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Johdanto 
Tämän kertomuksen olen mukaillut ja 

täydentänyt vuosien 2009 ja 2015 su-

kupäivillä pitämistäni esitelmistä, jot-

ka perustuvat arkistolähteisiin eli ar-

kistojen historiallisiin asiakirjoihin.  

Kolehmaisista kertovat tiedot olen 

poiminut Ari Kolehmaisen tekemästä 

sukututkimuksesta |3|. Tiivistelmä esi-

telmien sisällöstä on julkaistu netti-

sivulla ”Varhaiset esipolvet” |1|, jonka 
linkkien kautta avautuvat myös DNA-

sukututkimuksesta kertovat nettisivut 

ja Arin sukututkimusraportti. 

Kuvissa näkyvien asiakirjojen teksti 
on varsin vaikeaselkoista, koska kir-

jainten ulkoasu ja kirjoitustyyli sekä 

ruotsin kieli ovat vuosisatojen kulues-

sa vaihdelleet suuresti. 

Kanaset 

Pyhäjärven Kaurasten sukukirjaa toi-

mitettaessa en osannut kiinnittää tar-

peeksi huomiota sukunimeen Kana-

nen, joka esiintyy kirkonkirjoissa 

1700-luvulla Kaurakankaan talossa 

asuneista. Niinpä sukukirjan sivulla 13 
julkaistiin arvuuttelu siitä oliko ”Lauri 

Kaurakangas” jonkin Mäkiöiskylän 

Rönkön talon isäntä vai ei. Kirjassa 

myös mainitaan, ettei ole varmaa, oli-

ko Kaurakankaan isännäksi ensi ker-

ran v. 1739 merkityn Matti Matin-

poika Rönkön isoisä samaa taloa vuo-

teen 1689 asti isännöinyt Lauri Lau-

rinpoika, josta sukukirjassamme käy-

tetään nimeä Lauri Kaurakangas. Su-

kukirjan julkaisun jälkeen selvisi, että 
Kaurasten varhaisimpia esivanhempia 

kannattaa etsiä muualta kuin Rönkön 

talojen aikaisempien isäntien joukosta. 

Sukunimi Kananen ehkä johdattaisi 

meidät  löytämään lisää tietoa kaukai-

simmista esipolvista.  

Kaurasten suvussa säilyi suullista pe-

rimätietoa, jonka Viipurin sukuhaaran 

Matti Aataminpoika Kauranen (1866-

1948) merkitsi muistiin. Muistiinpanot 

tuhoutuivat Talvisodassa, mutta nyky-

aikaan asti säilyi hämäränä perimätie-

tona, että Pyhäjärvellä 1700-luvulla 

asuneet Kaurasten suvun varhaisim-

mat sukupolvet tunnettiin myös nimel-
lä Kananen, nimien Rönkkö, Kaura-

kangas ja Kaurala lisäksi.

Vuosien 1810-1818 Kiuruveden rippi-

kirjasta löytyi yksi todiste siitä, että 
sukunimi Kananen oli Kaurakankaan 

taloon muuttaneiden esipolviemme 

käytössä. Kalliojärven Auvilan talon 

vuonna 1811 kuollut isäntä on merkit-

ty rippikirjaan muodossa ”Eric Au-

vin_” (kuva ylhäällä). Hänen Fredric-

poikansa vaimona mainitaan Anna 

Kananen. Annan syntymäaika 

20.1.1774 täsmää mm vuosien 1779-

1786 Pyhäjärven rippikirjaan merki-

tyn, Kauralan talon Anna-tyttären syn-

tymäajan kanssa. Kaurasten sukuluet-
telossa hänestä käytetään nimeä Anna 

Pekantytär Kaurala (1774-1840; per-

hetaulu 414). Anna mainitaan nimellä 

Anna Kananen myös vuosien 1819-

1829 Kiuruveden rippikirjassa. Kuol-

leiden ja haudattujen kirjassa 

10.2.1840 kuollut Anna mainitaan 

talollisen leskenä ja nimellä Anna Ka-

nanen. Se että kysymys on samasta 

Annasta saa vahvistuksen myös Pyhä-

järven vihittyjen kirjasta, jossa maini-
taan, että 6.4.1797 talollisen poika ja 

poikamies Fredric Erkinpoika Auvi-

nen Kiuruvedeltä vihittiin naimatto-

man talontytön Anna Pekantytär Rön-

kön kanssa Pehr Ticklenin edessä, 

morsian juhla-asussa: ”År 1797 Wig-

de. April 6. Bondesonen och 

ungkarlen Fredric Erics son Auvinen 

ifr. Kiuruvesi med Bonde dottern och 

pigan Anna Pehrs dr. Rönkö vigd inf. 

Pehr Ticklen  [med skrud]”. 

Vanhan sukunimen käyttö Savon puo-

lella oli luontevaa, ja se oli vielä sil-

loin Kauralan talon asukkailla muis-

tissa. Anna Pekantyttären isänisän isä 

Matti Laurinpoika lienee käyttänyt 
Pyhäjärvelläkin Koivujärvellä käytös-

sä ollutta sukunimeään Kananen tai 

edellisen asuinpaikkansa nimeä Savo-

lainen, varmaan senkin jälkeen kun 

hän noin 70-vuotiaana muutti Matti-

poikansa isännöimään Kaurakankaan 

taloon. 

Matti Matinpoika esiintyy Mäkiöis-

kylän isäntien luettelossa Rönkön ta-
lon kohdalla ensimmäisen kerran vuo-

den 1739 läänintileissä, muodossa 

Rönckö Matts. Kirkonkirjoissa tuon 

tilan aikaisemmista asukkaista on 

merkintöjä lisänimillä Kaura ja 

Rönckö. Jo vuonna 1738 on Pyhä-

järven vihittyjen luetteloon merkitty 

Matti Matinpoika Kaura vihityiksi 

23.7.1738 Anna Pekantytär Parvian 

kanssa. Tästä voidaan päätellä että 

Matti Matinpoika oli muuttanut Kau-

ran eli Kaurakankaan taloon viimeis-
tään heinäkuussa 1738. Kesti aikansa 

ennen kuin uusi isäntä mainitaan 

muissa asiakirjoissa. 

Sukunimi Kananen esiintyy myös Py-
häjärven kastettujen kirjassa 5.8.1739 

syntyneen Matin isän nimenä:   1    

”5/8 Matts Mattss. Cananens och h. 

Anna Pehrs drs. son Matts. Nöddöpt af 

Gabr. Frimodig och confirmerades d. 

14/8. Testes: Matts Larsson Kaura 

Cangas, Pehr Parvias h: Lisa Matts dr, 

Erich Mårtenson Heinonen, Hendr: 

Niskas h: Anna Matts dr, Gabriel 

Frimodig, pigan Brita Erichs dr 

Sauwolainen”.  
Tuo “Matts Mattsson Cananen” oli 

sukukirjan perhetaulun 3 Matti Matin-

poika Kaurakangas. Kummien joukos-

sa ovat mm Matti-pojan isoisä, taulun 

2  Matti Laurinpoika Kaurakangas, 

lapsen isän anoppi Liisa Matintytär 

Parvia ja taulun 1198 Riitta Erkintytär 

Savolainen. 

