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Osmo syntyi Sortavalassa 
27.4.1928 Taavi ja Aino Pöl-
läsen (o.s. Haverinen) van-
himpana lapsena. Perheen 
evakkotaival kulki Sortavalas-
ta Oulun ja Siilinjärven kautta 
Kuopioon. Siellä hän kirjoitti 
ylioppilaaksi (Kuopion lyseo) 
vuonna 1947. Hänet vihittiin 
papiksi Siilinjärvellä vuonna 
1956, sieltä hän aloitti myös 
pappisuransa. Uskonnon ja 
historian auskultointi tapahtui 
Jyväskylän normaalilyseossa, 
opettajana hän toimi Joensuun 
keskikoulussa, Itä-Suomen se-
minaarissa ja Karttulan yhteis-
koulussa. Vuosina 1959–1963 
Osmo toimi Pielaveden viral-
lisena apulaisena ja vuodesta 
1963 Kangaslammin kirkko-
herrana vuoteen 1967, jonka 
jälkeen hän siirtyi Leppävir-
ralle, vaimonsa kotipitäjään. 
Osmo teki Leppävirralla pitkän 
uran (1967–1985) pappina. 
Hänet muistetaan huumorin-
tajuisena ihmisten kuuntelija-
na sekä menneiden asioiden 
tutkijana.

Osmo kuvaili 60-vuotishaas-

tattelussaan itseään osuvasti 
seuraavasti: ”Nukun kuin kar-
hu, syön kuin hevonen, ulkoi-
len kuin hirvi, tutkailen kuin 
pöllö.” Koti, kirkko, koulu, 
perhe ja pappeus olivat tutki-
muksen ja taiteen ohella kes-
keisiä asioita Osmon elämässä. 

Eläkevuosina Osmo syven-
tyi tutkimaan historiaa sekä 
omaa ja vaimonsa sukuja, 
mm. Nyyssösiä. Hänet kutsut-
tiin ansaitusti Nyyssösten su-
kuseura ry:n kunniajäseneksi 
vuonna 2001. Hän oli mukana 
Leppävirran historian toimi-
kunnassa sekä Leppävirta-seu-
ran perinnejaostossa. 

Osmo rakasti aikaisia aa-
muja. Nuorempana hän aloitti 
aamun lukemisella, vanhem-
miten kävelylenkeillä. Eläke-
vuodet hän vietti Kuopiossa.

Osmo tutustutti minut yh-
teisillä retkillä suvun asuin-
paikkoihin Leppävirralla. Os-
mon elämäniloa pulppuava 
olemus jäi pysyvästi mieleeni. 
Hän siirtyi ajasta ikuisuuteen 
28.2.2015 Kuopiossa. Muis-
tamme häntä kiitollisina ar-
vokkaasta työstään sukuseu-
ramme hyväksi. •

In Memoriam 
Osmo Töyry 1928–2015

Osmo Töyry kesäpaikassaan (vaimonsa kotitila) lähdössä 
kuvaajan (Ari Kankkunen) kanssa sukuseuran perustamista 
valmistelevaan kokoukseen Jäppilän Kievariin 18.7.2000.

Hallitus on päättänyt suku-
kirja II julkaisuaikataulun. 
Kirja julkaistaan sukujuhlassa 
vuonna 2016. Kirjan taittotyö-
hön ja painatukseen varataan 
aikaa reilu puoli vuotta, joten 
tietojen syöttäminen sukuoh-
jelmistoon päättyy 1.10.2015, 
eli vajaan puolen vuoden 
kuluttua.

Tämän aikarajan jälkeen 

kirjaan tuleviin sukutauluihin 
voi tehdä vain pieniä korjauk-
sia, uusia perheitä ei enää voi 
lisätä. Siksi on tärkeää, että 
kirjaan halutut tiedot toimi-
tetaan pikaisesti tutkimus-
vastaavalle, Ari Kankkuselle 
(yhteystiedot takasivulla).

