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Nyyssös-tuotteet

Pirkko Nyyssönen -niminen henkilö on maksanut seuran jäsenmaksun 21.3.2011 ilman viitenumeroa. Jäsenrekisterissämme
ei ole yhtään Pirkko-nimistä Nyyssöstä. Kenen jäsenmaksu on
kyseessä? Ilmoitus: heidi.markkanen@nyyssonen.info.

KESÄ TULEE!

Lapsille Nyyssös-paidat ja -bodyt

Nyyssösten Suku II -kirja

Lasten T-paita
10,Kokoja väliltä 80 cm – 150 cm.
Väreinä oranssi,
sininen, vihreä,
valkoinen, keltainen,
vaal.punainen,
punainen.

Tavoitteena on, että taittamista päästäisiin aloittamaan viimeistään vuoden 2013 alussa. Sukutiedot ja muu materiaali, mm.
valokuvat, tulee toimittaa 30.11.2012 mennessä Ari Kankkuselle,
yhteystiedot sivun alareunassa.

Syntyneitä
10,-

10,-

VAUVABODY
Kokoja väliltä
56 cm – 80 cm.
Väreinä vaal.pun.,
vaal.vihr., vaal.sin.,
keltainen, valkoinen,
pinkki.

10,-

T-paidat ja bodyt ovat yksilöllisiä ja parhaiten valikoiman
näet nettisivuilta www.nyyssonen.info/sukuseura_tuotteet.
Tilaukset: Marianne Sartomaa,
puh. 0400 488 696 tai marianne.sartomaa@marimedia.fi

seuran INFO

Nooa Oskari Nyyssönen

Syntynyt 16.2.2011 Kuopiossa.
Kastettu 24.4.2011, kummit Sari Aholainen,
Helena Kankkunen ja Rita Tiitta.
Vanhemmat Laura Maria Nyyssönen (o.s. Aholainen)
ja Juuso Oskari Nyyssönen.

Nyyssösten Sukuseura ry Tasavallan

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

Kunniamerkit

Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja
Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on päättänyt
myöntää 6.12.2010 ansioituneille Suomen kansalaisille
seuraavat kunniamerkit:
Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali
Nyyssölä, Osmo Sakari,
havaintoaseman hoitaja,
Inari
Nyyssönen, Kaija Helena,
toimistosihteeri,
Pieksämäki
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Puheenjohtajan
palsta
• Heikki Nyyssönen, Oulu

Hyvät sukuseuran jäsenet!
Toukokuun 3. päivänä tätä naputtelen, kesää odotellen. Kevät keikkuen tulevi – saa nähdä, miten sitten kesä. Ainakin
heinäkuuksi povataan jo helteitä. Nähtäväksi jää, päästäänkö viime kesän lukemiin, jolloin heinäkuun lopulla mitattiin
kaikkien aikojen lämpöennätyksiä. Toivottavasti tänä kesänä
lämmintä riittää juuri sopivasti.
Seuran edellinen tiedote (nro 21) oli ns. matkaekstra. Siinä
kerrottiin muun muassa Linja-autoliike S. Kososen järjestämästä Laatokan kierroksesta 16.–18.6.2011. Kyseinen matka
on saanut hyvää palautetta ja mennyt aina ”kuin kuumille
kiville”. Nyt kierrokselle ei kuitenkaan pidennetyn ilmoittautumisajan kuluessakaan tullut riittävää määrää osallistujia
ja matkanjärjestäjä on ilmoittanut matkan peruuntumisesta. Esitän sukuseuran hallituksen puolesta pahoitteluni
matkalle ilmoittautuneille jäsenillemme. Toivomme, ettei
kenellekään teistä koidu peruutuksesta aineellista tai muutakaan haittaa. Sukuseurana otamme tästä kokemuksesta
visusti opiksemme. Pyrimme jatkossa varmistamaan, ettei
tällainen toistuisi.
Toinen ilmoitettu matka, seuran itsensä järjestämä kotiseuturetki Suonenjoen Nyyssölään (nykyiseen Kannilaan)
sekä Lassilaan 2.7.2011, on sen sijaan edelleen vahvasti
voimassa. Hallitus toivoo runsasta osanottoa!
Ajelin muutama viikko sitten Suonenjoen suunnalla ja
poikkesin Lempyyn tielle. Vähän hiljaistahan kylätiellä oli
vielä silloin, mutta kesällä on toisin, kun luonto on herännyt,
kesä vehreimmillään ja kukat kukkivat.
Kukistaan sanotaan Lempyyn nimensäkin saaneen. Kerrotaan, että Ruotsin vallan aikaan oli Pohjanmaalta tullut,
ilmeisesti ruotsalainen herrasmies, huomannut kauniin
paikan Suonenjoella ja rakentanut sinne itselleen komean
talon. Tämä herra olisi sitten antanut kylälle nimen Blomby
eli Kukkaiskylä. Siitä nimi on tarinan mukaan savolaisten
suussa vääntynyt Lempyyksi.
Sitten ilmoitusasioihin. Sukuseuran hallitus kokoontui viimeksi 8.4.2011 Espoossa. Kokous painottui etenkin talouden
hoitoon ja suunnitteluun. Seuramme talous on hyvässä kunnossa. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2010 tuloslaskelma
ja tase samoin kuin kuluvan vuoden budjetti. Kokouksessa
käsiteltiin myös tutkimustilannetta. Uutta tutkimustietoa sukumme vaiheista on taas kertynyt runsaasti. Tutkimus poikii
myös koko ajan uutta tutkimusta, joten työsarkaa riittää.
Sukukirjan toimituskunta, johon kuuluvat Ari Kankkunen,
Marianne Sartomaa ja Kari Pekka Nyyssönen, on tehnyt erinomaista työtä. Kakkososan sisältö ja rakenne ovat vähitellen
hahmottumassa. Tavoitteena on edelleen, että kirjan taittamista päästäisiin aloittamaan viimeistään vuoden 2013 alussa.
Seuralla on hyvä ja toimelias hallitus. Kokouksissa puheenjohtajan on helppo heiluttaa nuijaa – tosin vain kuvaannollisesti. Mahtaisikohan sukuseuran piirissä olla joku, joka
haluaisi askarrella seuralle ikioman puheenjohtajan nuijan?
Se toisi myös oman lisänsä meitä Nyyssösten sukuseuralaisia yhdistävään symboliikkaan.
Toivotan kaikille mukavaa alkukesää ja tapaamisiin! •

