
Vietin lapsuuteni kalakukko-
kaupungissa ja kävin kouluni
Kuopion Lyseossa. Naapuris-
samme Savonkadulla asui toi-
nenkin Nyyssösen perhe,
mutta he eivät olleet meille
sukua – niin meille lapsille
sanottiin. Suonenjoella tie-
dettiin myös olevan Nyyssö-
siä, mutta hekään eivät olleet
sukua. Sukuun kuului vain
lähin suku: isovanhemmat,
sedät, tädit, serkut. Vasta pal-
jon myöhemmin, itse asiassa
vasta muutama vuosi sitten,
sain tietää, että kaikki Nyys-
söset ovat sukulaisia. Omat-
kin sukujuureni ovat Suonen-
joella.

Suonenjoelta Nyyssösten
juuret johtavat vielä kauem-
mas, Joroisten Savuniemeen.
Siellä asusti suvun kantaisä
Olli Nyyssönen, ja siellä on
nyt myös Ollin muistolaatta,
graniittikiveen kiinnitettynä.
Muistolaatta paljastettiin
viime heinäkuussa Suonen-
joella pidetyn sukujuhlan yh-
teydessä. Paljastustilaisuu-
dessa oli läsnä muun muassa
kantaisän kaima, vielä vau-
vaikäinen Olli Nyyssönen.
Muistolaattaan voi käydä pai-
kan päällä tutustumassa.
Opasteet ohjaavat perille.

Yhteinen esi-isä, josta me
kaikki polveudumme, on
huikea ajatus. Ilman Ollia
emme täällä olisi.

Sukututkimus on suku-
seuran piirissä edistynyt ri-
peästi. Tiedämme, että kan-

taisä Olli Nyyssönen syntyi
joskus vuoden 1475 jälkeen,
jolloin meillä elettiin vielä
Keskiaikaa. Siitä on jo viisi
sataa vuotta, ja kantaisästä
alenevissa polvissa on yh-
teensä noin 13.500 nimeä,
puolisot mukaan luettuina. 

Suku on kovasti laajentu-
nut Savonkadun päivistä!   

Nyyssösten sukuseura ry
on nuori, perustettu vasta ne-
lisen vuotta sitten. Seuraa on
alusta asti johtanut vantaalai-
nen Paavo Nyyssönen. Paa-
von johdolla ja hänen ansios-
taan sukuseura on saanut
hyvän lähdön. Hänen aika-
naan on toteutettu monia
asioita, jotka vahvistavat
suvun jäsenten yhteenkuulu-
vuutta. Paavo on tehnyt tu-
loksekasta sukututkimusta ja
koonnut arvokasta perinne-
tietoa. Vaikka Paavo jätti nyt
omasta tahdostaan  seuran
hallituksen puheenjohtajan
tehtävän, hän jatkaa kuiten-
kin vielä hallituksen jäsene-
nä. 

Sukuseuran vuonna 2002
valittu hallitus nauttii edel-
leen luottamusta. Samat hen-
kilöt valittiin uudelleen tehtä-
viinsä jatkamaan talkootyö-
tään sukuseuran hyväksi.
Vain puheenjohtaja vaihtui.
Tämä tehtävä lankesi nyt al-
lekirjoittaneelle. Kunnioittava
tervehdys kaikille Nyyssösen
suvun jäsenille täältä Oulun
korkeudelta!

Nyyssösten sukuseura on
yhtä kuin sen jäsenet. Heitä
oli tämän vuoden alussa 175
henkilöä – hyvä saavutus jo
sekin nuorelle sukuseuralle.
Sukuseuran sihteeri Heidi
Markkanen on aktiivisti
hankkinut jäseniä ja  toimit-
tanut seuran tiedotetta. Si-
nulla, hyvä lukija, on kädes-
säsi nyt entisestään vielä
ehostunut sukuseuran tiedo-
te. Tiedotteen uudesta teki-
jästä, Marianne Sartomaasta,
voit lukea lisää viimeiseltä si-
vulta.

