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Seitsemän sisarta ja puoli miljoonaa jälkeläistä! 
Varhemmin säätyläissukujen tutkimuksessa jälkipolvitutkimus rajattiin vain 
miespuolisiin jälkeläisiin. Nyt tutkittiin myös sukumme kantaäidin Maria Marinin 
äitilinjaa. Se on mielenkiintoinen ja johtaa 1450-luvulle asti, yli viidensadan 
vuoden taakse! 
Maria polveutuu yhdestä Suomen suurimmista ja eniten tutkitusta Sursill–
suvusta. Suvussa on huomattavan paljon pappeja ja muita säätyläisiä, minkä 
vuoksi asiakirjatietoja löytyy runsaammin kuin tavallisesta rahvaasta. Marian  
esivanhempia voi seurata sukupolvittain Sursill-suvun kantapariin saakka. 
 
Erik Ångerman syntyi v. 1480 Uumajan Tegin kylässä ja hänen puolisonsa Dordi 
os. Bure s.1493 Bureåssa. Dordin isä oli Jacob Andersson Bure, s.1455 
Bureholmessa ja äiti Kälug Olofintytär Gruppe, s.1453 Uumajassa. Ångermanit 
olivat talonpoikia Ruotsin Länsipohjassa. He viljelivät maata, pitivät karjaa, 
metsästivät turkiseläimiä ja polttivat tervaa. He olivat siis aikansa keskiluokkaa. 
Toinen heidän pojistaan, Östen Erikinpoika Sursill, sai seitsemän tytärtä. Östen 
muutti tyttärineen 1500-luvulla Suomeen. Ehkäpä siksi, että keskiluokkaisten 
ruotsalaistyttärien oli Pohjanmaalla mahdollista tehdä hyvät naimakaupat. 
Siskokset avioituivatkin pappis- ja muihin säätyläissukuihin ja jättivät vahvan 
geneettisen perinnön niin, että kaksi kolmesta pohjalaisesta polveutuu heistä, 
mikä tarkoittaa jopa puolta miljoonaa. 

Tyttäristä Christina Östenintytär Sursill (1567-1632) avioitui Limingan ja 
myöhemmin Oulun 1. kirkkoherran Johan Henrikinpoika Limingius Corvinus e. 
Lithoviuksen (n.1590) kanssa.  
Tästä sukuhaarasta polveutuu lukkari Saxmanin vaimo Maria Marin ja heidän 
vanhimman poikansa Johanin vaimo, Margareta Costianus. Heidän isoäitinsä oli 
Prudentia Porthan, jonka 1. aviosta oli Marian Marinin äiti Margareta Nousiainen 
ja 2. aviosta Margaret Costianin isä, Sigfred Costian. 
 
Sukupuuhun liittyy monia  pappissukuja ovat mm. Hoffren- Hoffrenius- Houru, 
Porthan-Portanus, Costian- Costiander-Kostilainen, Silania-Silanus. 

 



Mitä sukututkimus on?  
Sukututkimus eli genealogia on sukulaisuussuhteiden selvittämistä ja 
henkilöhistoriallista tutkimusta, jota voidaan tehdä kahdella eri tavalla: 
esipolvitutkimusta tai jälkipolvitutkimusta. 

Esipolvitutkimuksessa selvitetään yhden henkilön esivanhempia nykyisyydestä 
menneisyyteen ja esi-isien ja esiäitien määrä kasvaa periaatteessa 
eksponentiaalisesti polvi polvelta (2+4+8+16+32+64 jne.). Käytännössä näin ei 
aina tapahdu, sillä aviottomana syntyneen lapsen isää ei pääsääntöisesti voida 
selvittää, mikä aiheuttaa ns. esivanhempien kadon. 

Jälkipolvitutkimus on varsinainen suvun tutkimus. Siinä tutkimuksen 
lähtökohdaksi valitaan kantapari, jonka jälkeläisiä selvitetään kohti nykypäivää. 
 

Mikä on sukukirja? 
Sukukirja on jälkipolvitutkimuksen tulosten tyypillinen esitystapa. Siinä suku on 
järjestetty ydinperheistä koostuviksi sukuhaaroiksi. Suvun kantaparin jokaisen 
lapsen jälkeläiset selvitetään sivuhaaroineen loppuun asti, minkä jälkeen 
siirrytään seuraavan lapsen sukuhaaraan. 
SAKSMANIEN sukukirjan kantapari on vanhin tunnettu aviopari: Carl ja Maria 
Saxman (os. Marin). Heidän jälkeläisistään sukukirjamme muodostuu. 
 
