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Viime kesän sukujuhla on varmasti vielä monen meistä mielessä ja viipyy muistoissa vielä
pitkään. Juhlan yhteydessä pidetyssä vuosikokouksessa valittiin
sukuseuralle uusi hallitus. Hallitukseen tulivat uusina jäseninä
Marianne Sartomaa (Pieksämäki) ja Kari Pekka Nyyssönen
(Varkaus). Omasta puolestani
kiitän tässä vielä saamastani
luottamuksesta.
Sukujuhlasta on erillinen juttu
tässä tiedotteessa. Juhla oli mielestäni varsin onnistunut, mutta
objektiivisen kuvan saamiseksi
seuran uusi hallitus pyytää palautetta juhlaan osallistuneilta.
Palaute auttaa seuraavan juhlan
järjestelyissä. Hallituksen kokouksessa 22.9. keskusteltiin
myös alustavasti seuraavasta,
vuonna 2010 pidettävästä sukujuhlasta. Sen pitopaikaksi on ehdolla muun muassa Valamo, jolloin sukujuhlaan olisi kenties yhdistettävissä myös sukuretki ja
toisen sukuseuran tapaaminen.
Esko Nyyssönen (Iittala) on luvannut selvittää tätä mahdollisuutta. Muina sukujuhlan pitopaikkoina ovat ehdolla Savonlinna ja Karttula. Näitä vaihtoehtoja selvittävät Ari Kankkunen ja
allekirjoittanut. Tähän asiaan
palataan hallituksen seuraavassa
kokouksessa, joka on näillä näkymin tammikuun lopulla.
Kaikkia Pieksämäellä seuran
vuosikokouksessa esille tulleita
ideoita tullaan viemään eteenpäin: nettisivujen vieraskirjapalstaa kehitetään aidoksi keskusteluareenaksi, sukujuttuja
kootaan julkaisuksi ja jäsenhan-

kintaa tehostetaan kokousväeltä
tulleiden ehdotusten pohjalta.
Myös uusi jäsenhankintakilpailu
on suunnitteilla. Sukuseuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 211.
Hallituksessa olemme myös
jatkossa kiitollisia kaikista
uusista ideoista sukuseuran toiminnan edelleen kehittämiseksi.
Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry
on valinnut vuoden 2008 toiminnalliseksi teemaksi ”yhteistyöllä tehokkuutta”. Se sopii ohjenuoraksi myös meille.
Pieksämäen juhlan ehdoton
kohokohta oli uuden sukukirjan
julkistaminen. Kirjaa ostettiin
sukujuhlassa ahkerasti. Teos on
selvästi löytänyt lukijansa. Kirjoja on vielä jonkin verran varastossa, mutta ne hupenevat
kovaa vauhtia. Jos mielessä on
sukukirjan hankinta joko omaksi tai vaikkapa joululahjaksi,
kannattaa toimia vikkelästi. Kirjaa markkinoidaan koko ajan aktiivisesti. Mainittakoon, että lokakuussa sukukirja oli myynnissä muun muassa valtakunnallisessa sukutapahtumassa Helsingissä.
On miellyttävää todeta, että
Nyyssösten Suku I on saanut
kiittävän arvion äskettäin ilmestyneessä
Sukuviesti-lehdessä
(nro 5/2007). Seuraavassa muutama sitaatti Heikki Mannisen
arvostelusta: ”Nyyssösten sukukirjan eteen on tehty paljon työtä ... Tällaista perusteellisuutta
näkee harvoin ... Nyyssösiä voi
onnitella mainiosta perusteoksesta.” Myös muu kirjasta saatu
palaute on ollut kiittävää eikä
moitteen sanaa ole kuultu. Odo-

