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Nyyssösten sukuseura ry

23. lokakuuta 2006

Nyyssös-tuotteet

Genealogin tauti
Varoitus:
Sukututkimusrokko (tarttuu hyvin aikuisiin).

Joulu tulee …
Nyyssös-paidat ALE-hintaan

Kaksi
paitaa

25,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

Oireet:
Jatkuva nurina nimistä, päivämääristä ja paikoista. Potilaalla on tyhjä ilme; joskus kuuro puolisolle ja lapsille. Ei ole
kiinnostusta minkäänlaiseen työhön, lukuunottamatta kuumeista asiakirjojen etsintää kirjastoissa ja virastoissa. Hänellä on kirjeiden kirjoittamispakko. Kiroaa kirjeenkantajan,
ellei hän tuo kirjeitä. Käy ahkerasti oudoissa paikoissa, kuten hautuumaalla, raunioilla ja syrjäisillä, autioilla maaseutualueilla. Puhuu salaisia iltapuheluja, ei näytä puolisolleen
puhelinlaskuja ja mumisee itsekseen. Hänellä on outo kaukana oleva ilme silmissään.
Ei parannuskeinoa!
Hoito:
Lääkehoito ei tehoa. Sairaus ei ole kuolemanvakava, mutta
pahenee jatkuvasti. Potilaan pitäisi osallistua sukututkimusseminaareihin ja tilata sukututkimus-aikakauslehtiä.
Hänelle tulee antaa hiljainen soppi kodissa, missä hän voi
olla yksin.
Huomautuksia:
Tämän sairauden epätavallinen luonne on siinä, että mitä
sairaammaksi potilas tulee, sitä enemmän hän nauttii siitä.

Paidan normaalihinta 15,-/kpl.
Tarjous voimassa 31.12.2006 asti.
Tuotteita voi tilata Lempi Markkaselta, puh. 040-7312833.

seuran

Rek.nro 181039

(Rota-Gene 12-1: J. Douglas Stewart, JR)
Käännös: Asko Leppäkoski

Seuratoiminnan tukijat
VALMISBETONIT

Betonimassan pumppaus
Abetoni Oy - Ympäristötuotteet

FORSSAN
BETONI OY
Puh. 02071 55700
Fax. 02071 55701

Onkiniemenkatu 11 Vammala, puh. (03) 512 6100

www.nyyssonen.fi

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

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

Seuraava tiedote
ilmestyy keväällä 2007.

• Sähkösuunnittelu ja
-urakointi
• Antenniasennukset
• Valvontalaitteet
• Sähkötarvikkeet ja
-moottorit
• Kodinkonehuollot
• Aurinkopaneelit

N

yyssösten
sukuseura ry
www.nyyssonen.info

Hyvät Nyyssösten sukuseuran jäsenet!
Puheenjohtajan
palsta
• Heikki Nyyssönen
Sanotaan, että ilmasto on
se, mitä odotetaan ja sää se,
mitä saadaan. Tänä syksynä
on saatu nauttia lämpimästä säästä, mikä tässä ilmastossa on vähän odottamatonta. Kesäkin oli säiden
puolesta hyvä. Toivottavasti
se sujui teillä kaikilla mukavissa merkeissä.
Sukuseuramme hallitus
kokoontui 16.9. Pieksämäellä. Kokoonnuimme Seurojen
talossa. Talo sijaitsee Pieksämäen keskustassa, tietääkseni kaupungin korkeimmalla kohdalla. Talo on
rakennettu vuonna 1909 ja
se on rakennushistoriallisesti arvokas. Omistaja on Savon Kilta ry, jonka toimesta
rakennus on entisöity. Siinä
vähän ennakkotietoa Pieksämäen Seurojen talosta –
se valittiin em. hallituksen
kokouksessa ensi kesän sukujuhlan pitopaikaksi.
Samassa
kokouksessa
päätettiin mm. sukukirjan
julkistamisesta. Asia on
ajankohtainen, sillä kirja
valmistuu
sukujuhlaan
mennessä. Myös seuran internet-sivujen uusiminen
oli kokouksessa esillä. Uudet sivut tekee ensi keväänä

