
DNA tilanteemme

Kaavin/Outokummun Järveläisten DNA

DNA Sukupuumme koodeilla ilmaistuna on seuraava;
I1 > L22 > Z74 > CTS2208 > L287 > L258 > CTS2242 > Z133 > Y15894 > BY545

Haploryhmä I (Iivarin pojat)

Kaavin/Outokummun alueen Järveläiset kuuluvat tähän Germaanis-skandinaaviseen 
kansojen ryhmään.

Noin 29 % suomalaismiehistä kuuluu haploryhmään I (”Iivarin poikia”). 
Poika, joka tämä mutaation sai, syntyi Balkanilla 25–30000 vuotta sitten, kun 
mannerjäätikkö oli laajimmillaan. Sieltä haploryhmä levisi vuosituhansien kuluessa 
länteen ja sitten pohjoiseen kun ilmasto lämpeni ja jään reuna pakeni. Alla olevassa 
Jukka Kyllin (Projekti I1 Suomi Finland) tekstiin perustuvassa koosteessa on arviot 
isälinjamme muiden mutaatioiden syntymisestä (aika ja paikka).

On huomattava että;
Jokaisen koodin takana on yksi esi-isistämme jolla voisi olla oikea isän nimi,
jokaisen koodin välillä voi olla monia sukupolvia,
mutaatioita nyt tutkitulla tarkkuudella välillämme (Kaavi/Outokumpu) on
3 markeria, (tutkimuksemme tehtiin ns. 67 markerin tarkuudella),
se tarkoittaa sitä että isälinjamme ovat erityneet luultavasti muutama sata vuotta 
sitten.

Lisätutkimuksilla saataisiin merkittävä parannus Kaavin/Outokummun Järveläisten 
sukujen eriytymistietoihin. Toivottavasti näin tapahtuu lähitulevaisuudessa. 

Kooste Jukka Kyllin (Projekti I1 Suomi Finland) tekemästä 
arvioista sukuhaaramme asutushistoriasta;
HUOM! DNA TUTKIMUSTEN PERUSTEELLA TEHDYT ARVIOT, 
tulkinta ei ole vielä faktan tasolla vaan perustuu tämän hetkiseen tutkimuksen tilaan 
joka voi muuttua
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L22 Isälinjan alkuperä on noin 4000 vuotta sitten Etelä-Skandinaviassa, missa sen 
jalkelaislinjat ovat runsastuneet pronssikauden aikana. Alaryhmien levittaytyminen 



Itämeren piirissa on alkanut jo pronssikaudella noin 3500 vuotta sitten ja jatkunut 
lapi rautakauden muuallakin mm. germaanien kansainvaellusten ja viikinkien 
retkeilyn mukana. 

L258 Yhteinen esi-isa on rantautunut Lansi-Suomen rannikolle arviolta 2500 - 2000 
vuotta sitten. Noin viidennes suomalaisista miehista kuuluu klaaniin ja heillä kaikilla
on yhteinen isälinjainen esi-isä enintään noin 1800 vuoden päässä. 

Ajanlaskun alun jälkeen rautakautinen kalmistoalue leviää Kokemäenjokea pitkin 
rannikolta Muinais-Hämeeseen (nykyiset Satakunta, Pirkanmaa ja Häme). Sen 
jälkeen leviäminen jatkuu itään, kunnes viikinkiaikana (800-1000 jaa) kalmistoja on 
jo Laatokan rannoilla. Tämän asutusliikkeen ajoitukset ja leviäminen sopivat hyvin 
yhteen L258-isälinjojen levinnän ja ajoitusten kanssa.

Toistaiseksi ei pystyta paikantamaan isälinjan liikkeita tarkasti Muinais-Hameessa 
L258 – Z133 vaiheiden aikana. Oheisessa kartassa tuon välin mutaatiot noin 1800 – 
1300 vuotta sitten on esitetty perakkäin kuvaamaan asutuksen yleista etenemista. 

Z133 Alkaen noin 1200 vuotta sitten isälinjat levittaytyvat pohjoiseen ja
itään. Ekspansion seurauksena alkaa Etela-Pohjanmaan uudelleen asuttaminen 
(rautakautisen asutuksen jäljet häviavät viikinkiajalla) ja länsisuomalainen vaikutus 
ulottuu Karjalaan saakka ollen mukana aloittamassa karjalaisen kulttuurin 
nousukautta.

Nykyään Z133 on runsain L258:n alaklaaneista, koska se on ollut vahvasti mukana 
asutusliikkeissa.

BY545 Yhteinen esi-isä on korkeintaan noin 500 - 900 vuoden päässä, toistaiseksi 
ikää ei pystytä vielä tarkemmin määrittelemään. Nuorempien asutusliikkeiden ja 
sukujen polveutumisen selvittaminen edellyttää DNA-testausta tarkimmalla tasolla, 
koska erot eivat ole yhta selvasti erottuvia kuin kauan aikaa sitten eronneilla 
suvuilla. Toistaiseksi kolmesta BY545+ isalinjasta on tehty tarkka testi ja sen 
perusteella Nevalaisten, Hiltusten ja Kortelaisten (jotka ovat siis itäsuomalaisia 
serkkusukujamme) isälinjat eroavat suurin piirtein samaan aikaan noin 500 - 600 
vuotta sitten. Järveläisistä ei siis ole tehty tätä tarkempaa testiä.



Kuva isälinjan muuttoliikkeistä, ajat vuotta nykyajasta
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