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Tutkijan esittely ja sukututkimustausta

• FM (Suomen historia) 2006 Joensuun yliopistosta.

• Sukututkimusta vuodesta 1999. Alkoi harrastuspohjalta ja 
päädyin sitä kautta opiskelemaan Suomen historiaa.

• Erityisosaaminen 1500-1600-lukujen tutkimus ja geneettinen 
sukututkimus.

• Tutkinut erityisesti Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Keski-
Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan alueita.

• Ammattisukututkijana: Suku- ja historiapalvelu Menneen jäljet.



Pyrröjen alkujuuret Y-DNA:n perusteella

• Ruskealan Pyrröistä on otettu tarkin isälinjainen FTDNA:n testi BigY 700. 
Haploryhmä on tarkentunut aiemmasta raportista kaksi askelta 
lähemmäs ja on I-Y46379. Nissisten ja Joroisten Kaukosten (entisiä 
Nissisiä) testit ovat selvittäneet Pyrröjenkin alkuperää. Yksi 
markkeritesteissä lähellä oleva suku Tuusniemen Heiskaset, eivät ole 
suostuneet päivittämään testiä BigY-tasolle.

• Impilahden Pyrröistä on vain 37 markkerin testi, mutta se osoittaa suvun 
kuuluvan myös I1-haploon (I-M253). Etäisyys on neljä markkerimutaatiota 
Ruskealan Pyrröistä. Markkerimutaatiot ovat hyvin satunnaisia, joten 
tällainen etäisyys on mahdollista, etenkin kun isälinjojen yhtyminen 
menee lähimmillään 1600–1700-luvun taitteeseen. 

• BigY-tulos Impilahden haarasta olisi hyvä varmistus. 



Pyrröjen isälinjan vaiheet



Pyrröt ovatkin Nissisiä



Pyrröjen alkujuuret nimistön ja asiakirjojen 
perusteella

• Pyrrö esiintyy talonnimenä etenkin Pohjois-Pohjanmaalla, Oulaisten Piipsjärvellä
ja Kärsämäellä. On mahdollista, että Pyrröt ovat tulleet Ruskealaan Pohjois-
Pohjanmaalta, mutta hankaluuksia aiheuttaa Pohjois-Karjalan materiaalin 
heikkous 1600-luvulta.

• 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. 

• Pyrröjä ei vielä esiintynyt Soanlahdella vuonna 1651 eli viimeisessä veroluettelossa 
ennen läänitysaikaa. Sen sijaan 1680–1690-luvuilla Pekka Pyrrö on isäntänä 
Soanlahden kylällä. Viimeisessä veroluettelossa ennen Suurta Pohjan sotaa ja 
isovihaa esiintyivät Pekka ja Matti Pyrrö vuonna 1696.



Pyrröt isovihan jälkeen Soanlahdella

• Kantaisä Pekka Pyrröllä, jonka voidaan olettaa syntyneen noin 1640–1645, oli 
ainakin kolme aikuiseksi elänyttä poikaa. Pojat Matti, Pekka ja Niilo löytyvät 1700-
luvun väestöluetteloista. Matti esiintyi jo vuoden 1696 savuluettelossa.

• Vuoden 1722 väestöluettelo käsittää myös Ruskealan pitäjän. Pyrröjä edustavat 
vuoden 1722 Soanlahden perheistä 52v-vuotias Matti Pekanpoika (s. noin 1670), 
vaimonsa Kaarina Paavontytär (s. noin 1680), heidän lapset Maria (s. noin 1713) ja 
Antti (s. noin 1719), Matin nuorempi veli Niilo Pekanpoika (s. noin 1690), Niilon 
vaimo Helena Juhontytär (s. noin 1693) ja heidän poikansa Pekka (s. noin 1717).

• Seuraava lähde on vuoden 1727 verorevisiomaakirja. Pyrröillä oli tuolloin 
Soanlahden kylällä kaksi taloa. Toista hallitsi Niilo Pekanpoika Pyrrö ja toista 
yhdessä veljekset Matti Pekan-poika ja Pekka Pekanpoika Pyrrö. Vuoden 1722 
väestöluettelosta Pekka Pekanpoika Pyrrö puuttui. Myös Niilo Pyrrön lapsista osa 
puuttuu väestöluettelosta, eivätkä myöskään iät osu kohdilleen. 



Pyrröt pikkuvihan jälkeen

• Vuodelta 1753 on olemassa verorevisiomaakirja ja vuodelta 1754 väestöluettelo.

• Niilo Pyrrö on tuossa vaiheessa siirtynyt Soanlahdelta Kontioleppälahden 
kylään. Hän asuu Antti Jääskeläisen entistä taloa. Soanlahden kylällä sijainnut 
Niilo Pyrrön talo on sen sijaan päätynyt ortodoksisukuisella Osip Kauppiselle. 
Matti ja Pekka Pyrrön aiempaa taloa Soanlahden kylässä hallitsevat vuonna 1753 
Matti Skinnari ja Trofim Fedorov.

