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Tasavallan Presidentti, Suo-
men Valkoisen Ruusun ja 
Suomen Leijonan ritarikun-
tien suurmestari on päättä-
nyt antaa 4.6.2015 ansioitu-
neille Suomen kansalaisille 
seuraavat kunniamerkit:

Suomen Leijonan  
Ritarikunnan Ritarimerkki

Nyyssönen, Esko
myyntipäällikkö, Iittala

Tasavallan Presidentti, Suo-
men Valkoisen Ruusun ja 
Suomen Leijonan ritarikun-
tien suurmestari on päättä-
nyt antaa 27.4.2015 ansioi-
tuneille Suomen kansalaisil-
le seuraavat kunniamerkit:

Suomen Valkoisen Ruusun  
I luokan mitali

Nyyssönen, Elsa Inkeri
kukkakauppias, Leppävirta

• Heikki Nyyssönen, Oulu

Sain vuonna 1973 kolmevuo-
tisen apurahan väitöskirjan te-
koon Edinburghin yliopistossa 
Skotlannissa. Perhe – vaimo ja 
kolme kouluikäistä tytärtä sekä 
undulaatti, Roope-niminen – oli 
mukana. Niin, ja auto, käytetty-
nä ostettu Ford Cortina, myös.

Asunto löytyi Edinburghin 
liepeiltä, kaksikerroksinen talo, 
jossa ei ollut keskuslämmitys-
tä eikä tuplaikkunoita. Läm-
mityksestä ”huolehti” pieni 
sähkölämmitin alakerran ko-
ristetakassa ja yläkerran läm-
minvesiboileri. Ei kovin paljon 
ilmastossa, joka on Suomen 
kaltainen, jos ei nyt ihan niin 
kylmä. 

Onneksi saatoimme lämmi-
tellä autossa – siihen saakka, 
kun sen lämmityslaite otti ja 
hajosi. 

No, alku aina hankala. Mut-
ta kun alkuvaikeuksista oli 
selvitty, viihdyimme mainiosti 
uudessa ympäristössämme. 

Skotlanti on osa Britanniaa, 
mutta hyvin erilainen kuin 
isoveli Englanti. Se on kautta 
historiansa ollut köyhä Englan-
tiin verrattuna. Vasta öljyn löy-
tyminen Skotlannin rannikolta 
on tätä tilannetta olennaisesti 
muuttanut. 

Skotit ovat ylpeitä omasta 
historiastaan. Perinteitä vaa-
litaan uutterasti. Niistä tulee 
varmaan ensiksi mieleen viski, 
klaanit, säkkipilli ja miesten 
kansallispuvun kilttihame. Har-
vemmat tuntevat skottien pe-
rinneruoan, haggisin, joka pais-
tetaan lampaan mahalaukussa, 
täytteenään sisäelimiä kuten 
maksaa, keuhkoa ja sydäntä. 
Nautitaan niin kuumana kuin 
mahdollista. 

Haggis kuuluu ennen kaikkea 
Skotlannin kansallisrunoilijan 
Robert Burnsin vuotuisen muis-
topäivän ruokapöytään. Höy-
ryävä haggis kannetaan juh-

lallisesti pöytään säkkipillien 
soidessa.

Joulupöytään haggis ei kui-
tenkaan kuulu. Onneksi!

Skotlannissa vietetään tietysti 
joulua, mutta niin ei ole aina 
ollut. Skotlannin presbyteerisen 
ankaran puhdasoppisen valti-
onkirkon mielestä joulu oli liian 
kevytmielinen juhla ja vuonna 
1640 sen vietto kiellettiin ko-
konaan. Kielto pysyi voimassa 
pari sataa vuotta. 

Vielä tänäkin päivänä joulu-
aatto on Skotlannissa tavallinen 
arkipäivä. Joulupäiväkään ei 
ollut virallinen juhlapäivä en-
nen vuonna 1958. Tapaninpäi-
vää, englanniksi Boxing Day, 
on virallisesti vietetty vasta 
vuodesta 1974! 

Skotit eivät siis joulu-
aattoa vietä, mutta 
me suomalaiset 
tietenkin vie-
timme. En 
muista, oliko 
meillä joulu-
kuusta, mut-
ta jos oli, se 
oli luultavas-
ti tekokuusi. 
Taatto ei Skot-
lannissa lähde 
innoissaan eikä 
missään muussakaan 
mielentilassa joulukuusen 
hankintaan. Jos skotti-isä kuu-
sen ylipäätään hankkii, hän 
yleensä ostaa muovikuusen 
kaupasta tai tilaa aidon kuusen 
joltain ”kuusifarmilta”. 