Tulevaan sukukirjaan kaiva-
taan myös valokuvia. Valoku-
vat voivat olla henkilökuvia, 

mutta myös kuvat asuinpai-
koista, työ- tai harrastustoi-
minnasta, juhlista tai sota-
ajalta (jne.) ovat tervetulleita.

Liitä mukaan kuvan henki-
löiden nimet, syntymä-/kuo-
linaika tai esim. taulunumero 
Nyyssösten suku I -kirjastam-
me.

Skannatut valokuvat pyy-
dämme tallentamaan TIFF-

muotoon ja lähettämään 
osoitteeseen kari.nyyssonen@
nyyssonen.info.

Valokuvat voi myös lähet-
tää postitse osoitteeseen Kari 
Pekka Nyyssönen, Paulinkuja 
2 D 8, 79100 Leppävirta (valo-
kuvat palautetaan).

Lisätietoa www.nyyssonen.
info/valokuvat
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Lämmin alkukesän tervehdykseni täältä Hämeenlinnan 
Kalvolan Iittalasta! Edessämme on taas Suomen suloinen 
suviaika, jolta kukin odotamme aurinkoisia ja leppoisia 
päiviä monine virkistävine anteineen, saadaksemme taas 
ladata voimiamme tulevan syksyn varalle kuten talvenkin 
tuiskuihin ja pakkasiin. 

Sukuseuramme seuraava kesäkokoustapaaminen järjes-
tetään ensi vuoden 2016 heinäkuun alun ensimmäisenä 
viikonloppuna Joroisten seurakuntatalon suojissa. Halli-
tuksemme on jo alustavasti ryhtynyt tuon tapaamisemme 
järjestelyihin. Pidimme hallituskokouksemme näissä tiloissa 
23.5. sekä kävimme visiitillä kantaisämme Olli Nyyssösen 
muistolaatalla Joroisten Savuniemellä. Kiiskinlehdon tilan 
nykyinen isäntäväki, Susanna Seppälä ja miehensä Antti 
Mönkäre eivät tällä kertaa olleet tilaisuudessa olemaan 
paikalla, mutta hallituksemme edustaja tulee ojentamaan 
heille I-sukukirjamme kiitollisuutemme osoituksena siitä, 
että voimme tehdä kantaisämme muistolaatan äärelle yh-
teiskäynnin Kiiskinlehdon pihapiiriinsä ensi kesän 2016 
sukujuhlamme yhteydessä. 

Kuluvan vuoden syyskaudella 10.–11.10.2015 järjestetään 
myös nyt jo 16. kerran ”Kuulutko sukuuni” -tapahtuma. 
Vantaan Seudun Sukututkijat, apunaan Karjalaisten sukuyh-
teisöjen liitto sekä Sukuseurojen Keskusliitto ahkeroivat ta-
pahtuman jälleen Vantaan ammattiopisto Varian Tennistien 
toimipisteeseen, Tennistie 1, 03100 Vantaa (lähellä Hiekka-
harjun rautatieasemaa). Järjestäjät toivottavat sukuseuralai-
set perheineen lämpimästi tervetulleiksi tapahtumiin!

Sukuseuramme hallituksen nimissä toivotan kaikille su-
kuseuralaisillemme sekä toimintamme tukijoille perheineen 
aurinkoista ja virkistävää suven suloa! •

Puheenjohtajan
palsta
• Esko Nyyssönen, Iittala

Arvoisat sukuseuran jäsenet

• Heikki Nyyssönen, Oulu

Sukuseuramme teettämistä 
DNA-analyyseistä on rapor-
toitu jo aiemminkin Tiedot-
teessamme. Tässä esitetään 
lyhyt kertaus, mutta keski-
tytään enemmän uusimpiin 
analyyseihin ja niissä saatui-
hin tuloksiin. Tähän mennessä 
sukuseuramme on teettänyt 
seuraavat analyysit:

