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Nyyssösten sukuseuran 
kotisivut palkittu
Kuulutko sukuuni -tapahtu-
ma järjestettiin 9.–10.10.2010 
Vantaalla jo 12. kerran. Ta-
pahtuman yhteydessä pidettiin 
myös Sukuseurojen keskuslii-
ton syyskokous, ja kokouksen 
aluksi palkittiin kotisivukil-
pailun voittaja. Tänä vuonna 
voiton nappasi ylivoimaisesti 
Nyyssösten sukuseura, jonka 

edustaja Esko Nyyssönen yllät-
tyneenä vastaanotti palkinnon.

Sukuseuran nettisivut on 
alunperin tehnyt Jonni Hiltu-
nen Oulusta, ja päivittämisestä 
ja muutoksista vastaa hallituk-
semme jäsen Marianne Sarto-
maa Pieksämäeltä.

Nettisivut löytyvät osoittees-
ta www.nyyssonen.info.

Esko Nyyssönen (kesk.) vastaanotti Sukuseurojen keskuslii-
ton myöntämät palkinnot parhaista kotisivuista. Vasemmalla 
Sukuseurojen keskusliiton puheenjohtaja Juha Arikoski ja 
oikealla pääsihteeri Eine Kuismin.

Ajankohtaista

SukuTuTkImuS-
AvuSTAjIA
Sukututkimukseen ja tieto-
jen tallentamiseen tarvitaan 
lisävoimia. Lisäksi tutkimus- 
ja tallennustyön jatkuvuus 
tulevaisuudessa on hyvä tur-
vata useammalla henkilöllä.
Lisätietoja Ari Kankkuselta, 
ari.kankkunen@saunalahti.fi 
/ puh. 040 8253 304.

Tähän liittyen hallitus on 
päättänyt tukea jäsenten su-
kututkimusharrastusta esim. 
kustantamalla kansalaisopis-
ton sukututkimuskursseja 
(alla). 

AvuSTuSTA 
OPISkELuuN
Haluamme kannustaa su-
kuseuran jäseniä sukututki-
musharrastuksen pariin ja 
samalla varmistaa, että seu-
ralla on tulevaisuudessakin 
aktiivisia henkilöitä toimi-
maan tutkimuksen ja tal-
lentamisen parissa. Tämän 
vuoksi hallitus on päättänyt 
tukea jäsenten sukututki-
musharrastusta esim. kus-
tantamalla kansalaisopiston 
sukututkimuskursseja.

Vapaamuotoiset hakemuk-
set voi lähettää Kari Pekka 
Nyyssöselle, Paulinkuja 2 D 
8, 79100 Leppävirta tai kari.
nyyssonen@nyyssonen.info.

ENSI kESÄN 
RETkET
Järjestämme ensi kesänä 
heinäkuussa kotiseuturetken 
Nyyssösten asuinpaikoille 
Suonenjoella. Alustavasti on 
ainakin sovittu vierailu Las-
silan tilalle.

FACEBOOk
Nyyssösten sukuseura löytyy 
nyt myös Facebookista osoit-
teesta www.facebook.com. 
Ryhmän nimi on Nyyssösten 
Sukuseura ry.

Ryhmä on kaikille avoin 
eikä edellytä sukuseuran jä-
senyyttä. Liity ryhmään ja 
pääset keskustelemaan ajan-
kohtaisista asioista muiden 
nyyssösläisten kanssa. 

AjANkOhTAISET 
ASIAT
löydät parhaiten nettisivulta: 
www.nyyssonen.info. 

SYNTYNEITÄ

Joona Aleksi 
Peippo

26.2.2010 Rautjärvellä. 
Strategiset mitat 
4736 g, 53,5 cm.

Vanhemmat 
Anne Nyyssönen ja 

Janne Peippo.

SukuSEuRAN 
jÄSENmÄÄRÄ 275



hyvät sukuseuran jäsenet!
• Oulussa 14.10.2010
Tervehdys taas täältä Pohjolan valkeasta kaupungista!  Aivan 
sananmukaisesti Oulu ei ole valkoinen. Ensi lumi on kyllä 
jo satanut, pari päivää sitten, mutta lunta tuli vain ohuelti 
ja sekin on nyt jo lähes sulanut. Mutta eiköhän tilanne kor-
jaannu jouluun mennessä!

Mutta palataanpa muistoissamme vielä viime kesään! 
Heinäkuinen sukujuhlamme oli ilmeisesti varsin onnistunut.  
On jopa sanottu, että sellaisia juhlia on vain kerran kymme-
nessä vuodessa. Järjestäjäporukankin näkövinkkelistä juhla 
meni hyvin – sen voi ilolla ja tyytyväisyydellä todeta.  

