Mytologiaa
http://victorian.fortunecity.com/christy/32/frnjtr.html
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http://en.wikipedia.org/wiki/Norse_saga
http://victorian.fortunecity.com/christy/32/frnjtre.html/
http://finnpro2000.netfirms.com/pirkviik.htm
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Asutushistoriaa
Ensimmäiset asukkaat tulivat Itä- ja Vienanmeren alueille ja Skandinaviaan jäätikön kaakkoiseteläreunaa seuraten n. 9000 vuota sitten. Sen jälkeen muuttoa tapahtui useina aaltoina
vuosituhansien ja vuosisatojen aikana. Ensimmäiset Suomen asukkaat tulivat itäisestä Kundakulttuurista. Noin 4 000 – 3000 v. e.kr. Baltiaan ja Suomeen muutti asukkaita Volgan ja Uralin
alueilta. He edustivat kampakeraamista kultuuria ja asuttivat koko Suomen sekä Latvian ja Liettuan.
Ajanlaskumme ensimmäisellä vuosituhannella suomalaisia asui myös Etelä-Ruotsin alueella,
josta germaanit työnsivät heitä pohjoiseen. Viikinkiaikana suomalainen asutus alkoi Uplannista
ja siitä pohjoiseen asui suomalaisia ja saamelaisia.
Suomen ensimmäisistä asukkaista ei voida sanoa, mihin haploryhmään he kuuluivat, ovat
mahdollisesti olleet I2, R1a, R1b, N1 tai Q haploryhmää. Se tiedetään, että samanaikaisesti
Suomeen on tullut mtDNA haploryhmän U5b1 asukkaita.
Itäeurooppalaista väestöä (R1a, I2? ja R1b?)muutti vasarakirveskulttuurin aikana 3200-2400 ekr.
Etelä-Baltiasta ja Puolan seutuvilta Etelä-Suomen rannikolle. Pronssikaudella 1500-500 ekr.
suomalaista asutusta tuli Volgan alueelta ja ajanlaskun ensimmäisinä vuosisatoina Virosta.
Länsi-Euroopasta siirtyi läntistä sekaväestöä R1b, I* klaaneista Skandinaviaan jääkauden jälkeen.
Myöhemmin länsieurooppalaista väestö on tullut Suomeen lähinnä Ruotsin kautta,
kantagermaaneja pronssikaudella ja kantaskadinaaveja rautakaudella ja levisivät yhdessä
suomalaisten kanssa Kokemäenjoen vesistön alueelle, Päijänteelle ja Kymijoelle asti. Skandinaavit
sulautuivat suomalaiseen väestöön, Satakunnan alueella puhutaan suomea eikä ruotsia. Hieman
ihmetystä herättää kuitenkin, miksi Satakunnassa R1b klaanin osuus väestöstä on Ruotsiin
verrattuna pienempi, joko R1b klaanin väestöä muutti takaisin tai ovat I1-klaanin väestöä, joka
muutti Satakuntaan ennenkuin R1b klaani sekoittui I1 klaaniin Euroopassa tai Skandinaviassa.

Keskiajalla tulijat olivat muinaisruotsalaisia ja nykyisten suomenruotsalaisten esi-isiä ja vain näillä
alueilla puhutaan ruotsia.
Itämeren suomalaisten N1c1 klaani syntyi joko Uralin länsipuolella tai Siperiassa n. 10 000 vuotta
sitten.
Viimeaikaisten tutkimusten mukaan, vaikka I1 klaani syntyi 20 000 vuotta sitten, kaikki I1 klaanin
miehet Fenno-Skandinaviassa polveutuvat yhdestä miehestä? joka eli Pohjois-Euroopassa, ehkä
Tanskan alueella n. 5000 vuotta sitten, oletetaan, että uusien maahan muuttajien verilöylyssä suuri
osa I1 klaanin miehistä sai surmansa. I haploryhmä on täysin eurooppalainen.
http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml
http://www.familytreedna.com/public/I1d/default.aspx?section=results

