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Jäsentiedote

SukuSeura LyytikäiSet ry:n haLLituS 
kokoontui Tertin kartanossa Mikkelissä launataina 
4.3.2017. Kaikki jäsenet olivat päässeet paikalle. 
Kokouksen pääaiheena oli vuoden 2017 varsinai-
sen kokouksen ja sukutapaamisen valmistelu. 
Kokousasiat tulivat osaltamme hoidettua, mutta 
sen jälkeen kierros lasten perheiden luokse täytyi 
keskeyttää influenssan vuoksi ja palata kotiin 
vuodepotilaaksi jo maanantaina. 
 

Puheenjohtajan ja sihteerin terveiset 

hallituksen kokouksesta
oikeasti Lyytinen. Tutkijan mukaan asialle on 
useita mahdollisia selityksiä. 

Rantasalmen/Heinäveden Lyytikäisten alkuperä 
on vielä tuntematon. Tutkimus jatkuu ja selvitet-
tävää riittää vielä paljon. Tutkimusraportti on jä-
senten luettavissa sukuseuran sivuilla.*

Kari ja Riitta-Liisa Lyytikäinen

Sukututkija ari koLehmainen esitteli ennen 
kokouksen alkua tutkimuksensa tuloksia ja nyky-
tilannetta. Selvityksen mukaan Pohjois-Savon 
sukuhaarat yhdistyivät keskenään kantapaikkana 
Kuopion Lyytikkälän kylä. Meille oli kiinnostavaa 
se, ettei Rantasalmen/Heinäveden haara yhdisty-
nyt Pohjois-Savon Lyytikäisiin ainakaan isälinjan 
mukaan. Sen sijaan Heinäveden Lyytikäiset ovat 
yhden osuman mukaan samaa haploryhmää kuin 
Kuopion Lyytiset. Jännittävää, jos sukunimi olisi 

Lyytikäisten kantasukuhaaroja

 Tämä tutkimus keskittyy Kuopion ja Rantasalmen ympäristön (myös 
Heinävesi) Lyytikäisiin.

 Pohjois-Savon Lyytikäiset yhdistyvät samaan sukuun: kantaveljekset 
Paavo ja Olli Lyytikäinen olivat lähtöisin ilmeisesti Pellosniemen
pitäjästä.

 Pellosniemen Lyytikäisiä, eli myöhemmän Ristiinan ja Mäntyharjun 
sukuhaaroja, tämä tutkimus ei vielä tarkemmin käsittele.

 Rantasalmella ei ole Lyytikäisiä ennen 1600-luvun alkua. 
 Tällä hetkellä vasta kahdesta Lyytikäisten sukuhaarasta (Kuopio ja 

Heinävesi) on valmis isälinjan DNA-testi. Sen perusteella näillä 
sukuhaaroilla ei ole yhteistä kantaisää – > ainakaan isälinjassa.

 Tarvitaan lisää DNA-tuloksia.

Hallitus koolla Tertin kartanossa.

*Kannattaa käydä lukemassa, paljon mielenkiintoista tietoa.



Jos joku vielä innostuisi DNA-testin* ottamisesta, 
tässä vielä Ari Kolehmaiselta yksityiskohtaiset 
ohjeet DNA-testin tilaamiseen ja näytteenottoon.

DNA-testit tilataan Suomi DNA-projektin kautta: 
www.familytreedna.com/groups/finland/about/background

Tilauslomake löytyy samalta sivulta: 
www.familytreedna.com/group-join.aspx?&group=Finland&vGroup=Finland

Sinne syötetään omat osoitetiedot ja pankki/luottokortti-
tiedot. 

Isälinjaisista testeistä valitaan perustesti Y-DNA67. 
Testipaketti saapuu noin parin viikon kuluessa kotiosoit-
teeseesi. Testipaketissa mukana on kaikki tarvittava 
näytteenottoon. 

Molemmista sisäposkista kaaputetaan sylkinäyte. Ennen 
näytteenottoa on syytä olla syömättä, juomatta ja ham-
paita pesemättä vähintään tunnin ajan. Poski kerrallaan 
kaaputetaan mukana tulleilla näytepuikoilla minuutin ver-
ran posken sisäpinnasta sylkeä ja tämän jälkeen puikon 
päässä oleva harja pudotetaan puikon yläpäästä nappia 
painamalla koeputkeen (viime aikoina ollut mukana myös 
päästä katkaistavia testipuikkoja). Tämä toistetaan mo-
lempien poskien kohdalla. Mukana olevaan lappuun mer-
kitään vanhempien alkuperä (yleensä siis Finland) ja alle-
kirjoitetaan paperi. Näin testitulosta voi verrata muihin 
näytteisiin. 