Jos sukujuhlan muistot kaipaavat verestämistä, suosittelen 
pistäytymistä sukuseuramme kotisivuilla! Sinne on koottu 
kokonainen albumi juhlakuvia. Veikkaanpa, että moni löytää 
kuvista myös itsensä, niin runsaasti otoksia on. Ja kun ko-
tisivuilla ollaan, on samalla hyvä tilaisuus tutustua sivuihin 
muutenkin, jos se on vielä tekemättä. Sivuja myös jatkuvasti 
päivitetään, joten niillä on ajantasaista tietoa.

Sukujuhlasta muistan erityisellä lämmöllä monet tapaa-
miset ja keskustelut sukujuhlavieraittemme kanssa. Olisin 
toivonut, että aikaa olisi ollut vielä useammankin sukulai-
sen tervehtimiseen. Hyvä näinkin. Parhaat terveiseni teille 
kaikille, yhtä lailla myös niille, joiden kanssa ei nyt ollut 
tilaisuutta huastoo!

Seuran kotisivuihin vielä hetkeksi palatakseni voin kertoa 
tuoreen ilouutisen. Sivumme nappasivat nimittäin ensim-
mäisen palkintosijan Sukuseurojen Keskusliiton järjestämis-
sä kilpailussa! Siispä tekijät esiin! He ovat hallituksemme 
jäsen Marianne Sartomaa ja hänen Jonni-poikansa. Sydä-
melliset kiitokset ja onnittelut teille molemmille vielä kerran!

Seuramme uusi hallitus on ehtinyt pitää jo ensimmäisen 
kokouksensa. Kokouksessa esittäytyi myös hallituksen uusi 
jäsen, Pertti Frisk. Pertti valittiin hallitukseen paikastaan 
luopuneen Aki Nyyssösen tilalle. Iloksemme Aki jatkaa kui-
tenkin edelleen seuran taloudenhoitajana. 

Alkaneella toimintakauden pääteemoina ovat sukututkimus 
ja sukukirja kakkosen toimittaminen. Hallitus on nimennyt 
sukukirjatoimikunnan, johon kuuluvat Marianne Sartomaa, 
Ari Kankkunen ja Kari Pekka Nyyssönen. Muutkin hallituksen 
jäsenet ovat luonnollisesti mukana toimitustyössä. 

Sukututkimus on hieno harrastus ja seuran hallitus haluaa 
sitä myös omalta osaltaan tukea. Tässä tarkoituksessa halli-
tus myöntää hakemuksesta avustusta sukututkimuskursseil-
le osallistumiseen.  Suvun tutkimukseen kaivataan uusia tut-
kijoita, avustamaan nykyisiä ja jatkamaan heidän työtään!

Nyyssöset, vuoden 2007 Aktiivisin Sukuseura, ei ole jäänyt 
laakereilleen lepäämään. Kotisivupalkintokin sitä osoittaa. 
Suunnitteilla on monenlaista toimintaan, muun muassa ke-
säretki jollekin Nyyssösten kantapaikalle jo tulevana kesänä. 
Myös erilaisissa sukututkimukseen ja sukuseuratoimintaan 
liittyvissä tapahtumissa halutaan olla esillä. Facebookiinkin 
on kokeilumielessä tulossa oma Nyyssösten ryhmä.  

Oikein hyvää vuoden jatkoa kaikille! •

Puheenjohtajan
palsta
• Heikki Nyyssönen, Oulu
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• Pertti Frisk, Loimaa

Olin toista kertaa mukana 
Nyyssösten sukuseuran koko-
uksessa.  Ensimmäisen kerran 
olin mukana Pieksämäellä, 
kun olin vasta vähän aikai-
semmin kuullut koko suku-
seurasta.  Oli hienoa käydä 
Pieksämäellä, kun hieno suku-
kirja ilmestyi ja sain hankkia 
oman kappaleen.  Tulin suvun 
keskelle, mutta en tuntenut 
yhtäkään läsnäolijaa tullessani 
enkä kotiin lähtiessäni.

Nyt Savonlinnan sukuko-
koukseen oli helpompi tulla, 
kun sentään vaimo oli muka-
na, niin tunsi ainakin yhden 
läsnäolijan.  Ohjelma oli hyvin 
järjestetty ja mielenkiintoinen 
niin kuin läsnä olleet hyvin 
tietävät. Tauon aikana sitten 
selailin esillä ollutta materiaa-
lia. Viimeisen kansion kohdal-
la tapasin miehen, joka tutki 
myös materiaalia, joka liittyi 
Joroisiin. Siis kysyin: ”Ovatko 
sinunkin juuresi Joroisista?” 
Ja olivathan ne. Aikamme kes-
kusteltuamme huomasimme, 
että meidän tätimme Saimi oli 
pitänyt vuosikausia kukkakios-
kia Savonlinnassa. Olimme siis 
serkuksia, jotka eivät olleet 
tavanneet 45 vuoteen. 

