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Pyrrön sukuseura ry:n toimintakertomus 2021

    

Yleistä  Sukuseuran tarkoituksena on koota yhteen kaikki Pyrröjen sukuhaarat 

niin kotimaassa kuin luovutetun Karjalan alueella. Seurata sukujen 

vaiheita ja historiaa, vaalia sukujen perinteitä ja edistää 

yhteenkuuluvuuden tunnetta sukujen ja siihen liittyvien muiden sukujen 

jäsenten keskuudessa. 

 Vuosi 2021 oli seura yhdestoista (11) virallinen toimintavuosi. Seuran perustava 

vuosikokous pidettiin Kittilän Äkäslompolossa 29.8.2010 

http://www.pyrronsukuseura.fi/Sukukokoukset/, seura merkittiin 

yhdistysrekisteriin 16.11.2010. Sääntömuutos hyväksyttiin PRH:ssa 24.10.2018 

Sukuseuran rekisteritunnus on Y-3069294-1. 

Tavoite Sukuseuran tavoite on tutkia ja kerätä tietoa Pyrrön alkuperäisiä esi-isiä ja 

heidän jälkipolviin sukuun kuuluvia henkilöitä aina nykyhetkeen saakka, heidän 

asuinsijoista, elämästään ja muuttamisesta Luovutetun Karjalan alueelta 

Suomeen. 

 Olemme käyttäneet myös ammatti sukututkijoita apunamme selvittääksemme 

suvun alkuperän syntyä. Näihin kerättyihin tietoihin on sukuseuran jäsenet 

tuonut paljon tietoa varsinkin Luovutetun Karjalan ajoilta. Vuoden aikana 

tutkittiin myös Pohjanmaan Pyrröjä, varmuutta Ruskealan Soanlahden Pyrröihin 

ei ole saatu, johtuen asiakirjojen puutteellisuudesta. Näitä tietoja sukuseura 

haluaa tutkia, dokumentoida ja levittää tiedoksi nykypolville, ettei sukumme 

historia jää unholaan.  

http://www.pyrronsukuseura.fi/Sukukokoukset/
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Pyrrön suvun kantaisä 

Asiakirjoihin ja geneettisen DNA- tutkimuksissa edettiin v. 2021 merkittävästi 

ajasta taaksepäin ”kantaisäksi” tutkimuksissa löytynyt Pekka Pyrrö s.n. 1640-

1645 Ruskealan Soanlahdesta ja hänen jälkipolvensa Niilo s.n. 1685-1690 Pyrröt 

ovat Pekan jälkipolvea, myös Niilo Juhonpojan s.n. 1748 sukuhaara jonka 

varmuus saatiin DNA-tutkimuksella. DNA- tutkimuksella Pyrrö nimenä vankistuu 

Savoon ja mm. Nissisiin, vuonna 2022 toteutettava yhteistutkimus neljän muun 

suvun kanssa toivottavasti kertoo miten sukumme nivoutuu Savoon ja Nissisiin.  

Pohjanmaan Pyrröihin yhteys Ruskealan Soanlahden kylän Pekka Pyrröstä jää 

toistaiseksi epätietoisuuteen asiakirjojen puutteellisuuden takia. 

Sukututkimuksen lähtökohdat suvussa  

Asia kirjoihin perustuva sukututkimus. 

Sukuseuran kantaisäksi voidaan tällää hetkellä määritellä v. 2021 tehty 

tarkennettu asiakirjatutkimus luovutetun Karjalan alueen Ruskealan Soanlahden 

kylän väestöluettelosta. 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. 

Vuoden 1722 väestöluettelo käsittää myös Ruskealan pitäjän. Luettelossa 

käytettiin valitettavan kitsaasti sukunimiä. On kuitenkin pääteltävissä 

myöhempien väestöluetteloiden perusteella, että 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). 

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. 

Kaikki vuoden 1754 väestöluetteloon merkityt Pyrröt näyttävät olevan Niilo 

Pekanpoika Pyrrön (s.n. 1685-1690) jälkeläisiä. Pyrröt eivät siten ole suoraan 

Savosta tulleet, vaan lähiseudulta Soanlahdelta. 

Pohjois-Pohjanmaan Pyrröt 

Nimeä 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. 

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 
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1670-luvulta lähtien Soanlahdella asunut Pekka Pyrrö olisi Niilo Ollinpoika Pyrrön 

(s. noin 1587) nuorin poika. 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. 

