N

yyssösten
sukuseura ry

Korona-ajan kuulumisia varkautelaisen
farmaseutin näkökulmasta
• Mirja (Mirri) Tuomainen:
Korona-aika on vaikuttanut arkeen toisaalta vähän – vähemmän kuin monella muulla –
mutta toisaalta paljon. Töihin
apteekkiin menen ja tulen kuten ennenkin ja ratsastamassa
minä ja nuorin tyttäreni olemme käyneet edelleen vähintään
yhtä paljon kuin ennenkin.
Mies hoitaa päivätyönsä lisäksi
maa- ja metsätilaansa kuten ennenkin, mutta pitämällä
etäisyyttä tilalla asuviin riskiryhmään kuuluviin vanhempiinsa. Onneksemme kaiken ei
ole tarvinnut muuttua.
Moni muu asia onkin muuttunut. Mieheni ja nuorin lapseni ovat olleet kotona etätöissä
ja -koulussa. Agility on tauolla
ja uimahalli kiinni. Koirien
kanssa voi onneksi ulkoilla.
Kaupoissa käydään harvoin
ja harkiten. Muutamia kauan
odotettuja juhlia ja muita menoja on jouduttu perumaan tai
siirtämään; kuten Nyyssösten
sukuseuran 20v-juhlat, joita
olin järjestelemässä. Sukuseuran hallituksen kokoustamisen
tiimoilta olin ensimmäistä kertaa skypepalaverissakin!
Omia aikuisia lapsiani olen
tavannut vain kerran; samoin
suojautuneena omaa isääni.
Hoitokodissa asuvaa äitiäni
en ole surukseni voinut tavata
kertaakaan ja puhelutkin onnistuvat vaihtelevalla menestyksellä muistisairaan kanssa.
Jokapäiväisessä arjessamme
eniten on muuttunut toimintatavat töissä. Työskentelen
farmaseuttina
Varkaudessa
Tau
lumäen apteekissa. Ensin
Kiinasta kantautuvat koronauutiset tuntuivat minustakin
kaukaisilta ja siltä, ettei meidän tarvitse niistä huolestua.
Sitten pikkuhiljaa kiihtyvällä

tahdilla kävi selväksi, että
tämä ei ole tavallinen kausiinfluenssa ja meidänkin on
syytä yrittää siltä parhaamme
mukaan suojautua.
Kun ns. korona-aika Suomessa hiihtolomaviikon jälkeen
alkoi, niin päivittäin tuli uutta
ohjeistusta työhömme viranomaistaholta ja omasta takaa.
Työsuojelutoimikuntaamme
kuuluvana koetin pysyä ajanhermolla, vaikkakin apteekkarimme on hyvin pyrkinyt
meidän ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehtimaan. Meillä on tehostettu siivoustoimia
ja käsihygieniaa entisestään.
Poistettiin kaikki ylimääräinen
asiakastiloista ja laitettiin tilalle
käsidesiä ja -papereita. Huputettiin joka toinen odotustuoli. Ollaan opastettu asiakkaita
asiakasmäärästä, turvavälistä,
käsidesin käytöstä sekä siitä, etteivät saavu apteekkiin
flunssaisena. Olemme saaneet
muovipleksit reseptintoimitukseen ja kassoille. Käytämme
käsineitä ja palveluvalinnassa
visiiriä tai maskia. Meillä on
vuokralla kaksi puolustusvoimienkin kanssa yhteistyössä
kehiteltyä hiukkaspuhdistinta,
jotka poistavat huoneilmasta
myös viruksia.
Kun korona rantautui – tai
pikemminkin laskeutui – Suomeenkin, niin ensin loppuivat
myytävät hengityssuojaimet ja
käsidesit sekä kertakäyttöhanskat (joita sittemmin olemme
vaihtelevasti saaneet valikoimiimme). Sitten piti rajoittaa särkylääkkeiden myyntiä,
avaavien
astmalääkkeiden
myyntiä ja kaikkinaista lääkkeiden hamstraamista.
Apteekissa oli koronan alkumetreillä kiirettä ja väkeä
enemmän kuin olisi pitänyt;
varsinkin juuri riskiryhmäläi-

