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Sukuseuran kirjoituskilpailu

100 vuotta Nyyssösiä – tarinoita itsenäisyytemme ajalta
Itsenäisyytemme juhlavuoden
kunniaksi Nyyssösten Sukuseura julistaa kirjoituskilpailun
otsikolla 100 vuotta Nyyssösiä
– tarinoita itsenäisyytemme
ajalta.
Kilpailuun voivat osallistua
kaikki Nyyssösten sukuseuran
jäsenet sekä Nyyssösten suvusta kiinnostuneet.
Kirjoitusten sisältö on sinänsä vapaa, mutta ohjenuorana
voi käyttää kahta aihepiiriä:
mieleenpainuvin muistoni suvustani / mitä itsenäisyys
minulle merkitsee.
Tarinat voivat olla arkisia tai
juhlavia. Ne voivat käsitellä
sota-aikoja, siirtolaisuutta, arjen työtä, kouluaikoja, juhlatilaisuuksia jne. tai ajatuksiasi

itsenäisyydestämme.
Kilpailussa jaetaan kolme
rahapalkintoa: 1. sija 100 €
ja 2. ja 3. sija 50 €. Lisäksi
tuomaristo voi jakaa kunniamainintoja ja tuotepalkintoja.
Kirjoituskilpailun tuomareina toimivat puheenjohtajamme Ilona Frisk sekä entiset puheenjohtajamme Paavo Nyyssönen, Heikki Nyyssönen sekä
Esko Nyyssönen. Hallituksen
ja tuomariston jäsenet eivät
voi osallistua kilpailuun. Kilpailun järjestäjällä Nyyssösten
Sukuseura ry:llä on julkaisuoikeus kirjoituksiin.
Kirjoitukset ovat tärkeä osa
suvun muistitiedon tallentamisessa. Toivotamme kaikki kirjoittajat lämpimästi mukaan!

Kirjoitusten lähettäminen
• Nettisivujemme kautta
www.nyyssonen.info – valitse yläpalkista otsikko tarinat
ja klikkaa avautuvan sivun vasemmalta puolen – lähetä
tarina/pakina. Kirjoita tarina, täytä yhteystiedot ja lähetä.
• Postitse osoitteella:
Nyyssösten Sukuseura ry
c/o Kari Pekka Nyyssönen
Paulinkuja 2 D 8
79100 Leppävirta
• Sähköpostitse osoitteella:
kari.nyyssonen@nyyssonen.info
Muista liittää mukaan yhteystietosi!
Kirjoitukset tulee lähettää 31.8.2017 mennessä.
Tulokset julkaistaan joulukuun Tiedote-lehdessämme.

Sukuseura etsii tuleviin
julkaisuihin piirroskuvittajaa

Perunatalkoot Torniossa 1920. Rattoisaa rupattelua ja riijuun
poikastakin voi havaita kaivajien rivissä. Joroisten Savuniemi
5 Tornio-tilalla ovat Nyyssösetkin aikoinaan asuneet. Martti
Häyrinen: Perinnekirja, Joroinen 1983. Tämä piirroskuva on
julkaistu myös Nyyssösten Suku II -kirjan takakannessa.

Julkaisujemme elävöittämiseksi etsimme kuvittajaa. Uskomme monipuolisen jäsenistömme piiristä löytyvän piirrostekniikan hallitsevia harrastajia
(miksei ammattilaisiakin) mukaan julkaisutoimintaamme.
Tarjoamme mielenkiintoisen
matkan suvun historiaan ja
näyteikkunan piirrostöille. Kuvittaja tulee tekemään tiivistä
yhteistyötä kirjatoimikunnan
kanssa. Koska sukuseura toimii vapaaehtoistyönä, palkkaa
emme voi maksaa, mutta matkakustannukset sekä sovitut
kulut korvataan.