Sukukirjaa sanotaan suvun
käyntikortiksi. Nyyssösten
sukukirjan toimittaminen on
uuden hallituksen toiminta-
suunnitelman asiakohta nu-
mero yksi. Ari Kankkunen on
tehnyt siinä jo valtavan val-
mistelutyön. Hallituksen on
vielä tehtävä lopulliset pää-
töksensä suvun historiikin ra-
kenteesta ja käytännön toimi-
tustyöstä. Sukukirjasta ei ha-
luttaisi pelkkää luetteloa. Ni-
mien takana on kerran elä-
neitä ihmisiä. Kaikki tausta-
tieto on arvokasta ja historii-
kin toimituskunta ottaa sitä
varmasti mielellään vastaan. 

Kuulun itse Nyyssösten
suvun Karttulan sukuhaa-
raan. Sukuhaaran kantaisä oli
nimeltään Aatami ja hänen
ensimmäinen puolisonsa sat-
tumoisin Eeva. Toisen puoli-
son kautta suku yhdistyy Ai-
raksisiin. Aatamin poika,
Konstantin, oli mylläri. Pöy-
dälläni on kivi Keihäskoskes-
ta, Konstan myllyn liepeiltä.
Siinä on pienoismuodossa su-
kuni historia.

Toivotan kaikille sukuseuran
ja suvun jäsenille hyvää alka-
nutta syksyä! •
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• Heikki Nyyssönen

Jäsenpalsta
Lehden toimitus kaipaa
uusia kirjoittajia, jotta sai-
simme uutta sisältöä tie-
dotteeseen!
Otamme mielellämme vas-
taan jäsenten omia ilmoi-
tuksia ja kirjoituksia mah-
dollisesti perustettavalle
jäsenpalstalle.
Ilmoitukset voivat olla
esim. merkkipäiväilmoi-
tuksia. Kirjoitukset voivat
olla mielipiteitä ja ajan-
kohtaisia asioita mutta  su-
kuun / suvun tutkimiseen
liittyviä. Sukutarinat ovat
erittäin tervetulleita ja nii-
tähän olemme julkaisseet
jokaisessa numerossa. Jä-
senet voivat lähettää myös
sukututkimukseen liittyviä
kysymyksiä.
Kirjoitusasusta ei tarvitse
olla huolissaan. Pahimmat
virheet korjataan niin, että
tekstin sisältö ei kuiten-
kaan muutu!

Jäsentilanne
Jäsenmäärä on tällä het-
kellä 171 mukaanlukien
kolme kunniajäsentä.

Tiedotteen lähetys
Tiedote voidaan lähettää
myös elektronisessa muo-
dossa pdf-tiedostona.
Silloin emme postita tiedo-
tetta. Jos haluat seuraavan
tiedotteen sähköpostilla,
ilmoita asiasta seuran sih-
teerille:
heidi.markkanen
@nyyssonen.info�

AJANKOHTAISTA
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Yhteystiedot
Heikki Nyyssönen
puheenjohtaja
heikki.nyyssonen@pp.inet.fi
puh. 08-5566 963
Taskilantie 29 A 3, 90580 Oulu

Heidi Markkanen 
jäsenasiat, tiedote
heidi.markkanen@nyyssonen.info
puh. 040-5803 377
Narva mnt 22-10, 10120 Tallinn, Estonia

Ari Kankkunen
tutkimusvastaava, sukutietojen tilaukset
ari.kankkunen@saunalahti.fi
puh. 040-8253 304
Kanervakuja 6 A 1, 78850 Varkaus

Pieksämäki RH-Huonekalu Ky

Abetoni Oy - Ympäristötuotteet

Hitsaajantie 11, 82500 KITEE
Puh. 020 447 5500, fax 020 447 5501

Seuratoiminnan tukijat

SUONENJOEN
MANSIKKA-

KARNEVAALIT
15–17.7.2005

VALMISBETONIT
Betonimassan pumppaus

FORSSAN
BETONITUOTE OY
Puh. (03) 4240 3300
Fax. (03) 4240 3210

• Sähkösuunnittelu ja
-urakointi

• Antenniasennukset
• Valvontalaitteet
• Sähkötarvikkeet ja

-moottorit
• Kodinkonehuollot
• Aurinkopaneelit

NISKA &
NYYSSÖNEN OY

Tiilipojanlenkki 5, VANTAA. Puh. (09) 849 171
www.niska-nyyssonen.fi

Suonenjoen sukujuhlien aikana
10.07.2004 päärakennuksen takana
olevalla pysäköintialueella tapahtui 

