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PAAVO NYYSSÖNEN

Nyyssösten sukuseura syntyi Paa-
vo Nyyssösen aloitteesta. Hän toi-
mi seuramme ensimmäisenä pu-
heenjohtajana ja oli merkittävin vai-
kuttaja sukukirjojemme rahoituk-
sen järjestäjänä. Paljon olisi jäänyt 
tekemättä ilman Paavon osaamis-
ta ja vahvaa panosta. Ennen kaikkea 
Paavo Nyyssönen oli sillanrakentaja, 
yhdistäjä. Paavo rakensi siltoja am-
matikseen, mutta myös nykyisyyden 
ja menneiden aikojen sekä sukupol-
vien välillä. Hän yhdisti Nyyssösten 
suvun jäseniä toisiinsa.

Paavo Nyyssönen oli ahkera kirjoit-
taja ja tallensi ansiokkaasti tapahtu-
mia ja henkilöhistoriaa. Tämä kir-
ja on koottu Paavon tarinoista. Ne 
kertovat ajasta, joka oli hetki sitten, 
mutta jota ei enää ole.  

Ajan kello kulkee vääjäämättä eteen-
päin ja sukupovet seuraavat toisi-
aan. Ihmiset muistetaan, kun heidän 
elämästään ja maailmastaan kerro-
taan. Me lukijatkin olemme men-
neisyyden lapsia. Paavon tarinat 
ovat ikkuna siihen maailmaan, josta 
olemme tulleet. Paavo on rakentanut 
sillan valmiiksi. Astu sille.

Paavo Nyyssönen vaimonsa Raija 
Nyyssösen kanssa tutkimassa 
sukuseuran tarinakansiota 
Savonlinnan sukujuhlassa 2010.
Kansion tarinoita on nyt  
julkaistu tässä kirjassa. 
Kuva Kari Pekka Nyyssönen.

Kansikuvassa Saittajärvi,  
Lempyy, Suonenjoki.
Kuva Heidi Markkanen.

ISBN 978-952-94-2027-8 
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Nyyssösten Sukuseura ry on julkaissut kaksi sukukirjaa, 
Nyyssösten Suku I ja II. 
Karismaattinen ystäväni Vilhelm Vilén sekä muita 
ihmisiä ja ilmiöitä on sukuseuran uuden julkaisusarjan 
ensimmäinen teos.
On oikeutettua, että ensimmäinen julkaisu sisältää Heik-
ki Nyyssösen tarinoita ja pakinoita. Heikki on ilahduttanut 
kirjoituksillaan sukuseuralaisia vuosien ajan mm. tiedote-
lehdessämme, sukukirjoissamme ja nettisivuillamme. Aktiivisena sukuseuralaisena, seuran entisenä puheenjoh-

tajana ja kunniajäsenenä Heikillä on näköalapaikka seu-
ran toimintaan, sukututkimukseen ja seuran jäseniin. Hei-
kin laaja yleissivistys ja kiinnostus elämän ilmiöihin huoku-
vat kirjan sivuilta. Terävä kynä tuo esiin näkökulmia, jois-
ta voimme tarkastella tapahtumia, kanssakulkijoitamme ja 
ehkäpä myös itseämme. Vaikka kirjan valmistumista ympä-
röi suruharso, tarinat kertovat elämänhalusta, ilosta ja toi-
vosta. Heikin älykäs huumori saa suupielemme ylöspäin sa-
malla jättäen ajatuksen siemeniä itämään.Toivotamme lukijalle riemastuttavaa matkaa tarinoiden 

maailmaan.

ISBN 978-952-94-1143-6
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Nyyssösten Sukuseura ry – 2019 – Kuva Heidi Markkanen

UUTUUSKIRJA
Paavo Nyyssönen muis-
telee menneitä – Suonen-
joelta Sahalinin Saarelle 
on sukuseuran uuden jul-
kaisusarjan toinen teos, 
joka julkaistiin 6.7.2019 
Leppävirralla.
Kirjassa on 156 sivua, 60 
tarinaa ja 29 valokuvaa tai 
piirrosta. Koko A4.

Nyyssösten Sukuseura ry

N
yyssösten Sukuseura ry – 2019 – K

uva Em
ilia Frisk

Nyyssösten Sukuseura ry

SURUADRESSI 
Koko A4.
Kannessa teksti 
Lämmin Osanotto.
Sisälehdellä teksti 
muistoa kunnioittaen.
Valkoiset adressinyörit,
sisältää kirjekuoret.

TAITEKORTTI
Koko A5, sisältää kirjekuoret.

POSTIKORTTI 
Koko A6.

5 kpl paketti

55€€10 kpl paketti

Muista myös nämä Nyyssös-tuotteetMuista myös nämä Nyyssös-tuotteet
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Puheenjohtajan
palsta
• Esko Nyyssönen, Hämeenlinna

Arvoisat sukuseuralaisemme!
Vietimme viime kesänä Leppävirran Vesileppiksen tarjoa-
missa tiloissa sukuseuramme vuosikokoustapaamisen, nyt 
seitsemännen kerran. Meitä Nyyssösiä, toki monilla eri ni-
millä, oli nytkin tullut noin 70 henkeä tapaamaan toisiaan, 
vaihtamaan ajatuksiaan maailman menosta, osallistumaan 
heille tarjottuihin eri tapahtumiin sekä myös kokoustamaan 
kolmen vuoden välein tapahtuvaa vuosikokoustamme. Pe-
rinteisen lämmin ja kotoisan oloinen henki sekä tunnelma 
olivat taaskin yhteistapaamisessamme läsnä.

