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HYVÄT SUKUSEURALAISET!                            2 
Nykyinen kolmivuotiskausi on kallistumassa loppupuolelle. Ensi kesänä on 

tulossa tärkeä kokous seuran historiassa, kun sukuseuramme täyttää 

kunnioitettavat 30 vuotta. Maailmassa on moni asia ehtinyt muuttua. Tuona 

aikana olemme ehtineet kokoontua jo 13 kertaa tapaamaan toisiamme. Uutta 

sukupolvea on syntynyt ja monia on kutsuttu pois keskuudestamme. 

SEURAAVAN SUKUKOKOUKSEN 

kutsumme koolle la 25.7.2020 Pielaveden Suojalaan. Juhlan valmistelut on jo 

aloitettu. Johtokunta ottaa mielellään vastaan vinkkejä, toiveita, ehdotuksia ja 

jopa lahjoituksia vastaan hyvän juhlan aikaan saamiseksi.  

SUKUJUURET 

Olemme paljon tutkineet esi-isämme sukujuuria ja lähtökohtia, mutta salaisuus 

on vielä selviämättä. Ehkäpä se jostain vielä putkahtaa esiin?  Puuttuva palanen 

saattaa näiden nykyisten DNA- tutkimusten kautta löytyä vaikka jonkin toisen 

suvun tietolähteitten kautta, mene ja tiedä. Olemme kuulolla ja uteliaina!  

HÄLYTYS NUOREMMAT! 
Teitä tarvitaan nyt. Johtokuntaan kaivataan kovasti nuorennusta ja uudistusta. 

Nykyaika vaatii toisenlaisia otteita, tietoa digiajasta, verkostoitumista vielä 

enemmän, talouden kohentamista, maksavien jäsenten mukaantuloa. 

Toivomukseni on, että harkitset vakavasti ja tartut seuraaviin toimiin: 

    1. Voisitko mitenkään osallistua valmisteluihin ja tehdä jotain ennakkoon? 

    2. Voisitko osallistua johonkin talkootehtävään varsinaisena juhlapäivänä? 

    3. Haluaisitko tulla itse tai innostaa toisen esiintyjän tai hankkia ohjelmaa        

     sukujuhlaan? Loistava tilaisuus esiintyä, soittaa, laulaa, pakinoida yms.! 

    4. Tiedätkö sukuasioista kiinnostuneen henkilön seuramme johtokuntaan? 

    5. Tunnetko hyvän ehdokkaan puheenjohtajaksi, innosta hänet mukaan! 

        Ota yhteyttä! 

Näillä toiveilla ja ajatuksilla toivotan kaikille 

 

HYVÄÄ JOULUA JA UUTTA TOIMINTAVUOTTA 2020!  

Sukupiälikkö Liisa 
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      UUSIA  JA  UNOHTUNEITA  JÄSENMAKSUJA  

             tilille  FI69 5342 0120 0068 26  
Vuosijäsenmaksu on vain 15 € / henkilö  
Ainaisjäseneksi voit liittyä 200 euron kertamaksulla. 

Sukuseura tarvitsee jäsenmaksuasi toimiakseen. Niillä 

maksetaan mm. sukututkimuskulut, painatukset ja postitukset. 
Toimihenkilöille ei makseta palkkioita eikä korvata esim. matkakuluja, vaan 

kaikki toimivat talkoilla. 

Maksettuasi jäsenmaksun olet täysivaltainen yhdistyksen jäsen, joten sinulla on 

oikeus tehdä aloitteita ja vaikuttaa sukuseuran toimintaan. Kerran vuodessa 

saat jäsenkirjeen ja nettisivut ovat aina käytettävissäsi: 

www.saksmansukuseura.fi 

Haluathan kuulua yhdistykseen ja tukea sukuseuran toimintaa ensi vuonnakin! 

Parhaat kiitokset jäsenmaksustasi!  Uudet jäsenet lämpimästi tervetuloa! 

