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Puheenjohtajan puheenvuoro 
JÄSENTILANNE 
Seurassamme on 165 jäsentä, 
joista 3 on kunniajäsentä. 
 
NYYSSÖSTEN  
VAAKUNA 
Vaakuna on myynnissä 
pöytästandaarina Suonenjoen 
sukujuhlassa 10.07.2004. 
Jos et pääse osallistumaan 
juhlaan, voit tilata 
pöytästandaarin seuran 
sihteerin kautta. 
 
NYYSSÖSTEN 
SUKUSEURAN 
TUOTTEET 
Sukuseuran hallitus on 
rohkeasti tilannut 200 kpl:een 
erän Nyyssösten Sukuseuran  
tunnuksilla varustettuja 
pikeepaitoja ja lippalakkeja! 
Ne valmistuvat sukujuhlille. 
Paidat ovat metsänvihreitä ja 
niiden hinta on 15e/kpl.
Kaikkia kokoja löytyy. 
 
Lippalakki on kankaisella 
säätönauhalla varustettu, 
värinä beige. Lippalakin 
hinta on 8e/kpl. 
Tuotteet toimittaa ja 
valmistaa Paita & Paino/
Seppo Mikkonen—yhden 
miehen tehokas valmistus– ja 
markkinointiyhtiö. 
 
VUODEN 2004 
JÄSENMAKSUKIRJE 
Uusi jäsenmaksukirjeemme 
tuotti monelle päänvaivaa. 
Pankkisiirtolomake oli jäänyt 
kirjeestä pois ja maksajan 
viitenumero mainittiin muun 
tekstin lomassa. Pankkitilin 
numerokin löytyi vain 
pienellä präntillä lomakkeen 
alakulmasta.Seuran sihteeri 
pahoittelee kömmähdystä ja 
lupaa pankkisiirtolomakkeen 
kirjeen mukaan ensi vuonna! 
 
  

Nyyssösten  
Sukuseura ry 

VARAA MAJOITUKSESI AJOISSA KESÄN 2004 SUKUJUHLAN AJAKSI !  
Kokouspaikkana Vanhamäen toimintakeskus , jossa myös  majoitusta edulliseen hintaan. 

Puh. 017– 511 746 Sähköpostiosoite suonenjoki@mll.fi 
Kotisivut www.mll.fi/piirit/pohjois-savo 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi neljä vuotta 
sukuseuramme perustamisesta.  Niinpä 
lieneekin syytä tarkastella, mitä seuramme on 
saanut aikaiseksi.  Ensinnäkin  suvun juuret 
on tutkittu aina 1500- luvulle saakka.  
Tutkimus on tehty sillä tarkkuudella kuin 
käytettävissämme oleva historiallinen aineisto 
on antanut mahdollisuuksia.  Tutkimustyössä 
on käytetty avuksi alan asiantuntijoita niin 
Helsingissä kuin maakunnissakin.  Mutta 
kaiken a ja o on ollut talkootyö, johon on 
ottanut osaa monet seuramme jäsenet.  
Suurimman panoksen on antanut Ari 
Kankkunen Varkaudesta, joka on yhdistänyt 
kertyneen tiedon ja kaivanut esiin myös 
merkittävän joukon siitä perustiedostosta, 
johon sukumme tutkimus perustuu. 
 
Meillä on nyt kirjoissa ja kansissa noin 3100 
Nyyssönen- nimen kantajaa ja n. 13500 
kantaisän jälkeläistä puolisot mukaan lukien.  
Mutta on vielä paljon tutkittavaa. On 
sukuhaaroja, joita emme ole voineet yhdistää 
mu i h in  su ku h aa ro ih i n .  Tu t k i mu s 
Pohjanmaalle 1500- ja 1600-luvuilla 
muuttaneista Nyyssösistä on vielä 
alkutekijöissään. Kuitenkin on varmaa, että 
osa Nyyssölä-suvusta pohjautuu Nyyssösistä. 
 
Seuramme on saanut oman vaakunansa, joka 
hyväksyttiin Suomen Heraldisessa seurassa 
vuonna 2003 seuran hallituksen esityksestä. 
Vaakunassa on symboleja, jotka liittyvät 
sukumme historiaan:  kuten kotikunta Jäppilä 
(nyk. Pieksänmaa), maanviljelys, karjanhoito, 
sodat ja sotilaat sekä sukuumme liittyvä 
oppineisuus, muutamia esimerkkejä 
mainitakseni.  Vaakunaa on mahdollisuus 
ostaa tulevassa sukujuhlassa pöytästandaarin 
muodossa. 
 
