
Viime kesän sukujuhla on var-
masti vielä monen meistä mie-
lessä ja viipyy muistoissa vielä
pitkään. Juhlan yhteydessä pide-
tyssä vuosikokouksessa valittiin
sukuseuralle uusi hallitus. Halli-
tukseen tulivat uusina jäseninä
Marianne Sartomaa (Pieksämä-
ki) ja Kari Pekka Nyyssönen
(Varkaus). Omasta puolestani
kiitän tässä vielä saamastani
luottamuksesta.

Sukujuhlasta on erillinen juttu
tässä tiedotteessa. Juhla oli mie-
lestäni varsin onnistunut, mutta
objektiivisen kuvan saamiseksi
seuran uusi hallitus pyytää pa-
lautetta juhlaan osallistuneilta.
Palaute auttaa seuraavan juhlan
järjestelyissä. Hallituksen ko-
kouksessa 22.9. keskusteltiin
myös alustavasti seuraavasta,
vuonna 2010 pidettävästä suku-
juhlasta. Sen pitopaikaksi on eh-
dolla muun muassa Valamo, jol-
loin sukujuhlaan olisi kenties yh-
distettävissä myös sukuretki ja
toisen sukuseuran tapaaminen.
Esko Nyyssönen (Iittala) on lu-
vannut selvittää tätä mahdolli-
suutta. Muina sukujuhlan pito-
paikkoina ovat ehdolla Savonlin-
na ja Karttula. Näitä vaihtoehto-
ja selvittävät Ari Kankkunen ja
allekirjoittanut. Tähän asiaan
palataan hallituksen seuraavassa
kokouksessa, joka on näillä nä-
kymin tammikuun lopulla.

Kaikkia Pieksämäellä seuran
vuosikokouksessa esille tulleita
ideoita tullaan viemään eteen-
päin: nettisivujen vieraskirja-
palstaa kehitetään aidoksi kes-
kusteluareenaksi, sukujuttuja
kootaan julkaisuksi ja jäsenhan-

kintaa tehostetaan kokousväeltä
tulleiden ehdotusten pohjalta.
Myös uusi jäsenhankintakilpailu
on suunnitteilla. Sukuseuran jä-
senmäärä on tällä hetkellä 211.

Hallituksessa olemme myös
jatkossa kiitollisia kaikista
uusista ideoista sukuseuran toi-
minnan edelleen kehittämiseksi.
Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry
on valinnut vuoden 2008 toi-
minnalliseksi teemaksi ”yhteis-
työllä tehokkuutta”. Se sopii oh-
jenuoraksi myös meille. 

Pieksämäen juhlan ehdoton
kohokohta oli uuden sukukirjan
julkistaminen. Kirjaa ostettiin
sukujuhlassa ahkerasti. Teos on
selvästi löytänyt lukijansa. Kir-
joja on vielä jonkin verran va-
rastossa, mutta ne hupenevat
kovaa vauhtia. Jos mielessä on
sukukirjan hankinta joko omak-
si tai vaikkapa joululahjaksi,
kannattaa toimia vikkelästi. Kir-
jaa markkinoidaan koko ajan ak-
tiivisesti. Mainittakoon, että lo-
kakuussa sukukirja oli myynnis-
sä muun muassa valtakunnalli-
sessa sukutapahtumassa Helsin-
gissä.

On miellyttävää todeta, että
Nyyssösten Suku I on saanut
kiittävän arvion äskettäin ilmes-
tyneessä Sukuviesti-lehdessä
(nro 5/2007). Seuraavassa muu-
tama sitaatti Heikki Mannisen
arvostelusta: ”Nyyssösten suku-
kirjan eteen on tehty paljon työ-
tä ... Tällaista perusteellisuutta
näkee harvoin ... Nyyssösiä voi
onnitella mainiosta perusteok-
sesta.” Myös muu kirjasta saatu
palaute on ollut kiittävää eikä
moitteen sanaa ole kuultu. Odo-

