Miten kaikki alkoi ? - Maapallon synty
 Alkuräjähdys: tapahtui n. 13,8 miljardia vuotta sitten
 Columbia manner: 1,9 miljardia vuotta sitten
 Rodinia manner: 1,3 miljardia vuotta sitten
 Gondwana-manner: 750 miljoonaa vuotta sitten
 Pangea manner: 380-180 miljoonaa vuotta sitten

- Pangean hajoaminen alkoi noin 200 miljoonaa vuotta
sitten, josta erosi ensimmäisenä Amerikka
- tästä johtuu että Amerikassa on samoja oli samoja eläimiä
(Dinosauruksia) ja miljoonien vuosien jälkeenkin eläimet ja kasvit
ovat samankaltaisia kuin Euroopassakin
- Nyt olemme taas menossa yhteen eli kohti Pangea muotoista
suurmannerta

MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ ? – Ihmisen kehitys


Käteväihminen eli Homo habilis oli varhaisin ihmiseksi sanottu apinaihminen, joita
eli noin 1,8-2,5 milj. vuotta sitten Afrikassa.



Pystyihminen eli Homo erectus oli nykyihmistä edeltänyt ihmislaji, joka eli eri puolilla
Vanhaa maailmaa 1,9 milj. – 50 000 vuotta sitten.



*) Heidelberginihminen eli Homo heidelbergensis oli varhainen ihmislaji ja nykyihmisen edeltäjä
Heidelberginihmisen uskotaan yleisimmin kehittyneen 700 000–600 000 vuotta sitten ja levinneen
sitten Eurooppaan ja Aasiaan.



*) Neandertalinihminen eli Homo neanderthalensis on ihmisten (Homo) suvun laji. Se kehittyi
Euroopassa vähitellen heidelberginihmisestä 500 000–200 000 vuotta sitten. Neandertalinihmiset
alkoivat kadota asuinseuduiltaan Euroopasta ja Lounais-Aasiasta pian nykyihmisen levittyä sinne, ja
viimeiset neandertalinihmiset elivät Pyreneiden niemimaalla noin 28 000 vuotta sitten.



*) Homo sapiens eli nykyihminen on ainoa nykyisin elossa oleva ihmisten (Homo) sukuun kuuluva
eläinlaji. Nyky ihminen kehittyi Heidelberginihmisestä ja on nykyisin elävistä kädellisistä laajimmalle
levinnyt, älykkäin ja runsaslukuisin laji. Nykyihminen kehittyi 200 000 – 60 000 sitten Afrikassa.



Muita ihmislajeja:
Denisovanihminen on paleoliittisen kauden sukupuuttoon kuollut ihmislaji. Teorian mukaan Afrikasta
lähteneet heidelberginihmiset kehittyivät Siperiassa denisovanihmiseksi.
Floresinihminen eli Homo floresiensis on vuonna 2003 Indonesiasta, Floresin saarelta löydetty
mahdollinen ihmislaji, joka eli siellä vielä noin 12 000 vuotta sitten.

Nykyihminen Afrikassa noin 79 000-50 000 vuotta
sitten
 Afrikka koki paljon luonnon mullistuksia, lähinnä Afrikka alkoi kuivua eli tuolloin
oli suuri ilmaston muutos meneillään vihreät metsät ja arot muuttuivat aavikoksi
ja hiekkaerämaiksi.
 Suuret riistaeläimet lähtivät liikkeelle kohti Itä-Koillista (nyk. Arabian niemimaa,
Iran, Afganistan) ravinnon perään.
 Afrikan asukkailla metsästys alkoi vaikeutua ja oli pakko lähteä eläinten ja
ravinnon perään ja kohti silloista tuntematonta maailmaa.
 Tästä alkoi nykyihmisen pitkä matka ympäri maapalloa.
 Samaan aikaan eleli nykyisessä Euroopassa Neandertalinihminen, joka oli
jykevä rakenteinen ja metsästys oli heidän elinehto.
 Miten Neandertalinihminen oli löytänyt tiensä Eurooppaan näin varhain, siitä on
monta teoriaa, yksi on että ovat tulleet nykyisen Gibraltarin niemen kohdalta
Afrikasta, koska silloin Välimeri oli sisämeri ja Gibraltarin niemi oli kiinni.

