
Pyrrön sukuseuran tarkoituksena on koota yhteen kaikki Pyrröjen  

sukuhaarat niin kotimaasta kuin luovutetun Karjalan alueelta, seurata  

sukujen vaiheita ja historiaa, vaalia sukujen perinteitä ja edistää  

yhteenkuuluvuuden tunnetta sukujen ja niihin liittyvien muiden sukujen  

jäsenten keskuudessa. 
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Pyrrön suvun sukututkimus 

  

Pyrrön sukua on tutkittu yli 20 vuotta, 

aloitettu Toivo Pyrröstä s.1906, silloin 

tiedettiin hänen isästään Juhosta s.1872 

k.1935, hänen vaimonsa Anna eli vielä 

vuoteen 1954. Vanhoista asioista oli 

todella vähän tietoa, sukututkimus 

oikeastaan alkoi ihan alusta. 

Sukuseuran perustamisen jälkeen 2010 omatutkinnan lisäksi olemme 

käyttäneet sukututkijaa ja pääsimme vuoteen 1685 Niilo Pyrröön 

Ruskealan, Kontiolahteen. Vuonna 2015 otimme käyttöön myös DNA- 

tutkimuksen osana suvun esi-isien tutkimusta, edelleen jäimme Niilo 

Pyrröön DNA- tuloksien tullessa esille. 
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II- painos 2020 
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Vuonna 2020 otimme yhteyttä DNA- ja  

asiakirjatutkimukseen perehtyneen tutkijan FM Ari Kolehmaiseen ja 

tilasimme häneltä Pyrrön suvun tutkinnan. Tutkimus antoi meille erittäin 

paljon uutta lisätietoa sukumme esi-isistämme, kaukaisin esi-isä löytyi 

Ruskealan Soanlahdelta, Pekka Pyrrö s. 1640-1645.     

Sukumme kasvoi 13 sukupolven mittaiseksi. 
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Pekka Pyrrö s.n. 1640 - 1645 

Pyrröjen vanhin kantaisä Pekka Pyrrö on 

asunut Ruskealan Soanlahden kylällä jo 

ainakin vuonna 1674. Tämä osuu ikävästi 

Käkisalmen läänin läänitysaikaan, jota kesti 

1650-luvun alkuvuosista 1680-luvun alkuun. 

Tuolloin verotus oli lääninherroilla, eikä 

verotuskirjanpitoon merkitty veronmaksajien 

nimiä. Ainoat henkilölähteet tuolta ajalta 

ovatkin käräjäpöytäkirjoja. 

Pekka Pyrrö esiintyy käräjillä muutamia 

kertoja vuosien 1674–1699 välillä.  

Verotusluettelot puuttuvat vuosien 1652–1680 väliltä. Pyrröjä ei vielä 

esiintynyt Soanlahdella vuonna 1651 eli viimeisessä veroluettelossa 

ennen läänitysaikaa. Sen sijaan 1680–1690-luvuilla Pekka Pyrrö on 

isäntänä Soanlahden kylällä. Hän oli köyhtynyt ja oli vuonna 1696 

veronmaksukyvytön ja joutui kerjuulle. 
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Heikki Pyrrön jälkeläiset 1756 Impilahden Kerisyrjässä ja 

Pitkässärannassa. Heikki Henrik Pyrrön 1778 jälkeläiset jäivät 

Ruskealaan ja Pekka Pyrrön 1786 siirtyivät Sortavalan alueelle. 

Talvisodan syttyessä Impilahden ja Ruskealan seudun asukkaat 

siirrettiin Savon seudulle ja Sortavalan asukkaat Keski-Suomeen.  

Pyrrön suvun jälkipolvet  

Ruskealasta ovat  

asustaneet  luovutetun  

Karjalan  alueella  

seuraavasti: 
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DNA- tutkimus, Pyrröt kuuluvat  

haploryhmään I1. 