1. Y Dna 67, 11.5.2009 
2. Y Dna 111, 10.5.2011
3. BigY, 9.2.2014.
Päivämäärät tarkoittavat 

ajankohtaa, jolloin testit tilat-
tiin. Y Dna 67:ssa tutkittiin 
kuuden koehenkilöinä toimi-
neen Nyyssösen näytteistä 12 
– 67 STR-toistojaksoa eli mark-
keria. Y Dna 111:ssa tutkittiin 
sukuseuran kustannuksella 
yhden Nyyssösen näytteestä 
111 markkeria. Näissä testeis-
sä päätarkoitus oli selvittää 
Nyyssösten Savon haaran ja 
Pohjanmaan haaran välistä yh-
teyttä. Yhteys jäi vielä sitovas-
ti todistamatta. Pohjanmaalta 
tarvittaisiin lisää näytteitä. 

Mielenkiintoisimmaksi Y 
Dna-testeistä on jälkeenpäin 
osoittautunut 111 markkerin 
testi, joka antaa 67 markkerin 
testiä luotettavamman kuvan 
siitä, ketkä näytteenantajat  
ovat läheistä sukua toisilleen ja 
samalla siitä, mitkä suvut ovat 
toisilleen läheisiä. Tästä oli jo 
saatu viitteitä Y Dna 67-tes-
tissä. 111 markkerin testissä 
tulokset selvästi tarkentuivat.

Jos mennään suoraan tulok-
siin, niiden perusteella voi pi-
tää varmana, että meitä Nyys-
sösiä lähellä ovat Kolehmaiset 
ja Väyryset, joroislaisia sukuja 
nekin. 111 markkerin tuloksis-
sa mainitaan myös Könönen, 
Kananen ja Kovalainen, jot-
ka ovat nimestään huolimatta 
myös juuriltaan Kolehmaisia. 

111 markkerin tuloslistassa 
on hieman hämäävästi henki-
löitä ja sukuja, jotka tulosten 
valossa näyttävät läheisiltä, 
mutta eivät itseasiassa lähei-
siä ole. Tämä on selvinnyt 
viimeisimmässä BigY-testissä. 
Muutama sana siitä.  

BigY on käyttämämme yh-
dysvaltalaisen Family Tree 
-laboratorion testivalikoiman 

uusin tulokas. Se on hyvin 
laaja ja syvälle luotaava tutki-
mus ja tuottaa huikean mää-
rän analyysituloksia, joiden 
tulkinnassa on pakko käyttää 
asiantuntijoita. Sukuseuram-
me on käyttänyt vuonna 2013 
toimintansa aloittanutta YFull-
nimistä tulkkipalvelua. Samal-
la on tehty läheistä yhteistyötä 
mikkeliläisen sukututkijan Ari 
Kolehmaisen kanssa.

BigY-testi on ollut vasta 
vähän aikaa tarjolla, joten 
näytteitäkin on vielä varsin 
vähän. Lähisuvuistamme vain 
Joroisten Väyrysiltä on yksi 
näyte. Se varmistaa läheisen 
sukulaisuutemme. Sen sijaan 
67 ja 111 markkerin tuloksissa 
Nyyssösiä lähelle tulevat Laak-
koset eivät BigY:n mukaan ole 
meille läheistä sukua. 

Nyt toivotaan BigY-näytteitä 
etenkin Kolehmaisilta. Syy on 
selvä: 111 markkerin testin no-
jalla he ovat Väyrysten ohella 
meille läheistä sukua. Sen 
osoittavat myös Ari Kolehmai-
set tekemät tutkimukset, jotka 
viittaavat siihen, että Nyyssö-
set, kuten Väyrysetkin, ovat 
alunperin Kolehmaisista er-
kaantuneet. Sukututkija Juha-
ni Väyrysen mukaan Väyryset 
ovat eronneet Kolehmaisista 
1450-luvun paikkeilla. BigY-
testit tuonevat tähän lisävalais-
tusta myös Nyyssösten osalta.

Warkauden Lehdessä 24.5.15 
julkaistussa artikkelissa (luet-
tavissa myös Nyyssösten FB-
sivuilla), puhutaan Juva–Joroi-
nen seudulta löytyneestä ”klaa-
nista”. Sen yhteinen kantaisä 
on artikkelin mukaan 1300-lu-
vulla elänyt Kolehmainen, joka 
siten olisi myös Nyyssösten 
etäinen esi-isä. 

