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Jäsenhankintakilpailu julistettiin kevään tiedotteessa. Palkintona oli liput
kahdelle Savonlinnan Oopperajuhlille ensi kesänä. Kaikki yhden uuden jäsenen tuoneet osallistuivat palkinnon arvontaan sekä suurimman määrän jäseniä hankkinut myös palkittiin. Saimme kilpailun kautta 11 uutta jäsentä. Kiitos ”vanhoille” jäsenille aktiivisuudesta.
Eniten jäseniä hankki Leena Porraskorpi Espoosta (kolme jäsentä). Kaikkien
jäseniä hankkineiden kesken suoritetussa arvonnassa onni suosi Juhana
Nyyssöstä Leppävirralta. Onnea voittajille ! Voittajiin on otettu yhteyttä
henkilökohtaisesti.

JÄSENHANKINTAKILPAILUN TULOKSET

Heikki Nyyssönen

Dionysius on ollut Suomessa myös etunimenä. Se oli yleisin Etelä-Karjalassa,
mm. Parikkalassa, sekä Kangasniemellä Etelä-Savossa. Pirkanmaallakin oli
Dionysius-nimisiä isäntiä ja Sääksmäellä kirkkoherra nimeltä Dionysius Matinpoika. Kansan suussa Dionysius oli Nisu ja Nisius.

Vanhimmat sukunimen Nyyssönen muodot ovat Nyszen, Nysenn ja Nyssein.
Perusmuoto on ehkä Nyssö tai Nyyssö, jota vieläkin tavataan. Nyyssö on lyhentymä nimestä DioNYSius samalla tavalla kuin Prusi on lyhentymä nimestä
AmBROSius. Nyyssöstä on sitten tullut Nyyssöin ja sukunimi Nyyssönen.
Rinnakkaismuodosta Nyyssäin on tullut Nyyssänen. Etsin kerran isoisäni veljeä Suomen sotasurmat-tilastosta hakusanalla Kalle Nyyssönen. Hän löytyi
viimein nimellä Kalle Konstanpoika Nyyssänen.

Nimi tulee nimestä Dionysius, joka on peräisin katolisesta pyhimyskalenterista. Pyhän Dionysiuksen muistopäivä oli 9.10. Samassa pyhimyskalenterissa
ovat monen muunkin suomalaisen sukunimen alkujuuret.
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Copywright A.Saaremägi
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Näillä sanoilla toivotan teille hyvää alkavaa talvea!
Tapaamme sitten keväällä taas näillä sivuilla uusissa merkeissä. Muistutan vielä: Älkää unohtako varata aikaa heinäkuun 2004 sukujuhlaan!

Sukumme sukujuhla sekä sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 10.7.2004 Suonenjoella Vanhamäen toimintakeskuksessa.
Sunnuntaina 11.07. 2004 julkistetaan kantaisämme Olli Nyyssösen muistolaatta Joroisten Savuniemellä. Juhlan ohjelmasta kerromme lisää
ensi kevään tiedotteessa.
Vanhamäen toimintakeskuksesta voi myös varata majoituksen edulliseen hintaan. Majoituksen
varaaminen ajoissa on tärkeää, sillä samaan aikaan pidetään kuuluisat Suonenjoen mansikkakarnevaalit, jolloin yösijoista tulee olemaan kysyntää. Tulemalla sukujuhlaamme voi samalla
reissulla lyödä kaksi kärpästä samalla iskulla nähdä karnevaalimenoa ja tutustua samalla sukumme muihin jäseniin.
Lisäinformaatiota

Sukuseuraamme ovat tukeneet hyvin monet yritykset (ks. takasivu), josta heille suuret kiitokset. Sponsoreita tarvitaan edelleen, jotta esim. sukukirjamme
julkaiseminen onnistuu. Toivonkin, että te seuramme jäsenenä kantaisitte kortenne kekoon ja hankkisitte lisää sponsoreita. Nykyiset sponsorit on hankittu seuran hallitusten jäsenten toimesta. Jos teillä
on hyviä tukijaehdokkaita, niin ottakaa yhteyttä
allekirjoittaneeseen niin katsotaan yhdessä, miten
voisimme asiassa edetä.