Missä nykyihminen oli 35 000 - 45 000 vuotta
sitten ?
 Nykyihmisen kohtalon hetket ajoittuvat noin 40 000 vuoden päähän, jolloin
eräiden tutkijoiden ja tutkimusten mukaan on mahdollista että maapallolla oli
vain noin 2 000 nykyihmistä.
 Tuolloin nykyihmiset olivat jo jonkin verran hajaantuneet, mutta pääosin
ihmisiä oli nykyisen Turkin, Lähi-Idän ja Aasian länsi osissa/rajalla
(nyk. Arabian niemimaa, Iran, Afganistan).
 Tietysti Afrikassa oli edelleen sinne jäänneitä ihmisiä, jotka ovat selvinneet
tähän päivään asti
 DNA-tutkimukset osoittavat, että näihin aikoihin nykyihminen hajaantui
useaan suuntaan (nyk. Intia, Kiina, Amerikka, Australia), mutta on muistettava
myös että mantereet olivat hieman lähempänä toisiaan kuin nyt.
 Näiden lisäksi nykyihmisten suuntasi pohjoiseen (nyk. Israel, Libanon, Syyria)
ja koillista (Tadžikistania ja Volgan mutkaa) kohti.

35 000 - 25 000 vuotta sitten I jääkauden aikaan
 Osa nykyihmisistä lähti kohti pohjoista (nyk. Israel, Libanon, Syyria) ja sieltä kohti nykyistä
Eurooppaa esim. Pyykkö suvun DNA-tutkimus todistaa tämän.
 Osa nykyihmistä lähti kohti (Tadžikistania ja Volgan mutkaa) ja olivat nykyiset
suomensukuiset kansat, joita löytyy Volga mutkan seutuvilta ja siitä luode-länsi
suuntautuvalla alueilla runsaasti, suomalaisista on suuri joukko Volgan mutkasta kotoisin,
kuten esittäjän (esittäjän Tapio Pylkkänen ent. Pylkkönen) suku.
 Uusimpien tutkimusteen mukaan näihin aikoihin nykyihminen kohtasi
Neandertalinihmisen Euroopassa ja Aasian lounaisosissa, sekä olivat kanssa käymisessä
keskenään.
 Neandertalinihminen oli hyvä metsästäjä ja se oli elinehto hengissä pysymiseen, mutta
nykyihminen syrjäytti neandertalinihmisen ja kuoli sukupuuttoon noin 28 000 vuotta sitten.
 Syy miksi Neandertalinihminen kuoli sukupuuttoon oli varmaan siinä, että uusimpien
tutkimusten mukaan kyseinen ihmislaji ei pystynyt sopeutumaan muutoksiin.
Tutkijoiden mukaan neanderthalinihmisen silmät kehittyivät niin suuriksi, että
näköhavaintojen käsittely vei liian paljon aivokapasiteettia. Tämä esti esimerkiksi
ryhmätyötaitojen kehittymisen. Muita syitä oli Jääkausi ja ravinnon saanti.
 Nykyihmisessä on Neandertalinihmisen DNA:ta muutama prosentti, joten varmuudella he
ovat olleet kanssakäymisessä keskenään

Noin 10 000 – 7 000 sitten Volgan mutkassa
II jääkauden aikaan
 Viimeisimmän jääkauden aikaan noin 10 000 vuotta sitten Suomi ja muut
pohjoismaat, sekä Euroopan luoteinen osa (Britannia, Ranska) olivat paksun
jään peitossa
 Muu Eurooppa ei ollut jään peitossa, joten Eurooppaan aikaisemmin
siirtyneet nykyihmiset selviytyivät hengissä Euroopan keski- ja itäosissa.
 Tuolloin elettiin Volgan mutkassa metsästämällä ja kalastamalla,
jonkinlainen viljely oli jo tiedossa mutta ei ollut pääelinkeino, eikä sitä voitu
sanoa maanviljelyksi.
 Kun jää alkoi hiljalleen sulaa nykyisen Euroopan luoteis- ja pohjoisosissa,
alkoivat riistaeläimet (mm. Mammutit) siirtyivät kohti Venäjän aroja ja sieltä
eteenpäin kohti länttä/luodetta.
 Myös maanviljely levisi (7 000 – 5 000 vuotta sitten) pikkuhiljaa, joten se
lisäsi hengissä pysymisen ehtoja.