DNA- ja asiakirja tutkimuksessa ilmeni 

että Pyrröt kuuluvat I1 haploryhmään 

joka levisi Suomeen useana aaltona, 

mutta pääryhmät tulivat jo ennen 

ajanlaskun alkua ja siten ennen 

viikinkiaikaa. Suomalaisten I- 

haploisten pääryhmän isälinjan 

alkuperä kuuluu varhain, 

todennäköisesti yli 2000 vuotta sitten  

Varsinais-Suomen alueelle tulleeseen haaraan. Tämän yleisin alahaara 

(I-L287) syntyi noin 1900 vuotta sitten Satakunnassa tai Pirkanmaalla. 
Haploryhmä I-M170 – Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I-M170:~:text=Haplogroup%20I%20%28M170%29%20is%20a%20Y-chromosome%20DNA%20haplogroup.,in%20some%20Northern%20European%20and%20Southeastern%20European%20countries.
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I-M170:~:text=Haplogroup%20I%20%28M170%29%20is%20a%20Y-chromosome%20DNA%20haplogroup.,in%20some%20Northern%20European%20and%20Southeastern%20European%20countries.
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I-M170:~:text=Haplogroup%20I%20%28M170%29%20is%20a%20Y-chromosome%20DNA%20haplogroup.,in%20some%20Northern%20European%20and%20Southeastern%20European%20countries.
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I-M170:~:text=Haplogroup%20I%20%28M170%29%20is%20a%20Y-chromosome%20DNA%20haplogroup.,in%20some%20Northern%20European%20and%20Southeastern%20European%20countries.
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I-M170:~:text=Haplogroup%20I%20%28M170%29%20is%20a%20Y-chromosome%20DNA%20haplogroup.,in%20some%20Northern%20European%20and%20Southeastern%20European%20countries.
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I-M170:~:text=Haplogroup%20I%20%28M170%29%20is%20a%20Y-chromosome%20DNA%20haplogroup.,in%20some%20Northern%20European%20and%20Southeastern%20European%20countries.
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I-M170:~:text=Haplogroup%20I%20%28M170%29%20is%20a%20Y-chromosome%20DNA%20haplogroup.,in%20some%20Northern%20European%20and%20Southeastern%20European%20countries.
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I-M170:~:text=Haplogroup%20I%20%28M170%29%20is%20a%20Y-chromosome%20DNA%20haplogroup.,in%20some%20Northern%20European%20and%20Southeastern%20European%20countries.
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Pyrrön suvun DNA- jatkotutkimukset. 

Pyrrön sukuseura ry, on tehnyt neljän 

muun DNA- oksahaaraan (I-Y50616) 

kuuluvan suvun kanssa sopimuksen 

yhteistutkimuksesta. Savon Kaukosten 

sukuseura, Olavi Nissinen, J.I. Nissinen  

ja M. Laaksonen sukuhaarat. 

Tutkimuksen toteuttaa sukututkija FM Ari Kolehmainen. Suku- ja 

historiapalvelu Menneen jäljet. menneenjaljet.fi Tutkimuksessa selvitetään 

perinteisen asiakirjalähtöisen sukututkimuksen ja DNA-tutkimuksen 

avulla isälinjaisen oksanhaaran I-Y50616 alkuvaiheita ja 

osallistujatahojen linjojen yhteyksiä.  

Loppuraportissa edetään lähemmäs sitä ajankohtaa, kun sukuhaarat 

löytävät niille paikoilleen, mihin ne nykyisen asiakirjatiedon 

perusteella ovat juonnettavissa. Loppuraportti valmistuu 

vuodenvaihteessa 2022. 

http://www.menneenjaljet.fi/
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Piipsjärvi 

Pohjois-Pohjanmaan Pyrröt. 

