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16-v sukujuhla 2.7.2016 joroisissa
• Heikki Nyyssönen, Oulu

Heinäkuun ensimmäinen lau-
antai oli heti aamusta lämmin 
ja aurinkoinen. Sään puolesta 
puitteet 6. sukujuhlalle olivat 
siten erinomaiset.

Vietimme edellisen yön, vai-
moni ja minä, paikallisessa 
hotellissa, jossa aamiaista tar-
joillaan viikonloppuna vasta 
klo 8. Siitä johtuu, että eh-
dimme paikalle hieman myö-
hässä, Pertin tervetulotoivotus 
jäi kuulematta. Tullessamme 
väki teki jo lähtöä kirkkoon. 
Liityimme joukkoon.

Kirkkoon siirtymisessä ei 
pidetty kiirettä. Ehdimme ter-
vehtiä mm. entisiä hallituskol-
legoja. Kaikki näyttivät yhtä 
nuorilta kuin viimeksi tava-
tessamme kolme vuotta sitten.

Kävelimme Eskon seurassa 
kirkolle. Esko kysyi, tiedäm-
mekö jo, kuka ohjelmassa 
mainittu yllätysesiintyjä on. 
Emme tienneet. Esko vihjasi, 
että Akilla oli siinä asiassa 

sormensa pelissä. Ounastelin 
jo, kenestä oli kysymys, mut-
ta en virkkanut mitään. Kun 
sakastin ovi sitten avautui, ja 
Jorma Hynninen astui Akin 
saattelemana kirkkosaliin, to-
tesin olleeni oikeassa.

Mestarin baritoni soi edel-
leen vahvana ja taipuisana. 
Etenkin ”Täällä Pohjantähden 
alla”, sai  herkistymään. Jor-
ma poistui estradilta aplodien 
saattelemana uunituore Nyys-
sösten Suku II-teos kainalos-
saan.

Kiitos, Jorma, ja kunni-
oittavat terveiset! Ja kiitos, 
Aki! Olet ennenkin onnistunut 
hankkimaan huippuesiintyjiä 
sukujuhlaamme!

Tunnelmaa kohottaneen lau-
luesityksen jälkeen saimme 
kuulla kirkon esittelyn ja kat-
sauksen Joroisten seurakun-
nan ja kunnan historiaan ja 
nykypäivään. Sitten olikin jo 
aika siirtyä takaisin seurakun-
tatalolle kuuntelemaan uuden 
sukukirjan esittelyä.

Arille oli tullut este, ja hänen 
sijastaan kirjan esittelivät Arin 
lähimmät työtoverit Marianne 
ja Kari Pekka. KooPee, jolla oli 
apunaan Arilta saadut prujut 
ja Mariannen sivustatuki, esit-
teli kirjan kattavasti, sujuvasti 
ja hauskasti.

Tutkimus on kovasti edennyt 
siitä, kun Sukukirja I ilmes-
tyi. Uusin tutkimustieto, josta 
saamme kiittää seuran DNA-
koordinaattorina toiminutta 
Ari Kolehmaista, täydentää 
tärkeiltä osin 858-sivuista yk-
kösosaa. Ari Kankkuselle kuu-
luu kuitenkin tälläkin kertaa 
suurin kiitos. Hän on tehnyt 
jälleen valtavan työn.

Sukukirja II:ssa näkyy mo-
nella tavalla sukukirjatoimi-
kunnassa toimineiden Kari Pe-
kan ja Mariannen kädenjälki. 
Marianne on vastannut kirjan 
taitosta ja ulkoasusta, KooPee 
puolestaan mm. valokuvien 
valinnasta. Kumpikin on mie-
lestäni onnistunut erinomai-
sesti. Mitä omaan panokseeni 

tulee, olen iloinen, jos se tuo 
kirjaan jotain lisäarvoa.

Lounaan jälkeen juhlaylei-
söä viihdytti Eero Nyyssönen, 
joka on ennenkin sukujuhlassa 
laulanut, tarkemmin sanottuna 
Olli Nyyssösen muistolaatan 
paljastustilaisuudessa Savun-
iemellä. Tästä esityksestä mie-
leen jäi erityisesti Kaj Chyde-
niuksen Eino Leinon sanoihin 
säveltämä ”Nocturne”.