• Impilahden sukuhaaran kantaisä Niilo Juhonpoika Pyrrö (s. noin 1743) on 
mahdollisesti Juho Niilonpoika Pyrrön (s. noin 1714) ja vaimonsa Regina Sunin (s. 
noin 1713) poika. Vuoden 1754 väestöluettelossa Niilon syntymävuosi olisi noin 
1748. Ainakaan väestöluettelosta ei löydy muita sopivia Niilo Pyrröjä.

• Oletettavasti Impilahden ja Ruskealan haarat yhdistyisivät Niilo Pyrrössä (s. 
noin 1685-1690). Ruskealan haara polveutuisi hänen pojastaan Niilosta (s. noin 
1724) ja Impilahden haara pojasta Juhosta (s. noin 1714).



Nissiset ja Pyrröt kartalla



Pohjanmaan Pyrröt

• Pyrrön talo on ilmeisesti perustettu vuonna 1607 Olli Niilonpojan toimesta. Veroluetteloiden 
perusteella ¼ manttaalin suuruinen talo, joka näyttäisi olevan myöhempi Pyrrö, ilmestyy 
maakirjoihin jo vuonna 1606. Vielä edellisen vuoden maakirjassa (v. 1605) Olli Niilonpoikaa 
verotettiin yhdessä Heikki Pekanpojan kanssa ¾ manttaalin suuruisella tilalla. Ilmeisesti tuo 
talo on Piipsjärven Rautio (myöhempi Mikkola).

• Olli Niilonpoika oli veroluetteloiden perusteella talon isäntänä vuoteen 1635 asti. Nimeä Pyrrö
ei kuitenkaan vielä noina vuosina tule esille. Löysin ensimmäisen kerran Pyrrö nimen vuoden 
1645 henkikirjassa Niilo Ollinpojan kohdalla. Niilo Ollinpoika seurasi isäntänä vuodesta 1641 
lähtien.

• 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. 

• Ongelman muodostaa se, että jos Pyrröt polveutuisivat Pohjanmaan Pyrröistä, pitäisi 
Pohjanmaan Pyrröjenkin olla alkuperältään Nissisiä.



Nissisten suku

• Pyrröt kuuluvat Nissisten suvun sisäisiin haaroihin isälinjan perusteella.

• Nissiset ovat alkuperältään savolainen suku Joroisten Kaitaisten kylältä.

• Asiakirjojen alkaessa 1540-luvulla Nissiset olivat vielä pieni suku, jolla oli 
kolme taloa Savossa.

• Vuoden 1561 verollepanomaakirjassa Nissisillä oli edelleen kaksi kantataloa 
Joroisten Kaitaisten kylällä: arviokunta n:o 710, jota isännöi Niilo 
Klemetinpoika Nissinen ja arviokunta n:o 719, jota hallitsivat Lauri 
Pekanpoika, Niilo Laurinpoika ja Olli Laurinpoika Nissinen. Osa sukuhaaroista 
muuttui Joroisissa nimelle Kaukonen.

• Nissiset olivat levittäytyneet myös vahvasti Ylä-Savoon, jonne oli noussut 
Nissilän kylä myöhempään Vieremän pitäjään (ak 1755, isäntä Paavo 
Nissinen). Nissisiä oli myös myöhemmän Sonkajärven Sälevällä (ak 1780, 
isäntä Klemetti Nissinen).



Tutkimuksen jatkonäkymiä

• Keskiössä on nyt Nissisten tutkimus, sillä Pyrrötkin kytkeytyvät Nissisiin.

• On mahdollista, että Pyrröjen isälinja yhdistyy Nissisiin 1600-1700-luvun taitteessa 
Soanlahdella. Tämä tarkoittaisi sitä, että Pyrröjen sukunimi ja sosiaalinen suku voisi 
tulla Pohjanmaalta, mutta Soanlahden alkusukupolvissa biologinen isä olisi ollut 
Nissinen. Nissisiä asui samaan aikaan myös Soanlahdella.

• Toinen vaihtoehto on se, että jos Pyrröjen isälinjaketju on katkeamaton, ovat 
Pohjanmaan Pyrröt myös olleet Nissisiä isälinjaltaan. 

• Ensimmäistä vaihtoehtoa tukee Pyrröjen ja Nissisten läheisyys: yhteisiä mutaatiota 
Soanlahden Pyrröillä ja Nissisillä on neljä kappaletta. Se osoittaa, että Pyrröt ovat 
selvästi lähempänä juuri Soanlahden Nissisiä kuin Joroisiin jääneitä Nissisiä, joiden 
sukunimi vaihtui Kaukoseksi.



Tutkijan yhteystiedot

•Sähköposti: kolehmainen.ari@gmail.com

•Puhelin: 040 830 6457.

•Suku- ja historiapalvelu Menneen jäljet.

•https://menneenjaljet.fi/
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