siä. Ikä-ihmiset tuntuivat kapinoivan. He eivät tuntuneet
ymmärtävän, että me haluamme suojella nimenomaan heitä
ja sitä kautta myös itseämme.
Tilanne on onneksi tasaantunut. Fimean poikkeusluvan
myötä voimme toimittaa asiakkaillemme lääkkeitä puhelujen
perusteella valmiiksi kassalle,
apteekin eteen tai toimittaa
kotiin. Hankimme tätä varten
kuljetettavan maksupäätteen.
Asiakkaat ovat onneksi löytäneet tämän markkinoimamme
mahdollisuuden. Apteekissamme on myös valmistettu historiallisesti itse käsidesiä sotilasapteekista saadun reseptin
mukaisesti.
Apteekkityö lukeutuu kriittisiin ammatteihin ja olemme
työvelvoitteen piirissä. Varsinkin aluksi kiire ja koko tilanne
tuntui stressaavalta. Tehdyt
toimenpiteet ovat helpottaneet
tilannetta. Olen kiitollinen,
että olen voinut tehdä työtä,
olemme pysyneet terveinä ja
koen työn tärkeäksi ja mielekkääksi ehkä vielä entistäkin
enemmän.
Ei mitään niin huonoa, ettei
jotain hyvääkin. Tämä korona-aika saa meidät suomalaisetkin toivottavasti entistä
enemmän arvostamaan perhettä, lähimmäisiämme sekä
maamme omavaraisuutta niin
ruoan kuin muidenkin kriittisesti tärkeiden asioiden suhteen. Se saa toivottavasti myös
palkan suhteen arvostamaan
enemmän mm. hoitajien, siivoojien, apteekkilaisten ym.
naisvaltaisten alojen työtä. Ja
mikä parasta, koronan ansiosta kotikonttorissa työskentelevä aamuvirkku puolisoni on
keittänyt minulle arkiaamuisin
kahvin valmiiksi ennen töihin
lähtöäni :) •
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Jäsenmaksulasku e-laskuna
Olemme ottaneet käyttöön
kuluttajaverkkolaskutuksen, eli jatkossa voit saada
jäsenmaksulaskut halutessasi e-laskuna.
Voit käydä omassa verkkopankissasi tekemässä jo
ennakkoon vastaanottoilmoituksen jäsenmaksulaskulle, niin vuoden 2021
lasku tulee jo e-laskuna.
Mene verkkopankissa sivulle e-laskutilaukset, tilaa
uusi e-lasku, etsi ja valitse
Nyyssösten Sukuseura ry.
Lisäksi tarvitset edellisen
laskun viitenumeron.
Tai voit odottaa vuoden
2021 paperisen tai sähköpostitse tulevan jäsenmaksulaskun, ja hyväksyä sen
maksamisen jälkeen e-laskutuksen sukuseuralta.

Syntyneitä

Milla Emilia Nyyssönen
18.10.2019 Suonenjoki
Mitat: 3320 g ja 51cm.
Vanhemmat:
Laura ja Juuso Nyyssönen
(sukukirja II taulu 1134).
Kummit: Mirva Nyyssönen,
Ronja Ossi, Hanne Tikkanen ja Teemu Korhonen.
Ilmoitathan sukutietoihisi
tulleet muutokset Arille!
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Puheenjohtajan
palsta
• Esko Nyyssönen, Hämeenlinna