tamme nyt palautetta myös teil-
tä, hyvät lukijat! Jos kirjasta on
löytynyt joitain virheitä tai puut-
teista, ne tullaan oikaisemaan.
Kaikki palaute on yhtä arvokas-
ta. Kirjan tekijöille, Arille ja Ma-
riannelle, lausun tässä vielä ker-
ran lämpimät kiitokset ja onnit-
telut! Uskon, että niihin yhtyvät
kaikki sukukirjan lukijat, nykyi-
set ja tulevat. Kuten Heikki Man-
ninen toteaa, Arin ja Mariannen
lisäksi teoksella on toistakym-
mentä muuta kirjoittajaa ja lu-
kemattomia avustajia. Kiitokset
kuuluvat myös heille!

Sukukirjan järjestysnumero I
antaa viitteitä siitä, että jatkoa
on luvassa. Olli Nyyssösen jäl-
keläisiä on vielä runsaasti kir-
jaamatta, niin kotimaassa kuin
ulkomailla. Tutkittavana on jo
jonkin aikaa ollut mm. Nyyssös-
ten Pohjanmaan haara (Lappa-
järvi, Ähtäri). Sitä selvittämässä
on useita tutkijoita, heidän jou-
kossaan on myös seuran ensim-
mäinen puheenjohtaja Paavo
Nyyssönen (Vantaa). Pohjan-
maan Nyyssösten lisäksi on vie-
lä muitakin sukuhaaroja tutki-
matta. Oma lukunsa ovat ulko-
maille siirtyneet Nyyssöset ja
heidän jälkeläisensä. Siinäpä on
yllin kyllin haastetta tuleviksi
vuosiksi.

Sukutiedon keräämiseksi ja
tallentamiseksi hallitus on
käynnistänyt erillisen arkistoin-
tihankkeen. Sitä on lupautunut
vetämään Kari Pekka Nyyssönen
(Varkaus). Kari Pekka on tarttu-
nut tehtävään tarmokkaasti ja
arkisto on jo hyvällä alulla.

Siteeraan vielä kerran Heikki
Mannista: ”Sukukirjan alussa
olevat historiajaksot on kirjoitet-
tu hyvin ja tiiviisti, niitä voi käyt-
tää vaikka historian kertauk-
seen.” Suomen historian kertaus
on taas paikallaan ensi joulu-
kuun kuudentena päivänä isän-
maamme täyttäessä 90 vuotta.
Hyvää syksyn jatkoa kaikille ja
hyvää itsenäisyyspäivää!

Heikki Nyyssönen (Oulu) •

Nyyssösten
sukuseura ry • 14 •

5. marraskuuta

2007

TIEDOTE

Hyvät Nyyssösten sukuseuran jäsenet!

Puheenjohtajan
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• Heikki Nyyssönen

AJANKOHTAISTA

Seuratoiminnan tukijat
www.nyyssonen.info

seuran
INFO

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

Heidi Markkanen 
jäsenasiat, tiedote
heidi.markkanen@nyyssonen.info
puh. 040-5803 377

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

Sähköpostiosoitteet
Lähetä sähköpostiosoitteesi
seuran sihteerille
heidi.markkanen@
nyyssonen.info
jos haluat saada seuralta
sähköpostia.

Syntyneet

Kimi Pekka Johannes 
Nyyssönen
14.7.2007 Sorsakoskella.
Vanhemmat Lena Carlqvist
ja Veli-Matti Nyyssönen.

Jesse Aleksi Peippo
7.9.2007 Simpeleellä. 
Vanhemmat Anne Nyyssö-
nen ja Janne Peippo. 

Mielipidekysely
Käy vastaamassa netissä
olevaan mielipidekyselyyn
koskien sukujuhlaa ja suku-
kirjaa.
————————————
Seuraava hallituksen 
kokous 26.1.2008.

KUMUKO OY 

NISKA &
NYYSSÖNEN OY

Tilaukset: 
Lempi Markkanen, puh. 040-7312833

Tilaukset: 
Esko Nyyssönen, puh. 0400-237671

ei-
jäseniltä

75,-

Nyyssös-tuotteet

20,-

Paita + lippis yhteensä 20 euroa.
Normaalihinta 23 euroa.