Sukutaulujärjestelmässä jokainen avio-/avopari, jolla on lapsia, muodostaa 
sukutaulun ja saa järjestysnumeron suvussa. Kun jokainen jälkeläisiä tuottanut 
henkilö on kahdessa taulussa (vanhempiensa taulussa lapsena ja omassa 
taulussaan vanhempana), taulunumeroista syntyy viittausjärjestelmä, joka 
osoittaa polveutumissuhteet.  
Varhemmin säätyläissukujen tutkimuksessa jälkipolvitutkimus rajattiin ainoastaan 
miespuolisiin jälkeläisiin, mutta 1970-luvulta lähtien voimakkaasti kasvanut 
talonpoikaissukujen tutkimus on ulottanut jälkipolvitutkimuksen myös tyttäriin. 
 
Esipolvitutkimuksen tulokset esitetään tyypillisesti esipolvitaulussa, johon 
mahtuu viisi polvea esivanhempia. Tutkimuksen jatkuessa viidennen polven esi-
isät ja esiäidit siirtyvät uuden esipolvitaulun kantahenkilöiksi. 
    Lähde: Suomen sukututkimusseura 

 

 



DNA sukututkimuksen apuna  

DNA- sukututkimuksessa tutkitaan henkilön DNA-näytettä. Näyte pyyhkäistään 
itse posken sisäpinnasta näytepuikolla. 

Tutkimus on kenen tahansa 
teetettävissä, kohtuuhintaan, kotoa 
käsin. DNA sisältää ihmisen 
perimän, geenit, jotka lapsi saa 
biologisilta vanhemmiltaan. DNA-
sukututkimus antaa vastauksia 
periaatteessa kahteen kysymykseen: 
 
1) Tutkimus kertoo henkilön 
 esihistoriasta.  Se kertoo, mihin 
ihmiskunnan alkuhämärässä 
syntyneeseen "klaaniin" ja sen 
sukuhaaroihin henkilön suora isälinja ja 
suora äitilinja kuuluvat.  
Tutkimuksen myötä selviää, minkälaisen 
vaelluksen esivanhemmat ovat 
maapallolla tehneet, ennen kuin on 
päädytty nykyisille asuinsijoille. 
2) Tutkimus löytää geenisukulaisia, kun DNA-näytettä verrataan muiden testin 
tehneiden näytteisiin, jotka ovat tutkimuslaitoksen tietokannassa. Samalla 
tutkimus antaa ennusteen siitä, kuinka läheistä sukua kukin vertailussa löytynyt 
DNA-sukulainen on. Ennuste kertoo, kuinka monta sukupolvea sitten henkilön ja 
kunkin "osuman" viimeinen yhteinen esivanhempi on elänyt tai kuinka "mones" 
serkku on FamilyFinder-testin löytämä etäserkku.    
3) Geneettinen sukututkimus eli DNA-avusteinen sukututkimus on asiakirjoihin 
perustuvan sukututkimuksen apukeino. Ihminen voi erehtyä asiakirjojen 
tulkinnoissa, mutta DNA kertoo aina totuuden.  
 
Tämä ei liity mitenkään lääketieteelliseen genetiikkaan. 
Internetistä löytyy aiheesta runsaasti tietoa ja myös varoituksen sanoja.  
Amerikkalaisia tutkimuslaitoksia on useita, joiden hinta- ja laatutaso vaihtelee.  
Suomalaisten suosima tutkimuslaitos on FamilyTreeDNA, tutustu osoitteessa 
http://www.familytreedna.com/group-join.aspx? Suomi-projekti, joka toimii 

ilman välikäsiä ja tarjoaa  tarvittaessa apua. 

http://www.familytreedna/


Maailman paras historiankirja löytyy meistä itsestämme 
 
Kun toistaiseksi ei ole saatu selville Carl Saxmanin syntyperää asiakirjalähtöisen 
sukututkimuksen keinoin, virisi ajatus DNA- testien avulla etsiä geneettisiä 
sukulaisia. Vihjaisivatko testitulokset mistä kannattaisi vielä tutkia. 
 