Marianne Sartomaa (Pieksämäki), joka on mukana
myös sukukirjan viimeistelyssä. Muista asioista mainittakoon uuden kunniajäsenen nimeäminen. Hän on
yksi seuramme perustajista,
ensimmäinen puheenjohtaja ja nykyisenkin hallituksen jäsen, Paavo Nyyssönen
(Vantaa). Paavolla on suuret
ansiot myös sukututkimuksessa ja seuran saama sponsorituki on myös pääosin
hänen hankkimaansa. Onnittelemme Paavoa lämpimästi!
Toinen uutinen koskee
Suomen Sukuseurojen keskusliittoa (SSK). Tämä sukuseurojen yhdyselimenä
toimiva järjestö kokoontui
14.10. syyskokoukseensa,
jossa valittiin myös liiton
uusi hallitus. Iloksemme
oman seuramme varapuheenjohtaja Esko Nyyssönen valittiin tällöin hallitukseen uutena jäsenenä. Paljon onnea Eskolle!
Nyyssösten sukuseuralla
on menossa kuudes toimintavuosi. Se on ollut työntäyteinen ja työ on myös tuottanut tulosta. Jäsenmäärä
on alkuajoista kaksinker-

taistunut ja on jo ylittänyt
200 ”haamurajan”. Edellä
on mainittu sukukirja, josta
saamme ennen muita kiittää
seuran tutkimusvastaavaa
Ari Kankkusta (Varkaus).
Yhtä ja toista muutakin on
aikaansaatu. Tästä on hyvä
jatkaa.
Sukukirjan valmistuttua
voimavaroja
vapautuu
muuhun toimintaan. Uusia
tavoitteita voidaan asettaa,
käytettävissä olevat resurssit
huomioon ottaen. Suvun
perinteiden vaaliminen ja
yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistaminen ovat
keskeisesti esillä sukuseuran säännöissä. Ne ovat
hyvä ohjenuora uusia toimintamuotoja suunniteltaessa. Seuramme sihteerin
Heidi Markkasen ansiosta
toiminnasta tiedottaminen
on saatu hyvälle pohjalle.
Tiedote ja verkkosivut
(www.nyyssonen.info) ovat
tärkeä kanava, jotka mahdollistavat myös kaksisuuntaisen, vuorovaikutteisen
viestinnän. Uusisinkin tässä
kohtaa erään jo aiemmin
esitetyn toivomuksen, joka
kuuluu Tarinat talteen!
(Tiedote 9). Sukutarinat
ovat tärkeää henkistä pääomaa – perinnetietoa, joka
on hyvä säilyttää tulevia sukupolvia varten!
Parhain terveisin,
Heikki Nyyssönen
(Oulu) •
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2006
AJANKOHTAISTA
Sukujuhla
Nyyssösten Sukuseura
ry:n sukujuhla ja sääntömääräinen vuosikokous
pidetään 7.7.2007 Pieksämäen
Seurojentalolla.
Osoite Savontie 70, Pieksämäki. Kevään tiedotteessa kerrotaan juhlan
ohjelmasta tarkemmin.
Lisää tietoa kokouspaikasta löydät kotisivuilta
www.pieksamaki.fi/
palvelevapieksamaki/
yrittaminen/
yritykset_aakkosittain/
r_s/seurojentalo/.
Pieksämäki on noin
12 500 asukkaan kaupunki Etelä-Savossa, Itä-Suomen läänissä. Pieksämäen seutu on ollut ja on
edelleen
merkittävä
Nyyssösten asuinpaikka.
(www.pieksamaki.fi).

Hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään Kuopiossa
27.1.2007.

Nyyssösten sukuseura ry
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• Nyyssösten suvun ensimmäinen sukukirja ilmestyy kesällä
2007. Sukukirja julkistetaan Nyyssösten sukujuhlassa Pieksämäellä 7.7.2007. Kirja on noin 600-sivuinen ja se kattaa suvun
päähaarat. Perhetauluja on noin 3900. Mukana on myös eri
aikakausien historiallista ja yhteiskunnallista taustaa valottavia kirjoituksia, valokuvia ja Nyyssösten varhaisia asuinsijoja
esitteleviä karttoja.
Suuritöisen tietojen kokoamisen on tehnyt Nyyssösten sukuseura ry:n hallituksen jäsen varkautelainen Ari Kankkunen,
joka vastaa myös kirjan toimittamisesta yhdessä pieksämäke-

läisen Marianne Sartomaan kanssa. Avustajina on toiminut
useita sukuun kuuluvia henkilöitä ja myös muutamia tunnettuja ammattitutkijoita.
Sukukirjan painotyöstä vastaa sulkavalainen Finnreklama
Oy. Hinta on 70 euroa sukuseuran jäsenille ja 75 euroa seuraan
kuulumattomille. Kirjan painosmäärä on 300 kappaletta.
Nyyssösten sukukirjan ennakkovarauksia ottaa vastaan
Paavo Nyyssönen 0500-439433 tai
paavo.nyyssönen@kolumbus.fi. •