Joulupukki ei meillä käynyt, 
vaan jaoimme lahjat itse, tie-
tenkin jouluaattona. Skotlan-
nissa pukki eli Santa Claus (tai 
pelkkä Santa) tuo lahjat yöllä, 
kun talossa nukutaan, ja ne 
löytyvät joulupäivän aamuna 
kuusen alta tai takanreunalle ri-
pustetuista sukista. Jos on ollut 
oikein tuhma, sukasta saattaa 
löytyä vain pala hiiltä.

Skotlannissa joulun koho-
kohta on joulupäivä ja sen 

kohokohta on joulupäivällinen, 
joka syödään tavallisesti jo 
lounasaikaan. Joulupöytä on 
runsas kuten meillä, mutta 
pääosassa ei ole meikäläinen 
kinkku, vaan uunissa kokonai-
sena paistettu täytetty kalkku-
na. Perinteinen jälkiruoka on 
jouluvanukas, jota kutsutaan 
myös luumuvanukkaaksi, vaik-
kei siinä luumuja olisikaan, 
niin kuin ei yleensä olekaan.

Me söimme jouluateriamme 
suomalaiseen tapaan jo jou-
luaattona. Se oli koostumuk-
seltaan skottilais-suomalainen, 
kuitenkin olosuhteiden pa-
kosta enemmän skottilainen. 
Muistaakseni meillä oli joulu-
pöydässä myös maksalaatik-
koa. Paikallisessa kaupassa ei 

kuitenkaan ollut jauhet-
tua maksaa, mut-

ta kauppiaamme 
Mr MacKay, 

jauhoi sen 
pitkin ham-
pain liha-
myllyssään. 
Luulenpa, 
että kunnon 

kauppias ma-
naili aika lailla 

meitä suoma-
laisia jauhamisen 

jälkiä myllystään sii-
votessaan. 

Palasimme Skotlannista ko-
tiin syyskuussa 1976, samalla 
Cortinalla, jolla olimme sinne 
matkustaneet. Kummasti auto-
vanhus jaksoi kyyditä meidät 
ja painavan kuorman perille 
asti. Tytöt jatkoivat opintojaan 
suomalaisessa koulussaan ja 
herättivät englannin tunnilla 
sekä opettajansa että muiden 
oppilaiden ihastusta skottiak-
sentillaan. Roopekin selvisi pa-
luumatkasta kotiin asti, vaikka 
välillä taisi lintuparan kurkkua 
vähän kuivatakin. Se jatkoi 
poikamieselämäänsä häkissään 
kunnes sen aika tuli ja se lensi 
undulaattien taivaaseen. •

Joulu Skotlannissa

Tiesittekö, että 
joulukortti on skotlan-

tilainen keksintö ja että se 
keksittiin juuri Edinburghissa? 

Keksijä on Charles Drummond ja 
vuosi 1841. Toista skottia, James 

Chalmersia, saamme kiittää 
postimerkistä, jonka kort-

tiin kiinnitämme.
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Lämmin joulunalustervehdykseni täältä Hämeenlinnan 
Kalvolan Iittalasta! Olemme tänäkin vuonna saaneet nauttia 
kauniista ja lämpöisestä kesästä sen monine anteineen sekä 
pitkälle jatkuneesta syyskauden hellimisestä, jopa ”intiaani-
kesänkin” merkeissä. Mistä tuo kutsumanimi sitten tällaisel-
le syksyn sääoloilmiölle juontaakin – en tiedä. Sihteerimme 
Heidi vastasi samaiseen tietämättömyyteeni, että Virossa se 
todetaan näin: Vana naise suvi, eli vanhan naisen kesä.