ikävä auton kolhiminen.
Vierestä lähtenyt auto kolhi harmaata
Audi A4 henkilöautoa (MIT-996). Va-
hingon aiheuttaneen auton omistaja ei
toistaiseksi ole ottanut yhteyttä. Polii-
silla on rengasjäljet ja tarttunut maali
tallessa. Olisin kiitollinen, jos tapahtu-
man mahdollisesti nähnyt tai jotain
siitä tietävä ottaisi minuun yhteyttä.
Pekka Kuustonen puh. 0400 671564.

Onkiniemenkatu 11 Vammala, puh. (03) 512 6100
www.nyyssonen.fi

Tiedotteen ulko-
asu on uudistunut
• Marianne Sartomaa

Monen mutkan ja sattumuksen
kautta olen ajautunut teke-
mään tätä Nyyssösten suku-
seuran tiedotteen taittoa / ul-
koasua.

Historiasta olen aina ollut
kiinnostunut ja minun ensim-
mäinen toiveammattikin lapse-
na oli argeologi. Ensimmäisen
kunnon ulkomaanmatkankin
tein Egyptiin katsomaan fara-
oiden aikaisia monumentteja. 

Sukututkimuksesta kiinnos-
tuin vuonna 2000, kun osallis-
tuin kansalaisopiston järjestä-
mälle “Längelmäen kylähisto-
ria” -kurssille. Luulin, että

kurssilla käydään läpi kylän
historiaa, mutta minulle sel-
visikin, että tarkoitus on koota
aineistoa kyläkirjaa varten.
Niinpä päätin alkaa tutkia Län-
gelmäellä asuneita ihmisiä kir-
konkirjojen mikrofilmeiltä. Su-
kulaisiltani Esteri ja Raimo Su-
hoselta sain ensimmäiset neu-
vot ja mikrolukulaitteen “löy-
sin” työpaikan varastosta. 

Längelmäen kyläkirja val-
mistui tämän vuoden maalis-
kuussa ja minä panin panok-
seni kirjan eteen oikolukemal-
la tekstit, käsittelemällä kuvat,
suunnittelemalla ulkoasun ja
taittamalla sivut. Jotenkin
tämä kirjaprojekti on poikinut
enemmänkin näitä taittohom-
mia, mikä on ihan kiva asia.

Eräs työkaverini kiinnostui
myös sukututkimuksesta ja vei
minut kerran Varkauden suku-

tutkijoiden kokoukseen. Siellä
tapasin Ari Kankkusen, jonka
tutkimustiedoista selvisi, että
minullakin on esipolvissa
Nyyssösiä. Eli olen suvun kan-
taisän Olli Nyyssösen jälkeläi-
nen.  Näin olikin luonnollista
ryhtyä sukuseuran tiedotteen
taittajaksi.

Olen syntynyt Kuopiossa
vuonna 1963. Asun talvet Piek-
sämäellä ja kesät mökillä Vir-
tasalmen Längelmäen kylällä.
Olen ollut jo 20 vuotta töissä
Pieksämäellä tulostajana Leh-
tisepät Oy:ssä, jossa painetaan
sanomalehtiä. Olen avoliitossa
ja minulla on 18-vuotias poika.

Harrastan sukututkimuksen
ohella moottoripyöräilyä, käsi-
töitä, puutarhanhoitoa ja re-
montti/nikkarointitöitä sekä
vaihtelevasti milloin mitäkin
mikä sattuu kiinnostamaan.

