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Nyyssösten kesäpäivä Joroisissa 16.6.2018
Tervetuloa viettämään kesäpäivää Joroisiin 16.6.2018 kello 12.
alkaen. Aloitamme sukuseuran tarjoamalla yhteisellä lounaalla
Kesäkartano-ravintolassa. Päivä jatkuu vaihtoehtoisilla ohjelmilla, osallistua voi joko retkiohjelmaan tai golf-kilpailuun.

Retki
Klo 12 kokoontuminen Joroisten Kartanogolfiin lounaalle.
Lounaan jälkeen tutustuminen samassa pihapiirissä olevaan
Karhulahden kotiseutumuseoon.
Klo 13.30 siirrymme omilla autoilla Kaitaisten kylässä sijaitsevaan Pyhän Georgios Voittajan kirkkoon, jossa opastettu kierros.
Osallistumismaksu on 5 €, joka maksetaan etukäteen yhdistyksen pankkitilille FI63 5340 0020 2002 40.
Sitovat ilmoittautumiset 20.5.2018 mennessä nettisivuilta
www.nyyssonen.info löytyvällä lomakkeella.

Golf-kilpailu
Nyyssösten suvun golfmestaruudesta kilpaillaan 16.6.2018 Joroisten Kartangolfissa.
Kilpailumuotona on pistebogey (hcp 0 - 54) ja kilpailu on avoin
Nyyssösten sukuseuran jäsenille ja sukuun kuuluville.
Osallistumismaksu/greenfee on 45€, joka maksetaan kilpailupäivänä suoraan caddiemasterille. Nyyssösten sukuseura tarjoaa
lounaan Kartanogolfin ravintolassa ennen kilpailun alkua.
Sitovat ilmoittautumiset 20.5.2018 mennessä nettisivuilta
www.nyyssonen.info löytyvällä lomakkeella. Ilmoittautumislomakkeella tulee ilmoittaa pelaajien nimet, seurat ja tasoitus.
Lähtöajat ilmoitetaan kun osallistujamäärä on selvillä.
Lisätiedot sähköpostilla: ilona.frisk@nyyssonen.info
Tervetuloa!

Kartanogolf, Golftie 14 B, 79600 Joroinen • www.kartanogolf.fi
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Puheenjohtajan
palsta
• Ilona Frisk, Helsinki

Hyvät sukuseuramme
jäsenet,
On luultavaa, että kevät on tulossa. Juuri tällä hetkellä siltä
ei vielä näytä, Helsinki sai juuri uuden 15 sentin lumipeitteen. Lupauksia kevään tulosta on jo saatu ja ehkä tämän
tiedotteen ilmestyessä saadaan jo ilmojenkin puolesta keväästä nauttia.
Varma kevään merkki on myös se, että sukuseuran uudet
nettisivut on julkaistu! Osoite on säilynyt samana: www.
nyyssonen.info. Sivuilla on paljon asiaa sukuseurasta,
tarinoita ja tietoa suvusta sekä ajankohtaisia tiedotteita.
Käykääpä tutustumassa.
Sukuseuran hallituksessa olemme lisäksi suunnitelleet
tulevan kesän ohjelmaa. Nyt lopultakin golfkilpailuja ollaan
järjestämässä. Samaan yhteyteen on tulossa myös muuta
ohjelmaa niille, joita golf ei kiinnosta tai sen lisäksi. Järjestämme yhteisen tapahtuman lounaan ja retkiohjelman
merkeissä Joroisissa 16.6.2018. Tarkempia tietoja ja ilmoittautumisohjeet löytyvät tästä tiedotteesta ja ne tulevat myös
nettisivuillemme sekä Facebookiin. Tervetuloa mukaan!
Varsinaista sukujuhlaa kokouksineen ei vielä tänä vuonna
ole ohjelmassa, mutta vuoden päästä kesällä sen aika taas
koittaa. Me hallituksessa toivomme jo nyt kuulevamme
ehdotuksianne ja toiveitanne niin järjestämispaikan kuin
ohjelmankin suhteen. Varsinainen suunnittelu käynnistyy
täysillä kesän jälkeen, joten nyt on oikea aika vaikuttaa.
Toki ehdotuksia ja palautetta voi aina antaa sähköpostilla,
Facebookissa tai nettisivujen kautta.
Oikein hyvää kevättä, toivottavasti nähdään Joroisissa! •