Hyvät sukuseuran jäsenet!
Lämmin kevättervehdykseni taas täältä Hämeenlinnan
Kalvolan Iittalasta! Vaikka talvi ei niin kovin ankarana tänä
vuonna luonamme vieraillutkaan, on silti kevään tulo nytkin yhtä paljon mieliämme lämmittävä kuin aina ennenkin.
Saahan se myös meidät ”heräämään talviunestamme” ja
suuntaamaan katseemme tulevaan kesään, sen valoisaan
aikaan monine anteineen. Siitäkin huolimatta, että elämme
paraikaa pandemiaksi laajentuneen korona-epidemian poikkeuksellisen vaativissa oloissa yhteiskunnassamme!
Valtiovaltamme on joutunut lainsäädäntöteitse tekemään
poikkeusoloja vastaavia useitakin toimenpiteitä, mm. rajoittamaan kansalaistemme kokoontumis- ja liikkumismahdollisuuksia. Tästä johtuen joudumme valitettavasti myös
peruuttamaan sukuseuramme 20-vuotisjuhlatilaisuuden,
minkä olimme sopineet pidettäväksi 25.7.2020 Jäppilässä.
Sen asemesta tulemme järjestämään vuosijuhlamme todennäköisesti sukuseuramme perustamisen 25-vuotisjuhlan
merkeissä kesällä 2025, sukukokouksemme yhteydessä.
Asiasta tullaan toki tiedottamaan jäsenistöllemme lähemmin
tuonnempana.
Kokoonnumme kuitenkin ennen tuota vuosijuhlaamme
seuraavaan sukukokoukseemme jo vuoden 2022 kesällä, jolloin taas voimme keskenämme kertoa kuulumisiamme sekä
vaihtaa ajatuksiamme yhteistapaamisemme myötä.
Hallituksemme kokoontui helmikuulla Jäppilässä, mm.
ensi kesän juhlaohjelmaa lähemmin rakentaakseen. Mutta
kuten nyt päättäneet olemme, sukuseuramme perustamisen
20-vuotisjuhlat ovat peruutetut. Pidimme kokouksemme
perinteikkäissä puitteissa Heinäselkä-talon suojissa, jota taloa Nyyssös-perua oleva Leena Suhonen puolisonsa kanssa
emännöi. Esitän vielä näin tiedotteemme välityksellä lämpimät kiitoksemme Leenalle ja Maurille erinomaisen hyvästä
huolenpidostaan hallituksemme kokouksen onnistumisen
eteen!
Hallituksemme nimissä toivotankin kaikille sukuseuralaisillemme läheisinensä aurinkoista kevättä sekä tulevan
suven suloa parhaine, poikkeuksellisten olojemme mahdollistamine anteineen!
Tapaamme seuraavan kerran siis kesällä 2022 sukukokouksemme yhteydessä mahdollisimman runsain Nyyssösjoukoin! Hallituksemme tulee tiedottamaan kokouspaikan
sekä muun tarvittavan infon sen suhteen hyvissä ajoin
ennen kokoontumistamme.
Pysykää terveinä ja muistakaa läheisiänne, toisistanne
huolta pitäen! •
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Nyyssösten sukuseura ry
Suomen Sukututkimusseuran kuulumisia
Harrasta sukututkimusta verkossa
– podcasteja, blogeja ja videoita
Tutustu Suomen Sukututkimusseuran podcast-radioon, jossa on
julkaistu jo seitsemän podcastia eli lyhyttä radio-ohjelman kaltaista äänitallennetta. Näillä näkymin uusia podcasteja julkaistaan kerran viikossa. Seuran podcast-radio löytyy nettisivuilta
https://anchor.fm/suomen-sukututkimusseura/
Vuoden sukukirja 2019 valittu
Suomen Sukututkimusseura on valinnut Vuoden sukukirjaksi
2019 teoksen Rautalammin Rossien suku 1. Rossit Ruotsin valtakunnassa. Sen on kirjoittanut HTM Tommy Koukka ja kustantanut Rautalammin Rossien sukuseura ry.
Sukutarinakilpailu 2020
Suomen Sukututkimusseura julistaa kirjoituskilpailun Sukutarinakilpailu 2020. Kilpailulla etsitään asiakirja-aineistoon, muistitietoon tai omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia tarinoita,
jotka kertovat henkilöiden ja perheiden vaiheista. Sukutarinoissa
voi olla myös fiktiivisiä piirteitä, vaikka ne kertovat historiallisista henkilöistä ja todellisista tapahtumista. Kirjoittaja voi itse
valita tarinansa näkökulman, tyylin ja luonteen. Tarinat voi
kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi.
Sukutarinakilpailu 2020 on avoin kaikille. Kirjoittaja voi
lähettää kilpailuun useamman kuin yhden tarinan, kuitenkin
korkeintaan kolme tarinaa. Kirjoittaja ei saa olla tunnistettavissa
nimimerkistä, esimerkiksi keskustelufoorumeilla käytettyä nimimerkkiä tai käyttäjänimeä ei pidä käyttää.
Kilpailuun tarkoitetut tarinat lähetetään 6.5.–30.9.2020 sähköpostitse osoitteeseen sukutarinakilpailu@genealogia.fi. Lisää ohjeita kilpailuun osallistumisesta nettisivuilta www.genealogia.fi
Suomen Sukututkimusseuran nettisivuilta
(www.genealogia.fi) löytyy paljon luettavaa ja katseltavaa,
vaikka osa aineistosta on avoinna vain jäsenille. •