tamme nyt palautetta myös teiltä, hyvät lukijat! Jos kirjasta on
löytynyt joitain virheitä tai puutteista, ne tullaan oikaisemaan.
Kaikki palaute on yhtä arvokasta. Kirjan tekijöille, Arille ja Mariannelle, lausun tässä vielä kerran lämpimät kiitokset ja onnittelut! Uskon, että niihin yhtyvät
kaikki sukukirjan lukijat, nykyiset ja tulevat. Kuten Heikki Manninen toteaa, Arin ja Mariannen
lisäksi teoksella on toistakymmentä muuta kirjoittajaa ja lukemattomia avustajia. Kiitokset
kuuluvat myös heille!
Sukukirjan järjestysnumero I
antaa viitteitä siitä, että jatkoa
on luvassa. Olli Nyyssösen jälkeläisiä on vielä runsaasti kirjaamatta, niin kotimaassa kuin
ulkomailla. Tutkittavana on jo
jonkin aikaa ollut mm. Nyyssösten Pohjanmaan haara (Lappajärvi, Ähtäri). Sitä selvittämässä
on useita tutkijoita, heidän joukossaan on myös seuran ensimmäinen puheenjohtaja Paavo
Nyyssönen (Vantaa). Pohjanmaan Nyyssösten lisäksi on vielä muitakin sukuhaaroja tutkimatta. Oma lukunsa ovat ulkomaille siirtyneet Nyyssöset ja
heidän jälkeläisensä. Siinäpä on
yllin kyllin haastetta tuleviksi
vuosiksi.
Sukutiedon keräämiseksi ja
tallentamiseksi hallitus on
käynnistänyt erillisen arkistointihankkeen. Sitä on lupautunut
vetämään Kari Pekka Nyyssönen
(Varkaus). Kari Pekka on tarttunut tehtävään tarmokkaasti ja
arkisto on jo hyvällä alulla.
Siteeraan vielä kerran Heikki
Mannista: ”Sukukirjan alussa
olevat historiajaksot on kirjoitettu hyvin ja tiiviisti, niitä voi käyttää vaikka historian kertaukseen.” Suomen historian kertaus
on taas paikallaan ensi joulukuun kuudentena päivänä isänmaamme täyttäessä 90 vuotta.
Hyvää syksyn jatkoa kaikille ja
hyvää itsenäisyyspäivää!
Heikki Nyyssönen (Oulu) •
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AJANKOHTAISTA
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 Nyyssönen ja Janne Peippo.

Mielipidekysely
Käy vastaamassa netissä
olevaan mielipidekyselyyn
koskien sukujuhlaa ja sukukirjaa.
————————————
Seuraava hallituksen
kokous 26.1.2008.
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Esittely hallituksen uudesta jäsenestä, Kari Pekka Nyyssösestä

Valtakunnalliset sukututkimuspäivät Karjala-talolla Helsingissä 19.-21.10.2007

• Kari Pekka Nyyssönen

• Ari Kankkunen

Sukututkimuksessa on kiehtovaa sen ajallinen kaksisuuntaisuus: paluu menneisiin aikoihin ja henkilöihin, mutta samalla myös sukutiedon välittäminen tuleville sukupolville.
Mitä enemmän saamme tietoa
esivanhemmistamme, heidän
elämänkohtaloistaan ja elinolosuhteistaan, sitä paremmin
ymmärrämme sitä mittavaa perintöä, joka on muovannut isovanhempamme, vanhempamme ja lopulta itsemme. Löydämme oman paikkamme tästä sukumme pitkästä ketjusta,
jonka annamme edelleen perintönä eteenpäin.
Sukuseuratoiminta on elävää
tätä päivää. Olen kovasti arvostanut sukuseuramme aktiivista ja aikaansaavaa toimintaa
ja otin nöyrin mielin vastaan
valintani Nyyssösten sukuseuran hallitukseen Pieksämäen sukujuhlassamme. Olen
syntynyt vuonna 1963 Leppävirralla, jonne olen palannut