Nyyssösten sukuseura ry
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www.nyyssonen.info
nettisivut uudistettu
• Marianne Sartomaa,
Pieksämäki
Sukuseuran aikaisemmat nettisivut palvelivat hyvin 9 vuotta.
Mutta oli aika uudistaa sivut
responsiiviseen sivustopohjaan. Ihmiset katsovat nettisivuja entistä enemmän tableteilla tai älykännyköillä, joten
sivustojen on skaalauduttava
käytettävän päätelaitteen mukaan.
Seuran verkkosivujen uudistustyö annettiin alan ammat-

Tasavallan juuret
– Suomen presidenttien esipolvet
• Ilona Frisk, Helsinki
Suomen Sukututkimusseura
täytti 100 vuotta vuonna 2017.
Nyyssösten sukuseura osallistui työn tukemiseen onnittelujen muodossa. Juhlavuonna
saadut lahjoitukset Suomen
Sukututkimusseura on ilmoittanut käyttävänsä kirjaston
digitointihankkeeseen. Nyyssöset osallistuivat lahjoittamalla 120 €. Kiitoksena tästä,
seuramme nimi näkyy muiden
onnittelijoiden joukossa sukututkimusseuran julkaisemassa
100-vuotisjuhlakirjassa.

Seura sai myös oman kappaleensa tuosta kirjasta Tasaval-

lan juuret – Suomen presidenttien esipolvet (Miettinen, T.
2017. Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja 60.). Kirja
koostuu lyhyistä selostuksista
ja tarinoista kustakin presidentistä sekä yleisestä ajankuvasta. Lisäksi kirjasta löytyvät
kaikkien Tasavallan Presidenttien esipolvitaulut. Esipolvitaulut sukututkimusseura on
laatinut kustakin presidentistä
aiemminkin, mutta tässä juhlakirjassa ne on korjauksineen koottu yhteen ja mukana
on myös nykyinen presidentti
Sauli Niinistö. •

tilaiselle. Sivut siirrettiin avoimen lähdekoodin WordPressjulkaisujärjestelmän pohjalle.
Sisällönhallinta onnistuu nyt
helpommin, kun useampi henkilö voi päivittää sivuja ja lisätä niille sisältöä.
Uudet
sivut
julkaistiin
6.4.2018. Sivujen sisältö on
kuitenkin pitkälti entisenlainen, ainoastaan Nyyssösten
suvun historia ja Tarinat ovat
uudistuneet. Sisällön löytäminen pitäisi nyt olla helpompaa
kuin aikaisemmin. •

Korjauksia
sukukirjoihin
Sukukirja I – taulu 1745/1746
Seija Sisko Katriina
Nyyssönen o.s. Lehvola
s. 28.10.1949 Kuopiossa
Korjaus:
Seija Sisko Katriina Lehvola
s. 28.10.1949 Kuopiossa
Sukukirja II – taulu 1858
Puoliso
Matti Juhani Parkkinen
s. 18.12.1947 Pieksämäki
Korjaus:
Lapsen isä
Matti Juhani Parkkinen
s. 18.12.1947 Pieksämäki
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Sukututkimuksen tilannekatsaus
• Ari Kankkunen, Varkaus
Perhetaulut käsittävät aina
isän ja äidin, jotka ovat käsiteltävän suvun jäseniä. Lisäksi
taulussa on näiden jälkeläiset
ja vanhemmat.
Sukukirja II:n julkaisun
(2.7.2016 Joroinen) jälkeen
täydennystietoa on tullut 154
kantaisän jälkeläisen kohdalle.
Sukutietokannassa on henkilöitä yhteensä 39 284 kpl.
Tämä luku käsittää mm. jälkeläisten puolisoiden esipolvia,
vanhemmat, isovanhemmat
jne.