Johtokunta päätti 31.10.2018 kokouksessaan selvityttää Big Y 500 – testillä yhden 

sukulaismiehen perimän eli biologisen isä- ja äitilinjan. Sukuseura maksaa testin 

kustannukset ehdolla, että sukulaisuus on todennettu ja tulokset luovutetaan 

ilman eri maksua sukuseuran tutkijoiden käyttöön. Tulosten tulkintaan käytetään 

asiantuntijaa.  

 

Isä-linjan Y-DNA -testi voidaan ottaa vain miehestä, koska vain miehillä on Y-
kromosomi, joka määrää miehen sukupuolen. Y-DNA -testeillä saadaan tietoa 
sukujen alkujuurista ja asutushistoriasta, sillä sukunimi periytyi yleisemmin isän 
puolelta siellä missä sukunimet olivat käytössä. Miehen sukupuolikromosomit 
ovat XY, kun naisella ne ovat XX. Sukupuoli määräytyy sillä, saako lapsi isältään X- 
vai Y- kromosomin.  

Naiset voivat ottaa äitilinjan mtDNA -testin ja/tai Family Finder – etäserkkutestin. 
Etäserkkutesti sopii perustestinä kaikille ja on mainio aloitus geneettiseen 
sukututkimukseen. 
 
Sukuseura toivoo, että testin ottajia tulisi useampiakin eri sukuhaaroista. Isälinjan 
Y-DNA-testillä  voitaisiin varmistaa onko Carl Saxman  Kajaanin sukuhaaran esi-isä, 
eli pitääkö perimätieto paikkansa. Sitähän ei ole voitu todentaa asiakirjoista, koska 
niitä on tuhoutunut mm. sotien aikana ja kirkkopaloissa.  
Toivottavasti löytyisi myös muita ”saksmanneja” joilla on yhteisiä esi-isiä 
Pielaveden suvun kanssa. 

Jos kiinnostuit asiasta, niin lisätietoa tarjoaa erinomainen opas:  
Marja Pirttivaara: Juuresi näkyvät  Geneettisen sukututkimuksen ABC. 
 



Tue toimintaamme 
Hienoa, että olet kiinnostunut sukujuuristasi ja sukuyhteisöstämme. 
Jäsenenä saat tietoa ja voit vaikuttaa päätöksiin.  
Haluathan sinä olla mukana ensi vuonnakin! 
Jäsenmaksu on edelleen 15 euroa kalenterivuosi / henkilö.  
Ainaisjäsenyys on 200 €  
Niin uudet ja unohtuneetkin jäsenmaksut voit maksaa tilille: 
Nilakan seudun Op / Saksmanien sukuseura FI69 5342 0120 0068 26.  
Kiitos! 
 
Mikäli jäsenmaksu on kahdelta vuodelta maksamatta, jäsen katsotaan eronneeksi. 

_____________________________________________________________                                            

Osta tuotteitamme 
 

Kangaskassi, ekologinen, 
käy kauppaan, kirkkoon, kirjastoon… 
Sukukirja Lukkari, talonpoika, kuppari  
tietopaketti sukujuurten selvitykseen 
900 henkilötaulua, 100 valokuvaa 
Mikrokuitupyyhe    
silmälaseille 
Kaikissa tuotteissa oheinen kuva 
 
Hinnat: 
Sukukirja                      40 €   
Puuvillakassi                15 €   
Mikrokuitupyyhe          4 €  
+ lähetyksen postimaksu  
 

Tilaa täältä: 
puh. 0400 573 349 tai sähköposti: meerironka@gmail.com 
 

 
 

mailto:meerironka@gmail.com


JOULUVIERAS 
Kaikista ihanista joululauluista tarinaltaan kiehtovin on Suutari ja vieras (sävel ja 
sanat Pekka Ruuska, 1989). Tarina kertoo köyhästä, lempeästä suutarista, joka on 
saanut lupauksen, että Mestari on tulossa tänään hänen luokseen kylään.   

Hänen odotellessaan mieluisaa vierasta tulevaksi ovelle koputetaan ja siellä on, 
köyhä nainen lapsen kanssa kylmissään. Suutari pyytää peremmälle ja tarjoaa 
heille syötävää ja juotavaa sekä lämpimän huovan lapselle. Hän kertoo 
odottavansa Mestaria vieraakseen ja pyytää heitä odottamaan kanssaan. 