Miten sitten saavuimme Suomeen ?
 Vaihtoehto1a
Ehkä Unkarin ensimmäisen kuninkaan Árpád:n ja Unkarin perustajan vetämässä
joukossa nykyisen Unkarin ja Böömin alueille vuonna 895.
(Tätä tukee kielitutkimus ja kielen samankaltaisuus)
 Vaihtoehto1a + 1b
Josta noin 1350 luvun maissa ”Mustaa ruttoa” pakoon Hansakauppiaiden
mukana nykyisen Saksan pohjoisten satamien kautta > Ruotsin rannikkoa pitkin
Tukholmaan ja sieltä Österlandiaan (=Itämaahan) tai Nylandiaan (=Uusimaa)
Tenholaan joskus vuosien1350-1392 välillä. (Tätä tukee sukunimitutkimus)
 Vaihtoehto 1a + 2a ja 2b
1a) Viimeisen jääkauden vetäytyessä noin 10 000 vuotta sitten, Volgan
mutkasta nykyisen Liettuan, Liivinmaan ja Latvian rajaseuduille, 2a) josta noin
1265 luvun paikkeilla sortoa pakoon nykyiseen Suomen/Venäjän Karjalaan tai
2b) nykyiseen Viroon, josta Hansakauppiaiden mukana Tenholaan joskus
vuosien1350-1392 välillä.
(Tätä tukee eräs toinen sukunimen fokaali tutkimus, katso s.9)
 Vaihtoehto 3
Viimeisen jääkauden vetäytyessä noin 10 000 sitten, Volgan mutkasta suoraan
riistaeläinten perässä Suomen/Venäjän Karjalaan.
(Argeoloki tutkimukset tukevat tätä vaihtoehto suomalaisista)

Mitä tapahtui Tenholan seudulla v. 1392
 Tenholan seurakunta mainitaan jo 1329 Porvoon hiippakunnan osana.
 Varhaisin dokumentti, jossa esiintyy sukunimenä Pylkkö-nimen kaltainen
nimi, löytyy Ruotsin valtionarkistosta ja päivätty 5. Huhtikuuta 1392
Tenholassa. Neljä sikäläistä talonpoikaa todistavat Jacob Djäkenin ja
Kristina Magnusdotterin välisen sopimuksen. Vallaspari päättää, että
jommankumman kuollessa saa toinen pitää hallussaan Tenholan pitäjän
Gännerbyn kylässä sijaitsevan tilan. Talonpoikien joukossa oli Sigbiorn
Pylko. (tieto Ruotsin arkistosta).
 Sigbiorn Pylko asui Pylkon (= Pölkån) kylässä Tenholan lähellä ja oli
todennäköisesti alkujaan saksan kielinen, joka viittaa siihen että olisi tullut
Keski-Euroopasta Hansakauppiaiden mukana saksankieliseltä alueelta
(Unkari/Böömi vaihtoehto) ja myöhemmin ehkä ruotsinkielinen.
 Sigbiorn Pylko voisi olla mahdollisesti kirkonrakentaja, koska tuolloin
Euroopasta tuotiin kirkonrakentajia muualta, etenkin saksankielisiltä alueilta
 Vuonna 2006 löysin vielä kartalta paikannimen Pölkå joka sijaitsi nykyisen
Tenholan alueella, en tiedä onko paikkaa enää olemassa kartalla.