Reino Nyyssönen
Pohjoismaiden tennismestari ja moninkertainen Wimbledon-kävijä
• Paavo Nyyssönen
Meistä vanhemmista monet
muistavat 1950–1960-luvun
vaihteessa sanomalehtien urheiluosastolla komeilleen nimen Reino Nyyssönen. Hän
tuli kuuluisaksi tenniksen pelaajana, joka hallitsi silloin ainakin pohjoismaisia tennismarkkinoita. Hänet sijoitettiin
maailmanlistalla 20 parhaan
pelaajan joukkoon. Sijaluvut
olivat sillä tasolla, johon suomalaisista on yltänyt ainoastaan tällä hetkellä maailman
cup-kisoja kiertävä Jarkko
Nieminen.
Reino voitti aikanaan 41
Suomen mestaruutta, 3 Pohjoismaiden mestaruutta sekä
joukon nelinpelin Suomen ja
Pohjoismaiden mestaruutta.
Hän kohtasi Wimbledonissa
mm. Mike Sangsterin, Rod
Laverin, John Newcombin,
Bobby Wilsonin, Kurt Nielsenin, Jörgen Ulrichin, Jan
Leschtyn sekä Wolfgang
Stuckin, jotka kaikki olivat silloin tenniksen maailmanluokan tähtiä. Reino edusti Suomea lukuisissa maaotteluissa.
Varsinaisen kilpailu-uransa
jälkeen Reino on toiminut valmennustehtävissä mm. päävalmentajana kaksi eri jaksoa
Tanskassa. Lisäksi hän on kirjoittanut tenniksen valmennuskirjan amatöörivalmentajille.
Vuonna 1983 Reino perusti
”Tennis Camp-Reino” tenniskoulun Tanskaan. Se toimi 17
kesäsesonkia ja oppilaat olivat nuoria 12–18-vuotiaita
poikia ja tyttöjä. Kurssin pi-

tuus oli 3–5 päivää. Tänä aikana tutustuttiin tenniksen
salaisuuksiin. Talvisin Reino
toimi valmentajana eri klubeissa.
Vuonna 2001 Reino sai sydänveritulpan, jolloin työtahtia oli hiljennettävä. Mutta
edelleen tennis vetää häntä
puoleensa. Niinpä hän valmentaa ja kannustaa nuoria
tenniksen pariin, tai niin kuin
hän itse sanoo: ”hyviksi mailanheiluttajaksi”. Hänellä on
nytkin työn alla tenniksen
opaskirja, joka opastaa junioripelaajia ja vasta-aloittelijoita.
Reino syntyi 12.2.1935 Kotkassa viisilapsiseen perheeseen. Hän oli perheen toiseksi nuorin lapsi.
Reinon isä oli Otto Nyyssönen, s. 2.1.1904 ja äiti Lyydia
Anziferoff, s. 19.8.1903, molemmat syntyneet Kotkassa.
Reinon isoisä oli myös nimeltään Otto Nyyssönen, s.
7.8.1875 Pieksämäen Längelmäellä.
Isoäiti oli Iida Cecilia
Lindén, s. 6.12.1877 Jämsässä, k. 16.6.1937 Kotkassa. Toinen isoäiti oli Ida Sophia Häkkänen os. Tommila, s.
10.8.1889 Kymissä.
Reino solmi ensimmäisen
avioliiton Diana Helga Alice
Ahlbäck, s. 5.3.1941 Helsinki,
kanssa, avioero vuonna
1964. Toisen kerran hän
avioitui Inga Jenssenin, s.
1.4.1945 Århus Tanska, kanssa. Myös tämä avioliitto päättyi eroon. Kolmannen kerran
hän meni naimisiin itävaltalaisen ravintoloitsijan Ingrid