Henkilötietoja olen täydentänyt niiltä osin kun tietoja
olen saanut, mm. omista tutkimuksistani, suvun jäseniltä,
kuolinilmoituksista, eri tietokannoista, Warkauden Seudun
Sukututkijat Ry:n jäseniltä,
muilta tutkijoilta jne.
Joitakin seurakuntakyselyitä olen saattanut matkaan.
Näissä kyselyissä etsin esille
tulleiden
Nyyssönen-nimen
kantajien yhteyttä sukuun eli
haen ko. henkilöiden vanhempia tai isovanhempia, jonka
jälkeen pääsen selvittämään
sukuyhteyttä kirkonkirjoista.

Tutkimustilanne 10.4.2018
Kantaisä Olli Nyyssösen
(n. 1470 – n. 1541 Joroinen, Savuniemi) jälkeläisistä:
Perhetauluja
5797 kpl
Olli Nyyssösen jälkeläisiä
25 420 hlöä
Nimenkantajia, Nyyssönen
4013 hlöä
Nimenkantajia, Nyysinen
16 hlöä
Olen aloittanut mm. seuraavia
tutkimuksia:
Hautakivitietokanta
Hautakivitietokannan
läpikäyntiä suvun jäsenten osalta:
Hautakivitietokanta sisältää
Suomen Sukututkimusseuran

Esimerkki Kelan henkilökortista, Nyyssönen Onni Jalmari 1.6.1886 – 28.4.1950 (Sukukirja I
taulu 1632).

Esimerkki www.sotapolku.fi -sivustolta löytyvästä ”sotapolusta”, jonka Leo Rudolf Nyyssönen
(Sukukirja I taulu 2606) kävi läpi jatkosodassa 25.6.1941 – 28.3.1943 jalkaväkirykmentti 30
joukoissa. Vartiosta palaavaan Leo Nyyssöseen osui luoti Tsolmajärvellä 28.3.1943, ja hän
kuoli JSP:lle vietäessä. Leo oli kuollessaan vain 21-vuotias naimaton muurari.

keräämiä hautamuistomerkkien valokuvia. (www.genealogia.fi/hautakivitietokanta)
Kirkonkirjat
Uusimpien kirkonkirjojen läpikäyntiä SSHY:n (Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys Ry)
tietokannasta suvun kantapaikoilta, mm. Pieksämäki, Leppävirta, Suonenjoki, Joroinen.
Tiedot ylettyvät jopa vuoteen
1910. (www.sukuhistoria.fi/
sshy/index.htm)
KELAn henkilökortit
Tietojen keräämistä KELA:n
hakemistokorteista. Kansaneläkelaitoksen henkilökortit
ovat vanhin suuri koneellinen
tietokanta suomalaisista. Kansaneläkelaitos eli Kela aloitti
toimintansa 1938 rekisteröimällä aikuisten henkilötietoja.
Tiedot kerättiin reikäkorteille.
Kaikkiaan Kela kirjasi reikäkortistoonsa yli 2 miljoonan
suomalaisen henkilötiedot. Vapaasti verkossa on luettavissa
yli puoli miljoonaa korttia:
vuosina 1939–1958 kuolleiden
kortit ja lisäksi vuosina 1850–
1883 syntyneiden kortit. Kortit
ovat sukututkijoiden ja miksei
muidenkin tutkijoiden helposti käytettävissä. Korteilta voi
katsoa esimerkiksi suvun jäsenen asuinpaikan, kuolinajan
tai ammattiryhmän. (Tuomas
Salste, http://tuomas.salste.
net/suku/kela.html)
Sotapolku
Sotapolku on joukko-osaston
sodan aikana kulkema reitti
tapahtumineen, joka nyt on
rakennettu digitaaliselle kartalle. Tämä tapahtuu siirtämällä
tiedot sotapäiväkirjoista palveluun ja karttapohjaan. Täten
syntyy ainutlaatuinen polku
jossa joukko ja siinä palvelleet
ihmiset sidotaan aikaan, paikkaan ja tapahtumiin. (www.
sotapolku.fi) •