Nyyssösten sukuseuralle on myös avattu omat
Internet-sivut osoitteessa www.nyyssonen.info .
Sivullemme pääsee myös Suomen Sukuseurojen
keskusliiton www-sivujen kautta. Sivuja on
tarkoitus täydentää jatkuvasti. Tällä hetkellä
sieltä löytyy mm. selvitys sukumme alkujuurista
sekä muutama tarina, jotka liittyvät erään sukuhaaran historiaan sekä ajankohtaista-palsta, josta
voi nähdä, mitä seurassamme on tällä hetkellä
vireillä.

Paavo Nyyssönen

Toinen ongelma on painoksien suuruus ja kirjan
kustantaminen, joka seuran talous huomioon ottaen
on kustannuskysymys. Niinpä rohkenenkin esittää
niille seuramme jäsenille vetoomuksen, jotka ovat
kirjojen painamisen kanssa tekemisissä ja osaavat
esim. kirjantaittamistekniikan, että ottaisivat yhteyttä allekirjoittaneeseen tai Ari Kankkuseen. Ihannetapaus olisi, jos seurastamme löytyisi henkilö, jolla
on oma kirjapaino ja joka omaisi vähän talkoohenkeä.

Sukukirjan kirjoittaminen on ollut työmyyrämme
Ari Kankkusen harteilla. Kirjasta on laadittu alustava käsikirjoitus, joka on kiertänyt seuran hallitusten
jäsenillä luettavana. Kirjan julkaiseminen yhtenä
kappaleena niin, että siinä esiintyisi kaikki suvustamme koottu tieto, on suorastaan mahdotonta - jo
senkin vuoksi, että tilanne tutkimussaralla etenee ja
laajenee jatkuvasti. Näyttää siltä, että kirja on jaettava osiin ajallisesti niin, että suvun alkutaipaleet
johonkin vaiheeseen asti ovat samoissa kansissa, ja
jossa on mukana joku tai jotkut sukuhaarat aina
nykypäiviin saakka. Aria on lupautunut avustamaan kirjoituspuuhissa hallituksemme jäsen professori Heikki Nyyssönen Oulusta.

Kun viimeksi tapasimme näillä sivuilla, on sen
jälkeen hallituksen toimesta saatu aikaan suhteellisen paljon. Sukumme vaakuna on hyväksytetty Heraldisessa Seurassa. Vaakunan mustavalkoisen version näette tässä lehdessä. Sukumme kantaisän Olli Nyyssösen muistomerkki-asia
on edennyt niin pitkälle, että nykyisen maanomistajan kanssa, jonka tontilla Ollin talo sijaitsi Joroisten Savuniemessä, on tehty sopimus
muistomerkin sijoittamisesta. Muistolaatta on
jo taottavana taidetakomossa Savonlinnassa.

Seuramme jäsenmäärä on ilahduttavasti kasvanut tämän vuoden aikana. Niinpä toivotankin
kaikki uudet jäsenet sydämellisesti tervetulleiksi
seuraamme. Toivottavasti viihdytte seurassamme ja saatte oikea-aikaista informaatiota sukumme vaiheista, jotka on onnistuttu selvittämään
1400-luvulle saakka. Mutta on vielä paljon selvitettävää. Toivonkin, että te uusina tulokkaina
tuotte seuraamme uutta tietoa sukumme eri vaiheista vuosisatojen varrelta. Sama koskee myös
meitä vanhoja jäseniä, sillä tuskin vielä kaikkea
on kirjattu muistiin myöskään meidän osaltamme. Tietoa on tosin tullut ilahduttavan runsaasti.

Olli Nyyssöselle pystytettävä
muistolaatta Joroisten Savuniemeen on suunnitellut taideseppä Teppo Nousiainen
Savonlinnasta.
Hänet voit nähdä kertomassa
työstään television kahvimainoksessa!

MUISTOLAATAN TEKIJÄSTÄ

Kesän 2004 sukujuhlassa
myydään seuramme nimellä
ja vaakunalla varustettuja tpaitoja, pikeepaitoja sekä lippiksiä.
Arvokas esine joka kotiin on
Nyyssösten suvun vaakunan
pöytästandaari. Tarkempaa
tuoteinformaatiota hintoineen
kevään tiedotteessa.

