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Hallitus tiedottaa
Tue DNA-tutkimusta
Voit tukea hanketta vapaaehtoisesti 10 eurolla jäsenmaksun yhteydessä.
Aktiivisin seuran jäsen
Sukuseura palkitsee aktiivisimman jäsenensä ensimmäisen kerran vuoden 2014
syksyllä. Ole siis aktiivinen
jäsen! Toimintavinkkejä löydät yhdistyksen kotisivuilta, www.nyyssonen.info.
Ehdotukset hallituksen jäsenille (joita ei kuitenkaan
voida palkita).

Nyyssöset juhlivat Karttulassa 6.7.2013.
Etualalla väistynyt puheenjohtaja Heikki
Nyyssönen keskustelee Heino Nyyssösen
kanssa. Juhlasta lisää keskiaukeamalla.

Uusi hallituksen jäsen Timo Nyyssönen
• Timo Nyyssönen,
Hämeenlinna
Olen 39-vuotias, syntynyt Mikkelissä ja siellä viettänyt ensimmäiset pari vuosikymmentäni. Kaksikymppisenä muutin
Turkuun opiskelemaan. Olen
aina ollut kiinnostunut kansainvälisyydestä ja lukuvuoden 1999–2000 vietinkin vaihdossa Kielissä, Saksassa.
Työkseni pyörittelen lakiasioita. Olen auskultoinut Tampereella ja tämän jälkeen seurannut työtä aikalailla ympäri Suomea tänne Hämeenlinnaan.

Työtehtävät ovat vaihdelleet
virkistävästi ja monipuolisesti
kansainvälisen oikeuden assistentista pankkilakimieheen.
Tällä hetkellä työskentelen
Puolustusvoimissa sotilaslakimiehenä.
Kotopuolessa toimintaa on
yli kymmenen vuotta johtanut
avopuoliso Satu. Parisen vuotta on vierähtänyt remontoidessamme rivitaloasuntoamme.
Tutuksi ovat käyneet niin
hiomakone kuin rautakaupan
valikoimakin. Pian alkaa olla
valmista ja saa nostaa hetkeksi
jalat pöydälle.
Harrastuksistani voisin maininta beach-volleyn, matkailun, pienoismallien rakentelun
ja valokuvauksen. Beach-volleyn pelaamisen aloitin Mikkelissä 90-luvun alussa, kun
kavereiden kanssa kinusimme kaupungilta luvan rakentaa Pitkäjärvelle peliin sopiva
kenttä. Siitä asti olen palloa
hiekalla läiskinyt aina kun
mahdollista.
Pienoismallien rakentamisen
aloitin yläasteikäisenä. Vuonna

2007 keräsin kaiken aiheesta
vuosien varrella oppimani yhteen, ja kirjoittamani Pienoismallirakentajan käsikirja näki
päivänvalon. Pienoismallipuolella kiinnostavat tällä hetkellä
1930-luvun menopelit: juuri
nyt työpöydällä on rakentumassa vuoden 1939 Ford V8
kuorma-auto (malli 99T).
Valokuvaus on harrastuksistani uusin. Kipinän siihen sain
toimittajatuttavan opastuksella
ja yllytyksestä. Eniten pidän
luontokuvien näpsimisestä.
Sukutarinat ovat tulleet jo
lapsena tutuiksi kun isäni
Arttu niitä kertoi iltaisin. Kertomuksista on jäänyt mieleen
kertomukset entisaikojen elintavoista, jutut kaikenlaisista
kepposista mitä he pieninä pojankoltiaisina olivat tehneet, ja
erityisesti Kustaava-mummonsa taikauskoon liittyvät tarinat.
Uuteen tehtävään sukuseuran hallituksessa astun innolla.
Suku osaltaan määrittää sen,
mitä kukin meistä on. Sen
vuoksi on kiinnostavaa päästä
hoitamaan yhteistä asiaa. •

Nuorten sukuseura
Sukututkimus ja sukuseurojen jäsenyys kiinnostaa
enemmän iäkästä väkeä
kuin nuoria. Joskus kiinnostus syntyy niin myöhään,
että osa tiedoista on jo peruuttamattomasti kadonnut.
Nyt etsimme sukuseuralle
nuorisotoiminnan vetäjää.
Kuvia ja kirjoituksia
jäseniltä kaivataan!

