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16-v sukujuhla 2.7.2016 Joroisissa
Nyyssösten sukuseuran sukujuhla ja kokous järjestetään lauantaina 2.7.2016 seurakuntatalolla Joroisissa, joka viimeisimpien
tulkintojen perusteella näyttäisi vahvasti olevan Nyyssösten alkukoti. Juhlan aluksi käymme Joroisten kirkossa, jossa saamme
kuulla yllätysesiintyjän laulunumeron sekä Joroisten kunnan ja
kirkon esittelyn. Juhlassa julkaistaan myös Nyyssösten Suku II
-kirja. Varsinaisen sukujuhlan jälkeen illansuussa vierailemme
Savuniemellä Olli Nyyssösen muistomerkillä.
Tervetuloa Nyyssösten sukuseura ry:n sukujuhlaan!

Vuosikokouksessa tullaan valitsemaan uusi hallitus (puheenjohtaja ja kuusi jäsentä). Nykyinen puheenjohtaja Esko Nyyssönen
on ilmoittanut, että ei asetu enää ehdolle puheenjohtajavaalissa.
Taloudenhoitaja Pertti Frisk on myös ilmoittanut, ettei asetu
ehdolle hallituksen jäsenvaalissa. Jos olet valmis uhraamaan
aikaa ja energiaa sukuseura-asialle, tervetuloa mukaan! Erityisesti uutta puheenjohtajaa kaivataan! Sukuseuran hallituksen
jäsenet yleensä asuvat ympäri Suomea, joten hallitukseen valittavien tulisi olla valmiita käyttämään aktiivisesti sähköpostia.

Osallistumismaksu
25 €/aikuinen, 12 €/4–12-vuotiaat

Sukujuhla 2.7.2016

Maksu käteisellä (varaa tasaraha). Hintaan sisältyy ruokailut.

ILMOITTAUTUMINEN
Ensisijaisesti nettisivujen kautta
www.nyyssonen.info/etusivu
(lomakkeen suora linkki: http://goo.gl/forms/U9vZZ8TzPH)
tai Esko Nyyssönen puh. 0400 237 671 /
esko.nyyssonen@nyyssonen.info

Ilmoittaudu 17.6.2016 mennessä

MAJOITUS
Kylpylähotelli Kuntoranta
Kuntorannantie 14, 78400 Varkaus
puh. 017 560 1403. www.kuntoranta.fi
Nyyssösten sukuseuran kiintiö on varattu 1.–3.7.2016 ajalle.
Hinnat: 1 vrk 50 euroa/hlö (2-hh), 75 euroa/hlö (1-hh).
2 vrk 90 euroa/hlö (2-hh), 140 euroa/hlö (1-hh).
Myös perhehuoneita saatavana. Lisätietoja hotellista.

Varaa huone 1.6.2016 mennessä

JUHLAPAIKKA
Joroisten seurakuntatalo
Joroistentie 3 A, 79600 Joroinen
Nyyssönen-opastuskyltit 5-tien Jari-Pekan liikenneaseman
rampin jälkeisestä liikenneympyrästä.

OHJELMA

8.30– Ilmoittautuminen ja kahvit
Pertti Nyyssönen
9.30 Tervetulosanat

Siirtyminen Joroisten kirkkoon kävellen 200 m
10.00 Avaus
Esko Nyyssönen
Lauluesitys
Yllätysesiintyjä

Joroisten ja
kirkon esittely

Pirjo Hynninen
Siirtyminen takaisin Joroisten seurakuntaloon
11.00 Sukukirjan esittely Ari Kankkunen

11.45
13.00
13.15
14.00
15.30
15.45
16.30

LOUNAS
Eero Nyyssönen
Musiikkiesitys
DNA-tutkimukset
Ari Kolehmainen
Vuosikokous ja palkitsemiset
Pertti Nyyssönen
Loppusanat
TÄYTEKAKKUKAHVIT
Lähtö muistomerkille
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Puheenjohtajan
palsta
• Esko Nyyssönen, Iittala