Tenholan seudun taustaa 1200 – 1300-luvuilta
 Suomen etelärannikon varhain asutetut osat, joihin Tenhola kuuluu,
ovat olleet kauan kauppa- ja kulttuuriyhteyksissä saksalaisalueisiin.
 Myös Tenholan seudut ovat todennäköisesti saaneet annoksia
sikäläistä uudisasutusta. Lisäksi Tenhola on sijainnut Itämeren
eteläosista Tallinaan (=Rääveriiin) johtavan purjehdusreitin varrella.
Tämä reitti on kuvattu tanskalaisissa dokumentissa jo 1200-luvulla.
 Yhteydet Pohjois-Viroon, joka oli 1300-luvulla saksalaisen ritarikunnan
hallinnassa ja saksalaisen uudisasutuksen (Drang nach Osten) piirissä,
vahvistavat Nissilän teorian selitysvoimaa Pylkö-nimen kaltaisen nimen
varhaisimman maininnan kohdalla.
On selvää että, fulca-nimi muunnelmineen on levinnyt myös Viron
alueelle. Esimerkiksi Tallinnasta on maininta Junker Fulkesta vuodelta
1439. (Vaihtoehto 1a + 2b s. 7)

Mitä tapahtui Hollolassa 1460-1461-luvulla 1
 Hollolassa asuva Olli Pylkki oli myös todennäköisesti kirkonrakentajia ja ovat
asuneet mahdollisesti nykyisten Hollolan Kastarin tai Lammin lähimaastossa.
 Hollolan talvikäräjillä 25.01.1460
Silloin on lautamiehinä seuraavat pitäjäläiset: Mikko Tervainen, Andres
Jalkaranta, Jöns Hatsinast (Hatsinasta), Mikko Pekanpoika, Einvald Etolast,
Henrik Etolast, Bertill Etolast, Hemming Järventaka, Erik Jarvainen, Petter Ohto
(Ochtoi), Petter Kyröläinen ja Olli Pylkki.
 Hollolan, Tennilän ja Lammin hallintopitäjien yhteisellä laamaninkäräjillä
Kastarin kylässä 19 pv:nä helmikuuta 1461
Merkitään lautamiehinä Mikko Tervanen, Olli Voistio, 2 Maunu Ollinpoikaa, Antti
Langanpoika (ei –son), Jusse Kaunkorpi, Nikki arche diekn Olli Herranen,
(Häräin), Olli Pylkki, Nikki Pyllinen, Olli Silkoi ja Lauri Pöllönpoika.
 Hollolan käräjillä1461 lokakuun 10 pv:nä pidetyillä
Nähdään entisten jo mainittujen lautamiesten lisäksi Jusse Viikari, Heino Väkevä
(Starcke), Lauri Mukainen, Mikko Olderman ja Eero Jarvanen, joka aikaisemmin
esiintyy. Sitä paitsi istuu lautakunnassa Apraham Lahti, Pekka Ohto, Pekka
Maponen, Martti Etolainen, Olli Pylkki, Hannes Ahtiainen.

Mitä tapahtui Hollolassa 1460-1461-luvulla 2
 Lautamiehenä oleminen ei käy estävän sakon saamista, sillä ”Pylkylle”
annetaan 40 mk:n sakko. Kun sakotetun etunimeä ei mainita ja on se
kirjoitettu muotoon Pylky, on mahdollista, että tällä tavalla on tahdottu
osoittaa, ettei se ole lautamies Pylkki, vaan joku toinen henkilö, joka saa
sakon.
 Pylkki suku näyttää esiintyvän laajempanakin. Nimi Olderman näyttää
viittaavan vanhaan ehkä pakanuuden aikaiseen pitäjäjärjestykseen, jolloin
mainitun niminen henkilö merkitsee pitäjän l. kihlakunnanvanhinta.
 Tuomiokirjasta Hollolan syyskäräjiltä vuonna 1461
Olli Pylkky tuomittiin silloin sakkoon sen vuoksi, että hän oli vallannut
kirkolta maata, jonka hänen vaimonsa veli oli testamentilla viimeisenä
tahtonaan lahjoittanut toisen puolen Pyhälle kirkolle, toisen puolen
papistolle.
Maan nimi on Herberg (= Herranmäki l. Herranvuori). Käräjissä tehdyn
tuomion perusteella oli Pylkyn ennen kolmea viikkoa annettava se niille,
joilta se oli vallattu, nimittäin kirkolle ja papistolle.

