässä, että perinteisen sukututkimuksen keinoin ei selitystä
sukulaisuudelle löydä.
DNA-testit tuovat esiin sen tosiasian, että Suomi on ollut väestöltään suppea ja eristynyt populaatio.
Vaikka meitä nyt on 5 miljoonaa, jo nyt suomalaisten tekemät noin 5000 testiä (Suomi DNA -projekti)
tuottavat suuren joukon suomalaisia geenisukulaisia ja paljon mielenkiintoa lähes kaikille testin tehneille. Ennen kirkonkirjojen aikaa väkiluku on ollut pieni ja nykyväestöllä on paljon yhteisiä
esivanhempia.
On tärkeää tiedostaa, että DNA-testi ja sen tulokset eivät ole kertaluonteinen tapahtuma! Testillä
saa itselleen pitkäaikaisen harrastuksen. Testitulokset säilyvät tutkimuslaitoksen tietokannassa. Aina,
kun uusien harrastajien testeissä löytyy sukulaisosumia, niistä tulee ilmoitus ja ne päivittyvät omille
tulossivuille. Näin sukulaistiedosto kasvaa vuosien mittaan. Verkko on koko ajan vedessä ja se suurin
kala voi juuri olla uimassa siihen. Kirjoittajan sukulaisosumista yli puolet on löytynyt testien tekemisen jälkeen.
DNA-testit sukuseurojen käytössä
Sukuseuroille sopiva testi on isälinjan (Y-DNA) testi. Silloin testataan eri sukuhaarojen suoraa isälinjaa edustavien mieshenkilöiden Y-kromosomin DNA. Testi kertoo, mikä on sukuhaaran haploryhmä ja
antaa tietoja siitä, mikä oli esi-isien päävaellusreitti maapallolla, mistä päin ehkä Suomeen on tultu,
miten sukuhaara on Suomessa liikkunut jne.
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Isälinjan testissä selviää, kuuluvatko kaikki samaa nimeä kantavat sukuhaarat samaa isälinjaan, siis
onko niillä kaikilla yksi yhteinen esi-isä. Testi on lahjomaton. N-haploryhmään ja I-haploryhmään
kuuluvilla miehillä ei ole voinut olla yhteistä esi-isää. Kun kaksi miestä kuuluu samaa pää- ja alahaploryhmään, testitulokset kertovat ennusteen siitä, milloin heidän viimeinen yhteinen esi-isänsä on
elänyt.
Sukuseurojen DNA-testi ei vertaa tuloksia suinkaan pelkästään seuran puitteissa tehtyihin muihin
testeihin. Niinpä testituloksissa (useimmiten) esiintyy paljon muita sukuja, joiden kanssa yhteinen esiisä on elänyt ennen kuin sukunimet ovat tulleet käyttöön (Itä-Suomessa 1500–1600 -luvulla, LänsiSuomessa myöhäisimmillään vasta 1800-luvun lopulla).
Esi-isä väärän koivun takaa?
Sukuseurankin tulee tiedostaa, että DNA-testi on lahjomaton kertoessaan testatun miehen biologisesta
isälinjasta. Tulos saattaa joskus olla ristiriidassa perinteisen sukututkimuksen tietojen kanssa. Tai se
saattaa antaa tuloksia, jotka eivät sovi yhteen varmana pidetyn muistitiedon kanssa.
Kirkonkirjoihin kirjattu isähän ei aina ole lapsen biologinen isä. Jossakin menneessä sukupolvessa vaikkapa 1700 -luvulla - talon esikoispojan biologinen isä onkin saattanut olla joku muu kuin kirkonkirjoihin kirjattu talon isäntä. Tämän pojan nykyjälkeläisestä tehty DNA-testi antaa silloin eri tuloksen
kuin tuolloisen perheen muiden poikien jälkeläisistä tehty testi. Kyseinen poika ja kaikki hänen miespuoliset jälkeläisensä ovat perineet Y-kromosominsa biologiselta isältään, emännän esiaviolliselta
tuttavuudelta. Tämä riski liittyy isälinjan DNA-sukututkimukseen, yhtä lailla kuin perinteiseen sukututkimukseen liittyy riski papin vääristä tai puuttuvista kirjauksista. Vannomatta paras.
Tähän liittyen on DNA-harrastaja kyennyt esim. varmistamaan huhun tuntemattoman isovaarinsa
henkilöllisyydestä, kun pyysi tuon kauan sitten edesmenneen miehen varman jälkeläisten tekemään
myös DNA-testin. Erään DNA-harrastajan isovanhemmat taas olivat aviopari, jotka olivat aikoinaan