NYYSSÖSTEN SUKUSEURAN TUOTTEET

Vaakuna on hyväksytty Heraldisessa Seurassa. Vaakunan näet tässä tiedotteessa!
Vaakuna esitellään kesän
2004 sukujuhlassa.

NYYSSÖSTEN
VAAKUNA

Seurassamme on 172 jäsentä,
joista kolme on kunniajäsentä.

JÄSENTILANNE

Seuramme Internet-sivut löytyvät osoitteesta
www.nyyssonen.info. Sivuilta löytyy myös englannin
kielistä informaatiota seurastamme.

INTERNET SIVUT

saatte suoraan Pertti Nyyssöseltä puh. 0447667722, joka toimii niin mansikkakarnevaalien
kuin sukujuhlien paikallisena järjestäjänä.

Hyvät Nyyssösten sukuseuran vanhat ja uudet
jäsenet!

31. lokakuuta 2003

AJANKOHTAISTA
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Angelina matkusti Suomesta Clevelandiin, Ohion osavaltioon
kesäkuussa 1904. Isoisäni Kalle

Angelinalla oli elinikäinen ystävyyssuhde presidentti Juho Kusti
Paasikiven ensimmäisen vaimon
Anna Matilda Forsmanin kanssa. He
olivat kirjeenvaihdossa Annan
kuolemaan asti (1931).
Valitettavasti näitä kirjeitä ei ole
säilynyt. Oletamme, että Angelina
tuli Paasikiven perheeseen hoitamaan heidän ensimmäistä lastaan
Juhania marraskuussa 1901. Angelina synnytti aviottoman lapsen
Arnen kesäkuussa 1903. Lapsi eli
vain kuukauden. Ehkä tämä oli syy
siihen, miksi Angelina päätti muuttaa Yhdysvaltoihin.

Antti ja Rosa erosivat syyskuussa
1888, mikä oli siihen aikaan hyvin
harvinaista. Kukin voi vain arvailla
syytä. He olivat olleet naimisissa 19
vuotta ja heillä oli viisi lasta. Rosa
avioitui uudelleen ja asui Helsingissä kuolemaansa asti vuoteen
1913. Antti oli kuollut jo vuonna
1899 Angelinan ollessa 18 vuoden
ikäinen.

Angelina Nyyssönen syntyi Leppävirralla 2 helmikuuta vuonna 1880
Antti Nyyssösen (synt. 09.04.1839
Leppävirta) ja Rosa Aurora Eklundin
tyttärenä. Rosa oli syntynyt 25 marraskuuta 1850 Suomen Kaartin
seurakunnassa lähellä Elimäkeä.
Hänen isänsä oli Suomen Kaartin
aliupseeri.
Antti muutti Helsinkiin vuonna
1866, missä hän avioitui Rosa Auroran kanssa elokuussa vuonna 1869.
Heidän ensimmäinen lapsensa Aksel
Anders syntyi heinäkuussa 1870.
Elokuuussa, vuonna 1870, perhe
muutti takaisin Leppävirralle, missä
Antti ja Rosa saivat vielä neljä
lasta – Edith Evelinan 05.06.1873,
Ai na n 15. 0 9. 18 77, An ge l i n a n
02.02.1880 ja Oton 13.03.1882.
Viiden lapsensa kanssa Antti ja Rosa
m uu t t i va t t a ka i s in Hel s i n ki i n
kesäkuussa 1884. Helsingissä heille
synt yi vielä Olga Johanna
13.06.1886, joka kuitenkin kuoli ennen ensimmäistä syntymäpäiväänsä.