Mikkelin-Juvan seutu 1540-1650 luvuilla 1
 Mikkelin seudulla on asunut Pylkkösiä ja Pylkkäsiä useassa eri paikassa,
kuten:
- Wesulax=Vesulahti, Melcoila=Mälkölä
- Pellosnemij=Pellosniemi, Hallila
- Pellosnemij=Pellosniemi, Pellosnemij
 Mikkelin seudun vanhimmat tiedot löytyy vuosilta 1540 Vesilahdesta (Pylkki)
ja 1541 Pellosniemeltä (Pylkkänen, Pylken)
 Pylkköset ja Pylkkäset ovat muuttaneet eri paikkakuntien välillä, kuten:
- Juva-Mikkeli-Sulkava-Puumala-Rantasalmi-Sääminki-Kerimäki
 Sukunimi Pylkkänen ja sen johdannaiset on vahvimmin Mikkeli - Juva alueilla
ja heti siitä itään tai koilliseen esim. Rantasalmen – Säämingin – Kerimäen
seudulla sukunimi on Pylkkönen ja sen johdannaisia, joukossa satunaisesti
Pylkkäsiä.
 Johtopäätös kirkonkirjojen tutkimusten perusteella on se että saman perheen
jäsenillä on sukunimi Pylkkänen tai Pylkkönen riippuen siitä asuin paikasta.
 Toinen johtopäätös on se että Mikkelistä - Juvalta muutettuaan esim.
Rantasalmi –Sääminki - Kerimäki seudulle sukunimi muuttui Pylkkäsestä >
Pylkköseksi ja kun muutti takaisin Mikkelin ja Juvan seudulle sukunimi oli
Pylkkösestä > Pylkkäseksi.

Mikkelin – Juvan seutu 1540-1650 luvuilla 2
 Juva ja Mikkelin seuduilla Pylkkösen ja Pylkkäsen sukunimen johdannaisia on
asunut ainakin 1540-luvulta asti.
 Mahdolliset suvun edustajat Vesulahdessa ja Pellosniemellä v. 1571
Savon Hopeaverokirjan mukaan, jotka sukunimen tutkijat yhdistävät sukunimiin
Pylkkönen ja Pylkkänen:
Wesulax=Vesulahti, Melcoila=Mälkölä
Per Pijlchin (wtt bijes), Lauri Lauri Pijlchein, Lauri Ioan Pijlchejn, Lauri Oluff Pijlchein
Pellosnemij=Pellosniemi, Hallila
Per Oluff Pijlckein, Erich Per Pijlchein, Nils Lauri Pijlckain, Pouell Lauri Pijnnein,
Anders Lauri Pijlchin
Pellosnemij=Pellosniemi, Pellosnemij
Anderss Hendrick Pijlchein, Hendrick Hendrick Pijlchein (bort löpen),
Hendrick Lauri Pijlchein, Erick Anders Pijlchein, Nils Pijlchein, Lauri Pijlchein,
Magnus Pouell Pijlckein, Ioan Mag:ca Pijlchein, Petther Pijlckehin,
Per Anders Pijlckehin, Anderss Ioan Pijlchehin,
Lauri Lauri Pijlchin (haffuer för lupett till kainus)