samassa talossa piikana ja renkinä. Kun harrastaja teki FamilyFinder -serkkutestin, serkuiksi ilmestyikin tuon taannoisen talon isännän sukua…
Suhde perinteiseen sukututkimukseen
DNA-sukututkimus ei ole vaihtoehto perinteiselle sukututkimukselle. DNA-testi löytää sukulaisia vain
testin tehneiden joukosta. DNA:han ei ole tallennettu esivanhempien nimitietoja. DNA-sukututkimus
täydentää perinteistä sukututkimusta ja antaa sille usein vinkkejä selvitettäväksi. DNA-sukututkimuksen pääfokus on kauempana menneisyydessä kuin perinteisessä sukututkimuksessa. Lähes
kaikki harrastajat ovat myös perinteisen sukututkimuksen harrastajia. DNA-testin kertomat tiedot ihmiskunnan ja oman suvun esihistoriasta saattavat kuitenkin kiinnostaa, vaikka ei sukututkimusta olisi
muuten harrastanutkaan.
Arveluttaako?
Harrastuksen aloittamista harkitsevaa saattavat pohdituttaa esim. intimiteettisuoja, asioinnin ja tulosten
englanninkielisyys, testien hinta ja testien luotettavuus. Näiden vuoksi ei DNA-testin tekemistä tarvitse jättää.
Sukututkimuksellinen DNA-testi ei paljasta mitään arkaluonteista. Y-kromosomin tai mitokondrion
geenit eivät ohjaa ihmisen ulkonäköä, älykkyyttä, luonnetta, sairauksia tai muita persoonallisia piirteitä. Vaikka FamilyFinder -testissä tutkitaan kokonaisperimää, siinä tutkittava otos on valittu vain
mutaatioiden esiintymistiheyden perusteella, ei sen perusteella, mihin geeni vaikuttaa. Testien tuloksissa ei käsitellä lainkaan sitä, vaikuttaako joku tutkittu geeni johonkin vai ei. On olemassa myös
tutkimuslaitoksia, jotka tutkivat esim. sitä, kantaako henkilö piilevien sairauksien geenejä. Sukututkimusharrastuksessa käytetyt testit eivät sisällä sellaisia tietoja. Testin voi toki tehdä myös nimettömänä,
mutta silloin menettää osumien kanssa tehtävän yhteistyön hyödyn ja ilon.
Testitulokset ovat englanninkielisiä. Jos kielitaitoa on ”kotitarpeiksi”, terminologian kyllä oppii, jos
haluaa. Täysin ummikko ei ilman apua pärjää. Mutta: omille tulossivuille voi aivan hyvin antaa pääsyn
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jollekin kielitaitoiselle. Sukuseuroissa ja sukututkimuspiireissä löytyy kyllä kieliosaamista. Lähes jokaisen jälkipolvista löytyy niin kielitaitoa kuin Internet-osaamista. Testin voi ostaa vaikka lahjaksi
sopivalle jälkeläiselleen. Hänen tuloksensa kertovat sitten omastakin perimästä.
Testien hinta voi olla kertasuorituksena monelle merkittävä. Alkuun pääsee pienemmälläkin. Testejä voi sitten kasvattaa. Tähän harrastukseen ei muita juoksevia kuluja tule. Hinta on kertaluonteinen,
mutta harrastus monivuotinen!
Testit ovat luotettavia. Testit kertovat varmuudella henkilön geeniperimän ja haploryhmän. Tulosten
ilmoittamat osumat ovat varmuudella geenisukulaisia. Sukulaisuuden läheisyyttä ennustaessaan testi
saattaa kuitenkin erehtyä. Etäisyysarvio perustuu aina tiedemiesten laskemaan todennäköisyyteen. Mitä kaukaisempi sukulainen, sitä vaikeampaa sukulaisuuden tarkkaa etäisyyttä on geeniperimästä
päätellä.
Miten alkuun
Halutessaan voi aiheeseen tutustua edellä kerrottua yksityiskohtaisemmin esim. kirjoittajan kotisivuilla
www.kurrinsuku.net. Suomi DNA -projektin sivuilla http://www.familytreedna.com/public/finland on
informaatiota projektista ja testeistä. Jos päättää tilata DNA-testin, se tapahtuu (kirjoittajan suositus)
FamilyTreeDNA:n sivuilta http://www.familytreedna.com/. Kyseisille tilaussivuille pääsee myös
Suomi DNA-projektin sivujen kautta ja projektiin kannattaa samalla liittyä. Projektin jäsenet saavat
esim. toisinaan kampanja-alennuksia hinnoista.
**********************************************************************************

