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• Heikki Nyyssönen, Oulu

Nimien alkuperä on mielen-
kiintoinen. Esim. Jäppilän nimi 
johtuu Jakobista eli skandina-
vilaisittain Jepestä, josta on 
sitten muodostunut sukunimi 
Jäppinen. Jäppiset olivat Jäp-
pilän ensimmäisiä asukkaita, 
mutta eivät kuitenkaan aivan 
ensimmäisiä, sillä monet seu-
dun paikannimistä ovat saa-
melaisperäisiä. Sellainen on 
mm. Maijootjoki, jossa sana 
maijoot tarkoittaa majavaa. 

Jäppilä on myös yksi Nyys-
sösten suvun kantapaikoista. 
Nyyssösiä Jäppilään tuli mm. 
Joroisista. Vuonna 1894 Jäp-
pilään saapui Nyyssösmies, 
joka oli syntynyt ”synkässä 
metsässä”. Sitä tarkoittaa pai-
kannimi Jämsä. Kyseinen mies 

oli 6.10.1869 syntynyt Herman 
Nyyssönen (taulu 1030), joka 
Jäppilään saavuttuaan avioitui 
Pieksämäeltä kotoisin olleen 
Miina Herrasen kanssa. Her-
man ja Miina rakensivat talon 
ja perustivat tilan. Tästä Sor-
mulaksi sanotusta tilasta kas-
voi yksi Jäppilän suurimmista. 

Hermanni-isäntä oli ilmeisen 
uudistusmielinen. Sormulaan 
tuli nimittäin 1920-luvulla säh-
kövalot. Herman rakensi oman 
”sähkötehtaan”, jonka turbiini 
pyöri vesivoimalla. Sähköteh-
taassa, joka oli hirsirakennuk-
sessa Maijootjoessa, oli 12 
hv:n turbiini ja 9 hv:n tasa-
virtageneraattori. Sähkön häi-
riöttömästä saannista vastasi 
suutari Hämäläinen mökissään 
Maijootlammen eli Majava-
lammen rannalla.

Hermannille ja Miinalle syn-
tyi kaikkiaan 11 lasta. Kaik-
ki eivät selvinneet aikuisiksi. 
Ukko-Hermannin jälkeen Sor-
mulan isännäksi tuli perheen 
nuorin poika, joka oli myös 
Herman ja sai kutsumanimek-
seen varsin loogisesti Poika-
Hermannin. Sukukirjan taulus-
sa 1043 on pitkä luettelo Poika-
Hermannin luottamustoimista. 
Herman junior oli mukana 
politiikassakin, mm. Keskus-
tapuolueen (myöh. Suomen 
Keskusta) paikallisosaston pu-
heenjohtajana.

Poika-Hermannikin lepää jo 
perheen sukuhaudassa Jäppi-
län hautausmaalla. Hautaus-
maa on kauniin 140-vuotiaan 
puisen ristikirkon läheisyydes-
sä ”syvänsinisen järven” ran-
nalla. Sitä Syvänsi tarkoittaa. •

Sormulan isäntä Ukko-Hermanni

Tutkimustilanne ja sukukirja II
• Ari Kankkunen, Varkaus

Sukutauluja (täydennys Suku-
kirja I:n tauluihin tai kokonaan 
uutta tietoa) on tällä hetkellä 
koossa 1780 taulun verran 
(henkilömäärä 7694). Nimen-
kantajia on koossa yhteensä 
(Sukukirja I ja II) 3922 hen-
kilöä ja sukuun yhdistettyjä 
Nyysinen-nimisiä 16 henkilöä.

Virtasalmen sukuhaara 
on viimein saatu yhdistettyä 
pääsukuhaaraan seuraavin pe-
rusteluin: ”Pidän Lauri Paa-
vonpoika Nyyssöstä samana 
henkilönä kuin NS I-kirjassa 
pääsukuhaaran taulussa 4. 
Sen tiedot sopivat melko hyvin 
yhteen omien tietojeni kans-
sa.” (FL, sukututkija Erkki J. 
Hämäläinen tutkimuksessaan 
16.6.2010). Sukuhaaran polku 
Sukukirja I:n taulusta 4 Virta-
salmen sukuhaaran kantaisään 
Pekka Nyyssöseen on tutkittu 
Hämäläisen toimesta niin huo-
lellisesti kuin se niukkojen läh-

teiden mukaan on mahdollista.
Pohjanmaan sukuhaaran 

lähtökohdat on selvitetty. Su-
kuhaaraa ei ole saatu yhdistet-
tyä muuhun sukuun. Yhteyden 
selvittämiseksi olisi tehtävä 
lisää DNA-kartoituksia.

DNA-tutkimusta on jatkettu 
Suomi DNA -projektin Lauri 
Koskisen ohjaamana. Paavo 
Nyyssönen ja Heikki Nyyssö-
nen ovat toimineet hankkeen 
koordinaattoreina.

