
Aurinko paistaa pilvien lo-
masta ja ruoho vihertää, mut-
ta lämpömittarissa on tänä
toukokuun 18. päivän aamu-
na vain kolme lämpöastetta!
Kesä yritti kyllä jo kerran tul-
la tänne Ouluun, mutta
muutti sitten mieltään. Nyt
odotellaan uutta mielenmuu-
tosta, kesäisempään suun-
taan!

Kolme kuukautta sitten
(11.2.), pakkasten vielä
paukkuessa, sukuseuramme
hallitus kokoontui Helsingis-
sä. Ennen kokousta vierailim-
me Sukuseurojen keskuslii-
ton (SSK) toimitiloissa, jossa
meidät otti vastaan liiton va-
rapuheenjohtaja Juha Sal-
menkaita ja pääsihteeri Eine
Kuismin. Vierailusta on juttu,
kuvan kanssa, Sukuviesti-leh-
den numerossa 2/2006.

SSK on jo neljännesvuosi-
sadan ajan tehnyt arvokasta
työtä sukuseurojen yhdyseli-
menä. Keskusliitto pyrkii
edistämään uusien sukuseu-
rojen perustamista ja suku-
tutkimustyötä. Kirjoitan tätä
juttua sattumoisin juuri
SSK:n seuraavan kokouksen
aattona. Kokous ja siihen liit-
tyvä seminaari pidetään
20.5. Kirkkonummella. Kes-
kusliiton kokouksissa suku-
seuraamme on edustanut
seuran varapuheenjohtaja
Esko Nyyssönen (Iittala). 

Hallituksen kokous Helsin-
gissä 11.2. pidettiin Kansal-

lisarkiston arvokkaissa tilois-
sa. Kokouksen pääaiheena oli
tälläkin kertaa valmisteilla
oleva Nyyssösten sukukirja.
Sukuumme kuuluva Marian-
ne Sartomaa (Pieksämäki) on
nyttemmin muokannut kirjan
historiikkiosan uuteen us-
koon. Marianne on lupautu-
nut tekemään myös kirjan
taittotyön. Painotalotkin on
kilpailutettu ja valituksi tuli
sulkavalainen Finnreklama
Oy. 

Kokouksen jälkeen katsas-
timme Kansallisarkiston tut-
kijahuoneet. Kaikista arkis-
tossa kävijöistä peräti kaksi
kolmesta on sukututkijoita.
Tutkijahuoneiden mikrokort-
tien lukulaitteet ovat siten ah-
kerassa käytössä. Jos arkis-
toon aikoo, onkin syytä käy-
dä tekemässä lukulaitteen va-
raus jo edellisenä päivänä.
Kauempaa tulevat voivat on-
neksi tehdä varauksen puhe-
limitse.

Sitten terveiset viimeisim-
mästä hallituksen kokoukses-
ta. Se pidettiin 13.5. Pieksä-
mäellä Lehtisepät Oy:n tilois-
sa. Lehtisepät on  Suomen
suurin paikallislehtien paino-
talo. Kokouksessa vieraili
pieksämäkeläisen Avence Di-
gital Oy:n edustaja esittele-
mässä kotisivujen suunnitte-
lua ja päivitystä. 

Pieksämäen kokouksessa
seuran tutkimusvastaava Ari
Kankkunen (Varkaus) teki

selkoa suvun tutkimustilan-
teesta. Arilla on erillinen kir-
joitus tästä aiheesta toisaalla
tässä lehdessä. Kokouksessa
hyväksyttiin toimintakerto-
mus vuodelta 2005. Uudesta
toimintasuunnitelmasta on
tarkoitus päättää seuraavassa
hallituksen kokouksessa syk-
syllä. Samassa kokouksessa
päätettäneen myös vuoden
2007 sukujuhlaan liittyvistä
asioista kuten sen pitopaikas-
ta. Ajankohta on jo selvillä,
se on 7. heinäkuuta. Suku-
juhlan mahdollisina pitopaik-
koina ovat esillä olleet mm.
Kuopio ja Joroinen.  