Nyt sitten heti sukukokouk-
sen jälkeen jatkoimme tapaa-
mista mökillämme Rantasal-
mella, jonka rakentamiseen 

serkkuni Jukka osallistui aika-
naan isänsä kanssa.

Kaikki ei sitten sukukokouk-
sessa päättynyt vielä tähän. 
Vuosikokouksessa kyselin mie-
lenkiinnosta monista yhdistyk-
sen hyvin hoidetuista asioista. 
Lopputulos oli sitten se, että 
Aki Nyyssösen luovuttua hal-
lituspaikasta, minut valittiin 
sukuseuran hallitukseen.

Tässä sitten esittelen itseä-
ni lyhyesti, vaikka löydätte-
kin tietoni sukukirjan taulusta 
2562. Olen tehnyt 40 vuotta 
nuorisotyötä, ensin Helsin-
gissä ja lopulta 36 vuotta 
Alastaron seurakunnassa, joka 
liitettiin vuoden 2009 alussa 
Loimaaseen. 

Nyyssösiä olen äitini Irjan 
puolelta, joka muutti avioidut-
tuaan isäni Karl Friskin kanssa 
Helsinkiin. Naimisiin menin 
Marjukan kanssa vuonna 1972 
Turussa ja meillä on kaksi ai-
kuista tytärtä, Ilona ja Emilia. 

Harrastukseni ja työni ovat 
vieneet minut yhdistystoimin-
taan esim. kaapeli-tv-toimin-
nassa, ammattiyhdistyksessä, 
SPR:ssä ja kirkollisissa yh-
distyksissä mm. Partaharjulla 
Pieksämäellä. Nykyisin, kun 
olen eläkepäiväni aloittanut, 
viihdymme hyvin mökillämme 
Rantasalmella.

Toivon, että voin täyttää 
paikkani sukuseuran hallituk-
sessa omalta osaltani hyvin. •

Sukukokouksen satoa

Serkukset Jukka Nyyssönen (vas.) ja Pertti Frisk fiiliste-
lemässä 45 vuoden jälkeen Jukan isän, Unskin tekemillä 
jakkaroilla.
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hiskias ja Ida Nyyssösen jälkipolvet kokoontuivat
• Hannu Nyyssönen, Vantaa

Reilusti yli viisikymmentä  
Nyyssösten suvun jäsentä 
kokoontui yhteiseen juhlaan 
lauantaina 21.8.2010. Juhlaan 
oli kutsuttu Hiskias ja Ida 
Nyyssösen jälkeläiset puolisoi-
neen. Juhlapaikaksi oli valittu 
Tuusulassa sijaitseva Purolan 
nuorisoseuran talo. Ilmakin 
suosi, sillä luvatun sateen 
sijasta oli mukava pilvipouta. 
Tapahtuman puuhamiehenä ja 
-naisena toimivat Hannu Nyys-
sönen ja hänen tyttärensä Nina 
Nakari.

Hiskin ja Idan kaikkien kol-
men pojan (Väinö, Viljo ja 
Veikko) jälkeläisiä oli paikalla, 
osa pitkänkin matkan takaa 
(Saksasta ja Bahrainista) mat-
kustaneina. Kolmen sukuhaa-

ran jäsenet merkittiin eriväri-
sillä nauhoilla tunnistamisen 
helpottamiseksi. Juhlaväessä 
oli paikalla Nyyssösiä neljästä 
sukupolvesta ikäjakautuman 
ollessa 6 kk – 81 vuotta.

Tilaisuus alkoi Nina Nakarin 
tervetulopuheella. Puheessaan 
Nina kertoi Nyyssösten su-
kututkimuksen viimeisimmät 
uutiset ja kehotti päivittämään 
omat tiedot sukukirjan uutta, 
tulossa olevaa painosta varten. 
Nina esitteli kunniavieraina 
olleet suvun vanhimmat jä-
senet: Anna Nyyssönen, Seppo 
ja Kerstin Nyyssönen, Marja-
Leena Karjalainen sekä Sirpa 
Nyyssönen.

Nina myös mainitsi juhla-
kutsujen lähettämisen vaikeu-
desta: koska tämä tilaisuus 
oli ensimmäinen laatuaan, ei 

mitään osoiteluetteloa tai tie-
dostoa ollut valmiina käytet-
tävissä. Hyvin kuitenkin oli 
kutsuviesti väen tavoittanut 
aina ulkomaita myöten.

Nina Nakari oli monistanut 
juhlaväelle Nyyssösten suvun 
historiasta kertovia lehtisiä. 
Kaj Nyyssösen suunnittelema 
suvun vaakuna ja siihen liit-
tyvä vaakunaselitys oli myös 
jokaisessa pöydässä esillä.