Sukumme kantaisälle Olli Nyyssöselle on 
saatu aikaiseksi muistolaatta, joka paljastetaan 
11.7.2004  klo 11.00 Joroisten Savuniemessä. 
Muistolaatta kiinnitetään paikalle, missä 
hänen talonsa sijaitsi 1500-luvulla. 
Muistolaatan on suunnitellut ja takonut 
taidetakoja Teppo Nousiainen  Savonlinnasta. 
Toivon, että paljastustilaisuuteen tulisi suuri 
joukko sukumme jäseniä.  Samalla teillä on 
tilaisuus tutustua siihen maisemaan ja 
ympäristöön, missä Ollin talo aikanaan 
sijaitsi. 

Sukukirja on edelleen työn alla. Suvun 
laajuuden vuoksi kaikkien sukuhaarojen 
sisällyttäminen yhteen kirjaan ei tunnu 
tällä hetkellä järkevältä.  Olemme 
ajatelleet, että sukukirja jaetaan kahteen 
tai useampaan kirjaan sukuhaaroittain.  
Kirjan historiikkiosan lopullista 
kirjoittajaa etsitään.  Heikki Nyyssönen 
Oulusta ja Veikko Räsänen Varkaudesta 
(kieliasu) ovat lupautuneet avustamaan 
kirjoitustyössä. 
 
Sukuseuramme on aloitteen tekijänä 
osallisena laajempaan hankkeeseen, jossa 
tavoitteena on luoda Pohjois-Savon 
tuomiokirjoihin henkilöhakemisto, joka 
kattaisi vuodet 1639 – 1809.  Hankkeessa 
on mukana toteuttajana Varkauden seudun 
sukututkijat sekä Luostaristen sukuseura 
ry.  Projektia varten on haettu rahoitusta 
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon 
rahastolta.  Sukuseuramme hallituksen 
jäsen prof. Heikki Nyyssönen on toiminut 
hankkeen tukijana.  Varkauden kaupunki 
on myöntänyt hanketta varten avustusta 
500 euroa (tietokoneen hankkiminen 
V a r k a u d e n  k a u p u n g i n k i r j a s t o n 
tutkijahuoneeseen).  Yhteistyöhakemus 
Nordeaan on myös vireillä. 
 
Muistutan vielä, että sukujuhlassamme 
10.7.2004 on myös virallinen osuus, jossa 
valitaan seurallemme uusi hallitus. Pyydän 
miettimään jo valmiiksi henkilöitä,  jotka 
olisivat kiinnostuneita seuramme 
hallinnosta, ja joilla olisi aikaa ja tarmoa 
pureutua mm. sukututkimukseen ja siihen 
liittyvään varainhankintaan. Kuluneena 
neljän vuoden jaksolla on hyvin suuri osa 
tutkimustoimintaan käytetyistä varoista 
saatu seuraamme tukeneilta yrityksiltä.  
Esitänkin tässä parhaimmat kiitokseni 
niille yrityksille, jotka ovat tukeneet 
toimintaamme. 
 
Tavataan sitten Suonenjoella 10.7.2004 ! 

 
 
 
 
 
 

Paavo Nyyssönen 

Muis to laa t ta  valmis tuu 
Sukujuhlille 
 
Savonlinnan keskustan tuntumassa 
tuomiokirkon helmuksissa tekee työtään 
”Tiilitalo Shop’ssa” Teppo Nousiainen, 
34, taidetakoja ja koruntekijä.  Kuluvan 
talven aikana hänen pajassaan valmistuu 
Nyyssösten Sukuseuralle muistolaatta, 
joka löytää paikkansa Sukujuhlien 
yhteydessä kantaisämme Olli Nyyssösen 
asuinsijoille Joroisten Savuniemeen. 
E n s i m m ä i s e n  k o s k e t u k s e n s a 
käsityöammatteihin Teppo Nousiainen 
sai kotonaan Vaasassa.  Äidin 
opastuksella poika alkoi tehdä nahkatöitä 
ja verhoilla, päätyen suutariksi.  
Ensimmäiset metallialan opitkin tulivat 
kotoa isän pitämiltä kuparinpakotus- ja 
hopeakorukursseilta. 
Savonlinnaan Teppo tuli vuonna 1995 
käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 
Artemiaan, josta valmistui artesaaniksi. 
Yrittäjyys kypsyi opiskeluaikana ja 
harjoittelu Unkarissa sepän opissa opetti 

