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DNA-sukututkimus

! Perustuu henkilön antamaan DNA-näytteeseen
! Keskittyy vain sukulaisuuden ja sukujuurien  

selvittämiseen, ei geneettisten ominaisuuksien 
tai sairauksien tutkimiseen. 

! Ei ole tullut perinteisen sukututkimuksen 
tilalle, vaan sen rinnalle

! Täydentää perinteistä sukututkimusta ʹ
pääfokus kauempana menneisyydessä



Miksi halutaan DNA-sukututkimusta?
ß Halutaan tietää, 

! mistä omat geenit ovat tulleet eli mihin ihmiskunnan haploryhmään eli ͟klaaniin͟ 
itse kuuluu

! minkälaisen vaelluksen suorat esi-isät tai esiäidit ovat esihistoriassa tehneet 
! mistä suku on tunnetuille asuinsijoilleen tullut 

ß Halutaan löytää mahdollisia etäisiä / ennen tunnistamattomia sukulaisia

ß Halutaan varmistaa / selvittää eri sukuhaarojen tai samannimisten sukujen 
sukulaisuutta

! mitkä samaa nimeä kantavista suvuista / sukuhaaroista ovat todella sukua 
keskenään 

! muut suvut, jotka polveutuvat samasta isälinjasta
! halutaan ennustaa, milloin suvut ovat erkaantuneet poikahaaroina toisistaan

ß Halutaan vahvistaa perinteisen sukututkimuksen löydöksiä
ß Etsitään taustasta merkkimiehiä, kuninkaita yms.
ß Halutaan pitkäaikainen harrastus
ß Huvin vuoksi



Solusta ja kromosomeista DNA:han

Solu ja tuma

Kromosomi

DNA

Mitokondrioita

23 kromosomiparia

Emäs



Ihmisen kromosomit



Ihmisen kromosomit
! Kromosomit sijaitsevat solun tumassa ja sisältävät 

ihmisen perintötekijät eli geenit. 
! Tavallisessa solussa kromosomeja on 46 kappaletta. 

Kromosomit esiintyvät pareittain eli kromosomipareja 
on 23. 

! Toinen vastinkromosomeista on aina peritty äidiltä ja 
toinen isältä. 

! Ihmisellä kromosomit 1ʹ22 ovat autosomeja, joilla ei ole 
vaikutusta sukupuolen määräytymiseen.

! Sukupuolen määräävät X- ja Y-sukupuolikromosomit. 
Naisen 23. sukupuolikromosomipari on XX ja miehen XY.

! Y-kromosomi periytyy vain isältä pojalle -> ns. isä-linja.



Geeni eli perintötekijä

Inkeri Kangasvuo



Geeni eli perintötekijä
! Geeni on pätkä DNA-rihmaa (DNA-rihmaa noin 2m / solu)
! Kukin kromosomi sisältää lukuisan määrän geenejä. 
! Eri geenien perusrakenne on samanlainen, ainoastaan 
pituus ja emästen järjestys vaihtelee.
! Yksittäinen geeni voi pituudeltaan olla 100വ10.000 
emäksen mittainen. 
! Kromosomeissa sijaitsevien geenien tarkkaa lukumäärää 
ei vielä tiedetä, mutta niitä oletetaan olevan ihmisellä noin 
30.000. 
! Jokaisella geenillä on kromosomeissa oma paikkansa, 
jossa voi olla erilaisia muotoja kyseisestä geenistä.
! Geeni voi olla aktiivinen tai sammuksissa .
! Geenien välissä on runsaasti toimimatonta DNA:ta , 
͟väliainetta .͟ Geenien osuus koko DNA:sta on alle 5 %.



DNA:n rakenne ja toiminta
! Kromosomissa oleva DNA 

muodostuu hyvin pitkästä 
nukleotidiketjusta, jossa 4 erilaista 
emästä kaksoisheliksinä: 
" Adeniini A, Tymiini T, 
" Sytosiini C ja Guaniini G. 

! Geneettinen koodi rakentuu 3 
peräkkäisen emäksen 
muodostamista nukleotidi-
tripleteistä (64 erilaista), joita DNA-
rihmassa on peräkkäin kullekin 
geenille tyypillisellä tavalla, esim. 
..AGTڣCGCڣTTA..

! Näiden DNA-reseptien (geenien) 
perusteella solu tuottaa proteiineja, 

! Tuman DNA:ssa on 3,2 miljardia 
emäsparia.