Perinteiseen tapaansa sukuseuramme ”työrukkanen” eli 
hallitus on myös kuluvan vuoden aikana kokoontunut ja 
työskennellyt yhteisten asioidemme parissa ja niiden hy-
väksi. Se on tänäkin vuonna istunut kahdesti saman pöydän 
ääressä ollen ja kahdesti Skype-kokouksessa. Näin Skype-
kokoustamalla on hallituksemme edes jonkin verran voinut 
osaltaan olla keventämässä niitä kuluja, joita yhteiskunnas-
samme näinä taloutemme ”raskaina vuosina” pitäisi aina 
vain osata karsia. Tällä tavoin mm. pyrimme pääsemään 
vuosittaisessa toiminnassamme myös oman sukuseuramme 
kohdalla siihen, ettei tulisi paineita jäsenmaksumme korot-
tamiseen jäsenperheillemme.

Maamme talouden niukkoina vuosina on sukuseuratoi-
mintaamme ollut tukemassa edelleenkin joukko yrityksiä ja 
yksityisiä henkilöitä tuki-ilmoitustensa kautta tiedotteissam-
me omilla ilmoituksillaan, mistä saamme sukuseurana olla 
heille todella kiitollisia!

II-sukukirjamme toteuttaminen on myös edennyt siihen 
vaiheeseen, että tiedot I-kirjamme muutoksiin, korjauksiin 
ja lisäyksiin on pitänyt toimittaa Ari Kankkusen tietoon, jotta 
voimme II-kirjamme julkistaa ja hankittavaksi saattaa ensi 
kesän vuosikokousjuhlassamme 2.7.2016 Joroisissa.

Hallituksemme on mm. työskennellyt myös sen hyväksi, 
että saamme taaskin viettää yhdessä ikimuistettavan tapaa-
misemme tuolloin, nyt kuudennen kerran sukuseuramme 
perustamisen 26.8.2000 jälkeen. Hallitus tulee tiedottamaan 
kevään 2016 Tiedotteessa 32 lähemmin Joroisten sukujuhla-
kokouksemme ohjelmasta sekä ilmoittautumisista tapaami-
seemme. Toki jo nyt toivotamme kaikki sydämellisesti terve-
tulleiksi taas tapaamaan toisiaan ja kertomaan viimeisimpiä 
kuulumisiaan Nyyssösinä toisilleen!

Hallituksemme nimissä kiitän lämpimästi kaikkia suku-
seuramme hyväksi tekemästänne työstä ja antamastanne 
tuesta sekä myös hallituksemme jäseniä aktiivisuudestaan ja 
toivotan kullekin läheisinensä parhainta Joulun odotuksen 
aikaa ja sen viettoa kuten Onnea ja Menestystä Vuodelle 
2016! •

Puheenjohtajan
palsta
• Esko Nyyssönen, Iittala

Arvoisat sukuseuran jäsenet

Vierailut 
sukuseuran 
muistomerkille
Kiinteistö, jolla sukuseuran 
muistomerkki sijaitsee, on 
vaihtanut omistajaa. Suurem-
pien ryhmien vierailusta on 
ilmoitettava etukäteen kiinteis-
tön omistajalle.

Ota yhteyttä sukuseuran pu-
heenjohtajaan, Esko Nyyssö-
seen, puh. 0400 237 671 tai 
esko.nyyssonen@nyyssonen.
info •

Siru Amanda Sipiläinen
14.5.2015 Tampereella
Mitat: 3430 g, 50 cm.
Vanhemmat: Santeri (taulu 
716) ja Sanna Sipiläinen,
isopappa: Esko Nyyssönen.

Syntyneitä

Sukujuhla Joroisissa 2.7.2016
Ensi kesänä, lauantaina 2. päi-
vä heinäkuuta, kokoonnumme 
jälleen sukujuhlan ja -koko-
uksen merkeissä. Tilaisuus on 
tällä kertaa Joroisissa, joka vii-
meisimpien tulkintojen perus-
teella näyttäisi vahvasti olevan 
Nyyssösten alkukoti.

Juhlassa saammekin kuulla 
mm. Joroisten, ”Savon Pa-
riisin”, esittelyn, jonka pitää 
pitäjänopas Pirjo Hynninen. 
Lisäksi Ari Kolehmainen ker-
too DNA-tutkimuksesta ja 
tietenkin esittelemme uuden 
Nyyssösten Suku II -kirjan. 
Sukukirjaan on näillä näky-
min tulossa 2490 perhetaulua, 
joissa 10765 henkilöä. Kirjan 
sivujen taittotyö on juuri aloi-
tettu, ja kirja menee painoon 
touko-kesäkuun vaihteessa. 
Uusia perheitä ei enää voi li-
sätä, mutta pieniä korjauksia 
esim. päivämääriin voi tehdä. 
Nyyssönen-nimisiä on tällä 
hetkellä tietokannassa yhteen-

sä 4001 ja Nyysinen-nimisiä 17 
henkilöä.