Pienenä loppukevennyksenä 
mainittakoon, että jos vielä 
vähän pidemmälle halutaan 
mennä, niin Dna-tutkimusten 
avulla päädytään esimerkiksi 
aikaan noin 30–40 000 vuot-
ta sitten. Tuolloin Lähi-Idässä 
sanotaan eläneen Filemon-ni-
misen miehen – nimestä ei ole 
täyttä varmuutta. Filemonin 
klaani eli virallisemmin hap-
loryhmä on Suomessa hyvin 
edustettu. Siihen kuuluu itä-
suomalaisista miehistä jopa 71  
prosenttia. •

Hieman DNA-raporttia

Hallitus kokoontui Joroisissa lauantaina 23.5. ja alkuun 
kävimme visiitillä kantaisämme Olli Nyyssösen muisto-
laatalla Joroisten Savuniemellä. Vasemmalta Esko, Ari, 
Marianne, Heidi ja Pertti. Kameran takana Kari Pekka.
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• Päivi Halonen, Suonenjoki

(Julkaistu Sisä-Savo-lehdessä 
20.6.2013)

Sisä-Savon Sähkössä on teh-
ty sukupolvenvaihdos. Pentti 
Nyyssönen on luovuttanut 36 
vuotta sitten perustamansa 
yrityksen ohjakset pojalleen 
Juuso Nyyssöselle.

Juuso Nyyssönen on opis-
kellut yrityksessä oppisopi-
muksella sähköasentajaksi.

– Kolmen vuoden opinnot 
ovat virallisia papereita vaille 
valmiit. Kaikki näytötkin olen 
tehnyt, iloitsee Juuso Nyyssö-
nen. Oppisopimusajan Juuso 
teki pääsääntöisesti asennus-
töitä.

– Työasiat on hyvä opetella. 
Pitää tietää mitä työmaalla 
oikeasti tehdään ja pitää olla 
tietämystä miten sähkö käyt-
täytyy, vasta sitten pystyy 
laskemaan urakoita, toteaa 
Pentti-isä tyynesti.

Juuso on samaa mieltä. Hän 
toimi kuusi vuotta sairaan-
hoitajana, mutta halusi tehdä 
”näkyvämpää” työtä.

– En ole aina haaveillut 
yrittämisestä tai sähköalasta. 
Mutta sanottakoon, että tilai-
suus teki varkaan, kun isällä 

oli myynnissä valmis, hyvä 
yrityspaketti, nauraa Juuso.

Siihen aikaan,  
kun isä lampun möi

Nyyssösen Pentin eka homma 
vuonna -77 oli erään kesäpai-
kan sähkötyöt Suonteella.

– Muuten ihan tavallinen 
työkeikka, mutta kesämök-
kiä käytti kaksi pariskuntaa, 
ja laskun maksajasta käytiin 
vääntöä, kun kumpikin halusi 
maksaa laskun.

Sähkötöissä on vuosikym-
menien aikana tapahtunut 
isoja muutoksia.

– Kynällä piirustus on vaih-
tunut tietokoneella piirtämi-
seen, kertoo Pentti.

Muutosta on myös siinä, 
että ennen suunniteltiin ja 
tehtiin sähkövalaistusta ja pis-
torasioita kodinkoneille.

Nyt perussetin lisäksi on 
heikkovirtajärjestelmää käyt-
täviä laitteita, kuten tieto-
koneet, murtohälyttimet, pa-
lovaroittimet ja kiinteistöjen 
kameravalvonta.

Pentti on melkoinen edel-
läkävijä ja kokeilija uuden 
tekniikan saralla. Jo vuonna 
2000 hän soitti Tallinnassa 
lomaillessaan kotiin ohjaus-

robotille ja laittoi puhelimitse 
mansikalle kastelun päälle. 
Ei vienyt halla mansikoita 
Pentiltä.