Keittiömestari Hannu Nyys-
sösen valmistama karjalan-
paisti sekä ruutmuussi mais-
tuivat juhlaväelle. Tarinoiden 
kertomisen lomassa katseltiin 
vanhaa ”Sämpy” -nimistä tv:n 
sketsisarjaa, jossa aikoinaan 
näytteli Pertti Nyyssönen. Ää-
nen kuuluvuuden kanssa oli 
ongelmaa, mutta juhlaväen 
muhevat kommentit näyttelijä-
suorituksista korjasivat tämän 

pienen puutteen.
Seinällä oli valokuvakollaa-

si Hiskin ja Idan elämästä 
ja kolmesta pojasta. Myös 
valtavankokoinen sukupuu 
rakennettiin valokuvineen ja 
henkilötietoineen. Oli myös 
mahdollisuus skannata van-
hoja valokuvia; tarkoitus on 
lähettää halukkaille tämän su-
kuhaaran vanhoja kuvia CD-
levykkeellä.

Iltapäivällä kokoonnuttiin 
pihalle suureen yhteiskuvaan. 
Tämän jälkeen kokoonnuttiin 
nauttimaan kahvista sekä ka-
kusta ja mustikkapiirakasta. 
Myöhäiseen iltapäivään asti 
riitti tarinointia ja kuulumis-
ten vaihtoa. Yhdessä tuumin 
todettiin, että tämä tilaisuus ei 
varmaankaan jää viimeiseksi 
laatuaan. •

Sukuhaaran vanhimmat jäsenet, Seppo ja Kerstin Nyyssönen.

Ida ja Hiskias Nyyssönen (sukukirja I taulu 152).

Ryhmäkuva Ida ja Hiskias Nyyssösen jälkeläisistä Purolan nuorisoseurantalolla Tuusulassa.
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Uutena Nyyssös-tuotteena sukujuhlassa oli myynnissä vauvo-
jen bodyja. Lempi Markkanen toimi myyntipisteessä.

Sukuaiheiset esittelymateriaalit kiinnostivat. Kari Pekka 
Nyyssönen (2. vas.) esitti valkokankaalle vanhoja valokuvia.

Sukujuhlan juontajana toimi Aki Nyyssönen Savonlinnasta.

Sukuseura juhli 10-vuotista taivaltaan
• Marianne Sartomaa

Aurinko paistoi kirkkaalta tai-
vaalta ja lämmintä piisasi, oli 
lauantai, heinäkuun 3. päivä. 
Vietettiin Nyyssösten sukuseu-
ran neljättä sukujuhlaa ja -ko-
kousta Savonlinnan Lehtinie-
messä – suvun juurilla, jossa 
on asunut Nyyssösiä 1500-lu-
vulla. Paikalle oli saapunut 
jälleen kerran runsas joukko 
sukua, noin 130 henkeä.

Aamukahvittelun jälkeen 
Aki Nyyssönen toivotti juh-
laväen tervetulleeksi ja pu-
heenjohtaja Heikki Nyyssönen 
avasi juhlan. Sitten seurasi 
viihdyttävää ohjelmaa, kun 
lavalle asteli paikallinen tru-
baduuri Matti Muhonen kita-
raansa helskytellen. Trubaduu-
rin johdolla juhlayleisö lauloi 
seisten muutaman säkeistön 
Savolaisten laulusta.

Kevennyksen jälkeen pu-
heenjohtaja Heikki Nyyssönen 
asettui taas puhujapönttöön 
ja kertoi sukuseuran 10-vuo-
tisen historian kulun. Valko-
kankaalle heijastetuilla kuvilla 
höystettynä saimme kuulla, 
että Nyyssösten ensimmäinen 
tapaaminen on ollut Jäppilän 
Kievarissa 18.7.2000, jolloin 
on päätetty järjestää sukuseu-
ran perustava kokous Varkau-
den kotiseutukeskuksessa.

Seuran merkittäviä etappeja 
ovat olleet mm:
– Ensimmäinen sukujuhla 
vuonna 2002 Jäppilässä, toi-
nen 2004 Suonenjoella ja kol-
mas 2007 Pieksämäellä. 
– Sukuseuran vaakunan jul-
kistaminen Jäppilässä, suvun 
kantaisän Olli Nyyssösen muis-
tolaatan paljastaminen vuonna 
2004 Joroisten Savu niemellä ja 

ensimmäisen sukukirjan jul-
kistaminen Pieksämäellä.
– Tiedotelehden massapostitus 
yli 1400 Nyyssös-suvun jäse-
nelle vuonna 2008 toi uusia 
jäseniä seuraan runsaasti.
– Sukuseuran Keskusliitto va-
litsi Nyyssösten sukuseuran 
Vuoden 2007 aktiivisimmaksi 
sukuseuraksi.