Mutta Matti-poika kuoli alle vuoden 

ikäisenä. Pyhäjärven kuolleiden ja 

haudattujen kirjaan hänet on merkitty 

kuolleen 11 kuukauden ikäisenä, ni-

menä on Matti Matinpoika Kananen: 

”30/6 Matts Mattss. Cananen, 11 m”. 

Nimi Kananen esiintyy useimmin 
Mutta Savon puolella tehdyissä kir-

konkirjojen merkinnöissä. Niissä Ka-

nasta käytettiin muiden savolaisten  
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sukunimien tapaan, eikä talojen nimiä 

käytetä näiden Kanasten yhteydessä. 

Tämä oli aivan yleistä; naiset merkit-

tiin kirkonkirjoihin usein tyttönimel-

lään. Annaa on voitu kutsua myös ni-

mellä Kanatar (eli Kanasen tytär). Py-

häjärvellä sukunimien käyttö oli vä-

häistä. Niiden sijasta käytettiin asuin-

paikan mukaisia nimiä. Kaura, Kaura-

kangas ja Kaurala toimivat eräänlaisi-

na osoitteina: ”henkilö joka asuu Kau-
ralan talossa”. 

Esipolvien selvittämisessä  olivat suu-

reksi avuksi Terhi Arpalahti ja Ari 

Kolehmainen, jotka olivat tutkineet 
Kanasten ja Kolehmaisten sukuja. 

Heiltä sain tiedon henkikirjasta, joka 

selvittää mistä Kaurasten isälinjan esi-

polvet tulivat Pyhäjärvelle. Rauta-

lammin vuoden 1712 henkikirjassa 

mainitaan Koivujärven sivuilla itsellis-

ten Matti, Erkki ja Pekka Kanasen 

ottaneen haltuunsa talon Pyhäjärven 

pitäjästä Pohjanmaan läänistä. Silloin 

pitäjän nimi oli tosin Pyhäjoki, johon 

Pyhäjärvi silloin kuului. 

Rautalammin vanhimmassa rippi-
kirjassa (1704-1713) on Kanasen vel-

jekset merkitty Koivujärvellä asuviksi. 

Heidän isänsä Lauri Kananen oli kuol-

lut Koivujärvellä vuonna 1697 

(mainittu Rautalammin kuolleiden 

kirjassa). Lauri Kanasen perhe asui 

itsellisinä (tilattomina) Koivujärvellä. 

Anna Mikkotar (eli Anna, Mikkosen 

tytär) mainitaan Rautalammin rippi-

kirjassa Kanasen leskenä (”Lars 

Canaises Ea Anna Mickotar”), hän on 

siis elänyt ainakin vuoteen 1713. 

Koivujärvellä asui kaksi muutakin 

Kanasta, jotka todennäköisesti ovat 

samaa veljessarjaa eli Lauri ja Markus 

Kananen. Lauri Kanasen ja Anna Mik-
Mikkosen pojista vanhin lienee ollut 

Matti (s. 1668) eli Kaurasten suvun 

kantaisä. Savolaisen eli Reittulan isän-

tä Erkki oli syntynyt vuonna 1676 ja 

Pekka lienee ollut nuorimmainen. Ma-

tin ja Erkin syntymävuodet on laskettu 

heidän kuolinpäivistään ja elinajois-

taan, jotka on merkitty Pyhäjärven 

kirkonkirjoihin. 

Viitteen |2| esitelmäaineisto sisältää 

tietoja muistakin nimellä Kananen 

kirjatuista Kaurasista, alkuperäisiä 

asiakirjoja esittävien kuvien kera. Sii-

nä kerrotaan myös Kaurasten eri su-

kuhaarojen esipolviin liittyvistä su-

vuista sekä niiden arvioidusta osuu-

desta nykypolvien geeniperimässä. 

Oli yleistä että esikoispojalle annettiin 

lapsen isänisän nimi. Tuo tapa näkyy 

selvästi suvussamme 1800-luvulle 

saakka. Ainoat poikkeukset suku-

kirjamme kahdeksan ensimmäisen 

perhetaulun joukossa näyttävät olevan 

tauluissa 2, 3 ja 4. Se että taulun 2 
Matti Laurinpojan ainoan pojan nimi 

ei ole Lauri johtunee vain siitä, että 

mahdollisesta vanhemmasta pojasta ei 

ole jäänyt helposti 

Merkintä Koivujärven sivulla vuoden 1712 Rautalammin henkikirjassa: “Heinola … Itselliset Matti, Erkki ja 

Pekka Kanai set, sekä Tuomas. Todistetaan näiden itsellisten ottaneet haltuunsa maatilan Pyhäjärven pitäjäs-

sä, Pohjanmaan läänissä, jossa he tällä hetkellä asuvat”  

Alkuperäinen ruotsinkielinen teksti: Heinola …. inhyses Matts, Erich och Per Kanaiset, än Tomas; 

desse inhysingar intyges optagit hemman i Pyhäjärfvi Sogn Österbotns Lähn derest dhe för tijden boo. 

 

 

Alkuperäinen teksti: 

• Matts Heinonen 

Hust. Margeta  

Mickotar 

• Mårtens Enckia  

Gertrud, död 

• Pehr Wäyryinen 

Hust. Lisa Turpetar 

• Mattias Canainen 

Hust. [yliviivattu] 

• Thomas Sauvolainen 

Hust. Anna Heinotar 

• Erich Canainen 

• Carin Canainen [?] 

[yliviivattu] 

• Colemaises Enckia, 

död 

• Carin Suihkotar 

• Lars Canaises Ea  

Anna Mickotar 

• Dreng Lars Canainen 

Hust.  

 

 

Selitys: 

• Matti Heinonen, vaimo 

Marketta Mikotar (Mikko-

sen tytär) 

• Martin leski Kerttu, 

kuollut. 

• Pekka Wäyrynen,  vaimo 

Liisa, Turpeisen tytär 

• Matti Kananen, vaimo 

• Tuomas Savolainen, 

vaimo Anna Heinotar 

(Heinosen tytär) 

• Erkki Kananen 

• Kaarina Kananen  

• Kolehmaisen leski, 

kuollut 

• Kaarina Suihkotar 

• Lauri Kanasen leski 

Anna, Mikkosen tytär 

• Renki Lauri Kananen, 

vaimo

Merkinnät Heinolan talon asukkaista 1704-1713 Rautalammin rippikirjassa. Pekka Kananen on merkitty saman sivun ala-

reunaan. Matti Kanasen vaimon viim. rippikirjamerkintä: 14.9.1704.  Kaarina Kanasen viim. RK-merkintä: 24.11.1707.
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tunnistettavaa merkintää asiakirjoihin. 

Tai sitten hän on kuollut nuorena. 

Syynä voi olla sekin, että olemme et-

sineet Matti Laurinpoika Rönkön eli 

Kaurakankaan lapsia, kun olisi pitänyt 

etsiä myös lapsia jotka on asiakirjoihin 

merkitty Matti Laurinpoika Kanasen 

lapsiksi. Ei liene mahdotonta että jos-
sain arkiston kätkössä vielä ”piiles-

kelee” Matti Matinpojan Lauri-veli. 