VARTIAISET JA DNA-TUTKIMUS
Taustaa
Sukuseuran tässä lehdessä on kirjoitukseni edellä Ahti Kurrin kattava artikkeli
DNA-sukututkimuksesta ja DNA:sta ylipäänsä. Artikkelin pohjalta heräsi kysymys, miten DNA- tutkimusta voisi hyödyntää Vartiaisten sukututkimuksessa?
Kokosin aiheesta tietoa, jolla yritän avata tutkimuksen hyötyjä Vartiaisille ja tarkennan, missä tällä hetkellä mennään tämän tutkimuksen osalta.
Oma kiinnostukseni DNA-sukututkimukseen alkoi viime vuonna ja otin yhteyttä sukuseuraan
kysyäkseni, oliko siellä keskusteltu asiasta ja harkittu tutkimuksen aloittamista. Ennen kuin huomasinkaan, olinkin itse liittynyt sukuseuraan ja valittu myös seuran hallitukseen koordinoimaan DNAtutkimusta. Pääsin siis heti mukaan itse aitiopaikalle, mikä on erittäin hienoa, sillä saan nyt olla mukana seuran sukututkimuksessa käyttäen hyväksi hieman erilaista menetelmää.
Kuulun itse Riistaveden sukuhaaraan ja äitini on omaa sukuaan Vartiainen. Sinänsä Vartiaiset ry
on ollut minulle ennestään jo tuttu: kirjahyllystäni löytyy sukujulkaisuja ja -lehtiä ja onpa enonikin
ollut aikoinaan sukuseuran hallituksessa.
Geneettinen sukututkimus
Terminä geneettinen sukututkimus, tai DNA-sukututkimus, on perinteisen sukututkimuksen ja geenitutkimuksen yhdistämistä. Geenitutkimukseen ryhdytään yleisesti siinä vaiheessa, kun historiallisista
lähteistä, kuten kirkonkirjoista ja henkikirjoista, ei löydy yhteisiä esivanhempia mahdollisille sukulinjoille. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei geenitutkimuskaan luonnollisesti pysty antamaan eksaktia
tietoa henkilöiden nimistä ja vuosiluvuista, vaan pelkästään sukulaisuudesta.
Varsinkin itäisessä Suomessa, missä sukunimi on yleensä siirtynyt isältä lapsille, voidaan helposti tehdä olettamuksia, että saman sukunimen omaavat olisivat sukua keskenään. Ja juuri tähän
kysymykseen toivomme saavamme vastauksen: kuinka läheisesti eri Vartiaisten sukuhaarat ovat sukua
keskenään. Kuten Ahti Kurrikin on kirjoittanut, kun menemme tarpeeksi kauas menneisyyteen, olemme kaikki sukua keskenämme.
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Tutkimuksen eteneminen
Tutkimus on luonnollista tehdä DNA:n Y-kromosomista, sillä se siirtyy aina isältä pojalle, kuten
yleensä sukunimikin. Viime vuoden loppupuolella saimme testattavaksi seitsemän vapaaehtoista kuudesta eri Vartiaisten sukuhaarasta, joilla on perinteisen sukututkimustiedon perusteella eri isälinjat.