Viimeisenä ohjelmanumero-
na kuultiin edellä mainitun 
sukututkijamme Ari Kolehmai-
sen esitelmä. Ari kertoi, mitä 
uutta DNA-tutkimuksen avulla 
on saatu selville Nyyssösten 
suvun varhaisista vaiheista ja 
yhteyksistä joroislaisista lä-
hisukuihin. Ari Kolehmaisen 
mielestä sukumme on nyt pe-
rinpohjaisesti tutkittu. Lähisu-
kujen tutkimus voi kuitenkin 
tuoda vielä jotain uutta esille.

Sukujuhlan jälkeen alkoi 
seuran sääntömääräinen vuo-
sikokous, johon emme ehti-
neet enää jäädä. Harmi, että 
ne täytekakkukahvit jäivät juo-
matta! 

Uusi juhlan aika on taas 
kolmen vuoden päästä. Se on 
pitkä aika nyt, mutta miten 
lyhyt se lopulta onkaan! •

Baritoni Jorma Hynninen.
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Ensimmäistä kertaa minulla on etuoikeus päästä kirjoitta-
maan tälle sukuseuran tiedotteen puheenjohtajan palstalle. 
Haluan kiittää teitä kaikkia valinnastani puheenjohtajaksi. 
Varsin äkkiähän tuo tapahtui, sillä olin Joroisten sukuko-
kouksen aikaan vasta virallisesti toista päivää seuran jäsen. 

Vaikka olen aikaisemmin osallistunut useammankin 
yhdistyksen ja seuran toimintaan, päässyt toimimaan halli-
tuksissa, joskus puheenjohtajanakin, on sukuseuratoiminta 
minulle uutta. Oikeastaan se on ollut minulle tuttua vain 
niiltä osin kuin olen sivusta seurannut isäni Pertti Friskin 
tehtäviä sukuseuramme taloudenhoitajana. Nyt syksyn aika-
na olen kovasti koittanut kiriä ja etsiä tietoa sekä paneutua 
niin sukuseurojen toimintaan yleisesti kuin omankin seu-
ramme osalta. Onneksi hallitukseen on ollut helppo tulla, 
sillä asiat on seurassamme hoidettu hyvin. Tältä pohjalta 
on nyt hyvä jatkaa. 

Olemme nykyisen hallituksen kanssa tavanneet tätä kir-
joittaessani kerran. Hallituksen kokous pidettiin kotikau-
pungissani Helsingissä syyskuun alkupuolella. Oli todella 
mukava päästä tapaamaan muut hallituksen jäsenet. Tässä 
hallituksessa on paljon kokemusta ja osaamista, jota ilman 
en varmasti näin tulokkaana pärjäisikään. Olen todella iloi-
nen, että voin näin keltanokkana luottaa muiden apuun ja 
tukeen sekä kysyä neuvoa.

Sukuseuramme on viimeaikoina panostanut voimakkaasti 
sukututkimukseen ja sukukirja II esiteltiin kesällä Joroisissa. 
Valtava urakka sen osalta on toistaiseksi päättynyt. Dna-
tutkimus jatkuu edelleen ja sukututkimustakin totta kai 
pidetään yllä. Oma näkemykseni on, että on kuitenkin aika 
vetää hieman henkeä sillä saralla ja keskittyä yhdistyksem-
me säännöissä määriteltyyn toiseen tavoitteeseen, suvun 
perinteiden vaalimiseen ja yhteenkuuluvaisuuden tunteen 
lisäämiseen. Suunnitteilla on järjestää yhteistä toimintaa 
meille Nyyssösille. Kuulisin mielelläni teiltä ehdotuksia. 
Hallituksessa suunnittelimme ainakin yhteistä retkeä ja 
minä henkilökohtaisesti golfin harrastajana toivoisin, että 
Nyyssösten golfmestaruudesta päästäisiin mittelemään. 
Toiveeni on, että sukuseura pystyisi tarjoamaan kiinnostavia 
tapahtumia ja tilaisuuksia tutustua toisiimme. 

Työssäni toimin ammatillisena aikuiskouluttajana ja ai-
nakin meillä oppilaitoksessa syksy on kovin kiireistä aikaa. 
Toisaalta syksy on myös jännittävää aikaa kouluttajalle, kun 
uudet opiskelijat tulevat. Vähän samanlaisissa tunnelmissa 
aloittelen myös sukuseuran parissa, uutena opiskelijana. 

Vielä kerran suuret kiitokset luottamuksesta teille kaikille, 
edellisille hallituksille hyvin tehdystä työstä, edelliselle pu-
heenjohtajalle Esko Nyyssöselle tavoitettavuudesta ja tuesta 
sekä nykyiselle hallitukselle jo nyt siitä, että olette ottanut 
minut näin lämpimästi vastaan.