Taulu 3 ei sittenkään ole poikkeus, 
koska Matti Matinpoika Kaura-

kankaan esikoispoika oli sittenkin 

Matti. Edellä esitelty Matti-poika oli 

jäänyt huomaamatta ”väärän” suku-

nimensä ja lyhyeksi jääneen ikänsä 

vuoksi. Matin isäksihän on merkitty 

”Matts Mattss. Cananen”. Eikä yhden-

toista kuukauden ikäisenä kuollutta 

Mattia ehditty merkitä rippikirjaan. 

Myös samaan perheeseen 3.6.1749 

syntynyt poika kastettiin Matiksi. Sii-

nä ei ole mitään tavatonta, koska sii-
hen aikaan lapselle saatettiin antaa 

saman perheen aikaisemmin kuolleen 

lapsen nimi. Taulu 4 näyttää jäävän 

ainoaksi poikkeukseksi esikoispojalle 

annettavan nimen suhteen. Vaan mis-

täpä sen tietää, vaikka Pekka Matin-

poika Rönkön eli Kauralan eli Kana-

sen perheeseen olisi syntynyt vuoden 

1767 paikkeilla poika, joka sai 

isänisänsä nimen, mutta jota syystä tai 

toisesta ei löydy kirkonkirjoista. 

Kolehmaiset 
Arkistolähteistä oli Ari Kolehmainen 

saanut vuonna 2004 selville, että nämä 

Koivujärvellä asuneet Kanaset olivat 

hyvin todennäköisesti samoja Kanasia, 

jotka asuivat Rautalammin suurpitäjän 

Säkkärämäen kylän Kanalanmäellä, 

alueella joka nykyisin kuuluu Pihti-

putaan kuntaan. Noiden Kanasten ai-

kaisempi sukunimi oli Kolehmainen. 

Arkistolähteiden tietoja yhdistelemällä 
Ari sai selville, että Kanalanmäen Ka-

nasten isälinjan esipolvet asuivat 

1500-luvulla Joroisissa. 

Koska tietoja löytyy vain sen ajan 
henkikirjoista ja veroluetteloista, jot-

kut tiedoista jäävät epävarmoiksi. 

Vanhimmissa asiakirjoissa luetellaan 

yleensä vain kunkin kylän isäntien 

(talollisten ja vuokrattua tilaa vilje-

levien eli lampuotien) nimet ilman 

syntymäaikoja, ja tiedot vaimoista ja 

lapsista ovat niukkoja. Yleensä noissa 

asiakirjoissa mainitaan vaimo, mutta 

ilman nimeä. Vanhimmista esipolvis-

tamme on sen vuoksi mahdollista sel-
vittää ainoastaan isälinja (henkilön 

isä, isänisä, isänisän isä, jne.). Onneksi 

Savossa ja Karjalassa asuneet on mer-

kitty asiakirjoihin yleensä sukunimil-

lään. Ne saattoivat muodostua vuosi-

satoja aikaisemmin eläneiden esi-isien 

tai heidän asuinpaikkojensa nimistä. 

Kolehmainen-nimen merkitystä ei ole 

pystytty selvittämään. Kaurasten ja 

Kanasten sukujen varhaisimmat ni-

meltä tunnetut Kolehmaiset asuivat 

Joroisten Koleman kylällä, jonka nimi 

on nykymuodossaan Kolma. On arvel-
tu, että kylä ja kylällä oleva järvi sai-

vat Kolema-nimensä kylällä jo ennen 

1500-lukua asuneista Kolehmaisista  

Kolehmaisilla oli Joroisissa maapals-

tana vuoden 1561 verollepano-maa-

kirjaan merkitty Kanamäki. Ehkä Ko-

lehmaiset veivät mukanaan myös Pih-

tiputaalle kotiseudultaan tutun mäen 

nimen, joka saattoi vaikuttaa Kana-

lanmäki-nimen syntyyn. Nimen taus-

talla voi olla hyvä metsäkanalintujen 

metsästyspaikka |3|. 

Kainuun Kanaset kuuluvat isälinjai-

sesti samaan alaryhmään Kolehmais-

ten ja Kolehmaisista polveutuvien su-

kujen kanssa. Asiakirjoista ei ole löy-

detty yhteyttä Kainuun Kanasten ja 

Pihtiputaan Kanasten ja Kolehmaisten 

muiden sukuhaarojen välille, mutta Y-
DNA-analyysillä voidaan päätellä, että 

niiden yhteinen kantaisä on todennä-

köisesti asunut Joroisten seudulla kes-

kiajalla, ehkä 1300 … 1400 -luvulla. 

Onneksi lähes jokaisessa Kaurasten 

suvulle yhteisessä isälinjan sukupol-

vessa on tilallinen tai lampuoti 1500-

luvulta 1800-luvulle saakka. Vain 

Lauri Matinpoika Kananen ja hänen 

poikansa Matti Kaurakangas ovat 

poikkeuksia, ja heistäkin on muutamia 

asiakirjamerkintöjä. Isälinjan esi-isien 

tutkiminen on paljon helpompaa kuin 

muiden esipolvien, kahdesta syystä:              

(1) Yksilöiviä tietoja naisista ja ala-
ikäisistä alettiin kirjaamaan vasta kir-

konkirjoihin. Savossa ja Pohjanmaalla 

niitä ryhdyttiin laatimaan 1700-luvun 

alkupuolella.  

(2) Geneettinen sukututkimus on yk-

sinkertaisempaa ja tarkempaa isälin-

joista kuin muista esipolvista. 

Arkistolähteistä esiin kaivettuihin tie-

toihin liittyy paljon epävarmuutta. 

Yksikin väärä tieto sukulaisuudesta 

saattaisi tuoda vääriä esivanhempia 

esipolviimme. Arkistolähteistä löyty-

neiden isälinjan esi-isien ketjun oi-

keellisuuden varmistamiseksi Pyhä-

järven Kaurasten Sukuseura päätti 
tilata Y-DNA-tutkimuksen, jossa Y-

kromosomista analysoitua DNA-tietoa 

verrattiin muista Kolehmaisten suku-

haaroista otettujen näytteiden DNA-

tietoon. DNA-näytteen antoi Viipurin 

sukuhaaran Olavi Kauranen (s. 1932). 

Näyte lähetettiin yhdysvaltalaiselle 

Family Tree DNA -tutkimuslaitoksel-

le, jolta saatua Y-DNA-dataa analysoi 

ja sovelsi sukututkimukseen Ari Ko-

lehmainen. Pyhäjärven Kaurasten Su-

kuseura tilasi Arilta myös esipolvi-

tutkimuksen. Sen tulokset julkaistiin 

kesällä 2015 Kaurasten nettisivuilla |3| 

ja sukuluettelonsa osalta myös tämän 

artikkelin lopussa. 

Kesäkuussa 2015 saimme Y-DNA-

tutkimuksen tulokset. Niistä löytyi 

samoja tunnistettavia yksityiskohtia 

kuin useiden Kolehmaisten suku-
haarojen Y-DNA-tuloksista. Siten Py-

häjärven Kaurasten isälinja voitiin 

liittää jo aikaisemmin tutkittuihin Ko-

lehmaisten esipolvien isälinjoihin. 

Näin tuli todistetuksi, että Pyhäjärven 

Kaurasten isälinja on jatkoa Jorois-

ten Kolehmaisista alkavalle ja Pihti-

putaan Kanasina jatkuvalle isä-

linjalle. Tästä tarkemmin sukututki-

muksessa |3|. 