Lopuksi kertoisin lyhyesti
edellä mainitun Sukuviesti-
lehden julistamasta kirjoitus-
kilpailusta, josta on tarkem-
mat tiedot ko. lehden nume-
rossa 2/2006. (Täällä Oulussa
Sukuviesti tulee mm. kau-
punginkirjastoon.) 

Kirjoituskilpailun aiheena
on ”Sota ja jälleenrakennus-
aika” ja kirjoittaa voi omista
muistoistaan tai jonkun
muun kertomia tarinoita. Ai-
hetta voi käsitellä haluamal-
laan tavalla. Kirjoitukset tuli-
si toimittaa Sukuviesti-lehden
toimitukseen 1.9.2006 men-
nessä. Osoite on Savilankatu
1 b 00250 Helsinki. Parhaat
kirjoitukset palkitaan ja jul-
kaistaan Sukuviestin seuraa-
vissa numeroissa.  

Kilpailuraadissa on mm.
kirjailija Heikki Hietamies.
Osallistutaan joukolla tähän
kilpailuun!

Toivotaan ja uskotaan, että
ilmat lämpenevät. Täällä Ou-
lussa kesä tavallisesti ”räjäh-
tää” 1. päivänä kesäkuuta eli
juuri silloin kuin sen oikeas-
taan tuleekin niin tehdä.
Näissä merkeissä toivotan
kaikille oikein hyvää kesää! •
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Abetoni Oy - Ympäristötuotteet

Seuratoiminnan tukijat
VALMISBETONIT

Betonimassan pumppaus
FORSSAN
BETONI OY
Puh. 02071 55700
Fax. 02071 55701

• Sähkösuunnittelu ja
-urakointi

• Antenniasennukset
• Valvontalaitteet
• Sähkötarvikkeet ja

-moottorit
• Kodinkonehuollot
• Aurinkopaneelit

NISKA &
NYYSSÖNEN OY

Tiilipojanlenkki 5, VANTAA. Puh. (09) 849 171
www.niska-nyyssonen.fi

Onkiniemenkatu 11 Vammala, puh. (03) 512 6100
www.nyyssonen.fi

www.nyyssonen.info

seuran
INFO

Yhteystiedot

Heikki Nyyssönen
puheenjohtaja
heikki.nyyssonen@pp5.inet.fi
puh. 08-5566 963
Taskilantie 29 A 3, 90580 Oulu

Heidi Markkanen 
jäsenasiat, tiedote
heidi.markkanen@nyyssonen.info
puh. 040-5803 377
Narva mnt 22-10, 10120 Tallinn, Estonia

Ari Kankkunen
tutkimusvastaava, sukutietojen tilaukset
ari.kankkunen@saunalahti.fi
puh. 040-8253 304
Kanervakuja 6 A 1, 78850 Varkaus

Nyyssös-tuotteita voi tilata 
Lempi Markkaselta, puh. 040-7312833.

Seuraava tiedote
ilmestyy syksyllä 2006.

15.12.2005 syntynyt 
poikamme (3450g, 50cm) 
sai 28.01.2006 
Espoon Tuomiokirkossa 
kasteessa nimen

ANDREAS 
VALTTERI 
SAAREMÄGI
Pastori Martti Rae.
Kummit 
Mervi Kaplas (Suonenjoki), 
Sari Markkanen (Helsinki),
Helje Nurga (Tallinna) ja 
Luigi Pagani (Italia). 
Vanhemmat 
Heidi Markkanen ja 
Andres Saaremägi.

• Heikki Nyyssönen

Sukumme juuret ovat uusimpien tutki-
musten mukaan mahdollisesti Säämin-
gissä, nykyisen Savonlinnan kaupungin
tienoilla. 

Säämingissä Nyyssösiä on asunut
1500-luvulla, kenties jo aiemminkin.
Mutta mikä tämä Sääminki oikein on?  

On parempi kysyä, mikä Sääminki oli,
sillä itsenäisenä kuntana Sääminki lak-
kasi olemasta vuonna 1973, jolloin sen
pääosa liitettiin Savonlinnan kaupunkiin.
Suur-Sääminkiin kuului Rantasalmi,
Puumala, Sulkava ja Kerimäki, josta
myöhemmin erotettiin Enonkoski.
Vuonna 2004 Säämingin seurakunta täyt-
ti muuten 500 vuotta. Nykyisin se on yh-
distettynä Savonlinnan seurakuntaan.