Kuten toisaalla jo esille toin, olivat juhlajärjestelyistä 
vastanneet aktiivimme valmistelleet meille antoisan päi-
vän eri tapahtumineen, mistä vielä lämpimät kiitoksemme 
heille! Sukukokouksemme lienee kuitenkin se keskeinen 
tapahtuma, minkä ympärille muu ohjelma rakentuu. Suku-
kokouksessamme 6.7.2019 valittiin myös hallitus seuraavalle 
3-vuotiskaudelle. Puheenjohtajaksi kutsuttiin nyt toista 
kauttaan aloittamaan Esko Nyyssönen Hämeenlinnasta, 
varapuheenjohtajaksi Kari Pekka Nyyssönen Varkaudesta, 
hallituksen muiksi jäseniksi Ari Kankkunen Varkaudesta, 
Heidi Markkanen Tallinnasta (Viro), Marianne Sartomaa 
Pieksämäeltä ja Mirja Tuomainen Varkaudesta. 

Uusi hallitus valitsi järjestäytyessään Heidi Markkasen 
jatkamaan sihteerinä, Marianne Sartomaan jatkamaan talou-
denhoitajana, Ari Kankkusen jatkamaan sukututkimusvas-
taavana sekä vahvistettiin sukututkimus- ja historiajaoston 
nimeäminen, minkä jaoston jäsenet ovat Ari Kankkunen ja 
Kari Pekka Nyyssönen. He voivat kutsua jaostoonsa mukaan 
myös muita jäseniä. Asiasta kiinnostuneet sukuseuramme 
jäsenet ovat toki tervetulleet jaostoon jäseniksi, ilmoittautu-
malla Arille tai Kari Pekalle! 

Samalla, kun kiitän edellistä hallitusta ansiokkaasta kau-
destaan Ilona Friskin johdolla, toivotan nyt valitulle uudelle 
hallitukselle hyvää ja menestyksellistä toimikautta sukuseu-
ramme johdossa!

Ensi vuonna juhlistamme sukuseuramme 20-vuotis-
taivalta. Sukuseuramme perustava kokous pidettiin Var-
kaudessa ja sen kotipaikkakunnaksi nimettiin Jäppilä, 
joka kuuluu nykyisellään Pieksämäen kaupunkiin. Viime 
kesän sukukokouksessamme jäsenistön taholta tulleista eri 
paikkakuntaehdotuksista 20-vuotisjuhlamme pitopaikaksi 
on hallituksemme ratkaissut Jäppilän. Hallitus on myös jo 
valmistellut asioita tulevan juhlapäivämme osalta. Se tulee 
ajoittumaan ”Jäppilä-viikon” lauantaipäivälle 25.7.2020. 
Tämä alustavana kutsuna kaikille sukuseuramme jäsenille ja 
muillekin asiasta kiinnostuneille, voidaksenne näin hyvissä 
ajoin merkitä juhlapäivämme kalentereihinne. Juhlaohjelma 
sekä juhlaan liittyvät muut mahdolliset asiat ilmoittautumis-
pyyntöineen tullaan julkaisemaan ensi kevään 2020 Tiedot-
teessamme 41 lähemmin.

Lopuksi kiitän hallituksemme nimissä kaikkia sukuseu-
ramme hyväksi antamastanne arvokkaasta tuesta ja toivotan 
kullekin läheisinenne parhainta Joulun odotuksen aikaa ja 
sen viettoa sekä Onnea ja Menestystä Vuodelle 2020! Tava-
taan taas kesällä 2020 Jäppilässä! •

• Ursula Kallio

La 6.7.2019 Leppävirta Sport 
& Spa Hotel Vesileppis täyttyy 
Nyyssösistä. 

7. sukujuhla alkaa. Sukuviiri 
nousee salkoon ja komeilee 
tummaa Savon taivasta vasten. 
Saattaisko sataa... huu nous.

Isäni kanssa saavuimme jo 
edellisenä iltana hotellille 5 
t 45 min ajomatkan takaa 
Iittalasta. Poikkesimme Olli 
Nyyssösen muistolaatan kaut-
ta, jotta minäkin vihdoin näin 
sen. Wau! Mikä mesta! Tänne 
voisin muuttaa, täällä olisi 
ihmisen hyvä elää! Kaukana 
ruma, paha maailma. Luontoa, 
poikkitaiteellista luomisentus-
kaa, niin lähellä Luojaa..... 
Maa kutsuu Ursula! Takaisin 
autoon, matka jatkuu. Isäni 
kaasujalka on liukas, vauhtia 
piisaa. Liekö Nyyssösgeeni? 
Olleet jo muinoin liukkaita 
liikkeissään ja lisääntyneetkin 
hyvin.

7. sukukokous alkakoon ja 
jälleennäkemisen riemu rai-
kukoon. Itse 3. kerran muka-
na. Ei enää niin tarkkailijana 
vaan alan lipua virran muka-
na ja viihtyä. Nyyssösgeenini 
pääsevät valloilleen. Huraa! 
67 Nyyssöstä. Sukulaisuuden 
vaan vaistoaa. Niin se vaan 
on! Etsin isääni katseella, on 

asiaa hälle. Ei kannata huudel-
la Nyyssöstä, kääntyisi kaik-
ki. Etsin harmaantunutta ja 
ryhdikästä herrasmiestä. Mitä 
ihmettä! Nää miehet näyttää 
kaikki samalta! Lieneekö su-
kua keskenään? No voehan 
tokkiisa! 