Nämä sukuhaarat ovat Ilomantsi, Kiuruvesi, Retunen, Riistavesi, Suonenjoki ja Västinniemi. Testihenkilöt antoivat näytteensä ja lähettivät ne tutkimuslaboratorioon vuoden alussa ja testitulokset
saimme maaliskuun lopulla.
Testatuille on tehty 67 merkin (tai markkerin) Y-DNA-testi, eli Y-kromosomista tutkitaan 67 eri
merkkikohtaa joiden arvoja verrataan keskenään. Eri merkeillä on hieman erilaiset mutaationopeudet.
Voidaan kuitenkin nyrkkisääntönä todeta keskimääräisen aikasyvyyden yhteen mutaation olevan noin
8 sukupolvea, mikä tarkoittaisi noin 250 vuotta. Mutaatioiden määrä kahden testihenkilön välillä taas
kertoo näiden henkilöiden välisen geneettisen etäisyyden. Voisimme siis olettaa, että jos kahdella henkilölle on geneettinen etäisyys 2, eli heidän tuloksissaan on kahden merkin ero, olisi näiden henkilöiden yhteinen esi-isä elänyt noin 500 vuotta sitten. Todellisuudessa on tutkittu, että eri merkeillä on
eri mutaationopeuksia (niin sanottuja hitaita ja nopeita markkereita), joten voimme tehdä hieman tarkempia arvioita. Eli kun tarkastellaan missä merkissä etäisyydet ovat, voidaan tarkemmin hahmotella
kuinka kauan aikaa sitten yhteinen esi-isä on elänyt. Täytyy kuitenkin muistaa, että tulokset tulevat
tosiaan olemaan arvioita ja kertovat vain todennäköisyyksistä, tarkkoja vuosilukuja on mahdotonta
saada.
Tulokset
Lopulliset tulokset saimme varsin nopeasti jo maaliskuun lopulla. Näitä testituloksia on nyt analysoitu,
mutta emme niistä siis saa mitään eksakteja nimiä tai vuosilukuja, vaan enemmän tai vähemmän karkeita arvioita siitä, ovatko mitkä Vartiaisten sukuhaarat peräisin yhteisestä esi-isästä ja kuinka kauan
aikaa sitten.
Kaikki saamamme testitulokset osoittavat kiistatta sen, että jokainen sukuhaara kuuluu haploryhmään N joka on tullut idästä ja johon kuuluu suurin osa suomalaisista miehistä. Edelleen voimme
tarkentaa kaikkien seitsemän testaamamme Vartiais-miehen kuuluvan karjalaiseen N-haploryhmän
alaryhmään tai klaaniin jonka on arvioitu syntyneen Laatokan seudulla noin 1400-1800 vuotta sitten ja
johon kuuluvat suuri osa muistakin karjalaisista ja myös osa savolaisista suvuista.
Yhteinen esi-isän etsintä
Kaikki tulokset ovat suhteellisen läheistä sukua keskenään ja varovaisesti arvioiden sukuhaaroilla on
ollut yhteinen esi-isä todennäköisesti ehkä joskus 1100-1400 luvulla. Tulosten geneettisistä etäisyyksistä voidaan muodostaa seuraavan lainen taulukko:
Kiuruvesi

