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13100 Hämeenlinna     2.9.2009 

 

 ALOITTEITA: 

 

Viittaan Vähänkyrön Ojaniemen kylähistoriikkiin ja teen aloitteen numero 1 henkilöille, jotka 

voivat johtaa suoran äiti- tai isäketjunsa muinaisen Ala-stadon pitäjän, nykyään Vähänkyrön kunnan 

Ojaniemen kylän kantataloihin Lindala, Torila, Biörn, Sätula, Hudd, Kaija tai Wanha kartano. 

Muinaisgermaaninen sana stado tarkoittaa maihinnousupaikkaa eli satamaa joen varrella.  

 

Esitän, että kantatalojen miespuoliset edustajat tilaisivat kattavan 67 markkerin yDNA analyysin 

suoran isäketjunsa osalta sekä mtDNA täystutkimuksen suoran äitiketjunsa osalta.   

Myös naiset voivat tilata mtDNA täystutkimuksen suoran äitiketjunsa osalta mutta sen 

todistusvoima on hiukan erilainen kuin miesten tekemien analyysien.  

Naiset eivät voi tilata yDNA tutkimusta, koska naisilla ei ole y-kromosomia.  

 

DNA-analyysien sekä muiden tukevien tieteenhaarojen avulla on tähän mennessä pystytty 

selvittämään muun muassa seuraavat suuret linjat: 

 

- molempien sukupuolien päähaploryhmät eli klaanit, alahaploryhmiä löytyy ja niitä 

määritellään uusia prosessin edetessä 

- kunkin haploryhmän todennäköinen syntymäaika ja -paikka 

- kunkin haploryhmän todennäköiset vaellusreitit Afrikasta Lähi-Itään, vaellusreitit 

Eurooppaan ja muihin maanosiin sekä todennäköiset vaellusreitit Suomeen 

- kunkin haploryhmän esiintymistiheys maantieteellisesti 

 

Yksilötasolla voidaan: 

 

- selvittää kahden geneettisen osuman välinen TMRCA  

- laskea sen todennäköinen syntymäajankohta sekä selvittää sen todennäköinen 

syntymäpaikka  

- selvittää yksilön suoran isä- ja äitiketjun todennäköiset vaellusreitit Suomeen  

- laskea niiden Suomen kamaralle astumisen todennäköiset ajankohdat 

- selvittää kantatalojen ja sukuseurojen sukulaisuussuhteet 

 

TMRCA on lyhennys käsitteestä The Most Recent Common Ancestor eli lähin yhteinen esi-isä tai 

esiäiti.  

 

Tilaukset voi tehdä Suomi DNA projektille www.fidna.info   

Projekti on neuvotellut hyvät alennukset Houstonissa Texasissa tehtävistä analyyseistä.   

Vähänkyrön Ojaniemen Kyläyhdistys ry voisi mahdollisesti kerätä suuremman porukan 

analysoitavia henkilöitä kerralla, jolloin se voisi pyytää analyyseistä ekstra-alennukset Suomi DNA 

projektin kautta.  

 

Ala-stadon Lindalan kantatalon osalta on jo olemassa kattavat analyysit. Allekirjoittanut on 

teettänyt kaiken kattavan 67 + 60 markkerin yDNA analyysin suoran isäketjunsa osalta sekä 

mtDNA täystutkimuksen suoran äitiketjunsa osalta ja tulokset ovat nähtävissä Suomi DNA 

projektin nettisivuilla.  
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Myös Isonkyrön Leväluhdan rautakautisista vainajista tehtävät DNA analyysit saattavat tuoda 

lisävalaistusta alueen asutushistoriaan, mikäli osumia löytyy nykypäivänä eläviin. 

 

Väitteet versus vastakommentit: 

 

Ojaniemen historiikissa ’Ojaniemen historiaa ja vähän nykyaikaakin’ esipuheessa Kyrönmaan 

Opiston Erkki Minkkinen pyytää lukijoiden ymmärtämystä ja pitkämielisyyttä tekstissä olevien 

asiavirheiden ja epätarkkuuksien osalta. Toki lukijat ovat pitkämielisiä ja ymmärtäväisiä.   

Kirjan sivuilla todellakin on siellä täällä kiistanalaisia ja kommentointia vaativia tulkintoja. 

Erityisesti kylän varhaishistoriaa käsittelevässä osiossa III on sen verran paljon kiistanalaista 

tekstiä, että se vaatii kalliista kirjasta täyden hinnan maksaneelta kuluttajalta ehdottomasti 

kommentointia: 

  

1. Artikkelin kirjoittaja on ajoittanut Ojaniemen asutuksen juuret 1200-luvun alkuun.   

Tämä ajoitus on spekulatiivinen ja kiistanalainen. On todella hämmästyttävää, että artikkelin 

kirjoittaja tarjoilee uunituoreessa kirjassa Armas Luukon suomenkielisen kansallistunteen 

kyllästämiä ja lähes sata vuotta vanhoja tulkintoja Pohjanmaan asuttamisesta vaikka viimeaikainen 

tutkimus kertoo samasta asiasta tyystin toisenlaista tarinaa.  