Seuran julkaisujen kuvittajia
voi olla useampia ja tekniikoita
muitakin kuin piirtäminen. Kuvia voidaan käyttää erilaisissa seuran julkaisuissa, kuten
kirjoissa, Tiedote-lehdessä ja
nettisivuillemme. Julkaisuoikeudet sovitaan projektikohtaisesti, mutta sukuseuralla
tulee olla vähintään kertajulkaisuoikeus.
Kaikkia
kuvittaja-asiasta
kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä sähköpostiosoitteeseen kari.nyyssonen@
nyyssonen.info.
Tervetuloa mukaan!
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Puheenjohtajan
palsta
• Ilona Frisk, Helsinki

Hyvät Sukulaiset,
Kirjoitan tätä puheenjohtajan palstaa nyt erityisen suurella
innolla. Tälle vuodelle on luvassa paljon kaikenlaista toimintaa. Olen hyvin iloinen, että tässä tiedotteessa jo pääsemme
kertomaan muutamista tapahtumista ja kilpailuista.
Hallitus kokoontui helmikuussa Pieksämäellä ja käsittelimme muun muassa viime vuoden talousasiat. Sukuseuran
toiminta on edelleen taloudellisesti vakaalla pohjalla, mikä
mahdollistaa aktiivisen toiminnan meille kaikille jatkossakin. Teimme myös päätöksiä tämän vuoden tapahtumista,
mutta edelleenkin toivoisin kaikilta ehdotuksia siitä, mitä
voisimme jatkossa tehdä, jotta kaikki saisivat jäsenmaksulleen vastinetta ja toiminta tukisi mahdollisimman hyvin
seuramme sääntömääräisiä tavoitteita sukututkimuksessa
sekä suvun yhteenkuuluvaisuuden tunteen vahvistamisessa.
Tässä tiedotteessa on jo informaatiota kesän Tallinnan
matkasta, jolle toivon mahdollisimman monen osallistuvan.
Olisi hienoa päästä tutustumaan teihin sukulaisiin ja kuulemaan mietteitänne. Matkan lisäksi tänä vuonna on mahdollisuus tavata sukulaisia golfkentällä ja kilpailla Nyyssösten
golfmestaruudesta.
Viimeisimpänä, mutta sitäkin arvokkaampana, järjestetään Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuoden kunniaksi koko jäsenistölle avoin kirjoituskilpailu, reiluin palkinnoin. Loppuvuodesta toivottavasti pääsemme kaikki sitten
nauttimaan tämän kirjoituskilpailun sadosta. Uskon, että
pääsemme lukemaan mielenkiintoisia tarinoita Nyyssösiin
liittyen.
Kaikesta tästä on lisätietoa tässä tiedotteessa. Tervetuloa
mukaan!
Oikein mukavaa kevättä kaikille! •