Retunen

Suonenjoki

Västinniemi

Mattisenlahti

Hakkarala

9
5
6
3
5
6
6

Ilomantsi

Riistavesi
Riistavesi
Ilomantsi
Kiuruvesi
Retunen
Suonenjoki
Västinniemi
Mattisenlahti
Hakkarala
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5
4

6
7
3

3
6
2
3

5
4
0
3
2

6
9
5
6
3
5

6
4
1
4
3
1
6

4
7
6
4
9
4

3
2
0
5
1

3
3
6
4

2
3
3

5
1

6
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Taulukkoon on lisätty kaksi muuta Vartiaisten testitulosta, jotka löytyivät jo valmiina testilaboratorion
tietokannasta, sukuhaaroina Hakkarala ja Mattisenlahti. Käyttäen hyväksi tietoa eri merkkien erilaisista mutaationopeuksista, voimme tietokoneavusteisesti hahmotella seuraavan laisen sukupuun:
7 Västinniemi
3 Kiuruvesi
12 Hakkarala
6 Suonenjoki
5 Retunen
2 Ilomantsi
1 Riistavesi
11 Mattisenlahti

Kuva on muodostettu tietokoneavusteisesti käyttäen matemaattisia optimointimenetelmiä, joten se ei
välttämättä ole täysin paikkansapitävä, mutta paras arvaus mitä voidaan nykyisten tulosten analyysin
perusteella muodostaa. Sukupuusta nähdään, missä kohtaa nykyiset sukuhaarat voisivat olla suurin
piirtein haarautuneet. Valitettavasti en pysty nyt arvioimaan haarautumisen vuosilukuja sen paremmin,
mutta suuntaviivaa antaa se tieto, että yhteinen esi-isä olisi suurella todennäköisyydellä elänyt noin
600-900 vuotta sitten, kuten jo aiemmin arvioin.
Täysin yhteneväiset tulokset olivat Västinniemen ja Kiuruveden sukuhaarojen testihenkilöillä,
vaikkei kirkonkirjojen mukaan heillä ole yhteistä esivanhempaa ainakaan 1600-luvun puolivälin jälkeen. Eli he ovat suurella todennäköisellä hyvin läheistä sukua ja jostakin syystä isälinjojen erkaantumisen jälkeen ei ole tullut mutaatioita nyt testattujen Y-kromosomin merkkien kohdalla.
Ei ole mitään varmuutta, missä vaiheessa yhteinen esi-isä on ollut nimeltään Vartiainen, mutta
kyllä mielestäni nämä tulokset antavat viitteitä siitä, että testatut sukuhaarat olisivat lähtöisin samasta
isälinjasta, jossa on ollut käytössä nimi Vartiainen. Kuitenkin kaikkien testattujemme henkilöiden läheisimmät tulokset ovat muita Vartiaisia.
Kun testituloksia verrataan tietokannassa oleviin muiden suomalaisten testituloksiin, tulee esille
muutama muukin savo-karjalainen suku jotka ovat myös erittäin läheistä sukua Vartiaisille. Suurin osa
näistä läheisimpien osumien suvuista tulee Etelä-Karjalasta, osa ympäri Savoa ja osa jopa Venäjän
puolelta. Mielestäni tämän perusteella voidaan kuitenkin varsin selkeästi osoittaa, että Vartiaisten juuret ovat nimenomaan eteläisessä Karjalassa.
Mitä seuraavaksi?
Teettämillämme DNA-testeillä olemme nyt saaneet selvyyttä siihen, että testatut sukuhaarat ovat varsin läheistä sukua keskenään. Kuvaa voidaan kuitenkin edelleen tarkentaa testaamalla lisää muitakin
sukuhaaroja ja jo testatuista sukuhaaroista myös eri isälinjoja. Näin ollen voisimme saada tarkennettua
sukuhaarojen keskinäisiä suhteita ja Vartiaisten sukupuuta vielä lisää sekä tehdä parempia aikaarvioita sukuhaarojen erkaantumiseen. Yksi vaihtoehto olisi myös nostaa jo testattujen tulosten merkkimäärää 67:stä 111:sta.
Jos DNA-testaus kiinnostaa, vapaaehtoiset voisivat ottaa yhteyttä minuun. Voit ottaa yhteyttä
vaikka et ole varma sukuhaarastasi, voimme yhdessä tarkistaa asian ja miettiä olisiko testauksesta hyötyä.
Toivottavasti saadaan lisää uutta tietoa, että voin kirjoittaa vielä jatkokertomuksen.

Jani Koskinen
jani.koskinen@iki.fi
hallituksen DNA-koordinaattori
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Tuhrulan Isäntä amerikansuomalaisten Finnfestissä 2013

Marja-Terttu Haikaravirta halusi tavata minut suvun selvittelyn merkeissä Kiihtelysvaarassa juhannuksen alla vuonna 2013. Sehän ei onnistunut, koska olin monien
vaiheiden jälkeen juuri tuolloin matkalla Yhdysvaltojen Michiganiin esiintymään amerikansuomalaisten vuotuisessa Finnfestissä.
Lupasin, että kirjoitan Vartiaisten Viestiin pätkän tuosta erikoisesta reissusta – erikoisesta siksi, että enhän minä mikään soittaja ole. Puhumalla pääsin soittamaan
Suomirokkia ikämiesbändini Tuhrulan Isännän kanssa festareille. Sitkeän yrittämiseni
jälkeen minuun otettiin yhteys helmikuussa 2013 – Dave Bezotte, paikallisen festaritoimikunnan jäsen. Nopeasti matka varmistettiin. Amerikka on edelleen mahdollisuuksien maa.