Tutkimustilanne
• Ari Kankkunen, Varkaus
Pitkäaikainen yhteistyö sukututkija, FL Erkki J. Hämäläisen
kanssa on toistaiseksi päättynyt. Yhteistyön purkaminen tapahtui hyvässä yhteisymmärryksessä Erkin aloitteesta. Hänen
aikansa ei riittänyt enää uusien haasteiden edessä. Kiitos Erkille
hänen erinomaisen laadukkaasta tutkimustyöstään, jonka hedelmiä nautimme Nyyssösten suku I -kirjan lisäksi aikanaan myös
Nyyssösten suku II -kirjassa.
Ensi askeleita uutena yhteistyökumppaninamme tutkimuksen
saralla on aloittanut tunnettu sukututkija, FM Terhi NallinmaaLuoto, jota Hämäläinen suositteli. Terhin lisäksi teemme yhteistyötä Tommy Koukan kanssa – hänen puoleensa olemme
kääntyneet aikaisemminkin.
Uutena mielenkiintoisena hankkeena on avautunut siirtolaistutkimus – yhteistyökumppanina Vöyrin Siirtolaiskeskus, jolla
puolestaan on yhteydet ammattitutkijoihin Amerikassa. Lisäksi
Kanadan siirtolaisten vaiheita voidaan heidän kauttaan myös
selvittää.
Ensimmäisenä toimeksiantona siirtolaiskeskus selvitti leppävirtalaisen Otto Wilhelmi Nyyssösen (s. 20.5.1882) vaiheita
Amerikassa. Oton vaimo oli Ida Mökkönen Jäppilästä, jossa
myös kaksi ensimmäistä lastakin (Esko ja Enni) syntyi. Kolmas
lapsi (Einard) syntyi Minnesotassa USA:ssa. Esko kuoli traagisesti kotinsa palossa Minnesotassa 18.5.1915 kuten Idakin, joka
kuoli yrittäessään pelastaa Eskoa palavasta talosta. Kova kohtalo
oli Otollakin, hän menehtyi kaivosonnettomuudessa 17.6.1922
Minnesotassa. Einardilla ja vaimollaan Doris Gortsilla on kolme
lasta (Dorothy, Diana ja Anita). Anita antoi sähköpostiosoitteensakin.
Nyyssösiä on muuttanut vuosisadan alkupuolella runsaasti
”rapakon taakse”, joten tutkimustyötä riittää tälläkin saralla.
Varkautelainen sukututkija Jari Markkanen kävi toimeksiannosta vuonna 2009 selvittämässä Nyyssösten perukirjoja Joensuun maakunta-arkistossa. Aineistoa kertyi niin runsaasti, että
jälkiselvittelyt ovat yhä kesken.
Nyt olisi tärkeää saada perukirjat kuvatuksi (arkistolähteet
otettu talteen), koska niissä mainitaan tarkasti sukulaisuussuhteet serkkuja myöten. Mikäli tiedätte jonkun henkilön, joka voisi
ottaa homman hoitaakseen, niin tällainen apu olisi tervetullutta!
Työ voisi sopia vaikka opiskelijalle tms. kohtuullista korvausta
vastaan.
Tamperelainen Marjatta Tolppanen (o.s. Suhonen) on yhdessä Marjatta Yli-Ollin kanssa tehnyt Suhonen-lähisuvustaan
sukukirjan ”Suhosen sukua kera Lyran”. Kirjan myötä olemme
tehneet ja teemme yhä yhteistyötä, koska tämän Suhosten laajan
sukuhaaran juuret menevät Nyyssösiinkin. Kiitokset molemmille
Marjatoille!
Sukuseuramme ”Grand Old Man” Paavo Nyyssönen on yhä
aktiivisesti mukana tutkimustyössä. Viimeisimmät hankkeet
liittyvät DNA-tutkimuksen lisäksi Savon pitäjien tapahtumiin
Nyyssösten osalta vuoden 1918 aikana.
DNA-tutkimus selkeytyy ja syventyy entisestään, kunhan uusi
DNA-koordinaattorimme Kristiina Nyyssönen Kuopiosta ehtii
kunnolla perehtyä aiheeseen ja jo aikaansaatuihin tuloksiin. Lisäksi DNA-tutkimuksen myötä yhteistyötä on viritelty muidenkin
sukuseurojen kanssa. Tässä hankkeessa on aktiivisessa roolissa
puheenjohtajamme Heikki Nyyssönen.
Tutkimusaineistoa ja -kohteita on niin runsaasti, että kaikki
apu on edelleen tervetullutta. Mikäli haluamme sukukirja II:n
valmiiksi vuoden 2013 sukujuhlaan, niin aikaa ei ole yhtään
liikaa tuhlattavaksi. Jos olet halukas avittamaan tässä sukututkimustyössä, niin ota yhteyttä Ari Kankkuseen:
ari.kankkunen@saunalahti.fi / puh. 040 8253 304. •
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Retki Suonenjoen Nyyssölään
ja Lassilaan 2.7.2011
Nyyssösten sukuseura järjestää ensi kesänä heinäkuun 2.
päivänä kotiseuturetken Suonenjoen Nyyssösten kahdelle
asuinpaikalle, Sydänmaan Nyyssölään ja Hulkkolan Lassilaan.
Aluksi kokoonnutaan Suonenjoen kirkolle, johon on mahdollisuus myös tutustua tarkemmin. Kirkolta lähdetään ajamaan Nyyssölään henkilöautoilla. Kootaan kimppakyydit,
joten oma auto ei ole välttämätön.
Nyyssölään tutustumiseen on varattu aikaa kaksi tuntia, ja
siellä tarjotaan kahvi ja suolainen purtava.
Nyyssölästä ajetaan takaisin Suonenjoen keskustaan, jossa
mennään lounaalle Ravintola Valkoapilaan. Lounaan maksaa
jokainen itse. Lounaalla on kaksi kotiruokavaihtoehtoa, kaksi
salaattia, jälkiruoka ja kahvi.
Lounaan jälkeen ajetaan Lassilaan, johon tutustumiseen on
varattu aikaa myös kaksi tuntia. Lassilassa tarjotaan täytekakkukahvit.
HUOM! Ilmoittautuminen 15.6.2011 mennessä
Esko Nyyssöselle, puh. 0400 237 671 tai
esko.nyyssonen@nyyssonen.info