Geneettinen DNA- tutkimus  

Sukukirja / DNA- asiakirja tutkimus 2021 

Pyrröjen Y-DNA tuo läheisen yhteyden Nissisten sukuun. Nissisistä polveutuvat 

Joroisten Kaukoset, jotka ovat samalla oksalla (I-Y50616) tällä hetkellä 

isälinjaisessa DNA-puussa Pyrröjen kanssa. Toisaalta Nissisiä on hyvin paljon 

myös Ruskealassa. Voisivatko Pyrröt siten suorastaan olla Nissisiä vai Nissisten 

melko läheinen läsnäolo vain sattumaa? Jos Pyrröt suorastaan olisivat Nissisiä, 

voisi Pyrrö olla myös Nissisille syntynyt lisänimi. Kun Pyrröjen kaksi varhain 

haarautuvaa sukulinjaa eli Ruskealan ja Impilahden haara näyttävät Y37:n 

perusteella olevan samaa isälinjaa, voidaan isälinjan myöhempi poikkeama sulkea 

pois. Näin isälinjat ovat yhtenevät jo Niilo Pekanpoika Pyrröstä (s. noin 1685) 

lähtien. 

Nissiset voivat myös sattumalta olla läheisiä, mutta yhteys voi mennä silti 

keskiajalle. Toisaalta on huomioitava, että YFull-osumista löytyy Nissi-alkuisia 

osumia jo I-Y17220 mutaation kohdalta. Tämä oksa on kuitenkin peräisin noin 

700–800-luvulta. Joroisten Nissiset eli myöhemmät Kaukoset ovat kuitenkin 

selvästi lähempiä Pyrröille. Toisaalta Tuusniemen Heiskasten BigY voisi olla 

mielenkiintoinen Pyrröjen kannalta. 

Pyrrön sukuhaarojen geneettisen DNA- ja asiakirjatutkimuksen toteutti 

sukututkija FM Ari Kolehmainen, Menneen jäljet. Tutkimuksen taittoi ”kirjaseksi” 

sukukirjammekin taittanut Tapio Roulamo.  

Geneettinen DNA- yhteistutkimus  

              Tutkimukseen osallistuvat tahot:  

Pyrrön sukuseura ry / Seppo Pyrrö pyrro@pyrronsukuseura.fi 

Savon Kaukosten sukuseura / Esko Kaukonen esko.kaukonen@gmail.com 

Olavi Nissinen, Leila Terholehto-Säteri leila.terholehtosateri@gmail.com 

Juha Ilmari Nissinen jp.nissinen@gmail.com 

Mauri Laaksonen / Paula Laaksonen pmlaaksonen@saunalahti.fi 

 

Tehtävä: 

 

Tutkimuksessa selvitetään perinteisen asiakirjalähtöisen sukututkimuksen ja DNA-

tutkimuksen avulla isälinjaisen oksanhaaran I-Y50616 alkuvaiheita ja 

osallistujatahojen linjojen yhteyksiä.  

 

Raportointi: 

Tutkimus jakautuu kahteen etappiin. Väliraportointi suoritetaan 31.5.2022 

mennessä. Sen yhteydessä toimeksisaaja raportoi tutkimuksen sen hetkisestä 

tilanteesta, eli mitä asiakirjoista ja DNA:sta on löytynyt ja kuinka väliraportista 

mailto:pyrro@pyrronsukuseura.fi
mailto:esko.kaukonen@gmail.com
mailto:leila.terholehtosateri@gmail.com
mailto:jp.nissinen@gmail.com
mailto:pmlaaksonen@saunalahti.fi
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edetään loppuraporttiin. Väliraportointi keskittyy ns. päälinjoihin ja yksityiskohtiin 

mennään tarkemmin loppuraportissa.  

Väliraportin pääpaino on isälinjaisen ryhmän alku- ja syntyhistoriassa, kun 

loppuraportissa edetään lähemmäs sitä ajankohtaa, kun sukuhaarat löytävät niille 

paikoilleen, mihin ne nykyisen asiakirjatiedon perusteella ovat juonnettavissa. 

Väliraportin on määrä valmistua 31.5.2022 mennessä ja loppuraportti 31.12.2022 

mennessä. 

Tiedotus  Sukuseuran tiedotus kanavina toimivat internet sivut, palvelun ylläpitäjänä oli 

(Suomen Hostingpalvelu Oy, https://www.hostingpalvelu.fi ) 7.10.2021 asti, 

uniikkeja vierailuja sivuille vuoden alusta tehtiin 1 871 kertaa. 

Kotisivujen palvelimen ylläpitäjä vaihdettiin Lokakuun 7 pnä 2021 päivän jälkeen 

avattiin sukuseuran uudet kotisivut ZONER Oy, https://zoner.fi. 

Uusien kotisivun ulkoasun suunnittelusta vastasi Riku Pyrrö ja sivuston sisällöstä 

ja päivityksestä vastaa Seppo Pyrrö, uniikkeja vierailuja loppuvuoden 2021 aikana 

tehtiin 1390 kertaa. kotisivujen os. www.pyrronsukuseura.fi.  