Henkilökunta  
kaiken perusta

Sukupolvenvaihdoksen myötä 
Pentti lisää eläkepäiviä. Juuso 
työskentelee jatkossakin ken-

tällä, jopa entistä enemmän, 
kun koulu ei ole rasitteena.

– Meillä on hyvä henkilöstö. 
Työnjohtaja Erkki Könösen 
vuorotteluvapaata sijaistanut 
Lyytikäisen Ari ottaa Pentin 
työt tehtäväkseen. Minä opet-
telen pikkuhiljaa niitä las-
kenta- ja suunnittelutehtäviä. 
Kentällä saan täsmäopetusta 
työstä, tuumailee tuore toi-
mitusjohtaja, yrittäjä ja säh-
köasentaja Juuso Nyyssönen.

Sukupolvenvaihdos näkyy 
ulospäin lähinnä siten, että 
Juuso teetätti firmalle uudet 
nettisivut.

– Talonrakentajat ovat usein 
30–40-vuotiaita, ja etsivät tie-
toa netistä. Tiedän omasta 
kokemuksesta, että jos jotain 
yritystä ei löydy netistä, niin 
en viitsi sinne soitellakaan. 
Hyvät nettisivut on tärkeä osa 
yritystoimintaa. Muuten yri-
tyksessä on kaikki kunnossa, 
tänne on hyvä tulla ja olla.

– Firma työllistää 12–13 
henkilöä, joista kaksi on ol-
lut talossa yli 25 vuotta. On 
myös nuorta väkeä, ja kaikki 
osaavat hommansa, kiittelee 
Juuso.

– Hyvä henkilökunta on 
kaiken perusta, vahvistaa isä-
Penttikin. •

Kun Pentti Nyyssönen (oik) 
perusti sähköliikkeen, pyö-
reä hehkulappua suojaava 
kupu oli yleinen tarvike. 
Juuso Nyyssönen työskente-
lee jo paljon ledi-valaisimien 
kanssa.

Sisä-Savon Sähkössä tehtiin sukupolvenvaihdos

Yrittäjäksi oppisopimuksella

Yritysesittely: Sisä-Savon Sähkö

• Ari Kankkunen, Varkaus

Mikkeliläinen sukututkija Ari 
Kolehmainen (FM) on pereh-
tynyt 1500–1600-lukujen vai-
keisiin sukujohtoihin. Hänen 
toimestaan vanhimpiin polviin 
tulee jonkin verran muutoksia 
sekä uutta tietoa 1400-luvun 
lopusta 1600-luvun alkuun. 
Kantaisä Ollin saamme toki 
pitää.

Ari Kolehmaisen mukaan 
kaikki Savuniemen Nyyssöset 
ovat asuneet koko ajan Sa-
vuniemellä. Olettamukset siitä 
että Säämingin Nyyssöset olisi-

vat tulleet Savuniemelle, eivät 
tämän hetkisen tutkimuksen 
valossa pidä paikkaansa. Sää-
mingissä mainitut Lauri ja 
Heikki Nyyssönen (mm. vuon-
na 1561) ovat todennäköisesti 
muuttaneet, vastoin yleistä 
muuttovirtaa, Savuniemel-
tä Sääminkiin. Savuniemellä 
esiintyneet samannimiset mie-
het puolestaan eivät ole Nyys-
sösiä vaan kirjurin virheelli-
sesti Nyyssöseksi kirjaamia 
Kallisia. Lisäksi Nyyssösten 
y-kromosomin DNA todistaa 
erittäin vahvoista joroislaisis-
ta juurista, joiden perusteella 

voisi uskoa suvun alkukodin 
olevan mieluummin Joroisten 
kuin Säämingin seudulla.

