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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys täältä keväiseltä Keravalta
Sukuseuran yksi tärkeä tehtävä on sukutietojen kerääminen. Vaikka netin
kautta tiedonsaanti on laajentunut, vastaavasti seurakunnista tietojen
saanti on vaikeutunut ja kallistunut. Tämä hankaloittaa huomattavasti
puuttuvien tietojen täydentämistä. Tämänkin vuoksi jäsenistöltä saatavat
tietojen täydennykset ovat arvokkaita.
Tietojen täydennystä on saatu mukavasti parilta Amerikkaan muuttaneelta
sukuhaaralta. Suomesta ulkomaille tapahtuneita muuttoaaltoja, joissa
Auvisia on ollut mukana, ovat olleet vuosina 1890 – 1910 Amerikkaan,
1950- ja 1960- luvuilla Kanadaan ja Amerikkaan sekä 1960–luvulla
muutto Ruotsiin. Nyt näitä Suomesta eri vuosikymmeninä pois
muuttaneita sukuhaaroja on saatu mukaan sukutietoihin ja täydennys
jatkuu.
Sukukirjan edistäminen ja siihen aineistojen kokoaminen on
sukuseurallamme iso ponnistus. Edelleen pitää panostaa sekä vanhojen
kuvien ja tekstien kokoamiseen että henkilötekstien ja kuvien
tuottamiseen nykyisistä sukupolvista ja perheistä. Nykyisenä digiaikana
valokuvien ottaminen ja lähettäminen on helppoa. Henkilö- ja
perhetekstien tuottaminen sukukirjaan omasta lähipiiristä on toivottavaa,
sukukirjaa pitää ajatella tulevien sukupolvien käyttämänä kirjana.

Heikki Auvinen
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Ylä-Savon Auvisten vuosikokous ja sukutapaaminen on
lauantaina 19. heinäkuuta 2014 Bomballa, Nurmeksessa
Osoite: Suojärvenkatu 1, 75500 Nurmes
• Aloitetaan klo 11 ruokailulla Bomba-talossa (omakustanteinen noutopöytä, 17
euroa/henkilö)
• Vuosikokous aloitetaan klo 12.30 ja tilana on Bomba-talon vieressä Kalevan
Hovissa, tarjolla on kahvia, teetä. Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen kohdan 9§ VUOSIKOKOUS mukaiset asiat.
• Aikatauluissa on väljyyttä joten aikaa jää yhdessä oloon, sukutietojen
tarkistamiseen ja päivittämiseen sekä ajankohtaisista asioista keskusteluun.
Bomballa on tarjolla kesäteatteri klo 14 alkaen. Liput 12€/hlö aikuisilta, 5€ lapsilta.
Lippuja saa suoraan paikanpäältä tai voi tilata etukäteen.
Kesän näytelmänä on " Aina oon veljee toivonu".
Majoitusta tarvitseville esim. Sokos-kylpylähotelli, joka on ihan Bomban vieressä,
90€/2hh, sisältää aamiaiset ja kylpylän vapaan käytön.
https://www.sokoshotels.fi/fi/nurmes/sokos-hotel-bomba
Ilmoittautuminen viimeistään 15.6.2014 osoitteella : sinikka.auvinen@pielavesi.iwn.fi
tai puhelimella no 050 4387 665
TERVETULOA !
Sukutapaamisessa on myynnissä sukuvaakunalla varustettuja
t-paitoja. Saatavilla on eri kokoja, väri on musta. Hinta on 20
euroa ja myynti käteisellä. Varaathan tasarahan.
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Auvilan rauhoitettu mänty,
Nousialan petäjä
Jos se osaisi puhua, olisipa
mielenkiintoista kuunnella sen
tarinoita yli 300 vuoden ajalta.
Kuva vuodelta 1964

Saako Suvivirsi raikua?
Eduskunnan perustuslakivaliokunta otti kantaa hälyä nostaneeseen
asiaan ja näytti laululle vihreää valoa. Juhlistaaksemme päätöstä voimme
jatkossa laulaa meille kaikille tuttua virttä ”oekeetten immeesten” kielellä
Helsingissä asuvan Annikki Hyvösen ”veäntämänä”.
Toas tuli kaanis aeka
ja kesä viimennii
kommeena joka paekka
on täönnä kukkasii
Ja päeväkin nyt paestaa
ja hikkee heruttaa
Se kaeken uuveks laettaa
ja paremmaksi soap

Toas keto vihertääpi
ja peäskyt lentelöö
Ja lehtiänsä työntää
nyt kotipihlaja
Voan etpäs tarvii ennee
ies karvalakkia
kun lämpösä on tuonut
toas tänne Jumala