Myös Pyhäjärven Leskelän ja Tuori-

niemen suvut ovat selvittäneet isä-

linjojensa esipolvia 1500-luvulle 

saakka. Tuoriniemen suvun isälinjan 

esi-isien ketju on osa koko Kaurasten 

suvun esipolvia |5|, ja Pyhäjärven Les-
kelöiden kahden esi-isän isälinjaiset 

esi-isien ketjut ovat esipolvia myös 

osalle Pyhäjärven Kaurasten sukua. 

|6|. Nuo esi-isien ketjut ovat osa Kau-

rasten esipolvia, mutta eivät isälinjai-

sia, koska välissä ovat sukuun naidut 

miniät. 

Pyhäjärven Kaurasten ei tarvitse pit-

kiin aikoihin teettää Y-DNA-testejä, 

koska isälinjamme yhteys Kolehmai-

siin on todistettu. Mm Kolehmaisten, 

Tuoriniemien ja Pyhäjärven Leskelöi-

den DNA-testit tuovat esiin uutta tie-

toa Kaurasten muista esipolvista. 

Geneettinen sukututkimus 
Geneettinen sukututkimus tarkoittaa 

sukulaisten keskinäisten sukulaisuus-

suhteiden ja suvun vaiheiden tutki-

mista DNA-näytteistä yhdessä perin-

teisen sukututkimuksen ja historial-

listen lähteiden kanssa. 

DNA-näyte pyyhkäistään itse posken 

sisäpinnasta näytepuikolla. Y-DNA-

testissä tutkitaan miehen Y-kromo-

somia. Koska Y-kromosomi on vain 

miehillä, sen DNA:n sisältämät perin-

tötekijät periytyvät isältä pojalle, teo-

riassa aina samanlaisena. Käytännössä 

mm Y-kromosomeissa tapahtuu pieniä 

satunnaisia muutoksia, mutaatioita, 
jotka muuttavat kromosomin geenira-

kennetta. Yhteisten esi-isien jäljille 

päästään, kun Y-DNA-näytettä verra-

taan muiden sukuhaarojen Y-DNA-

näytteisiin. Samalla saadaan ennuste 

siitä, kuinka läheistä sukua kukin ver-

tailussa löytynyt DNA-sukulainen on: 

kuinka monta sukupolvea ja kuinka 
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kauan aikaa sitten yhteinen esi-isä on 

elänyt. Näin saadaan arvio siitä, missä 

järjestyksessä ja milloin heihin johta-

vat esi-isien ketjut ovat erkaantuneet 

toisistaan, yleensä noin sadan vuoden 

tarkkuudella (tarkkuus on tätä heikom-

pi paria viime vuosituhatta edeltävällä 

ajalla). Lisää tästä aiheesta voi lukea 

nettijulkaisusta |4|. 

Y-DNA:n ns. haploryhmästä eli klaa-

nista voidaan arvioida mitä kautta 

miesten X-kromosomissa oleva DNA 

on kulkeutunut vuosituhansien kulues-
sa. Suomessa yleisimmän N-tyypin 

klaanin, ns. ”Niilon poikien” on ar-

vioitu vaeltaneen suurin piirtein ohei-

seen karttaan merkittyä reittiä Afrikas-

ta Lähi-Idän ja Itä-Aasian kautta Sipe-

riaan ja sieltä Eurooppaan. Arvioidaan 

että näiden klaanien yhteinen kuvit-

teellinen esi-isä ”Filemon” eli Lähi-

idässä, kartan F-kirjaimen paikkeilla 

30 000 … 40 000 vuotta sitten. Suo-

men miehistä noin 60 % kuuluu N-

klaaniin, noin 29%  I-klaaniin (”Iiva-
rin poikiin”) ja noin 11 % R-klaaniin 

(”Raulin poikiin”). Itä-Suomessa vas-

taava jakauma on noin 71 % N, noin 

19% I ja noin 9% R. |4|. 

Myös äidiltä tulevaa perimää voidaan 

tutkia ns. mtDNA-testein, joissa tutki-

taan solujen mitokondrioita. Mito-

kondriot periytyvät aina äidiltä sekä 

pojille että tyttärille. Myös mito-

kondrioissa on DNA:ta, joten mtDNA-

näytteitä tutkimalla voidaan analysoi-

da esipolvien äitilinjoja. mtDNA-

tutkimus on Y-DNA-tutkimusta kal-

liimpaa ja epätarkempaa, koska mito-

kondrioissa sattuu mutaatioita harvem-
min kuin Y-kromosomeissa. Esipol-

vien äiti- ja isälinjat on kuvattu yllä. 

Olavi Kaurasen Y-DNA-näytteen hap-

loryhmä on N. Siten Pyhäjärven Kau-
rasten suvun miehistä N-haploryh-

mään kuuluvat siis kaikki joiden esi-

isien ketju johtaa Matti Laurinpoika 

Kaurakankaaseen ja edelleen Koleh-

maisiin. Suvussamme käytännössä me 

kaikki isältämme Kaurasen nimen pe-

rineet miehet olemme näitä ”Niilon 

poikia”. 

Haploryhmä I1 on yleisin Pohjan-

meren ympäristössä. Tuoriniemen su-

vun isälinjaan kuuluvalta otettu Y-

DNA-näyte paljasti, että heidän isälin-

jansa haploryhmä on I1, joka viittaa 

siihen että joku heidän isälinjansa esi-

isä on tullut todennäköisesti tuhansia 

vuosia sitten alueelta, jolla ”Iivarin 

poikia” asui runsaasti, ehkä Länsi-

Euroopasta.  Mutta ”Iivarin poikien” 

läntinen alkuperä koskee vain Y-
kromosomissa olevia, suhteellisen 

harvalukuisia geenejä, joita naisilla ei 

ole ollenkaan. On muistettava että 

vaikka Y-kromosomien tutkiminen on 

korostetussa asemassa geneettisessä 

sukututkimuksessa, ylivoimaisesti 

suurin osa perimästä tulee niistä muis-

ta 22:sta kromosomiparista, puoleksi 

isältä ja puoleksi äidiltä. Mutta toisaal-

ta I-haploryhmän esiintyminen on 

merkki siitä että perintötekijöitä on 

voinut tulla enemmänkin lännen suun-
nalta, mm  Margareeta Tuoriniemelle 

(1747-1824), jonka Elias-isä oli Tuo-

riniemen suvun isälinjan miehiä. Mar-

gareeta ja Pekka Matinpoika Kaurala 

ovat kaikkien Kaurasten yhteiset esi-

vanhemmat. XI sukupolven Kauraset 

ovat saaneet Margareetalta geeneis-

tään ehkä vain 10 promillea (teoriassa 

noin 8 promillea). 

Kaurasten sukuluettelossa merkillä XI 

varustettu eli yhdennentoista suku-

polven Kauraset ovat viidennettätoista 

sukupolvea noin vuonna 1508 synty-

neeseen Paavo Kolehmaiseen nähden. 

Siten Paavo Kolehmaisen osuus tämän 

XI sukupolven perimässä on teoriassa: 

Yksi jaettuna luvulla 2(15-1)  

eli 1 / 16 384 = 61 miljoonasosaa. 