seuran
Nyyssösten Su

INFO
www.nyyssonen.info
Esko Nyyssönen
puheenjohtaja
esko.nyyssonen@
nyyssonen.info /
puh. 0400 237 671
Pinttitie 3, 14500 Iittala
Heidi Markkanen
jäsenasiat
heidi.markkanen@
nyyssonen.info
Ari Kankkunen
tutkimusvastaava,
sukutietojen tilaukset
ari.kankkunen@
saunalahti.fi /
puh. 040-8253 304
Kanervakuja 6 A 1,
78850 Varkaus
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Puheenjohtajan
palsta
• Esko Nyyssönen, Iittala

Arvoiset Nyyssösten
Sukuseuran Jäsenet!
Vietimme Karttulassa viime kesänä viidennen yhteistapaamisemme. Kohtaamisemme sukujuhlassa ovat aina olleet
kokoontumisen arvoiset, lämminhenkiset ja vahvasti mieliimme jäävät. Poikkeusta ei tehnyt viime kesäinenkään
tapahtumamme Karttulassa. Kaikkinensa se varmasti vastasi
odotuksiamme, jopa ylittäen ne. Sydän lämpöä tuntien osaltani kiitänkin vielä kaikkia sen onnistumisen eteen ponnisteluitaan tehneitä, niin järjestelyistä vastanneita, erinomaisen
kyvykästä ohjelmamme juontajaa, kaikkia esiintyjiä ja ohjelman suorittajia kuin myös, ei suinkaan vähiten, kaikkia
mukana olleita sukuseuralaisiamme läheisinensä!
Kuten kaikissa aiemmissa kesätapahtumissamme, rikoimme taaskin sadan mukanaolijan rajan! On hienoa ja haasteellistakin jatkaa arvokasta vapaaehtoistyötä juuriamme
tunnustellen tällä jäsenistömme osoittamalla tuella! Olemme
Nyyssösiä, vaikka äitiemme sukuperimän ja avioliittojen
kautta osa meistä toista sukunimeä kantaakin.
Sukuseuratoimintamme on saanut varsin vahvat perustat sen ensimmäisen puheenjohtajan Paavo Nyyssösen ja
toisena ”laivamme peräsimessä” olleen Heikki Nyyssösen
sekä motivoituneen ja tehtäviinsä kiitettävällä, innostuneella asenteella työskennelleen hallituksen johdolla. Henkilövaihdoksia hallituksemme on kokenut varsin vähän.
Ilman jäsenistön osoittamaa tukea ei suinkaan hallitus yllä
saavutuksiin, joista voidaan mainita mm. Heikin 9-vuotisen
puheenjohtajakauden aikana saatu vuoden 2007 toiminnastamme ”aktiivisin sukuseura” -maininta Sukuseurojen
Keskusliitolta sekä vuonna 2010 sukuseurojen kotisivujen
sijoittuminen voittajaksi! Onnittelumme vielä meille kaikille!
Sukukokouksemme Karttulassa valitsi seuraavalle 3-vuotiskaudelle ”työrukkasekseen” hallituksen, joka ei suurempia muutoksia kokoonpanokseen saanut. Heikki Nyyssönen
ilmoitti ansiokkaan 9-vuotiskautensa ollessa päättymässä,
ettei enää asetu ehdolle puheenjohtajavalinnassa. Samoin
allekirjoittanut toi jo aiemmin esille, että mielellään suo
paikkansa hallituksessa uudelle, verekselle voimalle, oltuaan
hallituksessa 11 vuoden ajan. Koska muita ehdotuksia ei puheenjohtajaksi tullut, tulin valituksi tehtävään seuraavaksi
kolmeksi vuodeksi. Esitän täten jäsenistöllemme lämpimän
kiitokseni luottamuksestanne! Saimme toki myös uutta verta
hallitukseemme. Varapuheenjohtajaksemme valittiin Timo
Nyyssönen, joka itse esittäytyy lähemmin tässä tiedotteessa.
Lämpimästi tervetuloa hallitustyöskentelyymme mukaan,
Timo! Timo tulee mm. hoitamaan vastuullista tehtävää
yritysyhteistyö-henkilönä. Sukukokouksemme kutsui myös
kaksi uutta kunniajäsentä sukuseuraamme, Heikki Nyyssösen ja Aki Nyyssösen. Parhaimmat onnittelumme vielä
Heikille ja Akille!
Hallituksemme nimissä kiitän lämpimästi kaikkia sukuseuramme hyväksi antamastanne tuesta ja toivotan kullekin
läheisinensä parhainta Joulun odotuksen aikaa ja sen viettoa
sekä Onnea ja Menestystä Vuodelle 2014! •

