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19-v SUKUJUHLA 6.7.2019 Leppävirralla
Tervetuloa Nyyssösten sukuseura ry:n sukujuhlaan
Nyyssösten sukuseuran sukujuhla ja vuosikokous järjestetään
lauantaina 6.7.2019 Leppävirralla Hotelli Vesileppiksessä. Ennen
juhlaan ilmoittautumista järjestetään golf- ja minigolfkilpailut.
Vuosikokouksessa valitaan uusi hallitus. Nykyisistä jäsenistä
Heidi Markkanen, Kari Pekka Nyyssönen ja Timo Nyyssönen
eivät asetu ehdolle. Myös puheenjohtajan paikka on tarjolla.
Vuosikokouksessa valitaan uudet toiminnantarkastajat, joilta toivotaan mahdollisuutta tarkastaa toiminta sähköisessä muodossa
olevasta kirjanpidosta. Vuosikokousmateriaali lähetetään sähköpostitse tai kirjeenä (kysytään ilmoittautumisen yhteydessä).

ILMOITTAUTUMINEN 31.5.2019 mennessä
Ensisijaisesti nettisivujen kautta
www.nyyssonen.info
tai Heidi Markkanen puh. 040-5803377 /
heidi.markkanen@nyyssonen.info

Osallistumismaksu
25 €/aikuinen, 12 €/4–12-vuotiaat

Sukujuhlalounaan aikana viihdyttää leppävirtalainen
Ukevirtaset -ukuleleorkesteri.

Sukujuhla 6.7.2019

Maksu etukäteen pankkitilille FI63 5340 0020 2002 40
Ilmoita viestissä niiden nimet, joiden maksut maksat.
Hintaan sisältyy myös lounas, kahvi ja iltapala.

OHJELMA

GOLFKILPAILU
Nyyssösten suvun golfmestaruudesta kilpaillaan jälleen 6.7.2019
Leppävirran Golfin 9-väyläisellä kentällä (http://leppavirrangolf.
fi/). Kilpailumuotona on pistebogey (hcp 0 - 54). Aikataulusyistä kilpailussa pelataan 9 väylää. Kilpailu on avoin Nyyssösten
sukuseuran jäsenille ja sukuun kuuluville. Osallistumismaksu
/ greenfee on 28€, joka maksetaan suoraan caddiemasterille.
Maksuun sisältyy välipala tauolla. Sitova ilmoittautuminen
31.5.2019 mennessä www.nyyssonen.info nettisivuilta löytyvällä lomakkeella, jossa tulee ilmoittaa pelaajien nimet, seurat ja
tasoitus. Lähtöajat ilmoitetaan kun osallistujamäärä on selvillä.
Lisätiedot sähköpostilla: ilona.frisk@nyyssonen.info

VARAA MYYNTI-/ESITTELYPÖYTÄ

8.30
9.00
11.00 – 12.30
11.00 – 13.00
13.15

13.30
15.00

Myyntipaikan hinta on 5 € tai arpajaispalkinto.
Varaus www.nyyssonen.info sivuilta löytyvällä lomakkeella.

VARAA MAJOITUS 31.5.2019 mennessä
Sport & Spa Hotel Vesileppis (www.vesileppis.fi)
Vokkolantie 1, 79100 Leppävirta, puh. 029 170 0170

Erityishinnat: 128 €/vrk/2-hengen huone, 94 €/vrk/1-hengen
huone, 30 €/vrk/aikuisen lisävuode, 20 €/vrk/lapsen lisävuode.
Hintaan sisältyy kylpylän vapaa käyttöoikeus, kuntosalien käyttö
ja hotelliaamiainen. Majoitus on varattavissa merkillä ”Nyyssösten sukukokous”. Kiintiö on varattu 5.–6.7.2019 ajalle.