Päivä sujuu liiankin suk-
kelaan ja alkaa kotiinlähtö 
häämöttää. Vesileppis on ollut 
onnistunut kokoontumispaik-
ka herkullisine tarjoiluineen. 
Voihan muikku sentään! Muik-
ku! Kääk! Niin muutes, SE 
KALAKUKKO! Se puuttuu, täy-
tyy löytää kotiinviemisiksi. 2 
rakasta karvanaamaa odottaa. 
Ei, molemmat ei ole koiria. 

Nyyssösviiri laskeutuu, mut-
ta vain hetkeksi. Missä Nyys-
söset seuraavaksi kohtaa, siel-
lä Esko viirin salkoon nostaa. 

Onnistumme saamaan kukot 
mukaan Varkauden jälkeen 
tienvarsimyymälä Kukon Kie-
varista. Ahvenkukko ja muik-
kokukko! Voe tokkiisa! 

Huoltoasematauolta mukaa-
ni lähtee teleskooppionkivapa 
ja onkilaite. Ahvenkukon in-
noittamana aloitan kalastajan-
urani Iittalassa tänä kesänä. 
Vapise Vanajavesi! Täältä tul-
laan ja vedetään ylös ahvenaa! 
Jos Partaset osaa kalakukkoja 
leipoa, niin osaa kyllä Nyys-
sösetkin. •

Puheenjohtajan tyttären 
aivoituksia
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• Esko Nyyssönen

Vietimme lauantaipäivänä 
6.7.2019 Leppävirran Vesilep-
piksen tarjoamissa viihtyisissä 
tiloissa sukujuhlaamme nyt 
seitsemännen kerran. Yhteis-
tapaamisemme ovat aina olleet 
varsin lämminhenkiset ja su-
kurakkaat, kuten nytkin. Ko-
koontumisilmoittautumisten 
ja maistuvan lounaan jälkeen 
avattiin sukujuhla tervetulo-
sanoin, puheenjohtaja-Ilonan 
videotervehdyksin sekä yhdes-
sä lauletun Savolaisen laulun 
myötä. Leppävirtalainen Uke-
virtaset-ukuleleorkesteri viih-
dytti puolestaan uljasta jouk-
koamme sukujuhlalounaan 
aikana.

Sukuseuramme ensimmäi-
sen puheenjohtajan, kunnia-
jäsenemme Paavo Nyyssösen 
muistoa kunnioittaen Aki 
Nyyssönen kertoi varsin mitta-
van elämäntyön tehneestä Paa-
vosta. Sukujuhlaamme kun-
nioittivat läsnäolollaan myös 
Paavon puoliso Raija ja heidän 
tyttärensä Tiina sekä poikansa 
Juha. 

Juhlapäivän yhteydessä eri 
työpajat tarjosivat ohjelmiaan, 
kuten esipolvitaulujen ja suku-
kirjojen tulkintaa Ari Kankku-
sen toimesta, DNA-tutkimusta 

Ari Kolehmaisen videoterveh-
dyksenä, uusien julkaisujen 
esittelyä, Paavo Nyyssösen 
menneiden muisteluilla ”Suo-
nenjoelta Sahalinin Saarelle” 
-kirja sekä Heikki Nyyssösen 
”Karismaattinen ystäväni Vil-
helm Vilén sekä muita ihmisiä 
ja ilmiöitä” -kirja tarinoina ja 
pakinoina.

Sisääntuloaulan myyntipöy-
dillä oli tarjon sukuseuramme 
tuotteita melkoisen laaja kirjo 

sekä eri yritysesittelyitä kuin 
myös arpoja. Koko perheen 
ohjelmana tarjottiin virkistä-
vän leikkimielisiä kisailuta-
pahtumia, joiden palkinnot 
jaettiin juhlapäivän päätöksen 
yhteydessä. 

Sukukokouksessa valittiin 
seuraavalle 3-vuotiskaudelle 
uusi hallitus, jonka puheenjoh-
tajaksi kutsuttiin Esko Nyys-
sönen (Hämeenlinna), vara-
puheenjohtajaksi Kari Pekka 

Nyyssönen (Varkaus) sekä 
muiksi jäseniksi Heidi Markka-
nen (Tallinna, Viro), Marianne 
Sartomaa (Pieksämäki), Ari 
Kankkunen (Varkaus) ja Mirja 
Tuomainen (Varkaus). Valitun 
hallituksemme nimissä kiitän 
saamastamme luottamuksesta 
jäsenistömme taholta ja toi-
votan sille myötäisintä menes-
tystä edessä olevalle toimikau-
delleen! Samalla myös kiitän 
lämpimästi edellistä hallitusta 
tuloksellisesta työstä viime 
vuosikokouskaudellaan! Vuo-
sikokouksemme kutsui myös 
kaksi uutta kunniajäsentä, an-
siokkaasta toiminnastaan su-
kuseuramme hyväksi, Heidi 
Markkasen sekä Kari Pekka 
Nyyssösen. Lämpimät onnitte-
lumme vielä heille! 

Ensi vuonna 2020 tulemme 
juhlistamaan sukuseuramme 
20-vuotistaivalta. Juhlasta 
ja sen viettopaikasta tullaan 
tiedottamaan tuonnempana 
lähemmin. Sukurakkain ter-
veisin kiitän lämpimästi kaik-
kia sukujuhlassamme taaskin 
mukana olleita kuin kaikkia 
muitakin jäseniämme arvok-
kaasta osallistumisestaan su-
kuseurassamme jäseninä sekä 
erityisesti kaikkia teitä, jotka 
erinomaisen hyvin onnistu-
neen sukujuhlamme puitteet 
meille järjestitte! KIITOS!

