Paavo Nyyssönen,
paavo.nyyssonen@kolumbus.fi
Puh.09-872 88 19 tai 0500-439 433
Nahkiaisentie 60,
01480 Vantaa

Yhteystiedot:
Olavi Tuomi e Penttinen, s. Porvoossa 1937.
Osoite: Usmintie 113, 05800 Hyvinkää

Olavi Tuomi

Esko Nyyssönen,
Iittala
puh. 0400-237671

Heikki Nyyssönen,
Oulu
puh. 08-5566963

Pertti Nyyssönen,
Suonenjoki
puh. 044-7667722

Hallituksen uudet jäsenet:

Aki Nyyssönen, Savonlinna
Talousasiat

Ari Kankkunen, Varkaus
Tutkimusvastaava

Heidi Markkanen, Tallinna
Sihteeri, jäsenasiat, tiedote

Paavo Nyyssönen, Vantaa
Puheenjohtaja, tutkimusasiat

Seuraava tiedote
ilmestyy

Mukavaa joulun
odotusta !

Ari Kankkunen
tutkimusvastaava, sukutietojen
tilaukset
ari.kankkunen@saunalahti.fi
Puh.040- 825 33 04
Kanervakuja 6 A 1
78850 Varkaus

Heidi Markkanen,
jäsenasiat, tiedote
heidimarkkanen@hotmail.com
Puh. 040-580 33 77
Narva mnt 22-10,
10120 Tallinn, Estonia
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Jos joku tunnistaa kuvan henkilön, niin pyytäisin ystävällisesti ottamaan minuun
yhteyttä.

Hän oli ollut äitini (Lyydia os. Penttinen, avioliitot Särkkä ja Kirvesmäki s. 28.6.1907
Mikkelin mlk ) siskon maatilalla maataloustöissä kesällä 1936 Mikkelin lähiseudulla.
Hän oli lähtenyt samana syksynä maatilalta. Sen jälkeisistä vaiheista minulla ei ole
tietoa.

Valokuva on otettu kesällä 1936 ehkä Mikkelissä. Sain alkuperäisen kuvan äidiltäni
joskus 1960-luvulla Vaimoni haastatteli äitiäni, joka kertoi isäni olevan (Arvo) Nyyssönen.

ETSITÄÄN ARVO (?) NYYSSÖSTÄ

NYYSSÖSTEN SUKUSEU- YHTEYSTIEDOT
RAN HALLITUS 2002-2004

SEURAN INFO

Nyyssösten
Sukuseura ry
Rek. nro 181039

Copywright: A.Saaremägi

Sukukokous päätti myös jatkaa sukuseuran tutkimustoimikuntaa, joka tulisi myös toimimaan sukukirjan toimituskuntana. Tähän toimikuntaan kaivattaisiin kovasti innostuneita jäseniä, joilla olisi
aikaa ja halua selvitellä historiakirjoja ja muita
sukuumme liittyviä asiakirjoja. Erikoisesti tervetulleita ovat sellaiset henkilöt, joilla on kokemusta
sukututkimuksesta.
Jouni Salmi Varkaudesta ilmoittautui mukaan sukukirjan toimituskuntaan jo sukujuhlassa mutta
lisää henkilöitä kaivataan. Jos olet innostunut tutkimustyöstä, niin ota yhteyttä Ari Kankkuseen
Varkaudesta. Yhteystiedot löydät toisaalta tästä
lehdestä.

ja sen luonnos oli esillä Jäppilän sukujuhlassa.
Vaakunan mallia sellaisenaan ei kokouksessa vielä
hyväksytty.Vaakuna ehdotusta käsitellään vielä
tulevassa hallituksen kokouksessa ennen kuin se
laitetaan hyväksyttäväksi Heraldiseen Seuraan.
Tarkoituksena on aikanaan myydä vaakunaa viirin
muodossa seuramme jäsenille ja myös muille asiasta kiinnostuneille.

Sukuvaakunan ehdotus on teetätetty heraldikolla

Olen kovasti kaipaillut edellisissä kirjoituksissani juttuja sukumme vaiheista ja vanhoja valokuvia sukumme jäsenistä. Molempia on tullut varsin niukalti. Niinpä pyytäisin jälleen, että uhraisitte hieman aikaa asialle ja lähettäisitte aineistoa sukukirjan toimituskunnalle, jotta sukukirjasta ei tulisi kovin kuivaa esitystä ! Tervetulleita ovat myös itse tehdyt sukuselvitykset
esim. omista sukujuurista, sillä siten saamme
lisää varmuutta jo tehtyihin tutkimuksiin.
Saamme näin mahdollisesti myös uusia sukutietoja.