Äitini on Joroisten Savunie-
men Suhosia ja isäni on Porin
Pihlavasta. Isänisäni on suo-
mentanut sukunimemme ni-
mestä Pettersson 1930-luvulla.
Suhosten suku on jo tutkittu,
mutta isäni suku varsinkin
hänen äitinsä (Rosnell) puolel-
ta on tutkimatta. Se onkin seu-
raava tutkimukseni kohde. •

www.nyyssonen.info
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• Aki Nyyssönen

Vuonna 2000 perustettu Nyys-
sösten Sukuseura ry vietti his-
toriansa toisia sukujuhlia lau-
antaina 10. heinäkuuta Suo-
nenjoella Vanhamäen toimin-
takeskuksessa.  Laajalti ympä-
ri Suomen ja ulkomailtakin
(Yhdysvallat, Saksa, Hollanti,
Espanja, Ruotsi) kokoontuivat
n. 130 suvun jäsentä sukuta-
paamiseen ja vuosikokouk-
seen.

Sukujuhlat avasi suonen-
jokelainen seuran hallituksen
jäsen Pertti Nyyssönen, jonka
esityksestä kokoontuminen oli
Suonenjoella ja vieläpä Man-
sikkakarnevaalien sävyttämä-
nä viikonloppuna. Pertti Nyys-
sönen totesi ilahtuneena, että
Nyyssöset ovat jo edenneet TV-
mainoksiin “tulehan sinä
Nyyssönen kahville” repliikin
myötä!

Juhlivalle sukuseuralle toivat
erikseen tervehdyksensä Suo-
nenjoen seurakunta sekä Suo-
nenjoen kaupunki – Nyyssöset
ovat rakentaneet Suonenjokea

aikakirjojen perusteella jo yli
400 vuoden ajan.

Sukuseuran jäsenmäärä oli
vuoden 2004 alussa 175 henki-
löä. Sukututkimus on edennyt
ripeästi ja saavuttanut suvun
kantaisän Olli Nyyssösen, joka
on syntynyt vuoden 1473 jäl-
keen, kirjoissa on jo n. 3100
Nyyssönen-nimen kantajaa ja
kantaisästä alenevaa polvea n.
13.500 nimeä puolisot mukaan
lukien.

Suvun historiikki on kirjoi-
tettavana ja tällä hetkellä si-
vustoa on jo n. 1000 kpl – lä-
hiajan tavoite on sukukirjan
tuottaminen kahdessa tai
useammassa osassa sukuhaa-
roittain.

Nyyssösten Sukuseura ry on
Sukuseurojen Keskusliiton
jäsen. Seuralle on valmistunut
vaakuna, joka on hyväksytty
Suomen Heraldisessa seurassa.
Suonenjoen juhlassa julkistet-
tiin ja jaettiin seuran viirit kun-
niajäsenille. Seuralle on val-
mistunut viirien lisäksi myyn-
tiin sukutunnuksin pikeepaito-
ja ja lippalakkeja.  Sukuseural-

le on avattu myös omat koti-
sivut, www.nyyssonen.info ja
lisäksi seura tuottaa jäsenilleen
omaa tiedotetta. Suvun jäsenil-
lä on mahdollisuus hankkia su-
kutietovälityksen kautta lisä-
tietoa oman sukunsa vaiheista.

Sukujuhlassa suvun vaiheis-
ta ja tutkimustilanteesta kertoi
seuran puheenjohtaja Paavo
Nyyssönen Espoosta (Suonen-
joelta kotoisin) – hän johti
myös puhetta vuosikokoukses-
sa.

Kokous valitsi Nyyssösten
Sukuseura ry:n hallitukseen
seuraavalle toimikaudelle 2007
saakka seuraavat henkilöt;  uu-
deksi puheenjohtajaksi profes-
sori Heikki Nyyssönen Oulus-
ta, varapuheenjohtajaksi Esko
Nyyssönen, Iittala sekä jäse-
niksi Heidi Markkanen, Tallin-
na, Ari Kankkunen, Varkaus,
Pertti Nyyssönen, Suonenjoki,
Paavo Nyyssönen, Espoo, Aki
Nyyssönen, Savonlinna.

Sukuseura kokoontuu seu-
raavan kerran vuonna 2007.

