N

yyssösten
sukuseura ry

In Memoriam
Leena Land 1921 – 2012
• Ari Kankkunen, Varkaus

INFO

seuran
Nyyssösten Sukuseura ry

Syksyn mukana saapui suruviesti Hollannista: sukuseuramme kunniajäsen Leena
(Anna Helena) Land (o.s. Reinikainen) oli 22.8.2012 nukkunut pois. Leena oli saanut elää
pitkän elämän henkisesti vireänä loppuun asti. Hän suhtautui
tyynesti tulevaan. Viimeisessä
häneltä saamassani kirjeessä
pari viikkoa ennen kuolemaansa hän kertoi: ”Minun vointini
on nyt lyhyessä ajassa mennyt
suuresti alaspäin, eikä siitä
enää kohene. Ikä on korkea
ja ruumis kulunut. Sydän ja
munuaiset ovat väsyneet, eikä
niiltä voi enempää vaatia,
pikemminkin kiittää siitä, että
ovat tänne asti jaksaneet.”
Kotiseutu Jäppilä oli Leenalle rakas. Leenan omin sanoin: ”Parasta lapsuudessani
oli se, että pääsin Helsingistä
Jäppilään. Olin niin kiintynyt
ihmisiin ja eläimiin, että suuren itkun kanssa piti lähteä
pois. Kylä on kuin perhe, jossa
ovat yhteisiä niin ilot kuin
surutkin. Toivottavasti tulevat
sukupolvet osaavat pitää tästä
ominaisuudesta huolta.”
Leena teki Jäppilälle merkittävän kulttuuriteon. Hän kirjasi lapsuusmuistonsa kirjaan
”Lapsuuteni Jäppilä” (Saarijärvi 1996). Noita rakkaita
muistojaan Leena oli kirjoitta-

Leena Land vuonna 2001.
(TAULU 1258)

nut muistiin parinkymmenen
vuoden ajan ja Siilin kansalaisopiston piiri kokosi ne kirjaksi.
Muisteloja Leena oli kirjannut
muutenkin, sillä hän oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran työjäsen ja oli siinä ominaisuudessa haastatellut lukuisia vanhoja jäppiläläisiä ja
samalla tallentanut aitoa Jäppilän murretta. Muita hänen
julkaisujaan ovat: ”Jäppilän
Suhosista 1638–1947” (moniste), ”Jäppiläläisten muistelmia 1939–1944” (moniste),
”Jäppilän sankarihaudan sata
miestä” (moniste kuvien kera).
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Kuulin Leenasta pieksämäkeläiseltä sukututkijalta, Olavi
Suhoselta, 1990-luvun alkupuolella. Leenaa ja Olavia
yhdisti Suhosten suvun tutkiminen. Nyyssösten sukuun
Leena kytkeytyi äidin mummon Susanna Nyyssösen (Heinäselän emäntä, ”hyvä mummo” 1833–1914) kautta. Myös
edesmennyt Veikko Nyyssönen
Jäppilän Silvastinmäeltä toi
usein esille Leenan ansiot
jäppiläläisten sukujen tutkimisessa ja puhui hänestä ihmisenä hyvin lämpimään sävyyn.
Veikon rohkaisemana kirjoitin
Leenalle, ja siitä alkoi säännöllinen
yhteydenpitomme
Leenan kanssa vuonna 2000.
Leena toimitti minulle vuosien
mittaan runsaasti, niin Olavi
Suhosen hänelle lähettämää
aineistoa kuin omaansakin,
mm. haastatteluja, tietoja Niemenkylän asukkaista ja asuinpaikoista, luettelon Jäppilän
hautausmaahan haudatuista,
sukuluetteloita, henkilökuvauksia jne. Hänen toiveensa oli
tiedonjyvästen, sen pienimmänkin, tallentaminen tuleville polville.
Leenan kirjeistä huokui elämänkokemus, sivistyneisyys,
viisaus ja sydämellisyys. Minulla ei ollut tilaisuutta tavata
Leenaa koskaan, mutta hänen
muistonsa elää aina mielessäni. •