Talous- ja jäsentilannekatsaus
Vuoden 2019 tilinpäätös on valmistunut ja on tarkastettavana.
Toiminnantarkastus tapahtuu tänä vuonna ensimmäisen kerran
sähköisesti suoraan Visma Netvisor -taloushallinto-ohjelmiston
kautta. Tilinpäätöksen allekirjoitukset on tehty vielä paperitulosteisiin, vaikka sähköinenkin allekirjoitus olisi jo mahdollista.
Tuloslaskelman mukaan varsinainen toiminta oli tappiolla
-8.782,52 € (tuotot 4.343,50 €, kulut -13.126,02 €). Varainhankinta tuotti tulosta 4.322,78 € (tuotot 6.025,00 €, kulut -1.702,22 €).
Tilikauden tulos on tappiolla -4.459,74 €. Taseen loppusumma on
15.586,70 €. Suurin osa tuotoista tuli jäsenmaksuista, 4.950,00
€, eli maksaneita perusjäseniä oli 178 kpl ja ainaisjäseniä 2 kpl.
Suurimmat kulut muodostuivat uusien Nyyssös-tuotteiden hankinnasta ja kesän sukujuhlan järjestämisestä.
Vuoden 2020 jäsenmaksun on tähän mennessä maksanut 174
jäsentä. Uusia jäseniä on liittynyt kolme ja vanhoja eronnut tai
poisnukkunut yhdeksän. •

Sukuseuran 20-vuotisjuhla PERUTTU
koronapandemian vuoksi
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Miten korona on vaikuttanut elämääni
• Heikki Nyyssönen:
Korona on vaikuttanut elämääni muun muassa niin, etten ole
voinut istuutua karismaattisen
ystäväni Vilhelm Vilénin kanssa saman pöydän ääreen turisemaan. Kantakahvilammekin –
se, missä on maailman paras
cappucino – on pannut ovensa
säppiin.
Säpissä on enimmäkseen
myös oma kotioveni. Kun kukaan ei käy, ei ovikaan käy.
Minä kuljen siitä kahdesti
päivässä, haen postin ja teen
kävelylenkin.
Sellaista on elämä karanteenissa, kun on jäänyt vuorovaikutuksen ulkopuolelle.
Ikkunoista voi sentään nähdä pihamaalle. Siellä on hiljaista kuin kylätiellä vanhassa
iskelmässä. Tarkkailen ikkunasta kevään etenemistä. Se on
tuskallisen hidasta täällä Oulun
korkeudella. Välillä tuntuu, ettei kesää ehkä tulekaan. Ikkunoista voi tarkkailla myös naapurien touhuja. Ei siinäkään
tosin paljon näkemistä ole. Osa
naapureista on mökeillään, osa
karanteenissa kuten minäkin.
Kun vien roskat pois, tapaan
joskus naapuria samalla asialla. Silloin pitää varoa, ettei
aivasta tai yskäise naapurin
• Marianne Sartomaa:
Eihän korona ole vaikuttanut
elämääni mitenkään – totesin
ensin, kun kysymys tuli eteen.
Mutta tarkemmin ajateltuani
löysin montakin asiaa, jotka
ovat muuttuneet tai tulevat
muuttumaan.
Arkielämä pyörii niin kuin
ennenkin, käymme töissä,
puoliso käy ruokakaupassa ja
puuhailemme
omakotitalon
pihapiirissä. Talomme on maaseudulla eikä naapureita ole
ihan vieressä. Ihan keskenään
saa olla halutessaan.
Työpaikkani on tilitoimisto,
jossa on seitsemän ihmistä ja
yksi koira. Kolme kävi helmimaaliskuussa lomalla Thaimaassa, vaikka oli jo tieto
koronasta olemassa – riskillä

