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PIIRA-HEIMON OLEMASSAOLO VARMISTUI GEENITESTAUKSELLA 
 
Piira-heimoksi on ryhdytty kutsumaan Piirainen, Piiroinen, Piironen, Piira nimillä varustettujen henkilöiden 
joukkoa, jonka pääasiallinen asutus on Savo-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun alueella. 
Perinteisen kirjallisiin materiaaleihin perustuvan sukututkimuksen avuksi sukuseura on ottanut 
geenitutkimuksen, jolla paikataan kirjallisen materiaaleissa olevia aukkokohtia. Eskil Piira Sukuseuran 
sukukokouksessa Valamossa julkistetun FM Ari Kolehmaisen tulkitseman geenitutkimuksen tuloksena 
voidaan todeta, että olettamus yhteisitä sukujuurista pitää paikkansa. Suvun kanta-isät ovat tulleet Länsi-
Suomeen, josta suku on levinnyt 1400- ja 1500-luvulla Savo-Karjalaan ja siitä pohjoiseen, itään ja länteen. 
Yhtenä solmukohtana voidaan pitää Leppävirran Niinimäkeä, Kolehmainen toteaa 
 
Eskil Piira Sukuseura on vuonna 1983 perustettu ja sen sukututkimusaineisto perustuu jo vuonna 1948 
aloitettuun kirjallisen aineiston keruuseen. Ensimmäinen painettu vihkonen esipolvista ilmestyi vuonna 
1987 ja seuraavat 1991 ja 1993. Silloin koossa kolmessa vihkosessa oli noin 1500 Kuhmon Kiekinniemessä 
1696 kuolleen Eskil Piiran jälkeläisen sukutiedot. 
Seuraava iso ponnistus oli Eskilin jälkeläisiä-kirja, jossa onkin sitten jo noin 20 000 nimeä ja se ilmestyi 
vuonna 2011. Kirjaa tehtäessä myös huomattiin, että on olemassa muualla Suomessa myös samoilla 
sukunimillä olevia henkilöitä, jotka eivät voineet olla Eskil Piiran jälkeläisiä. 
 
Kirjallinen materiaali ulottuu kirkonkirjojen osalta käytännössä 1600-luvulle ja sitä varhaisemmat tiedot 
ovat hajanaisesti maa- ja henkikirjojen sekä erilaisten verotusluetteloiden varassa. 
Sukuseura päätti aloittaa vuonna 2011 geenitutkimuksen ja siihen on saatu ja tutkittu kaikkiaan 23:n eri 
puolilta Suomea olevan henkilön DNA. Viiden henkilön tutkimukset on viety peräti nk. BigY-tasolle, joka 
tällä hetkellä tarkoittaa tarkinta tutkimustasoa. 
 
Näiden tulosten ja kirjallisten materiaalien kokoamisessa kahden viimeisen vuoden kuluessa on 
Kolehmainen pystynyt laatimaan Piira-heimon asutus-ja leviämisvaiheet Suomessa 1400-luvun puolivälistä 
lähtien, joka tutkimustulos nyt siis julkaistiin sukukokouksessa 
 
Sukukokouksessa satakunta kuulijaa kuunteli Kolehmaisen parituntisen esitelmän raportista. Sukuseuran 
hallitus nyt miettii sen julkistamisvaihtoehtoja, joista yksi tietenkin on tutkimuksen laajentaminen ja kirjan 
muotoon työstäminen.  
-Päätöksiä asiassa ei sovi odottaa kuitenkaan aivan heti, sillä päätösvalta lienee viimekädessä seuraavalla 
sukukokouksella vuonna 2021. Tiivistelmä raportista kuitenkin tehtäneen sitä ennen seuran sukusivuilla 
julkaistavaksi, sanoo sukuseuran puheenjohtaja Risto Piironen. 
 
Sukukokous valitsi sääntöjensä mukaan myös uuden hallituksen. Puheenjohtajana jatkaa Risto Piironen 
Mujejärveltä. Uusina jäseninä valittiin Pirkko Mönkkönen Valtimolta sekä Erkki ja Tuomo Piirainen 
Kuhmosta. Entisinä jatkavat Ismo Markkanen uutena varapuheenjohtajana Siilinjärveltä, sihteerinä Tarja 
Piironen Varkaudesta ja jäsenenä Esa Piirainen Kuhmosta. 
 


