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22-v SUKUJUHLA 6.8.2022 Sorsakoskella
Nyyssösten sukuseuran sukujuhla ja vuosikokous järjestetään
lauantaina 6.8.2022 Sorsakoskella Kylätalo Seuralassa, Sorsakoskentie 12, 79130 Sorsakoski (https://sorsakoski.fi/sorsakosken-kylayhdistys-ry/kylatalo-seurala/).

Osallistumismaksu 25 €/aikuinen, 12 €/4–12-vuotiaat
Maksu etukäteen pankkitilille FI63 5340 0020 2002 40
Ilmoita viestissä niiden nimet, joiden maksut maksat.
Hintaan sisältyy myös lounas, kahvit ja iltapala.

ILMOITTAUTUMINEN 3.7.2022 mennessä
Ensisijaisesti nettisivujen kautta nyyssonen.info
tai Heidi Markkanen puh. 040-5803377 /
heidi.markkanen@nyyssonen.info

Sääntömääräinen VUOSIKOKOUS
la 6.8.2022 Seuralassa,
Sorsakoskentie 12, 79130 Sorsakoski.
Käsitellään sukuseuran sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat.
Nyyssösten sukuseura ry:n hallitus
Vuosikokousmateriaali lähetetään etukäteen sähköpostitse
tai kirjeenä (kysytään ilmoittautumisen yhteydessä).

Sukujuhla 6.8.2022

OHJELMA

Klo 9-10.30 Ilmoittautuminen ja AAMUKAHVIT
Klo 10.30 Juhlan avaus
• Tervetulosanat
• Savolaisten laulu
• Sorsakosken esittely
Vuosikokous ja kunniajäsenen kutsuminen
LOUNAS
Tulilahden murhat esitelmä
TÄYTEKAKKUKAHVIT
Klo 15.00 Lähtö retrobussilla tai omalla autolla
Jäppilän Heinäselkään
• Heinäselän esittely ja ILTAPALA
N. klo 18.00 Lähtö takaisin retrobussilla Sorsakoskelle

Nyyssösten sukuseura ry

Nyyssösten sukuseuran tulevaisuus?
• Kari Pekka Nyyssönen
Yhdistysten tulee elää ajassa
– näin Nyyssösten sukuseurassakin. Uudistuminen vie
seuraamme eteenpäin ja pitää
toimintamme jäsenille mielenkiintoisena. Seura on perustettu jäseniämme varten ja siksi
jäsenistöämme kuunnellaan
herkällä korvalla. Nyyssösten
sukuseuralla on jo menossa
22. toimintavuotensa ja neljännesvuosisadan rajapyykki
saavutetaan jo vuonna 2025.
Seuramme toiminta on ollut monipuolista ja meidät
on valittu mm. Sukuseurojen
Keskusliiton aktiivisimmaksi
seuraksi v. 2008. Sukujuhlamme ja -retkemme ovat olleet
hyvin suosittuja. Sukujuhliimme on osallistunut noin 100
jäsentämme, josta parhaimmat
kiitokset kaikille osallistujille.

Seuran tutkimustoiminta on
ollut erityisen ansiokasta, tästä parhaimpina esimerkkeinä
ovat olleet julkaistut sukukirjamme. Sukututkimus on
laajentunut vuosikymmenien
myötä kirkonkirjoista DNA-tutkimukseen. Vuonna 2020 on
julkaistu seuran historiikki,
jossa on kattavasti kuvattu 20
ensimmäistä sukuvuottamme.
Korona-epidemia on estänyt
yhteiset kokoukset muutaman
viime vuoden ajalta, mutta
Tiedote-lehtemme julkaiseminen on jatkunut ennallaan ja
olemme olleet aktiivisia myös
seuran Facebook-sivulla.
Nyyssösten sukuseuran puheenjohtajat ovat ansiokkaasti
vieneet seuraamme eteenpäin
ja hallituksen jäsenet ovat toimineet innostuneesti. Jäsenistömme palaute on ollut positiivista ja rakentavaa. Uskomme,