nähden. Huolestuvat suotta.
Karanteeni ei ole vankila
eikä minua kukaan vahdi.
Voin käydä kaupassakin, jos
haluan. Olen käynyt vain kerran. Lähikaupassani ei ole niin
sanottua mummotuntia, mutta aamuseitsemältä asiakkaita
on vielä vähän. Nousin ylös
epäinhimilliseen aikaan kello
6. Sitten seisoin varttitunnin
kylmässä odottamassa kaupan
avaamista. Sisään päästyäni
tein hätäisesti ostokseni, maksoin automaattikassaan ja poistuin saman tien. Siinä tulikin
jo ne syyt, miksi kauppareissut
ovat jääneet yhteen kertaan.
Apua kaupassa asiointiin on
kyllä tarjolla. Naiset ovat soitelleet, sanovat olevansa seurakunnasta, mutta mistä sen
tietää. Nyt on paljon huijareita
liikkeellä.
Kotoa ei tarvitse poistua,
kun käy verkkokaupassa. On
hienoa, että sellainen on ja
ovat niin höyliä, että tuovat ostokset kotiovelle. Teen yleensä
tilauksen kahdesti viikossa.
Siinä tuhrautuu yllättävän paljon aikaa. Jonka voisi käyttää
muuhunkin kuten television
katseluun.
Aina ei myöskään saa sitä,
mitä tilaa. Kaupalla on nimittäin oikeus korvata tuote toisel-

la. Aina ei korvaavaa tuotetta
löydy. Mutta millä banaanin
voi korvata?
Kävisin mielelläni kirjastossa, mutta se ei ole nyt auki,
ja vaikka olisikin, minulla ei
olisi sinne asiaa, koska olen
karanteenissa, ja se voi jatkua
vielä pitkään. Onneksi omassa
kirjahyllyssäni on vielä lukemattomia kirjoja.
Joka päivä miettii sitä, mitä
tapahtuu seuraavaksi. Se rassaa ja rasittaa. Meneekö kesäkin – sitten, jos ja kun se
joskus tulee – näissä samoissa
merkeissä vai hellittääkö tauti
otettaan? Mitä tapahtuu syksyllä? Voidaanko linnan juhlat
järjestää? Tuleeko joulupukki?
Olenko jo koronahullu?
Nyt on keksitty uusi strategia
taudin nujertamiseksi. Se on:
Testaa, jäljitä, eristä. Samalla
rajoituksia puretaan ja ikäihmisiä suojellaan. Toisin sanoen
karanteeni jatkuu ja ehkä vielä
entisestään tiukkenee. Ikkunatkin laudoitetaan, en näe enää
pihamaalle. Niin kuin unessani
viime yönä.
Kuulun korkeimpaan riskiryhmään eikä siihen tarvita
muuta, kuin että on täyttänyt
jo 80 v. Jos virus pääsee yllättämään, se voi olla sitten siinä.
Siksi en mitenkään erityisen