Uuden toimikauden runko
on tutkimuspainotteinen – su-
kukirjan tuottaminen, tuomio-
kirja-aineiston tutkimustyö ja
kirjallinen tuotanto sekä Nyys-
sönen-sukuun liittyvän Nyys-
sölä-suvun tutkiminen.

Olli Nyyssöselle 
muistolaatta

Sunnuntaina 11. heinäkuuta
Nyyssösten suvun jäsenet ko-
koontuivat Joroisten Savunie-
messä n. 70 henkilön voimin
suvun kantaisän Olli Nyyssö-
sen asuinpaikalla, jonne hän
oli muuttanut Säämingin – ny-
kyisen Savonlinnan Haapalasta
1400- luvun loppupuoliskolla.
Ollin talon tienoilla paljastet-
tiin savonlinnalaisen metalli-
taiteilija Teppo Nousiaisen val-
mistama muistolaatta, joka on
kiinnitetty Savuniemeltä läh-
töisin olevan ja nyt Porissa asu-
van varatuomari Ahti Kinnu-
sen vapaa-ajan asunnon piha-
piirissä sijaitsevaan graniittiki-
veen. Suvun jäsenillä on mah-
dollisuus tutustua muisto-
merkkiin – sukuseura on sol-
minut 50 vuoden mittaisen so-
pimuksen maanomistajan
kanssa – opasteet ohjaavat pe-
rille.

Asuinpaikan historiasta pal-
jastustilaisuudessa puhui
Paavo Nyyssönen ja paljastuk-
sen suoritti sukuseuran vanhin
jäsen ja kunniajäsen Veikko
Nyyssönen Jäppilästä. •

Nyyssöset kokoontuivat Suonenjoella
– kantaisän pihapiirissä paljastettiin muistolaatta

Olli Nyyssösen muistolaatta. Laatan teksti: “Näillä paikoin
sijaitsi Nyyssösten suvun kantaisän Olli Nyyssösen 
(s.v. 1475 jälkeen, k. ennen v. 1541) talo. 
Nyyssösten Sukuseura ry 11.07.2004”.

Aki Nyyssönen
Savonlinnasta 
ja seuran kunnia-
jäsen Veikko
Nyyssönen 
Jäppilästä.

Joululahjaksi  Nyyssöstuotteita

20,- 15,-

8,-

Myynnissä on suvun vaakuna 
pöytästandaarina hintaan 20 €/kpl,
suvun tunnuksilla varustetettuja 
lippalakkeja 8 €/kpl sekä 
metsänvihreitä pikeepaitoja 15 €/kpl.
Kaikkia kokoja löytyy (myös XXL).
Tuotteet voidaan toimittaa postienna-
kolla tai hakea Suonenjoelta (maksu
paikan päällä).
Tuotteita voi tilata Lempi Markkaselta,
puh. 040-7312833 tai seuran sihteeriltä.

• Aki Nyyssönen

Kesällä 2003 toteutti Nyyssös-
ten Sukuseura ry:n hallitus jä-
senhankintakilpailun, jonka
tuloksena saatiinkin toista-
kymmentä uutta jäsentä. Jä-
senhankkijoiden kesken arvo-
tun kahden henkilön ooppera-
lippupaketin Savonlinnan
Oopperajuhlille voittivat
Martta ja Juhana Nyyssönen
Leppävirralta.

Nyt kesällä 14. heinäkuuta
autoilivat Martta ja Juhana au-
ringon ja ukkossateen kera elä-
mänsä ensimmäiseen ooppe-
railtaan ja aloittivatkin yleisön
suuresta suosikista “Lentävä
hollantilainen” -esityksestä.
“Suuri ja iloinen yllätys oli
tämä upea palkinto – kertahei-
tolla kääntyi huono kilpailu-
tuuri,” kuvasi Juhana tuoreita
tuntoja ja paljasti, että ikuinen
haave ja yhteinen puheenaihe
oli ollut oopperakokemuksen
hankinta.

“Ilmeisesti iän myötä on op-
pinut ymmärtämään ja kuule-
maan musiikkia syvemmin,
siten oli käsittämätöntä kuulla
ihmisäänen soivan kuin laa-
dukkain instrumentti,” muiste-
li Juhana esitystä ja ilmoittau-
tui oopperan ystäväksi Martta-

puolison myötäillessä tyytyväi-
senä.