Sukututkija Anne-Margit 
Straniuksen mukaan Juva–Jo-
roinen-seudulta on löytynyt 
oma klaaninsa. Tietty geeni-
mutaatio näyttää yhdistävän 
useita seudulta polveutuvia 
sukuja. Päätelmä on tehty noin 
650 DNA-näytteen perusteella. 
Yhteinen kantaisä on noin 
1300-luvulla elänyt Kolehmai-
nen. Tästä kantakolehmaises-
ta periytyy moni joroislainen 
suku, mm. Janhuset, Nyys-
söset, Markkaset, Ahoset ja 

Kanaset. DNA-koordinaatto-
rimme Ari Kolehmaisen, joka 
on myös mukana Straniuksen 
tutkimuksessa, mukaan jouk-
koon kuuluvat myös Väyryset 
ja Pasaset. Olemme mukana 
tämän sukuryppään DNA-tut-
kimuksessa mm. osallistumal-
la tutkimuskuluihin. 

Nykypolviakaan ei pidä 
unohtaa. Tämä päivä on huo-
misen historiaa. Jos perheesi 
sukutietoihin on tullut muu-
toksia, niin ilmoita tiedot al-
lekirjoittaneelle (yhteystiedot 
takasivulla Seuran info-koh-
dassa). •

Tutkimustilanne / sukukirja II Tauluja 2 357
Henkilöitä 10 049

Nimenkantajia 1577
Nimenkantajia, Nyysinen 17



 

Seuratoiminnan tukijat

Graniittirakennus 
Kallio Oy
Graniittirakennus Graniittirakennus 
Kallio Oy
Graniittirakennus 
Kallio Oy

www.s-ssoy.fi
Herralantie 5, 77600 SUONENJOKI

Puh. 010 271 1930

PIEKSÄMÄEN
KANAVATARVIKE OY

Jorma Nyyssönen Oy

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

Nyyssösten Sukuseura ryseuran
INFO

Hyvä sukuseuran tukija!
Tee yrityksesi esittely tiedotelehteem-
me. Kirjoituksen ei tarvitse olla kovin 
pitkä – puoli A4-sivuakin riittää. Yksi 
valokuva olisi myös tervetullut.
Lähetä kirjoitus sähköpostitse osoittee-
seen marianne.sartomaa@marimedia.fi

Nyyssös-tuotteet

Kevään 2015 ylioppilaatSukujuhla 2016

• Nyyssösten Suku I -kirja 75,- 
• Isännänviiri 95,- 
Tilaukset: Esko Nyyssönen, 
puh. 0400 237 671

• Pinssi 5,- 
• Lippis 8,-  
• Nilkkasukat 8,-  
• Pikeepaita 9,-  
• Solmiopidike 10,-
• Pöytästandaari 25,-  
Tilaukset: Lempi Markkanen, 
puh. 040 731 2833
Toimitukset ilman postiennakkoa!

• Lasten body ja t-paita 10,-
Tilaukset: Marianne Sartomaa, 
puh. 0400 488 696

Katso tarkemmat tiedot tuotteista  
nettisivuiltamme: www.nyyssonen.info 
> sukuseura > tuotteet

www. ta i topa ino . f i

Seuraava sukujuhla/sukukokous pi-
detään lauantaina 2.7.2016 Joroisissa 
seurakuntatalossa. Hallitus kävi tu-
tustumassa tiloihin toukokuussa ja to-
tesi tilat sopiviksi, joskin hieman pie-
nenlaisiksi. Aloitimme myös juhlan 
ohjelman suunnittelun ja esiintyjien/
puhujien ”metsästyksen”. Sukukirja 
II:n julkistus on tietysti juhlan pää-
asia, mutta muutakin mukavaa yh-
teistä tekemistä on luvassa. Vuosiko-
kouksessa mm. palkitaan aktiivinen 
sukuseuran jäsen. Palkitsemisesta on 
tarkoitus tulla perinne.

Nyyssönen Ida-Maria Helena 
(sukukirja i taulu 108)
Kouvolan yhteiskoulun lukio, 
Kouvola

Nyyssönen Tiina Anniina 
(sukukirja i taulu 199)
Kemijärven lukio, Kemijärvi

Nyyssönen Jessica Liisa Daniela 
(sukukirja i taulu 2893)
Helsingin yliopiston Viikin 
normaalikoulu, Helsinki

Nyyssönen Janita Jasmin Maria 
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun 
lukio, Turku