Paljon todennäköisempää ja uskottavampaa on, että alueen puolustuksen kannalta strategisessa 

asemassa ollut niemeke sai enemmän tai vähemmän pysyvän asutuksensa jo niihin aikoihin kun 

alue vapautui merestä, kuten nykypäivään säilyneet röykkiöt todistavat. Niemeke on mahdollisesti 

ollut alueen hallinnollinen keskus jo niistä päivistä. Röykkiöistä on huomattava, että mitä 

lähempänä jokirantaa ne ovat sijainnet sitä liukkaammin ne ovat lähteneet uudemman asutuksen 

jaloista. Hävinneistä rakennelmista kuten röykkiöistä ja puolustusrakennelmista voitaisiin 

mahdollisesti saada parempaa tietoa Lidar -tutkan avulla.  Ihmisen toiminnasta nimittäin jää aina 

maaperään tunnistettavat jäljet.  Ne voitaisiin mahdollisesti kaivaa maastosta esiin nykyaikaisen 

huipputeknologian avulla.  Teen näin ollen aloitteen numero 2 Vähänkyrön Ojaniemen 

kyläyhdistys ry:lle, jotta se tilaisi tällaisen helikopterista käsin tehtävän maastotutkimuksen. 

 

Eräänä vahvana todisteena varhaisesta asutuksesta on sanan Lindala esiintyminen alueella. Sana 

perustunee muinaisgermaaniseen kantasanaan, mikä tarkoittaa puolustuspaikkaa, linnoitusta, linnaa.  

Ala-stadon osalta kyseeseen tulee ensiksi mainittu.  Todennäköisesti sanan etymologia etenee siten, 

että niemellä oli puolustuspaikka, millä oli Lind/Lint -alkuinen nimi. Puolustuspaikan strateginen 

merkitys väheni meren vetäytymisen tahdissa ja menetti merkityksensä tuliaseiden käyttöönoton 

myötä mutta puolustuspaikan nimen muunnos siirtyi niemelle perustetun talon nimeksi ja lopuksi 

sukunimeksi. Kyrönjoen suulla sijaitsi Vartiosaari eli Vartsor, mistä on ensimmäinen säilynyt 

maininta asiakirjoissa vuodelta 1551, joten kutsumattomiin vieraisiin oli jokisuussa varauduttu.  

  

Viron rannikolla Saarenmaalla sijaitsee Asvan linnoitettu asuinpaikka (Gorodistse), joka oli asuttu 

jo nuoremmalla pronssikaudella.  Sen nimi Lindapold on säilynyt näihin päiviin saakka.  Gorodistse 

on venäjää ja tarkoittaa rautakautista maalinnoitusta ja asuinpaikkaa, mikä oli tavallisesti sijoitettu 

pääjoen ja siihen laskevan haarajoen muodostamalle niemelle. Niitä käytettiin laajasti muun muassa 

nykyisen Venäjän alueella n. 800 eaa -500 jaa ja ainakin osassa niistä asui suomensukuisia heimoja.   

 

Ala-stadon hallinnollisessa keskuksessa on todennäköisesti jaettu oikeutta ja toimeenpantu 

rangaistuksia. Mahdollisesti alue on toiminut myös jonkinlaisena kulttipaikkana pyyntikulttuurin 

aikana.  

 

Esitän lukijan pohdittavaksi seuraavaa: olisiko puhdas sattuma, jos alueen hallinnollinen keskus ja 

puolustuspaikka olisi perustettu samalle niemelle? 
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2. Artikkelin kirjoittaja väittää Vanhakartanon olevan kylän ensimmäinen talon, mikä väite on 

spekulatiivinen ja kiistanalainen. Vanhakartanosta voitaneen sanoa vain se, että talo on eräs 

historian hämäristä 1500-luvulle hengissä selvinnyt talo. Tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että 

Vanhakartano olisi ollut ensimmäinen niemellä sijainnut talo vaikka talon rinnakkaisnimi lienee 

Ojaniemi. Edellisessä kohdassa todetun perusteella niemellä on todennäköisesti sijainnut enemmän 

tai vähemmän pysyvää asutusta jo pyyntikulttuurin aikana paljon ennen 1200-lukua.  

Se, että onko kyseinen asutus harjoittanut erätaloutta, sekataloutta vai maataloutta, on epävarma 

asia mutta se selvinnee maaperästä kairattavista kulttuurikerroksista ja niistä tehtävistä 

siitepölyanalyyseistä.  Kairatut kulttuurikerrokset voidaan myös ajoittaa riittävän luotettavasti.   