Teoriassa Paavo Kolehmaisen kanssa 
yhtä kaukaisia esivanhempia (14:n 

sukupolven takaa) on 16 384, mutta 

todellisuudessa heidän lukumääränsä 

on pienempi, kun huomioidaan esi-

vanhempien tunnetut ja tuntemattomat 

sukulaisuudet. Siksi sopii arvata että 

XI sukupolven Kaurasissa on tuota 

Paavo Kolehmaista melkoisen paljon 

enemmän, ehkä lähes 0,1 promillea. 

Mutta oman suvun ja sen esipolviin 

liittyvien muiden sukujen isälinjat 

kiinnostavat, koska yleensä vain sieltä 

saadaan selville nimiä ja elämänvai-

heita. 

Vielä 1900-luvun alussa eläneiden 

Kaurasten geeneistä oli valtaosa peräi-

sin Pyhäjärven seudun moneen ker-

taan sekoittuneesta ”geenimassasta”. 

Sen jälkeen on geenejä saatu su-

kuumme yhä laajemmalta alueelta. 

Vaikka isälinjan esi-isät ovat vain hy-

vin pieni osa esivanhemmistamme, on 

heidän merkityksensä suuri, koska 

juuri isälinjaa voidaan parhaiten tutkia 
sekä arkistolähteistä että DNA-

testeillä. Tuo linja on myös siinä mie-

lessä mielenkiintoinen, että juuri sillä 

linjalla ovat lähes kaikkien sukunimet 

siirtyneet isältä pojalle, Pyhäjärven , 

Kaurasten suvun tapauksessa näin: 

Kolehmainen, Kananen, Kaura, Kau-

rakangas, Kaurala, Kauranen. Ainoa 

poikkeus lienee tapahtunut silloin kun 

Kanadaan muuttanut Sakari Kauranen 

vaihtoi sukunimensä Kiveksi. No, se-

kin sentään alkaa K-kirjaimella. 

Vaikka seuraava Ari Kolehmaisen 

kirjoittama yhteenveto Pyhäjärven 

Kaurasten (ja Kanasten ja Kolehmais-
ten) isälinjan Y-DNA:sta sisältää pal-

jon ”DNA-munkkilatinaa”, siinä on 

mielenkiintoista tietoa vuosisatojen ja 

-tuhansien takaa: 

”Kolehmaisten haploryhmä on itäistä 

N-haploryhmää ja sen savolaista ala-

haaraa. Savolaiset ovat erkaantuneet 

karjalaisista reilut 2000 vuotta sitten. 

Savolaisten snippi on N-CTS8565. 

Tästä alavirtaan olevan snippi on 

Z5892, jonka yhteinen esi-isä on rei-

lun 1000 vuoden takana. Tästä haarau-

tuu snippi Y4374 jonka kaikki suvut 

ovat jo Joroisten alueella. Tästä ala-

virtaan oleva ryhmä on Z2716. Tähän 

kuuluvat Kolehmaisten kantasuvun 
lisäksi Pasaset, Väyryset, Nyyssöset, 

Ahoset, Janhuset ja Paalaset. … 

Kaikkia yhdistää mm. STR-markkeri-
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mutaatio DYS511=11 ja aiemmin 

mainittu snippi Z2716. Näiden suku-

jen kantaisä on reilun 600 vuoden ta-

kana eli 1300-luvulla”. 

Kolmalta Koivujärvelle 

Kolehmaiset ovat savolainen kanta-

suku joka on ”syntynyt” Joroisten alu-

eella. Kantapaikkana on Joroisten 
Kolman kylä, jonka vanhempi nimi on 

Kolema. Joroisissa on vuoden 1561 

verollepano¬maakirjassa runsaasti 

kolema-alkuista nimistöä joka kertoo 

Kolehmaisten vahvasta asutusliik-

keestä ja kaskenraivauksesta alueella. 

He ovat jättäneet nimiään maa-

palstoille joista osa oli vielä tuolloin 

suvun omistuksessa, osa siirtynyt jo 

muille suvuille. Kolehmaisen nimi on 

DNA-sukututkimuksen ja asutus-
historian perusteella syntynyt 1300-

luvulla. |3| 

Savon vanhimpaan, vuoden 1541 

maakirjaan on merkitty Pyhäjärven 
Kaurasten varhaisin esi-isä. Hän on 

Paavo Kolehmainen, talollinen ja lau-

tamies, Juvan Joroisten neljänneksen 

toisesta kymmenyksestä. Joroisten 

Kolmalla oli kaksi Kolehmaisten taloa 

joista Paavo Kolehmainen isännöi 

toista taloa Niilo Kolehmaisen kanssa. 

Paavon isä lienee ollut juuri kyseinen 

Niilo. Kertaalleen asiakirjoissa Paavo 

mainitaan myös Niilonpojaksi. 

Paavo Kolehmainen jatkoi talon isän-

tänä Pekka Niilonpoika Kolehmaisen 

kanssa vuoteen 1558 asti. Paavon po-

jista Matti mainitaan vuonna 1552 

sakkoluettelossa, kun hän oli tapellut 
Pekka Niilonpoika Kolehmaisen kans-

sa ja molemmat olivat lyöneet toisensa 

mustelmille. Pekka Niilonpoika oli 

ilmeisesti Matin setä. Ensimmäisen 

kerran Matti Kolehmainen mainitaan 

verokirjoissa vuonna 1556. 

Viimeisen kerran Matti Kolehmainen 

on Joroisissa vuoden 1558 maakirjas-

sa. Hän on ainoa Matti Kolehmainen 

joka katoaa Savon verokirjoista. Vuo-

den 1560 hopeaveroluetteloon Matti 

Kolehmainen ja Olli Kolehmainen on 

kirjattu Suur-Rauta¬lam¬milla Jöns 

Månssonin lampuodeiksi. Olli lienee 

Matin veli ja molemmat ovat muutta-
neet Joroisista rälssilampuodeiksi 

Säkkärämäelle. Ollin paikalla oli jo 

vuonna 1564 Paavo Heinonen. Matti 

Paavonpoika Kolehmaisen asuin-

paikasta tuli Pihtiputaan Kanalanmäki. 

Kolehmaiset viljelivät Kanalanmäellä 

sijainnutta tilaa lampuoteina vuodesta 

1559. 

Matkaa Joroisista Säkkärämäelle on 

linnuntietä noin 150 kilometriä. Muut-

tomatka lienee tehty enimmäkseen 

veneellä suuria järviä pitkin, ehkä 

Suonenjoen kautta, muutaman vesistö-

jä erottavan kannaksen poikki. 

Matti Kolehmaisen kerrotaan vuoden 

1571 hopeaveroluettelossa omistavan 

karjaa yhden tamman, kolme lehmää 

ja viisi lammasta. 

Matti Paavonpoika Kolehmaisen jäl-

keen isännäksi tuli hänen poikansa 

Matti ehkä 1590-luvulla. Tila jaettiin 

1610-luvulla veljesten, Matti ja Mar-

kus Matinpoika Kolehmaisten kesken. 

 
 

Säkkärämäen kylän lampuoteja v. 