 
OSTA OLKAKASSI & LINSSIPYYHE  

Molempiin on painettu kuva Kirkkosaaren kellotapulista ja 

teksti: ”Amour de clocher /Lukkarinrakkautta”  

sekä sukuseuran nimi.  

Puuvillakassi on luonnonvaalea /musta teksti.  

Kassin hinta:  14 € ja linssipyyhe 4 €  + kirjeen postimaksu. 

Tilaa: tekstiviestillä puh.  0400 573 349    

tai email: meerironka@gmail.com  

SÄHKÖPOSTI- JA KOTIOSOITE AJAN TASALLE 

Ole hyvä ja ilmoita sähköpostiosoitteesi sihteerille. Sähköposti on edullisin tapa 
henkilökohtaiseen tiedottamiseen. 
Pyydämme myös ilmoittamaan kaikki henkilötietojen muutokset, niin omissa 
kuin lähipiirinkin. 

HUOMIO! 

Merkitse jo kalenteriisi sukutapaaminen la 25.7.2020 Pielavesi. 
 

http://www.saksmansukuseura.fi/
mailto:meerironka@gmail.com
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SUKU- JA HISTORIAPALVELU MENNEEN JÄLJET Ari Kolehmainen  

  

MITÄ DNA- TULOKSET KERTOVAT SAKSMANNIEN 

SUKUJUURISTA? 

 Saksmannien isälinja kuuluu skandinaaviseen I1 (I-

M253) haploryhmään (ihmisen perimän tyyppi). Sen 

varhaisempi pääryhmä, haploryhmä I syntyi Balkanilla 25 

-30000 vuotta sitten mannerjäätikön ollessa 

laajimmillaan. Ilmaston lämmetessä ryhmä levisi 

vuosituhansien kuluessa länteen ja pohjoiseen. Suomalaisten miesten I1 – 

haploryhmä syntyi oletettavasti Pohjois-Ranskassa 5000 -6000 vuotta sitten, 

siirtyi Tanskan salmien tienoille ja sieltä Ruotsiin, josta on levinnyt useana 

aaltona nykyisen Suomen alueelle. Pääryhmät ovat tulleet jo ennen ajanlaskun 

alkua ja siten myös selvästi ennen viikinkiaikaa. Nämä ryhmät ovat edenneet 

Kokemäenjokea ylös Itä-Pirkanmaalle ja liittyvät vahvasti savolaisen ja 

karjalaisen asutuksen myöhempään leviämiseen. 

Yhdestä Saksman- suvun isälinjaisesta miehestä on otettu tarkka isälinjatesti 

BigY700, se antaa tällä hetkellä Saksmannien haploryhmäksi I-Y87106. Tämän 

oksan he jakavat kantahämäläisen, kalvolalaisen Hukarin suvun kanssa. 

Saksmannien isälinja on selkeästi suomalaista linjaa. Asiakirjat eivät, eikä Y-DNA, 

tue teoriaa, että Ruotsista tullut ruotusotilas Lars Kellmanin poika Carl (s. 1741) 

olisi sama mies kuin Saksmannien kantaisä. Isälinjan DNA antaa vihjeitä etsiä 

kantaisää Hämeen suunnalta. 

Kajaanin Saxman- suvulla ei ole isälinjaista yhteyttä Pielaveden Saksmanneihin. 

Isälinjaisen tuloksen perusteella Kajaanin Saxmanit kuuluvat itäisen N-

haploryhmän haaraan N-L1022.  

Tämä kyseinen isälinja näyttää liittyvän vahvasti pronssikautiseen asutusaaltoon 

idästä. Tätä alahaaraa esiintyy laajalla Itämeren alueella ja linja voidaan yhdistää 

itämerensuomalaisten kieltenkin tuloon alueellemme.  

DNA-tulosten tutkimus ja analysointi jatkuu, viimeisimmät tulokset saamme ensi 

kesän sukukokouksessa. 