Jälleen oveen koputetaan ja tällä kertaa sisään tulee resuinen pummi, mikä lie, 
nälissään ja yksin. Suutari pyytää hänetkin sisään istumaan, tarjoaa kuumaa 
keittoa ja pyytää häntäkin odottamaan kanssaan tärkeää vierasta. 

Illan kuluessa ovelle tulee vielä juoppo naapurikin, joka on unohtanut avaimensa 
kotiin. Naapuri on myös tervetullut odottamaan suutarin luo. Illalla myöhään 
suutari korjaa astiat pois ja huokaisee kovin pettyneenä, etteipä Mestari 
tullutkaan hänen luokseen. Ja niinpä vanha mies menee nukkumaan. 
Unessa hän sanoo vieraalleen: Ettet tullutkaan. Mestari kertoo, että olin luonasi 
tänään kolmesti, Hyvää Joulua ja kiitos sydämestäni! 
Suutarilla ei ollut ainakaan yksinäistä jouluyönä, oli mukava odottaa muiden 
kanssa. Ilta meni eri tavalla, kuin hän oli kuvitellut, mutta tuskin huonosti. 
Meidänkin jouluvalmisteluissamme moni asia voi mennä pieleen, ylimääräinen 
lasku yllättää tai uupumus saa aikaan riitoja. Musta maa ja sateinen joulu 
masentavat.  
Mutta lapsi, joka syntyi tallissa nukkumapaikkanaan eläinten kaukalo, ei vaadi 
meiltä missään kohtaa täydellisyyttä, ei tarjoamisissa tai ”joulufiiliksen” 
luomisessa, eikä täydellisissä lahjoissa. Joulun lapsi saapuu juuri tähän 
keskeneräisyyteen ja riittämättömyyden tunteeseen, elämän pettymysten ja arjen 
kiireiden keskelle.  
Joulun lapsi, Mestari, Maailman Vapahtaja haluaa tulla sinunkin vieraaksesi tänä 
jouluna, jos vain haluat ottaa Hänet vastaan. Kaikki se, mikä elämässä on kaunista 
ja hyvää, alkoi jouluna. Pyhyys, armo, ilo, rakkaus, anteeksianto.  

Kaikki se, mitä me tarvitsemme arkielämässä, on jo tarjolla joulun sanomassa. 

Täältä voit kuunnella laulun: https://www.youtube.com/watcv=nXBHfppPYDY 
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Seuran esimies   varapuheenjohtaja 

Liisa Särkkä    Seppo Saksman  

Mäkitie 18   Viinamäentie 3 

52300 RISTIINA   72100 KARTTULA 

P. 050-3848 786   p.044 384 4181 

liisairene@hotmail.com  irma.saksman@gmail.com 

 

Rahastonhoitaja   Varajäsen 

Heikki Partanen    Sinikka Kähkönen  

Sarvijärventie 31   Aaponkatu 8 A 4  

72400 PIELAVESI   50170 MIKKELI  

p.0400-378 829   p. 044 2840 977  

heikkis.partanen@suomi24.fi  sinikka1.kahkonen@gmail.com 

 

Jäsen    Varajäsen 

Kari Kärkkäinen    Marjatta Väänänen 

Iisalmentie 731   Räisälänrannantie 45 B 

72400 PIELAVESI   72710 VAARASLAHTI 

p.0400 378 412    p. 0400 192 117 

karkkainen.kari.mp@gmail.com  marjatta.vaananen@hotmail.fi  

 

Jäsen   Sukututkimustyöryhmä 

Risto Penttinen   Airi Pennanen 

Porrassalmenkatu 51 A 2  Porrassalmenkatu 51 A 2 

50100 MIKKELI   50100 MIKKELI 

p.+358 40581 4891  p.050 343 0052 

risto.penttinen42@gmail.com  airipennanen@gmail.com 

 

Sihteeri    Marja-Terttu Hanhisuanto 

Meeri Rönkä    Kivikukantie 1 A 3 

Lokkitie 9   37550 LEMPÄÄLÄ 

71160 RIISTAVESI   p. 045 861 9055 

p. 0400 573349   hanhisax@gmail.com 

meerironka@gmail.com    

    

Helena Rönkkö   Arja Nousiainen 

Hirvenpolku 1 AD 5  Sylvenvaarantie 16 as 1 

70910 VUORELA   99800 IVALO 

P.044-5873 534   p.050 3420010  

helena.ronkko50@gmail.com  arja.paperista@gmail.com  
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