Säämingin historia on mielenkiintoi-
nen. Monet muistavat Pähkinäsaaren
rauhan, jonka Ruotsi-Suomi ja Novgoro-
din kauppatasavalta solmivat vuonna
1323. Rauhanteossa Novgorod luovutti
Ruotsille kolme pogostaa: Savon, Jääs-
ken ja Äyräpään. Kyseessä oli muinaisen
Karjalan jako. Savoon syntyi vuonna

1442 Juvan suurpitäjä, josta Sääminki
erotettiin eri pitäjäksi.

Pähkinäsaaren raja vedettiin Savon
halki. Rajalinja kulki Savonlinnan koh-
dalla. Rajan turvaamiseksi tarvittiin uusi
puolustuslinnake. Vuonna 1475 alkoivat
tämän linnakkeen eli Pyhän Olavin mu-
kaan nimetyn Olavinlinnan rakennus-
työt. Linnan herrana oli Erik Akselinpoi-
ka Tott. Sukumme kantaisä Olli Nyyssö-
nen lienee syntynyt suunnilleen näihin
aikoihin.

Olavinlinnan rakennustyö oli valtava
urakka. Tarvittiin mm. holvintekotaidon
omaavia muurarimestareita. Heitä tuo-
tettiin 16 kappaletta Virosta. Lähiseudun
asukkaat – joiden joukossa oli varmaan
myös Nyyssösiä – joutuivat rakennustöi-
hin. Heille määrättiin työpäiviä, jotka oli-
vat sen ajan veronkantoa. Rakentami-
sessa tarvittavia kiviä sanotaan tuodun
aina Kuopion seudulta asti.

Koko Suomessa, Itämaaksi sanotussa,
oli tuohon aikaan eli 1400-luvun jälki-
puolella vain noin 200.000 asukasta,
enin osa maan lounaisosissa. Itä-Suo-
men läänissä oli vain kaskiviljelyä har-

joittavia maanviljelijöitä. He rakensivat
Olavinlinnan.

Linnaa rakennettiin pitkään ja har-
taasti. Uusia torneja ja muita rakennel-
mia lisättiin. Venäläiset häiritsivät linnan
rakennustöitä parhaansa mukaan. Hei-
dän mielestään linna sijaitsi Novgorodin
puolella. Se oli totta ja siitä koitui myö-
hempinä aikoina paljon vaikeuksia.
Vuonna 1570 puhkesi Ruotsin ja Venäjän
välillä pitkänä vihana tunnettu sota, joka
päättyi ”ikuisen rauhan” solmimiseen
Täyssinä-nimisessä kylässä Inkerin-
maalla. Uusi raja vedettiin Saimaasta
Olavinlinnan itäpuolta Kainuuseen ja
sieltä Inarinjärven kautta Jäämereen.

Ennen pitkää vihaa ehti olla kuitenkin
45 vuotta kestänyt rauhallisempi kausi.
Tuohon aikaan Säämingissä asuneet
Nyyssöset saattoivat olla Heikki Nyyssö-
nen -nimisen miehen poikia. Heistä on
mainintoja Säämingin taloluetteloissa.
Myöhemmin heitä ei taloluetteloista
enää kuitenkaan löydy. Oletettavasti esi-
isämme olivat ehtineet siirtyä jo pohjoi-
semmaksi, Joroisiin ja Jäppilään. •

Säämingin historiaa� �

Sukujuhla
Nyyssösten Sukuseura ry:n
seuraava sukujuhla ja sään-
tömääräinen vuosikokous
pidetään 7.7.2007. Paikka
vielä avoin mutta löytyy Sa-
vosta. Juhlaan ovat kaikki
tervetulleita!

Hallituksen kokous
Seuran hallitus kokoontuu
kolme kertaa vuodessa.
Edellinen kokous pidettiin
13.5.2006 Pieksämäellä ja
seuraava on 16.9.2006.