Vuonna 1929 perhe muutti Santa Barbaraan, Kaliforniaan, missä Kalle perusti veneenrakennus ja –korjaus liikkeen. Vuosien 1943 –1968 aikana Kalle
rakensi poikiensa kanssa 14 suurta
venettä, joista 8 oli kuuluisan laivanrakennusarkkitehdin Arthur de Feverin
suunnittelemia. Näistä veneistä vielä
13 on käytössä tänä päivänäkin. Siitä
olen erityisen iloinen, että vene nimeltään Angelina, joka oli isoisäni ja
isäni rakentama vuonna 1944 sekä isäni
omistama ja ammattimaisesti kalastuksessa käyttämä, on tullut takaisin perheeni omistukseen. Viime viikonloppuna ostin Angelinan ja sitä kunKalle ja Angelina jättivät Suomen nostetaan parhaillaan. Kun kunnosviimeisen kerran 28 elokuuta 1907. tustyö on tehty, siitä tulee hieno muisHeidän tyttärensä Astrid Linnea tomerkki Angelina Nyyssöselle.
(“Betty”) syntyi New Yorkissa
16.01.1908. New Yorkista perhe muutti Kalle kuoli tammikuussa vuonna 1960
Quincy:n kaupunkiin, Massachusettsin ja Angelina heinäkuussa 1964 – pitkän
osavaltioon, mistä Kalle löysi töitä te- ja vaiheikkaan elämän eläneinä. Koska
lakalta. Ajat olivat ilmeisen vaikeita, minulla ei ollut minkäänlaisia yhteyksiä
sillä Kalle ja Angelina lähettivät Angelinan sukuun lapsena, olen ollut
lapsensa Billin ja Bettyn Kallen van- kovin innostunut löytäessäni
hempien luo Poriin. Kalle ja Angelina Nyyssösten sukuseuran.
muuttivat itse Yhdysvaltain länsirannikolle, missä he asuivat kalastusmajassa Charles Lindwall
Columbia joen varrella. Isäni Carl Vic- (käännös Heidi Markkanen)
tor syntyi siellä 5 helmikuuta 1911.
Tätini Martha syntyi seuraavan vuoden
elokuussa 1912. Kallen käly toi vanhimmat lapset takaisin Yhdysvaltoihin

vuonna 1912, mistä muistona ylläoleva
valokuva. Kuva on otettu Brookfieldissä vuonna 1913 (isäni Kallen sylissä).

Nyyssösten Sukuseura ry

Lindwall, joka oli syntynyt Porissa, lähti
merille 18 vuoden ikäisenä ja sattui rantautumaan Clevelandiin laivansa mukana hieman Angelinan saapumisen
jälkeen. He tapasivat “Finland Hall” nimisessä suomalaisten kokoontumispaikassa, missä Angelina huomasi surullisen ja koti-ikävää potevan Kallen ja
pyysi tätä tanssimaan. Kalle valitsikin
sitten Angelinan merelle paluun sijasta
ja niinpä he avioituivat Clevelandissa.
He muuttivat Chicagoon, jonne seurasi
myös Angelinan veli Otto Nyyssönen.
Heidän ensimmäisen lapsensa Karl Wilhelmin (“Bill”) syntymän jälkeen huhtikuussa 1906 pariskunta palasi Suomeen,
missä he elivät jonkin aikaa Kallen vanhempien luona Porissa.
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Myöhään illalla Albin ilmestyi Jalkalan kylässä
sijaitsevaan Johannes Krögerin taloon,missä hän
sanoi Johannekselle, että häntä janottaa ja pyysi
lupaa ottaa vettä talon kaivosta. Tähän Johannes
sanoi, että onhan meillä vettä tuvassakin ja lähti
kävelemään edellä sisälle. Kun Johannes oli
edennyt talon portaille, ampui Albin Johannesta
takaa päin haulikolla kahdesti, jolloin isäntä
tuupertui pihanurmelle. Tämän jälkeen Albin
otti naapurista Vilpposen talosta veneen ja lähti
soutamaan Suonteelle. Sen jälkeen hän hävisi
eikä hänestä oltu tehty yhtään varmaa havaintoa.
Tosin eräs nainen väitti, että Albin oli syönyt
hänen eväänsä noin 4 km Suonenjoelta etelään
ratapenkalla muutama päivä tapahtuman jälkeen . Tällöin mies oli ilmoittanut, että hänellä
on vielä muutama patruuna jäljellä ja että hän ei
antaudu elävänä.
En muista, että oliko nainen sepittänyt koko
jutun vai pysyikö hän kertomuksessaan.