Varsinaisen sukujuhlan jäl-
keen illansuussa vierailemme 
Savu niemellä Olli Nyyssösen 
muistomerkillä, jossa on saa-
tavana myös pientä iltapalaa.

Olemme myös varanneet ho-
tellihuonekiintiön Varkauden 
Kylpylähotelli Kuntorannasta 
(www.kuntoranta.fi), joka si-
jaitsee 25 kilometrin päässä 
Joroisista. Huonekiintiö on 
voimassa 2.6.2016 asti, johon 
mennessä varaukset on teh-
tävä.

Sukujuhlaan osallistumis-
maksu (käteisellä) on 25 € ai-
kuisilta ja 12 € 4–12-vuotiailta. 
Maksu sisältää ruokailun sekä 
aamu- ja iltapäiväkahvit. Su-
kujuhlaan on ilmoittauduttava 
etukäteen 17.6.2016 mennessä. 

Mutta kaikesta juhlaan liit-
tyvästä tiedotamme vielä tar-
kemmin kevään tiedotteessa, 
huhtikuun lopulla. •

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2016!
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• FM Ari Kolehmainen, Mikkeli

Olen reilun vuoden ajan ol-
lut Nyyssösten ”sisäpiirissä” 
aloitettuani viime vuoden elo-
kuussa Nyyssösten varhaisvai-
heiden tutkimuksen. Olihan 
sukua tutkittu aiemminkin 
mutta varhaisimmat sukupol-
vet 1500–1600-luvulta kokivat 
nyt melkoisen ”remontin”. Näi-
hin pääsette perehtymään tu-
levassa uudessa sukukirjassa.

Nyyssösten sukuseura on 
ollut edelläkävijänä DNA-tut-
kimuksessa, kun jo vuosia 
sitten useasta toisilleen mah-
dollisimman kaukaisesta su-
kuhaarasta otettiin isälinjan 
Y-kromosomin DNA-näytteet. 

Olen toiminut loppuvuodes-
ta 2014 lähtien Nyyssösten 
sukuseuran DNA-koordinaat-
torina. Tässä ohessa käyn-
nistin laajan DNA-projektin 
Kolehmaisten sukuseurassa: 
kaikkiaan tilattuja isälinjan 
testejä on jo 49 kpl. Tämä on 
mittavin projekti suomalaisten 
sukujen keskuudessa. Samalla 
olen houkutellut myös muita 
Savon sukuja DNA-testeihin, 
jotta savolaisten varhaiset su-
kupuut tarkentuisivat. Nämä 
ovat auttaneet suuresti Nyys-
söstenkin suvun syntyvaiheen 
tutkimusta.

Nyyssösistä on useita mark-
keripohjaisia STR-testejä ja 
yksi tarkempi SNP-pohjainen 
Big Y, johon on tilattu kylki-
äisenä myös YFull-analyysi. 
Lisätestit Nyyssösistä eivät ole 
enää tarpeellisia, eivätkä tuo li-
säinformaatiota. DNA:n saralla 
ainoa tie eteenpäin on vertailu-
testit Nyyssösiä lähinnä oleviin 
muihin sukuihin. 

Nyyssöset kuuluvat idästä 
tulleen N-haploryhmän savo-
laiseen alaryhmään ja sen ns. 
Joroisten alueen klaaniin eli 
snippiin Y4374. Tuo mutaa-
tio on tämän hetken tiedon 
mukaan (YFullin arvio) syn-
tynyt n. 700 vuotta sitten eli 
1300-luvun alkuvaiheissa. Itse 
arvioisin, että kyseinen mu-
taatio on hiukan vanhempi, 
ajoittuen 1200-luvulle. Kaikki 
toistaiseksi testatut ”Y4374-po-
sitiiviset” suvut ovat asuneet 
asiakirjojen alkaessa, vuonna 

1541, Joroisten alueella tai sen 
läheisyydessä uudisasutusseu-
dulla, erityisesti Leppävirran 
ja Suonenjoen suunnilla. On 
siten vahva syy olettaa, että 
tuon snipin omaavilla suvuilla 
on yhteinen esi-isä Joroisten 
alueella, tai ainakin niin, että 
samaa isälinjaista lähisukua 
olevia miehiä on asettunut 
asumaan Joroisten seudulle 
samoihin aikoihin.