Perheuutisia
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• Veikko Räsänen

Varkauden Seudun Sukututki-
jat ry:n keskuudessa on kyp-
synyt ajatus, että on aika laa-
tia Savon tuomiokirjoista
henkilöhakemisto helpotta-
maan Savon sukujen tutki-
musta. Hakemisto on saatava
kaikkien sukututkijoiden
ulottuville tutkimusta helpot-
tamaan. Kenenkään yksittäi-
sen tutkijan on mahdotonta
etsiä tuomiokirjoista edes
yhtä sukua koskevat tapauk-
set, useammista suvuista pu-
humattakaan. Kuitenkin yh-
teistyöllä koottava nimihake-
misto helpottaisi tutkimusta
niin paljon, että moni tutkija
voisi ruveta käyttämään tutki-
muksissaan myös tuomiokir-
ja-aineistoa. Internetissä on jo
olemassa arkistolaitoksen
tuottama Käkisalmen läänin
tuomiokirjakortisto 1600-lu-
vulta. Tässä hankkeessa on
tavoitteena poimia nimet Sa-
von tuomiokirjoista vuosilta
1639–1809.

Tavoite on tullut realistisek-
si, kun tekniikka on edistynyt.
Varkauden kaupunginkirjas-
toon on hankittu digitaalinen
mikrofilmiskanneri, johon on
liitetty tietokone, jolla voidaan
skannata mikrofilmattu ai-
neisto ja polttaa CD-levyille.
Näin hankkeeseen osallistu-
valle tutkijalle voidaan postit-
taa CD-levy, jolta tutkija pää-
see kotonaan itselleen sopiva-
na aikana ja omalta tietoko-
neeltaan lukemaan tuomiokir-
jatekstiä ja poimimaan siitä
nimet. Pienehkö tekstimäärä
voidaan välittää lukijalle
myös sähköpostitse. Kun pai-
kallinen tutkijoiden yhdistys
oli rekisteröitynyt, päästiin
palkkaamaan työntekijä, joka
skannaa tuomiokirjoja. Pelkkä
tuomiokirjojen skannaami-
nen vie aikaa arviolta kolme
vuotta, mutta työ on jo hy-
vässä vauhdissa: 1600-luku
on skannattu kokonaan ja
1700-luku on menossa jo pit-
källä.  Nyt tarvittaisiin nimien
poimijoita.

Savon tuomiokirjoja on
mikrofilmattuna noin 150 rul-
laa.  Jos arvioidaan, että yksi
henkilö pystyisi poimimaan
nimet yhden mikrofilmirullan
laajuudelta yhdessä vuodessa,
niin koko aineiston käsitte-
lyyn menisi yhdeltä ihmiseltä
150 vuotta, mutta 150 tutkijan
yhteistyönä hanke hurahtaisi
läpi yhdessä vuodessa.  

Nimien poimijalla täytyy
olla taito lukea vanhaa käsi-
alaa. Suhteellisen vaatimatto-
mallakin taidolla voi aloittaa,
mutta on varmaa, että luke-
minen helpottuu työn edetes-
sä ja hankkeeseen mukaan
lähtevä saa sen aikana rautai-
sen taidon lukea vanhaa käsi-
alaa. Ja se tietysti avaa tutki-
jalle kaikki muutkin 1600- ja
1700-luvun asiakirjalähteet.
Jonkinlainen paikallistunte-
mus on myös hyväksi; se ni-
mittäin auttaa lukijaa tulkitse-
maan oikein tekstissä esiinty-
vät sukunimet ja paikanni-
met. Tekstejä ei tarvitse kään-
tää; riittää, että lukija selaa

huolellisesti jokaisen rivin ja
poimii tekstistä kaikki henki-
lönnimet ja paikannimet.  

Nimien poimintaa varten on
laadittu Excel-taulukko ja hy-
vät ohjeet. Nimien poimin-
taan ilmoittautuva saa ne ja
yksien käräjien pöytäkirja-
tekstin. Jatkossa lähetettävät
tekstit voivat olla laajempia.
Työ on vapaaehtoista; palk-
kioksi ei voida antaa muuta
kuin käsittelyyn tulevat teks-
tilevykkeet. Sukututkimuk-
sen alalla on käynnissä sa-
manaikaisesti useita tärkeitä
hankkeita, mutta toivomme
hartaasti, että tähänkin hank-
keeseen ilmaantuisi tekijöitä.
Halukkaat voivat ottaa yhteyt-
tä Varkauden Seudun Suku-
tutkijoiden Reijo Luostari-
seen, joka jakaa skannatut kä-
räjätekstit.