17.00
17.30

Golfkilpailu
Minigolf
Ilmoittautuminen
LOUNAS
Juhlan avaus

• Tervetulosanat
• Savolaisten laulu, Esko Nyyssönen
• Paavo Nyyssösen muistaminen, Aki Nyyssönen

Vuosikokous ja kunniajäsenten kutsuminen
KAHVIT

Työpajat:
• Esipolvitaulut ja sukukirjojen tulkinta, Ari Kankkunen
• DNA-tutkimus, Ari Kolehmaisen videotervehdys
• Uusien julkaisujen esittely
• Markkinat (myyntipöydät, yritysesittelyt + arpajaiset)
• Koko perheen ohjelmaa (leikkimielisiä kisailuja)
• Yhteistoiminnallinen seuran 20-vuotisjuhlien suunnittelu

Päätössanat, palkintojen jako, arvonta
ILTAPALA
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Puheenjohtajan
palsta
• Ilona Frisk, Helsinki

Hei jäsenet!
Ihanaa kun kevät on tullut! Pitkän talven jälkeen on hienoa kun taas on valoisaa ja kirkasta. Kesä on siis jo hyvää
vauhtia tulossa ja sitä myöten myös Nyyssösten sukuseuran
sukujuhla ja vuosikokous. Edellisestä on kulunut kohta jo
kolme vuotta.
Aika on kulunut kuin siivillä ja oma puheenjohtajakautenikin lähenee loppuaan. Tuntuu kuin olisin vasta aloittanut.
Hallitustyöskentely on ollut antoisaa ja – kiitos kaikille
hallituksen jäsenille – myös aika helppoa, kun ympärillä on
ollut vankka joukko vastuunkantajia. Nyyssösten sukuseuran hallituksessa toimiminen on ainakin itselleni opettanut
paljon uutta sukututkimuksesta, sukuseuratoiminnasta ja
yhdistystoiminnasta ylipäätään.
Nyt kesällä valitaan uusi hallitus. Toivon, että mahdollisimman moni uskaltautuisi ehdolle. Työ tekijäänsä opettaa
ja meidän sukuseurastamme löytyy paljon kokeneita toimijoita, joilta ainakin itse aina kysyessäni olen saanut apua
ja rohkaisua. Ilmoittautukaahan siis mukaan! Vaalitoimikunnan muodostavat Heidi ja Kari-Pekka, mutta kenelle vain
hallituksen jäsenelle kyllä voi ilmoittautua, jos hallitustyö
vähänkin kiinnostaa.
Tässä tiedotteessa on paljon infoa ja ilmoittautumisohjeet
Leppävirralla heinäkuussa järjestettävään sukujuhlaan.
Vielä ehtii ilmoittaa mukaan myös oman ohjelmanumeronsa, mikäli sitä ei vielä ole tehnyt. Yhteisen tapaamisen ja
hauskanpidon lisäksi tämä on myös mahdollisuus vaikuttaa
sukuseuran tulevaisuuteen ja toimintaan. Toivon runsasta
osallistumista!
Iloista kevään jatkoa kaikille, pidetään yhteyttä!
Ps. Huomatkaa myös uudet Nyyssös-tuotteet, joita on nyt
tullut. •

Rauha
Mikä rauha, mikä hiljaisuus
täyttää koko puiston
joka kivi joka rivissä on
peittää alleen muiston.
Joka kumpu kertoo elettyä
elämää
joka sammui ajallaan
nyt on aika muistojen
niitä vaalia saa.
Loistaa kukat kummuilla
tuuli humisee puissa
kertoen kirkkomaan tarinaa.
Pysähdyn hetkeksi kuulemaan,
annan ajan mennä aikojen taa.
Sade pisaran nenälle heittää.
Raili Helkiö
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Kadonnutta isää etsimä
• Ari Kankkunen, Varkaus
Hyvinkäällä asuva Olavi Tuomi
otti 2000-luvun alkupuolella
sukuseuraan yhteyttä tavoitteenaan löytää kadonnut isä.
Sukuseuran tiedotteessa nro
3 (2/2002) julkaistiin ”etsintäkuulutus” Olavin isästä kuvan
kera.
Olavi Tuomi oli päätynyt
ottolapseksi Hyvinkäälle ja sai
yhteyden äitiinsä vasta aikuis
iällä. Olavin äiti Lyydia Villentytär Penttinen (s. 28.6.1907
Mikkelin mlk:n Harjumaan
kylässä, k. syöpään 93-vuotiaana v. 2000) oli kertonut asiaa
kysyttäessä, että Olavin isä oli
etunimeltään Arvo ja sukunimeltään Nyyssönen. Olavi oli
vielä varmistanut tämän siskopuoleltaan. Aluksi oltiin siinä
uskossa, että tämä oletettu
isä oli Lyydiaa huomattavasti
nuorempi. Myöhemmin selvisi, että he olivat samanikäisiä.
Lyydia ei kuitenkaan mennyt
yhteen isän kanssa, koska
tämä oli saanut tuomion polkupyörävarkaudesta. Isä oli
työskennellyt Lyydian siskon
maatilalla Mikkelissä maataloustöissä yhtä aikaa Lyydian
kanssa kesällä 1936.
Mahdollista on, että Lyydia
on erehtynyt nimestä, jonka
hän kertoi 80-vuotispäivillään
Olavin vaimolle Martalle, joka
saattoi myös kuulla nimen
väärin.
Oletetusta isästä on olemassa yksi ainoa valokuva, joka
on otettu Mikkelin Hännin
urheilukentällä vuonna 1936.
Olavi lähetti kuvan lisäkseni
Paavo Nyyssöselle. Yhdessä
aloimme etsimään mahdollisia
isäksi sopivia henkilöitä Suonenjoella. Laitoin myös ”etsintäkuulutuksen” netin kautta
sukututkijaverkostoihin sekä
Varkauden Kaupunginkirjaston
tutkimushuoneeseen. Nämä
toimenpiteet eivät tuottaneet
tulosta.
Ensimmäinen
isäehdokas
oli eräs Suonenjoella syntynyt Arvo Nyyssönen. Lisäksi
Suonenjoelta löytyi kaksi henkilöä, jotka arvelivat tunnistavansa kuvan Arvon. Miehet
kertoivat, että Arvo oli iso ja

