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Tunnetko juuresi?
Sieltä voi löytyä Kolehmaisia
Kolehmaisten sukukirja I: Kaskisavuista ja korpipirteistä
kertoo Joroisten ja Rantasalmen seudulta levinneen
savolaissuvun vaiheita sukuhaarakohtaisine artikkeleineen
1500-luvulta 1800-luvulle. Kirjassa käsitellään myös Suomen
laajin yhden suvun keskuudessa toteutettu isälinjainen Ykromosomin DNA-tutkimusprojekti ja sen tulokset. DNAprojektin avulla Kolehmaisten sukuhaarojen sukujuonnot ja
lukuisat nimenvaihdokset ovat varmistettu.
1500-luvun Kolehmaiset olivat vielä kaikki samaa alkujuurta.
Myöhempinä vuosisatoina sama sukunimi ei enää
automaattisesti
tarkoittanut
polveutumista
yhteisestä
kantaisästä. Toisaalta myös Kolehmaisten suoran mieslinjan
jälkeläisiä oli yhä moninaisimmilla sukunimillä.
Kirjassa murretaan myyttiä savolaisten sukunimien
pysyvyydestä.
1500–1600-luvuilla
olisi
enemmänkin
paikallaan puhua lisänimistä, kuin sukunimistä. Henkilöillä
oli suhteellisen usein varsinaisen sukunimensä lisäksi
lisänimi, josta saattoi muodostua uusi pysyvä sukunimi.
Kolehmaisten suku löytyy monen muunkin suvun taustalta.
Suonenjoen Markkalan kylältä polveutuva Markkasten suku
on alkuperältään Kolehmaisia. Leppävirran Sarkamäellä
Kolehmaisten nimi vaihtui Könöseksi. Juvan Teivaan kylän
Kolehmaisista tuli Teivaisia (heistä polveutuvat myös
Teivoset). 1550-luvun lopulla Rautalammin erämaahan
muuttaneiden Kolehmaisten jälkeläisistä, eli myöhemmän
Pihtiputaan Kanalanmäen Kolehmaisten, nimi muuttui
Kanaseksi.

Kanasten jälkeläisiä muutti 1600-luvun loppupuolelta lähtien
Pohjois-Pohjanmaalle. Heidän jälkeläisiään on nykyään mm.
nimillä Kauranen, Joentakanen, Mäyrä, Ruostetsaari, Pirnes ja
Savolainen. DNA-testit osoittivat myös Kainuun Kanasten
kuuluvan Kolehmaisten sukupiiriin. Paltamon Kivesjärven
Kovalanniemelle vävyksi menneen Pekka Kolehmaisen
jälkeläisten nimi vaihtui Kovalaiseksi.
Kolehmaisia levisi Savosta uudisasutusaallon myötä 1500luvun puolella Kainuuseen ja Oulujokivarteen. 1600-luvulla
asutusliike tavoitti Kolehmaisten osalta myös Lapin ja
Käkisalmen
läänin
eli
nykyisen
Pohjois-Karjalan.
Kolehmaisista muodostui yksi merkittävimpiä Utajärven
Niskankylän ja Ahmaskylän sukuja 1600-luvun kuluessa.
Läntisen nimikäytännön mukaan sukunimiä ei ollut, vaan
talonnimet toimivat sukunimen asemasta.
Näin Kolehmaisten jälkeläisiä on Oulujokivarren seuduilla
lukuisilla sukunimillä (mm. Kylmänen, Seppänen, Väliaho,
Palo-oja, Nuojua, Lusua, Kortekangas ja Juvani). Leppävirran
Kolehmais-haara, jonka nimi oli vaihtunut Könöseksi, asutti
myös Muhoksen seutua ja levisi 1600-luvulla Alatornioon ja
Kemijärvelle. Näidenkin Kolehmais-juuristen jälkeläisiä on
monien eri sukunimien kantajissa (mm. Viiri, Narkilahti,
Sipola, Tarvas, Mattinen).
Kirja on merkittävä poikkileikkaus laajalle versoneen
savolaissuvun vaiheista. Mukana on paljon lähdekriittistä
pohdintaa, kuvia alkuperäisistä asiakirjoista ja sukukaavioita
sukuhaarojen yhteyksien hahmottamisen helpottamiseksi.

Sukukirjan toinen painos ilmestyy joulukuussa 2017.
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