sukujuurilleni. Opiskelin Jyväskylässä lastentarhanopettajaksi, mutta nykyisin toimin
asiakaspäällikkönä KOMPANleikkikenttävälineitä
markkinoivassa Piresma Oy:ssä.
Kiinnostus historiaan on kulkenut mukanani läpi elämäni.
Ensimmäiset lapsuuden muistikuvani liittyvät Eino-ukkiini
ja retkeemme isäni kanssa Sorsakosken Hackmanin leikkikentälle. Ehkäpä nämä muistoni selittävät ammattini ja kiinnostukseni sukutoimintaan.
En ole sukututkija, mutta olen
ilokseni huomannut, että
meistä jokainen voi tuoda
oman tärkeän panoksensa sukutietomme tallentamiseksi.
Henkilökohtaisesti
minua
kiinnostavat kovasti sukuumme liittyvät tarinat ja valokuvat. Sukukirjassammekin henkilöt saavat aivan erilaisen inhimillisen
kosketuspinnan,
kun heihin liittyy valokuvia ja
kertomuksia. Olenkin viettänyt
ikimuistoisia hetkiä äänittäessäni keskusteluja sukumme va-

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

Kari Pekka Nyyssönen ihmettelemässä rippikirjojen koukeroita (Varkauden seudun sukututkijoiden) Kari Saramäen johdolla.

lokuva-albumien ääressä. Haluankin jo tässä vaiheessa kiittää vanhempiani Kari ja Eila
Nyyssöstä, sekä Irja Vepsäläistä, Unto ja Marjatta Nyyssöstä,
Veikko Nyyssöstä, Vieno Ollikaista ja Kaisa Kankkusta kertomuksistaan ja valokuvistaan.
Tämä työ tulee jatkumaan, varokaa vain!
Kuten Pieksämäen sukujuhlassamme tuli esille, sukukirjamme on saamassa jatko-osia
ja yksi niistä keskittyy sukumme valokuviin ja tarinoihin.
Kaikilla meillä on muistissa sukuumme liittyviä tapahtumia,
tarinoita, sanontoja ja sattumuksia.
Sukuseura onkin
käynnistänyt hankkeen valokuvien ja tarinoiden keräämiseksi. Tässä tarvitsemmekin
teidän apuanne. Kertomukset,
valokuvat, lehtileikkeet ja erilaiset dokumentit ovat erittäin
tervetulleita. Työni puolesta liikun eripuolilla Suomea ja voin
mielelläni käydä äänittämässä
sukumme tarinoita. Äänityksen voimme kopioida CD-le-

vyksi, josta jää tärkeä muisto
jälkipolville.
Tämä vuosi on kotimaamme
90-vuotisjuhlavuosi ja siksi
mielenkiintomme
keskittyy
aluksi itsenäisyytemme alkutaipaleeseen, kansalaissotaan.
Aihe voi olla edelleenkin voimakkaita tunteita herättävä,
mutta se on kuitenkin osa historiaamme, johon Nyyssösetkin joutuivat mukaan. Toivommekin teidän lähettävän kertomuksianne ja valokuvianne
Nyyssösten elämästä kansalaissodan ajoilta alla olevaan
osoitteeseeni. Kaikki toimittamanne alkuperäiset materiaalit palautetaan lähettäjälle.
Kuten
sukujuhlissamme
olemme huomanneet, me
kaikki yhdessä teemme sukuseurastamme elävän.
Yhdessä voimme myös elävöittää sukumme historiaa ja
siksi kaikki lähettämänne materiaali on arvokasta. Toivotan
parhainta talven odotusta teille 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.