Tapaamisiin taas! •

19-v SUKUJUHLA 6.7.2019 Leppävirralla

Uusi hallitus: puheenjohtaja Esko Nyyssönen, jäsenet Marianne Sartomaa, Mirja Tuomainen, 
Ari Kankkunen ja Heidi Markkanen sekä varapuheenjohtaja Kari Pekka Nyyssönen.

Sukujuhlan aluksi laulettiin yhdessä Savolaisen laulu.
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• Aki Nyyssönen, 
Jäppilä 4.7.2019

Arvoisat Paavo Nyyssösen 
omaiset, puoliso Raija sekä 
lapset Tiina ja Juha, hyvät 
Nyyssösten sukuseuran suku-
juhlan osanottajat! 

”Me lähdemme tästä elämäs-
tä emmekä kuitenkaan lähde. 
Me elämme edelleen kaikessa, 
mitä olemme tehneet. Kaikki, 
mitä olemme ajatelleet, sa-
noneet ja olleet, jää elämään 
ja valaisemaan toisten tietä. 
Me kuolemme, emmekä kui-
tenkaan kuole, vaan elämme 
niiden sydämissä, jotka ovat 
rakastaneet meitä.” 

Nämä sanat ovat teologian 
tohtori ja kirjailija Martti Lind-
gvistin sanoja. Sanat kuvaavat 
mielestäni kaikkea sitä, mitä 
kunnioitettu sukuseuramme 
perustajajäsen ja 1. puheen-
johtaja, pitkäaikainen hallituk-
sen jäsen, sukututkija ja suku-
tietojen ja tarinoiden tallen-
taja Paavo Nyyssönen omalla 
olemuksellaan, sanoillaan ja 
teoillaan on aikaansaanut ja 
kokemuksina läheisilleen ja 
meille muille tarjoillut.

Kun minulle esitettiin edes-
menneen Paavo Nyyssösen 
muistaminen sukujuhlassam-
me, olen joutunut tarkoin miet-
timään, kuinka ja miten tä-
män mittavan ja monipuolisen 
elämäntyön tehneen henkilön 
kykenisin kuvailemaan ja tii-
vistämään. Päädyin rajaamaan 
muistamisen pääosin omiin 
kokemuksiini ja näkemyksiini 
Paavosta ja toisaalta suhteessa 
Paavolle läheiseen ja rakkaa-
seen Nyyssösten sukuseuraan.

Paavo syntyi 12.09.1937 
Suonenjoella ja nämä Savon 
juuret säilyivät koko Paavon 
elämän hänelle elinvoimaisi-
na. Maallinen matka päättyi 
21.09.2018. Vaikka elämä ja 
työt veivät Paavon toisaalle, 
jo varhain syntynyt kiinnos-
tus oman suvun tutkimiseen 
tuotti vuosikymmenten aikana 
laajan aineiston, jonka turvin 
sukuseuramme sukututkimus 
sekä sukukirjatyö pääsivät ri-
peästi käyntiin perustettuam-
me Nyyssösten Sukuseura ry:n 

vuonna 2000. 
Oli suuri onni, että Paavo 

Nyyssönen ja Ari Kankkunen 
tutustuivat – siitä syntyi äärim-
mäisen tehokas ja aikaansaava 
työpari. Aistin, että Paavo oli 
jo kauan aiemmin päättänyt 
olla aloitteellinen sukuseuran 
perustamiseksi. 

Ensimmäisinä sukuseuram-
me toimintavuosina Paavon 
yritys- ja sidosryhmäsuhtei-
den avulla sukuseuramme sai 
merkittävää taloudellista tu-
kea, mikä olikin tarpeen ra-
kentuvan toiminnan ja mm. 
sukukirjojen tuotantokustan-
nuksiin. Ilman Paavon raha-
hanoja ei sukuseuramme olisi 
pystynyt niin lyhyessä ajassa 
tuottamaan niin merkittävää 
ja monipuolista toimintaa kuin 
silloin toteutimme.

Mutta millainen mies tämä 
Paavo oli? Tunnen, että hän ei 
ollut ”syväsavolaisen välitön 
vääräleuka” tai hauskuuttaja 
– ei lainkaan, vaan enemmän-
kin vaatimaton, harkitseva ja 
asiallinen tarkkailija, mutta se 
oli ensireaktio. 

Paavo oli äärimmäisen luo-
tettava ja aikaansaava ja itse 
kova tekijä. Kilpailuhenkeä 
ja tavoitteellisuutta oli hänen 
toiminnassaan kosolti. Itselle-
ni ensikontaktien kokemukset 
toivat mieleen Tapio Rautavaa-

ran, halonhakkaajan flanelli-
ruutupaidassaan hihat ylös 
käärittynä. Salskea, leveähar-
teinen urheilijahan Paavokin 
oli nuorena ja olemus säilyi 
läpi elämän – tämän Rautavaa-
ra-näkymän olen säilyttänyt 
Paavosta edelleen. 

Presidentti Niinistö totesi 
aikanaan juuri nimittämälleen 
pääministeri Juha Sipilälle 
Tuntemattoman sotilaan opein 
”mis sie tarviit oikein hyvvee 
miestä, niin tässä siul on sella-
ne” – kyllä nuo sanat sopivat 
täydellisesti myös Paavolle. 