kään, joka tuupertui maahan.
Tämän jälkeen hän suuntasi haulikkonsa kohti
Jennyä ja laukaisi. Jenny, nähtyään kuinka hänen toverilleen kävi, hyppäsi kauraseipään taakse ja pelasti näin itsensä. Tämän jälkeen Albin
pakeni paikalta metsään.

hänen kanssaan jotakin ”kränää”.
Oletettiin, että hän tulee kostamaan jokaiselle, joille hänellä on jotakin hampaankolossa.
Muistan isoisäni Ville Nyyssösen
(s.1880) kertoneen, kuinka hän oli riidellyt Albinin kanssa jostakin asiasta nuorena niin, että heille oli syntynyt jopa käsirysy, koska molemmat olivat hyvin kiivasluontoisia miehiä. Kaiken lisäksi he
olivat siskosten lapsia, sillä Albinin äiti
oli ukkini täti Mari Lovisa Nyyssönen (s.
31.10.1853 Katrasella) . Mari Lovisa
meni naimisiin Aatami Pohjalaisen kanssa ja he asuivat Leppävirroilla. Albin oli
heidän poikansa syntynyt 29.11.1889.
En kuitenkaan muista, että isoisäni Ville
olisi ainakaan päällepäin näyttänyt hermostuneelta. Hän oli silloin noin 72- vuotias. Päätepiste Albinin mysteeriolle saatiin vasta seuraavana keväänä, sillä jäiden lähdettyä Suonteesta kalamiehet löysivät Albinin ruumiin rantavedestä. Pidettiin varmana, että hän oli hukuttautunut
heti tekonsa jälkeen Suonteehen, koska
haulikkokin löydettiin hänen läheltään
järvenpohjasta.
Tapahtumien kulku oli suurin piirtein seuraava:
8.9.1952 Suonenjoen kirkolta, noin 6 km päässä
olevasta Vuorelan talosta, lähti siinä kortteeria
pitävä metsätyömies Albin Pohjolainen aamulla
metsälle. Hänellä oli mukanaan ilman lupaa
otettu isännän hauliko ja patruunoita. Eväsreppuunsa hän pakkasi neljä pulloa pöytäviinaa,
jotka hän oli edellisenä päivänä käynyt ostamassa Kuopiosta. Puolenpäivän jälkeen hän palasi
takaisin ja tapasi kaurapellolla työskentelevät
talon apulaiset Vappu Ollikaisen ja Jenny Laiti- Niin kuin alussa tuli jo kerrottua aiheutti Albinin Paavo Nyyssönen
sen. Aikansa keskusteltuaan Vapun kanssa Al- salaperäinen katoaminen ihmisissä hermostubin ampui noin 14 metrin päästä Vappua sel- mista, varsinkin niissä ihmisissä, joilla oli ollut

Vuonna 1952 tapahtui Suonenjoella järkyttävä
murhateko, jossa Albin Pohjolainen niminen
mies surmasi kaksi henkilöä humalapäissään
ampumalla heidät haulikolla.
Tekonsa jälkeen mies katosi maan alle aiheuttaen kauhua koko seutukunnalla niin, että ihmiset
eivät uskaltaneet mennä marjaan tai liikkua yksikseen juuri missään. Taloissa pidettiin ovet
lukittuna päivälläkin, joka oli epänormaalia siihen aikaan. Siihen aikaan oli yleistä pitää ovet
avoinna maaseudulla myös yöllä- puhumattakaan sitten päivällä. Epäilyttäviä kulkijoita pidettiin silmällä, ja jos sellainen nähtiin, soitettiin
siitä heti nimismiehelle. Oli myös tavallista, että
käytiin pelottelemassa yksikseen asuvia naapureita illan hämärissä, sillä mielialat olivat siihen
otolliset .
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Edellämainitut vanhat hyvät nimet - Juho, Liisa
ja Anna - ovat peräisin sen ajan allakoista, pyhimyskalenterista ja Raamatusta. Juho tulee Johannes Kastajasta ja Liisa hänen äidistään Elisa-

Karttulan Nyyssösillä on ollut kaksiosaisia etunimiä vasta 1900-luvulla. Aikaisemmin toisen
etunimen paikalla oli patronyymi, esim. Juho
Simonpoika tai Aliisa Mikontytär.