Nyyssösten sukuseuralle ja
Varkauden seudun sukututkijoille järjestyi yhteinen esittelypöytä Sortavala-salista. Varkauden ”joukkueen” muodostivat Veikko Räsänen, Kirsti
Kutvonen, Pirkko Ikäheimonen
ja Ari Kankkunen. Nyyssösiä
edusti Esko Nyyssönen, pistäytyipä Paavommekin paikalla
luovuttamassa arkistolöytöjään.
Kauppakin kävi. Sukukirjoja
meni 3 kappaletta, Varkaus-

seuran 10-vuotishistoriikkia 9
kpl, Pekka Kautovaaran kirjaa
”Lisäjuttuja Varkauden historiaan” 6 kpl ja Varkaus-seuran
historiikkeja 1 kpl. Pentti Moilasen kirjaa ”Varkauden teollisuus 175 vuotta” sekä Varkausseuran kotiseutulehteä ”Piippujen Ympärillä” jaoimme
kiinnostuneille. Tiedotteitamme olisi saanut olla mukana,
samoin sukukirjan myyntikappaleita SSS:n kirjakaupan
osastolla.
Nyyssösiä ja Nyyssösten suvusta kiinnostuneita kävi pai-

Seuran 3. sukujuhla Pieksämäellä
• Heikki Nyyssönen
Nyyssösten sukuseura piti 3.
sukujuhlansa 7.7.2007 Pieksämäen
Seurojentalolla.
Juhlan kohokohtana oli ensimmäisen sukukirjan Nyyssösten Suku I:n julkistus.
Juhlassa vallitsi lämmin ja
leppoisa tunnelma, jota tilaisuuden
spiikkeri
Pertti
Nyyssönen onnistuneesti ylläpiti. Oman lisänsä juhlatunnelmaan toi Taljanka-yhtye eli duo Anja ja Timo Tyrväinen.
Juhlan aluksi kuunneltiin
Pieksämäen seurakunnan
kirkkoherran Mika Riikosen
puheenvuoro, jota seurasivat
sukuseuran puheenjohtajan
Heikki Nyyssösen tervehdyssanat. Ari Kankkunen valotti tulevan tutkimuksen
suuntaviivoja ja saimme
kuulla, että Nyyssösten
Suku I:lle on jo ehditty kaavailla jatkoakin.
Sukukirjan toimittajat Ari
Kankkunen ja Marianne Sartomaa sekä Paavo Nyyssönen olivat Pertti Nyyssösen
”tentattavina”. Kiinnostuneet juhlavieraat saivat
kuulla kirjan koko syntyhistorian eloisana ja tiiviinä pakettina. Seitsemässä vuodessa työ on tuottanut lähes
900-sivuisen, kaksi ja puoli
kiloisen kirjajärkäleen. Kirjassa on sukutauluja yhteensä yli 3000. Symbolisena
eleenä sukukirjan ”ensimmäinen kappale” ojennettiin

juhlallisesti hallituksen puheenjohtajalle.
Sukuseuran viiri jaettiin
seuraaville henkilöille: Lempi Markkanen, Pekka Pitkänen, Kirsti Kutvonen, Marianne Sartomaa ja Olavi Suhonen. Viirin saivat myös
Suonenjoen
seurakunta,
Varkauden Seudun Sukututkijat ry ja Pieksämäen Seurojentalo. Seuraavat henkilöt
palkittiin sukukirjalla: Ari
Kankkunen, Marianne Sartomaa, Raimo Viik, Erkki Hämäläinen, Kaarle Kaila, Heidi Markkanen, Veikko Nyyssönen, Leena Land-Reinikainen ja Osmo Töyry. Sukukirja lahjoitettiin myös Sukuseurojen Keskusliitolle ja
Suomen
Sukututkimusseuralle.
Esko Nyyssönen esitti tervehdyksen
Sukuseurojen
Keskusliitto SSK ry:n hallituksen jäsenen ominaisuudessa ja esitteli SSK:n toimintaa.
Sukujuhlan
virallisena
osiona oli sääntömääräinen
vuosikokous, jossa mm. valittiin seuran uusi hallitus.
Omasta tahdostaan poisjääneiden Paavo Nyyssösen ja
Pertti Nyyssösen tilalle hallitukseen tulivat uusina jäseninä Marianne Sartomaa ja
Kari Pekka Nyyssönen. Vanhoina jäseninä jatkavat Heidi
Markkanen, Aki Nyyssönen,
Ari Kankkunen, Esko Nyyssönen (varapj) ja puheenjohtajana Heikki Nyyssönen. •