1572: Olli Heinonen (Oloff Heijnoij-

nen) ja Matti Kolehmainen (Mats Co-

lemaijnen). Heidät on mainittu silloi-
sen Suur-Rautalammin Koliman kylän 

luettelossa. Säkkärämäki kuului tuol-

loin vielä Koliman kylään. Viitasaaren 

Koliman kylä ja Kolimajärvi eivät liity 

mitenkään Kolehmaisten nimeen. On 

vain sattumaa että Kolehmaiset aset-

tuivat tuolle seudulle. Kolehmaisten 

vanha nimi ”Kolemainen” jätti Joroi-

siin ”Kolemankangas” ym. vain Joroi-

sille tyypillistä kole-alkuista nimistöä. 

Kolehmaisten viljelemästä Lepaan 

kartanon omistamasta vuokratilasta 

kehittyi 1600-luvun alkupuolella Rau-

talammin suurpitäjän koko pohjois-

osan karjavaurain tila. Matti Matin-
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poika Kolehmaisella oli v. 1635 karjaa 

2 hevosta, 1 tamma, 1 kolmevuotias 

hevonen, 12 lehmää, 1 sonni, 3 hie-

hoa, 10 lammasta, 5 karitsaa, 2 porsas-

ta ja 1 vuohi. Yksi selitys tilan vaurau-

teen lienee se, että verovapaan tai ke-

veästi verotetun rälssitilan lampuotia 

ei kruunu verottanut, vaan lampuoti 
maksoi vain vuokraa tilan omistaneel-

le rälssitilalle. Tyrvännössä Hämeen-

linan lähellä sijainnut Lepaan kartano 

oli saanut kruunulta laajoja läänityksiä 

mm Säkkärämäen seudulta. 

Matti Matinpoika Kolehmaisella (s. n. 

1570) oli henkikirjojen mukaan kolme 

poikaa Matti, Erkki ja Lauri. Pojista 

vanhin oli Matti, joka on viimeisen 

kerran Säkkärämäelle kirjattuna vuo-

den 1639 henkikirjassa. Kolehmaisen 

nimi oli käytössä tähän asti, mutta 

yllättäen Matti Matinpoika Kolehmai-

nen onkin Alvajärvelle muutettuaan 

kirjattu Kanasen nimellä. Vaimona oli 
sama Inkeri Heikintytär, joten kysees-

sä on sama mies. Säkkärämäelle jää-

neet nuoremmat veljet Erkki ja Lauri 

Matinpojat olivat edelleen Kolehmai-

sen nimellä. 

Lauri Kanasen syntymä ajoittuu suun-

nilleen vuosiin 1640-1645. Hänen 

vanhimman poikansa nimi oli Matti . 

Yleisimmin vanhimmalle pojalle an-

nettiin isänisän nimi. Laurin isä on 

voinut olla joku kolmesta Kanasen 

veljeksestä eli Matti, Erkki tai Lauri. 

Laurin syntymän aikaan Erkki ja Lauri 

Kananen asuivat Säkkärämäellä, joka 

myöhemmin tultiin tuntemaan Kana-
lanmäkenä. Vanhin veljeksistä Matti 

oli juuri 1630-luvun lopulla muuttanut 

Alvajärvelle. Y-DNA-testien tuloksis-

ta voidaan arvioida että todennäköi-

sesti Lauri Kanasen isä oli Alvajärvel-

le muuttanut Matti. 

Kolehmaisten  sukuhaarat 

Kolehmaisten sukuseuran nettisivuilla 

on julkaistu luetteloita Kolehmaisten 

kantasukuun kuuluvista sukuhaaroista 

ja suvuista. Ne on ryhmitelty kullekin 
sukuhaaralle yhteisen esi-isän mukai-

sesti. Tässä lainauksia Kolehmaisten 

sukuseuran nettisivuilla olleista teks-

teistä, jotka on nykyisin poistettu, 

koska tarkempaa tietoa on juilkaistu 

Kolehmaisten sukukirjassa. 

”… Joroisten Kolmalta lähtöisin ole-

vasta Kolehmaisten kantasuvusta pol-

veutuu lukuisia sukuja muillakin su-

kunimillä. Kaikki ovat vielä 1500-

luvulla ja osittain 1600-luvulla olleet 

Kolehmaisia ja jotkut vielä paljon 

myöhemminkin. Kaikki sukuhaarat 

polveutuvat muutamasta 1400-luvun 

loppupuolella syntyneestä kantaisästä 

joista osa on veljeksiä, osa serkkuja, 

jotkut ehkä pikkuserkkuja keskenään.” 

”DNA-testien perusteella isälinjaisista 

Kolehmaisten sukuhaaroista on erotet-

tavissa seuraavat pääsukuhaarat: 

 Joroisten, Rantasalmen ja  

Pohjois-Karjalan Kolehmaiset 

 Suistamon Kolehmaiset 

 Leppävirran Kolehmaiset 

 Karttulan Punnonmäen  

Kolehmaiset 

 Pihtiputaan Kanaset 

 Markkaset  

 Könöset 

 Teivaiset ja Teivoset ….” |6| 

Tämä karkea jako Kolehmaisten su-

kuhaaroista ja liittyvistä suvuista sopii 

tähän tiivistelmäksi, vaikka se ei vas-
taa täysin Kolehmaisten viimeisimpien 

sukututkimusten tuloksia. 

Noista Kolehmaisten pääsukuhaaroista 

haarautuu suuri joukko sukuhaaroja, 
joista useimpia voidaan kutsua su-

vuiksi, ainakin Pyhäjärven Kaurasten 

näkökulmasta. Niitä on yhteensä noin 

sata. Yksi Pihtiputaan Kanasten pää-

sukuhaarasta haarautuva suku on Py-

häjärven Kaurasten suku. Sitä mukaa 

kun Kolehmaisten sukututkimus ete-

nee, sukujen määrä saattaa muuttua. 

Niiden lähtöhenkilöistä useimmat syn-

tyivät vuosien 1650 ja 1720 välisenä 

aikana. Heistä löytyy yksilöiviä tietoja 

kirkonkirjoista, paljon enemmän kuin 
aikaisemmista sukupolvista, joiden 

väkeä ei merkitty kirkon kirjoihin. 

Erityistä huomiota ansaitsevat Kaura-
sille läheisimpien Kolehmaisten eli 

Pihtiputaan Kanasten sukuhaarat. 

Niistä meille läheisimmät ovat nämä 

Lauri Kanasen poikien suvut: 

Pyhäjärven Kauraset: Matti Laurin-

poika Kananen (myöh. Kaurakangas), 

s. n. 1668. Isälinjaiset jälkeläiset: Kau-

ranen, Kivi (Kanadassa), ei-isälinjaisia 

mm. Tuoriniemi, Komu. 

Pyhäjärven ja Haapaveden suku-

haara: Erkki Laurinpoika Kananen 

(myöh. Savolainen), s. n. 1676. Mm. 

sukunimiä Kananen, Savolainen, Pir-

nes. Kaurasten sukukirjassa Erkki 

Laurinpoika Kanasen sukua kutsutaan 

Reittulan Savolaisiksi. Erkki Savolai-

sen perheen tiedot ovat taulussa 1198. 

Koivujärven Kanaset: Lauri Laurin-

poika Kananen, s. n. 1680. Koivujär-

ven Kanasten sukua ei liene tutkittu 

kovin tarkkaan”. Koska tiedot Lauri 

Laurinpoika Kanasesta ovat vähäiset, 

voi olla tarpeen todistaa sukulaisuus 

Y-DNA-testillä. 