DNA:n kahdentuminen solun 
jakautuessa

Alkuperäisen DNA-ketjun 
rinnalle rakennetaan solun 
jakautumisen yhteydessä 
uusi identtinen DNA-ketju. 
Näin molempiin tytärsoluihin 
saadaan samanlaiset DNA-
ketjut.



Perimän muutos eli mutaatio 1

! Solun jakautuessa DNA:n emäsketju kahdentuu 
tarkasti, mutta joskus ͟reseptiin͟ tulee 
kopiointivirhe. Tämä DNA:n muutos eli mutaatio 
periytyy seuraaville soluille. 

! Mutaatioita syntyy soluissamme jatkuvasti. 
! Suurin osa mutaatioista on viattomia ja/tai osuu 

geenien väliseen toimimattomaan DNA:han eli 
͟väliaineeseen .͟ 

! Vanhempien sukusolujen mutaatiot periytyvät 
heidän jälkeläisilleen jne. 

! Mutaatioihin perustuu uusien lajien kehittyminen 
ja eriytyminen eli evoluutio. 



Perimän muutos eli mutaatio 2

! Geenien ja ͟väliaineen͟ mutaatiot ovat siis normaali 
asia ja meillä kaikilla on sekä (esi)vanhemmilta perittyjä 
mutaatioita että omia uusia mutaatioita. 

! Näitä  sukupolvien myötä kertyneitä, pääosin viattomia 
mutaatioita eli DNA-merkkejä hyödynnetään 
sukututkimuksessa ʹ > geneettistä sukulaisuutta 
arvioidaan mutaatioiden laadun ja lukumäärän 
perusteella. Kuta enemmän on samanlaisia 
mutaatioita, sen läheisempää sukua ollaan.

! Mutaatiot kertovat suvun haarautumisesta. Mutaatio 
on sukuhaaran korvamerkki.  

! Mutaatioita tutkitaan ja verrataan isä- ja äitilinjan DNA-
tutkimuksissa.



Geenien periytyminen
! Lapsi perii geeninsä puoliksi kummaltakin 

vanhemmaltaan eli puolet äidiltä ja puolet isältä.
! Geenit sijaitsevat vastinkromosomeissa 

pareittainʹ toinen geeniparikki on tullut äidiltä ja 
toinen isältä.

! Kunkin geenin kohdalla sattuma ratkaisee, minkä 
geenin lapsi saa toiseksi geeniparikikseen äidiltään 
(äidinäidiltä vai äidinisältä perityn version kyseisestä geenistä) ja 
minkä geenin toiseksi parikikseen isältään 
(isänäidiltä vai isänisältä saadun version).



Geenien periytyminen

Sukusolut

Vanhemmat

Lapset

Sattuma ratkaisee mitkä geenit löytävät toisensa vastinparikseen uuden yksilön saadessa alkunsa.





Geenien periytyminen 1

Vanhemmat ja lapset

1/2 1/2

Sisarukset

1/2 1

Lapsi perii geeneistään 
puolet äidiltään ja puolet 
isältään.            
Vanhemmalla ja lapsella 
yhteisiä geenejä on 50 %.

Puolet eli noin 50% 
sisaruksien geeneistä on 
yhteisiä. Eri sisaruksilla 
on eri geenejä yhteisinä.



Geenien periytyminen 2

1/4 1/2
Serkut

12,5% 1/8 1

1/8 1/4

1/16 1/2

Pikkuserkut

3,1% 1/32 1

Serkuksien geeneistä noin 
12,5 % on yhteisiä. 

Pikkuserkuksien geeneistä 
noin 3,1 % on yhteisiä. 



Paljonko sinulla on Emanuelin tai 
Liisan geenejä?

Liisa Emanuel

1/2 1/2 Kustaa

1/4 1/4 Helma

1/8 1/8 Antero

6,3% 1/16 1/16 Annukka 6,3%

Annukalla 12,6% Emanuelin tai Liisan geenejä!

Huomaa, että jokaisessa sukupolvessa yhteisten geenien määrä puolittuu!



Paljonko Paulalla ja Annukalla on 
yhteisiä geenejä?

Samuel 1/64 1/32 Kustaa

Toivo 1/128 1/16 Helma

Eivi 1/256 1/8 Antero

Paula 1/512 1/4 Annukka

Karri 1/1024 1/2 Hanna

Inka 1/2048 1 Aino

0,05% yhteisiä geenejä!