Juhlaohjelma jatkui tutki-
mustilanteen esittelyllä. Seu-
ran tutkimusvastaavan, Ari 
Kankkusen ollessa esteellinen, 
esityksen piti urhoollisesti Ma-
rianne Sartomaa, joka kertoi, 
että ensimmäisen sukukirjan 
julkistamisen jälkeen on tullut 
runsaasti uutta tietoa. Koko-
naan uusia tai täydennettyjä 
sukutauluja on nyt yli 700 ja 
Nyyssönen-nimenkantajia on 
3790 henkilöä.

Tutkimustuloksista saimme 
kuulla, että Ähtärin ja Evijär-
ven Nyyssöset on yhdistetty 
toisiinsa ja Rautalammin sekä 
Virtasalmen Nyyssöset on yh-
distetty pääsukuun. Lisäksi 
Nyyssöset on poimittu Karjala-
tietokannasta ja historiallises-
ta sanomalehtikirjastosta sekä 
perukirjoja on löydetty noin 
100 suvun jäseneltä.

Marianne kertoi myös DNA-
tutkimuksesta, jolla varmen-
netaan eri sukuhaarojen suku-
laisuus, jos kirjalliset lähteet 
puuttuvat. Suvun seitsemältä 
jäseneltä on otettu DNA-näyte, 
joiden perusteella esim. Evijär-
ven Nyyssösten ja Kupiloiden 
yhteys on varmistunut.

Vaikka keittiöstä leijui ko-
koussaliin lihakeiton tuoksu, 
oli vielä ohjelmassa pöytä-
standaarin luovutus Hilkka 
Heimoselle ja ”talon” isännälle 
Veikko Heinoselle sekä isän-
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Sukuseura juhli 10-vuotista taivaltaan
nänviirin luovutus Eila Sten-
hällille. Yllättäen Veikko lah-
joitti sukuseuralle upean tau-
lun Lehtiniemen maisemista.

Lounaan jälkeen yleisöä 
viihdytti jälleen trubaduu-
ri Muhonen kansantaiteilija 
Jaakko Tepon tunnetuiksi te-
kemillä lauluilla.

Seuraava puhuja, kirjailija 
Vesa Luukkonen, kertoili lep-
poisaan tapaansa Hannolan-
pellon vaiheista 1400-luvulta 
1900-luvun alkupuoliskolle. 

Mielenkiintoisen esitelmän 
mukaan Hannolanpellon asuk-
kaat tulivat noin vuonna 1450 
Karjalan kannakselta Muolaas-
ta, Kurkijoelta ja Hiitolas-
ta. Haapalan kylään kuuluva 
Hannolanpelto sijaitsi hyvin 
lähellä Pähkinäsaaren rauhan 
rajaa, joten kyläläiset joutuivat 
useasti kahnauksiin Venäjän 
karjalaisten kanssa. Niinpä 
Haapalan kylä ryöstettiin vuo-
sina 1460 ja 1464 ja monta 
taloa poltettiin.

Näiden ryöstöretkien seu-
rauksena ryhdyttiin suunnitte-
lemaan linnoitusta, jonka ra-
kentaminen aloitettiin vuonna 
1475. Olavinlinnan valmistu-
misajankohtana voidaan pitää 
vuotta 1557.

Linnoituksesta huolimat-
ta venäläiset tekivät useita 
ryöstöretkiä Haapalaan. Esim. 
vuonna 1556 Lauri Nyyssösen 
talo ryöstettiin putipuhtaaksi, 
isäntä Lauri surmattiin ja talo 
pantiin palamaan. 

Nyt on selvinnyt, että Laurin 
talo sijaitsi joutomaalla noin 
200 m Haapalahden rannasta. 
Talon perustukset tulivat esiin 
kun alueen poikki vedettiin 
vuonna 2004 vesijohtoa. Täl-
löin paljastui talon kivijalka 

sekä hiiltyneitä hirren pätkiä 
perustusten ympäristöstä.

Jatkuva varuillaanolo ja uu-
disasukkaille luvattu 10 vuo-
den verovapaus sai Nyyssöset 
kuitenkin muuttamaan erä-
sijoilleen Juvan pitäjän Savu-
niemeen.

Haapalan kymmenyskunnan 
maista muodostettiin ns. lato-
kartano vuonna 1554, jolloin 
alkoi monivaiheinen Hanno-
lanpellon kartanon historia. 
Viimeisin Hannolanpellon kar-
tanon päärakennus paloi 1959.

Viimeisenä ohjelmanume-
rona Esko Nyyssönen lausui 
SSK:n tervehdyksen ja jakoi  
keskusliiton myöntämät kultai-
set ansiomitalit Veikko Nyyssö-
selle, Paavo Nyyssöselle, Heidi 
Markkaselle, Heikki Nyyssö-
selle ja Aki Nyyssöselle. Ari 
Kankkunen oli jo edellisenä 
päivänä saanut merkkinsä.