Joulutarjous

Vastaanottaja
Katuosoite
00000 Kaupunki

Nyyssösten Suku I -kirja

70,-

Nyyssösten Suku I -kirja
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• Kari Pekka Nyyssönen

Sukututkimuksessa on kiehto-
vaa sen ajallinen kaksisuuntai-
suus: paluu menneisiin aikoi-
hin ja henkilöihin, mutta sa-
malla myös sukutiedon välittä-
minen tuleville sukupolville.
Mitä enemmän saamme tietoa
esivanhemmistamme, heidän
elämänkohtaloistaan ja elin-
olosuhteistaan, sitä paremmin
ymmärrämme sitä mittavaa pe-
rintöä, joka on muovannut iso-
vanhempamme, vanhempam-
me ja lopulta itsemme. Löy-
dämme oman paikkamme täs-
tä sukumme pitkästä ketjusta,
jonka annamme edelleen pe-
rintönä eteenpäin.

Sukuseuratoiminta on elävää
tätä päivää. Olen kovasti ar-
vostanut sukuseuramme aktii-
vista ja aikaansaavaa toimintaa
ja otin nöyrin mielin vastaan
valintani Nyyssösten suku-
seuran hallitukseen Pieksämä-
en sukujuhlassamme. Olen
syntynyt vuonna 1963 Leppä-
virralla, jonne olen palannut

sukujuurilleni. Opiskelin Jy-
väskylässä lastentarhanopetta-
jaksi, mutta nykyisin toimin
asiakaspäällikkönä KOMPAN-
leikkikenttävälineitä mark-
kinoivassa Piresma Oy:ssä.
Kiinnostus historiaan on kul-
kenut mukanani läpi elämäni.
Ensimmäiset lapsuuden muis-
tikuvani liittyvät Eino-ukkiini
ja retkeemme isäni kanssa Sor-
sakosken Hackmanin leikki-
kentälle. Ehkäpä nämä muisto-
ni selittävät ammattini ja kiin-
nostukseni sukutoimintaan.
En ole sukututkija, mutta olen
ilokseni huomannut, että
meistä jokainen voi tuoda
oman tärkeän panoksensa su-
kutietomme tallentamiseksi.
Henkilökohtaisesti minua
kiinnostavat kovasti sukuum-
me liittyvät tarinat ja valoku-
vat. Sukukirjassammekin hen-
kilöt saavat aivan erilaisen in-
himillisen kosketuspinnan,
kun heihin liittyy valokuvia ja
kertomuksia. Olenkin viettänyt
ikimuistoisia hetkiä äänittäes-
säni keskusteluja sukumme va-

lokuva-albumien ääressä. Ha-
luankin jo tässä vaiheessa kiit-
tää vanhempiani Kari ja Eila
Nyyssöstä, sekä Irja Vepsäläis-
tä, Unto ja Marjatta Nyyssöstä,
Veikko Nyyssöstä, Vieno Olli-
kaista ja Kaisa Kankkusta ker-
tomuksistaan ja valokuvistaan.
Tämä työ tulee jatkumaan, va-
rokaa vain!

Kuten Pieksämäen sukujuh-
lassamme tuli esille, sukukir-
jamme on saamassa jatko-osia
ja yksi niistä keskittyy sukum-
me valokuviin ja tarinoihin.
Kaikilla meillä on muistissa su-
kuumme liittyviä tapahtumia,
tarinoita, sanontoja ja sattu-
muksia.  Sukuseura onkin
käynnistänyt hankkeen valo-
kuvien ja tarinoiden keräämi-
seksi. Tässä tarvitsemmekin
teidän apuanne. Kertomukset,
valokuvat, lehtileikkeet ja eri-
laiset dokumentit ovat erittäin
tervetulleita. Työni puolesta lii-
kun eripuolilla Suomea ja voin
mielelläni käydä äänittämässä
sukumme tarinoita. Äänityk-
sen voimme kopioida CD-le-

vyksi, josta jää tärkeä muisto
jälkipolville. 