Samuel 1/16 1/8 Kustaa

Toivo 1/32 1/4 Helma

Eivi 1/64 1/2 Antero

Paula 1/128 1 Annukka

0,8% yhteisiä geenejä!O,8 % yhteisiä geenejä

O,05 % yhteisiä geenejä



Erilaisia DNA-testejä sukututkimukseen
! Y-kromosomi: Y-DNA-tutkimus

" suoran isälinjan tutkimus 
" vain miehen näytteestä
" naisen isälinjaa on tutkittava isän, veljen jne. DNA-näytteestä jne.

! Solun mitokondrio: mtDNA-tutkimus
" suoran äitilinjan tutkimus ʹ mitokondriot periytyvät vain äidin 

kautta
" sekä miehille että naisille

! Koko perimän tutkimus: (FamilyFinder)
" s͟erkku͟tutkimus
" sekä miehille että naisille

! Geno 2.0 -DNA-testi / National Geographic
" Neanderthalin ja Denisovan ihmisten osuus perimässämme          

(eurooppalaisilla Neanderthalin geenejä keskimäärin 1 ! 4%)



Y-DNA -haploryhmät
! Pojan sukukromosomit ovat XY.  Tytöillä ei ole Y-kromosomia. 
! Y-kromosomi geeneineen periytyy vain isältä pojalle.
! Suora isälinja geneettisestä Aatamista alkaen (Afrikassa 60.000 vuotta sitten).

! Y-kromosomin vanhojen mutaatioiden perusteella miehet voidaan jakaa 
haploryhmiin A-T.

! Suomalaisten haploryhmät ovat samoja kuin muidenkin 
eurooppalaisten. Euroopassa ja Suomen sisälläkin on suuria eroja siinä, 
miten yleisiä eri haploryhmät ovat. 

! Nyky-Suomen miehistä noin 60 % kuuluu Y-DNA:n haploryhmään N ʹ > 
mutaatio Siperiassa yli 10.000 v sitten. ͟Niilon pojat ,͟ 
pyyntikulttuuriväestöä - mammutinmetsästäjien jälkeläisiä. N3 -yhmä
yleisempi Itä-Suomessa.

! Noin 30 % suomalaisista miehistä on haploryhmää I eli ͟Ivarin pojat .͟ Eri 
alaryhmät tulleet Skandinaviasta, Saksasta ja Balkanilta. Noin 5000 
vuotta sitten Suomeen / maata viljellyt vasarakirveskulttuuri. Löytyy 
myös Kannakselta ja muualta Itä-Suomesta.  Suomessa syntynyt  I1d3a.



Miesten tulosuunnat

! Suomi asutettu pitkän ajan kuluessa
! ei vaellusta ͟Volgan mutkasta͟ ʹ kuvastaa pikemminkin kielen liikkumista
! noin 65 % miesväestöstä on tullut Suomeen idästä tai kaakosta
! noin 35 % miesväestöstä on tullut Suomeen lännestä

Niilo, Siperia

Ivar, Balkan

Robert, Iberia

Raul, Ukraina

Ahti Kurri



Suomen miesten Y-DNA 
haploryhmien jakauma

Esa Kannala 2009





Emanuelin isä-linja 2012
1 Suni Antinpoika Sunila, Kulamaa

2 Mikko Suninpoika Sunila / Kulamaa

3 Erkki Mikonpoka Sunila / Kulamaa

4 Mikko Erkinpoika Sunila / Kulamaa

5 Filip Mikonpoika Sunila / Kulamaa, k. 1675

Matti
6 Erkki Filipinpoika Sunila / Kulamaa -> 1697 Helon talo / Unaja, haudattu 19.10. 1729

7 Matti Erkinpoika Helo / Unaja, kastettu 29.1.1700, haudattu 13.11.1760

Johannes
8 Heikki Matinpoika Helo / Unaja, 6.1.1729?haud. 8.9.1796

Johannes Kustaa Erkki Petter Helo Henrik Hellman
9

Samuel Hollman Kustaa Hallman Johan Henrik Hellman Isak Hellman Emanuel Hellman
10 5

Kustaa Samuel Juho
11 2 3 2 1



Löytyykö HH-suvussa vielä Emanuelin
/ Suni Antinpojan Y-kromosomi 2012?

Sekä Kustaan että Juhon sukuhaaroissa 10 nykyisellä HH-miehellä ja -pojalla on 
Emanuelin / Suni Antinpojan Y-kromosomi.
Yhteensä siis 20 nykyisellä HH-miehellä ja -pojalla on Emanuelin / Suni Antinpojan 
Y-kromosomi. Y-kromosomi periytyy vain isältä pojalle.