Rautalammin sukuhaaran 
yhteys pääsukuhaaraan on 
selvitetty Erkki J. Hämäläisen 
toimesta. Paavo Nyyssönen on 
tehnyt suuren työn tutkiessaan 
laajemmin tätä sukuhaaraa ja 
Marianne Sartomaa on ystäväl-
lisesti lupautunut jatkamaan 
tätä työtä.

Perukirjojakin on edelleen 
selvitelty. Perukirjat ovat ar-
vokas lähde, koska niihin 
on merkitty lähisuku, usein 
serkkuja myöten. Suvun jäse-
niä (pääasiassa Nyyssönen-

nimisiä) on perukirjoissa 178 
kpl Leppävirran, Suonenjoen 
ja Rautalammin alueelta.

Amerikasta Vöyrin Siirto-
laiskeskuksen kautta etsityt 
henkilöt on saatu yhdistettyä 
sukukirjaan. Uusin yhteystieto 
on saatu Leo Rissasesta (syn-
tynyt 20.12.1930 USA, New 
York, Bronx). Hänellä on kah-
deksan lasta, 15 lastenlasta ja 
useita lastenlastenlapsia. Leo 
on lupautunut auttamaan per-
hetietojen keräämisessä lasten 
kautta. 

Kari Pekka Nyyssönen on 
tekemässä alustusta vuoden 
1918 tapahtumista. Tämän 
alustuksen yhteyteen lisätään 
Paavo Nyyssösen kirjoituk-
set ko. vuoden tapahtumista 
(Nyyssöset suojeluskunnissa 
ja Nyyssöset punakaartissa). 

Sukukirjan toimituskunta 
jatkaa työskentelyään resurssi-
ensa puitteissa päämääränään, 
ei nopeasti tapahtuva julkaisu, 
vaan hyvä lopputulos! •
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Kevät on koittanut! Vähän tavallista myöhemmin, mutta 
mitä tuosta. Pääasia on, että nyt on näin ja kesä täällä tuossa 
tuokiossa.

Kevät toi mieleen elämän kevään. Olin nuorena opiskelija-
na professorin tentittävänä. Kun tentti oli ohi, proffa kysyi, 
olenko sukua tennismestari Reino Nyyssöselle. Reino oli 
siihen aikaan uransa huipulla – julkkis, niin kuin nykyään 
sanottaisiin. Vastasin hölmösti, että en tietääkseni.

Olisin hyvin voinut sanoa, että kyllä olen, herra professo-
ri! Reino on sukua, niin kuin muutkin Nyyssöset. Mutta se 
selvisi minulle vasta sukuseuraan liityttyäni. Se oli vuonna 
2002. Hallitukseen samana vuonna. Puheenjohtaja vuodesta 
2005. Kohta ”eläkkeelle”.

Tämä on ollut mielenkiintoista aikaa ja siitä jää mukavat 
muistot. Jätän puheenjohtajan tehtävät hyvillä mielin ja kii-
tollisena saamastani luottamuksesta ja tuesta. Sitä on tullut 
teiltä kaikilta ja erityisesti muilta hallituksen jäseniltä, joiden 
kanssa yhteistyö on aina sujunut erinomaisesti.

Yhdistystoiminnan tärkein voimavara on yhteistyö. Ilman 
sitä yhdistys ei voi toimia. Sukuseuramme on osoittanut 
yhteistyökykynsä. Siitä saimme julkisen tunnustuksen, kun 
seura valittiin vuoden 2007 aktiivisimmaksi sukuseuraksi. 
Samana vuonna ilmestyi myös sukukirja, Nyyssösten suku 
I. Se on jo saamassa jatko-osan. 

 Sukuseura, niin kuin kaikki yhdistykset, tarvitsee riittä-
vän määrän jäseniä toimiakseen kunnolla – synnyttääkseen 
tarpeeksi sisältöä, keskustelua ja ”pöhinää”. Sen lisäksi tar-
vitaan suppea aktiivinen joukko, jonka johtamana yhdistys 
antaa itsestään toimivan ja eläväisen vaikutelman. Se tehtä-
vä kuuluu hallitukselle.

Sukuseuramme hallitukset ovat aina pyrkineet hoitamaan 
niille uskotun tehtävän tunnollisesti ja hyvin, mutta tietoi-
sena siitä, että aina on parantamisen varaa. Olemassaolevia 
toimintatapoja voidaan tehostaa ja yrittää luoda uusia. Sitä 
varten tarvitaan kuitenkin lisää tekijöitä, sillä hallituksen 
resurssit ovat rajalliset. 