Nyt lähden houkuttelemaan sisartani myöskin liittymään 
sukuseuramme jäseneksi. Ovathan teidänkin lähipiirissänne 
kaikki jo jäseniä?

Oikein hyvää syksyn jatkoa ja joulun odotusta kaikille! •

Puheenjohtajan
palsta
• Ilona Frisk, Helsinki

hyvät sukulaiset,

• Marianne Sartomaa,  
Pieksämäki

Sukuseuran vuosikokoukses-
sa valittiin uudeksi seuran 
puheenjohtajaksi Ilona Frisk 
Helsingistä. Varapuheenjohta-
jana jatkaa Timo Nyyssönen 
Hämeenlinnasta. Hallitukses-
sa jatkavat Heidi Markkanen 
(Tallinna), Kari Pekka Nyys-
sönen (Leppävirta) ja Mari-
anne Sartomaa (Pieksämäki). 
Hallitukseen valittiin lisäksi 
uutena Arja Hämäläinen (Piek-
sämäki).

Vuosikokouksen päätteeksi 
palkittiin ansioituneita seuran 
jäseniä. Kunniajäseneksi kut-
suttiin Ari Kankkunen (Varka-
us), Esko Nyyssönen (Iittala) 
ja Eila Stenhäll (Sastamala). 
Ari Kankkunen on toiminut su-
kuseuran tutkimusvastaavana 
seuran perustamisesta, vuo-
desta 2000 lähtien. Esko Nyys-
sönen on toiminut sukuseuran 
varapuheenjohtajana vuosina 
2002–2013 ja puheenjohtajana 
2013–2016. Eila Stenhäll on 
tukenut sukuseuran toimintaa 
sen perustamisesta, vuodesta 
2000 lähtien.

Sukuseurojen Keskusliiton 
hopeisen ansiomitalin saivat 

Pertti Nyyssönen (Suonenjo-
ki), Pertti Frisk (Alastaro), Jor-
ma Nyyssönen (Oitti) ja Jorma 
Nyyssönen (Jäppilä). Pertti 
Nyyssönen on toiminut useis-
sa sukujuhlissa juontajana ja 
hallituksen jäsenenä vuosina 
2002–2007. Pertti Frisk on toi-
minut sukuseuran hallitukses-
sa taloudenhoitajana vuosina 
2010–2016. Molemmat Jorma 
Nyyssöset ovat toimineet seu-
ran toiminnantarkastajina.

Aktiivinen sukuseuran jäsen 
-palkinto, standaari, luovutet-
tiin Paula Hellstenille. Stan-
daarin saivat myös Joroisten 
seurakunta ja Kiiskinlehdon 
(jossa suvun muistomerkki) 
nykyinen omistaja. Lisäksi 
luovutettiin isännänviiri Ritva 
ja Seppo Solehmaiselle, jot-
ka ovat toimittaneet runsaasti 
vanhoja valokuvia seuran ar-
kistoon.

Hallituksen järjestäytymis-
kokouksessa 2.7.2016 Joroisis-
sa valittiin seuran sihteeriksi 
Heidi Markkanen ja talouden-
hoitajaksi Marianne Sartomaa 
sekä kutsuttiin Ari Kankkunen 
jatkamaan sukututkimusrekis-
terin ylläpitoa ja Ari Kolehmai-
nen jatkamaan DNA-koordi-
naattorin tehtävässä. •

Vuosikokous 2016

Hallituksen kokoonpano vuosiksi 2016–2019 vasemmalta 
Timo Nyyssönen (vpj.), Heidi Markkanen, Ilona Frisk (pj.), 
Arja Hämäläinen, Marianne Sartomaa ja Kari Pekka Nyyssö-
nen. Kuva Andres Saaremägi.

katso vuosikokouksen pöytäkirja 
ja valokuvia sukujuhlasta netistä!

Linkit löytyvät sivulta www.nyyssonen.info/h13.htm
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• Arja Hämäläinen,  
Pieksämäki

Tervehdys kaikille sukuseura-
lehden lukijoille. 

Olen Arja Hämäläinen, 
heinäkuun Joroisten suku-
kokouksessa minut valittiin 
sukuseuramme hallitukseen. 