Juhlakahvien jälkeen oli 
vuorossa seuran vuosikokous. 
Ennen kokouksen alkua esiin-
tyi hanuristi Mari Hiltunen. 
Kokouksessa valittiin uusi hal-
litus, jossa puheenjohtajana 
jatkaa Heikki Nyyssönen Ou-
lusta ja varapuheenjohtaja-
na Esko Nyyssönen Iittalasta. 
Uutena jäsenenä hallitukseen 
valittiin Pertti Frisk Alasta-
rolta Aki Nyyssösen ilmoitet-
tua luopuvansa mahdollisesta 
hallituspaikasta. Hallituksessa 
jatkavat edelleen Heidi Mark-
kanen Espoosta, Marianne Sar-
tomaa Pieksämäeltä, Ari Kank-
kunen Varkaudesta ja Kari Pek-
ka Nyyssönen Leppävirralta.

Juhla huipentui Saimaan ristei-
lyyn, josta Heikki Nyyssönen 
kirjoittaa kepeään huumorityy-
liin ohessa. •

LOvE BOAT 
eli ”sukulaisrakkautta Saimaalla”
• Heikki Nyyssönen, Oulu

Nyyssösten sukukokous huipentui risteilyyn Saimaalla. Jo 
hyvissä ajoissa oli s/s Savonlinna ankkuroitunut Rauhalin-
nan laituriin. Ilmassa oli suuren sukujuhlan tuntua. Aluksel-
la oli kuitenkin vähän hermostunut tunnelma. Savonlinnan 
kaupungin edustuslaiva oli kyydinnyt niin ministereitä kuin 
suurlähettiläitäkin, mutta ei koskaan yhdellä kertaa yli sataa 
Nyyssöstä! Edessä oli laivan historian haasteellisin tehtävä!

Laiturilla sataa Nyyssöstä vastassa oli noin kymmenentu-
hatta hyttystä. Ne saivat kuitenkin jäädä rannalle ruikutta-
maan, kun laiva hiljalleen loittoni satamasta. Konemestari 
lisäsi vähitellen höyryä ja vauhti kiihtyi. ”Hei, pojat, nyt 
ollaan sitten irti arjesta!” huikkasi joku. ”Ja et kyllä ota kuin 
yhen kaljan!” sanoi siihen toinen, ilmeisesti edellisen vaimo. 

Aurinko paistoi lämpimästi. ”Ottaesko paijan poes?” ky-
seli Jäppilän mies. ”Ei tule kuuloonkaan!” sanoi miehen 
seuralainen. ”Kato nyt, puhheenjohtajallakin on pikkutakki 
ja ravatti kaolassa.” ”No se onnii puhheenjohtaja ja eikö tuo 
lie yliopistomiehiä.”

Nälkäisimmät Nyyssöset jonottivat ahtaassa oviaukossa 
istumapaikkoja salonkiin. ”Männään yhtä aekoo niin ei tule 
tungosta!” sanoi pieksämäkeläinen isäntämies. Toinen jono 
syntyi baarin puolelle. Muut seisoskelivat tai istuskelivat 
kannella ja huiskuttivat iloisesti ohiajaville aluksille. 

”Tämä suuri järvi tässä edessämme on kuin elämä itse, 
ja me Nyyssöset keikumme elämän merellä nyt, kirjaimelli-
sesti samassa veneessä,” lausui joku kaunopuheisesti. ”Hei, 
nythän minä muistan!” sanoi miehen vierustoveri. ”Sinähän 
lauloit Suonenjoen juhlissa, kun muistolaatta paljastettiin!  
Se oli hieno esitys.”

Kannella soittelevan hanuristin inspiroimana seuran va-
rapuheenjohtaja yltyi laulamaan Suvivalssia. Kajuutoista 
kantautui äänekäs puheensorina. Baarissa joku tilasi vielä 
yhdet ja kyseli, ollaanko kohta Leppävirralla.

Ruokailun jälkeen siirryttiin kahviin. Marjakakku teki 
kauppansa. Karttulan mies otti jo kolmatta kertaa – servie-
tille, kun ei lautasta löytänyt. Ohikulkenut tarjoilija huomasi 
tilanteen ja kiiruhti lautasta hakemaan, tuli takaisin ja sanoi 
anteeksipyytävästi: ”Voi sentään, tässä on teille lautanen. 
Ottakaa toki toinenkin pala kakkua!”

Laivan kaukaisimmassa sopessa, suojassa katseilta, nuori 
pari istui käsi kädessä, katsellen välillä järven selkää, välillä 
toisiaan silmiin. S/s Savonlinna oli sinä iltana Love Boat, 
mutta ei vain siinä tavallisessa merkityksessä, vaan myös 
sukulaisrakkauden mielessä. Sukujuhla yhdisti Nyyssöset 
hetkeksi yhdeksi suureksi perheeksi ja se teki hyvää sielulle 
ja sydämelle.

