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Aihe: Vielä suomalaisten juurista (Luettu 6551 kertaa)
Muinaisten inkojen /Mayojen kielestä polveutuvan 1)ketsuan 2. Aymara 3.
Mayanga (Sumu), ja 4. Nahuatl sanastoissa on paljon yhtäläisyyksiä suomen
kielen kanssa (2007).- ONKO tämä yhteinen kielipohja ja genetiikka peräisin
Siperiasta? Nyt 2014 tiedämme että ne ovat peräisin Siperiasta (Baikalin
alueelta n. 24.000 vuotta sitten Suomeen ja Amerikkaan

Vielä suomalaisten juurista 2007

näkökulma foorumista lainattuna
http://nakokulma.net/arkisto/index.php?topic=15982.0
« : 25.11.07. klo 05:07:16 »

Jo vihdoinkin on oikea aika palata tuohon kuluneeseen aiheeseen Derenko &
al:n ja Siiri Rootsi & al:n Y-DNA-N:n geneettisten tutkimusten jälkeen.
Olemme tulleet Volgan ja Uralin väliseltä alueelta, mutta jotain on pitänyt
tapahtua sitä ennen.
Suomalaisten Y-DNA-N3 ja muut "alaclusterit" vievät meidät alati neoliittisen
Baikal-järven alueelle ja Pohjois-Kiinaan sekä Etelä-Amerikan Kolumbiaan,
Meksikon Chihuahuaan ja Titicacan järvelle Perun ja Bolivian rajamaille.
Wiik:
Alkukodin etsimisen alkuvaiheessa kielentutkijoilla oli mahdollista
käytää hyväkseen myös paikannimiä. Niinpä Castrén löysi
Sajanvuorten (Sayan-Baikal) alueelta...
Tämän tyyppistä alkukodin etsimistä ei enää harjoiteta, eikä Castrenin tapaisia
päättelyjä enää pidetä todistusvoimaisiana.
Tultiinko sittenkin Volgalle Mongolian pohjoispuolelta...vai jopa/peräti
Kiinasta saakka N3:n syntymisen jälkeen?
Tulimme Kiinan eteläpuolelle noin 60,000 vuotta sitten Burman alueille
Afrikasta pitkin rantoja samoillen.
Joka tapauksessa suomalais-kiinalainen haploryhmä, Y-NDA-NO,
erkaantui toisistaan noin 35,000 vuotta sitten Etelä-Kiinassa, ja N3 on
vastoin aikaisempia käsityksiä syntynyt Pohjois-Kiinassa. Kiinalaisen
Yang-Shao-kulttuurin levittäytyminen Keltaisenjoen mutkaan alkoi
pullauttaa N3-haploryhmän Kiinasta ulos Baikalin alueelle noin 8,000
eaa.
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Kielen alkukoti on suhteellinen käsitys. Ural-Volga-alueelle sitä ei pidä
sijoittaa. Mielestäni Castrén, Wiedeman ja Europaeus olivat oikeassa jo
1800-luvulla esittäessään kielemme alkukodiksi Sajanin ja Altain
alueen.
Totta puhut mainitessasi Suomen kansan synnystä, mutta tässä
aloituksessa keskityn vain yleisimpään haploryhmään eli Y-DNA-N:ään,
koska sen tutkimus on tuonut päivänvaloon uusia ja yllättäviä
tuloksia.
Nähdäkseni meillä on jo riittävä näyttö siitä, että kielemme oli pitkälle
kehittynyt jo Altai-vaiheessa.

Foorumilla on viitattu tutkimukseen Rootsi et al.
(johon myös Kalevi Wiik perustaa näkemyksensä tästä asiasta)