vankka mies sekä hyvä urheilija. Hännilän kentällä otetussa
kuvassa oleva mies oli vähintään kolmekymppinen, joten
tämä Arvo oli liian nuori.
Asian varmistamiseksi otettiin DNA-näytteet Olavista,
Olavin pojasta Matista ja em.
Arvon pojasta. Tulokset paljastivat, ettei tämä Arvo ole
etsitty isä. Tutkimusta ohjasi
Lauri Koskinen, administraattori Suomi DNA-vertailuprojektissa. Välitin olemassa olevat dna-tulokset Kolehmaisten
suvun tutkijan Ari Kolehmaisen tietoon. Arilla on osaamista näissä asioissa ja hän alkoi
selvittämään asiaa.
Seuraava ehdokas oli vuosisadan alkupuolella syntynyt
Arvid Nyyssönen, jota myös
Arvoksi kutsuttiin. Tämän Arvidin tyttären kautta selvisi,
ettei hänkään ollut oikea henkilö.
Sitten Olavin huomio kiinnittyi erääseen Suonenjoella syntyneeseen Aaro Nyyssöseen,
jota oli rippikirjan sarakkeen
mukaan rangaistu rikoslain
636-pykälän mukaan. Täsmäsi
siis Lyydian kertomukseen.
Tämä Aaro löytyi Paavo Nyyssösen lähettämästä sukulistauksesta. Tämäkään Aaro ei
osoittautunut etsityksi isäksi.
Sitten tutkimukset alkoivat
pikkuhiljaa nytkähtää eteenpäin Ari Kolehmaisen tutkimuksien ansiosta. Arin mukaan Olavin isä ei voi olla
Nyyssösiä DNA:n perusteella.
DNA-osumien myötä isä saattaisi olla Kolehmaisia ja tutkimukset suuntautuivat Joroisten Savuniemen Kolehmaisiin
(myös Nyyssöset ovat sieltä
lähtöisin).
Ari Kolehmainen lähetti minulle kyselyn Ida Nyyssösestä
(s. 21.4.1884 Pieksämäen Längelmäellä), jolla oli avioton
tytär Aini Elin Nyyssönen (s.
17.12.1913). Tämän Ainin tyttärenpoika oli erittäin läheinen
osuma Olaville ja serkkutesti
oli juuri valmistunut. Ari tiedusteli, olisiko tuolla Ida Nyyssösellä poikaa, vaikkapa Arvoa
(joka Olavin isä piti olla). Eipä
ollut.
Olavin isänisäksi osoittautui
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TAULU 1
I Ida (Iita) Nyyssönen, s. 21.4.1884 1 Pieksämäki, Virtasalmi, Längelmäki 13, kastettu 1.5.1884 Pieksämäki, Längelmäki 13, k. 5.8.1939 1,
kummit: talollinen Vilhelm Taavitsainen ja piika Eeva Liisa Riipinen.
Tarinan mukaan kaikilla kolmella Idan lapsella olisi eri isät ja vahvistui, että varmasti ainakin kahdella.4
Lapset:
Auvo Alpiin Nyyssönen, s. 1.10.1907 3 Virtasalmi
>Tauluun 2
Lapsen isä: Jooseppi Kolehmainen, maanviljelijä, kirvesmies,
s. 6.9.1883 Joroinen, Savuniemi, k. 9.5.1972 Joroinen, Savu
niemi. Jooseppi toimi kirvesmiehenä ja kunnallispoliitikkona,
saaden myöhemmin myös herastuomarin arvon.2
Aini Elin Nyyssönen, s. 17.12.1913 2 Pieksämäki, >Tauluun 3
Längelmäki, Hällinmäki, isä tuntematon
Teemu Nyyssönen, isä tuntematon
>Tauluun 4
Puoliso: Asaria Kinnunen, s. 19.2.1893 1, k. 23.2.1969 1
TAULU 2 (taulusta 1)