Jäsenmäärä on ollut näihin aikoihin asti ollut mukavassa 
kasvussa. Parin viime vuoden ajan jäsenmäärä on pysytellyt 
luvun 270 tuntumassa. Se on hyvä luku, mutta tavoitteen 
on tietysti oltava vielä korkeammalla. Meitä Nyyssösiä on 
paljon enemmän. Jäsenhankinnan ensimmäinen edellytys 
on, että sukuseurasta ollaan laajasti tietoisia. Tiedottami-
sessa Internet, toisin sanoen Facebook ja omat kotisivut, 
ovat yksi käyttökelpoinen väline. Siinäkin on varmasti vielä 
kehittämisen varaa. 

Nyyssösten sukuseura purjehtii myötätuulessa kohti vielä 
parempia aikoja!

Mitä parhainta kevään jatkoa ja kesän odotusta Teille 
kaikille! •

Puheenjohtajan
palsta
• Heikki Nyyssönen, Oulu

Hyvät Nyyssösten 
Sukuseuran Jäsenet!

Sukujuhla 6.7.2013

OHJELMA
8.30–	 Ilmoittautuminen	ja	kahvIt
10.00	 tervetulosanat	 Pertti	Nyyssönen
	 Juhlan	avaus	 heikki	Nyyssönen
	 Syvänniemen	historia	 Erkki	tarasti
	 tutkimustilanne	 ari	kankkunen
12.00	 LOUNaS
13.15		 Onko	nimi	rasite?	 heino	Nyyssönen
	 Musiikkiesitys	 Seppo	Rissanen
	 	 ja	Olli	vehviläinen
14.00	 vuosikokous	
	 –	palkitsemiset	
15.50	 tÄYtEkakkUkahvIt
17.00	 teatteriesitys

Nyyssösten sukuseura ry

ILMOITTAUTUMINEN (suotava)
Esko Nyyssönen

puh. 0400 237 671 tai
esko.nyyssonen@nyyssonen.info

15.6.2013 mennessä

MAJOITUS
Maaseutuhotelli Eevantalo

Keihäskoskentie 150, 71570 Syvänniemi
puh. 017 384 1470, 050 520 4848

www.eevantalo.fi
Hinnat: 2 hengen huone 90 €, 1 hengen huone 75 €, 
3 hengen huone 132 €, hinnat sisältävät aamiaisen. 
Huoneistot (2 kpl) 190 € / 4 henkilöä sis aamiainen, 170 € il-
man aamiaista, asuntoautopaikka sähköpistokkeella 20 €/vrk.
Varaa majoitus suoraan Eevantalolta 31.5.2013 mennessä!

Osallistumismaksu 25 €/aikuinen, 
alle 12-vuotiaat puoleen hintaan. 

Hintaan sisältyy kahvit ja teatteriesitys.
Lounas 15,50 €/aikuinen, 

5–12-vuotiaat puoleen hintaan.

JUHLAPAIKKA
Hermannitalo

Postitie 32, 71570 Syvänniemi
Nyyssönen-opastuskyltit Kuopio–Tervo tien nro 551  

itä/länsi-tienhaaroista Syvänniemeen.
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HErMANNITALO
Hermannitalo valmistui vuonna 1906 arkkitehti J.W. Ström-
bergin suunnittelemana Saastamoinen Oy:n jugendtyyliseksi 
kivinavetaksi. Se tarjosi osaltaan työpaikkoja, olihan siinä tilat 
140 lehmälle ja 26 hevoselle. Nykyinen omistaja on Kuopion 
kaupunki. Taloa käytetään kokoontumiseen ja harrastamiseen 
sekä monipuolisena juhlapaikkana. Hermannitalossa toimii 
kesällä myös Teatteri Hermanni (Syvänniemen Hermanni ry) 
300-paikkainen sisätiloissa toimivia kesäteatteri.

SyväNNIEMEN KyLäN PIENOISMALLI 
HErMANNITALOSSA

Nyyssösten sukuseuran sukujuhla ja kokous järjestetään lau-
antaina 6.7.2013 Karttulan Syvänniemessä. Itse juhlaa varten 
kokoonnumme upeassa jugendtyylisessä kivinavetassa, Her-
mannitalossa. Päivän lopuksi katsomme Teatteri Hermannin 
laulunäytelmän ”Tangoa, rautalankaa ja muita riitasointuja”.

Osallistumismaksu aikuisilta on 25 €, alle 12-vuotiaat ilmai-
seksi. Majoittua voi kävelymatkan päässä sijaitsevassa Maaseu-
tuhotelli Eevantalossa.

Tervetuloa Nyyssösten sukuseura ry:n sukujuhlaan!