Sukuseuramme hallitustyös-
sä Paavo antoi tilaa toisille, 
kuunteli kaikkia tasapuolisesti 
ja odotti itse kultakin mielipi-
teitä, mutta omasi näkemyk-
sen ratkaisuksi, jos asia tahtoi 
jäädä pyörimään tai valmistu-
minen kesti Paavon mielestä 
liikaakin. Joskus huomasimme 
– ratkaisematon asia olikin jo 
hoidettu tavatessamme uudel-
leen! Paavo oli asiakeskeinen 
ongelmien ratkaisija!

Paavo oli aidosti kiinnos-
tunut ihmisistä ja vanhoista 
asioista, tarinoista. Hän tuotti 
laajasti monipuolisia kirjallisia 
muistiinpanoja, joita teidän 
lähiomaisten myötävaikutuk-
sella voimme tarjoilla sukuseu-
ramme jäsenille tulevaisuudes-
sakin – kiitos teille siitä! 

Paavolla oli siviilityössään 
taito ja kyky sitoa hiekasta, 
murskeesta ja sementistä luja 
ja laadukas lopputuote. Sitä 
samaa hän kykeni aikaansaa-
maan mm. sukuseuramme hal-
litustyössä arvostaen yksilöitä 
ja luoden hyvää keskinäistä 
toimivuutta sekä yhteishen-
keä. Toisaalta me muut ha-
lusimme kukin taidoillamme 
tehdä töitä arvostamallemme 
puheenjohtajalle yhteisten ta-
voitteiden saavuttamiseksi. 

Paavoa kiinnostivat luon-
nollisesti talouden näkymät, 
yritysten omistusjärjestelyt jne. 
ja hän seurasi tarkkaan suh-
danteita. Paavo Nyyssönen toi-
mi menestyneen suomalaisen 
rakennusalan (valtatiet, tieliit-
tymät, sillat) ja yhden Suomen 
infra-alan johtavan yrityksen 
Niska & Nyyssönen Oy:n toimi-
tusjohtajana sekä hallituksen 
puheenjohtajana. Tietämät-
tämme olemme ajelleet useilla 
Paavon rakentamilla Nyyssös-
teillä ja -silloilla! Toiminta oli 
hyvin kansainvälistä ja työkoh-
teet myös (Helsinki, Venäjä, 
Siperia, Pietari, Turku raakave-
siputki, Helsingin metro, valta-
tie 4 Järvenpää–Lahti, Arabian-
ranta jätteenpuhdistuslaitos, 
Tavaratalo Sello, Musiikkitalo, 
Vuosaaren satama, Trondheim, 
Olarin katutyöt, Oulu–Kuusa-
mo moottoritie, Oulun sataman 
laajennus, Ämmänsuon jäteve-
siallas, Helsingin Mikonkadun 
rakentaminen jne.). 

Paavo Nyyssönen johdatteli 
yhdessä Pekka Niskan kanssa 
Niska & Nyyssönen Oy:n vuon-
na 2009 Suomen kannattavim-
maksi yksityisesti omistetuksi 
rakennusliikkeeksi. Tällaisessa 
kovassa, kilpaillussa liike-elä-
mässä marinoitunut menestyjä 
saattoi olla oma vaatimaton 
Paavo suvun keskellä ilman 
minkäänlaista esilletulon tar-
vetta. Ajattelen, että sukutyö 
tarjosi Paavolle toivotun ja 
vapauttavan ympäristön.

Henkilökohtaisesti minulla 
oli mahdollisuus keskustella 
Paavon kanssa sukuseuratyön 
ulkopuolella talouden ja lii-
ketoiminnan kysymyksistä ja 
näkemyksistä. Hänellä oli eri-
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Aki Nyyssönen muistelee Paavo Nyyssöstä.
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laisia tilanteita ja hän kysyi 
aitoja mielipiteitä – näin opim-
me tuntemaan toisiamme uu-
dellakin alueella ja näkemään 
toisistamme uusia puolia – 
muistan aina nuo keskustelut. 

Muistanpa tilanteen, kun 
visioimme valtatierakentami-
seen elinkaarimallirahoitusta 
Paavon todettua, ettei valtiol-
la eikä kunnillakaan ole nyt 
rahaa… rakennetaan se tie ja 
maksakoon valtio pikkuhiljaa. 
Muistan myös niitä Paavon 
kertomia sattumuksia maail-
malla, mutta niistähän hän on 
kertonut myös kirjassaan ”18 
vuotta elämästäni”.

Paavo Nyyssönen oli ko-
vasti tarpeellinen ja sopiva 
mies valmistelemaan ja käyn-
nistämään sekä johtamaan 
Nyyssösten Sukuseuraa sen 1. 
puheenjohtajana. Hän naut-
ti vankkumatonta arvostusta 
seuramme hallituksen sekä 
jäsenten keskuudessa. Paavo 
jatkoi sinnikkäästi sukututki-
musta sekä kirjallista tuotan-
toaan terveyden ja voimien jo 
alkaessa pettää. Hän eli ja oli 
kiinni Nyyssösten Sukuseuras-
sa elämänsä loppuun saakka – 
olemme kaikki kiitollisia Paavo 
Nyyssöselle hänen työstään 
Nyyssösten Sukuseuran hy-
väksi. Toivon, että kykenemme 
säilyttämään hänen antaman-
sa perinnön tulevillekin Nyys-
sösille! Myönteisten muistojen 
kautta elämän ja toiminnan 
voimaa Teille läheisille!

Näin Eino Leinon, runon ja 
suven päivänä haluan päättää 
Paavo Nyyssösen muistamisen 
seuraavasti:

Olen tuskista vapaa ja muka-
na tuulen, saan kulkea rajalla 
ajattomuuden. Olen kimallus 
tähden, olen pilven lento, olen 
kosteisen aamun pisara hento. 
En ole poissa vaan luoksen-
ne saavun, mukana jokaisen 
nousevan aamun ja jokaisen 
tummuvan illan myötä toivo-
tan teille hyvää yötä.