TUTKIMUS – Artikkeli – ROOTSI et al.
European Journal of Human Genetics (2007) 15, 204-211. doi:
10.1038/sj.ejhg.5201748; julkaistiin verkossa 06 joulukuu 2006
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Abstrakti
Suuri osa Y-kromosomi suvusta Itä Euroopan ja Itä-Aasian väestössä
kuuluvat haplogroup (Hg) NO, joka koostuu kahdesta sisko clades NM231 ja O-M175.
O-haaran on suhteellisen vanha (noin 30000 vuotta (KY)) ja kattaa
valtaosa Itä-ja Kaakkois-Aasian mies suvusta, samoin kuin merkittävä
osuus kuin Oseanian miehillä.
Toisaalta, meidän yksityiskohtaisen analyysin Hg N viittaa siihen, että
sen korkean taajuuden Itä-Euroopassa johtuu sen uudempi laajennus
länteen on vasta pohjoisen reitin sisä Aasia / Etelä-Siperiassa, noin
12-14 ky sitten (tähän N3> N1a tullut uutta tietoa 2013).
Laajalti läsnä Hg N Siperiassa yhdessä poissa olollaan intiaanien,
merkitsee sen leviämistä jälkeen tapahtui perustaja tapahtuma
Amerikassa.
Yleisin subclade N3, syntyi luultavasti alueella nykypäivään Kiinassa,
sittemmin kokenut serial pullonkauloja Siperiassa ja keskiasteen
laajennuksia Itä-Euroopassa.
Toinen haara, N2, muodostaa kaksi erottuva subclusters STR
haplotypes, Aasian (N2-) ja Euroopan (N2-E), jälkimmäinen nyt
pääosin jaetaan suomalais-ugrilaisten ja vastaavien kantojen.
Nämä phylogeographic kuviot todistettava sopusoinnussa uroksen
välityksellä vastapäivään myöhään Pleistoseeni-Holocene muuttavien
liikeratoihin kohti Luoteis-Eurooppaan esi Itä-Aasian lähde kausi
perintöä.
Avainsanat: Y-kromosomi, Haploryhmä alkuperää, laajennus, phylogeography,
Pohjois-

Foorumille:

<<”Lopullisen sysäyksen tutkimuksen aloittamiseen antoi pari perättäistä
tapahtumaa 70-luvun alussa.
Satuin lukemaan Uudesta Suomesta eversti Esa Anttosen artikkelin, jossa
hän vakuuttavin esimerkein osoitti, että muinaisten inkojen kielestä
polveutuvan ketsuan sanastossa on paljon yhtäläisyyksiä suomen kielen
kanssa.”>>
<<”Ankarinta arvostelua esittivät kaksi suomalaista lingvistiä, jotka nuijivat
duraljansanastoni maanrakoon. Koska kumpikaan ei ollut lukenut kirjaani, heidän
kannanottojaan voi pitää ennakkoluuloon perustuvana.”>>
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http://onet.tehonetti.fi/suomalaisuudenliitto/onet/vanhatsivut/hakola.htm (ei löydy)
Hakolan tutkimus meni siis roskikseen muutaman suomalaisen lingvistin
kyynärpäätekniikan vuoksi. Hakolan nuijimista jatkoi opikelija Häkkinen
kommentoimalla suraavaa: http://www.mv.helsinki.fi/home/jphakkin/Hakola.html
Lainaus käyttäjältä: Nehesy - 27.11.07. klo 17:45:37

Tutkimus meni kahden kovan intaanikielten professorin syynättäväksi Yhdysvaltoihin. Eihän
noita inkkarikielten hallitsijoita ole kuin vain kaksi kappaletta koko maailmassa. Tuore vastaus
oli varsin yksiselitteinen:
”Olemme tutkineet aineistonne, ja noissa Andien intaanikielissä on suomalais-ugrilaisia
sanoja!”
Onneksi olivat inkkarikielten hallitsijat myös suomalais-ugrilaisten kielten suvereeneja! Joku
voisi muuten ihmetellä miksi kahden suomalaisen lingvistin suomen osaamisella ei ole
merkitystä, jos eivät osaa rassukat ketšuaa, kun taas kovan professorikaksikon
intiaanikaikkeudesta riittää yksiselitteisyyksiä muillekin jakaa.
Kävipä tuuri.
Nehesy
Vieras

Vs: Vielä suomalaisten juurista
« Vastaus #18 : 28.11.07. klo 15:34:49 »
Lainaus käyttäjältä: pantarhei - 28.11.07. klo 00:33:22