Anita Filleyn, s. 2.5.1932 Itävalta, kanssa. Myös tämä
avioliitto päättyi eroon. Tällä
hetkellä hän elelee Hanne
Hardwellin kanssa Nyköbingissä Tanskassa, jonka kansalaisuuden hän sai vuonna
1978.
Reinolla on näistä avioliitoista kolme lasta. Ensimmäisestä avioliitosta Reino Jukka
Nyyssönen s. 1960.
Toisesta avioliitosta Tina
Nyyssönen s. 1974 Tanskassa,

sekä Christian Nyyssönen s.
1977 Tanskassa.
12.2.2007 Reino täyttää 72
vuotta, joten Parhaimmat Onnittelut hänelle.
Toivottavasti
tapaamme
hänet
sukujuhlassamme
7.7.2007 Pieksämäellä. Pieksämäki on myös paikka, missä hänen juurensa ovat. Täältä hänen isoisänsä Otto Nyyssönen s. 1875 muutti Kotkaan
1800-luvun loppupuolella. •
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Paavo Nyyssönen
Nyyssösten Sukuseuran perustaja ja uusin kunniajäsen
• Ari Kankkunen
Paavo näki päivänvalon Kuopion
synnytyssairaalassa
12.9.1937 Viljo Nyyssösen (s.
1906 Suonenjoella) ja Helmi
Komulaisen (s. 1916 Sonkajärvellä) esikoispoikana. Syntymäkoti Suonenjoen Lempyyllä.
Perheeseen syntyi myöhemmin
pojat Pentti (1939) ja Pekka
(1944). Isä Viljo viljeli pientilaa
yhdessä kaksoisveljensä Einon
kanssa. Tila oli niin pieni, että
se ei elättänyt kahta perhettä,
vaan Viljon ja Einon täytyi käydä talvisin muualla ansiotyössä. Eino ajoi rahtia hevosella ja
isä Viljo teki metsätöitä.
Paavokin tienasi ensimmäiset
markkansa 13-vuotiaana koulupoikana metsätöistä. Kansakoulun jälkeinen aika, aina armeijaan saakka, kului metsätöissä ja metsäharjoittelijana.
Tarkoituksena oli pyrkiä armeijan jälkeen metsäkouluun. Varusmiespalveluksensa
hän
suoritti 1957–1958 Pohjanmaan
Tykistörykmentissä. Siviiliin
hän pääsi alikersanttina.
Armeija-aikana
kuitenkin
mieli muuttui metsähommista
rakentamiseen. Niinpä Paavo
pyrki ja pääsi harjoittelupojaksi TVH:lle, toimien aluksi mittamiehenä ja myöhemmässä
vaiheessa mittatyönjohtajana
TVH:n Kuopion piirissä. Tänä
aikana hän opiskeli keskikoulun aineet, kieliä lukuun ottamatta, itseopiskeluna.
Tekniseen kouluun Paavo
pyrki ja pääsi 1961 ja suoritti
rakennusmestarin tutkinnon
1964 Helsingin teknisestä oppilaitoksesta. Välittömästi sen
jälkeen hän siirtyi opiskelemaan Kuopion tekniseen opistoon, valmistuen insinööriksi
1968 sen aikaiselta tie- ja vesirakennuslinjalta. Näin opiskeluajaksi kertyi yhtä putkea 7
vuotta.
Opistoaikanaan Paavo toimi
vastaavana mestarina eri puolilla Suomea olevilla asfaltointityömailla, joista ehkä suurimpana Kehä lll:n päällystäminen kesällä 1964, jolloin kyseinen tie valmistui.
Valmistuttuaan 1968 Paavo
toimi työpäällikkönä Rakennus
Oy Laineella asfalttiosastolla
sekä myöhemmin maa- ja kun-

nallistekniikassa. Vuonna 1971
Paavo siirtyi Vieskama Oy:n rakennuspäälliköksi, vastuualueenaan Etelä-Suomi ja pääkaupunkiseutu.
Vuonna 1976 Paavo siirtyi AKallio Oy:n tekniseksi johtajaksi Helsinkiin. Tätä pestiä
kesti vuoteen 1992 saakka.
Tänä aikana yhtiö rakensi mm.
4- ja 5-moottoritiet Orimattilasta Vierumäkeen, sekä valtateitä 2 ja 3 Porin ja Tampereen
suuntaan. Edellisten lisäksi lukuisa joukko muita kunnallisteknisiä tie- ja siltahankkeita
pääkaupunkiseudulle.
Yhtiön omistaja Armas Kallio
myi osakekannan YIT-YHTYMÄ Oy:lle 1980-luvun loppupuolella. Kun Suomeen tuli ennätyslama, yhtiö fuusioitiin
emoyhtiöönsä vuonna 1992.