Pyydän, että nousemme ylös 
ja kunnioitamme hetken hil-
jaisuudella Paavo Nyyssösen 
muistoa sekä osoitamme yh-
teisesti osanottomme Paavon 
läheisille, kiitos! •

Paavo Nyyssösen muistaminen sukujuhlassa   6.7.2019

Sukujuhlassa julkistettiin kirja 
Paavo Nyyssösen kirjoituksista

Kari Pekka Nyyssönen esitteli sukujuhlassa kirjan Paavo 
Nyyssösen kirjoituksista.

Paavo Nyyssösen puoliso Raija Nyyssönen, poika Juha Nyyssönen ja tytär Tiina Antikainen 
sekä sukuseuran sihteeri Heidi Markkanen. Juhan kädessä sukujuhlassa julkistettu kirja 
”Paavo Nyyssönen muistelee menneitä – Suonenjoelta Sahalinin saarelle”.

• Kari Pekka Nyyssönen

Paavo Nyyssönen muistelee 
menneitä – Suonenjoelta Sa-
halinin Saarelle on sukuseuran 
uuden julkaisusarjan toinen 
teos, joka julkaistiin 6.7.2019 
Leppävirralla.

Nyyssösten sukuseura syntyi 
Paavo Nyyssösen aloitteesta. 
Hän toimi seuramme ensim-
mäisenä puheenjohtajana ja 
oli merkittävin vaikuttaja su-
kukirjojemme rahoituksen jär-
jestäjänä. Paljon olisi jäänyt 
tekemättä ilman Paavon osaa-
mista ja vahvaa panosta. En-
nen kaikkea Paavo Nyyssönen 
oli sillanrakentaja, yhdistäjä. 
Paavo rakensi siltoja ammatik-
seen, mutta myös nykyisyyden 
ja menneiden aikojen sekä 
sukupolvien välillä. Hän yh-
disti Nyyssösten suvun jäseniä 
toisiinsa.

Paavon Nyyssönen oli ahke-
ra kirjoittaja ja tallensi ansiok-
kaasti tapahtumia ja henkilö-
historiaa. Tämä kirja on koottu 
Paavon tarinoista. Ne kertovat 
ajasta, joka oli hetki sitten, 
mutta jota ei enää ole.

Ajan kello kulkee vääjäämät-

tä eteenpäin ja sukupolvet seu-
raavat toisiaan. Ihmiset muis-
tetaan, kun heidän elämästään 
ja maailmastaan kerrotaan. 
Me lukijatkin olemme mennei-
syyden lapsia. Paavon tarinat 
ovat ikkuna siihen maailmaan, 

josta olemme tulleet. Paavo on 
rakentanut sillan valmiiksi. 
Astu sille.

Kirjassa on 156 sivua, 60 
tarinaa ja 29 valokuvaa tai piir-
rosta. Hinta 20,- + pakkaus- ja 
postituskulut 8,-. •
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Esittelyssä hallituksen jäsen 
Mirja Tuomainen Varkaudesta
• Mirja Tuomainen

Olen Mirja Tuomainen, omaa 
sukuani Nyyssönen. Käynyt 
syntymässä Helsingissä. Ko-
toisin Hyvinkäältä ja asunut 
2. polven paluumuuttajana 
Varkaudessa vuodesta 2007. 
Olen 44-vuotias farmaseutti, 
kolmen tyttären äiti ja savolai-
sen jyväjemmari-mualaismies/
diplomi-insinöörin vaimo.

Harrastan ratsastusta ja 
schipperkeideni kanssa agili-
tyä. Epäsäännöllisesti ja tilai-
suuden tullen tykkään myös 
uimisesta, laskettelemisesta, 
tanssimisesta, laulamisesta ja 
joskus kaivan naftaliinista kla-

rinetin, jota nuorempana Hy-
vinkään Rautatien Soittajissa 
puhaltelin.

Yhdistystoiminnasta on 
hieman aiempaa kokemusta 
taloyhtiön ja koiraseuran hal-
lituksista ja yli 10 vuotta kou-
lun vanhempaintoimikunnan 
puheenjohtajana/jäsenenä toi-
mimisesta. 

Veri on vetänyt minua aina 
suvun juurille Savoon, ja kun 
olen tänne muutaman mutkan 
kautta saapunut ja oman suku-
tilanikin omistaja, niin voisi-
han sitä juuristaan ottaa lisää 
selvää ja tutustua sukuunsa ja 
sukuseuran toimintaan. Siispä 
tutustumisiin! • T: Mirri

Enkeleitä, onko heitä?Enkeleitä, onko heitä?
Heikki 18.10.18

Monta vuotta sitten otin rekan kanssa 
yhteen ja vasemmasta kädestä meni kes-
kisormi poikki. Autolle kävi huonommin.

Onneksi enkeli tuli, nyppi lasinsirut 
naamastani ja toi minut tänne sairaalaan.

Täällä sormi korjattiin paikallispuudu-
tuksessa. Se jäi vähän vinoksi, mutta olen 
oppinut elämään sen kanssa.

Operaation jälkeen minut kärrättiin pil-
lerihumalaisena käytävälle. Sanottiin, että 
ruokaa on tulossa. En ollut syönytkään 
mitään vuorokauteen. 

Nyt istun tässä sängyn laidalla ja syön, 
syötyäni nojaan päätäni tuota viileää sei-
nää vasten ja varmaankin nukahdan. 