Asun Pieksämäellä ja toi-
min tilitoimistoyrittäjänä. 
Lapseni ovat jo muuttaneet 
pois pesästä, joten asustelen 
mieheni kanssa kahdelleen. 
Tyttärellämme on kaksivuoti-
as Onni-poika, joka tietenkin 
on vienyt sydämemme. 

Eloni ensimmäiset vuodet 
olen asunut Sorsakoskella. 
Mummoni Elsa Järveläinen 
on omaa sukuaan Nyyssö-
nen, joten sitä kautta linkityn 
sukuun. Sukuseuran asioita 

olen perustamisesta alkaen 
mielenkiinnolla seurannut, 
miten Ari (Kankkunen) ja 
Kari Pekka (Nyyssönen) ovat 
sukuamme selvittäneet. Tie-
toja näiden serkkujen toi-
mista olen saanut äitini Irja 
Vepsäläisen kautta. Kuiten-
kin vasta viime kesänä sain 
lähdetyksi sukukokoukseen 
mukaan ensimmäisen ker-
ran. Ehkä tähän ”päätökseen” 
edesauttoi se, että joitakin 
vuosia sitten sain toimistolle-
ni tehtäväksi sukuseuramme 
kirjanpidon. 

Sukuseuramme hallitus-
työskentelyssä olen siis aivan 
märkäkorva vielä. Onnek-
si hallituksessa on mukana 
”konkareita”, jotka opasta-
vat yhdistyksemme asioihin. 
Työni ja aiempien yhdistystoi-

mintojen puolesta olen erinäi-
sistä hallitustyöskentelyistä 
saanut kokemusta, ja tämän 
vuoden aikana olen myös 
suorittanut HHJ-tutkinnon 
(hyväksytty hallituksen jäsen 
[Tampereen kauppakamari ja 
hallituspartnerit]). 

Se mitä haluaisin tuoda su-
kuseuramme toimintaan, on 
etsiä keinoja, kuinka saam-
me meidän ”keski-ikäisten” 
lapset kiinnostumaan toimin-
nasta ja tapaamaan toisiaan. 
Kannan aina huolta toiminto-
jen ja instituutioiden jatkumi-
sesta myös tulevaisuudessa. 
Tämän vision toteutumiseen 
mielellään otan vastaan ide-
oita vietäväksi hallituksen 
käsittelyyn. Ottakaa rohkeasti 
yhteyttä. Saa tulla jututta-
maan, jos kadulla nähdään tai 

sähköpostiini 
arjaannelih@gmail.com

Rauhallista alkutalvea ja 
joulun odotusta! •

Nyyssösten lapaset pärjäsivät sukulapaskilpailussa
• www.suvut.fi 8.10.2016

Sukuseurojen keskusliiton ja 
Karjalaisten Sukuyhteisöjen 
Liiton järjestämän sukulapas-
kilpailun voittajat on valittu. 
Kilpailu järjestettiin Sukuseu-
rojen keskusliiton ja Karja-
laisten Sukuyhteisöjen Liiton 
jäsensukuseurojen jäsenille. 
Tavoitteena oli innostaa suun-
nittelemaan ja toteuttamaan 
oman suvun ominaispiirtei-
tä ilmentävät nimikkolapaset. 
Lapasten tuli olla aikuisten 
kokoa ja malli itse suunniteltu. 
Tekniikka ja materiaali olivat 
vapaasti valittavissa.

Voittajan valitsivat Karjalan 
Liiton toiminnanjohtaja Satu 
Hallenberg, Sukuviesti-lehden 
asiantuntijaneuvoston jäsen, 
FM Kirsti Kesälä-Lundahl ja 
Taito Pirkanmaa Ry:n toimin-
nanjohtaja Virve Pajunen. 

Raati valitsi ylivoimaisek-
si voittajaksi Leena Vatasen 
neulomat Vatas-kintaat, jotka 
olivat raadin mielestä kuin 
moderni taideteos. Raati ku-
vaili voittolapasia raikkaiksi 
ja visuaalisesti tasapainoisiksi. 
Käsialaa kehuttiin ja tekninen 
toteutus oli laadukasta. Lapa-

set oli toteutettu tekniikalla, 
joka oli erityisen tarkoituksen-
mukainen lapasiin. Lapasten 
sukutarina oli huomioitu tyy-
likkäästi.

Raati jakoi myös kaksi kun-
niamainintaa. Toisen kun-
niamaininnoista sai Marjatta 
Talvitien Jäntti-suvun lapaset: 
”Kannoista nousee uudet ver-
sot”. Lapasten teknistä to-
teutusta kehuttiin ja niiden 
toteutus on myös nuoremmille 
neulojille helppo. 