kalla useita, puhumattakaan
savolaisista suvuista kiinnostuneista. Viikonloppuna Karjalatalolla kävi kaiken kaikkiaan
useita tuhansia ihmisiä. Kuitenkin he edustivat vain pientä
osaa sukututkimuksen harrastajista.
Tilaisuuden suojelijan, Riitta
Uosukaisen, puhe avajaisissa
tavoitti kuulijansa kansanomaisuudellaan. Vuoden sukukirjaksi valittiin Juhani Miettisen ”Miettisten suku III”. Kunniamaininnan sai mm. SuurSavon sukututkimusyhdistyksen Olli Teittinen Teittinen-sukukirjastaan. Onnitteluja ja positiivista palautetta omasta sukukirjastamme tuli runsain mitoin, erityisesti taitto sai kiitosta! Vuoden sukukirjan valinnassa korostettiin, että hyvässä
sukukirjassa on mm. yhtenäinen hakemisto. Oma sukukirjamme ei täytä tätä kriteeriä,
mutta eihän kirjaa tehtykään
palkintoraateja, vaan sukuamme varten. Olin Esko Nyyssösen kanssa luovuttamassa kirjamme Sukuseurojen Keskusliitolle.
Varkauden seudun sukututkijoiden suurhanke ”Savon
tuomiokirjojen nimihakemisto
1639–1809” sai lopulta tuplasti esittelyaikaa ja ensimmäisellä kerralla parikymmentä kuulijaa. Veikko Räsänen esitteli
hankkeen. Suomen Sukututkimusseuran hallituksen esimies,
Markku Kuorilehto, oli tilaisuudessa läsnä. Kuorilehto
kannatti hanketta lämpimästi
ja lupasi sille kaiken tukensa.
Hän itsekin tutkii kotiseutunsa

1600-luvun
tuomiokirja-aineistoa.
Toisessa esittelyssä paikalla
oli kolmisenkymmentä ihmistä, joukossa alan ammattilaisia. Joten summa summarum;
saimme lisää julkisuutta ja
matkamme tavoite, tuomiokirjahankkeen tuominen ihmisten
tietoisuuteen, toteutui.
Lauantaina osallistuin Veikko Räsäsen kanssa sukututkimusyhdistysten puheenjohtajien tapaamiseen. Suomen sukututkimusseuran toiminnanjohtaja P.T. Kuusiluoma kertoi
suuresta hankkeesta yhdessä
SSK:n kanssa: sukututkimusta
koskevien käytännesääntöjen
aikaansaamisesta. Tähän Kuusiluoma pyysi sukututkijoiden
apua ja ehdotti, että sukututkimusyhdistykset keskustelisivat
ja esittäisivät jäsenistön kannan
käytännesääntötyöryhmälle. Toiminnanjohtaja ehdotti uutta, sukututkimusyhdistysten edustajista koostuvaa
tapaamista, jossa asiaa puitaisiin. Ensimmäinen tapaaminen on maaliskuussa 2008 Lapualla.
Antoisaa tapahtumassa oli
myös kontaktien luominen eri
sukuseurojen, yhdistysten ja
järjestöedustajien kanssa. Tapasin ihmisiä, joiden kanssa
olen tehnyt yhteistyötä mm.
Kaarle Kailan (Sukuohjelmisto
2004), Pekka Hännisen (Sukujutut), Anne Koivistoisen (Digiarkisto) sekä Kuopion, Mikkelin ja Savonlinnan tutkijoita
jne. Samanhenkisten joukossa
oli lokoisaa! •

Kirsti Kutvonen, Ari Kankkunen ja Veikko Räsänen.