Yhteystiedot  
yhdistyksen kotisivulla: 
http://www.varkaudenseutu.fi
/jarjestot/harrastekerhot/
varkauden_seudun_
sukututkijat_ry/ •

Henkilöhakemisto Savon tuomiokirjoihin

• Teksti: Eira Ketola

Savonlinnan Sammossa voitot
poimitaan porukalla yhteiseen
ämpäriin, jolle kumartuvat
kaikki esimies Aki Nyyssöstä
myöden. Yhteinen ämpäri on
joka päivä täytettävänä, eikä
Aki Nyyssösen avoimuuden,
aitouden ja rehellisyyden ni-
miin vannovassa toiminta-
politiikassa ole vapaamatkus-
tajia.

RahoitusLeijonat luovutti-
vat Vuoden Esimieskunniakir-
jan Aki Nyyssöselle. “Se oli yl-
lättävä, mutta positiivinen
huomionosoitus. Soin itselleni
hetken tyytyväisyyttä”, Nyys-
sönen myöntää. 

Aki Nyyssönen, Savonlin-
nan Sammon konttorinjohta-
jan toimintamalleissa keskus-
telukulttuuri on kunniassa.
Avoimen keskustelukulttuurin
luomisessa Aki Nyyssönen
sanoo varovansa esimies–alai-
nen-akselia. Hän puhuu työ-
kavereistaan ja yhteisöllisyy-
destä. Hän on itse yksi työka-
veri tässä joukossa. Nyyssö-
nen sanoo tehneensä 26 vuot-
ta työtä saadakseen yksipuoli-
set esimies- tai toimihenkilö-
näkökulman lähentymään
kohti yhteistä päämäärää.
”Myös toimihenkilöiden on
opittava havainnoimaan ja
vastaanottamaan oikea ja
osallistava toimintakulttuu-
ri.” 

“Hyvä henkilöstöjohtami-
nen on käsitteenä kulunut.
Siinä voi olla jo kielteinen
sävy, mikäli konkreettisuutta
ei saavuteta.” Nyyssösen joh-
tamisessa peliin pannaan per-
soonaa, aitoja tunteita, joihin
yhdistetään kovaa ammatti-

osaamista. “Pankin kilpailu-
valtit lähtevät yksilötasolta.
Siten tämän hetken hyvä hen-
kilöjohtaminen on kehitystä
yksilön henkilövastuun syn-
tyyn ja syventymiseen”,
Nyyssönen sanoo. 

Avoimuuden, aitouden ja
rehellisyyden-politiikalla
Nyyssönen ei revi hyvää aino-
astaan työnantajalle. Hän
väittää hyödyn olevan mo-
lemminpuolinen. Henkilös-
töä ei ole valjastettu pakko-
valjaisiin, joilla toteutetaan ta-
voitteita. Savonlinnassa on ol-
lut kanttia neuvotella myös
yksilön toiveista ja tavoitteis-
ta. Johtaja sanoo tuntevansa
työntekijän niin hyvin, että
osaa sijoitella oikeaan, tulok-
selliseen, yksilöllisyyden ta-
solta ponnistavaan työhön. 

“Näin työntekijän resurssit
ovat parhaimmin käytössä ja
myös palveluilme parhaim-
millaan. Työntekijä saa hyvän
mielen. Myös asiakasuskolli-
suus on taattu.” Nyyssösen
mielestä näin koko yksikön
että työntekijöiden henkilö-
kohtaiset tavoitteet varmistu-
vat. “Tuloksiakin on helppo
seurata avoimesti yhdessä.” 