kiihkeästi odota karanteenin
purkamista, vaikka siitä haittaakin on.
Joudun nyt hoitamaan kotityöt yksin, omin neuvoin ja
omin voimin. Olen mestari
sekoittamaan, mutta huono
siivoamaan. Siistin kyllä aina
paikat ennen vieraiden tuloa.
Nyt, kun vieraita ei käy, täytyy
keksiä jokin muu syy ottaa
imuri esille ja pölyhuiska käteen.
Vilkaisu peiliin sai minut
tarttumaan saksiin. Sainkin
lyhennettyä hiuksiani edestä
ja sivuilta. Jälki ei tietenkään
ollut kovin ammattimaista. Seinä nousi pystyyn, kun yritin
leikata niskavillojani – sohin
saksilla niin, että oli puhkoa
silmäni. Hiusten leikkaaminen
peilikuvalta vaatii aivan uutta
ajattelua.
Omaisiin voi onneksi pitää yhteyttä. Videopuhelimella
saa näköyhteydenkin. Voi keskustella virtuaalisesti. Se tuo
lievitystä yksinäisyyteen, jonka sanotaan vaikuttavan kuin
myrkky, eikä siihenkään ole
lääkkeitä.
Englannin kielessä on ilmaisu ”keep your pecker up” eli
pää pystyyn! Surut pois ja kukka rintaan! Kyllä me tästäkin
selvitään. •

menivät ... Ensimmäinen tuli
töihin heti loman jälkeen, kun
ei vielä ollut karanteenimääräystä ulkomailta tuleville. Kyllä
vähän piti pitää etäisyyttä varmuuden vuoksi. Loput kaksi
tulivatkin sitten tosi paljon
myöhemmin. Loma keskeytyi
kun he päättivät lähteä aiottua aikaisemmin Thaimaasta.
Saivat kuitenkin lennon Suomeen – taisi olla niitä viimeisiä
lentoja, joita sieltä tehtiin.
Kun vihdoin Suomeen pääsivät, niin olivat tietysti kotona
karanteenissa kaksi viikkoa.
Karanteenin aikana toisella ilmeni yskää – joten koronatestiin ja parin päivän odottelu.
Tulos oli negatiivinen, joten
töihin sai lopulta tulla ihan
konttorille asti.
Työpaikalla otettiin käyttöön

varotoimenpiteet maaliskuun
puolivälissä. Laitettiin konttorin ovi lukkoon ja asiakkaita ohjeistettiin asioimaan
ensisijaisesti sähköpostitse tai
puhelimitse ja tiputtamaan paperiset kirjanpitoaineistot postiluukusta. Henkilökohtaisia
tapaamisia vältettiin. Töihin
kuitenkin konttorille tultiin,
eikä etätöitä ole tehty – paitsi
ne kaksi jotka joutuivat karanteeniin.
Tilitoimistoalalla ei ainakaan
vielä ole työt vähentyneet eikä
työntekijöitä tarvitse lomauttaa
saati irtisanoa. Joten toimeentulo on toistaiseksi turvattu.
Puolisoni työpaikalla on käyty yt-neuvottelut ja kaikki saivat lyhyet lomautukset, mutta
muuten työt ovat jatkuneet
lähes normaalisti.