Niska & Nyyssönen Oy
Tämän jälkeen Paavo perusti
yhdessä Pekka Niskan kanssa
Niska & Nyyssönen Oy -nimisen yrityksen Vantaalle. Tällöin
elettiin Suomessa syvintä laman pohjaa, eikä rakentamista
ollut juuri lainkaan. Niinpä yhtiö suuntasikin Venäjälle, jossa

rakennettiin kovalla kiireellä
sotilaskyliä Venäjän armeijalle.
Sotilaat palasivat sotilaskyliin
miehitetystä Saksasta. Kohteena oli kylien kunnallistekniikka ja maanrakentaminen. Tilaajina oli korealaisia, saksalaisia ja itävaltalaisia yhtiöitä. Kiire oli mahtava. Töitä paiskittiin
jopa kolmessa vuorossa.
Suurin urakka tehtiin kuitenkin amerikkalaiselle Pioneeryhtiölle Tyynen valtameren
rantaan lähelle Sahkalin-saarta. Työ käsitti puutavarasataman ja maantien noin 50 km
matkalle sekä asunnot 200
metsurille Siziman-nimiseen
Tyynen valtameren lahteen.
Lähin ihmisasunto sijaitsi noin
200 km päässä työmaasta.
Urakkasumma oli noin 10 milj.
USD, noin 55 mmk. Työ valmistui 1995. Heti yhtiön alusta
Paavo toimi NN:n toimitusjohtajana. Kun kotimaassa lama
hellitti, suunnattiin voimavarat
taas Suomeen. Yhtiö kasvoi nopeasti ja tällä hetkellä sen liikevaihto on noin 60–70 milj.
euroa. Paavo siirtyi eläkkeelle
2002. Tällä hetkellä hän toimii
yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Harrastukset:
Nuoruuden harrastuksiin kuului erityisesti yleisurheilu, jota
Paavo harrasti kilpailumielessä
aina ikämieheksi saakka. Paavo kilpaili lähinnä pikajuoksijana ja pituushyppääjänä.
Näissä lajeissa hän saavutti
muutamia piirinmestaruuksia.
Tulokset olivat keskinkertaista
kansallista tasoa. Vielä 35-vuotiaana ikämiehenä hän juoksi
kuitenkin 400 m alle 50 sekunnin. Myöhemmällä iällä harrastuksiin on kuulunut kuntourheilu, hölkkä sekä talvella
maastohiihto. Muista harrastuksista mainittakoon erityisesti sukututkimus. Paavon
aloitteesta syntyi Nyyssösten
Sukuseura, jonka hallituksen
puheenjohtajana hän toimi
vuosina 2000–2004. Lisäksi
kielten opiskelu vielä eläkepäivinäkin.

Luottamustoimet:
• Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliiton valtuuston jäsenenä • Vantaan Veden
hallituksen jäsenenä • Lukuisten kiinteistöyhtiöiden hallitusten puheenjohtajana pääkaupunkiseudulla • Suomen
Maanrakentajain Keskusliiton
urakointijaoston
jäsenenä
1987–2001 • Pohjoismaiden
Tieyhdistyksen Urakointiryhmän jäsenenä 1998–2005.

Ansiomerkit:
• Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristi • Suomen Kuntaliiton pronssinen ansioristi
• Suomen Urheiluliiton kultainen ansiomerkki • Suomen
Maanrakentajain kultainen ja
hopeinen ansiomerkki.

Perhesuhteet:
Vaimo Raija s. Mäntyharjussa,
sekä lapset Juha s. 1967 ja Tiina s. 1966. Tiinalla kolme lasta: Ella 12 v., Riku 10 v. ja Minea 3 v. Juha on poikamies ja
ajelee yhtiön suurinta kaivinkonetta.
Kaikki asuvat, Juhaa lukuun
ottamatta, Vantaalla. •
Raija ja Paavo Nyyssönen.