Kertausta DNA-tutkimuksesta
Virtasalmen ja Pohjanmaan
sukuhaarojen osalta
• Ari Kankkunen,
Varkaus
FTDNA:n (Family Tree) testivalikoimasta sopi meidän
tarkoituksiimme Y-DNA testi,
joka seuraa isälinjaa. Testiä
varten otettiin mm. seuraavat
näytteet:
– Virtasalmen sukuhaara:
Reino Nyyssönen
– Pohjanmaan sukuhaara:
Esko Heikinmäki
Esko Heikinmäen sukujuuret
johtavat Erik (Erkki) Laurinpoika Nyyssöseen, joka syntyi
1679 Ähtärissä ja kuoli 1762
Evijärvellä (Åby, Lill-Lassila).
Isälinja jatkuu Kupilan nimellä
ja päätyy Vehkamäen kautta Kalle Kustaa Eliaksenpoika
Heikinmäkeen, jonka jälkeläinen Esko Heikinmäki on.
Erik Laurinpoika Nyyssöstä
ei ole voitu kirjallisin lähtein
yhdistää varmasti päähaaraan.
”Paperipolku” ei vienyt perille
asti.
Yhteenvetona DNA-tutkimuksen tähänastisista tuloksista voidaan todeta, että ne
ovat joka suhteessa positiiviset. Virtasalmen haaran ja
Pohjanmaan haaraan yhteys
päähaaraan vahvistui, jälkimmäisessä tapauksessa nimen-

omaan Evijärven Nyyssösten
osalta.
Virtasalmen
sukuhaaran
kantaisän Pekka Nyyssösen
(Taulu 1) juuret on yhdistetty
Erkki J. Hämäläisen toimesta usean Virtasalmen Tikkalanmäen isäntäketjun kautta
Joroisten Savuniemeen. Aina
on kuitenkin muistettava, että
on kysymys asiakirjojen tulkinnasta, mutta Hämäläisen
laadukasta tukimusta on pidettävä luotettavana. Tästä tarkemmin tulevassa sukukirja
II:ssa.
DNA-maallikkoina
tarvitsemme myös asiantuntevaa
suunnitteluapua ja etsimmekin koordinaattoria, joka
syventyisi vain tähän tutkimuksen osa-alueeseen.
Lisäksi tutkimus nielee varoja, joita sukuseuralla on niukalti. Tämän vuoksi käännymmekin jäsenistömme puoleen
ja toivomme mahdollisimman
monen huomioivan mahdollisuuden tukea hanketta vapaaehtoisesti 10 eurolla jäsenmaksun yhteydessä.
(Lähteenä on osin käytetty
Heikki Nyyssösen kirjoitusta
”Nyyssösten dna-tutkimuksen
ensimmäisiä tuloksia” Tiedotteessa nro 24.) •

Syntyneitä

Sofia Kristiina Porraskorpi
19.5.2013 Espoossa
Mitat: 4110 g, 55 cm.
Vanhemmat:
Laura ja Juha Porraskorpi
(taulu 60)

Nelli Maria Nyyssönen
29.5.2013 Suonenjoella
Mitat: 2850 g, 49 cm.
Vanhemmat:
Laura ja Juuso Nyyssönen
(taulu 956)

Rek.nro 181039
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Sukujuhla Karttulassa
• Heikki Nyyssönen, Oulu
Viime heinäkuun kuudentena,
Runon ja Suven ja Eino Leinon
päivänä, Nyyssösten sukuseura vietti 5. sukujuhlaansa
kalakukkokaupunki Kuopioon
nykyisin kuuluvan Karttulan
Syvänniemellä. Juhlapaikkana oli suurliikemies Herman
Saastamoisen alun perin navetaksi rakennuttama jykevä
kivirakennus, Hermannitalo,
joka nykyään toimii kokous- ja
harrastustilana sekä kesäteatterina. Syvänniemen luonnonkaunis miljöö tarjosi juhlalle
upeat puitteet.
Edellisen illan ja yön sateinen ja tuulinen sää vaihtui
juhlapäivänä kesäiseksi pilvipoudaksi, ja puolilta päivin
saimme jo nauttia ihanasta
auringonpaisteesta. Aamuyhdeksältä Hermannitalon iso
sali alkoi vähitellen täyttyä
juhlavieraista. Ensimmäinen
”ohjelmanumero” oli perinteinen aamukahvi, jota ilman
minkään sukujuhlan ei voi ajatellakaan alkavan. Lupsakoilla
oekeilla immeisillä juttu luistaa aikaisin aamullakin, mutta
kuten tunnettua kahvi avaa
kaikki mahdolliset ”tunnelukot” ja kirvoittaa lopullisesti
jopa poikkeusyksilöidenkin eli
harvakseen huastelevienkin
kielenkannat. Siinä seurustel-

Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Esko Nyyssönen Iittalasta.

lessa ja kuulumisia vaihtaessa
lyötiin sukujuhlaan miellyttävän yhdessäolon ensi tahdit.
Juhlan päänäyttämönä oli
Hermannitalon 300-paikkainen
auditoriotyyppinen teatterisali,
jossa duo Seppo Koskinen jo
viritteli instrumenttejaan. Sepon ja Olli Vehviläisen musiikista saimme nauttia moneen
otteeseen juhlan aikana. Muistissa on mm. Sepon herkästi
esittämä Einon Leinon sanoihin sävelletty Elegia.
Minuuttiaikataululla suunnitellun ohjelman luotsaaminen
ohi mahdollisten karikoiden
on vaativa tehtävä, mutta
Pertti Nyyssönen (Suonenjoki)
hoiti sen mallikkaasti. Yhdessä
lauletun Savolaisten laulun jälkeen Pertti toivotti juhlaväen
tervetulleeksi, minkä jälkeen
minun tehtävänäni oli suorittaa juhlan virallinen avaus.
Näiden alkuseremonioiden
jälkeen estradille astui ensimmäinen juhlapuhuja, Erkki
Taarasti Syvänniemen kyläyhdistyksestä. Erkki toimii oppaana ja tarinoijana Syvänniemen historiakierroksella ja
oli siten juuri oikea henkilö
valottamaan Syvänniemen ja
laajemminkin koko Karttulan
värikästä menneisyyttä. Vielä
noin sata vuotta sitten Syvänniemellä oli vilkas tehdasyhdyskunta keskuksenaan yksi
aikakautensa suurimmista lankarullatehtaista. Rullatehdas ja
muut alueella toimineet tehdaslaitokset kuten rautaruukki
ja höyrysaha antoivat työtä ja
toimeentuloa myös monelle
Karttulan Nyyssöselle. Erkin
mukaansa tempaava esitys vei
meidät mielessämme pikakierrokselle Syvänniemen kiehtovalla historiapolulla.
Erkin päätettyä esityksensä
lavan valtasi Savon murremestari Lauri Andersin. Lauri esitti
jäljittelemättömään tapaansa
kolme hauskaa murrejuttua.
Niitä kuunnellessa tuli ajatelleeksi, miltä samat jutut
olisivat kuulostaneet esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan murteella esitettyinä. Voi olla niin,
että savolaisten ja pohjalaisten
murrejutut eroavat toisistaan
myös sisällöltään ja aihepiiril-

Nyyssös-tuotteet tekivät kauppansa. Eila Stenhäll (o.s. Nyyssönen) kaupanteossa Lempi Markkasen kanssa.

Serkukset Jussi Nyyssönen ja Reino Nyyssönen tapasivat
sukujuhlassa pitkästä aikaa uudelleen.
tä. Kyse on kulttuurierosta.
Vielä ennen lounasta kuultiin sukuseuran tutkimusvastaavan Ari Kankkusen (Varkaus) selkeä ja kattava yhteenveto sukututkimustilanteesta ja
Nyyssösten II sukukirjan nykyvaiheesta. Uuden sukukirjamme senhetkinen vaikuttavan
näköinen versio oli juhlan
ajan näytteillä Hermannitalon
isossa salissa.
Sanotaan, että armeija marssii vatsallaan, eikä sukujuhlassakaan pitkälle pärjätä ilman lounasta. Sen ja myös
kahvitarjoilun toimitti meille
lähietäisyydellä sijaitseva maaseutuhotelli Eevantalo, jossa
oli tarjolla myös majoitustiloja.
Lounaaseen oli varattu runsas
tunti, joten aikaa jäi myös
myynnissä olleisiin tuotteisiin
ja kirjaesittelyihin tutustumiseen.
Iltapäivän ohjelma alkoi dosentti Heino Nyyssösen esitelmällä aiheesta Onko sukunimi
rasite? Vastaus tähän kysymykseen on tietysti joissakin tunnetussa esimerkkitapauksissa
itsestään selvä. Heino käsitteli
kuitenkin aihettaan laajemmin
ja liitti sen ylipäätään nimiin
ja nimeämisen problematiikkaan. Vaikka esiintyjä olikin
tiedemies ja tutkija, yleisö
ei missään vaiheessa alkanut