huomaamaan, että pitkä raudantaonnan 
traditio on mahdollista yhdistää moderniin 
muotokieleen.   
Takorauta onkin antautunut ansiokkaasti 
Tepon käsittelyssä monimuotoisiksi käyttö- 
ja taide-esineiksi. 
Teppo Nousiainen on palkittu 
valtakunnallisilla Kädentaidot- messuilla 
Tampereella vuonna 2002 ”Vuoden 
uutuustuotteella” ja samoin tuli kunniaa 
vuonna 2003.  Television välityksellä Teppo 
tuli tutuksi Pauligin kahvimainoksista 
vuonna 2003.   
Metallitaide Teppo Nousiaisen paja ja 
myymälä tarjoavat mielenkiintoisia tuotteita 
historian tuotteista nykypäivään.  Tepon 
kurssit ja taontanäytökset ovat suosittuja – 
taotuilla sisustustuotteilla on luontaista 
kysyntää.   Teppo Nousiaisen tulet 
t a p a a m a a n  m u i s t o l a a t a n 
paljastustilaisuudessa tai poikkeamalla 
pajalla, Luolankuja 4 A, 57100 Savonlinna, 
puhelin 050-3743780. 
 
Aki Nyyssönen 

ONNELLINEN METALLITAITEILIJA SAVONLINNASTA 

Charles Lindwall 
(USA) 

SEURAN INFO 

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

Heidi Markkanen  
jäsenasiat, tiedote 
heidimarkkanen@hotmail.com 
Puh. 040-580 33 77 
Narva mnt 22-10,  
10120 Tallinn, Estonia 
 
 

Ari Kankkunen 
tutkimusvastaava, 
sukutietojen tilaukset 
ari.kankkunen@saunalahti.fi 
Puh.040- 825 33 04 
Kanervakuja 6 A 1 
78850 Varkaus 
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TERVETULOA SUKUJUHLAAMME 10.7.-11.07.2004 SUONENJOELLE JA JOROISIIN ! 

 
 
Seuramme toinen sukujuhla ja sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 10 heinäkuuta 2004 Suonenjoella. Seuraavana päivänä 
paljastetaan kantaisämme Olli Nyyssösen muistolaatta Joroisten Savuniemellä. Sukujuhlaan ja muistolaatan paljastustilaisuuteen 
ovat tervetulleita seuran jäsenet ja kaikki asiasta kiinnostuneet. 
  
Suonenjoki on ollut – ja on toki vieläkin- merkittävä sukumme asuinsija. Suonenjoki on nykyään noin 7800 asukkaan kaupunki, 
joka sai kuntaoikeudet vuonna 1865 ja kaupunkioikeudet vuonna 1977. Kaikki tuntevat Suonenjoen etenkin 
mansikkakaupunkina – perinteiset Suonenjoen Mansikkakarnevaalit järjestetään tänä vuonna samaan aikaan sukujuhlamme 
kanssa. Tietoja Suonenjoen nähtävyyksistä löytyy osoitteesta www.suonenjoki.fi. 
 
Sukujuhla Suonenjoella 10.7. ohjelma 
 
Paikka: Vanhamäen toimintakeskus, Vanhamäentie 122,  Suonenjoki. Vanhamäessä voi myös yöpyä – 23 e/hlö. Yhteystiedot 
Vanhamäen esitteessä. 
 
Ajo-ohje: Kuopion suunnasta 9-tietä Suonenjoen ohi 2,5 km ja Lampientaipale -kyltin kohdalta vasemmalle. Jyväskylän 
suunnasta 9-tieltä oikealle noin 2,5 km ennen Suonenjokea. Sitten noin 1 km eteenpäin ja Vanhamäen toimintakeskus-kyltin 
kohdalta oikealle Vanhamäentielle, jota pitkin pääsee perille Vanhamäelle ! 
 
Ilmoittautuminen klo 8.30-10.00. Osallistumismaksu 10 e/hlö sisältää ohjelman, kokousmateriaalin, nimilaput sekä 
aamukahvin. Alle 12 – vuotiaat veloituksetta. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. 
 