Y4374-ryhmästä eroaa en-
simmäiseksi mm. Laakkoset, 
Maliset, Rytköset ja Romu-
set omaksi ”haarakseen”. On 
hyvä muistaa, että haarautu-
miset ovat tapahtuneet toden-
näköisesti ennen sukunimien 
syntyä. Tuon ”sukuryppään” 
haarauduttua jatkui Nyyssös-
ten, Ahosten, Tirkkosten, Jan-
husten, Väyrysten, Pasasten, 
Paalasten ja Kolehmaisten yh-
teinen isälinja, jossa tapahtui 
mutaatio markkerissa DYS511 
joka sai arvon 11. Tämän jäl-
keen melko pian on tapahtu-
nut SNP-mutaatio Z2716, joka 
ei ole enää Pasasilla positiivi-
nen. Pasaset erottuivat omak-
si sukuhaarakseen. Pasasten 
suvun alkukoti on ilmeisesti 
Joroisten Pasalassa, Kolman 
naapurissa, josta Kolehmaiset 
ovat lähtöisin.

Janhusista, Ahosista ja Tirk-
kosista ei ole SNP-pohjaisia 
testejä, joten ei voida toistai-
seksi varmuudella sanoa mis-
sä vaiheessa nämä sukulinjat 
ovat haarautuneet. Nyyssösiltä 
ei löydy SNP-tasolla merkit-
tävää yhteistä tekijää muiden 
testattujen kanssa, joten haa-
rautumiset ovat tapahtuneet 
hyvin lyhyen ajan sisällä. Ei 
voida siten pitävästi vielä 
osoittaa, että Nyyssöset olisi-
vat jonkin toisen suvun alasu-
ku ja haarautuneet sen sisältä. 
Kolehmaiset ovat asiakirjojen 
alkaessa suurin ja laajimmalle 
levinnyt suku tähän ryhmään 
kuuluvista. Kolehmaisten si-
sältä on asiakirjojen aikana 
haarautunut monia alasukuja 
(mm. Markkaset, Kanaset, Ko-
valaiset ja Könöset) ja nämä on 
voitu vahvistaa DNA-testeillä. 
Nyyssösillä on STR-testeissä 
yhteinen mutaatio Juvan Tei-
vaan kylän Kolehmaisista 

polveutuvan Teivosen suvun 
kanssa markkerissa DYS442, 
joka on arvolla 11. Tätä mutaa-
tiota ei esiinny kellään muulla 
kuin kaikilla Nyyssösillä ja 
Teivosella. Big Y-testi Teivo-
sesta antaisi lisäinformaatiota 
onko sukulinjoilla yhteinen 
esi-isä lähempänä kuin muilla 
Kolehmaisten sukuhaaroilla ja 
Nyyssösillä.

Tarkasteltaessa Nyyssösten 
keskinäisiä STR-markkeri-
pohjaisia DNA-tuloksia eivät 
Nyyssöset keskenään ole sel-
västi toisiaan lähempänä kuin 
Nyyssöset verrattua muihin 
lähisukuihin. STR-vertailussa 
Nyyssösiä erittäin lähelle tu-
lee monia Kolehmaisista pol-
veutuvia. Esimerkiksi Heikki 
Nyyssösellä, josta on tehty 111 
markkerin testi, lähin osuma 

on kolmen mutaation päässä 
oleva Könönen, joka polveutuu 
isälinjaisesti Kolehmaisista. 
Kaksi muuta 111 markkerilla 
testattua Nyyssöstä ovat neljän 
ja kuuden mutaation päässä. 

On silti muistettava, että 
mutaatiot ovat satunnaisia ja 
lähin DNA-osuma ei tarkoita 
automaattisesti lähintä suku-
laisuutta oikeasti. Sen vuoksi 
kaikki Nyyssöset ovat todelli-
suudessa keskenään läheisem-
piä kuin Nyyssöset verrattuna 
muihin sukuihin. Tulokset ker-
tovat kuitenkin siitä, että Nyys-
sösten isälinja on haarautunut 
voimakkaasti jo ennen Nyyssö-
sen nimen syntyä. Ajallisesti ja 
sukupolvissa tällä ei ole suurta 
väliä siihen kun Nyyssösten 
keskinäiset haarautumiset ovat 
alkaneet tapahtua. •