Pylkkösten ja Pylkkästen I suuri muuttoaalto
vuosien1571-1610 välillä
 Savon v. 1571 Hopeaverokirjojen mukaan, yksi perhe (Lauri Lauri Pijlchin)
on muuttanut silloiseen Kainuuseen, se voi olla joko silloisen Säämingin pohjoisosa tai
nyk. Iin-Pohjois-Savon alue.
 Säämingin Historia I:2 s.22 kirjasta löytyy maininta Antti Pylkäisestä lautamiehenä v.
1606. Lisäksi Säämingin Historia I:1 s. 382 mainitaan
Pylkkäinen, Pylkköinen (Pylkölahti, Kosola), sijaitsi Ritosaaressa nykyisen Savonlinna
eteläpuolella.
(Tieto löytyy Maamittaushallituksen arkistosta, tiloja lohkottu)
 Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että Pylkkö suku on myös lähtöisin samalta
alueelta, josta suku on muuttanut Lappeen/Lappeenrannan seudulle joskus 1550-1571lukujen tienoilla.
 Mikä oli syy lähteä kohti Rantasalmea, Kainuuta tai nykyistä Lappeen/Lappeenrannan
seutua:
- Ruotsin ja Venäjän vuosina 1570–1595 sota (Pitkä Viha, 25 vuotta) , joka päättyi
Täyssinän rauhaan 18.5.1595
- pakko värvääminen Ruotsin armeijaan
- Myöhemmin Jaakko Ilkan aloittama kapina eli Nuijasota 1596-1597
joka päättyi veriseen näytelmään Klaus Flemingin johtamien joukkojen petettyä
antautuneet Nuijamiehet/talonpojat Padasjoe Nyystölässä ja Mikkelin
Kenkäveroniemessä

Pylkkösten ja Pylkkästen II suuri muuttoaalto
noin 1650-luvun vaiheilla
 Muuttovirtojen mukaan Pylkkösiä ja Pylkkäsiä on muuttanut
1650-luvun vaiheilla Sääminki, Rantasalmi ja Kerimäki suuntaan, josta
osaa jatkanut matkaa eteenpäin Laatokan- ja Kannaksen Karjalan
suuntaan.
 Muuttoliike suuntautui erityisesti Laatokan- ja Kannaksen Karjalan
suuntaan.
 Pylkkösiä ja Pylkkäsiä asui koko Karjalan itäreunalla, kuitenkin
pääpaino oli Sortavala ja Viipurin seutu.
 Olipa Matti Pekanpoika Pylkkänen kapteenina Olavinlinnassa
vuoden 1654 tienoilla ja yritti estää venäläisiä tunkeutumasta silloisen
Ruotsin valtakuntaan.
 Mikä oli syy muuttaa jopa Pohjois-Savosta asti Karjalaan:
- Ruotsin/Venäjän sota ja sodan jälkeiset rauhan rajat
- Lahjoitusmaat eli sai maapalan ”ilmaiseksi”
- Karjalaan syntyi ns. tyhjiö, koska ortodoksit pakenivat Venäjälle
Ruotsin toimenpiteitä peläten, osa muutti aina Inkerimaalle ja
Liivinmaalle asti

Pylkkösten ja Pylkkästen III muuttoaalto 1800-luvun
loppupuolella ja vuosien1939-1945 välillä
 Tutkimusten mukaan myös Pylkkösiä ja Pylkkäsiä muutti jo 1800-luvun
loppupuolella nykyisen rajan länsipuolelle sortoa pakoon.
 Varsinainen muutto aalto eli ”Evakko” tapahtui 1939-1945 kahteen
otteeseen, toki kaikki eivät palaneet välirauhan aikana, koska:
- Venäjään ei voi luottaa
- olivat liian vanhoja palaamaan
- tilat olivat palaneet tai poltettu
- kuolivat evakossa (niin tapahtui minun isänisänisällekin Hartolassa)

Missä asuu Pylkkösiä ja Pylkkäsiä tällä hetkellä ?
 Suomessa asuu Pylkkösiä ja Pylkkäsiä tai heidän
jälkeläisiä lähes joka kunnassa/kaupungissa, mutta
pääpaino Helsinki-Lahti-Jyväskylä linjan itäpuolella
 Euroopassa asuu Pylkkösiä ja Pylkkäsiä tai heidän
jälkeläisiä
- Pohjoismaat: Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Islanti
- Balttia: Virossa
- Itä-Eurooppa: Venäjä
- Länsi-Eurooppa: Saksa, Sveitsi, Ranska, Hollanti,
Italia, Espanja
- Välimeren alue: Kreikka/Kreeta, Kypros
- Muu maailma: USA, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti,
Japani