On toivottavaa, että osallistujat ilmoittautuisivat ajoissa, jotta ohjelma pystytään aloittamaan tasan klo 10.00.  Ennen aloitusta 
tarjotaan aamukahvit ja osallistujilla on mahdollisuus tutustua sukumme tietoihin . Myynnissä on myös Nyyssösten vaakunalla 
varustettuja pikeepaitoja ja lippiksiä sekä Nyyssösten suvun vaakuna  pöytästandaarina. Lisäksi tarjolla on  Suonenjoki-aiheisia 
matkamuistoja.  Myyntipiste on auki koko päivän. 
 
klo 10             Sukujuhlan avaus  
                       Suonenjoen seurakunnan puheenvuoro  
                      Suonenjoen kaupungin puheenvuoro 
                      Seuran puheenjohtajan puheenvuoro 
                      Esitelmä suvun historiasta ja vaiheista 
 
klo 12-12.15  Tauko 
klo 12.15       “Nuapursopua, suukopua” – pienoisnäytelmä.  
                      Sorsakosken harrastajat “Hapare”. 
 
klo 13-14.30  Lounastauko 
                      Kokoustilassa tarjotaan lounasbuffet. Lounaan hinta on  
                      15e/hlö. Lapset alle 3v ilmaiseksi, 3-12 vuotiaat  10.50e. 
                      Lounaskuponkeja voi ostaa ilmoittautumisen yhteydessä. 
                       
klo 14.30       Sääntömääräinen sukuseuran vuosikokous 
 
Muistolaatan paljastustilaisuus Joroisissa 11.07. 
 
Paikka: Savuniemi. Kartta tiedotteen mukana. 
Aika: klo 11.00 
 
Muistolaatan paljastaa kunniajäsen Veikko Nyyssönen Jäppilästä.  
Paikalla myös muistolaatan suunnittelija ja takoja  Teppo Nousiainen. 
 
Yhteiskuljetus järjestetään Suonenjoelta klo 09.30, jos osallistujia on tarpeeksi. Kyydin tarvitsijat ottakaa yhteyttä Pertti 
Nyyssöseen puh. 044-7667722. 
 
 
 

Joidenkin suvun naispuolisten jäsenten 
keskuudessa on ilmennyt käsitys, että 
tutkimuksessa ei huomioida lainkaan 
naisia, ja tästä syystä eivät liity 
sukuseuraan.  Koetan selventää asiaa: 
 
Tässä jälkipolvitutkimuksessa   
pyritään selvittämään kantaisän (Olli 
Nyyssönen) kaikki jälkeläiset 
nykypäiviin saakka.  Sukuseuran 
tukeman sukututkimuksen tavoitteena 
on tutkia miesten lisäksi myös eri 
sukuhaaroihin syntyneet naiset ja 
heidän jälkeläisensä. 

Fil. maisteri Heljä Pulli (Genos 
61,1990, s. 97-102, 118) kirjoittaa 
aiheesta seuraavasti: 

Sukukirjan laajuuteen vaikuttaa mitä 
suurimmassa määrin se, keitä otetaan 

mukaan. Aikaisemmin sukukirjat olivat 
agnaattisia, ts. kirjaan otettiin vain 
miesten, nimenkantajien jälkeläiset. 
Nykyään tehdään yhä enemmän myös 
kognaattisia tutkimuksia, ts. otetaan 
mukaan jälkeläiset sekä miehen että 
naisen puolelta. Kognaattista tutkimusta 
puoltaa ajatus sukupuolten tasa-arvosta. 
Se voi kuitenkin aiheuttaa käytännöllisiä 
ongelmia. Jos jälkeläistö on hyvin laaja, 
sukukirja voi paisua suhteettoman 
suureksi ja viedä paljon odotettua 
enemmän aikaa.  

Tähän ongelmaan on erilaisia ratkaisuja. 
Suunniteltu kognaattinen tutkimus 
supistetaan, vaikka kesken aineiston  
keruun, osittain kognaattiseksi 
vähentämällä tyttärien jälkeläisten 
mukaan ottamista sopivaksi harkitulla 

tavalla. Eri sukuhaaroista voidaan 
julkaista erilliset sukukirjat. Tutkimus 
voidaan lopettaa esim. 1930-luvulla 
syntyneisiin lapsiin, jolloin 
henkilörekisterilain aiheuttamat 
ongelmat ovat vähäisempiä.  

Jos jonkun suvun jäsenen, lähinnä 
naisen, jälkeläiset sisältyvät johonkin 
aikaisemmin julkaistuun tai tiettävästi 
tekeillä olevaan sukukirjaan, on 
yksinkertaisinta vain viitata hänen 
kohdallaan ko. teokseen. Näin vältetään 
samojen henkilötietojen julkaiseminen 
useissa sukukirjoissa. Laajoja lainauksia 
toisesta teoksesta ei ole suotavaa tehdä 
ja lainattaessa on lähde aina mainittava. 