GEENITUTKIMUKSESTA    5 

                                                                  

Yksi harhaluulo on: ”DNA:NI YHDISTÄÄ MINUT KAIKKIIN ESIVANHEMPIINI”.  
Genetiikka ei ole sama kuin sukututkimus. Käytännöllisesti katsoen kenelläkään 

meistä ei ole geneettistä kytkentää suurimpaan osaan suorista 

esivanhemmistamme. Syy geeniyhteyden katkeamiseen piilee tavassa, jolla dna 

siirtyy sukupolvelta toiselle. 

Jokaisessa munasolussa ja siittiössä on sattuman varaisesti yksi kopio jokaisesta 

kromosomista. Se tulee joko äidiltä tai isältä. Tämän seurauksena perimme noin 

neljäsosan dna:stamme kultakin isovanhemmalta. Mutta näin on vain 

keskimäärin. Yksilö voi periä enemmän dna:ta yhdeltä isovanhemmalta ja 

vähemmän toiselta. 

Jos peruutat vielä edelliseen sukupolveen, jokaisen isovanhemman osuus 

dna:ssasi on noin kahdeksasosa – mikä taaskin on vain keskiarvo. Jotkut 

isovanhemmistasi ovat antaneet sinulle enemmän kuin toiset.  

Jos mennään taaksepäin muutama sukupolvi lisää, esivanhemman osuus 

perimässäsi voi lähestyä nollaa. Vaikka onkin totta, että perit dna:si 

esivanhemmiltasi, perimäsi on vain pieni näyte sukupuusi kaikista geeneistä. 

He auttoivat silti muovaamaan sinut sellaiseksi kuin olet. Eivät antamalla 

geenejä, joka määräisivät jonkin tietyn piirteesi vaan kasvattamalla omat 

lapsensa, jotka sitten kasvattivat vuorostaan omansa. 

Esivanhempamme periyttivät paitsi geneettistä, myös kulttuurista perimää.  

Lähde:Tiedelehti/2/2019 

 



TONTUTKO KATOAVAA KANSANPERINNETTÄ?                            6 
Joulutontut ovat meille kaikille tuttuja punapukuisia joulupukin apulaisia. 

Tonttujen tehtävät ovat hyvin laajat ja 

vilkastuvat joulun lähestyessä. Erityisen tärkeää 

on joulupukin tiedustelupartion urkkiminen ja 

kurkkiminen huomaamattomasti ihmisten 

parissa.  

Tonttujen esi-isiä olivat haltijat, joiden historia 

ulottunee tuhansien vuosien taakse historian 

hämärään. Tontutkin ovat satoja vuosia vanhoja, 

niin vanhoja, ettei niiden alkuperää ja ikää taida 

kukaan tietää. 

Haltijat ja tontut ovat yliluonnollisia suojelushenkiolentoja, joilla on ollut 

suomalaisen kansanperinteen mukaan erilaisia tehtäviä. Suomessa ennen 

kristinuskon leviämistä vallitsi pakanallinen muinaisusko, joka perustui erilaisiin 

kertomuksiin, tarinoihin ja uskomuksiin. 

Aikoinaan uskottiin, että luonnossa, metsällä ja vedellä sekä eri paikoilla ja 

rakennuksillakin oli omat haltijansa. Oli mm. kotitonttu, navettatonttu, 

tallitonttu, riihitonttu saunatonttu ja myllytonttu, joilla oli omat erikoistuneet 

tehtävänsä. Haltijat ja tontut suojelivat luontoa ja rakennuksia ja vaivanpalkaksi 

ne halusivat ruokaa, makuupaikan sekä saunan viimeiset löylyt. 

Tonttu-nimi juontaa juurensa ruotsin sanasta tomte, joka tarkoittaa sekä 

tonttua että tonttia. Tomtegubbe eli tontinhaltija, sillä jokaiseen uuteen 

rakennukseen muutti talon haltija. Usein se oli pitkäpartainen, harmaapukuinen 

pieni ukko, jolla saattoi joskus olla punainen suippolakki tai piippu. 

Tontut ja haltijat olivat yleensä ihmisten lähellä ja keskellä, silti ne eivät aina 

viihtyneet ihmisten parissa. Tonttu auttoi ihmisiä ja huolehti talon 

hyvinvoinnista, mutta se ei ollut kenenkään vallan alainen, vaan omapäinen 

olento. 