Suvun naisten etunimissä on kaksi selvää
suosikkia: Elisabetista johdetut Liisa (Elisa,
Aliisa) sekä Anna ja Anneli. Kantaisillä, Vilhelmillä ja Aatamilla, oli Liisa- ja Anna-nimiset
sisaret. Liisa ja Anna esiintyvät myös kaksiosaisissa nimissä kuten Anna Liisa, Marja-Liisa
ja Reetta Liisa. Erikoisin kahden etunimen yhdistelmä taitaa olla Liisa Aallotar (s. 1932).

Karttulan sukuhaaroja on kaksi. Toinen on vasta
äskettäin jäljitetty Turkuun. Suvun miehissä on
eniten Juhoja, Juhia, Juhania ja Janneja. Muita
suosittuja etunimiä ovat Vilhelmistä johdetut
Vilho, Viljo ja Ville. Vilhelm Nyyssönen on
toisen Karttulan sukuhaaran kantaisä. Toisen
kantaisä on hänen nuorempi veljensä Adam.
Veljekset syntyivät Suonenjoella ja muuttivat
sieltä perheensä kanssa Karttulaan.

Sivu 3

nimi on tuttu kaikille ristisanatehtäviä
harrastaville. Suomessa Jesse tuli
betista. Anna oli Neitsyt Marian äiti. muotiin 1970-luvulla, todennäköisesti
Ennen oli tavallista antaa lapselle nimi suvun amerikkalaisesta vaikutuksesta.
piiristä. Uskottiin jopa, että esivanhemman sielu
vaelsi nimen mukana jälkeläiseen. Nykyisin on Karttulan Nyyssöset ovat usein antaneet
muotia antaa lapselle mahdollisimman harvi- lapsilleen perinteisiä, suvun piiristä otetnainen nimi ja mieluiten sellainen, jota ei ole tuja nimiä. 1900-luvulla on sitten alettu
kellään muulla. Harvinaisia nimiä löytyy mm. käyttää myös uuudempaa, ajanmukaista
äskettäin ilmestyneestä Nummelinin ja Teeri- nimistöä. Jotkut vanhat hyvät nimet ovat
joen kirjasta. Kenties saamme sukuun vielä Os- uhmanneet hyvin aikaa ja tulleet jossain
vaiheessa uudelleen muotiin.
man, Joopin, Ranjan tai Vilmiinan.
Vilmiina on lyhentymä Vilhelmiinasta, joka on
nimen Vilhelm ns. sisarnimi. Karttulan Vil- Joskus perinteen jatkuminen on onnen
helmiinoista mainittakoon Kustaava Vilhelmiina kauppaa. Tästä on esimerkkinä Karttulan
sukuhaaran nuorin jäsen, Mikkel Emil.
Nyyssönen, joka syntyi vuonna 1848.
Hän syntyi vajaa vuosi sitten Norjassa,
Muodin vaihtelut näkyvät Karttulankin suku- jossa perhe asuu. Pojan äidin äiti on omaa
haaroissa. Esim. Kalle-nimi oli suosituimmil- sukua Nyyssönen. Sekä Emil että Mikko
laan 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun ensim- ovat perinteisiä nimiä suvussa, mutta
mäisinä vuosikymmeninä. Niiltä ajoilta ovat tässä tapauksessa esikuvina eivät ole olKarttulan Kalletkin. Edellämainittu Kalle leet karttulalaiset esivanhemmat, vaan
englantilaiset jalkapallotähdet Michael
Konstanpoika syntyi vuonna 1888.
Owen ja Emile Heskey. Suvussa on enUudempia muotivirtauksia Karttulan suku- nestäänkin hyviä jalkapalloilijoita, mutta
haarassa edustavat sellaiset nimet kuin Aleksi, aina on tilaa vielä yhdelle!
Jere ja Jesse. Ne ovat itse asiassa hyvin vanhoja
nimiä. Aleksi on keskiajalta ja Jere on Jeremias
eli Jeremia, joka oli Vanhan Testamentin pro- Heikki Nyyssönen
feetta. Jesse taas on Vanhan Testamentin Iisai -
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