10 Emanuel Hellman

Samuel Elisabeth Abraham Liisa Amalia Kustaa Samuel Juho Eeva
11 x x x

0 0 0 0 0 10 0 10 0
5 4

KH SH JH EH
Elossa oleva poika, Y:n kantaja 10 0 10 20

Kantaja-poika, ei vielä jälkeläisiä (iän vuoksi) 5 0 4 9

x xxx x xx



Mistä sinun Y-kromosomisi on 
peräisin?

Annukan perheessä:
! Miehen, 2 pojan ja näiden poikien Y-kromosomi 

on peräisin Sääksmäen Ritvalan kylästä
! Antero-isän, Annukan veljien ja näiden 8 

miespuolisen jälkeläisen (+ muiden Piha-nimisten 
miesten ja poikien) Y-kromosomi on peräisin 
Laitilan Padon kylästä

! Liisa-äidin isän ja 3 veljen Y-kromosomi oli 
peräisin Jaroslavin kuvernementin Rostovista ʹ
ei tiettävästi enää kellään Venäjän ulkopuolella.



Mitokondriot
! Solussa on satoja mitokondrioita (energiatehtaita), 

joissa jokaisessa on yleensä 10" 15 kopiota 
mitokondrion omasta renkaanmuotoisesta DNA-
molekyylistä (mtDNA).

! Mitokondrion DNA:ssa on noin 16.569 emäsparia.
! Lapsi (sekä poika että tytär) perii mitokondrionsa

aina vain äidiltään. Mitokondriot periytyvät siis 
vain tyttärien kautta. 

! Suora äitilinja geneettisestä Eevasta alkaen          
(Afrikassa  120 ! 160.000 vuotta sitten). 

! mtDNA mutatoituu hitaasti.



mtDNA-haploryhmät
! Naiset voidaan jakaa mtDNA:n tiettyjen DNA-merkkien 

perusteella haploryhmiin.  
! Nyky-Suomen naisten yleisin haploryhmä H (yli 40 % naisista), 

͟Helenan tyttäret͟ on länsieurooppalainen haploryhmä. 
Kaikkiaan noin puolet naisista kuuluu läntisiin haploryhmiin.

! Toiseksi yleisin (22 %)naisten haploryhmä on U, ͟Ursulan 
tyttäret ,͟ joka yleinen saamelaisilla, eräillä Siperian 
suomensukuisilla kansoilla ja tataareilla ʹ tämä itäisempi 
ryhmä yleisempi  Suomessa kuin keskimäärin Euroopassa.

! Muut haploryhmät Suomessa W (8 " 10 %), V (6 %) ja J (5 %) ʹ
W yleisempi Suomessa kuin keskimäärin Euroopassa. 

! Naiset ovat Euroopassa niin sekoittuneet, ettei esiäitien 
haploryhmien maantieteellistä alkuperää ole pystytty 
selvittämään.



Liisa Virkun äiti-linja

1

2

3

4 Valpuri Palus / Pori Santala

5 Raakel Paavalintytär Palus / Pori Santala

6 Valpuri Iisakintytär Melcher / Pori Santala

7 Maria Antintytär Melcher / Pyhäranta Ylikylä

8 Elina Heikintytär Lotila / Ihode Lotila

9 Maria Heikintytär Lotila / Ihode  Lotila

10 Liisa Juhontytär Virkku /  Kulamaa Virkkux

x

x

x

x

x

x

x

x

x



Löytyykö HH-suvusta vielä Liisan / 
Valpuri Paluksen mitokondrioita 2012?

10 Liisa Virkku

Samuel Elisabeth Abraham Liisa Amalia Kustaa Samuel Juho Eeva
11 x x x x x

0 40 21 0
10 3

LT EK AY LV
Elossa, poika 15 0 11 26

61
Elossa, tyttö 25 0 10 35

Kantajatyttö, ei vielä jälkeläisiä 10 0 3 13

x x xxx x xx

Liisan Tiirikka: 25 tytöllä/naisella ja 15 pojalla/miehellä Valpuri Paluksen mitokondriot.
Amalia Ylitalo: 10 tytöllä/naisella ja 11 pojalla/miehellä Valpuri Paluksen mitokondriot.
Yhteensä siis 61 henkilöllä, joista 35 tyttöjä/naisia ja 26 poikia/miehiä. Vain tytöt/naiset 
siirtävät mitokondrioita seuraavalle sukupolvelle. 