Lähde: Kirkko ja Kaupunki-lehti no 18/2014
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Jaakko Amerikan Auvisia tapaamassa
Minä olen Jaakko Räisänen. Minun isäni äiti oli Henriikka Auvinen
syntyisin Pielavedeltä. Olen vuosien ajan osallistunut Ylä-Savon Auvisten
tapaamisiin vaimoni ja veljeni kanssa.
Kun viime kesänä olin menossa tapaamaan serkkuani Davidia ja Billiä
perheineen Washingtonin osavaltiossa elokuussa, huomasin Avviisista,
että Amerikan Auviset, joiden sukujuuret ovat Ylä-Savosta, järjestävät
vuosittaisen sukutapaamisen samassa osavaltiossa kohteena Lexington
lähellä Tyynen valtameren rannikkoa. Otin yhteyden Betty Auviseen,
jonka Avviisin lukijat jo entuudestaan tuntevat tarmokkaana
johtohahmona. Hän toivotti Amerikan serkkuni ja minut sydämellisesti
tervetulleiksi sukutapaamiseen 11.8.2013.
Siispä 11.8. varhain aamulla lähdimme liikkeelle Wardenista noin kuuden
tunnin automatkalle suuntana Lexington. Sinne saavuimme noin puoli
tuntia ennen tilaisuuden alkua. Betty oli jo laittamassa valmiiksi
piknikpöytää täynnä paistettua kananpoikaa ja erilaisia salaatteja.
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Kuvassa edessä istuu Bettyn setä Aarne Auvinen: Amerikan Auvisten
vanhin
Tapaamispaikka Riverside Park oli ihanteellinen tapaamispaikka suurine
piknikpöytineen ja ikivanhoine puineen. Amerikan Auvisten sukua oli
kokoontunut noin 30 edustajaa ja vastaanotto oli hyvin lämmin.
Noin neljän tunnin aikana tutustuimme toisiimme lämminhenkisesti: juttua
olisi riittänyt vaikka kuinka kauan: niin innoissamme olimme kaikki.
Suomen kielikään ei ollut unohtunut Bettyltä eikä hänen sedältään
Aarnelta joka on yli 90-vuotias ja koko suvun vanhin.Suurin osa sukua
asuu melko lähellä piknikpuistoa, kuitenkin osa oli tullut hyvinkin kaukaa:
Utahista,Oregonista ja Kaliforniasta.
Suvun jäsenet ovat hyvin koulutettua ja fiksua väkeä: hyvänä esimerkkinä
Betty. Huomasi selvästi että Auviset ovat sukurakkaita ja pitävät yhteyttä
toisiinsa säännöllisesti.
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Aarne on verraton juttumies, hyvin tyypillinen savolainen: elänyt hyvin
monipuolisen elämän ja juttu luisti.
Täytyy kertoa eräs episodi hänen elämästään. Aarne oli 1945 Saksan
länsirintamalla amerikkalaisten miehitysjoukkojen edustajana. Saksa oli
luhistunut ja saksalaisten vankikolonnat marssivat Aarnen ohi. Yhtäkkiä
saksalainen kapteeni pysähtyy Aarnen eteen ja huomaa Aarnen
rinnuksissa olevan nimilaatan. Hän ilmoittaa alaisenaan olevan
suomalaisen sotilaan nimeltä Kalle Auvinen ja pyytää Aarnea ottamaan
hänet pois vankijonosta ja lähettämään hänet Suomeen.
Aarne ilmoittaa että hänellä ei ole siihen valtuuksia ja niin vankijono
marssii hetkessä pois.
Aarne sanoi tapahtuneen jääneen vaivaamaan häntä Kukaties Kalle
Auvinen oli hänen sukulaisensa. Aarne pyysi minua ja muita suomalaisia
sukulaisia selvittämään Kalle Auvisen kohtaloa. Minä en ainakaan vielä
ole onnistunut jäljittämään miestä.
Jos joku on halukas menemään sukutapaamiseen tänä vuonna
Lexingtoniin, ottakoon yhteyttä Bettyyn email QUILTERNW@MSN.COM