No, sehän meni loppujen lopuksi ihan hyvin, tuumi kip-
pari, kun laiva lipui taas laituriin ja matkustajat astuivat 
maihin. Suotta hermoilimme. Tosi mukavaa väkeä nämä 
Nyyssöset! Tervetuloa toistekin!
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DNA-koordinaattori
Tutkimusvastaavan työtaakan keventämiseksi etsimme hen-
kilöä, joka ottaisi hoitaakseen sukuseuran DNA-koordinaat-
torin tehtävät. Alan ammattilainen ei tarvitse olla, riittää että 
innostusta kyseiseen sukututkimusta tukevaan aiheeseen 
löytyisi. Avustamme tarvittaessa alkuun.

Sukuseuran toimesta muutamat suvun jäsenet ovat lähet-
täneet pyyhkäisynäytteen analysoitavaksi Suomi DNA:lle 
(www.FamilyTreeDNA.com). Tuloksia verrataan maail-
manlaajuisesti muihin näytteitä antaneisiin. Näin saadaan 
tarkennettua todennäköistä sukulaisuutta.
Koordinaattorin tehtäviin kuuluu:
1. Tulosten vastaanotto (info@familytreedna.com)
Tämä tarkoittaa sitä, että aina kun jostakin annetusta uudes-
ta näytteestä löytyy yhtymäkohtia suvun piiristä annettuihin 
näytteisiin, niin siitä tulee infoa koordinaattorin sähköpos-
tiin (sähköpostiosoite annetaan FamilyTreeDNA:lle). 

Näytteen tarkkuus voi olla 12, 25, 37, 67 markkeria 
(geenien väliaine), kaikista tulee tulokset koordinaattorin 
sähköpostiin. Tuloksia voi tarkastella ja vertailla Suomi 
DNA-sivuilta (www.familytreedna.com/Login.aspx), jonne 
pääsee annetulla käyttäjätunnuksella (Kit Number) ja sala-
sanalla (Password).

Tuloksista selviää mm. millainen ”geeniserkku” joku DNA-
sukulainen on, ja myös se, kuinka läheistä sukulaisuus on 
prosentteina. Mukana on myös kartta, johon on merkitty 
DNA-sukulaiset maailmanlaajuisesti.
2. Yhteydenpito sukuseuraa lähestyviin DNA-sukulaisiin.
3. DNA-sukulaisten sukulaisuuden todentaminen sukututki-
muksen avulla, mikäli se on mahdollista asiakirja-aineiston 
valossa. Tämä tapahtuu yhteistyössä tutkimusvastaavan 
kanssa.
4. DNA-tutkimusrekisterin ylläpito.
5. Raportointi hallitukselle.
Lähteitä:
Suomi DNA-projekti / http://fidna.info/wp/
http://www.FamilyTreeDNA.com
http://sukuseura.hiltsu.fi/index.php?option=com_content
&view=article&id=65&Itemid=79
Lisätietoja Ari Kankkuselta, ari.kankkunen@saunalahti.fi / 
puh. 040 8253 304.

Nyyssös-tuotteet

jOuLu LÄhESTYY ...
Anna lahjaksi Nyyssös-tuotteita!

www. ta i topa ino . f i

95,-

10,-

70,-

ISÄNNÄNVIIRI 95,-
NYYSSÖSTEN SUKU I 
kirja 75,-
 jäsenille  70,-

Tilaukset: Esko Nyyssönen, 
puh. 0400 237 671

10,-JOULU-
TARJOUS

UUTUUSTUOTE
LASTEn T-pAiTA 10,-
Valikoima:
80 cm oranssi, sininen, 
 vihreä
90 cm oranssi, sininen, 
 vihreä, valkoinen
100 cm oranssi
110 cm keltainen
116 cm vaal.pun., valkoinen
128 cm oranssi, punainen
 valkoinen
140 cm oranssi, punainen
150 cm oranssi (hihaton)

T-paidat ja bodyt ovat yksilöllisiä ja parhaiten valikoiman 
näkee nettisivuilta www.nyyssonen.info/sukuseura_tuotteet. 