Bändin jäsenet (kuvassa vasemmalta oikealle):
Markku Pitkänen, kitara, taustalaulu
Ari Tolvanen, kitara, laulu
Ari Korhonen, rummut
Juha-Pekka Vartiainen, basso, laulu
Matti Toivanen, kosketinsoittimet, huuliharppu

synt. Joensuussa 1964
synt. Kontiolahdella 1963
synt. Enossa 1958
synt. Rovaniemellä 1964
synt. Lieksassa 1955

Vuoden 2013 Finnfest järjestettiin Michiganin Upper Peninsulalla Houghtonin ja Hancockin pikkukaupungeissa. Aluetta kutsutaan Copper Countryksi aikanaan vilkkaan
kuparikaivostoiminnan vuoksi. Suomalaisasutus alueella on todella vahvaa. Kaivosteol13

lisuuden lakattua alueen väkiluku on taittunut jyrkälle lasku-uralle. Vaikuttaa siltä,
että jäljelle ovat jääneet vain suomalaiset.
Tutustuin kaupunkeihin perheeni ensimmäisellä Amerikanmatkalla maaliskuussa
2011. Tuolloin poikani Janne ja vaimonsa Outi olivat vaihto-opiskelijoina Michigan Tech
-yliopistossa yhden lukuvuoden. Hougtonin kevät oli tuolloin aivan samoissa vaiheissa
kuin Joensuunkin, vaikka kaupunki sijaitsee Pariisin leveysasteilla.
Hämmentävintä ensimmäisessä reissussa oli, että sanomalla olevansa Suomesta sai
kaikkialla kuninkaallisen vastaanoton. Missään muualla en ole kohdannut tällaista.
Usean sukupolven takana menneisyydessä siintävän merentakaisen kotimaan arvo on
suuri. Siitä kielii myös Hancockissa toimivan Finlandia Universityn, entisen Suomi Collegen, nimi ja edelleen aktiivinen ja kehittyvä toiminta.
Toiselle reisulle lähdettiin soittamaan. Harjoiteltuna oli kaksi noin 45 minuutin settiä Suomirokkia ja itse käännettyjä amerikkalaisia rock-klassikkoja; Juicea, Hassisen
Konetta, Kauko Röyhkää, Tuomari Nurmiota, Neil Youngia, Creedence Clearwater Revivalia. Suoralla lennolla Helsingistä Chicagoon, Chicagon O'Haren lentokentältä
vuokra-autoilla Milwaukeehen Wisconsiniin ensimmäiseksi yöksi ja sen jälkeen pitkä
siivu ylös Houghtoniin ja meille varattuun omakotitalomajoitukseen Hubbelin pikkukaupunkiin. Onneksi oli kesä – tämän talven paukkupakkasissa siinä pahvitalossa ei
olisi pärjännyt.
Keikkoja oli kolme kolmena päivänä. Ensimmäinen keikka oli torstaina 20.6.2013
Michican Techin Student Development Centerissä suuressa urheiluhallissa, josta olin
tehty Tori-market; Suomi-henkistä tavaraa erilaisissa muodoissa, syötävää, katsottavaa,
luettavaa ja päälle puettavaa. Markkinoiden tavaratarjontaa kuvaa hyvin sininen Suomi-huppari, jonka ostin Torilta. Hupparissa lukee SUOMI. Myyjä sanoi olevansa täysiverinen ruotsalainen mutta puhui vain amerikkaa. Hän oli kotoisin Norway -nimisestä
kaupungista naapurivaltiosta Wisconsinista. Paidan kauluksen sisäpuolella olevassa
lapussa lukee Made in Honduras. Tämä on kansainvälisyyttä, mukava kun Suomi on
siinä mukana.
Ensimmäisellä keikalla pari kappaletta soitettuamme tuli lavan reunan luo innokas
vanhanpuoleinen mies ja yritti saada minuun jonkin kontaktin. Minä ihmettelin ukkoa,
joka ei tuntunut yhtään välittävän siitä, että meillä oli soitto kesken, söpötti vain sinnikkäästi minulle jotain oudolla suomen kielellä ja väliin amerikaksi. Lopulta pääsin
hänestä eroon ottamalla vastaan hänen käyntikorttinsa ja nyökyttelemällä aivan kuin