Paavo Nyyssönen

Kaipailemme kovasti ideoita, kuinka saisimme
lisätuloja jäsentulojen lisäksi. Jos sinulla on hyviä
ehdotuksia, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen,
niin katsotaan yhdessä voidaanko ideaasi toteuttaa.
Uusien jäsenien hankkiminen seuralle on myös
varteenotettava asia. Jos tapaat sukulaisiasi, niin
kerro hänelle seuramme toiminnasta ja tavoitteista
Uudelle hallitukselle asetettiin myös tavoitteita, ja ehdota hänelle seuramme liittymistä.
joista mm mainittakoon suvun tutkimuksen jatkaminen, sukukirjan julkaiseminen, seuran in- Arvoisat Nyyssösten sukuseuran jäsenet – toivotan
ternet-sivut ja uusien jäsenien hankkiminen. teille lopuksi oikein hyvää loppuvuotta! Tavataan
Tavoitteena on lisäksi pystyttää suvun ensim- taas ainakin näillä sivuilla seuraavan lehtisen yhmäiselle tunnetulle jäsenelle Olli Nyyssöselle teydessä.
muistomerkki hänen asuinsijoilleen Joroisten
Savuniemeen.

Kokouksessa valittiin seurallemme uusi hallitus.
Vanhasta hallituksesta jatkavat allekirjoittaneen
lisäksi Ari Kankkunen, Heidi Markkanen ja Aki
Nyyssönen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Esko Nyyssönen, Pertti Nyyssönen ja Heikki Nyyssönen.

Seuramme kannalta kesä 2002 oli merkittävä,
sillä 6. heinäkuuta kokoonnuimme Jäppilään
viettämään sukumme ensimmäistä sukujuhlaa.
Sukuumme kuuluvia jäseniä oli paikalla lähes
120. Kaukaisimmat vieraat olivat USA:sta ja
Hongkongista. Tilaisuudessa käytiin läpi sukumme vaiheita sekä sukumme levinneisyyttä
Ari Kankkusen johdolla. Ari olikin varustautunut tilaisuuteen seinät täyttävillä sukutauluilla,
joiden tekemiseen hän oli varmasti uhrannut
satoja työtunteja – sekä myös paljon paperia,
jota hän myös tekee leipätyökseen!

Hyvät Nyyssösen sukuseuran jäsenet ! Kesä on
taas vierähtänyt ja vieläpä kaunis sellainen.
Tällaista kesää ei ole kuulemma ollut kuin
vuonna 1939. En tosin muista kyseistä kesää,
sillä taisin silloin vasta opetella kävelemään.
Seurassamme on kuitenkin monia henkilöitä,
jotka muistanevat kyseisen ajan, sillä seuraavana talvena käytiin talvisota. Sodassa moni sukumme jäsen menetti sen ainoansa - nimittäin
henkensä.

Puheenjohtajan puheenvuoro

Nyyssösten Sukuseura ry

www.genealogia.fi

Suomen Sukututkimusseuran
sivuilta löytyy monipuolista
tietoa sekä linkkejä muille
sivuille.

SUKUTUKIMUKSEEN
LIITTYVÄÄ TIETOA

Jäppilän vuosikokouksessa jäsenet eivät hyväksyneet ehdotetun
vaakunan mallia sellaisenaan.
Uusi hallitus valtuutettiin muuttamaan vaakunan mallia ja hyväksyttämään se Heraldisessa
Seurassa.

NYYSSÖSTEN
VAAKUNA

Seuramme kaipaa lisää tukea
tutkimustoimintaan. Pienikin
tuki auttaa pääsemään eteenpäin.
Vastineeksi sponsori saa mainostilaa tiedotteestamme. Viimeisellä sivulla tukijamme tällä
hetkellä.

SPONSOREITA

Jäppilän sukujuhlassa saimme
paljon uusia jäseniä. Jäsenmäärä
on tällä hetkellä 145.
Jäsenlistan osoitteineen saa seuran sihteeriltä.

JÄSENTILANNE

Seuramme on saanut Internet
sivujen tekijän.
Hän on Sami Nyyssönen, 28vuotias diplomi-insinööri
Espoosta. Hän toimii tuotekehitystehtävissä Aumet Oy:
ssä. Hän kotoisin
Karttulasta. Toivomme, että
saisimme sivujen ensimmäisen version ensi vuoden alussa.