Nyyssösten suvun synnystä

Nyyssönen-nimi on DNA:n 
perusteella hyvinkin varmas-
ti syntynyt Joroisten alueella 
1400-luvun aikana. Olen tut-
kinut lukuisia ja lukuisia sa-
volaissukuja ja huomannut 
kerta toisensa jälkeen kuin-
ka uusia sukunimiä syntyy 
1500- ja 1600-lukujen aikana 
lisänimien kautta. Vanhois-
ta kantasuvuista haarautuu 
uusia sukuja, kun henkilön 
ominaisuudesta, etunimestä, 
paikannimestä tai jostain 
muusta syystä johdettu lisä-
nimi tulee aiemman sukuni-
men rinnalle ja myöhemmin 
syrjäyttää sen. Savolainen 
sukunimijärjestelmä oli vielä 
1500-luvullakin hyvin hor-
juva ja sukunimien sijasta 
pitäisikin puhua lisänimistä. 

Nimistötieteilijät ovat tur-
hankin usein hakeneet suku-
nimien perustan vanhoista 
pyhimysnimistä tai muuten 
”liian kaukaa”, mm. germaa-
ninimistä. Pyhimysnimistä 
johdettuja nimiäkin varmasti 
on, mutta turhaan on vähä-
telty lisänimistä syntyneiden 
sukunimien osuutta. Mo-
nilla ihmisillä oli erityisesti 

maaseudulla pitkään, myös 
ajalla jonne muistitietomme 
ulottuu, lisä- ja korkonimiä. 
Aikanaan näistä on muo-
dostunut uusia sukunimiä. 
DNA-tutkimus on pyyhkinyt 
pohjan pois myös monelta 
germaanisperäiseksi väite-
tyltä suvulta, kun tuloksena 
on ollut itäsuomalainen N-
haploryhmä.

Arvelisin, että Nyyssös-
ten kantaisä on luultavasti 
saanut ulkoiseen ominai-
suuteen perustuvan lisäni-
men ”nysä”, josta sukunimi 
on muodostunut. Onko tuo 
kantaisä ollut vielä ilman 
sukunimeä, tai ehtinyt olla 
jonkin sukupolven vaikka-
pa Kolehmaisen tai jonkin 
muun ”sukuryppääseen” 
kuuluvan suvun nimellä, ei 
voida vielä antaa varmaa 
vastausta. Tiedämme kuiten-
kin jo sen sukupiirin, josta 
Nyyssöset ovat haarautuneet 
omaksi suvukseen. Sukujen 
raja on DNA-tutkimuksessa 
veteen piirretty viiva. Kanta-
Nyyssösen veljet ja serkut 
ovat kulkeneet muilla suku-
nimillä. 

Muodostuiko Nyyssönen-nimi 
liikanimestä ”nysä”?
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www.nyyssonen.info
Esko Nyyssönen 
puheenjohtaja
esko.nyyssonen@nyyssonen.info /  
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Heidi Markkanen 
jäsenasiat
heidi.markkanen@nyyssonen.info
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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

Nyyssöset historian lehdillä

• 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

Sijaa on pyydetty seurawalle:
– Nöyrä kysymys. Joku wiikko 

sitte toi kaupunginpalwelia allekir-
joittaneelle papinmaksulapun, joka 
selwästi oli osoitettu asuntooni ja 
jossa oli nimi ”Kansakoulunopetta-
ja Nysinen”; tänään taas oli tuotu 
samoin minulle osotettu kunnallis-
werolappu, jossa näky olewan nimi 
”Wankien opettaja Nyman”.

Näitten johdosta pyydän asian-
omaisilta kysyä: Onko minun mak-
saminen kaikenmoisia lappuja, wai 
onko oikeus – ehkäpä kohtuusti 
– waatia lappu omalla nimelläni? 
– Tosin tuoja oli kokenut selittää, 
että Nyman on suomeksi sama kun 
allekirjottaneen nimi; waan lienee-
pä tuota muutakin ruotsintamista, 
paitsi nimeä, ja jos niitä ruotsinnetaanki, niin tehtäköön se oikeen. 
Minä kumminki epään tästälähin koko waiwan omasta nimestäni. 

Turussa elok. 15 p. 1878   A. Nyyssönen   Wankienopettaja Kakolassa.