Esimies ei aina pääse hel-
polla. Sen Nyyssönen myön-
tää. Hänkin on vaihtanut
Säästöpankista Postipankkiin
ja Sampoon, mutta toiminta-
mallin perusajatuksia ei kui-
tenkaan ole tarvinnut muut-
taa: ne ovat edelleen
avoimuus, asiakaslähtöisyys
ja ulospäin suuntautuva aktii-
visuus. Tästä Nyyssönen tun-
tuu olevan hyvillään. ”Ihmi-
sen on tärkeä säilyttää luon-
tainen minänsä.” 

Nyyssönen sallii henkilös-

tölleen myös viihtymisen työ-
paikalla. Päivän päätteeksi
saa olla mukava lähteä kotiin,
mutta myös mukava palata
aamulla konttoriin. 

Kovaa työtä onnistuminen
vaatii sekä esimieheltä, että
toimihenkilöiltä. Karismaatti-
sen johtajuuden nimiin hän ei
vanno mitään. Pikemminkin
karisma saa lavasäteilyn
moni-ilmeisen merkityksen.
“Voitot pitää lunastaa kovalla
työllä. Edesmennyt mummoni
antoi ylpeyden väistämiseen
neuvon: “Älä sitten kieri kirk-
kaudessa.” Nyyssönen sanoo-
kin: “Jokainen asiakastapaa-
minen ja jokainen kauppa
ovat ainutkertaisia ansainnan
hetkiä.”

Savonlinnassakin 
saneerattiin

“Saneerauksen kirves heilui
Savonlinnassakin, mutta yt-
neuvottelut kätiin valtakun-
nallisesti”, Nyyssönen muis-
tuttaa. Viimeisen 7 vuoden ai-
kana konttorilla meni niin hy-
vin, että henkilöstö kaksin-
kertaistui. Väkeä vähennettiin
nyt 16:sta toimihenkilöstöstä
11:een. 

Nyyssönen loi kriteerit
avoimen, aidon ja rehellisen

periaatteen mukaan. Kritee-
reistä keskusteltiin yhdessä
julkisesti ja ne kestävät johta-
jan mukaan myös tilanteen
normalisoiduttua. 

Viiden kohdan kriteerit ar-
vostavat moniosaajaa eli ih-
misen vahvuuksia; ne arvos-
tavat yksilön omia resursseja,
kiinnostuksen, kehittymisen
kohteita; yrittäjähenkisyys on
myös kunniassa ja siinä yh-
distyy ihmisen persoona ja
sen vahvuudet; puntarissa
painaa myös, onko ihminen
yhteistyön rakentaja vai yh-
teistyön kuluttaja; kriteereissä
on myös palveluilme: mitä il-
mettä näytetään työkavereille
ja mitä omalle palvelualueelle.
“Tunnistamaton palveluilme
omalla alueella on kohtalo-
kasta, joten persoonan ja yk-
silön kautta Savonlinnan
konttorissakin asiakasta pal-
vellaan. Tilanteeseen ja paik-
kakuntaan sidottu äly ovat
kunniassa”, sanoo konttorin-
johtaja. 

Nyyssösen kokemus sanee-
rauksesta ei ollut vähäpätöi-
nen. “Saneeraus asetti uuden
näkymän: esimiehenä jou-
duin sopeuttamaan itse palk-
kaamaani ja kouluttamaani
henkilöstöä. Jäljelle jäävät
voivat vähintään yhtä pahoin
kuin lähtijät.” •

Vuoden Esimies Aki Nyyssönen

Yhteisen ämpärin 
ympärilläKuva: Karo-Petteri Kuusisto

Vuoden Esimiehiksi valittiin Aki Nyyssö-
nen Savonlinnan Sammosta ja Marjatta Pa-
junen Helsingin Haagasta.

Ikää Savonlinnan Sammon konttorinjohtaja ei pidä haitta-
na: “Yhtä hyvin haastavan muutosprosessin voi kokea vai-
keaksi niin nuori kuin iäkkäämpikin.” Nyyssönen rekrytoi
50-vuotiaita ammattilaisia postin luopuessa pankkitoimin-
noista vuonna 2000. “Heitä on vieläkin konttorissa muu-
tama”, sanoo hän ja uskoo iän ja kokemuksen tuovan var-
muutta palvella asiakkaita laadukkaasti.