Mistä sinun mitokondriosi ovat 
peräisin?

o Valpuri Heikintr / Pertteli Nokkahiisi
o Margeta Siegfredintr / Pertteli 

Nokkahiisi
o Kirstin Olavintr / Perniö Mutainen 

Jusla
o Kristina Jaakontr Forss / Kirjakkala

Forss
o Valpuri Antintr Forss / Kirjakkala

Forss
o Maja Stina Antintr Forss / Kirjakkala

Forss
o Albertina Tectonius / Kirjakkala
o Emilia Charlotta Lindström - Hellman 

/ Perniö Sydänsauru
o Eeva Kestilä-Helo / Turku
o Eivi Helo-Karjalainen / Espoo
o Paula Karjalainen-Karlsson / Nurmes

o Valpuri Jaakontr Ala / Liminka 
Alapään Ala

o Briita Liisa Abrahamintr Karhu / 
Liminka

o Margareta Elisabeth Ollakka / Oulu
o Maria Lydia Appelgren-Krestjaninoff

/ Pietari
o Elisabeth Krestjaninoff-Piha / Oulu
o Annukka Piha-Ritvanen / Helsinki

1657-1946 1798-1950



Tarvitsemmeko serkkutestiä HH-suvussa?

Serkkuus Serkkujen yhteinen 
perimä %

Testi löytää 
serkuista %

sisarukset n. 50  % kaikki Samuel Kustaa

1. serkut 7 - 10 % kaikki Toivo Helma

2. serkut 3 - 5 % 99 % Eivi Antero

3. serkut 0,3 - 2 % 90 % Paula Annukka

4. serkut alle 1 % 50 % Karri Hanna

5. serkut hyvin pieni 10 % Inka Aino

6. serkut vielä pienempi alle 2 % Serkkutestin avulla Inka ja Aino 
eivät ehkä löytäisi toisiaan. 
Onneksi he käyvät samaa koulua 
ja tiedot ovat HH-sukukirjassa.

Serkkutesti antaa epävarmoja vastauksia 5. 
serkuista alkaen ʹ ei siis tarvita HH-suvun
selvityksissä -> käytä HH-sukukirjaa.



Jos haluat tutkia oman sukuDNAsi:
! http://www.kurrinsuku.net/ LUE TÄMÄ ENNEN KUIN TEET MITÄÄN!

" Ahti  Kurrin ylläpitämä sivusta DNA-sukututkimuksista
! ymmärrettävällä kielellä
! suorat linkit  Suomi DNA-projektiin

! Suomi DNA-projekti 
" http://www.familytreedna.com/public/Finland
" National Geographic + Family Tree DNA; yhteishankkeen suomalainen osuus
" FamilyTreeDNA-tutkimuslaitos ʹ amerikkalainen, 90% markkinaosuus maailmassa

" haploryhmästä ei selviä henkilökohtaisia ominaisuuksia, isyyttä tai sairautta.
" tulokset riippuvat siitä, paljonko osanottajia  - Suomessa noin 4500 harrastajaa
" hinta riippuu siitä miten laajan tutkimuksen haluat

" monenlaisia yhteisprojekteja käynnissä 

! Sorenson Molecular Genealogy Foundation (SMFG)
" http://smfg.org
" ilmainen tutkimus
" Kerätty 10.000 näytettä
" annettava internetiin julkaistavaksi  oma sukunimi ja vähintään 4  esivanhempien polven 

henkilötiedot ʹ kuka tahansa voi katsoa netistä, mutta ei 1900 jälkeen syntyneitä
" Ei anna selvää haploryhmätietoa eikä tietoa mitä kautta geenit ovat tulleet Afrikasta.



Mieti kuitenkin:
! Mihin näitä haploryhmä- ja serkkutietoja 

oikeastaan tarvitset  - HH-suvusta on jo paljon 
tietoa nykyisistä ja aiemmista sukulaisista

! Kuka muu mahdollisesti hyötyy tiedoistasi? 
Haittaisiko se?

! Hintaa
! Kenen haltuun DNAsi jää ʹ tutkivatko kenties 

muutakin kuin haplorymän?
! Voiko DNAsi joutua jonkun muun haltuun, jos 

firma lopetetaan? Hävitetäänkö DNAsi tuolloin?
! Jos tietosi joutuisivat jonkun muun käsiin ʹ olisiko 

vaaraa?