olisin jotain ymmärtänyt, ja pääsimme jatkamaan soittamista.
Keikan jälkeen joku selitti minulle kenestä oli kyse ja tavasin saman käyntikortista;
Carl Pellonpaa, televisiotoimittaja, joka on pyörittänyt amerikansuomalaista Suomi
Kutsuu – Finland Calling -talk show'ta televisiossa yhtäjaksoisesti vuodesta 1962. Onneksi vielä tavoitin Carlin. Hän pyysi meitä juhannussunnuntain suoraan tv-lähetykseen, joka sitten toteutui meidänkin osaltamme pienimuotoisesti.
Seuraavina päivinä soitimme ulkoilmakeikat Hancockissa Finlandia Universityn
vieressä olevassa pienessä puistossa pääkadun varressa ja Houghtonissa Portage Laken
rannassa Kestner Parkissa.
Juhannuspäivänä Kestner Parkissa meidän jälkeemme soitti taitava ja mielenkiintoinen bändi Marquettesta, kaupungista, joka sijaitsee hieman idempänä saman
valtavan Lake Superiorin etelärannalla. Tämä Conga Se Menne -niminen bändi soittaa
musiikkia, jota voisi nimittää heidän itsensä tapaan ”Finnish Reggae and Other Tropical
Sauna Beats”. Siitä voitte kuvitella mitä kummaa se sitten on.
Juttelin lyhyesti bändin vetäjän Derrell Syrian (kitara, laulu) kanssa. Selvisi, että
sukunimi on amerikkalaisten suuhun sopivammaksi muotoiltu väännös alkuperäisestä
suomalaisesta sukunimestä Syrjälä. Derrell toivoo vielä joskus pääsevänsä keikalle
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Suomeen – mistä rahat tai maksaja? Bändin tiiviit nettisivut löytyvät osoitteesta
www.congasemenne.com. Musiikkia löytää Youtubesta bändin nimellä.
Paluumatkalla alas UP:stä olimme yötä New Londonin pikkukaupungissa pikkuserkkuni Eila Wetzelin ja amerikkalaisen miehensä Bobin luona. Vasta keväällä 2013
olin saanut ylipäätään selville, että minulla on pikkuserkku USA:ssa, ja kas: hän asuu
tulevan keikkamatkan varrella! Eila on asunut USA:ssa parikymmentä vuotta ja puhuu
sujuvasti molempia kieliä. Hän on isoisäni Juho Vartiaisen siskon Anna Sofian pojan
Tauno Vartiaisen tytär. Yllättävän helpostipa pääsi juttuun täysin ennalta tuntemattoman sukulaisen kanssa, ja vastaanotto oli amerikkalaisen tapaan ylitsevuotavan
ystävällinen.
Olen ladannut Youtubeen kymmenkunta videota Tuhrulan Isännän esiintymisistä
Finnfestissä Houghtonissa ja Hancockissa. Videot löytyvät helpoimmin kirjoittamalla
hakusanaksi Juha-Pekka Vartiainen. Sinne vain selaamaan ja kummastelemaan. Minut
tunnistaa punaisesta bassosta.
Carl Pellonpaan Suomi kutsuu – Finland Calling -tvohjelma lähetettiin suorana
Finnfestin päätöspäivästä Fox
UP -kanavalla 23.6.2013. Kävi
niin, että lopulta soitin ja lauloin suorassa lähetyksessä joensuulaisen Folkswagenin kaihoisan laulun Suomenhevonen. Se
oli sopivan matalassa sävellajissa festivaalien tuossa vaiheessa
jo upoksiin painuneelle äänelle.
Bändin kitaristitkin olivat tuolloin jo karanneet itään Rudyardin pikkukaupunkiin lähelle
Kanadan rajaa.
Finnfest 2013 Suomi Kutsuu –
Finland Calling -ohjelman
sivuilla:
www.uppermichiganssource.com/news/story.aspx?id=913089
Juha-Pekka Vartiainen,
bass and vocals
Joensuu
(Juha-Pekka kuuluu Västinniemen sukuhaaraan)
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