Juuri kun olin päässyt uneen, heräsin 
äänekkääseen huutoon. 

Huutaja on mies, jonka sänky on ilmes-
tynyt tälle samalle käytävälle. Mies huutaa 
vähän väliä äitiä. Äitiä ei näy, ei kuulu, 
mahtaako olla elossakaan? 

Toivon, että joku tulisi. Kysyisi, mikä 
miehellä on hätänä. 

Missä kaikki ovat? Sairaaloissa on hoita-
jia niin, että toisiinsa kompastuvat. Luulisi, 
että joku ehtisi käydä miestä katsomassa! 

On tietenkin sattunut jokin suuronnetto-
muus, bussi on kuljettajan ajovirheen takia 
syöksynyt sillalta rotkoon. Useita kuolleita, 
tusinan verran vakavasti loukkaantuneita. 
Sairaalassa täysi paniikki. Koko henkilö-
kunta on hälytetty tositoimiin, leikkaussa-
lit ovat täynnä, mutta käytävät tyhjillään 
kuten tämäkin, jolla me kaksi kurjaa – tuo 

mies raukka ja minä tässä, liikenneonnet-
tomuuden uhri, jota on juuri leikelty ja jon-
ka käsivarteen tunto on vasta palaamassa 
– odotamme jotakuta tulevaksi, odotamme 
ja odotamme…

Minä olen sentään syönyt.
Mies on lakannut huutamasta. Sängystä 

kuuluu vain äänekästä kuorsausta. Hy-
vähän sen on nukkua, kun ensin herätti 
minut! 

Nyt saa riittää! Olen jo nousemassa ylös 
sängystä lähteäkseni, kun hoitaja tulee 
huoneestaan käytävälle.

Kysyn, onko pahin jo ohi. Ovatko kaikki 
suuronnettomuudessa loukkaantuneet saa-
neet välttämättömimmän ensi avun? 

Hoitaja on ihmeissään. Mitä te höpisette, 
hän sanoo. Mistä suuronnettomuudesta 
te puhutte? Mitään sellaista ei ole ollut. 
Onneksi! Täällä on kova kiire muutenkin. 
Tulin niin pian kuin voin. Te pääsette nyt 
kotiin. Tässä on leikatun sormen hoito-
ohjeet, jälkitarkastus on kahden viikon 
päästä.

Hoitaja puristi kättäni ja toivotti pikaista 
paranemista.

Jaha, hän sanoi sitten, tuo toinen herra 
näyttää nukkuvan makeasti. Se tekee hy-
vää. En raski herättää. Haen hänet osastol-
le vähän myöhemmin. 

Kauan sitten näin vaimoni kanssa 
elokuvan nimeltä Enkeleitä, onko heitä? 
Elokuva tulee mieleeni aina, kun muiste-
len vaimoani nyppimässä tuulilasin siruja 
naamastani. Kyllä enkeleitä on, niin maan 
päällä kuin taivaissa. •
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Pihla Aliina Ruotsalainen
23.8.2019 Kuopio
Mitat: 52 cm ja 4375 g
Vanhemmat: 
Anna-Kaisa o.s. Kankkunen 
(sukukirja II taulu 2339) ja 
Jarno Ruotsalainen.

Tuo seuralle uusia jäseniä ja 
voita valitsemasi palkinto!

Lähetä seuran sihteeril-
le uuden jäsenen yhteys-
tiedot joko kotisivulla ole-
van nettilomakkeen kautta 
(laita omat tietosi mukaan 
”muuta”-kenttään), sähkö-
postilla, tekstiviestillä tai 
soittamalla. Kilpailu on voi-
massa 31.1.2020 asti.

Eniten uusia jäseniä hank-
kinut voittaa valitsemansa 
palkinnon. Arpa ratkaisee 
voittajan, jos on useampia 
saman verran jäseniä hank-
kinutta. 

Jäsenmaksu on 25 euroa 
(samassa osoitteessa asuva 
perhe).

Sihteerin yhteystiedot
heidi.markkanen@nyysso-
nen.info
puh. 040 580 3377 (mielui-
ten tekstiviestillä)

Palkinnot
Voittaja voi valita palkinnon 
seuraavista vaihtoehdoista:
• Kirja: Heikki Nyyssönen 

”Karismaattinen ystäväni 
Vilhelmi Vilén sekä muita 
ihmisiä ja ilmiöitä”

• Kirja: Paavo Nyyssönen 
”Suonenjoelta Sahalinin 
saarelle”

• Isännänviiri 
• Nyyssös-lippu ja Suomen 

lippu -paketti

Jäsenhankintakilpailu
Nyyssösten 
Sukuseuran 
uusista 
säännöistä
Leppävirralla pidetyssä sään-
tömääräisessä vuosikokouk-
sessa 6.7.019 päätettiin mm. 
sääntömuutoksesta koskien 
jäsenyyttä. Jäsenyys on voi-
massa yhden kalenterivuoden 
eli sen vuoden ajan, jolloin 
jäsenmaksu on maksettu. Jos 
jäsenmaksua ei ole suoritettu 
vuoden loppuun mennessä, 
jäsenyys raukeaa.

Tällä hetkellä jäsenmäärä on 
198, joista kunniajäseniksi on 
kutsuttu 8 henkilöä.

Jäsenmäärä oli enimmillään 
272 henkilöä.