Tilannekatsaus Nyyssösten
alkujuuriin DNA:n perusteella
• Ari Kolehmainen, Mikkeli
Nyyssösistä ei ole valmistunut
viime aikoina uusia DNA-tuloksia, sillä sukuhaarojen yhteydet ovat erittäin selvät. Ainoana hankalampana tapauksena
ovat Evijärven Nyyssöset. Säämingin 1500-luvun Nyyssösten
isälinja olisi erittäin tärkeä
testattava, jos löytäisimme
elossa olevan mieslinjan. Näin
selviäisi ovatko 1500-luvun
Joroisten Savuniemen ja Säämingin Nyyssöset varmuudella
samaa alkuperää.
Nyyssöset kuuluvat Joroisten seudulle keskittyvään
N-haplon
savolaishaaraan
N-Y4374. Tuo SNP-mutaatio
on tapahtunut joskus keskiajan
alussa tai rautakauden lopussa
isälinjan kantaisällä ja sitä
kantavat kaikki hänen suoran
mieslinjaisen jälkeläiset. N4374:een kuuluvista suvuista
on SNP-pohjaisia BigY-testejä
otettu seuraavista Nyyssösten
lisäksi: Kolehmainen (myös
Kolehmaisista polveutuvat alasuvut Kananen ja Könönen),
Varis, Väyrynen, Laakkonen,
Keinänen, Pasanen, Tukiainen
ja Tiainen. STR-markkereiden
perusteella (näistä suvuista
ei siis vielä ole BigY-testiä)
ryhmään kuuluvat myös suvut
Ahonen, Purhonen, Janhunen,
Leppänen, Tirkkonen, Koistinen, Koponen ja Rytkönen.
BigY-testeistä tehtyjen YFullanalyysien perusteella on luotu SNP-mutaatioihin perustuva
puu, johon kaikki testatut on
sijoitettu mutaatioiden perusteella omille oksilleen. Samalla keskiarvojen perusteella
on laskettu aika-arviot milloin
haarojen kantaisät ovat suunnilleen eläneet. Jokaisella NY4374:n omaavalla on sen jälkeen omia sukuhaarakohtaisia
mutaatioita, toisilla enemmän,
toisilla vähemmän. Näiden perusteella lasketaan keskiarvot
ja arvioidaan koska koko N4374:n kantaisä olisi elänyt.
Tällä päästään YFullin arviossa
1400-luvulle. Kun katsotaan
kuinka paljon sukuja alaryhmä sisältää, voidaan helposti
päätellä, että ryhmän kantaisä

on elänyt useita satoja vuosia
aiemmin. Asiakirjat alkavat
vuonna 1541 ja tällöin nuo
reilut 15 eri sukua ovat jo niin
laajoja, että yhteinen kantaisä
voi mennä 1000–1100-luvulle.
Toistaiseksi yksikään muista
saman alaryhmän suvuista ei
ole osoittautunut Nyyssösille
sen läheisemmäksi kuin mikään toinenkaan suku. SNP
Y4374:n jälkeen rajaavana on
markkeri DYS511 arvolla 11.
Osalla suvuista, kuten Keinänen, Koistinen, Laakkonen, Tukiainen, Rytkönen, Koponen,
Leppänen ja Varis markkeri
on arvolla 10. Nämä ovat siis
alaryhmän suvuista Nyyssösille kaukaisimpia, haarautunut
ensimmäisessä vaiheessa kun
vielä muiden sukujen yhteinen
isälinja on jatkunut.
Seuraavassa vaiheessa SNPmutaatio Z2716 erottaa jäljelle
jäävät suvut yhteiseksi isälinjaksi, Pasasilla kyseinen mutaatio on negatiivinen. Näin
siis Nyyssösten, Kolehmaisten,
Janhusten, Ahosten, Tirkkosten ja Väyrysten isälinja on jatkunut yhteisenä vielä Pasasten
haarauduttua erilleen. Tämän
jälkeen selviä yhtäläisyyksiä
ei Nyyssösillä muiden kanssa
enää löydy.
Oletettavasti sukunimet ovat
tulleet käyttöön noin 1300-luvun tietämillä. DNA-tulosten
perusteella vaikuttaa myös
selkeälle, että sukunimet ovat
tulleet käyttöön eri suvuilla
suunnilleen samoihin aikoihin
– ei voida olettaa, että joku
toinen BigY-testatuista osoittautuisi toisen alasuvuksi.
Kolehmaisista on eniten,
peräti viisi, BigY-testiä. Ne
osoittavat, että kaikki kaukaisimmat testatut Kolehmaisten
sukuhaarat ovat selkeästi lähempää sukua keskenään kuin
verraten muihin sukuihin. Siten on selvää, että Nyyssöset
eivät ole entisiä Kolehmaisia,
eikä erittäin suurella todennäköisyydellä minkään muunkaan suvun alahaara. Tällä
hetkellä vaikuttaa sille, että
niin kauan kuin sukunimiä on
ollut käytössä, ovat Nyyssöset
olleet Nyyssösiä. •
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Laiva-hotellimatka Tallinnaan pe–su 4.–6.8.2017
• 1 yö laivalla (Tallink M/S Europa)
• toinen yö hotellissa (Tallink City ****)
Aikataulu:
PE 4.8.