Satakunnassa vahva Norse-German geenistö I1 norse (I1-N).
DNA tutkimusten perusteella norse-germaaneja asuu Ruotsissa 42% väestöstä, Norjassa 36%,
Tanskassa 30%, Länsi-Suomessa 40% ja Satakunassa jopa yli 50%.
http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/I1a
http://fidna.info/phpBB/viewtopic.php?f=1&t=3
Nimi Satakunta on ilmeisesti germaanista alkuperää – satakuntalaitos – oli germaanien ja jo
roomalaisten käyttämä nimitys – määrätty alue varusti sadan miehen puolustusryhmiä
linnavuorineen.
Satakuntalaitos. http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2002_309.pdf
http://www.turunsanomat.fi/mielipiteet/?ts=1,3:1009:0:0,4:9:0:0:0%3B4:8:0:0:0%3B4:139:0:0:0%3
B4:140:0:1:2008-02-03,104:140:516003,1:0:0:0:0:0:
Sisämaassa asui saamelainen väestö, jota suomalaiset työnsivät edellään kohti pohjoista. Merkkinä
saamelaisesta asutuksesta ovat monet lappijohdannaiset paikan nimet. Häme ja hämäläiset ovat
saaneet nimensä Saamesta.
Onko Suomeen alun perin tullut 3 heimoa suomalaiset, hämäläiset ja karjalaiset?, Novgorodin
kronikatkaan eivät ennen v. 1250 tunne muuta kuin hämäläiset (jäm, jam, jem). Vasta vuodesta
1250 lähtien Novgoprodin kronikoissa puhutaan suomalaisista ja hämäläisistä. Useissa vanhoissa
asiakirjoissa puhutaan finneistä ja kveeneistä. Finnit ilmeisesti asuivat Etelä-Suomessa ja kveenit
entisen merenpohjan jättämällä alavalla maalla, siis pohjanlahden perukassa.
DNA tutkimusten valossa suomalaiset olivat levittäyneet muuallekin kuin Suomen alueelle.
Ruotsissa Uplandin/Roslagenin alueella asunut ja asuva suomalaisväestö näyttää kuuluvan
varsinais-suomalaiseen haplotyyppiin, johon myös Rurik ja ilmeisesti osa varjaageista ja
viikingeistä kuului.
Kivikautinen kalastajien ja metsästäjien kulttuuri tuli etelästä mahdollisesti Pohjanmeren
alueelta pitkin Atlantin rannikkoa aina Kuolaan ja Ruijaan asti komsa- kulttuurina ja levisi
sieltä etelään tuhatvuotisen kylmän jakson jälkeen. Jääkauden jälkeisen lämpimän kauden
aikana koko Suomi oli asuttuna. Ilmaston kylmetessä väestö siirtyi etelään ja saamelaiset jäivät
vuosituhanneksi eristyksiin. Ovatko saamelaiset alun perin kuuluneet R1b- klaaniin ja
sittemmin sekoittuneet I1, R1a ja N* klaaneihin?

Saamelaisten haploryhmät Suomessa prosentteina (Wiik 2007):
N1c* 42%, I1 31%, R1a 21% ja R1b 6%.
Saamelaiset poikkeavat väestön koostumuksessa muista Euroopan väestöryhmistä. Naisten
haploryhmät poikkeavat erikoisesti muiden väestöryhminen haploryhmistä.
Saamelaiset naiset kuuluvat haploryhmään V 42% ja U5b1b 48%, jotka ovat harvinaisia muualla
Euroopassa.
http://www.tieteessatapahtuu.fi/0204/wiik.pdf
http://saamiblog.blogspot.com/2007/11/part-2-western-european-roots-of-saami.html
Suomalaisten miesten lähtöalueet ja haploryhmät prosentteina (Wiik 2007):
Siperia ja Koillis-Eurooppa
N1c1 Länsi-Suomi 41,30, Itä-Suomi 70,92,
koko Suomi 58,21.
N1b Länsi-Suomi 0,87, Itä-Suomi 0,00, koko Suomi 0,37.
Baltia ja muu Itä-Eurooppa
R1a1 Länsi-Suomi 8,70%, Itä-Suomi 5,88%, koko Suomi
7,09.
I1b Länsi-Suomi 0,43, Itä-Suomi 0,00, koko Suomi 0,19.
Skandinavia ja Länsi-Eurooppa
I1a Länsi-Suomi 40,00, Itä-Suomi 18,95, koko Suomi
27,99.
R1b Länsi-Suomi 5,22, Itä-Suomi 2,61, koko Suomi 3,73.
I2b Länsi-Suomi 0,87, Itä-Suomi 0,65, koko Suomi 0,75.
http://www.wiik.fi/kalevi/mt/mt4.pdf