Martta ja Olavi Tuomi Usmintiellä Hyvinkäällä 11.3.2019.
lopulta Jooseppi Kolehmainen
(s. 1883 Joroisten Savuniemellä), ja tämä saatiin Y-testeillä
ja serkkutesteillä varmistettua.
Ida Nyyssönen löytyi sukutietokannasta (Sukukirja I - Virtasalmen sukuhaara - Taulu
202), mutta jälkeläisiä ei.
Nyt puuttui vain se isä;
kuka oli tuon Joosepin avioton poika. Isän etsimisessä
tuli ratkaisevaan rooliin Riikka
Taavitsainen (Idan tytär Aini
Nyyssönen, s. 1913, on Riikan

miehen isoäiti). Riikan lisäksi
selvityksissä on ollut mukana
Jere Markkanen. Riikalta tuli
tieto, että Idalla oli myös kaksi
aviotonta poikaa, Auvo ja Teemu. Ari Kolehmaisen mukaan
toinen on joka tapauksessa
Olavin isä, ehkä Auvo sopii
paremmin?
Asia selvisi lopullisesti kun
Auvo Nyyssösen tytär Sirkka
tunnisti isänsä Olavin kuvasta.
Vuonna 2011 alkanut tutkimistyö oli saanut päätöksensä! •

DNA JA SUKUTUTKIMUS
Sukututkimuksessa tutkitaan
ihmisten välisiä sukulaisuussuhteita ja sukujen historiaa.
Sukututkimus voidaan jaotella
kahteen ryhmään:
• Historiallinen sukututkimus,
perinteinen arkistolähteisiin
perustuva sukututkimus.
• Geneettinen sukututkimus,
jossa DNA-testituloksia yhdessä sukututkimus- ja historialähteiden kanssa käyttämällä tutkitaan henkilöiden
välisiä sukulaisuussuhteita
ja vaiheita.
Kaikessa tutkimuksessa yksilöä suojaa sukututkimuksen
käytännesäännöt, EU:n tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki,
genomilaki.
Geneettistä sukututkimusta
tehdään mm. kahden suvun
yhteenkuulumisen
todentamiseen tai kumoamiseen,
esivanhempien kotimaan sel-