INTERNET SIVUT

AJANKOHTAISTA

18. marraskuuta 2002
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Nyyssösten Sukuseura ry

Nyyssösten sukuseuran tutkimustoiminnasta vastaava Ari Kankkunen kertoi Nyyssösen suvun historiasta sekä levinneisyydestä. Tutkimus ulottuu kantaisän Olli Nyyssösen myötä 1400-luvun loppupuolelle. Nyyssösten varhaisimpia
vaiheita ovat tutkineet ammattitutkijat Raimo Viikki Mikkelistä sekä
Erkki Hämäläinen Helsingistä.
Seinille sukuhaaroittain aseteltujen
sukukaavioiden avulla juhlavieraat
pääsivät etsimään kiinnekohtaansa
sukupolvien ketjussa. Nimenkan-

Sukuseuran juhlaan toivat
tervehdyksensä Jäppilän kunnan
edustajana
kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Arvo Levänen sekä
Jäppilän seurakunnan kirkkoherra
A s k o
M u r a j a .
Musiikkitervehdyksestä vastasi
Jäppilän ikioma Kyläntytötlauluyhtye.

Nyyssösten sukuseura ry kokoontui edellisenä iltana Etelä-Savoa
rajusti koetelleen Unto- myrskyn
jälkitunnelmissa historiansa ensimmäiseen sukujuhlaan ja sukuseuran vuosikokoukseen
06.07.2002 Jäppilässä. Läsnä oli
n. 120 suvun jäsentä. Kaukaisimmat osanottajat olivat Yhdysvalloista, Hong Kongista, Espanjasta
sekä Ranskasta.

Toimintasuunnitelma vuosille
2003-2004 on varsin vaativa. Tavoitteena on lisätä jäsenmäärää
nykyisestä noin 145 jäsenestä 300
henkilöön. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös seuran jäsenten apua! Seura jatkaa
edelleen systemaattista tietojen
keräämistä, missä myös jäsenillä

Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2003-2004 vahvistettiin. Jäsenmaksuksi vahvistettiin edelleen 25
euroa/perhekunta.
Hallitus esitteli Nyyssösen suvun
vaakunan luonnoksen. Kokous ei
sitä sellaisenaan hyväksynyt mutta
valtuutti uuden hallituksen teetättämään siihen pieniä muutoksia ja
sen jälkeen hyväksyttämään sen
Heraldisessa Seurassa.

Varsinaisen sukujuhlan jälkeen
pidettiin sääntömääräinen seuran
vuosikokous.
Kokouksessa vahvistettiin vuoden
2001 tilinpäätös, toimintakertomus (ajalta 26.08.200001.06.2002) sekä tilintarkastuskertomus. Hallitukselle myönnettiin
vastuuvapaus tilikaudelta 2001.

tajia on rekisteröity jo reilut 2600
ja kantaisän jälkeläisiä yli 11 100.

Hallitus kiittää kaikkia juhlaan osallistuneita ja toivoo, että tapaamme
uudestaan vuonna 2004!

Seuraava seuran vuosikokous pidetään vuonna 2004. Ensimmäinen
vuosikokouksemme oli varsin onnistunut. Seuravaalla kerralla olemme sen verran viisaampia, että kaikille osallistujille laitetaan nimilappu rintaan ! Löytyy vanhat tutut paremmin!

Sukuseuran uuteen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi edelleen
Paavo Nyyssönen Vantaalta ja varapuheenjohtajaksi Esko Nyyssönen
Iittalasta sekä Heidi Markkanen
Tallinnasta, Ari Kankkunen Varkaudesta, Pertti Nyyssönen Suonenjoelta, Heikki Nyyssönen Oulusta ja
Aki Nyyssönen Savonlinnasta. Tilintarkastajan tehtävät on uskottu
Jorma Nyyssösille – toinen kotoisin
Oitista ja toinen Jäppilästä. Vuosikokouksen pöytäkirja on lähetetty
kaikille seuran jäsenille.

on merkittävä rooli. Erittäin haastavana tavoitteena on julkaista historiikin ensimmäinen osa, jonka luonnos oli nähtävissä Jäppilässä. Seuran omat intersivut tullaan avaamaan. Näin tavoitamme myös
enemmän nuorisoa sekä näin tiedotamme olemassaolostamme ja toiminnastamme kaikille kiinnostuneille. Tavoitteena on myös jatkaa tiedotteeen julkaisemista kaksi kertaa
vuodessa. Tavoitteena on hankkia
myös muistomerkki suvun ensimmäiselle tunnetulle, Olli Nyyssöselle. Hänen asuinsijansa oli Joroisten
Savuniemellä.