Kolehmaisten pääsukuhaaroista kaik-

kein lähimpänä Kaurasia ovat Pihti-

putaan Kanaset. Myös Karttulan 

Punnonmäen Kolehmaiset, Jorois-

ten Savuniemen Kolehmaiset ja 

Markkaset ovat Y-DNA-testillä to-

distettu olevan lähellä Kaurasia. Pyhä-

järven seudun Kanasten suvuista voi-

daan mainita Pyhäjärven Kanaset, Py-

häjärven Riitamäen Kanaset, Pihtipu-

taan Sydänmaan Kanaset, Pihtiputaan 

Liitonmäen Kanaset ja Kärsämäen 
Kanaset. Useimmat Pyhäjärvellä asu-

neet Kanaset eivät kuitenkaan kuulu 

näihin Kolehmais-sukuihin, vaan hei-

dän esi-isänsä ovat saaneet sukuni-

mensä asumansa Kanasen talon tai sen 

torpan mukaan. 

Eräiden sukujen Y-DNA-näytteitä 

vertailemalla on saatu selville keskiai-

kainen ns. ”Joroisten klaani”, johon 

kuuluu Kolehmaisten lisäksi muita 

sukuja. Niistä Nyyssöset ja Väyryset 

ovat Kolehmaisille ja heidän ”ala-

suvuilleen” (siis myös Pyhäjärven 

Kaurasille) vähiten kaukaisia. Pasaset 

ovat seuraavaksi kauempana, ja 
Laakkoset ja Keinäset kauimpana. 

Tuohon klaaniin kuuluvat ns. STR-

markkereiden perusteella myös Jan-

huset, Tirkkoset ja Purhoset. On 

huomattava, että kaikki nämä ”Jorois-

ten klaanin suvut” ovat huomattavan 

kaukaista sukua – erkaantuneet toisis-

taan ehkä jo 1300-luvulla. Tässä 

”klaani” tarkoittaa haploryhmää mies-

väestön DNA:ssa. 

Kolehmaisia, Kanasia vai…? 
Kun nyt olemme saaneet runsaasti 

uutta tietoa esipolvistamme, joutuu 

sukumme identiteetti hieman koetuk-

selle. Pitäisikö sukumme määrittelyä 

muuttaa? Vastaus on: Ei. 

Pyhäjärven Kaurasten suvun määrit-

tely on edelleen sama: olemme vuosi-

na 1668-1753 eläneen Matti Laurin-

poika Kaurakankaan jälkeläisiä tai 

heidän perheittensä jäseniä. Tuoreim-

man sukututkimuksen |3| ansiosta tie-

dämme nyt suvustamme entistä 

enemmän: esi-isien ketju on pidenty-

nyt neljä sukupolvea kauemmaksi 

kohden historian hämärää. Varhaisin 
nimeltä tunnettu esi-isämme syntyi 

noin 160 vuotta ennen Matti Laurin-

poika Kaurakangasta. Ja nyt tiedämme 

että Matti Laurinpoika Kaurakankaan, 

entisen Kanasen isä ei ollut Pyhäjär-

vellä asunut ”Lauri Kaurakangas” 

vaan Koivujärvellä asunut Lauri Ka-

nanen, jonka voimme olettaa tienneen, 

että hän kuuluu Kolehmaisten sukuun. 

Koska tämän Lauri Kanasen isästä ja 

isänisästä on Kanasen lisäksi asiakirja-

merkintöjä myös Kolehmaisen nimel-

lä, voidaan todeta että Kolehmainen- 

ja Kaurakangas/Kaurala-nimisten vä-

lillä oli vain yksi sukupolvi, josta on 
merkintöjä pelkästään Kanasina. His-
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toria Kolehmaisina on vuosisatojen 

mittainen. Kauraset ovat aivan yhtä 

”Kolehmaisia” kuin kuka tahansa isä-

linjainen yhä Kolehmaisen nimeä kan-

tava. Y-kromosomi meidät yhdistää. 

Alustavasti näyttää siltä että Pyhä-

järven Kauraset on ainoa sukukirjan 

julkaissut Kolehmais-suku. Tällä lie-

nee merkitystä Kolehmaisille siinä 

mielessä, että Kaurasten sukuluetteloa 

tuskin kannattaa ryhtyä kopioimaan 
suunnitteilla olevaan Kolehmaisten 

sukuluetteloon. Ainakin Kaurasille 

riittänee, että varhaisimmista Koleh-

maisista kertova sukuluettelo laadit-

taisiin yltämään lukuisten Koleh-

maisten sukuhaarojen lähtöhenki-

löihin, joista useimmat elivät  1700-

luvulla – Kaurasten tapauksessa Matti 

Laurinpoika Kaurakankaaseen. Myös 

Kolehmais-sukujen valtava yhteen-

laskettu väkimäärä aiheuttanee sen, 

että jonkinlainen Kolehmaisten pääsu-
kuluettelo tarvitaan ennen kuin suku-

tietoja kerääminen ulotetaan nykypol-

viin asti. 

Joroisten Kolehmaisista 
Pyhäjärven Kaurasiin 
Tätä Ari Kolehmaisen laatimaa suku-

luetteloa täydentää netissä julkaistu 

sukututkimusraportti |3|. Tässä hieman 

täydennetyssä sukuluettelossa on vain 

Pyhäjärven Kaurasten esipolvien isä-

linjaan kuuluvien perheet. 

Säkkärämäen ja Alvajärven alueet 
kuuluivat vuonna 1561 itsenäistynee-

seen Rautalammin suurpitäjään, sitten 

vuonna 1635 perustettuun Viitasaaren 

pitäjään, ja vuodesta 1783 Pihtiputaa-

seen. Koivujärven alue kuului aluksi 

Rautalammen seurakuntaan ja sitten v. 

1692 / 1703 / 1723 vaiheittain aloitta-

neeseen Pielaveden kappeliseurakun-

taan, joka oli Iisalmen kirkkoherra-
kunnan osa. Koivujärven pohjoisosat 

liitettiin myöhemmin Kiuruveteen. 

Vuoden 1660 jälkeiset hieman epätar-

kat syntymäajat perustuvat kuolleiden 

kirjaan merkittyihin kuolinpäivään ja 

elinaikoihin. 

 

Taulu 1 

I   Paavo (Niilonpoika?) Kolehmai-

nen, talollinen, lautamies, s. noin 1508 
Juva, Joroinen. Isäntä jo vuoden 1541 

vanhimmassa maakirjassa. Toimi Ju-

van Joroisten neljänneksen käräjillä 

lautamiehenä. Isä luultavasti Niilo 

Kolehmainen, mainitaan kerran Nii-

lonpoikana. Talossa asui myös Pekka 

Niilonpoika Kolehmainen, ilmeisesti 

hänen veljensä.

Lapset: 

Heikki Kolehmainen, talollinen, lau-

tamies, s. noin 1531 Juva, Joroinen. 

Matti Kolehmainen, s. noin 1533 

Juva, Joroinen. Tauluun 2. 

Yrjö Kolehmainen, talollinen, lauta-

mies, s. noin 1538 Juva, Joroinen. 

Olli Kolehmainen, s. noin 1540 Juva, 

Joroinen, talollinen, lautamies, s. noin 

1538 Juva, Joroinen.  

 

 
Vuoden 1556 maakirja. Joroisten 

Kolman toinen Kolehmaisten talo. 