Vain muutos on pysyvää
• Heikki Nyyssönen, Oulu
Me olemme kaikki osa sukupolvien
ketjua. Meissä vaikuttavat geenit ovat
peräisin vanhemmiltamme ja esivanhemmiltamme. Mutta olemme muutakin kuin geeniemme summa. Geenien
lisäksi olemukseemme vaikuttavat elinympäristömme, sosiaaliset suhteemme
ja kokemuksemme.
Siihen, mitä meistä tulee, vaikuttavat
siis sekä perimä että ympäristö. Ympäristötekijöiden vaihtelun vuoksi identtisistä kaksosistakaan ei kasva täysin
samanlaisia.
Me olemme kaikki yksilöitä. Meillä
on kaikilla oma perimämme, kasvuhistoriamme ja kokemuksemme. Puhutaan ihmisen persoonallisuudesta. Sillä
on osittain geneettinen perusta, mutta
se myös muuttuu ja kehittyy koko elämän ajan yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta.
Persoonallisuutta selittää viisi suurta

piirrettä. Yksi niistä on ekstroversio eli
ulospäin suuntautuneisuus. Ekstrovertti henkilö on aktiivinen ja hakeutuu
ympäristöihin, jotka tarjoavat elämyksiä. Muita piirteitä ovat lämminhenkisyys, seurallisuus ja iloisuus. Ekstrovertille on tyypillistä myös avoimuus,
älyllinen uteliaisuus ja suvaitsevaisuus.
Introvertti henkilö on enemmän tai
vähemmän varautunut ja viihtyy mieluummin muutaman läheisen ystävän
kanssa kuin suurissa ihmisjoukoissa.
Perinnöllisyyden osuus tässä ja muissa persoonallisuustekijöissä on viisikymmentä prosenttia.
Aloitin siitä, että suku on sukupolvien ketju. Sillä on omat vaiheensa ja
oma historiansa, jota sukuseurat vaalivat. Sukuseuraan hakeutuu kuitenkin
vain murto-osa sukuun kuuluvista.
Se ei ole mikään ihme, sillä mehän
olemme kaikki yksilöitä yksilöllisine
piirteinemme.
Persoonallisuus on toisaalta pysy-

seuran
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vä, mutta toisaalta myös muuttuva ja
kehittyvä. Se muuttuu ja kehittyy selkeimmin lapsilla, mutta myös aikuisen
persoonallisuus voi muuttua siten, että
se parantaa ihmisen mahdollisuuksia
toimia ihmissuhteissa. Introvertistakin
voi tulla ekstrovertimpi ja avoimempi.
Olen huomannut tämän muutoksen
itsessäni. Taipumus sulkeutuneisuuteen ja varautuneisuuteen on isältäni.
Äitini oli lämminhenkinen, seurallinen
ja iloinen. Sitäkin perimää minussa tietysti on, ja iän myötä se on uskoakseni
lisääntynyt.
Hakeuduin Nyyssösten sukuseuran
jäseneksi vasta 63-vuotiaana. Siihen on
monta syytä, mutta yksi voi olla persoonallisuudessani tapahtunut muutos.
Minusta oli iän myötä tullut enemmän
äitini kaltainen, avoimempi ja sosiaalisempi.
Sukuseurassa nämä elämälle myönteiset luonteenpiirteet ovat mielestäni
edelleen vahvistuneet. •

Seuratoiminnan tukijat
Graniittirakennus

Kallio Oy

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
Tarpialankatu 18-20, 78300 Varkaus

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

www.s-ssoy.fi
Herralantie 5, 77600 SUONENJOKI
Puh. 010 271 1930