Tämä vuosi on kotimaamme
90-vuotisjuhlavuosi ja siksi
mielenkiintomme keskittyy
aluksi itsenäisyytemme alku-
taipaleeseen, kansalaissotaan.
Aihe voi olla edelleenkin voi-
makkaita tunteita herättävä,
mutta se on kuitenkin osa his-
toriaamme, johon Nyyssöset-
kin joutuivat mukaan. Toivom-
mekin teidän lähettävän kerto-
muksianne ja valokuvianne
Nyyssösten elämästä kansa-
laissodan ajoilta alla olevaan
osoitteeseeni. Kaikki toimitta-
manne alkuperäiset mate-
riaalit palautetaan lähettäjälle.

Kuten sukujuhlissamme
olemme huomanneet, me
kaikki yhdessä teemme suku-
seurastamme elävän.

Yhdessä voimme myös elä-
vöittää sukumme historiaa ja
siksi kaikki lähettämänne ma-
teriaali on arvokasta. Toivotan
parhainta talven odotusta teil-
le kaikille. •

Suomen kansalaissodassa kuolleet
Nyyssönen Kalle Konstanpoika 
Sukukirjan taulu 37.
Karttula, metallisorvari, naimaton, 
s. 11.10.1888 Karttulassa. 
Kuollut influenssaan, aliravitsemukseen 
ja heikkouteen Kuopion vankileirillä 
29-vuotiaana 12.8.1918.

Nyyssönen Eino Edvard Sukukirjan taulu 391.
Espoo, sekatyömies, naimaton, s. 8.3.1901 Pohjassa. 
Kuului Punakaarti-sotilasjärjestöön. 
Kuollut Hämeenlinnan vankileirillä 17-vuotiaana 29.5.1918.
Nyyssönen Oskar  Sukukirjan taulu 2919.
Joroinen, kirvesmies, naimaton, s. 9.3.1879 Joroisissa. 
Vangittu 23.2.1918 Joroisissa. Kuollut hengenahdistukseen 
Mikkelin vankileirillä 39-vuotiaana 13.7.1918.
Nyyssönen Petter August 
Kuopio, suutari, naimisissa, s. 1876. 
Kaatunut 42-vuotiaana 5.2.1918.
Nyyssönen ?
Helsinki, sekatyömies, naimisissa. 
Kuului Punakaarti-sotilasjärjestöön. Kadonnut 1918.
Nyssönen K
Ruokolahti, työmies, naimaton, s. 13.10.1888. 
Kuului Punakaarti-sotilasjärjestöön. 
Kuollut Viipurin vankileirillä 30-vuotiaana 1918.
Nyssönen Juha
Ruokolahti, työmies, naimaton, s. 2.7.1889. 
Kaatunut 1918.

• Ari Kankkunen

Nyyssösten sukuseuralle ja
Varkauden seudun sukututki-
joille järjestyi yhteinen esitte-
lypöytä Sortavala-salista. Var-
kauden ”joukkueen” muodos-
tivat Veikko Räsänen, Kirsti
Kutvonen, Pirkko Ikäheimonen
ja Ari Kankkunen. Nyyssösiä
edusti Esko Nyyssönen, pistäy-
tyipä Paavommekin paikalla
luovuttamassa arkistolöytö-
jään.

Kauppakin kävi. Sukukirjoja
meni 3 kappaletta, Varkaus-

seuran 10-vuotishistoriikkia 9
kpl, Pekka Kautovaaran kirjaa
”Lisäjuttuja Varkauden histori-
aan” 6 kpl ja Varkaus-seuran
historiikkeja 1 kpl. Pentti Moi-
lasen kirjaa ”Varkauden teolli-
suus 175 vuotta” sekä Varkaus-
seuran kotiseutulehteä ”Piip-
pujen Ympärillä” jaoimme
kiinnostuneille. Tiedotteitam-
me olisi saanut olla mukana,
samoin sukukirjan myyntikap-
paleita SSS:n kirjakaupan
osastolla.