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

Syksyn 2012 ylioppilaita:
Anni Elena Nyyssönen,
Voionmaan lukio (Jkl)
Jan Joonas Tapio
Nyyssönen,
Suonenjoen lukio
Jasmina Anna Katarina
Nyyssönen,
Kulosaaren yhteiskoulu
Paula Katariina
Nyyssönen,
Pieksämäen lukio
Satu Sinikka Nyyssönen,
Leppävirran lukio
Tohtorin väitöskirja:
Hanna-Miina Sihvonen:
Studies on Software
Process Improvement in
Organizational Changes,
Publications of the University of Eastern Finland N:o
72. Väitöstilaisuus pidetty Kuopiossa 30.6.2012.
Hanna-Miinan äiti on Raija
Anneli Nyyssönen (taulu 69).
Seuraava hallituksen kokous 22.2.2013 Kuopiossa.
Jäsenmäärä 274 henkilöä
marraskuussa 2012.

Rauhallista
Joulua!
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Puheenjohtajan
palsta
• Heikki Nyyssönen, Oulu

Hyvät Sukuseuran Jäsenet!
Lämmin syystervehdys täältä Oulusta! Toivon, että kesä oli
virkistävä ja antoisa ja että syksy on sujunut miellyttävissä
merkeissä! Joulua nyt kovasti odotellaan. Varmaankin kaikkialla Suomen maassa toivotaan, että se olisi rauhallinen ja
että saisimme nauttia perinteisestä valkeasta joulusta.
Sukuseuran ”työrukkanen” eli hallitus on heilunut tavanomaisen ahkerasti. Asioiden valmistelu seuraavaan kokoukseen on jatkuvasti käynnissä, tutkimusta tehdään, yhteyksiä
ylläpidetään jne. Viimeksi hallitus oli koolla 13.10. Vantaan
Tikkurilassa. Kokouksessa käsiteltiin mm. talousasiat ja
tutkimukseen liittyvät asiat sekä seuraavaan sukujuhlaan
ja vuosikokoukseen liittyvät asiat. Pertti Frisk esitteli tuloslaskelman ja taseen 01–09/2012 ja hahmotelmat vuosien
2013 ja 2014 talousarvioista. Kari Pekka puolestaan esitteli
sukukirjan toimituskunnan tekemää tutkimustilanne/sukukirjaselvitystä.
Myös seuraava kotiseuturetki oli hallituksessa esillä. Yhtenä kohteena voisi olla Joroisten Savuniemessä oleva Kiiskilän
tila, jota lähellä on myös Nyyssösten suvun muistomerkki.
Karttulan Syvänniemellä lauantaina 6.7.2013 pidettävän
sukujuhlan ohjelmasta on luonnos, jota Vantaan kokouksessa päivitettiin. Ohjelma alkaa olla jo loppusilausta vaille
valmis. Päätettiin, että osallistumismaksu on aikuisilta 25
euroa. Siihen sisältyy teatteriesitys Hermannitalossa.
Muissa asioissa päätettiin mm. tilata J.E. Nyyssösen
nuorena ylioppilaana 1916–1917 Helsingissä keräämä
slangiaineisto digitoituna. Aineisto on Kotimaisten kielten
tutkimuskeskuksessa (KOTUS) ja se odottaa yhä julkaisijaa.
Sukujuhlan yhteydessä pidettävässä vuosikokouksessa tulee myös uusi hallitus valittavaksi. Nykyisessä hallituksessa
vapautuu kaksi paikkaa, kun me nykyiset puheenjohtajat,
Esko ja allekirjoittanut, jäämme ”eläkkeelle”. Esko ehti jo
tänä vuonna jäädä pois Sukuseurojen Keskusliiton (SSK)
hallituksesta, jossa hän on toiminut täydet kaksi kolmivuotiskautta aktiivisena ja arvostettuna hallituksen jäsenenä.
Eskolla on ollut keskeinen rooli mm. sukuseuran tunnetuksi tekijänä sekä sukuseuramme ja Keskusliiton välisen
yhteistyön edistäjänä. Ansioistaan SSK:n hallituksessa Esko
palkittiin Keskusliiton kultaisella ansiomerkillä.
Mainittakoon tässä yhteydessä, että SSK julkaisee kuusi
kertaa vuodessa ilmestyvää virkeästi toimitettua Sukuviestilehteä. Siinä on runsaasti mielenkiintoista luettavaa sukuseuratoimintaan, paikalliskulttuuriin ja yleisemminkin
historiaan ja kulttuuriin liittyvistä asioista. Lehteä tilataan
esim. kirjastoihin.
Kun joulusta aloittaa, niin sopinee myös niissä merkeissä
lopettaa. Tutussa laulussa sanotaan, että jouluna vanhakin
nuortuu ja käy kuin lapsi leikkimään. Miten hyvää se tekeekään! Mikä merkitys joululla keskellä pimeintä talvea
onkaan ihmiselle, niin ruumiille, mielelle kuin sielullekin!
Onneksi on joulu.
Toivotan teille kaikille omasta puolestani ja koko hallituksen puolesta Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä Onnellista
Uutta Vuotta 2013! •