Lukaisin tuon Häkkisen kritiikin, sehän oli erittäin ystävälliseen ja
rakentavaan sävyyn kirjoitettu, ei mitään nuijimista.
Noh...makuasia.
Kenties samainen mies jatkaa toisaalla:
"Panu "Manu" Hakolan vertailumenetelmä ei täytä tieteellisiä kriteerejä, eikä
sillä voida saavuttaa tieteellisesti uskottavia tuloksia."
On syytä ottaa Eläimen aikaisempi kommentti:
<<"Onneksi olivat inkkarikielten hallitsijat myös suomalais-ugrilaisten kielten
suvereeneja! Joku voisi muuten ihmetellä miksi kahden suomalaisen lingvistin
suomen osaamisella ei ole merkitystä, jos eivät osaa rassukat ketšuaa, kun taas kovan
professorikaksikon intiaanikaikkeudesta riittää yksiselitteisyyksiä muillekin
jakaa.">>
Ja taas eräs suomalainen, kovasti tapetilla oleva opiskelija Häkkinen - toteaa
puolestaan: "Ei ole mitään merkitystä sillä, kuinka hyvin joku osaa Andien
kieliä....."
Joka tapauksessa suomalainen eversti, psykiatrian professori ja muuan
suomalainen seikkalija pääsivät päämääräänsä epätieteellisin menetelmin,
mitkä jyrkästi tuomittiin viimeiseen asti suomalaisten spesialistien piireissä.
On todettava, että myös Elias Lönnrot kuului tutkijoihin, joiden mukaan suomalaiset
ovat tulleet alkujaan Volgan takamailta eli vuoriston itäpuoliselta alueelta. Tuo
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käsitys on saanut melkoista vastustusta, jota voidaan kuvata Kyösti Julkun
lausahduksella:”Koskaan ei ole voitu pitävästi osoittaa muuttoliikettä idästä
länteen. Ei ole voitu osoittaa ekspansiokeskusta, ei muuttoreittejä, ei työntäviä
eikä puoleensa vetäviä tekijöitä. Muutto Volgan mutkasta länteen on siis
myytti.”
Sekä Derenkon että Rootsin geneettiset tutkimukset osoittavat puolestaan, että
Volgan mutkaa on perusteettomasti paisuteltu. Wiikin toteamus, tahtoipa
kottarainen eilen kätkeä vehnää kotkanpoikien pesään, yhtyy Rootsin geneettisen
tutkimuksen henkeen:
”A counter-clockwise nothern route...” Vaikuttaa siis siltä, että valtaosa
Suomenkin N-väestöstä saapui Kiinasta Baikalin kautta käyttäen pohjoista
reittiä.
Kuitenkin tuolle oudolle tapaukselle Andeilla on toki löydettävä joku ratkaisu.
Ketkä nuo sanat ovat tuoneet ketsujen (inkat) ja aimarojen keskuuteen...ja
milloin?
Panin alas liitteen eräistä geneettisistä etäisyyksistä intaanien ja

Siperian heimojen kesken. Alhaalla Chipewayanin ja Yanomamon
väliin jäävät vasemmalta oikealle seuraavassa järjestyksessä:
1. Quechua
2. Aymara
3. Mayanga (Sumu)
4. Nahuatl
Kaavio siis asettanee koviksi ehdokkaiksi selkupin, jakuutit, ketit ja altailaiset.

PC-Siberia-Indians.JPG (29.75 kilotavua, 643x446 - tarkasteltu 161 kertaa.)
« Viimeksi muokattu: 28.11.07. klo 19:23:55 kirjoittanut Nehesy »

Itsepäisyys ja uein jopa itsenäisyyskin hyvinkin saattavat olla
vahvasti geneettistä N*-perintöä viitaten Baikalin ja Perun &
Bolivian historiaan.
Derenko & al:n geneettisen tutkimuksen mukaan Baikalin tuuvalaiset
ovat Y-DNA-N3a1:n perustajaheimo. Kyseisestä tutkimuksesta
puuttuvat täysin suomalaisten haploarvot. Tarkastellessamme koko
maailmaa tutkimuksen kolmannella sivulla olevien DYS-lukemien
valossa, ilmeneekin että suomalaiset ovat nykyisten näytteiden
perusteella kyseisen alaklaanin perustajat virolaisten,
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ruotsalaisten ja norjalaisten esiintyessä myös hyvin lukuisasti
nimenomaan samoilla DYS-arvoilla. On kaiketikin turha toistaa,
mistä norjalaiset ja ruotsalaiset ovat geeninsä saaneet.

Nehesy
Vieras

Vs: Vielä suomalaisten juurista
« Vastaus #19 : 29.11.07. klo 19:43:51 »

”Hiljainen on kylätie...”
Tarinaa ja turinaa noista Y-DNA-N:n rönsyilyistä ympäri maailmaa kuulee
tuo tuostakin kuten:
”Did you know “Emperor Gaozu of Tang of China likely was a member of
haplogroup N?” Kukahan teki DNA-analyysin?
Oletko muuten kuullut, että “proto-suomalaiset” kävivät valloittamassa Egyptin ja
joku heistä saattoi hyvinkin istua Egyptin kunkkuna Raamatun Ramseksessa (=
Avaris)?Käsite faarao tuli vasta myöhemmin käyttöön 18. Dynastian aikana.

