Kuisma-kirje 2/2022

Hyvä sukulainen,
tämän kirjeen välityksellä haluan toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi sukujuhlaamme. Kutsu
koskee kaikkia kuismalaisia, niin teitä jäseniä kuin teidän läheisiänne. Otetaan tavoitteeksi kutsua
mukaan joku, joka ei vielä koskaan ole sukujuhlassa ollut!
Kahdestakymmenestä perustajajäsenestä vielä kaksitoista löytyy jäsenistöstämme. Erityisen
miellyttävää olisi tavata teitä sukujuhlassamme.

Juhla vietetään tänä vuonna su 14.8. kauniissa Virtaan Kartanossa Sysmässä (Kymärintie 44, 19700
Sysmä). Aloitamme klo 10 ilmoittautumisella ja tulokahveilla. Juhlien juonena on iloinen yhdessäolo, hyvä ruoka ja hyvä mieli. Lupaan, että pitkiä puheita ei tällä kertaa kuulla.
Juhlan pääesiintyjä on monitaiteellinen Päivi Mäkinen. Hän on luonut meille aivan oman näytöksen,
jota todellakin kannattaa tulla katsomaan kauempaakin. Juhlapuhujaksi olemme saaneet edellisessä
kirjeessä mainitsemani dramaturgi Kati Kaartisen.

Kati Kaartinen
Päivi Mäkinen

Ilmoitathan tulostasi/ tulostanne ja mahdollisista ruokarajoitteista minulle viimeistään 31.07. joko
sähköpostitse paivikyllikki@gmail.com tai puhelimitse 041 5050646. Osallistumismaksu jäseneltä
on 25€ ja ei-jäseneltä 35€.
Kirjeen lopussa sukuseuran vuosikokouksen kokouskutsu.
Lämpimin terveisin Päivi Hallikainen, puheenjohtaja

Tässä kohden siirrän puheenvuoron Paavo Kuismalle.
Paavo Kuisman DNA-uutisia
Vuonna 2017 aloitettu Kuisman sukuseuran Y-DNA-tutkimus osoittaa, että kaikki Kuismat ovat
samaa sukua. Tämä varmistui jo Y-DNA-tutkimusten ensimmäisessä vaiheessa, jossa kesällä 2017
mukana oli neljä katkeamattoman isä-poikalinjan edustajaa sekä Antti (Anders, s. ~1475) Kuisman
ja Juho (Jöns, s.~1515) Kuisman jälkipolvista. Tässä Y-kromosomin tiettyjen toistojaksojen, STRmarkkerien muutoksia analysoivassa testissä ei kuitenkaan kyetty vielä varmistamaan tarkemmin
Antin ja Juhon välisen sukulaisuuden läheisyyttä ja luonnetta.
Vuoden 2017 lopussa STR-markkeritestejä laajennettiin niin, että testattuja on nyt yhteensä 15,
heistä Antin jälkipolvia edustavia on kahdeksan ja Juhon jälkipolvia kuusi. Yksi tuloksista osoittautui ns. NPE-tapaukseksi, ts. isä-poikaketjussa olikin katkeama.
Lisätestit vahvistivat edelleen Antin ja Juhon keskinäistä sukulaisuutta, mutta sukulaisuuden läheisyys jäi yhä epävarmaksi. Vasta 2018 aloitetut ja viime kesänä päätökseen saadut Y-kromosomin
yksittäisiä emäsmuutoksia (SNP) analysoivat Big-Y testit (kuusi Antin jälkipolville ja kolme Juhon
jälkipolville) sekä niiden ja STR-testien tuloksista erilaisilla laskentatyökaluilla saadut tulokset
vahvistivat, että Juhon (s. ~1515) on oltava Antin (s. ~1475) suora jälkeläinen, todennäköisimmin
poika.
DNA-tutkimuksen koordinaatioryhmä päättikin tapaamisessaan 9.6.2022, että Kuisman sukutietokannassa Juho siirretään Antin pojaksi, jolloin kaikkien Kuismien etäisin yhteinen kantaisä on noin
1475 syntynyt Antti (Anders) Kuisma. Samassa tapaamisessa päätettiin myös, että noin vuonna
1515 syntyneen Jöns Kuisman etunimi normaalistetaan Yrjön sijaan muotoon Juho.
Sukuseuran näkökulmasta DNA-tutkimus on nyt saatu loppuun. Kaikki Kuismat ovat samaa sukua,
jonka mieslinjoille yhteinen Y-haploryhmä - ”oksa miesten Y-sukupuussa” - on N-BY141182.
Viimekesän Big-Y testit toivat ”Kuisma-oksaan” jo myös uuden ”haaran” N-FT4792. Tulevaisuudessa ”Kuisma-oksamme” voi ”tuuheutua, kun siihen uusien Big-Y testitulosten myötä versoutuu
lisää uusia ”oksia”.

Kuisman sukuseura ry
Vuosikokouskutsu

Aika

Sunnuntai 14.08.2022, klo 11.00

Paikka

Virtaan Kartano, Kymärintie 44, 19700 Sysmä

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään seuran tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 1.1.202131.12.2021
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu kalenterivuodelle
2023
8. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle
10. Valitaan seuralle yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa.

Päivi Hallikainen, puheenjohtaja