Nyyssösten sukuseura ry
Sukujuhla ja vuosikokous 2013
Seuraava sukujuhla järjestetään Karttulan Syvänniemessä
6.7.2013. Itse juhlaa varten kokoonnumme upeassa jugendtyylisessä kivinavetassa, Hermannitalossa. Osallistumismaksu on
aikuisilta 25 euroa, joka sisältää myös illan teatteriesityksen.
Syvänniemen Teatteri Hermannin ensi kesän näytelmä on
saanut työnimekseen Tangoa, rautalankaa ja muita riitasointuja.
Juonen tapahtumat sijoittuvat 1960-luvun molemmin puolin
Syvänniemelle. Maaltamuutto ravistelee kylän elämää, kuten
koko Suomea. Nuoriso hakeutuu leveämmän leivän perässä
Kuopioon, Helsinkiin ja Ruotsiin.
Myös kulttuurissa muutoksen tuulet puhaltavat. Tanssilavojen
perinteiset tangot saavat uuden ja äänekkään haastajan, kun
nuorison suosima rautalankamusiikki tekee maihinnousun myös
Syvänniemelle. Tangoväki hälyttää hätiin Karttulan oman tytön
Vieno Kekkosen.
Näytelmä sivuaa myös syvänniemeläisten ja siirtoväen sanasotaa, joka äityy välillä rajuksi.
Laulunäytelmän ohjaaja on Mauri Saikkonen ja käsikirjoittaja
Maxi Kaukonen. Näytelmän musiikista vastaavat Janne Nyyssönen, Reino Bäckström ja Meick Sepponen.
Syvänniemeen ja Hermannitaloon voi tutustua Syvänniemen
Kyläyhdistys ry:n internetsivuilla: www.syvanniemi.org
Majoitustilaa löytyy läheisestä Maaseutuhotelli Eevantalosta:
www.eevantalo.fi

Syntyneitä

Juho Matias Peippo
23.5.2012 Rautjärvellä
Mitat: 4306 g, 52 cm.
Vanhemmat:
Anne Nyyssönen (taulu 955)
ja Janne Peippo.

Clarissa Edla Linnea
Blomberg
9.10.2012 Kemiönsaari
Mitat: 3670 g, 50 cm.
Vanhemmat:
Emilia Frisk (taulu 2562)
ja Claus Blomberg.

Palkittuja
Seuramme puheenjohtaja Heikki Nyyssönen on saanut
3. palkinnon Sukuviesti-lehden vuoden 2012 kirjoituskilpailussa, jossa aiheena oli Elämääni vaikutuksen tehnyt kohtaaminen yli sukupolvien. Kirjoitus julkaistaan Sukuviestilehden numerossa 1/2013.
Seuramme varapuheenjohtaja Esko Nyyssönen on saanut
Sukuseurojen Keskusliiton kultaisen ansiomitalin erittäin
ansiokkaasti toiminnasta keskusliiton hallituksessa vähintään kuusi vuotta.