Nyyssösiä ja Nyyssösten su-
vusta kiinnostuneita kävi pai-

Seuran 3. sukujuhla Pieksämäellä
• Heikki Nyyssönen

Nyyssösten sukuseura piti 3.
sukujuhlansa 7.7.2007 Piek-
sämäen Seurojentalolla.
Juhlan kohokohtana oli en-
simmäisen sukukirjan Nyys-
sösten Suku I:n julkistus.

Juhlassa vallitsi lämmin ja
leppoisa tunnelma, jota tilai-
suuden spiikkeri Pertti
Nyyssönen onnistuneesti yl-
läpiti. Oman lisänsä juhla-
tunnelmaan toi Taljanka-yh-
tye eli duo Anja ja Timo Tyr-
väinen.

Juhlan aluksi kuunneltiin
Pieksämäen seurakunnan
kirkkoherran Mika Riikosen
puheenvuoro, jota seurasivat
sukuseuran puheenjohtajan
Heikki Nyyssösen tervehdys-
sanat. Ari Kankkunen valot-
ti tulevan tutkimuksen
suuntaviivoja ja saimme
kuulla, että Nyyssösten
Suku I:lle on jo ehditty kaa-
vailla jatkoakin.

Sukukirjan toimittajat Ari
Kankkunen ja Marianne Sar-
tomaa sekä Paavo Nyyssö-
nen olivat Pertti Nyyssösen
”tentattavina”. Kiinnostu-
neet juhlavieraat saivat
kuulla kirjan koko syntyhis-
torian eloisana ja tiiviinä pa-
kettina.  Seitsemässä vuo-
dessa työ on tuottanut lähes
900-sivuisen, kaksi ja puoli
kiloisen kirjajärkäleen. Kir-
jassa on sukutauluja yhteen-
sä yli 3000. Symbolisena
eleenä sukukirjan ”ensim-
mäinen kappale” ojennettiin

juhlallisesti hallituksen pu-
heenjohtajalle.

Sukuseuran viiri jaettiin
seuraaville henkilöille: Lem-
pi Markkanen, Pekka Pitkä-
nen, Kirsti Kutvonen, Ma-
rianne Sartomaa ja Olavi Su-
honen. Viirin saivat myös
Suonenjoen seurakunta,
Varkauden Seudun Sukutut-
kijat ry ja Pieksämäen Seu-
rojentalo. Seuraavat henkilöt
palkittiin sukukirjalla: Ari
Kankkunen, Marianne Sarto-
maa, Raimo Viik, Erkki Hä-
mäläinen, Kaarle Kaila, Hei-
di Markkanen, Veikko Nyys-
sönen, Leena Land-Reinikai-
nen ja Osmo Töyry. Sukukir-
ja lahjoitettiin myös Su-
kuseurojen Keskusliitolle ja
Suomen Sukututkimus-
seuralle.

Esko Nyyssönen esitti ter-
vehdyksen Sukuseurojen
Keskusliitto SSK ry:n halli-
tuksen jäsenen ominaisuu-
dessa ja esitteli SSK:n toi-
mintaa.

Sukujuhlan virallisena
osiona oli sääntömääräinen
vuosikokous, jossa mm. va-
littiin seuran uusi hallitus.
Omasta tahdostaan poisjää-
neiden Paavo Nyyssösen ja
Pertti Nyyssösen  tilalle hal-
litukseen tulivat uusina jäse-
ninä Marianne Sartomaa  ja
Kari Pekka Nyyssönen. Van-
hoina jäseninä jatkavat Heidi
Markkanen, Aki Nyyssönen,
Ari Kankkunen, Esko Nyys-
sönen (varapj) ja puheenjoh-
tajana Heikki Nyyssönen. •

Esittely hallituksen uudesta jäsenestä, Kari Pekka Nyyssösestä

Kari Pekka Nyyssönen ihmettelemässä rippikirjojen kouke-
roita (Varkauden seudun sukututkijoiden) Kari Saramäen joh-
dolla.