Arvoisat sukuseuran jäsenet
Keväisen lämmin tervehdykseni taas täältä Hämeenlinnan
Kalvolan Iittalasta! Edessämme olevaan Suomemme suloisimpaan vuodenaikaan, sen kesään, sisältyy nyt myös kolmivuotiskausittain kokoontuva sukuseuramme vuosikokous
ja siihen liittyvä sukujuhlamme.
Sukuseuramme hallitus on tämänkin kokoontumisemme
eteen ponnistellut melkoisen paljon, että tästäkin kokoontumisestamme tulisi jäämään kullekin siihen osallistuvalle
mukava ja ikimuistoisa askellus elämänsä poluille. Kokoonnumme tuolloin Joroisten seurakuntatalolle lauantaiaamuna
2.7.2016, mihin kokoontumiseemme, sen ohjelmaan sekä
ilmoittatumisiin ovat ohjeet tässä tiedotteessamme toisaalla.
Olemme pitäneet aiemmat vuosikokouksemme juhlaohjelmineen vuoden 2000 kesällä Jäppilässä pitämämme
sukuseuramme perustavan kokouksen jälkeen Jäppilässä
2002, Suonenjoella 2004, Pieksämäellä 2007, Savonlinnassa
2010 ja Karttulassa 2013. Ensi kesän kokoontumisemme on
nyt vuorossaan kuudes. Kaikissa edellä mainituissa kokoontumisissamme on osallistujiemme joukko rikkonut sadan
läsnäolijan rajan! Toivomme, että tälläkään kertaa tuo luku
ei rikkoutumatta jäisi!
Perinteisesti käymme vuosikokouksessamme lävitse sukuseuramme toiminnan sekä talouden viime vuosilta ja
vahvistamme toimintasuunnitelman seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokouksessa tulee valittavaksi myös uusi
hallitus. Nykyisessä hallituksessa vapautuu kaksi paikkaa,
joista toiseen tehtävään valitaan uusi puheenjohtaja, kun
nyt jään ”eläkkeelle”.
Olen vuodesta 2002 alkaen toiminut hallituksemme varapuheenjohtajana ja viimeiset kolme vuotta puheenjohtajana.
Nämä vuodet ovat olleet todella antoisia, mistä esitänkin
lämpimät kiitokseni asiaansa sydämestään paneutuville ja
asiansa osaaville hallituksemme jäsenille sekä luonnollisesti
myös koko sukuseuramme jäsenistölle antamastaan tuesta
hallituksellemme!
Varsin merkittävä tapahtuma heinäkuun alun kokoontumisessamme on Nyyssösten Suku II -kirjan julkaiseminen
sen yhteydessä. Palkitsemme myös yksityisiä henkilöitä ja
yhteisöjä, kuten tapanamme on ollut.
Kokoontumisemme ei ole vain pelkkää kokoustamista,
vaan sisältää melkoisesti muutakin. Kokoontuessamme
Joroisten kirkkoon ilmoittautumisten ja tulokahvien jälkeen
saamme kuulla mm. yllätysesiintyjämme ohjelmanumeron
sekä Joroisten historiasta pienen tietoiskun.
Päiväjuhlamme ja kokouksemme jälkeen tarjoamme
mahdollisuuden halukkaille visiittiin kantaisämme Olli
Nyyssösen muistolaatan äärelle Joroisten Savuniemelle,
Kiiskinlehdon pihapiiriin!
Hyvät sukuseuralaiset, hallituksemme nimissä kiitän
lämpimästi kaikkia sukuseuramme hyväksi tekemästänne
työstä sekä antamastanne suuriarvoisesta tuesta ja toivotan
kullekin läheisinensä aurinkoista ja virkistävää suven suloa!
Tapaamisiin Joroisissa 2.7.2016! •

Nyyssösten sukuseura ry
Sukulapaskilpailu
Rissasten rasat – Turjan tumput – Valtasten vanttuut...
Nyt puikot heilumaan ja tekemään oman suvun näköisiä
kädenlämmittimiä! Sukuseurojen keskusliitto ja Karjalaisten
Sukuyhteisöjen Liitto julistavat
sukulapaskilpailun kaikille Sukuseurojen keskusliiton ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton
jäsensukuseurojen jäsenille.
Kilpailun tavoitteena on
innostaa suunnittelemaan ja
toteuttamaan omalle suvulle

Hollolalaisen Anne Riihisen
tekemät lapaset norjalaisen
mallin mukaan.

nimikkolapaset, jotka ilmentävät suvun ominaispiirteitä.
Tehtävänä on valmistaa aikuisten kokoa olevat lapaset, joissa
malli on uusi ja osallistujan
suunnittelema, tekniikka ja
materiaali ovat vapaasti valittavissa.
Lisätiedot: www.suvut.fi/
keskusliitto/sukulapaskilpailu
Samoilla
kilpailuohjeilla
Nyyssösten sukuseura haastaa jäsenet omaan sukulapaskilpailuun kesän sukujuhliin
mennessä.
Tuo oma työsi kesän sukujuhlille, ilmoittautumisen
yhteydessä, Joroisiin. Yleisöäänestyksen voittaneet lapaset
palkitaan.
Keskusliiton sääntöjen mukaan tehdyt lapaset lähetetään
myös valtakunnan kilpailuun
tekijän suostumuksella.
Omaan kilpailuumme voi
osallistua myös piirroksella.
Oma sarja myös alle 12-vuotiaille piirrosten lähettäneille.