lähtö noin klo 11.00 Kuopiosta
(ajoreitti Varkaus ... Mikkeli ...)
klo 18.30–8.00 Helsinki–Tallinna
(yö laivalla) Tallink M/S Europa
LA–SU 5.–6.8. 1 yö Tallinnassa, Tallink City
SU 6.8.
klo 12.30–16.00 Tallinna–Helsinki
Tallink M/S Europa

ILMOITTAUTUMINEN
1.5.2017 mennessä
nettilomakkeella (www.nyyssonen.info)
tai puh. 0400 488 696 (klo 18–21)
Maksa matka seuran pankkitilille
FI51 8000 2716 4206 32
viitenumerolla 30009

Voit valita lähtöpaikkasi: Kuopio – Leppävirta – Varkaus – Joroinen – Juva – joku muu – Helsinki
Matkan hintaan sisältyy:
• kuljetukset alkaen Kuopiosta (Jääskeläisen Auto Oy)
• bussin ja kuljettajan laivaukset
• linja-auto käytössä perillä kohteessa
• meno laivamatka B2 luokan hytissä,
paluu laivamatka kansipaikoilla
• aamiainen laivalla
• majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa
• aamiainen hotellissa
• retki TV-tornille ja KGB-museoon
(3 tunnin suomenkielinen opastus)
Lisämaksusta:
• yhden hengen huone (H1 / laivalla B1) 80 €
• buffet-illallinen meno laivalla 33 € / henkilö
• buffet-lounas paluu laivalla 25 € / henkilö
• ruokailu Tallinnassa
Matkalla tarvitaan voimassaoleva passi tai EU-henkilötodistus.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy

Halukkaille voidaan järjestää yhteinen kävely Kadriorgin puistossa tai vanhassa kaupungissa sihteeri Heidi Markkasen johdolla.
Samalla voidaan nauttia yhdessä iltapalaa.
(Halukkuutta kysytään ilmoittautumisen yhteydessä.)

Nyyssös-

Nyyssösten
GOLFMESTARUUSKILPAILUT 2.9.
Nyyssösten suvun golfmestaruudesta kilpaillaan 2.9.2017 Alastaro Golfin (www.
alastarogolf.fi) kentällä. Kilpailumuotona
on pistebogey (hcp 0 - 54) ja kilpailu on
avoin Nyyssösten sukuseuran jäsenille ja
sukuun kuuluville.
Osallistumismaksu on 35€, joka sisältää
range-poletin, green feen, kärryvuokran,
saunan pelin jälkeen ja lounaan.
Sitova ilmoittautuminen 15.8.2017
mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä
tulee ilmoittaa pelaajien nimet, seurat ja
tasoitus. Lähtöajat ilmoitetaan kun osallistujamäärä on selvillä.
Ilmoittautuminen mukaan kilpailuun
ja lisätiedot sähköpostilla:
ilona.frisk@nyyssonen.info
Tervetuloa!

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET
Tiedotamme jatkossa sukuseuran ajankohtaisista asioista sähköpostin välityksellä. Jos osoitteesi ei ole vielä
tiedossamme, lähetä se sihteerille:
heidi.markkanen@nyyssonen.info

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

Graniittirakennus

Kallio Oy

• 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

Kirjatilaukset
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

seuran
Nyyssösten Sukuseura ry

INFO

Seuratoiminnan tukijat

www.s-ssoy.fi
Herralantie 5, 77600 SUONENJOKI
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
Postiosoite
Nyyssösten Sukuseura ry
c/o Kari Pekka Nyyssönen
Paulinkuja 2 D 8, 79100 Leppävirta

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