Tilaukset: Lempi Markkanen, puh. 040 731 2833

SOLMIOPIDIKE 10,-
STANDAARI 25,-
PIKEEPAITA 10,-
LIPPIS 8,-

10,-

10,-

VAUVABODY 10,-
Valikoima:
56 cm vaal.pun.
60 cm vaal.vihr., vaal.sin.
62 cm keltainen, valkoinen
68 cm pinkki
70 cm valkoinen
74 cm pinkki, valkoinen
80 cm pinkki, valkoinen

Tilaukset: 
Marianne Sartomaa, 
puh. 0400 488 696

www.nyyssonen.info
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

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

Nyyssösten Sukuseura ryseuran INFO
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Graniittirakennus 
Kallio Oy
Graniittirakennus Graniittirakennus 
Kallio Oy
Graniittirakennus 
Kallio Oy

Kaide- ja Aitatyö Oy

SPK Valomainos 12 x 1,4 m

SPK Valomainos 12 x 1,4 m

SPK Valomainos 12 x 1,4 m

SUOMEN TEIDEN
HYVÄKSI

Suvun tutkimustilanne – yhteyksiä varmistuu
• Marianne Sartomaa, Pieksämäki

Suvun tutkimustilanteeseen ei ole tullut 
oleellista uutta sukujuhlan jälkeen, jo-
ten tässä käydään läpi samat asiat kuin 
juhlassakin. Toisaalta kaikki jäsenet eivät 
juhlassa olleet, ja heille on uuttakin ker-
rottavaa.

Uusia päähaaran sukutauluja (sukukirja 
II) on noin 700 kpl ja Virtasalmen suku-
haaran noin 60. Nyyssönen-nimenkantajia 
on yhteensä noin 3800 ja Nyysinen-
nimenkantajia 16 henkilöä.

Erkki J. Hämäläisen tutkimuksissa Evi-
järvellä asunut Erkki Laurinpoika Nyys-
sönen (s. n. 1679) on saatu yhdistettyä 
Ähtärin Nyyssösiin. Erkin pojasta Juhani 
Nyyssösestä (myöh. Kupila) polveutuvat 
Lappajärven Kupilat. Erkin sukujuuria 
voidaan Ähtärissä seurata neljä sukupol-
vea taaksepäin: 

I Lauri Laurinpoika Nyyssönen, Ähtä-
rinkylällä 1684–1685 ja Hankaveden ky-

lällä 1686–1697, vaimo Marketta Tiainen.
II Lauri Antinpoika Nyyssönen, Nyyssö-

län tilan lampuoti 1651–1679, vaimo Riitta 
Yrjöntytär.

III Antti Laurinpoika Nyyssönen, Nyys-
sölän tilan lampuoti 1635–1651, vaimo 
Kerttu Paavontytär.

IV Lauri Nyyssönen, Nyyssölän tilan 
viljelijä 1620-luvun alussa. Tämän Laurin 
alkuperä onkin sitten mahdoton selvit-
tää asiakirjoista. Mutta DNA-tutkimus-
ten avulla saattaisi saada vahvistuksen 
siitä, että Lauri on samoja Nyyssösiä 
kuin pääsukuhaaraan kuuluvat. Tähän 
mennessä otettujen DNA-näytteiden pe-
rusteella ei vielä yhteyttä voi todentaa 
– tarvittaisiin lisänäytteitä molemmista 
sukuhaaroista. Mainittakoon kuitenkin, 
että Kupila-suvun ja pääsuvun kahden 
henkilön DNA-näytteiden perusteella to-
dennäköisyys, että he omaavat yhteisen 
esi-isän 12 sukupolvea sitten on 90,96% 
ja 24 sukupolvea sitten 99,85%.

Myös Rautalammin Nyyssösten suku-
haara on saatu yhdistettyä pääsukuun 
Hämäläisen toimesta. Pieksämäen pitäjän 
Kähkölän kylällä torpparinpoika Pekka 
Pekanpoika Nyyssösen (s. n. 1769, taulu 
2862) rippikirjamerkintä on aiemmin 
tulkittu kuolinajaksi, mutta se onkin 
muuttomerkintä Rautalammille vuonna 
1789. Pekan jälkipolvista onkin jo tehty 
perustutkimusta, josta on hyvä jatkaa.

Tulevia tutkimuksen painopistealueita 
ovat mm. edellä mainittu Rautalammin 
sukuhaaran jälkipolvitutkimus, ulkomail-
la asuvat Nyyssöset, internetistä löyty-
vät Nyyssöset, Nyyssösten perukirjat ja 
suvun kanta-alueiden perustutkimuksen 
tiivistäminen. Näihin tutkimuksiin oli-
si tervetullutta talkooapu, johon seura 
myös kannustaa pienellä kurssiapurahal-
la. Myös DNA-tutkimuksia laajennetaan, 
jos löydämme innokkaan henkilön hoita-
maan sen koordinointia. Koordinaattorin 
tehtävästä on kuvaus viereisellä sivulla. •



Lemminkäinen Infra Oy
Päällystystoiminta

Salmisaarenaukio 2
00180 Helsinki
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www.lemminkaineninfra.fi
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Forssan Betoni Oy

KELLO- KULTA JA OPTISEN ALAN ERIKOISLIIKE

Sastamala, Onkiniemenk. 11, p. (03) 512 6100
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