Uniikkien kävijämäärä kotisivuillamme oli vuonna 2021, 3261 kertaa. Sukuseuran 

kotisivut on avattu 2011 sen jälkeen kotisivuihimme on tutustuttu yhteensä 15 

665 kertaa.   

Kotisivujemme linkit ovat näkyvillä myös ”kuulutko sukuuni 2021” Osastot – 

Kuulutko Sukuuni ja sukututkimustoimisto Menneen Jäljet Suosittelijat | Menneen jäljet 

(menneenjaljet.fi) sivuilla.  

Toisena tiedotuskanavana facebook- sivut os: pyrronsukuseura.fi. Sivuilla on 

vakituisia seuraajia 36 henkilöä. Sivuja ylläpitää on Riku Pyrrö ja Taija Pyrrö  

Sukuseuran sähköposti os. pyrro@pyrronsukuseura.fi 

Jäsenten tiedotuskanavana on pääsääntöisesti sähköposti, postia lähetettiin 2021 

16 jäsentiedotetta, sekä kirjeet. 

Sukuseuran hallitus 

Sukuseura hallitukseen ovat kuuluneet:  

puheenjohtaja, taloudenhoitaja Seppo Pyrrö,  

varapuheenjohtaja, sihteeri Jyri Pyrrö 

hallituksen jäsenenä, Riku Pyrrö ja Pekka Mononen.  

 

Seuran hallitus kokoontui toimintavuonna yhden (1) kerran puhelinkokouksena, 

sekä neljä (6) kertaa JiziMeet- videokokouksena.  

 

Sukuseuran toiminnantarkastajana on toiminut Anni Pyrrö 

 

 

Jäsenet Seuran jäsenmäärä 31.12.202 oli 44 henkilöä ja 8 nuorisojäsentä. Vuoden aikana 

sukuseuraan liittyi 3 jäsentä. 

Talous  Seuran jäsenmaksu oli 20 euroa/jäsen, yli 70 vuotiaat seuran henkilö- ja alle 18 

vuotiaat nuorisojäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta. 

https://www.hostingpalvelu.fi/
https://zoner.fi/
http://www.pyrronsukuseura.fi/
https://kuulutkosukuuni.com/osastot-2/
https://kuulutkosukuuni.com/osastot-2/
https://www.menneenjaljet.fi/suosittelijat/
https://www.menneenjaljet.fi/suosittelijat/
mailto:pyrro@pyrronsukuseura.fi
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Talous perustuu jäsenmaksuihin ja kerättyyn ylimääräiseen kannatusmaksuun, 

sekä DNA- ja asiakirjatutkimus raportin tuloista.  

 Seuran vuosittaiset suurimmat kuluerät ovat olleet: DNA / asiakirjatutkimukset, 

kotisivujen ylläpito ja pankkipalvelut.    

 

Sukuseuran neljäs varsinainen sukukokous 

 

Sukukokous pidettiin poikkeuksellisesti ZOOM- videokokouksen välityksellä 

6.11.2021, vallitsevan korona epidemian takia. 

Kokous hyväksyi / vahvisti yksimielisesti varsinaisen sukukokouksen väliseltä 

ajalta tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan lausunnot, sekä 

toimintasuunnitelmat seuraavalle kolmivuotiskaudelle. 

  

Kokouksessa valitsi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi hallituksen toimihenkilöt ja 

toiminnantarkastajan. 

 sukuseuran puheenjohtaja:  Seppo Pyrrö 

 varapuheenjohtaja:  Pekka Mononen 

 kaksi hallituksen jäsentä: Riku Pyrrö ja Leena Karmakallio 

 toiminnantarkastaja   Anni Pyrrö 

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan. 

 

Jäsenmaksut: 

 

Sukuseuran juoksevien kulujen kattamiseksi mm. vuotuiset pankkikulut, web- 

kotisivujen ylläpito, domain ja sukututkimukseen liittyvät kustannukset. 

 

Sukukokous 2021 vahvisti jäsenmaksuksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 

seuraavasti: 

alle 70v henkilö 25€/vuosi ja täyttäessään 70v henkilön jäsenmaksu on 

10€/vuosi, muuten toimitaan sukuseuran sääntöjen 3§ mukaan. 

 

Kokoukseen osallistui 10 sukuseuran jäsentä.   

 

Kokouksen päätteeksi sukututkija FM Ari Kolehmainen (Menneen jäljet) kuultiin 

tutkimus esitelmä: Pyrrön sukuhaarojen geneettinen DNA- ja asiakirjatutkimus 

2021 Zoom-Videokokous 2021 (pyrronsukuseura.fi)  
 

31.12.2021 

 Pyrrön sukuseura ry 

 hallitus 

 

 

http://www.pyrronsukuseura.fi/Zoom-Videokokous-2021/