Juhana kiitteli myöskin Sa-
vonlinnan oopperakaupungin
ystävällistä ilmapiiriä, oli sitten
kysymyksessä kahvihetki sata-
massa, sisävesilaivan kipparin
tapaaminen tai parkkitalon
auttavaiset ihmiset.

Elämäntyönsä Juhana Nyys-
sönen on tehnyt synnyinpitä-
jässään Leppävirralla toimien
30 vuotta kirvesmiehenä “pila-
ten ihmisten rakennustarpei-
ta,” kuten savolaisella ammat-
tiylpeydellä kuvasi hyväksi tie-
dettyä osaamistaan. Martta-
puoliso taas työskenteli yli 30
vuotta Hackmanin Sorsakos-
ken tehtaalla.  Nyt he viettävät
eläkepäiviä liki Leppävirran
kirkonkylää Martan keskittyes-
sä mm. käsitöihin ja Juhanan
lukemiseen, TV:n tietokilpai-
luihin, kalastukseen sekä valo-
kuvaukseen luonnossa.

Sukuseuran jäseniksi he liit-
tyivät samalla kuin seurakin
syntyi ja ovat osallistuneet ah-
kerasti sukutapaamisiin odot-
taen malttamattomina seuraa-
vaa sukujuhlaa.

Martta ja Juhana toivottavat
koko suurelle suvulle antoisaa
loppuvuotta! •

Jäsenhankintakilpailun voittajat 
Martta ja Juhana Nyyssönen

Oopperamatkalla Savonlinnassa
• Paavo Nyyssönen

Isoisäni Ville Nyyssönen,
synt. 17.11.1880 Lempyyllä
Katralan kylässä, valmisti
reumatismiin voidetta ja joka
soveltui myöskin lihasjäyk-
kyyteen. Esimerkiksi niska- ja
selkäjäykkyys paranivat no-
peasti  ko. voiteella. Reseptin
hän oli saanut äidiltään Kus-
taava Jalkaselta, joka oli syn-
tynyt 02.02.1850 Lempyyn
Lautalassa.

Voiteen koostumus oli 
seuraava:

3/5 osaa sulatettua punaista 
kärpässientä

1/5 osaa ammoniakkia
1/5 osaa NIX-linjamenttia

Kärpässienet sulatettiin uu-
nissa miedossa lämmössä
esim. pullossa, josta kertynyt
neste otettiin talteen.

Ammoniakki  NH3 oli nes-
temäisessä  muodossa eli
NH4OH veteen lionneena.
Nykyisen tiedon mukaan ky-
seessä on myrkky, joka liottaa
lukuisia alkuaineita ja epäor-
gaanisia yhdisteitä.  Sitä käy-
tetään nykyisin mm. valkai-

suun ja jäähdytyskoneissa.
NIX-linjamenttia ei taida

enää saada apteekeista aina-
kaan sillä nimellä.

Voiteen haju oli melkoinen.
Sitä hierottiin kipeään koh-
taan käsin ja haudottiin kuu-
malla, jotta aine imeytyisi pa-
remmin.

Muistan käyttäneeni ky-
seistä ”ököttiä” kipeyty-
neisiin niskoihini ja jos en
muista väärin, niin kyllä se
myös auttoi.

Aineen koostumuksesta
päätellen oli kyseessä todelli-
nen myrkky, jota tämän het-
kisen tietämyksen mukaan
saisi käsitellä vain kaasunaa-
marit päällä. Puhumattakaan,
että sitä hierottaisiin ihmiske-
hon osiin. Joka tapauksessa
voiteella oli  kova maine, sillä
muistan meillä käyneen ih-
misiä hyvinkin kaukaa hake-
massa lääkettä reumatismin
oireisiin.

Vielä 1980-
luvulla isäni
Viljo Nyyssö-
nen valmisti
ko. voidetta
samalla resep-
tillä ja menek-
ki oli taattu. •

Muistiinpanoja suvun vaiheista

Sienivoiteen resepti