Jaakko Räisänen
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Auvisen sukujuuria perintötekijöiden avulla
Sukututkimus on ollut perinteisesti erilaisten kirjallisten lähteiden
kaivamista ja muistitiedon keräämistä. Tärkeimpiä tietolähteitä ovat olleet
kirkonkirjat ja verotiedot. Tarkastelujakso on ollut joitakin satoja vuosia,
vanhimmat tiedot ovat 1400-luvulta.
Viime vuosina on avautunut mahdollisuus selvittää omien esivanhempien
alkuperää perintötekijöiden eli DNA:n avulla. DNA on nukleiinihappo, joka
sisältää ihmisen solujen ja joidenkin virusten perinnöllisen materiaalin.
Ihmisten lisääntyessä perinnöllinen materiaali kopioituu ja välittyy
jälkeläisille.
DNA-tutkimus auttaa
- löytämään kaukaisia sukulaisia,
- löytämään yhteisiä esivanhempia sekä
- saamaan tietoa esivanhempien alkuperästä.
DNA-tutkimuksessa selvitetään isältä pojalle periytyviä (YDNA) ja äidiltä
tyttärelle periytyviä (mtDNA) tekijöitä ja tuloksia ja DNA:ta verrataan
olemassa oleviin DNA- tietoihin.
Tutkimuksia tekee amerikkalainen yritys nimeltä Family Tree DNA Genealogy by Genetics, http://www.familytreedna.com/. Se on kerännyt
hyvin suuren tietokannan yhdessä Arizonan yliopiston kanssa eri maissa
asuvien ihmisten DNA:sta ja antropologista tietoa henkilöryhmien
liikkeistä vuosituhansien aikana maapallolla. Heidän sivuiltaan saa myös
paljon yleistä tietoa perintötekijöitä koskevasta DNA-tutkimuksesta.
Tilasin netin kautta tutkimuksen FTDNA:n sivuilta, jolloin sain
käyttäjätunnuksen ja salasanan omien tutkimus tietojeni seurantaan.
Postissa sain DNA-näytteenottovälineet, joilla otin kaksi näytettä posken
sisäpinnalta pumpulitukolla. Sitten lähetin näytteet yritykselle Texasiin.
Väliaikatietoja sain sähköpostilla ja saatoin seurata tutkimuksen
etenemistä netin avulla. Tutkimustulokset tallentuvat yrityksen
tietokantaan, jolloin voin selata omia tietojani milloin vain ja aina kun
tiedot päivittyvät, esimerkiksi uuden mahdollisen sukulaisen löytyessä,
saan lisäksi sähköpostin.
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Seuraavassa pääkohtia tutkimuksen tuloksista:
Auvisten (YDNA, isälinja) geneettinen ryhmä on N-M231.
Auvisten isälinjan YDNA-ryhmä N on yleisesti levinnyt koko PohjoisEuraasiassa. Se on yleisin Y-kromosomi tyyppi uralilaisessa
kieliryhmässä (suomalaiset ja Siperialaiset kansat). Se sai
todennäköisesti alkunsa jääkauden aikana 50.000 vuotta sitten PohjoisKiinassa tai Mongoliassa ja levisi Siperiaan ja siitä tuli hyvin yleinen DNAryhmä Länsi-Siperiassa.
DNA- tietolähteiden mukaan suomalaisten kantajoukko on ollut hyvin
pieni. Tästä johtuen suomalaisten kesken sekä geneettiset erot että
ulkoiset erot ovat hyvin pieniä.
Afrikasta olemme lähtöisin ja meissä on 1-4 prosenttia Neandertalilaista
perimää kuten kaikissa Afrikasta lähteneissä kansoissa.
Auvisten esi-isät päätyivät Afrikasta Suomeen noin 60.000 vuoden
aikana.
Pohjois-Venäjän ja Siperian suomensukuiset kansat kuuluvat samaan
ryhmään.
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Tutkimustuloksista yksi kertoo mistä löytyy perimän perusteella
mahdollisia sukulaisia. Kartassa on kunkin täsmänneen (eli geneettisesti
hyvin lähellä oleva) henkilön vanhin tiedossa olevan esi-isän kotipaikka.
Minun tapauksessani lähimmätkin sukulaiset ovat vuosisatojen takaa.
Mielenkiintoinen havainto oli, että Ruotsista löytyi useita sukulaisia .
Ruotsalaiset ovat hyvin todennäköisesti 1500-luvun lopulla Savosta
Rautalammin emäpitäjästä Ruotsin Värmlantiin muuttaneiden ns.
metsäsuomalaisten jälkeläisiä.

Täsmänneistä (näin kaukaisilla sukulaisuustodennäköisyys on noin 50%)
näen yhteenvedon ja kustakin täsmänneestä niin paljon tietoa kuin
näytteen antaja on halunnut antaa. Kuvassa pieni otos listasta).

Sivu 10

AAVISTE’ AVVIISI 2014

Suomalaisten geneettinen etäisyys muista länsieurooppalaisista ilmenee
seuraavasta kuvasta.

Minulle DNA-tutkimus antoi enemmän kuin osasin toivoa. Nyt varmistui, että me
Auviset olemme pitkän matkan tehneiden suomalaisten kantajoukkoa. Tästä
geneettisestä taustasta on ymmärrettävä muun muassa meidän kiinnostus
kalastukseen, metsästykseen, eränkäyntitaitoihin ja kirvesmiesosaamiseen.

Heikki Auvinen
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JÄSENMAKSUT 2014
Lehden mukana lähetetään tilisiirtolomake vuoden 2014 jäsenmaksujen
maksamista varten. Lasku tule maksaa sukuseuran Pielaveden osuuspankissa olevalle tilille FI18 5342 0120 0251 07 eräpäivään 15.6.2014
mennessä.

Kaikille sukuseuran jäsenille hyvää kesää!
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