II Auvo Alpiin Nyyssönen, s. 1.10.1907 3 Virtasalmi, k. noin 22.1.1960
Helsinki, haudattu Helsinki. 4 Auvo oli Aini-siskon perheessä apumiehenä Tikkasen Majatalossa. Muutti sitten Helsinkiin (Kallio), jossa
meni naimisiin Hulda Kokkosen kanssa.5
Lapset:
Lauri Olavi Tuomi o.s. Penttinen, s. 10.4.1937 Porvoo.
Olavilla on kolme lasta, 11 lastenlasta ja kuusi lastenlastenlasta.
Lapsen äiti: Lyydi Villentytär Penttinen, s. 28.6.1907 6 Mikkelin
mlk, Harjunmaa 6, Matarakangas, k. 2000.6 Asui vanhempiensa
kanssa Ihastjärven kylässä numerolla 14. Muuttanut: Mikkelin
mlk:sta 11.5.1937 Askolaan, josta takaisin Mikkelin mlk:aan
3.2.1940 ja sieltä edelleen 23.9.1942 Ristiinaan.7
Isä: Ville Penttinen.
Puoliso: ∞ Helsinki Hulda Nyyssönen o.s. Kokkonen, s. 21.8.1902 8
Helsinki, k. 25.10.1981 8 Helsinki 8. Asuinpaikka Helsinki.4
TAULU 3 (taulusta 1)
II Aini Elin Nyyssönen, s. 17.12.1913 2 Pieksämäki, Längelmäki,
Hällinmäki, k. 3.1.1988 4 Pieksämäki mlk, Virtasalmi, Uusi-Paavola
(Majatalo).4
Puoliso: ∞ Pieksämäen mlk, Virtasalmi Otto Tikkanen, s. 9.5.1902 4
Pieksämäen mlk, Virtasalmi, Uusi Paavola (Majatalo) 4, k. 3.8.1961 4
Pieksämäen mlk, Virtasalmi 4
Vanhemmat: Pekka (Petteri) Tikkanen, s. 17.12.1860 Pieksämäen
mlk, Valkeamäki 2, k. 20.8.1946 Pieksämäen mlk ja Ulla (Ulrika)
Loviisa Tikkanen o.s. Tarvainen, s. 18.11.1859 Pieksämäen mlk,
Virtasalmi, Tikkalanmäki 7, k. 4.2.1937 Pieksämäen mlk, Virtasalmi.
TAULU 4 (taulusta 1)
II Teemu Nyyssönen, haudattu Virtasalmi. 4
Puoliso: Martta. Kuoli nuorena. 4
Asuivat Lahdessa. Liitto oli lapseton. Teemu kuoli nuorena. Aini-sisko
haki Teemu-veljen hautaan Virtasalmelle.2

vittämiseen, tuntemattoman
esivanhemman selvittämiseen,
elossa olevien sukulaisten selvittämiseen. Myös perinnöllisiä terveystietoja voidaan selvittää. Uteliaisuuskin kuuluu
asiaan!
SOLUT JA DNA
Testejä tehdään isälinjasta (YDNA), äitilinjasta (mtDNA)
sekä serkkutestejä. Geenitutkimuksen perusteella on voitu
jäljittää ihmiskunnan vaellusreitit lähtöpisteestä eli Afrikasta nykyisen Etiopian alueelta.

LÄHDELUETTELO
1. Ikosten sukuseura ry
2. Ari Kolehmainen, Juva
3. Vanha lehtileike (Jere Markkanen)
4. Riikka Taavitsainen
5. Riikka Taavitsainen / Helsingin
seurakuntayhtymän keskusrekisteri
6. Olavi Tuomi, Hyvinkää
7. Mikkelin seurakuntayhtymän
keskusrekisteri
8. Helsingin seurakuntayhtymän
keskusrekisteri

Oikealla Olavin isä Auvo
Nyyssönen, vasemmalla Auvon veli Teemu Nyyssönen.

Uusia Nyyssös-tuotteita
Nyyssös-lippu ja
Suomen lippu -paketti 70 €
Paketti sisältää 2 kpl seinään kiinnitettävää pienoislippua: Nyyssösten vaakunalipun ja Suomen lipun
(lippu 50 x 82 cm, alumiinisalko 130 cm ja kiinnitysholkki). Lippuja voi varata ennakkoon
– luovutus kesän sukujuhlassa.
Lippuja ei postiteta!

Tuubihuivi

5€

Monikäyttöinen tuubihuivi, jossa
Nyyssösten vaakunakuvia harmaalla pohjalla, kangas 150 g.

Isännänviiri

60 €

Isännänviirejä taas saatavana.
Koko 40 x 400 cm 8–9 m salkoon.

Tilaukset
ja varaukset

www.nyyssönen.info
-sivulta löytyvällä
lomakkeella!

Sukujuhlaan on myös tulossa myyntiin
seuraavat Nyyssös-aiheiset tuotteet:
uilta
– suruadressi (15 € / 2 kpl)
Katso nettisivynnissä
y
m
t
– onnittelukortti (10 € / 5 kpl)
myös muu
t!
– postikortti (5 € / 10 kpl)
olevat tuottee

w w w. t a i t o p a i n o . f i

seuran
Nyyssösten Sukuseura ry

INFO

www.nyyssonen.info

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

SUKUTIETOJEN PÄIVITYS
Onko perheesi sukutietoihin tullut
muutoksia – lapsia syntynyt, menty
naimisiin, vanhuksia kuollut? Ilmoita
muutokset/lisäykset Ari Kankkuselle:
ari.kankkunen@saunalahti.fi

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