Tontut rakastivat rauhaa ja ylläpitivät järjestystä. Kun tonttuja kohdeltiin hyvin, 

ne pitivät huolta talosta,  mutta mikäli niitä kohdeltiin huonosti muuttuivat ne 

ilkeiksi tai saattoivat lähteä talosta ja täten aiheuttaa talolle huonoa onnea. 

 

Pappi ja tähtitieteilijä Sigfrid Aronus Forsius (1560 – 1624) sanoi aikoinaan: 

”Tonttu tekee kodin rauhalliseksi kaikkialla” 
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Jos on, niin millainen se mahtaa olla? Eikö se olekin 

langaton lähiverkko eli Wi-Fi.  Sillä on paljon samoja 

piirteitä kuin kodin- tai huoneenhaltijalla.  

Sitä on vaikea havaita, vaikka se vaikuttaa kodissa moneen 

asiaan. Yleensä se on täysin näkymätön, mutta se huolehtii 

silti kodin hyvinvoinnista ja tavaroista. Se huolehtii ja valvoo silloinkin, kun 

ihmiset nukkuvat. Tämän huomaa esimerkiksi silloin, jos ihminen herää keskellä 

yötä ja avaa tietokoneen tarkistaakseen jonkin asian: se toimii  – ainakin 

useimmiten. 

Eikä se ole mikään vanhan kansan juttu, vaan se on myös lasten ja nuorten 

suosiossa. Usein kuulee tarinoita teineistä, jotka eivät tunnu kuulevan mitään, 

mitä heille puhutaan. Mutta jos Wi-Fi lakkaa toimimasta, he reagoivat 

välittömästi ja rajustikin.  

Mikään ei ota sujuakseen kun nykyaikainen kodinhaltija heittäytyy hankalaksi! 

EKOTONTUN AIKA 
Muinaisina aikoina tontut opettivat ihmisiä ymmärtämään, että ympäristöstä 

täytyy pitää hyvää huolta. Asiat alkoivat mennä pieleen kun ihmiset eivät enää 

uskoneet tonttuihin ja lakkasivat kuuntelemasta niiden viisaita neuvoja. Samalla 

lakattiin kunnioittamasta luontoa ja ympäristöä. Pettyneet tontut vetäytyivät 

syrjäisten metsien kätköihin ja maan alle syviin koloihin. Välillä ne kävivät 

sentään kurkistelemassa, mutta ne eivät pitäneet näkemästään, vaan painuivat 

takaisin koloihinsa.     

Mutta sitten syntyi Ekotonttu. Se päätti puuttua 

tapahtumien kulkuun. Havaitessaan, miten ihminen 

tuhosi ympäristöään ja edisti teoillaan ilmastonmuutosta, 

se ei vetäytynytkään takaisin muiden vanhojen tonttujen 

tavoin, vaan tokaisi: ”Tämä ei käy. Tähän on tultava 

muutos!”      Näin syntyi ekotontun iskulause. 

Ekotontun myötä myös muut ikivanhat kansanperinteen 

olennot tulevat nykyaikaan. Vanhat tontutkin liittoutuvat 

niiden kanssa ja hyödyntävät ikiaikaista viisauttaan 

              maailman pelastamisessa.  
 Lähteet:   Heikki Saure: Tonttu tarua ja totta   
                  Mauri Kunnas: SuomalainenTonttukirja 

0  0 
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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 

Saraheinäntie 2A 1  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  
Kotisivut aina käytössäsi: www.saksmansukuseura.fi 
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Saajan 
tilinumero 

Nilakan seudun Op 
FI69 5342 0120 0068 26 

 

Saaja Saksmannien sukuseura ry. 
 

 
Maksaja 

 
 

 
Jäsenmaksu 15 € / kalenterivuosi  

Allekirjoitus   
Tiedonanto: jäsenmaksu 2020   

Tililtä nro                                 
              EUR    

   

 

 