liikehtiä levottomasti kelloaan
vilkuillen. Päinvastoin. Heinon esitys oli yleistajuinen
ja huumorin ja anekdoottien
sopivasti maustama.
Auditoriossa pidettiin myös
sukuseuran vuosikokous, jossa sääntömääräisten asioiden
lisäksi nimettiin kaksi uutta
kunniajäsentä ja jaettiin erityisistä ansioista sukuviirit kolmelle henkilölle. Uudet kunniajäsenet ovat Aki Nyyssönen
(Savonlinna) ja Heikki Nyyssönen (Oulu). Viirin saivat Kaisa
Nurhonen, Kari Kolehmainen
ja Eeva Partanen.
Tavanomaisten vuosikokousasioiden ohella esityslistalla
oli uuden hallituksen valinta.
Tällöin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Esko Nyyssönen
(Iittala), varapuheenjohtajaksi
Timo Nyyssönen (Hämeenlinna) ja muiksi jäseniksi
uudelleen Heidi Markkanen
(Espoo), Marianne Sartomaa
(Pieksämäki), Ari Kankkunen
(Varkaus), Kari Pekka Nyyssönen (Leppävirta) ja Pertti Frisk
(Loimaa).
Vuosikokouksesta siirryttiin
takaisin isoon saliin nauttimaan kahvi- ja täytekakkutarjoilusta miellyttävän yhdessäolon merkeissä. Kahvituksen
jälkeen juhla jatkui vielä teatteriesityksellä. •

Seuratoiminnan tukijat

Liikennesuunnittelu
Aluesuunnittelu
Ympäristösuunnittelu
Tie- ja katusuunnittelu
Hankintapalvelut

Nyyssös-tuotteet
Uusi Nyyssös-tuote nilkkasukat

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

Graniittirakennus

Kallio Oy

Musta, 72% puuvilla, 20% polyamidi, 2% elastaani
Naisten koko 37–40. Miesten koko 41–44.

Tilaa 9.12.2013 mennessä,
saat sukat jouluksi!

8,-

Toimitukset vuoden loppuun
ilman postiennakkoa!
Tilaukset: Lempi Markkanen,
puh. 040 731 2833
Muut Nyyssös-tuotteet
• Nyyssösten Suku I -kirjaa jälleen saatavissa!
Kirjaa on painatettu lisää 50 kpl. 75,• Isännänviiri 95,Tilaukset: Esko Nyyssönen, puh. 0400 237 671
• Pikeepaita 9,- • Lippis 8,- • Pinssi 5,• Pöytästandaari 25,- • Solmiopidike 10,Tilaukset: Lempi Markkanen, puh. 040 731 2833
• Lasten body ja t-paita 10,Tilaukset: Marianne Sartomaa, puh. 0400 488 696

Nyyssöset historian lehdillä
21.10.1871
Tapio nro. 42 sivu 3
Wiime keskiwiikkoa vasten yöllä pois
tuli varkaan käden kautta Elias Nyyssösen torpasta Niuwanniemellä, ko-

dasta, keitto-sialta: yksi haahloista
riippuwa 35 kannun wetonen pata,
sekä rannalta kierimissä riippu´aa neljä werkkoa, joissa kahdessa oli nyöri
ainat ja toisissa kahdessa koti-ketruu
rihmasta kerrotut, kuin myös käpryissä ja kiweksissä nimipuukstaawit, joko
A eli N.
Se rehellinen ihminen, joka näistä
jotain tietäisi, tekisi hyvin ja palkintoa wastaan ilmoittaisi kaupungissa
merimies Salomon Koposelle rowasti
Zitting´in talossa eli omistajalleen Niuwanniemellä.

Myytävänä Paavo Nyyssösen kirjoittama kirja

Lempyyn Historia

Suonenjoen pitäjän Lempyyn kylän historiasta kertovassa kirjassa on 174
sivua, 9 karttaa + valokuvia. Historia alkaa kivikaudesta noin 2000–3000
vuotta ennen Kristuksen syntymää. Kirjassa käsitellyt aiheet: asukkaat,
sodat, elinkeinot, isojako, ruotulaitos, maanomistusolot, tieverkon kehitys,
opetus, kirkko, kylän erikoispersoonat sekä omakohtaiset aiheet.

Kirjan hinta on 20 €/kpl + posti- ja pakkauskulut.
Tilaukset puh. 0500 439 433 tai paavo.nyyssonen@kolumbus.fi