Suonenjoen Sydänmaan Nyyssölän päärakennus.
Suonenjoen kotiseuturetken 2.7.2011 aikataulu:
9.00–9.30
kokoontuminen Suonenjoen kirkolla
9.30–10.30 tutustuminen kirkkoon ja hartaus
10.30–11.00 ajo Nyyssölään
11.00–13.00 tutustuminen Nyyssölään
13.00–13.30 ajo Suonenjoen keskustaan
13.30–14.30 lounas Ravintola Valkoapilassa
14.30–15.00 ajo Lassilaan
15.00–17.00 tutustuminen Lassilaan

Seuratoiminnan tukijat
SPK Valomainos 12 x 1,4 m

SPK Valomainos 12 x 1,4 m

Kaide- ja Aitatyö Oy

SPK Valomainos 12 x 1,4 m

Graniittirakennus

Kallio Oy
SUOMEN TEIDEN
HYVÄKSI

Seuratoiminnan tukijat

Paras tapa
rakentaa
Lemminkäinen Infra Oy
Päällystystoiminta
Salmisaarenaukio 2
00180 Helsinki
puh. 02071 5006
www.lemminkaineninfra.fi

NISKA &
NYYSSÖNEN OY

Toimivampi maailma

Forssan Betoni Oy

KELLO- KULTA JA OPTISEN ALAN ERIKOISLIIKE

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

Puh. 010 6622 000

VUOSIKERTOMUS 2008