TEATTErI HErMANNI  www.teatterihermanni.fi

”Tangoa, rautalankaa ja muita riitasointuja”

Laulunäytelmä kertoo Syvänniemen ja myös koko Suomen 
varsin myrskyisestä ajanjaksosta 1950–1960-lukujen vaiheessa. 
Politiikassa käytiin ankaraa kamppailua: Kekkonen valittiin täpä-
rästi presidentiksi ja yleislakko horjutti kansallista sopua. Uutta 
aikaa kohti katsottiin kuitenkin uteliaasti ja Karttulan oma laula-
ja Vieno Kekkonen nostatti mielialoja. Kansa sai niskansa kipe-
äksi, kun se tuijotti taivaalla liikkuvaa ensimmäistä Sputnikkia. 

1960-luvun alussa tanssin valtarytmit tango ja valssi saivat 
vakavan kilpailijan, rautalankamusiikin. Nuoriso etsi tietään ja 
uusia rytmejä, se hakeutui Kuopioon, Helsinkiin ja jopa Ruotsiin. 
Vanhempi väki seurasi ihmeissään, ehkä peloissaankin, mutta 
kehitys kulki eteenpäin. 

Aikansa ämpyiltyään syvänniemeläisetkin hyväksyivät uuden 
ajan salaisen aseensa huumorin ja laulun avulla.
Käsikirjoitus: Martti ”Maxi” Kaukonen
Ohjaus: Mauri ”Mami” Saikkonen
Sävelistä vastaavat Janne Nyyssönen, Reino Bäckström ja 
Meick Sepponen.

13-v SUKUJUHLA 6.7.2013 Karttulassa



 

Seuratoiminnan tukijat

Graniittirakennus 
Kallio Oy
Graniittirakennus Graniittirakennus 
Kallio Oy
Graniittirakennus 
Kallio Oy

Kaide- ja Aitatyö OySUOMEN TEIDEN
HYVÄKSI

Liikennesuunnittelu   
Aluesuunnittelu
Ympäristösuunnittelu 
Tie- ja katusuunnittelu
Hankintapalvelut

puh. 0207 999 740 | fax. 0207 999 749 | www.plaana.fi

Plaana Oy | Hallituskatu 36 A | 90100 Oulu 

Liikennesuunnittelu   
Aluesuunnittelu
Ympäristösuunnittelu 
Tie- ja katusuunnittelu
Hankintapalvelut

puh. 0207 999 740 | fax. 0207 999 749 | www.plaana.fi

Plaana Oy | Hallituskatu 36 A | 90100 Oulu 

VUOSIKERTOMUS 2008Toimivampi maailma

Destia Oy
Kumpulantie 11
PL 73, 00521 Helsinki
puhelin 020 444 11
www.destia.fi 

D
e

stia
 vuosikertom

us 2
0

0
8

I20900927_DESTIA_KANNET.indd   1 20.3.2009   07:33:36

vuoden kotiseututeko 2012 -tunnustus 
varkauden Seudun Sukututkijat ry:lle
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto 
ry myönsi kevätkokouksessaan 4.4.2013 
Kuopion Klubilla Varkauden Seudun Su-
kututkijat Ry:lle ”Vuoden kotiseututeko 
2012” -tunnustuksen. Tunnustuksen pe-
rusteina olivat ansiot ”Henkilöhakemisto 
Savon Tuomiokirjoihin 1639–1809” sekä 
”Savon Tuomiokirjatietokanta” hankkei-
den aikaansaamisesta. 

Varkauden Seudun Sukututkijat aloitti-
vat vuonna 2005 hankkeen tavoitteenaan 
saada aikaan nimihakemisto Savon tuo-

miokirjoihin. Nimistöä on mikrofilmeiltä 
skannattu digitaaliseen muotoon. Skan-
naustyötä ovat pääasiassa tehneet Työ-
voimatoimiston ja KELA:n avustuksella 
palkatut työharjoittelijat.

Savon tuomiokirjatietokanta on nimi-
hakemisto Savon ja Rautalammin alueen 
Ruotsin vallan aikaisiin kihlakunnanoike-
uksien pöytäkirjoihin vuosilta 1639–1809. 
Se löytyy sekä Suomen Sukuhistoriallisen 
yhdistyksen sekä Varkauden Seudun 
Sukututkijoiden sivustolta. Tietokannan 

kehittäjä on tuomiokirjahankkeen vastaa-
va Reijo Luostarinen. Tulokset julkistettiin 
Valtakunnallisilla Sukututkimuspäivillä 
Kuopiossa maaliskuussa 2012. Nimistöä 
tietokantaan kerätään edelleen. Hyötyä 
tästä on eniten sukututkijoille, mutta 
myös historioitsijoille, nimistötutkijoille 
ja oikeustieteilijöille. Tietokannan tekoa 
edisti omalta osaltaan Nyyssösten ja 
Luostaristen sukuseurojen antama tuki. 
Esityksen edellä mainitun Kotiseututeon 
myöntämisestä teki Varkaus-seura ry.