Rek.nro 181039
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Kun Joulu on
• Heikki Nyyssönen,
Oulussa jouluna 2012
Jo muinaiset roomalaiset viettivät Saturnalia-juhlaa maanviljelyksen jumalan Saturnuksen kunniaksi. Mitä tekemistä
sillä on joulun kanssa? Se, että
Saturnalia-juhlan ajankohta
sattui hyvin lähelle nykyistä
jouluamme, joulukuun 17.–23.
päiviksi. Ja, kuten jouluun,
myös Saturnalia-juhlaan kuului runsas syöminen, juominen
ja ilonpito, rikollisia ei rangaistu eikä sotia käyty. Vallitsi
eräänlainen ”joulurauha”.
Saturnalia-juhlan lisäksi nykyisen joulumme taustalla on
toinenkin pakanallinen juhla,
nimittäin germaanien keskitalven juhla, joka on ruotsiksi
jul. Siitä ovat suomen kieleen
tulleet sanat joulu ja juhla.
Nykyinen joulumme on
kuitenkin pääosin kristillistä perua, mistä muistuttaa
mm. englannin kielen joulua
tarkoittava sana Christmas,
sananmukaisesti Kristuksen
messu. Joulua on perinteisesti
vietetty Jeesuksen syntymäpäivänä. Kristillistä perinnettä
joulussa edustavat mm. lahjojen antaminen, joulumusiikki
ja joululaulut, joulukortit, jouluateria ja erilaiset joulukoristelut, kuten esim. joulukuusi.
Joululaulut ovat oleellinen
osa joulua. Niitä on tiettävästi laulettu jo 1200-luvulla.
Joululauluista kauneimpia on
Maa on niin kaunis (virsikirjassa virsi 30), joka tunnetaan
myös Toivioretkellä-nimisenä.
Toivioretkellä eli pyhiinvaelluksella laulussa ollaankin. Yksi
laulun säkeistä on ”ihana on

sielujen toiviotie”. Partioaikaisista muistoista parhaimpia
ovat illat leirinuotiolla. Silloin
tartuimme toinen toistamme
kädestä ja lauloimme yhdessä
Maa on niin kaunis -laulun.
Sanat kaunis ja ihana ovat
hyvin jouluisia sanoja. On kaunista antaa lahjoja, ja lahjoja
on ihana saada. Joulukorteissa
kaikki on kaunista ja ihanaa.
Ne heijastavat mennyttä maailmaa ja maailmaa, jota ei ole
koskaan ollutkaan. Mutta toivo
elää ja varsinkin jouluna.
Paitsi joulukortit ovat perinteisiä myös joululaulut. Niitä
lauletaan usein kuorossa, esimerkiksi Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa sekä koulun joulujuhlissa. Englannin
kielen sana carolling tarkoittaa
vanhaa tapaa kulkea talolta
talolle joululauluja kuorossa
laulaen. Täällä Oulun Stockmannilla voi joulusesongin
aikaan
nähdä joululauluja
laulavan kuoron kiertelevän
osastolta toiselle. Se on moderni, kaupallistunut versio vanhasta englantilaiseen jouluun
kuuluvasta traditiosta.
Valkea joulu (White Christmas) on kaikkien tuntema
amerikkalainen
joululaulu,
mutta siinä ilmaistu tunne ja
toive on vahvasti suomalainen. Oikea joulu on valkoinen. Maass’ on hanki ja järvet
jäässä. On hanget korkeat,
nietokset. Viimeksi mainitun
joululaulun sävelsi Jean Sibelius. Sen sanat ovat vähemmän
tunnetun Vilkku Joukahaisen.
Hänen samanniminen runonsa
ilmestyi Joulupukki-lehdessä
vuonna 1901. Vilhelm (Vilkku) Joukahainen oli opettaja,