Teen näin ollen aloitteen numero 3, jotta Vähänkyrön Ojanimen kyläyhdistys ry tilaisi ja 

kustantaisi tällaisen maaperäkairauksen ja siitepölyanalyysin. Erik Pommerilaisen keskiaikaisen 

verokirjan mukaan alueella oli tietty määrä veronmaksukykyisiä taloja. Lisäksi tulevat kaikki 

veronmaksukyvyttömät talot. Verokirjasta ei selviä talojen harjoittama talous. Historian hämäristä 

1500-luvulle hengissä selvinneitä taloja oli muitakin, mahdollisesti kaikki kylän sen hetkiset talot.   

 

3. Artikkelin kirjoittaja väittää Antilan talon syntyneen jakamalla Vanhakartanon talosta vuonna 

1530 ja saaneen myöhemmin rinnakkaisnimen Lindala.  Tämä väite on vähintäänkin kiistanalainen 

eikä se voine perustua yhteenkään käytettävissä olevaan dokumenttiin.  

Jos Lindala olisi syntynyt jakamalla Vanhakartanon maatila vuonna 1530, pitäisi Lindalan suvulla 

ja Vanhakartanon suvulla olla täydelliset yDNA 67:n markkerin keskinäiset osumat.  Tällaista 

osumaa ei ole löydetty.  Lindala ei näin ollen ole voinut syntyä jakamalla Vanhankartanon maatilaa 

vaan se on aikanaan historian hämärissä perustettu ja 1500-luvulle hengissä selvinnyt kantatalo. 

Kirjassa esitetylle väitteelle ei siis löydy todisteita dokumenteista eikä DNA-analyyseistä. 

 

Lindalan kantatalon perustajan esivanhempien sukujuuret menevät suolaisen veden taakse ja 

todennäköisesti sukujuuret saapastelivat Korpivirran (nykyään Kyrönjoki) rannoille hylkeiden 

perässä vuosien 900 – 1200 välisenä aikana yDNA osumien ajoitukseen perustuen.  Uudistalon 

perustaja kuului I1d haploryhmään eli klaaniin (tarkentaen I1d Norse alaklaaniin). I1d klaanin 

tihentymäalueet sijaitsevat eteläisen Skandinavian, Pohjanmaan ja Satakunnan alueilla. On erittäin 

vahvoja viitteitä siitä, että Viikingit olisivat kuuluneet I 1 päähaploryhmään.  

 

4.  Artikkelin kirjoittaja on lisännyt tekstiinsä Lindalan talonhaltijaluettelon, mikä luettelo on 

spekulatiivinen ja kiistanalainen.  Vuosiluvut eivät täsmää eikä isäntinä toimineita leskiemäntiä ole 

noteerattu miksikään, joten naiset puuttuvat talonhaltijaluettelosta kokonaan.  

Historian hämäristä alkanut isältä pojalle -isäntäketju katkeaa Lindalan kantatalon osalta vasta 170 

vuotta sitten orvoiksi jääneiden alaikäisten veljesten menetettyä kotinsa. Aikanaan perustettavan 

Lindalan sukuseuran velvollisuutena olisi lunastaa kantatilaa takaisin ainakin sen verran, että sille 

voidaan pystyttää pronssinen muistolaatta. 

 

5. Artikkelin kirjoittaja väittää Ojanimen kylän nimen perustuvan luonnon muodostamiin ojiin.  

Tämä väite on spekulatiivinen ja kiistanalainen.  Nimi Ojaniemi perustunee ihmisen kaivamiin ojiin 

kuten muuallakin maassamme samannimisillä paikkakunnilla. Sana oja on maanviljelystermi ja 

tarkoittaa nimenomaan ihmisen tekemää kaivuutyötä.  Kylän nimi viittaa näin ollen alkeellisen 

maanviljelyn käynnistymiseen niemellä. Karjanhoito ei ojia tarvinnut. Alkeellista maanviljelyä 

edeltävää nimeä voidaan vain arvailla. Luonnon muodostamia kaivantoja ovat esimerkiksi luoma, 

puro, joki ja järvi.  
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6. Artikkelin kirjoittaja epäili vahvasti Lindalan talon hengissä säilyneen väen paenneen Napuen 

hävityn taistelun jälkeen Ruotsiin helmikuussa 1714. Eivät paenneet, vaikka suoran isäntäketjun 

sukujuuret sinne menevätkin. Talon väki jäi kylään julki ja salaa, osallistuen sissisotaan miehittäjiä 

vastaan. Miehittäjät eli Pietari Suuren kasakat murhasivat talon väkeä sekä polttivat ja hävittivät 

lähes kaikki Lindalan talon rakennukset maan tasalle taistelun jälkeisen miehityksen aikana.  

Ruotsin armeijan käsittämättömästä toimettomuudesta kimpaantunut kansa nousi sissisotaan 

miehittäjiä vastaan myös vajaat sata vuotta myöhemmin Suomen sodan aikana. Aleksanteri I 

kasakat ryöstivät Lindalan talon Suomen sodan aikana kesällä 1808 vielä toistamiseen mutta eivät 

sillä reissulla sentään tupaa polttaneet. 

 

 

Heikki Lintala 

Hämeenlinna 