Toisen kunniamaininnoista 
sai Ilona Friskin neulomat 
Nyyssösten sukuseuran lapa-
set. Raadin mielestä lapasissa 
oli käytetty hienosti kahta eri 
väriä, jolloin syntyi rauhal-
linen ja tasapainoinen vai-
kutelma. Lapasten mallia on 
kohtuullisen helppo työstää ja 
lapasten taustalla oleva tarina 
oli mielenkiintoinen.

Raati toivoo kilpailun innoit-
tavan sukuja ja sukuseuroja 
tuottamaan uusia sukulapasia.

Voittajalapaset palkittiin 
kunniakirjoilla sekä tuote- ja 
kirjapalkinnoilla lauantaina 8. 
lokakuuta Vantaalla Kuulutko 
sukuuni -tapahtuman yhtey-
dessä. •

Esittelyssä hallituksen jäsen arja hämäläinen Pieksämäeltä

Kuvassa vasemmalla voittaja, Vatas-kintaat. Keskellä Jäntti-
suvun lapaset ja oikealla Nyyssösten lapaset. Kuva: Kati 
Laitinen.

Esittely: Ilona Frisk, Nyyssösten sukuseura ry ”Kilperi”
Olen 38-vuotias, Nyyssösten sukuseuran jäsen. Lapaskilpai-
lun yhteydessä nimeni ilmeisesti tuli seurassa tutuksi, sillä 
minut valittiin myös sukuseuran puheenjohtajaksi. Kaikki 
kädentaitoihin liittyvä kiinnostaa ja kokeilen ideoitani materi-
aalista toiseen. Usein ensimmäisestä tulee susi, kuten tässäkin 
tapauksessa ensi kudottu ”nyyssönen” on hieman viutilo. 

Lapasten pääinnoitus on sukuvaakunasta, josta musta-
keltainen väritys. Lankana olen käyttänyt luonnon mustaa 
ja keltaiseksi sipulinkuorilla värjättyä luonnonvalkoista, 100 
prosentista villalankaa. Sukuvaakunasta on myös kämmense-
län kielekkeisyys (kaskitulet) ja peukalossa nuoli. Kämmenen 
kuvio on joroislaisen Irja Friskin (o.s. Nyyssönen) moneen 
kertaan parsituista hiihtolapasista. Varren suun ”makkaraan” 
on otettu idea Joroisten perinnelapasesta.



Keskuskatu 17-19, 2. krs, 76100 Pieksämäki
puh. 010 666 6433  –   tiliarja.fi
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Puh. 010 271 1930

www.nyyssonen.info
Ilona Frisk puheenjohtaja
ilona.frisk@nyyssonen.info

Heidi Markkanen sihteeri, jäsenasiat
heidi.markkanen@nyyssonen.info

Ari Kankkunen sukutiedot
ari.kankkunen@saunalahti.fi

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@gmail.com

sähköPOsTIOsOITTEET
Tiedotamme jatkossa sukuseuran 
ajankohtaisista asioista sähköpostin 
välityksellä. Jos osoitteesi ei ole vie-
lä tiedossamme, lähetä se sihteerille:
heidi.markkanen@nyyssonen.info

Warkauden Seudun  
Sukututkijat Ry kiittää  

Nyyssösten sukuseuraa  
pitkäaikaisesta 

tuesta ja yhteistyöstä!

Rauhallista Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2017!

www.varkaudenseudunsukututkijat.net

syntyneitä kirjatilaukset

Aada Lilja Mankinen 
20.2.2016 Kalajoella
Vanhemmat: Marko Mankinen (suku-
kirja I taulu 957) ja Kati Annika Rouka-
la (s. 5.4.1989 Himanka).

Nyyssösten suku II kirja
Kirjassa on 648 sivua ja yli 2500 
perhetaulua. Kirjassa on uusien 
tutkimustietojen lisäksi täydennetty 
Sukukirja I:n henkilötietoja. 
Myös I-kirja on tarpeen, jotta kaikki 
sukutieto on käytettävissä. 
I-kirjan hinta on 75 euroa,
II-kirjan hinta on 80 euroa
(+ mahd. postituskulut).
Tilaukset ensisijaisesti 
nettisivulta www.nyyssonen.info 
löytyvällä lomakkeella tai 
Esko Nyyssönen puh. 0400 237 671 
/ esko.nyyssonen@nyyssonen.info