Ari Kankkunen  

SUKUPUOLTEN VÄLINEN TASA-ARVO NYYSSÖSTEN TUTKIMISESSA 

 
MUISTIINPANOJA NYYSSÖSTEN SUVUN VAIHEISTA  V OSA 
 
Kilikkanan Aatu 
 
Nimensä kai hän oli saanut pienen ja hintelän kokonsa mukaan; ja myös siksi, etteivät hoksottimet olleet aivan kohdallaan, jos 
noin voisi ajatella.  Me pojat kuitenkin pidimme hänestä, koska hän kertoi pyydettäessä jännittäviä juttuja.  Talossa, jossa hän 
oli ollut huutolaispoikana, pidettiin usein ns. "huutolaisia".  Sellaista henkilöä, joka ei pystynyt töitä tekemään, tai oli niin sairas, 
kutsuttiin huutolaiseksi.  Näin oli asian laita tällä mummolla, joka on keskeinen henkilö tässä kertomuksessa. 
 
No, sattui se vahinko, että mummo kuoli.  Sitä ei huomannut kukaan, ennekuin mummo rupesi haisemaan.  Olivat sitten 
kyhänneet mummolle pikaisesti arkun.  Aatun tehtäväksi oli jäänyt ruumiin vieminen hautaan.  Syyskesä oli jo kynnyksellä, ja 
oli ehtinyt tulla jo pimeä, kun Aatu kerkesi hautuumaalle.  Koska hän oli yksin, ei ollut muuta mahdollisuutta kuin pudottaa 
arkku hautaan.  Arkun pudottua oli valtaisa kärpäspilvi pöllähtänyt Aatun kasvoille.  Hän oli säikähtänyt sitä valtavasti, kertoi 
vapisseensa koko ajomatkan kotia. 
 
Säikähdyksestä johtuen hän oli menettänyt yöunensa.  Vaikka oli tehty mitä, unta ei tullut.  Talossa oli ollut Venäjän sotaväen 
vanha välskäri.  Hän oli esittänyt Aatulle: "Lähde käymään kanssani yöllä kirkossa, tai sitten vie yöllä paketti mummon 
haudalle".  Aatu sanoi valinneensa paketin viennin, koska se oli helpompaa kuin käynti yöllisessä, lukitussa kirkossa.  Oli kyllä 
välskäri sanonut: " Kyllä ne kirkonovet meille aukeaa ". 
 
Siihen paketin vientiin oli kuulunut monelaisia ehtoja; mm. ei saanut katsoa taakseen eikä kääntyä takaisin, vaikka tulisija siellä 
olisi tullut.  Olihan siellä tullut, hirsiseinä ja verkoja sun muita.  Hirsiseinä oli hävinnyt, kun oli lyönyt puukolla.  Sitten oli 
kuulunut pienten lasten itkua ja valitusta.  Haudasta oli noussut käsiä, jotka olivat ojennelleet kohti.  Pienet lapset olivat juosseet 
kummallakin kupeella, ja nykineet takinhelmoista ja -hihoista. 
 
Olihan Aatu vihdoin päässyt mummon haudalle.  Kun oli laittanyt paketin siihen haudalle; oli tullut eräänlainen imu, joka vei 
paketin ja aivan kuin pudotti sen arkulle.  Reikä jäi paketin kohdalle.  Siitä meni sitten valtava parvi kärpäsiä ja kaikenlaisia 
syöpäläisiä. 
 
Kun paketin sai käsistä, alkoi kotimatka.  Hautuumaan portti oli kiinni, eikä sitä meinannut saada millään auki.  Lammaslauma 
oli hyökännyt porttia vasten ja portti lensi selälleen.  Aatu pääsi taas jatkamaan matkaa kotia päin.  Kotiin päästyään hän oli 
juonut ainakin litran vettä ja ....nukkunut.  Kun oli nukkunut kaksi viikkoa, välskäri ajoi ylös sekä käski syömään.  Syötyään hän 
oli nukkunut vielä viikon, ja sen jälkeen elämä alkoi kulkea, kuten pitikin. 
 
Artturi Nyyssösen  muisteluksia heinäkuussa 2001,  Mikkeli 
(puhtaaksikirjoittanut Ari Kankkunen) 
 