Etukäteen sovittuja tapaamisia on peruuntunut vain kaksi.
Mikkelin vieraat ilmoittivat itse
(edellisenä päivänä), että ovat
altistuneet virukselle ja peruvat
tulemisen. Helsingin vieraat
jäivät automaattisesti Uudenmaan sulun taakse.
Kun puoliso käy ruokakaupassa, niin minun kauppakäynnit ovat olleet lähes nolla. Ei
voi shoppailla, kun pitää välttää tarpeettomia ihmiskontakteja. Kohta kyllä pitäisi käydä
kampaajalla ...
Eniten harmittaa se, että
Savonlinnan Oopperajuhlat on
ensi kesältä peruttu. Olimme
hankkineet jo liputkin etukäteen Carmenin ensi-iltaan. Onneksi liput sai siirrettyä seuraavalle kesälle. Joten oopperaan
kesällä 2021, jos korona suo. •

Sukuseuran historiikki tekeillä –
nyt Sinullakin on mahdollisuus tehdä historiaa!
Osallistu Nyyssösten Sukuseura ry:n 20-vuotisjuhlahistoriikin tekoon!
Kerro lyhyesti mukavin/mieleenpainuvin muisto jostain sukuseuran tapahtumasta – kokouksista, toiminnasta tms.
Voit myös osallistua historiikin kuvitukseen lähettämällä valokuvia tai piirustuksia. Erityisesti haluamme kannustaa nuorimpia Nyyssösten sukuun kuuluvia
piirtämään näin ”korona-ajan” piristykseksi kuvan isovanhemmistaan tai muun
tervehdyksen heille!
Lähetä tekstit, kuvat ja piirrokset 31.8.2020 mennessä:
• sähköpostilla osoitteeseen marianne.sartomaa@gmail.com
• kirjeenä osoitteeseen Marianne Sartomaa, Kilkinpellontie 20, 77320 Hurskaala
Sukuseuran historiikki on tarkoitus painattaa kirjaksi ja se valmistunee tämän
vuoden loppupuolella marras-joulukuussa.

KIITOS
Kiitos kauniista keväästä
kiitos auringosta
kiitos tuoksusta tuomien
kiitos ruohikosta
kiitos valoisista aamuista
kiitos sateesta
kiitos koko heräävästä luonnosta
kiitos Luoja kaikesta.
Raili Helkiö

Seuratoiminnan tukijat
Graniittirakennus

Kallio Oy

Nyyssös-tuotteet • katso tarkemmin nettisivuilta
• Paavo Nyyssönen muistelee menneitä – Suonenjoelta Sahalinin Saarelle -kirja 20,• Karismaattinen ystäväni Vilhelm Vilén sekä muita ihmisiä ja ilmiöitä -kirja 20,• Nyyssösten Suku II -kirja 80,• Nyyssös-lippu ja Suomen lippu
-paketti 70,• Isännänviiri 60,• Solmiopidike 10,www.nyyssönen.info
• Pinssi 5,• Tuubihuivi 5,-sivulta löytyvällä
• Pöytästandaari 25,lomakkeella tai
• Nilkkasukat 8,0400 488696
• Suruadressi 10,iltaisin
Nyyssöste
• Taitekortti 5 kpl 10,n Sukuse
ura ry
• Postikortti 10 kpl 5,-

Tilaukset

Nyyssösten Suku I -kirja LOPPUUNMYYTY
w w w.

Korjaus Sukukirja I taulu 397
Justiina Ollintr. Nyyssönen
s. 2.3.1787 Pieksämäki, Hulkkola 2, Ollila
Puoliso (∞ 11.6.1810 Suonenjoki)
Aatami Aataminp. Rossi
s. 21.2.1787 Suonenjoki.
1. lapsi Anna Maria Rossi
s. 19.7.1808 Suonenjoki 2, Suonenjoki 2
k. 26.11.1813 Suonenjoki, Suonenjoki 2
Anna ei ole Justiinan tytär, vaan Aatami
Rossin 1. puolison Anna Joosepintr. Jäppisen tytär.
Aatami Rossin 1. puoliso
(∞ 1.11.1807 Suonenjoki)
Anna Joosepintr. Jäppinen, lampuodin
tytär Suonenjoelta, s. 1778 Pieksämäki, k.
19.9.1809 Suonenjoki.
Lähde: Tommy Koukka, Rautalammin
Rossien suku, osa 1, Keuruu 2019
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Nyyssösten Sukuseura ry

INFO

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

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