Nyyssösten Suku II -kirjan
ennakkotilaukset
Sukukirjan voi tilata ennakkoon Esko Nyyssöseltä tai ensisijaisesti nettilomakkeella sivulta: www.nyyssonen.info.
(lomakkeen suora linkki: http://goo.gl/forms/Ae7lah0pyL)
Kirjan voi ostaa sukujuhlassa käteisellä tai kirja toimitetaan
sukujuhlan jälkeen postitse (postikulut lisätään).
Kirjan hinta ennakkoon tilattuna ja sukujuhlassa
75 euroa, myöhemmin 80 euroa.
II-osa täydentää I-osaa ja molempia kirjoja tarvitaan, jotta
kaikki sukutieto on käytettävissä. I-osaa on jäljellä 28 kpl.
I- ja II-osat pakettina yhteensä 140 €
Kaikki maksut sukujuhlassa käteisellä!

Kunniamerkit
Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien
suurmestari on päättänyt antaa
6.12.2015 ansioituneille Suomen kansalaisille seuraavat
kunniamerkit:
Suomen Valkoisen Ruusun
ansioristi:
Nyyssönen, Pasi Petteri,
suunnittelija, Helsinki

Rek.nro 181039
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Nyt mukana olleet 13 serkusta yhteiskuvassa. Mukana edellistä sukupolvea edustivat Otto ja Ilma Vepsäläinen.

Sukuyhteyttä serkkutapaamisella
• Aarre Nyyssönen, Oulu
Nykyaika suo mahdollisuuksia pitää yhteyttä lähisukulaisiin sosiaalisen median kautta. Veikkaanpa kuitenkin, että
mediakavereista valtaosa on
muita tuttuja ja muita kavereita. Henkilökohtaiset tapaamiset lähisuvun kesken ovat
jääneet useimmiten hautajaistapahtumiin ja joskus hää- tai
synttärijuhliin. Näiden tapahtumien ”virallinen osuus” vie
ajasta suurimman osan, joten
henkilökohtainen kanssakäyminen jää suhteellisen vähäiseksi. Jää usein tunne, että
olisi mukava ollut jutella esim.
serkkujen kanssa pitempään ja
tutustua heidän perheisiinsä ja
elämäänsä. Kaipaus sukuyhteyteen jäi kytemään.
Otto ja Eeva Nyyssösen (sukukirja I taulu 1748) kolmas
jälkipolvi, muutamat serkuksista, kokivat edellä kuvatun
puutteen ja aikoivat järjestää
kokoontumisen iloisemmissa
merkeissä. Siispä kaikille serkuille lähetettiin aluksi mielipidetiedustelu. Myönteinen
vastaus tuli sataprosenttisesti,
joten tuumasta toimeen.
Aluksi ajatuksena oli, että
kaikki Oton ja Eevan jälkipolvet kokoontuisivat, mutta
se olisi vaatinut huomattavan suuret järjestelyt lukuisan
osanottajamäärän takia. Jälki-

polvia kun on jo viisi. Siispä
tyydyttiin lähinnä serkukset
puolisoineen tapaamiseen.
Majolan talo Leppävirralla,
Riihirannan kylässä oli kaikkien serkusten isovanhempien,
Oton ja Eevan sekä vanhempien kotitalo. Nykyisin talon
omistavat Vesa ja Lea Nyyssönen. Koska talossa on runsaasti tilaa ja kaikki tunsivat sen
kantakodikseen, luovuttivat
Vesa ja Lea kotinsa mielihyvin
tapaamisen tapahtumapaikaksi. Tästä heille kaunis kiitos!
Paikka oli ihanteellinen Savon
sydämessä ja kun isäntäväki
oli pitänyt talon kunnossa
ja ympäristön maalaismiljöön
mallikelpoisena, olivat puitteet, voisi sanoa lähes täydel-