Veronmaksajina Pekka, Paavo ja Matti 

Kolehmainen. Matti muutti muutaman 

vuoden päästä Säkkärämäelle. |3| 

 
Olli ja Matti Paavonpoika Kolehmai-

nen vuonna 1560 Säkkärämäellä lam-

puoteina. Ollin paikalla luettelossa on 

myöhemmin Paavo Heinonen. |3| 
 

Taulu 2 

II   Matti Paavonpoika Kolehmai-
nen, Taulusta 1 (isä Paavo Kolehmai-

nen), talollinen, lampuoti, s. noin 1533 

Juva, Joroinen. Mainitaan ensimmäi-

sen kerran vuoden 1552 sakkoluette-

lossa. Viimeisen kerran Joroisissa 

vuonna 1558 ja vuonna 1560 Lepaan 

kartanon lampuotina Säkkärämäellä.  

Lapset: 

Matti Kolehmainen, s. noin 1570 

Rautalampi, Säkkärämäki. Tauluun 3. 

Markus Kolehmainen, s. noin 1573 

Rautalampi, Säkkärämäki 
 

Taulu 3 

III  Matti Matinpoika Kolehmainen, 
Taulusta 2 (isä Matti Kolehmainen), 

lampuoti noin v. 1590 alkaen, s. noin 

1570 Rautalampi, Säkkärämäki. 

Lapset: 

Matti Kananen, ent. Kolehmainen, 

s. noin 1598 Rautalampi, Säkkärämä-

ki. Tauluun 4. 

Erkki Kolehmainen, lampuoti, s. 

noin 1600 Rautalampi, Säkkärämäki. 

Lauri Kolehmainen, lampuoti, s. 

noin 1615 Rautalampi, Säkkärämäki. 

    

 

 

 
 

Vuoden 1601 Lepaan kartanon lam-

puodit. Kuudennella rivillä Matti Ko-

lehmainen. Hän oli toista sukupolvea, 

Säkkärämäelle tulleen Matti Paavon-

poika Kolehmaisen poika. |3| 
 

Taulu 4 

IV   Matti Matinpoika Kananen ent. 

Kolehmainen, Taulusta 3 (isä Matti 
Kolehmainen), lampuoti, s. noin 1598 

Rautalampi, Säkkärämäki. Asui Säk-

kärämäellä (myöhempi Kanalanmäki) 

vuoteen 1639 ja muutti Alvajärvelle 

(myöhempi Pekkarila). Isäntänä vuo-

teen 1650 asti. 

Puoliso: Inkeri Heikintytär, s.n. 1600 

Lapset: 

Matti Kananen, ent. Kolehmainen, 

s. n. 1622 Rautalampi, Säkkärämäki. 

Markus Kananen, ent. Kolehmai-

nen, s. n. 1627 Rautalampi, Säkkärä-

mäki 

Olli Kananen, ent. Kolehmainen, s. 

noin 1633 Rautalampi, Säkkärämäki. 

Lauri Kananen, s. noin 1642 Viita-

saari, Alvajärvi. Tauluun 5. 

 

 
 

 

 

Vuoden 1650 henkikirja. Alvajärvellä 

Matti Kananen ja vaimonsa Inkeri, 

poika Markus ja vaimonsa Anna sekä 

piika Elina. |3| 
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Taulu 5 

V  Lauri Matinpoika Kananen, Tau-

lusta 4 (isä Matti Kananen), itsellinen 

eli loinen, s. n. 1642 Viitasaari, Alva-

järvi, k. 1697 Rautalampi, Koivujärvi. 

Asui tilattomana Koivujärvellä. Hänen 
vaimonsa Anna Mikkonen oli luulta-

vasti Koivujärven Mikkosia. Koska 

heitä ei mainita henkikirjoissa ei voida 

tietää milloin tarkalleen Lauri muutti 

Koivujärvelle. Ainoa arkistomerkintä 

on kuolintieto vuodelta 1697 Rauta-

lammin suurpitäjän Koivujärvellä. 

Puoliso: Anna Mikkonen, s. noin 

1645 Rautalampi, Koivujärvi, k. vuo-

den 1713 jälkeen. 
 

Lapset: 

Matti Laurinpoika Kaurakangas 

ent. Kananen, s. n. 1668 Viitasaari tai 

Rautalampi (Koivujärvi?), k. 21.3. 

1753 Pyhäjärvi, Mäkiöiskylä. Pyhä-

järven Kaurasten suvun kantaisä, su-

kukirjan tauluun 2.  

1.(?) Puoliso kuollut n. v. 1704 

2.(?) Puoliso: Elina Matintytär, s. n. 

1678, k. 26.5.1748 Pyhäjärvellä.  

Matti Matinpoika Kaurakankaan äiti. 
 

Markus Laurinpoika Kananen, s. 

noin 1670 Viitasaari tai Rautalampi 

(Koivujärvi?). 
 

Erkki Laurinpoika Savolainen ent. 

Kananen, s. n. 1676 Viitasaari tai 

Rautalampi (Koivujärvi?), k. 5.7.1740 

Pyhäjärvi, Mäkiöiskylä, Savolaisen 
talossa. Reittulan Savolaisten suvun 

kantaisä, sukukirjan tauluun 1198. 

1. Puoliso: Marketta, s. n. 1698,  

k. 30.4.1727 Pyhäjärvellä. 

2. Puoliso. Dordi Paavontytär  

(Rytkynen?), s. n. 1700,  

k. 12.12.1767 Pyhäjärvellä. 
 

Lauri Laurinpoika Kananen,  

s. n. 1680 Viitasaari tai Rautalampi 

(Koivujärvi?). Koivujärven Kanasten 

suvun kantaisä. 
 

Pekka Laurinpoika Kananen,  

s. 1686 Viitasaari tai Rautalampi 

(Koivujärvi?), k. 28.11.1766 Saloisis-

sa. Pekka Laurinpojan jälkeläisistä ei 
ole tietoa.

 

Viitteet 

Täydentävää luettavaa löytyy netistä: 

|1| Eero Kauranen: Varhaisimmat tun-

netut isälinjan esipolvet. Siitä on linkit 

viitteisiin |2| …|4|. http://kauraset. 

weebly.com/varhaiset-esipolvet 

|2| Eero Kauranen: Koivujärvellä ja 

Mäkiöiskylällä asuneet Pyhäjärven 

Kaurasten esipolvet. http:// 

kauraset.weebly.com/uploads/2/2/6/7/ 

22675370/esipolvet_koivuj-2.pdf  

|3| Ari Kolehmainen: Pyhäjärven Kau-

rasten ja Pihtiputaan Kanasten isälin-

jaiset esipolvet 

http://kauraset.weebly.com/uploads/2/
2/6/7/22675370/kaurasten-esipolvien-

vaiheet-ak2015v3.pdf 

|4| Ahti Kurri: Kolme DNA-perus-

testiä. https://www.kurrinsuku.net/4 

|5| Matti Niemi: Sukuluento  

”Tuoriniemen suvun esipolvet”. 

http://www.tuoriniemensuku.fi/wp-
content/uploads/2014/07/Sukuluento-

2014.pdf 

|6| Veikko Leskelä: Pyhäjärven Leske-

lät, nettisivu ”Sukututkimus”. 

http://www.pyhajarvenleskelat.net/17 
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