NYYSSÖSTEN SUKUSEURA KOKOONTUI JÄPPILÄSSÄ
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Pakkohuutokaupan ja häädön jälkeen
jouduimme asumaan vuokramökkiin.
Meistä tuli sitten "loisia" ja kuuluimme
siten huutolaisten kanssa alimpaan
"arvoasteikkoon".
Mainittiin hyvin
usein: "Se on niiden loinen".
Mökki, jossa asuimme, ei ollut nykysanontaa käyttäen mitenkään korkeatasoinen. Yksinkertaiset ikkunat, ei ollut
saunaa, eikä ulko- tai sisävessaa. Ja kun
eteistä ei ollut, sanottiin, että on niitynniemen kanssa sama eteinen. Kun aukaisi oven, oli heti ulkona.
Vuokra, joka tästä meni, piti tehdä työnä.
Meiltä meni aluksi neljä viikkoa mutta,
kun isäni sai ostettua lehmän, vuokra
nousi viikolla. Tämä työ piti tehdä kesällä ns. pitkän päivän aikaan. Kun isäntä

Loinen

Lempyyn naapurissa Leppävirran suuntaan on
kylä, joka kantaa nimeä Kelttu. Sanalle ei löydy
nyky-Suomen sanastosta minkäänlaista selitystä. Mielestäni tähänkin asiaan löytyy selitys,
sillä vanhoissa voudin verokirjoissa mainitaan
eräs asukas, joka asui nykyisellä Keltun kylän
seutuvilla. Isännän nimi oli Simon Laitinen.
Hänestä käytettiin -voudintilien mukaan liikani-

Leppävirralla oli silloin ruotsinkielinen kirkkoherra -niin kuin myös monissa muissa Savon
pitäjissä siihen aikaan. Kirkonkirjoissa vielä
vuonna 1723 mainitaan Sydenman kylä ja talo
Lempi. Kuitenkin 1700-luvun loppupuolella
ilmestyy kirkon rippikirjoihin talon nimen kohdalle sana Lemby. Tälle ei voi olla muuta selitystä kuin, että kirkkoherran suussa ei taipunut
sana Lempi vaan siitä tuli sana Lemby. Kyseinen nimitys muuttui sitten kansan suussa savolaisittain Lempyyksi. Niinpä koko kylää ryhdyttiin kutsumaan Lempyyksi ja järveä myöskin Lempyyn järveksi.

Asia alkoi selvitä allekirjoittaneelle, kun selvittelin sukujuuriani Mikkelin maakuntaarkistossa. Sydänmaan kylässä, 1600-1700lukujen vaihteessa, sijaitsi nykyisen Simolan
talon pellolla talo, jonka nimi oli Lempi. Talon
virallinen rekisterinumero oli Lempi, Sydänmaa 4. Talon eteläpuolella sijaitsi pieni ja kapea järvi, jonka nimi oli myös Lempi. 1700luvun puolivälissä kyseinen Sydänmaan kylä
kuului vielä Leppävirran pitäjään.

Monia on varmasti ihmetyttänyt eräs ruotsin
kieleen vivahtava paikannimi: nimittäin Lempyy. Kuinka on mahdollista, että tällainen nimi
löytyy keskeltä sydän-Savoa.

Paikannimistä Suonenjoella

ilmoitti, että nyt possakka alkaa, niin
silloin piti olla heti valmiina palvelemaan. Tämä loinen oli kuin vanki,
käskyn mukaan vain! Tämä työ kantoi
siis nimeä possakka eli possakkapäivä.
Possakkapäivä oli miehen työpäivä.
Naisen possakkapäivä oli puolet miehen possakkapäivästä. Niitä meni kaksi
yhteen työpäivään. Minä olin 13vuotias, joten kelpasin kyllä possakkaan, mutta minun päiväni oli naisen
päivä. Niitä tarvittiin siis kaksi yhteen
päivään.
Kerran keväällä karhihin parilla peltoja. Pari tarkoittaa kahta hevosta, jotka
vetivät karhia. Näin ei tarvinnut hevosia seisotella ja kyllä se loisen poika
jaksoi juosta hevosen perässä vaikka
kuinka kauan. Isäni oli pyytänyt, että
eikö ne pojan päivät kelpaisi miehen

Paavo Nyyssönen

Suonenjoen nykyiset paikannimet ovat yleensäkin peräisin kylässä asuneiden ensimmäisten isäntien mukaan. Voudin tileistä löytyy
1500-luvulta sellaiset nimet kuin Lyytinen
Lyytilän mäeltä, Kärkkäinen, joka asui nykyisessä Kärkkäälässä, Vehviläinen Vehvilästä ,
Sian-Jalka nykyisin Jalkanen Jalkalasta jne.