toimittaja ja runoilija, toimipa
hän myös Maalaisliiton kansanedustajana ja jopa ministerinä.
On hanget korkeat nietokset -laululla oli erikoisasema
Sibeliuksen kotona Ainolassa:
perheen joulunvietto alkoi tällä kappaleella, jonka säveltäjämestari itse soitti flyygelillä.
Sibeliuksen säveltämä joululaulu on myös En etsi valtaa,
loistoa. Sen alkuperäiset ruotsinkieliset sanat ovat Sakari
Topeliuksen kynästä ja peräisin
vuodelta 1887. Laulussa rukoillaan ”taivaan valoa ja rauhaa
päälle maan” niin rikkaille
kuin köyhillekin. Topeliuksen
käsialaa on myös runo Sparven
on julmorgonen eli Varpunen
jouluaamuna, joka tunnetaan
Otto Kotilaisen säveltämänä
joululauluna. Laulu on surullinen, ”varpuseni onneton”, ja
siinä kuvastuu Topeliuksen itsensä kokema suru sen johdosta, että hänen poikansa kuoli
runon kirjoittamista edeltävän
vuoden keväänä.
Perinteisissä joululauluissa
ilmaistu joulun sanoma välittyy hyvin myös joulukorttien
kuvastossa, joissa esiintyvät
kaikki joulun keskeiset symbolit: enkelit, joulun kellot,
joulukuuset, kynttilät, joulukirkko, joulupukki ja tontut,
joulupuuro, metsän eläimet,
leikkivät lapset jne.
Joulukortit ovat peräisin
Englannista. Vanhin Suomessa
lähetetty joulukortti tunnetaan
vuodelta 1871. Tapa yleistyi
1900-luvun taitteessa. Suomalaiset ovat ahkeria joulukorttien postittajia. Vuosittain niitä
lähetetään noin 50 miljoonaa,

joista viisi miljoonaa menee
ulkomaille. Nykyisin joulukortin voi lähettää kätevästi
myös sähköisenä, kännykällä
tai tietokoneella.
Joulukortit ilahduttavat ja
luovat omalta osaltaan joulutunnelmaa. Korttien kaunista
kuvakieltä säestävät joulutervehdykset kuten Hyvää joulua
ja God jul. Englannissa toivotetaan Merry Christmas eli
Iloista joulua. Anglosaksisissa
maissa joulun juhlinta onkin
vanhastaan iloisempaa kuin
muualla. Joulupukkikin kuvataan huomattavan vatsakkaana ja joviaalina vanhana pappana. Hän on Father Christmas
ja etenkin Amerikassa Santa
Claus, joka on Pyhä Nikolaus
ja peräisin Hollannista. Siinä, missä Korvatunturin pukki
aattoiltana näyttäytyy kilteille
lapsille ja toimittaa lahjat omakätisesti perille, Santa Claus
lentelee taivaalla kahdeksan
poron vetämässä reessä ja
pudottaa lahjat savupiipusta.
Kelpo suoritus molemmilta!
Joulu on nykyisin varsin
kaupallinen kulutusjuhla, mutta myös toisenlainen joulu on
saamassa jalansijaa. Sen taustalla on se tosiasia, että emme
elä enää lintukodissa, vaan
globaalissa maailmassa, jossa
eettisyys ja ekologisuus ovat
tärkeitä arvoja. Niinpä hyvän
joulumielen voi saadakin lahjoittamalla vaikkapa huovan
tai koulupuvun jollekin kehitysmaan lapselle. Silloin kokee
ehkä syvimmin sen tunteen,
joka sisältyy Maa on niin kaunis -laulun sanoihin ”maailman kautta kuljemme laulain,
taivasta kohti matka vie”. •

Joulu tulee ... lahjaksi Nyyssös-tuotteita
ISÄNNÄNVIIRI

95,Tilaukset:
Esko Nyyssönen,
puh. 0400 237 671

PIKEEPAITA

9,LIPPIS
8,SOLMIOPIDIKE 10,STANDAARI
25,Tilaukset:
Lempi Markkanen,
puh. 040 731 2833

10,-

VAUVOJEN BODY
10,LASTEN T-PAITA
10,T-paidat ja bodyt ovat yksilöllisiä ja parhaiten valikoiman näkee nettisivuilta
www.nyyssonen.info/
sukuseura_tuotteet.
Tilaukset:
Marianne Sartomaa,
puh. 0400 488 696

Seuratoiminnan
tukijat

Liikennesuunnittelu
Aluesuunnittelu
Ympäristösuunnittelu
Tie- ja katusuunnittelu
Hankintapalvelut

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

Plaana Oy | Hallituskatu 36 A | 90100 Oulu
puh. 0207 999 740 | fax. 0207 999 749 | www.plaana.fi

SPK Valomainos 12 x 1,4 m

SPK Valomainos 12 x 1,4 m
SPK Valomainos 12 x 1,4 m

Kaide- ja Aitatyö Oy

SUOMEN TEIDEN
HYVÄKSI

Graniittirakennus
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