Vs: Vielä suomalaisten juurista
« Vastaus #25 : 22.12.07. klo 21:23:40 »

Voi, enhän edes ole huomannut teidän ansiokasta keskusteluanne! Minua on
kovasti kiinnostanut tuo suomen kielen ketsuaan ulottuva sukulaisuus. Mutta
että niitä sukulaisia olisi muitakin, esim. Brasilian Yanomamot!
Lainaus

Keski-ja Etelä-Amerikka suorastaan pursuaa Y-DNA-N-haploa
lingvistisine “yhteensattumineen”. Jos yhteisiä vertaissanoja
(”cognates”) on sadoittain Aymaran ja Quechuan kanssa, ei sitä enää
voida ohittaa akateemisissakaan piireissä olkapäitä kohautellen.
Yhteisten “kognaattien” lisäksi geneettiset etäisyydet vievät meidät ERITTÄIN
lähelle Perun & Bolivian Aymaraa ja Quechuaa…puhumattakaan Nicaraguan
Mayangasta (Sumu), Nahuatlista ja Amazonian Yanomamista sekä
Argentiinan Mapuchesta.
http://blogitus.net/wiik/2006/07/15/lisays-1-haploryhmien-luonnehdintoja/
... onkos teillä sanaluetteloita näistä kielistä?
Laitan tähän ketsuankielisen runon ihan virkistysmielessä niille, jotka
eivät jaksa näitä haplo-juttuja kahlata.
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Lainaus

P A C H A K U T E Q (Kechwa version)
¡Pachakuteq Taytallay! ¡Kamacheqniy Inkallay!
Maypin kashan munaykiki? Maypitaqmi khuyayniki?
Mark'aykita mast'arispan Tawantinsuyuta wiñachirganki,
auqa sonqo runakunataq llaqtanchiqta ñak'arichinku.
Qolla suyoq yawar weqen Inkakunaq unanchasqan,
qantapunin waqharimuyku Perú Suyu nak'ariqtin.
Maypin kashanki Pachakuteq? Maypin llanp'u sonqo kausayniki?
waqmantapas sayarimuy llaqtanchis Suyo qespirinanpaq.
Lainaus

PACHAKUTEQ (English version)
Father of our nation! Creator of the Incas!
Where is your love? Where is your compassion?
You extended your arms, and made our nation grow into an empire.
But now, cruel men make our people suffer.
Tears of blood now flow in the venerated land of the Incas.
We call upon you, because our people are suffering.
Where are you Pachakuteq? Where is your noble heart?
If you were alive today, our nation would prosper.

Ortografia ketsuaan on espanjalaisten mukaelema ja näyttää
suomalaisten silmissä oudolta, esiintyy paljon 'q'-kirjaimia ja
espanjalaisten kaksois-ällää 'll'.
Entä todellinen paluu-ura Suomen kamaralle? On kaikki syy panna paksulla kaikki
Siperian joet kartalle, jolloin tuo pohjoinen todellisuus paljastuu. Sama havainto
uusien geenitilastojen mukaan on havaittavissa myös suomalaiskansallisen
haplon siirtyessä myös Amur-jokea pitkin Okhotskinmeren maisemiin.
Sieltähän löytyy Derenkon mainitsemien heimojen lisäksi mm Itel’man,
Chukchi, Siperian eskimo, Upriver Negidal, Downriver Negidal, Ulchi/Nanai,
Okhotsk-meren Evenk etc.
Nehesy
Vieras

Vs: Vielä suomalaisten juurista
« Vastaus #29 : 29.12.07. klo 22:02:30 »
Lainaus käyttäjältä: pikkumyy - 22.12.07. klo 21:23:40
Voi, enhän edes ole huomannut teidän ansiokasta keskusteluanne! Minua on kovasti
kiinnostanut tuo suomen kielen ketsuaan ulottuva sukulaisuus. Mutta että niitä sukulaisia
olisi muitakin, esim. Brasilian Yanomamot!
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Moikka Pikkumyy,

Sinä olet aina tavallaan ollut “ketsu”, mutta mitä mieltä olet seuraavasta?
http://users.on.net/~mkfenn/Appendix.htm
No offtopic: Totta kai se liittyy tavallaan suomalaisen kielen ja genetiikan juuriin
toisella mantereella.
Olen kuukausia yrittänyt selvittää Peter Marshin kanssa tuon maankolkan
mysteeriä, mutta sinnikkäästi ajan kanssa.
Enemmän: www.polynesian-prehistory.com