Todettakoon, että vanhin Laitisen suvusta
merkitty isännän nimi on ”Kärsä-Laitinen”.
Kyseinen isäntä hallitsi vuonna 1552 verotaloa, joka sijaitsi nykyisen Laitilanniemi nimisen talon paikalla Leppävirran Palokankaalla.
Kärsä- Laitinen sai liikanimensä ”Kärsä”,
koska asui niemessä eli kärsällä -niin kuin
silloin niemeä kutsuttiin.
Varsinainen Lempyyn kylä sijaitsee nykyään
Kukkola nimisessä kylässä. Kukkola nimi on
taas peräisin Kukkonen nimisestä isännästä,
joka muutti noin vuonna 1560 asumaan Saittajärven pohjoispäähän nykyisen Jäppilän
Kukkolan kylästä. Kukkosen talo sijaitsi luultavasti nykyisen Ropposten hallinnassa olevan talon seuduilla. Kukkonen ei ollut ko.
paikalla ensimmäinen paikalla vakituisesti
asunut ihminen, sillä 1950-luvulla talonpoika
Unto Ropponen löysi hyväkuntoisen kivikirveen talon pellosta. Tämä viittaa siihen, että
Lempyy oli asuttua seutua jo kivikaudella.
Kyseinen kivikirves on nähtävillä Suonenjoen
museossa.

meä ”Keltto-Laitinen” eli Rääsyläis-Laitinen.
Vanhassa suomen kielessä keltto tarkoitti
rääsyläistä. Niinpä koko kylää ryhdyttiin nimittämään Keltuksi.
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Artturi Nyyssösen muisteluksia, 2001
Mikkeli (puhtaaksi kirjoittanut Ari
Kankkunen)

päiviksi, kun tiesi päivien pituuden.
Vastauksena oli ollut: "Kun ei ole vielä
täysi-ikäinen, niin ei sitä voi silleen hyväksyä". Niin oli vain tyydyttävä siihen, mitä isäntä sanoi.
Puolipäiväähän siinä possakka lyheni.
Oli vain tyydyttävä siihen, hyvä niin.
Kun tulin illalla kotia, tuntui kuin olisin
kävellyt siellä karhin takana. Pölyä oli
joka paikka täynnä. Oli nimittäin ollut
pitkän aikaa niin kuivaa, että kynnöksen
pinnalta pölypilvi leijaili kokoajan ympärillä. Loppuihan aikanaan kyllä sekin.

Tiedotteessa julkaistaan artikkeleita myös
tämän päivän Nyyssösistä. Ehdotuksia
kaivataan! Syntymäpäivä yms ilmoituksia
julkaistaan, jos seuralle ilmoitetaan
tapahtumasta. Korvaus omantunnon
mukaan.
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Vuoden 2003 Sukututkimuspäivät
järjestetään Uuden Valamon luostarissa
Heinävedellä 15-16.03.2003. Mukana
järjestelyissä Pohjois-Karjalan Sukututkijain
Seura ry.

57-7676-+/752+86X


Leppävirran Sorsakosken kyläkirja on
tulossa myös lähiaikoina myyntiin.
Tilauksia välittää Ari Kankkunen
seurastamme.

Leppävirran Kotalahden kyläkirjan
ennakkomyynti on alkanut. Kyläkirjan
“syntysanat” on lausunut seuramme
kunniajäsen Osmo Töyry. Kotalahden kylä
on yksi Nyyssösten asuinsijoista. Kirjan
hinta on ennakkoon 40 euroa 28.11.2002
saakka. Sen jälkeen 45 euroa. Postituskulut
8 euroa/ kirja.Ostettaessa neljä kirjaa,
alennus 5 euroa kirja.
Kyläkirjaa voi tilata seuraavilta henkilöiltä:
Kalevi Arminen puh.017-545 187
Kirsi Itkonen puh. 017-545 103
Veijo Tidenberg puh. 0400-253 529
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