Haploryhmä N*.
Euroopassa haploryhmään N1c1 kuuluu Suomessa 58,5%, Liettuassa 42%, Latviassa 38%, Eestissä
34% ja Venäjällä 23%. Venäjän pohjoisosan asukkaista 35% kuluu Haploryhmään N1c* (TAT) ja
7% haploryhmään N1b (aikaisemmin N2). Suomalais-ugrilainen kieli on painanut leimansa
Pohjois-Venäjän murteeseen ja on tuskin havaittavissa etelän murteessa. Sukulaiskansastamme
vepsäläisistä kuuluu 18% haploryhmään N1b, suomesta vain 0,4%, Latviassa ja Liettuassa
suomalais-ugrilainen kieli on vaihtunut indoeurooppalaiseksi. Onko kielen vaihtoa tapahtunut
enemmänkin? Tässä yhteydessä mainittakoon, että unkarilaisita kuuluu N-klaaniin vain 1%.
Hyvin vähän tiedetään tästä haploryhmästä, subklaaneista, asuinalueista ja liikkeistä.
http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml
http://www.cell.com/AJHG/abstract/S0002-9297(07)00025-0
http://www.nature.com/ejhg/journal/v15/n2/full/5201748a.html
http://www.nature.com/jhg/journal/v52/n9/abs/jhg2007106a.html
http://www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpN09.html

Gedimiinit – Itämeren-suomalaisia N1c1
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Lithuanian_rulers#Gediminids_.281291.E2.80.931440.29
http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Gediminas
http://en.wikipedia.org/wiki/Gediminids

Rurikidit – Itämeren-suomalaisia N1c1 (N1c1a)?

http://www.nature.com/ejhg/journal/v15/n2/abs/5201748a.html
http://www.nature.com/jhg/journal/v52/n9/abs/jhg2007106a.html
Kummassakin artikkelissa haploryhmät on käsittääkseni määritetty haplotyyppien
perusteella, ei P21 testillä (N1c1a), eikä P67 testillä (N1c1b).
http://www.answers.com/main/source_info_frames.jsp?sourceURL=http://www.blindekuh.de/wikinger/osten.html&imageURL=http://content.answers.com/main/content/img/webpics/rur
ik.jpg&imgSrcURL=http://www.blinde-kuh.de/wikinger/rurik.gif&flavor=AC
http://www.familytreedna.com/public/rurikid/default.aspx
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~mozhayski/teksty/ydna.html
There is a documentary evidence preserved in Paltamo from as early as the 1670`s that the old
Finns used to sing about a king of Finland, who with a giant named "Calawa" and his sons
subjected the whole of Russia beneath his rule. Oliko Rurik viimeisiä baltilais-suomalaisen
merivallan kuninkaita Itämeren alueella? Rurik ei voinut olla kuka tahansa henkilö, tuskin
Novgorodin heimot, suomalais-ugrilaiset heimot ja slaavit olisivat tulleet pyytämään häntä
hallitsemaan heitä prinssinä. Merivalta mahdolliseti käsitti Baltian, Suomen eteläosan, Karjalan ja
mahdollisesti Roslagenin maakunnan Ruotsin rannikolla. Näitä aluksi Laatokan rannalle vanhaan
Laatokan kaupunkiin (Staraja Ladoga) muuttaneita sanottiin aluksi ruseiksi sittemmin varjaageiksi
tai rus-varjaageiksi. Suomalaisethan olivat taitavaa merenkulkijakansaa, ro – soutaa. Olisikohan
nimi rusi tästä peräisin ja koko valtakunnan nimi Russian?
http://victorian.fortunecity.com/christy/32/asr.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Monomakh