Tutkimuksen painopiste on
ollut talven aikana tietoaukko-
jen paikkauksissa (kaikki apu
tervetullutta) seurakunta- ja
väestörekisterikyselyjen avulla
sekä tehtyjen selvitysten (Erk-
ki J. Hämäläinen / Tommy
Koukka / Paavo Nyyssönen)
käsittelyä ja tulkintaa sekä jat-
kotutkimusten laadintaa. Sel-
vitettävänä on mm. Nyysinen-
suku sekä Ismael Nyyssösen
perhe jälkeläisineen Lappeen-
rannan seudulla. Sukuumme
monin tavoin ”sotkeentu-
neen” Lappi-suvun tutkijan
(Pekka Lappi, Jyväskylä)
kanssa on aloitettu yhteistyö.
Kirkonkirjoista pääpaino on
Suonenjoen ohella Joroisten
seurakunnassa.

Varkauden Seudun Suku-
tutkijat Ry:n Tuomiokirja-
hanke (Henkilöhakemiston
laatiminen Savon tuomiokir-
joihin vuosilta 1639–1807) ete-
nee. Olemme palkanneet
KELA:n  avustuksella toisen
työntekijän kesän (3 kk) ajak-
si. Esittelimme hanketta hel-
mikuussa, sukuseuran halli-

tuksen kokouksen yhteydessä,
SSK:n (Sukuseurojen Keskus-
liitto) toimitiloissa Helsingissä.
Vierailusta on Esko Nyyssösen
tekemä artikkeli Sukuviestin
numerossa 2. Maaliskuussa
vierailimme Kuopiossa (Savon
Sukututkimusharrastajat ry),
josta ”haaviin” tarttui kaksi
aktiivista lukijaa. Viime syksy-
nä kävimme Mikkelissä
(Suur-Savon sukututkijat ry),
josta myös saimme kaksi aktii-
vista lukijaa.

Toukokuussa (20. päivä)
teemme kutsusta vierailun Ii-
salmeen (Ylä-Savon sukututki-
jat ry), jossa mm. esittelemme
hankettamme. Suomen Suku-
historiallinen Yhdistys ry:n
(digiarkisto) lehteen on tulos-
sa hankkeesta juttu (Sukuvies-
tin numerossa 2 on aiheesta
pieni maininta). Hankkeen
edistymistä voi seurata yhdis-
tyksemme kotisivuilta: 
http://www.varkaudenseu-
tu.fi/jarjestot/harrastekerhot.
Toivotan kaikki asiasta kiin-
nostuneet tervetulleiksi tal-
koisiin! •

Tutkimustilanne vappuna 2006
• Ari Kankkunen

Pääsukuhaaroissa (Joroisten,
Jäppilän, Leppävirran, Suo-
nenjoen ja Karttulan sukuhaa-
rat) nimenkantajia on 3420
henkilöä (mukana kaikki su-
kuhaarat) ja kantaisän (Olli
Nyyssönen) jälkeläisiä 14 914
henkilöä (mukana puolisot ja
puolisoiden vanhemmat).
Perhetauluja on näissä suku-
haaroissa 3480 kpl (mukana
myös Pohjanmaan sukuhaa-
ra).

Virtasalmen sukuhaarassa,
jota ei vielä ole saatu tutki-
musteknisesti yhdistettyä
muuhun sukuun, kantaisän
(Pekka Nyyssönen, s. 1683)
jälkeläisiä on 1257 henkilöä
(mukana puolisot ja puolisoi-
den vanhemmat) ja perhetau-
luja  323 kpl.

Pohjanmaan sukuhaarassa
Nyyssölä-nimenkantajia on 11
henkilöä ja Nyyssönen-nimen-
kantajia 10 henkilöä.  Perhe-
tauluja on vasta 15 kpl sekä
kantaisän (Heikki Nyyssönen,
s. n. 1535)  jälkeläisiä 42 kpl.
Paavo Nyyssönen on selvitellyt
Pohjanmaan sukuyhteyksiä.

KAIKKI SUKUHAARAT YHTEENSÄ:

• Nimenkantajia 3420 henkilöä
• Perhetauluja 3803 kpl
• Jälkipolvia 16171 henkilöä