liset.
Kokoontuminen sovittiin viikonlopuksi 4.–5. heinäkuuta
2015. Meitä serkuksia on kaikkiaan 21 henkeä, joista joku on
jo poistunut ja osa matkoilla
tai sairaana, joten paikalla oli
13 serkkua. Kunniavieraina ja
ainoana edellistä sukupolvea
oli edustamassa Otto ja Ilma
(o.s. Nyyssönen) Vepsäläinen.
Heillä on ikää jo 93 ja 90 vuotta, mutta kohtuullisissa voimissa vielä. Lisäksi joukossa
oli nuorimpaakin ikäpolvea,
joten mukana oli kaikkia noin
40 henkeä.
Talon kookas tupa oli järjestetty ”ravintolaksi” lisäpöytineen, ja ruoka hoidettiin
pitopalvelun toimesta. Kah-

Esko Nyyssönen luovuttaa sukuviirin talon isäntäväelle
Vesa ja Lea Nyyssöselle.

vittelut ja aamupala hoidettiin
omatoimisesti. Kustannukset
hoidettiin tasasummakolehdilla. Yöpymistiloja löytyi kamareista, tuvasta, aitoista, saunakamarista, asuntovaunuista
ja pakettiautosta. Varsinaista
järjestettyä ohjelmaa ei ollut.
Kokoonnuttiin kuitenkin saapumisten jälkeen lipputangon
juurelle, missä Esko Nyyssösen
toimesta luovutettiin sukuviiri
osallistujien kiitoksena talon
isäntäväelle.
Illanvietto oli sitten Majoolammen rannalla iltanuotioineen nauttien nokipannukahvia, virvokkeita ja grillimakkaraa. Vesa tarjosi myös saunan
halukkaille. Onneksemme ilma
suosi meitä kohtuullisen lämpimällä ja selkeällä säällä. Seurustelu oli vapaata ja tapaamisesta nautittiin, sillä jotkut
eivät olleet tavanneet toisiaan
kuin joskus lapsuudessa. Tyytyväisyys tuntui olleen yleistä.
Esittipä joku jatkoa tällaisille
tapaamisille.
Rekvisiittana oli vanhoja valokuvia ja asiakirjoja. Puutteeksi jäi se, että olisi voitu
kerätä ja muistella tarinoita ja
tapahtumia esipolvien elämästä. Samoin koettiin se, että aika
jäi sittenkin lyhyeksi läheisempään yhdessäoloon, mutta saipahan kuitenkin tavata ja halata. Mukavat muistot siltikin jäi.
Suosittelen vastaavaa. •

Vuosikokoukseen tulevat karavaanarit
Olisi todella kiva tutustua lähemmin sukulaiskaravaanareihin ja kokoontua
samaan paikkaan, joko SFC Jokirantaan Joroisilla tai Varkauden Kylpylähotelli
Kuntorannan alueelle. Ota yhteyttä Nina Nyyssönen, puh. 040 5252 010.

Seuratoiminnan tukijat
Graniittirakennus

Kallio Oy

Myytävänä Paavo Nyyssösen
kirjoittama kirja

Lempyyn
Historia

PIEKSÄMÄEN
KANAVATARVIKE OY

Lempyyn historia kertoo Suonenjoella olevasta maalaiskylästä. Kirjassa käydään läpi kylän
asukashistoria aina 1500-luvulle saakka.
Kirjan toisen puolen muodostavat tapahtumat kylässä. Kirjan kirjoittaja,
Paavo Nyyssönen, kuvaa naapureitaan ja heidän edesottamuksiaan sekä
kertoo myös oman perheensä tapahtumista. Samoin myös kirjoittajan
kuulemista jutuista isovanhemmiltaan.
Omakohtaiset tarinat ovat ällistyttävän tarkkoja yksityiskohtineen ja saa
usein hymyn huulille.

Kirjan hinta on 20 €/kpl + posti- ja pakkauskulut.
Tilaukset puh. 0500 439 433 tai paavo.nyyssonen@kolumbus.fi
Kirjaa on saatavana myös Nyyssösten sukujuhlassa 2.7.2016.

seuran
NyyssösNyyssösten Sukuseura ry

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

tuotteet

• 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.s-ssoy.fi
Herralantie 5, 77600 SUONENJOKI
Puh. 010 271 1930

Hyvä sukuseuran tukija!
Tee yrityksesi esittely tiedotelehteemme. Kirjoituksen ei tarvitse olla kovin
pitkä – puoli A4-sivuakin riittää. Yksi
valokuva olisi myös tervetullut.
Lähetä kirjoitus sähköpostitse osoitteeseen marianne.sartomaa@gmail.com