Putkilot laitetaan mukana tulleeseen pussiin ja kaikki lai-
tetaan palautuskuoreen jossa on osoite valmiina. Paketti 
kannattaa lähettää tavallisena kirjeenä vaikka FTDNA 
(Family Tree DNA) suosittelee pakettina lähet tämistä. 
Postista on hyvä pyytää mukaan tullin tarra. Odotusaika 
on kaikkiaan muutamia kuukausia. 

Tässä tarkemmat erityisohjeet testin tilaamista varten:

1. Valitse testi Y-DNA67 ja klikkaa Order Now keltaisesta 
painikkeesta kyseisen testin kohdalla. 
2. Valitse sukupuoli eli Male (isälinja). 
3. Klikkaa vihreästä palkista Proceed to checkout. 
4. Täytä Billing Address -kohdan tyhjät kohdat: 
Email address=sähköpostiosoite, confirm email 
address=varmista sähköposti eli sama uudestaan, 
First name ja last name kohtiin etu- ja sukunimet, 
Middle name ja phone number jätetään tyhjäksi, 
Street adress = katuosoite, Address line 2=postinumero, 
city-kohtaan postitoimipaikka, country = maa valitaan 
vetovalikosta Finland. Muut voi jättää tyhjäksi. 

Payment method -kohtaan Name on Card –> oma nimi ja 
debit/credit card number –> pankki/luottokortin numero 
kortin etuosasta, expires-kohtaan tulee aika, jolloin kortti 
umpeutuu. Sekin näkyy kortista. Valitaan vetovalikosta 
kuukausi ja vuosi. CVC-kohtaan tulee luotto/pankkikortin 
takaa kolminumeroinen luku. 

Sitten vaan klikataan vihreästä palkista Accept Terms & 
Complete Purchase. Näin tilaus on tehty. 

* Sukuhaarojen yhdistämiseksi pitäisi saada tutkimustu
loksia dna:sta mahdollisimman monelta.

Vuoden 2017 Sääntömääräinen 
VarSinainen kokouS päätettiin pitää sunnun-
taina 6.8.2017 klo 13 Mikkelin upseerikerholla 
(Porrassalmen Rantatie 2, 50700 Mikkeli). 

Kokous pakettiin 33 €/henkilö sisältyy lounas 
ja kaksi kahvia. Kokoontuminen alkaa klo 10 
ja klo 12 on lounas. 

Kokouksen yhteydessä Ari Kolehmainen esittelee 
tutkimuksensa tulokset. Varsinaisen kokouspäi-
vän lisäksi järjestetään lauantaina 5.8. Suomi 100 
-juhlavuoden merkeissä tutustumiskäynnit Mikke-
lin Päämajamuseoon ja viestikeskus Lokkiin Pää-
majankuja 1–3, 50100 Mikkeli. Kokoontuminen on 
klo 10.00 Päämajamuseon edessä. 

kutsu vuoden 2017 
sääntömääräiseen 

varsinaiseen kokoukseen 
ja vapaamuotoiseen suku-

tapaamiseen mikkeliin

Jos aikaa ja voimia jää, voimme vierailla myös 
Jalkaväkimuseossa vanhalla kasarmialueella. 
Sukutapaaminen kannattaa merkitä kalenteriin ja 
tarvittaessa varata heti majoitus Mikkelistä, koska 
samaan aikaan siellä on muita tapahtumia*. 

Ruoka- ja kahvitarjoiluiden vuoksi tarvitaan 
ilmoittautuminen 15.7.2017 mennessä sihteerille 
riittalyy@gmail.com tai 050 302 7478.

Toivomme runsasta osanottoa mielenkiintoiseen 
sukutapaamiseen.

* Mikkelissä järjes tetään ensi kesänä asuntomessut. 

Tekemistä siis riittää useammallekin päivälle. Suosit

telen tekemään majoitusvaraukset mahdollisimman 

pian, sillä Mikkelin majoituskapasiteetti on hyvin rajalli

nen Asuntomessujen vuoksi, vinkkaa amanuenssi Olli

Pekka Leskinen (Mikkelin kaupungin museot).

Mikkelin kaupungin museot / Harri Heinonen
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