Onko mitään Hellmannin geeniä 
olemassa? EI

! Riippuu siitä mitä pitää sukuna:
" Emanuelin Y-kromosomin ja Liisan mitokondrioiden kantajia on HH-

suvun kokoon nähden varsin pieni joukko.
" HH-suvun nykyisillä jäsenillä on yhteisiä geenejä keskimäärin hyvin 

vähän (lähisukulaisia lukuun ottamatta).
" Kulamaan Sunilan / Helon haara on vain osa HH-suvun esivanhemmista.
" HH-suvun muodostaminen oli päätös, jossa suuri osa geneettisistä 

sukulaisistamme jätettiin ulkopuolelle. 
" HH-suvun muita geneettisiä sukulaisia on olemassa ja löydettävissä, 

mutta  he eivät kuulu HH-sukuun. 

! Mielestäni mitään Hellmanin geeniä ei ole olemassa!
! HH-jäsenet kuuluvat suureen osaan Rauman-Pyhämaan- Pyhärannan 

suvuista ʹ oikeastaan on vain yksi sukuverkosto, jossa kaikki alueen 
entiset ja nykyisetkin asukkaat ovat jollain tasolla keskenään sukua. 



Kannattaisiko kuitenkin tehdä yhteisiä 
DNA-sukututkimuksia HH-suvussa? EI

! HH-suvun esi-isät ja esi-äidit asuneet samalla melko 
pienellä alueella kauan (͟40km2 ja 400 vuotta͟).

! Tunnemme varsin hyvin nykyiset ja edesmenneetkin HH-
sukulaiset ja esipolvetkin ʹ tuskin DNA-tutkimus toisi 
ainakaan tässä vaiheessa mitään merkittävää uutta HH-
suvulle.

! Oulun Hellman-suku ei ole samaa sukua ʹ meidän otettu 
Hellman-nimemme oli peräisin Emanuelin isältä.

! Laaja DNA-tutkimus Rauman-Pyhärannan-Pyhämaan
asuttamisen kannalta voisi olla mielenkiintoinen ʹ emme 
olisi siinä yksin.

! Suvun jäsenet voivat halutessaan selvittää oman DNA:nsa 
ja jakaa halutessaan tulokset HH-suvun muiden jäsenten 
kanssa. Voisiko joku kertoa kokemuksistaan nyt tai 
seuraavassa sukukokouksessa? HH-sivuilla?



Meemi?
! Meemi on kulttuuriin sisältyvä aines, jonka 

arvellaan välittyvän ei-geneettisin keinoin, 
erityisesti jäljittelyn keinoin.

! Ihmisen pystyvät kopioimaan toisiltaan uusia 
ajatuksia, iskulauseita, taitoja, käyttäytymis-
malleja, keksintöjä, lauluja ja tarinoita  -
meemejä.

! Olemme meemiemme, kulttuurigeeniemme 
tuotteita.

! Ne eivät puolitu joka sukupolvessa kuten geenit, 
vaan leviävät ja jatkuvat sukupolvesta toiseen ja 
sivusuuntaankin.



Tänään?
! Esivanhempiemme tavat ja perinteet, ajattelu, 

uskomukset, periaatteet/etiikka/moraali, 
kokemukset, toimintatavat, surut ja ilot 
vaikuttavat meissä jokaisessa tänäkin päivänä, 
vaikka emme sitä tiedostakaan. 

! Samanlaiset yhteiset meemit tekevät meistä 
suvun - eivät yhteiset geenit.

! Pitäisikö meidän siis puhua Hellmanin meemistä?
! Olemmeko täällä Rauman sukukokouksessa 

selvittämässä meemejämme?



Ensimmäisen HH-sukukirjan alkusanat

Jättäessäni tämän sukukirjan Emanuel ja Liisa 
Hellmanin͛in jälkeläisille, teen sen hartaasti 
toivoen, että se lisäisi yhteenkuuluvaisuuden 
tunnetta sukulaisten kesken sekä
kiitollisuutta ja kunnioitusta menneitä 
sukupolvia kohtaan, jotka, usein vaikeissakin 
olosuhteissa, ovat työtä tehneet, raivanneet, 
rakentaneet, toivoneet ja uskoneet.

Helsingissä maaliskuulla 1964
Ilma Orkamo



Lisätietoja Annukalta

annukka.ritvanen@kolumbus.fi

Puh: 050 440 1526