Pohjois-Pohjanmaan Pyrrö-talot 

voivat myös olla Pyrröjen 

lähtöaluetta. Haastavan 

tutkittavan siitä tekee se, että 

Pohjanmaan 1600-luvun 

henkikirjoissa on aina 1680-luvun alkuun asti vain isäntä, muun 

talonväen nimiä ei mainita. Lisäksi tulosuunnalta Karjalasta 

puuttuvat veroluettelot 1650-luvun alusta 1680-luvun alkuvuosiin asti. 

Henkikirjoissa tavataan ensimmäisen kerran ainakin vuonna 1653 

Niilon poika Heikki Niilonpoika Pyrrö, josta tuli isäntä taloon 

vuoden 1661 jälkeen. Kun Niilo näyttää tyypilliseltä nimeltä 

Oulaisten Pyrröillä, on hyvä mahdollisuus, että ainakin 1670-luvulta 

lähtien Soanlahdella asunut Pekka Pyrrö olisi Niilo Ollinpoika 

Pyrrön (s. noin 1587) nuorin poika.  
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Pekka Pyrrön pojistahan eräs oli juuri Niilo (s. noin 1685), josta 

Soanlahden Pyrrö-suku polveutuu. Samat etunimet kulkivat usein 

suvussa, ja kun Pyrröjä ei monessa paikassa esiinny ennen Soanlahden 

Pyrröjen historianlehdille ilmestymistä, voidaan Oulaisten Piipsjärveä 

pitää hyvänä mahdollisuutena Pyrröjen alkujuurille. 

Kuvassa vuoden 1664 henkikirja ja Piipsjärven Pyrrö isäntänään Heikki Pyrrö (Hindrick Pörröi). 

Henkirahaa maksoivat myös hänen vaimonsa ja talossa asunut tilaton loinen. 

Vaikka Pekka Pyrröä ei esiinnykään verotusluetteloissa Piipsjärvellä, 

ei tätä voi pitää poissulkevana tekijänä, etteikö hän voisi olla 

Piipsjärveltä syntyisin. Veroluettelot ovat noina vuosikymmeninä vielä 

pelkistettyjä, joissa ei koko talon väkeä esiinny. Lisäksi Pekka olisi 

Heikkiä nuorempana poikana joka tapauksessa joutunut lähtemään 

kotitilaltaan etsimään toimeentuloa muualta. 

LÄHDE: Pyrrön sukuhaarojen, geneettinen DNA- ja asiakirjatutkimus 2021, FM Ari Kolehmainen, 

Menneen jäljet. 
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Miten olemme Karjalaan joutuneet? 

Mistä esivanhempamme on kotoisin? Meitä kiinnostaa, olivatko Pekka 

Pyrrön esivanhempansa niitä, jotka tulivat Karjalaan 1600-luvulla 

Savosta? Savosta siirtyneet tulokkaat saattoivat olla toki 

"paluumuuttajiakin"  Savoa kun oli aiemmin asutettu Laatokan 

Karjalasta käsin. Toisaalta karjalainen ortodoksisukukin saattaa olla 

läntistä alkuperää (esim. I- haploryhmää). 

Mistä Pyrröt ovat tulleet Soanlahdelle?  

Tulo ajoittuu oletettavasti ruptuurisodan (1656) 

jälkeisiin vuosiin, jolloin ortodoksien poismuutto 

kiihtyi Käkisalmen läänistä. Soanlahdelle jäi 

kuitenkin paljon ortodoksiväestöä, mutta tiloja 

autioitui sen verran, että myös Pyrröille riitti tila 

viljeltäväksi. 
Lisätietoa: Ruptuurisota – Wikipedia  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruptuurisota
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruptuurisota
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruptuurisota
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruptuurisota
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruptuurisota


8. - 9.10.2022 KUULUTKO SUKUUNI- tapahtuma 12 

Pyrrön sukuseura ry 

www.pyrronsukuseura.fi        

sposti: pyrro@pyrronsukuseura.fi  

facebook: Pyrrönsukuseura ry 

Lisätietoa Pyrrön suvusta. 

www.pyrronsukuseura.fi 
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