
Liukkosten suku 
Puulan seudulla

Sukujuuret tutuiksi –tapahtuma 24.9.2022 
Kangasniemen kunnantalossa



• Vuonna 2022 Liukkonen-sukunimeä kantaa 3365 henkilöä. Nimi on Suomen 229. 
yleisin sukunimi.

• Liukkoset ovat perinteisesti keskittyneet vahvasti Mikkelin seudulle. 
Pääkaupunkiseutu ja muut suuret kaupungit ovat kuitenkin houkutelleet lukuisia 
Liukkosia viime vuosikymmeninä.

• Urheiluselostaja Voitto Liukkonen oli Hirvenlahden Liukkosia. Jokainen muistaa 
tämän: ”Näihin kuviin, näihin tunnelmiin päätän selostuksen.”

• Pieksämäeltä lähtöisin olevan kilpauimari Ari-Pekka Liukkosen suorituksia on moni 
seurannut. Aapee on 50 m vapaauinnin Euroopan mestari v. 2021.

• Liikkuvista Liukkosista muistetaan 1970-luvulta alkaen myös suunnistuksen 
maailmanmestari Liisa Peltola, ent. Veijalainen, omaa sukua Liukkonen.

• Kirjailija, runoilija ja muusikko Miki Liukkonen on noussut nopeasti julkisuuden 
valokeilaan kolmen runokokoelmansa ja neljän romaaninsa ansiosta. Hänet on 
toistuvasti palkittu kirjallisista ansioistaan.

Liukkoset



• Vanha suvun asutus on keskittynyt Hämeen ja Savon raja-alueelle

• Liukkoset jo 1541 ja 1561 maakirjoissa, 1571 hopeaveroluettelossa

• Liukkosilla Vuolinko IV:n neljänneskunnassa kestikievari; isännät Pellosniemen 
nimismiehinä 1500- ja 1600-lukujen taitteessa (Lauri Laurinpoika Liukkonen, 
Matti Laurinpoika Liukkonen). 

• Liukkolan maakirjakylä on sijainnut nykyisen Otavan taajamassa, joka sisältyi 
Kangasniemelle asettuneen Magnus von der Pahlenin läänityksiin 1615 alkaen. 

• Liukkolan erämaina Syväsmäki ja Hirvenlahti, jonne pysyvä asutus levisi, myös 
Puulan saariin 

• DNA-tutkimus vihjaa Liukkosten tulleen Hämeen suunnalta – ei Karjalasta päin, 
kuten myöhemmät Savon asuttajat jo 1100-luvulta lähtien.  

Liukkoset suur-savossa



Liukkosten vanhoja 
asuinpaikkoja Etelä-
Savossa

1. Hirvenlahti
2. Kuitula
3. Björnilä/Tuukkala
4. Vahvamäki
5. Pöyry
6. Kotkatvesi
7. Syväsmäki
8. Lahnaniemi
9. Vuolinko
10. Ihastjärvi
11. Pääskynsaari
12. Väisälänsaari
13. Säkkisalo
14. Puukonsaari
15. Ohensalo, 
Taipale/Puulasalmi
16. Joutsniemi / Istruala
17. Himalanpohja

muualla: erit. Hankasalmi, 
Ristiina, Pieksämäki, Juva, 
Jaakkima, Muolaa ja muu 
Inkerinmaa



• Monet naapurikunnissa syntyneet Liukkoset ovat osan aikaa 
elämästään viettäneet Kangasniemellä tai esim. hakeneet 
puolison täältä. Kangasniemelle on myös tultu työn perässä.

• Liukkosia on asunut monissa Puulan saarissa, kuten Säkkisalossa, 
Puukonsaaressa, Pääskynsaaressa ja Kynsiänsalossa (Väisälä) 
Hirvensalmen puolella. 

• Hirvensalmesta on Kangasniemeen liitetty kyliä: Istruala, 
Ohensalo sekä Joutsniemi. Näissä on ollut Liukkosten taloja tai 
torppia. 

Liukkoset Puulan rannoilla



• Isältä pojalle periytyvää Y-kromosomia voidaan tutkia ajassa kauas taakse päin

• Historiallisesti kirkonkirjoista tunnetut sukuhaarat (Hirvensalmi, Mikkeli, 
Hankasalmi, Kangasniemi ja Jaakkima) ovat lähtöisin samasta ydinperheestä 
satoja vuosia sitten. 

• Näiden sukuhaarojen taustalla ehkä n. 800 vuotta sitten elänyt mieshenkilö, jolla 
oli y-kromosomin mutaatio N-FT140520 . Se on periytynyt kaikille pojille ja heidän 
miespuolisille jälkeläisilleen, kuten myös suvun nimi Liukkonen. Liukkosiksi on 
tullut myös isännän tyhjäksi jättämään taloon tulleita miehiä, jotka ovat ottaneet 
talosta nimen. Heillä ei tuota mutaatiota ole.

• Ruotsin ja Norjan metsäsuomalaisalueella on runsaasti Liukkosille geneettistä 
sukua olevia miehiä.

• Kauempaa mieslinjaista sukua ovat Rönköt ja Tonterit.

Liukkosen suku dna-katsannossa 



• Liukkosten sukuseura ry. on perustettu Mikkelissä 1999.

• Sääntömääräisiä sukukokouksia eli yhdistyksen päättäviä kokouksia 
järjestetään kahden vuoden välein; pienimuotoisempia tapaamisia ja retkiä 
pyritään toteuttamaan tiheämmin. 
• Koronavirus on haitannut tämänkin yhdistyksen elämää v. 2020 alkaen

• Sukututkimuksen tuloksia on koottu kirjoiksi:
• Elämälle Eväät, Virmasniemestä maailmalle (Mikko Strang, 1998)

• Suur-Savon Liukkosia II (toim. Sari Herttuainen, 2007)

• Suur-Savon Liukkosia III (toim. Sari Herttuainen, 2011) – ykköskirjan päivitys

• Omia myyntituotteita: isännänviiri, pöytäviiri, lippis jne.

• DNA-tutkimukset koottu yhteiseen projektiin (FamilyTreeDNA)

Liukkosten sukuseura



• Sukuseuran logo kuvaa Pellosniemen nimismies Matti Liukkosen 
sinettiä



• Sukuseuran verkkosivut:

• https://liukkostensukuseura.yhdistysavain.fi/

• Facebookissa: 

• https://www.facebook.com/groups/203181415460

Liukkosten sukuseura
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