Kari Pekka Nyyssönen, p. 050-59 59 789
Paulinkuja 2 D 8, 79100 Leppävirta
kari.nyyssonen@nyyssonen.info

Valtakunnalliset sukututkimuspäivät Karjala-talolla Helsingissä 19.-21.10.2007
kalla useita, puhumattakaan
savolaisista suvuista kiinnostu-
neista. Viikonloppuna Karjala-
talolla kävi kaiken kaikkiaan
useita tuhansia ihmisiä. Kui-
tenkin he edustivat vain pientä
osaa sukututkimuksen harras-
tajista. 

Tilaisuuden suojelijan, Riitta
Uosukaisen, puhe avajaisissa
tavoitti kuulijansa kansan-
omaisuudellaan. Vuoden suku-
kirjaksi valittiin Juhani Mietti-
sen ”Miettisten suku III”.  Kun-
niamaininnan sai mm. Suur-
Savon sukututkimusyhdistyk-
sen Olli Teittinen Teittinen-su-
kukirjastaan. Onnitteluja ja po-
sitiivista palautetta omasta su-
kukirjastamme tuli runsain mi-
toin, erityisesti taitto sai kiitos-
ta! Vuoden sukukirjan valin-
nassa korostettiin, että hyvässä
sukukirjassa on mm. yhtenäi-
nen hakemisto. Oma sukukir-
jamme ei täytä tätä kriteeriä,
mutta eihän kirjaa tehtykään
palkintoraateja, vaan sukuam-
me varten. Olin Esko Nyyssö-
sen kanssa luovuttamassa kir-
jamme Sukuseurojen Keskus-
liitolle.

Varkauden seudun sukutut-
kijoiden suurhanke ”Savon
tuomiokirjojen nimihakemisto
1639–1809” sai lopulta tuplas-
ti esittelyaikaa ja ensimmäisel-
lä kerralla parikymmentä kuu-
lijaa. Veikko Räsänen esitteli
hankkeen. Suomen Sukututki-
musseuran hallituksen esimies,
Markku Kuorilehto, oli tilai-
suudessa läsnä. Kuorilehto
kannatti hanketta lämpimästi
ja lupasi sille kaiken tukensa.
Hän itsekin tutkii kotiseutunsa

1600-luvun tuomiokirja-ai-
neistoa.

Toisessa esittelyssä paikalla
oli kolmisenkymmentä ihmis-
tä, joukossa alan ammattilai-
sia. Joten summa summarum;
saimme lisää julkisuutta ja
matkamme tavoite, tuomiokir-
jahankkeen tuominen ihmisten
tietoisuuteen, toteutui.

Lauantaina osallistuin Veik-
ko Räsäsen kanssa sukututki-
musyhdistysten puheenjohta-
jien tapaamiseen. Suomen su-
kututkimusseuran toiminnan-
johtaja P.T. Kuusiluoma kertoi
suuresta hankkeesta yhdessä
SSK:n kanssa: sukututkimusta
koskevien käytännesääntöjen
aikaansaamisesta. Tähän Kuu-
siluoma pyysi sukututkijoiden
apua ja ehdotti, että sukututki-
musyhdistykset keskustelisivat
ja esittäisivät jäsenistön kan-
nan käytännesääntötyöryh-
mälle. Toiminnanjohtaja eh-
dotti uutta, sukututkimusyh-
distysten edustajista koostuvaa
tapaamista, jossa asiaa pui-
taisiin. Ensimmäinen tapaami-
nen on maaliskuussa 2008 La-
pualla.

Antoisaa tapahtumassa oli
myös kontaktien luominen eri
sukuseurojen, yhdistysten ja
järjestöedustajien kanssa. Ta-
pasin ihmisiä, joiden kanssa
olen tehnyt yhteistyötä mm.
Kaarle Kailan (Sukuohjelmisto
2004), Pekka Hännisen (Suku-
jutut), Anne Koivistoisen (Di-
giarkisto) sekä Kuopion, Mik-
kelin ja Savonlinnan tutkijoita
jne. Samanhenkisten joukossa
oli lokoisaa! •

Kirsti Kutvonen, Ari Kankkunen ja Veikko Räsänen.