Laita jo kalenteriisi ensi vuoden
20-vuotisjuhla Jäppilässä la 25.7.2020

Heikki, ensimmäisenä  
adventtina 2018

Jos joulusta riisutaan kaikki 
epäoleellinen, mitä jää? Kau-
pallisuus ei ainakaan kuulu 
jouluun. Paras joululahja on 
itse tehty. Mitä jouluun sitten 
ehdottomasti kuuluu, mitä il-
man joulu ei ole joulu? Mon-
takin asiaa tulee mieleen, esi-
merkiksi joulukuusi. Suomen 
pinta-alasta on metsää 71,6 
prosenttia, siitä riittää joka 
talouteen yksi kuusi ihan joka 
joulu, jos hyvää tahtoa on, ja 
joulunahan sitä pitäisi olla! 

Joululahjat tulivat jo käsi-
teltyä, niistä ei sen enempää 
– no, sen voi vielä lisätä, että 
minulle ei sitten villasukkia 
tänä jouluna! 

Joulupukki on niin perintei-
nen, ettei häntä voi noin vain 
heittää romukoppaan. Se olisi 
pyhäinhäväistys, sillä kuten 
tunnettua pukki oli alun pe-
rin pyhimys, Pyhä Nikolaus. 
Hänestä tiedetään vain, että 
hän oli 150 cm pitkä mies, 
jolla oli murtunut nenä. Ihan 
vastaavaa ei ehkä löydy joka 

perheestä eikä edes naapuris-
ta. Jos jostain pitää tinkiä, niin 
olkoon se sitten pituus.

Joululahjat, joulukuusi, jou-
lupukki… listasta puuttuu var-
maan vielä jotakin. Tietenkin, 
joululaulut! Ensimmäinen jou-
lulaulu olisi tärkeysjärjestyk-
sessä numero yksi, mutta sitä 
ei tunneta. Sylvian joululaulu 
on tänä jouluna 165-vuotias. 
Sylvia on lintu, joka lau-
laa Suomesta Sisiliassa, missä 
”sää on aina kuin toukokuun”. 
Sellainen joulusää on Suomes-
sa kauhistus. Oikea joulu on 
valkea joulu. Jollei jouluna 
ole lunta, voiko joulupukki 
tullakaan? 

Jouluna ruoka kuuluu myös 
ehdottomasti asiaan. Jouluna 
pöydän pitää notkua. Pitää 
olla ainakin riisipuuroa, rosol-
lia, lanttulaatikkoa ja kinkkua 
ja tietenkin piparkakkuja. Ne 
kuuluivat alun perin vain 
säätyläisten eli ns. parempien 
piirien jouluun. Riisipuuron 
sijasta muu väki popsi kaura- 
tai ohraryynipuuroa. Riisi oli 
tuontitavaraa ja kallista. Nyt 
kaksi kiloa riisiä saa kahdella 

eurolla ja tulee vielä 5 senttiä 
takaisin. Nyt onkin jouluna 
joka talossa kattilat täynnä 
puuroa. 

Puitteet jouluun ovat ole-

massa, eikä niiden tarvitse olla 
prameat. Vähempikin riittää 
siihen, että niin köyhän kuin 
rikkaankin luo saa joulu iha-
na! •

Joulu, joulu, tulossa on!



  

Seuratoiminnan tukijat

Graniittirakennus 
Kallio Oy
Graniittirakennus Graniittirakennus 
Kallio Oy
Graniittirakennus 
Kallio Oy

www.s-ssoy.fi
Herralantie 5, 77600 SUONENJOKI

Puh. 010 271 1930

www.nyyssonen.info
Esko Nyyssönen puheenjohtaja
ejnyyssonen@gmail.com

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

Nyyssösten Sukuseura ryseuran
INFO

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

Sukuseuran arkisto sijaitsee Pieksämäki-Seuran ylläpitämässä Kotiseutuarkistossa (https://pieksamakiseura.fi/kotiseutuar-
kisto), joka sijaitsee Poleenissa kirjaston alakerrassa. Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen 
arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne, saada se säilymään ja saattaa käytettäväksi siten, että se palvelee sekä 
yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita.
Arkistoon on talletettu mm.
• Patentti- ja rekisterihallitus / perusilmoitus yhdistysrekisteriin
• Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin
• Sopimus käyttöoikeudesta, muistolaatta, Kiiskilehdon tila
• Tieviitat muistomerkille, lupa-asiat
• Suomen Heraldinen seura, vaakunaselitys, rekisterinro 1265
• Sukuseuran perustamisasiakirjat ja säännöt
• Rekisteröinti-ilmoitus Mikkelin seudun verotoimistoon
• Luovutussopimus / Pieksämäen kotiseutuarkisto
• Tallelokeron (DanskeBank) sopimus irtisanomiskuittauksella
• Vanhoja käsintehtyjä sukuselvityksiä ja virkatodistuksia, mm. Osmo Töyryn
• Lehtiä ja nettitulosteita, joissa juttua sukuseurasta
• Paavo Nyyssösen tarinoita (CD)
• Lempyyn historia -kirja (Paavo Nyyssönen)
• Useita mapillisia virkatodistuksia
• Karttoja
• Lehtileikkeitä
• Suvun jäsenten lähettämiä sukuselvityksiä
Aineiston hallinta on jaoteltu siten, että osa on suojattu ja osa on kaikkien tutkijoi-
den vapaassa käytössä. Sukuseuran arkiston lisäksi Kotiseutuarkistoon on perustettu 
edesmenneen pieksämäkeläisen Olavi Suhosen arkisto. Olavi on kunniajäsenemme 
ja merkittävästi auttanut suvun tutkimisessa.

Sukuseuran arkisto Pieksämäellä