että seuran toimintaan on oltu
pääosin tyytyväisiä.
On kuitenkin niin, että seuratoiminta ei voi nojata menneeseen, tulevaisuuteen on
katsottava. Seuramme hallituksen jäsenten vaihtuvuus
on ollut pientä, koska jäsenet
ovat siunanneet luottamuksella. Hallitusten jäsenten toimintakaudet ovat olleet erittäin
pitkiä, osa on ollut ”remmissä”
alusta alkaen. Eräs aikakausi sukuseurassamme päättyi
arvostetun puheenjohtajamme
Esko Nyyssösen kuolemaan
kesken puheenjohtajakauden.
Uskon, että jäsenemme siunaavat myös sen, että pitkästä hallitusvastuusta on lupa luopua
ja uusille annettava mahdollisuus ja tarvittava tuki.
Pääosa nykyisen hallituksen
jäsenistä on luvannut luotsata sukuseuraamme juhlavuo-

teemme 2025, jos sukukokous
6.8.2022 puoltaa valintaamme. Mutta mikäli uuteen
hallitukseen ei saada valittua seitsemää (7) jäsentä,
joista vähintään kaksi (2)
uutta, uudelleen valitut hallituksen jäsenet tulevat tekemään hallitukselle esityksen
Nyyssösten sukuseura ry:n
toiminnan lopettamisesta ja
pyytävät viemään asian vuoden 2025 vuosikokouksen
päätettäväksi.
Seuran toiminta on ollut hyvin vakaata ja toimintamallit
ovat hioutuneet vuosien aikana. Hallinnon ”pyörittäminen”
vie nykyisin varsin vähän
aikaa. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti etäyhteyksin 3–4
kertaa vuodessa. Tärkeintä on
saada uusia jäseniä hallitukseen vastaamaan operatiivisesta yhdistyksen toiminnas-
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ta. Hallitukseen voi tulla matalalla kynnyksellä – kiinnostus
yhdistys- ja sukutoimintaan on
tärkeintä. Jokaiselle löytyy kyllä oma paikkansa ja tehtäviin
opastetaan.
Puheenjohtajan päätehtävinä on johtaa hallituksen
toimintaa, luoda aktiivista ja
innostunutta henkeä sekä toteuttaa ja seurata yhdistyksen taloudellisia päätöksiä ja
niiden toteuttamista yhdessä
hallituksen jäsenten kanssa.
Seuran sihteeri on puheenjohtajan tärkeä aisapari.
Sihteeri vastaa mm. kokousten esityslistoista ja pöytäkirjoista, jäsenhallinnasta sekä
aikataulutuksista. Sihteeri tekee tiivistä yhteistyötä myös
taloudenhoitajan kanssa.
Seuran taloudenhoitaja vastaa luonnollisestikin taloudenpidosta laskuineen ja maksuineen. Keskeisiä tehtäviä ovat
myös talousarvion laatiminen,
talousraportointi hallitukselle
ja tuotevaraston ylläpito. Kirjanpitoa varten seurallamme
on käytössä nettiselaimella toimiva Netvisor-ohjelmisto. Hallitus voi tulevaisuudessa myös
ulkoistaa kirjanpidon ja osan
taloudenhoitajan tehtävistä.
Nyyssösten
sukuseurassa
taloudenhoitaja vastaa tällä
hetkellä myös tiedottajan tehtävistä, joihin kuuluvat mm.
nettisivujen ylläpito ja jäsenlehtemme tekeminen ja postitus. Hallitus voi päättää,
että tiedote yksinkertaistetaan
esim. kirjeen muotoon.
Seuramme tutkimusvastaava
puolestaan vastaa sukututkimuksesta sekä siihen liittyvästä sukutietokannan päivityksestä. Tutkimustoimintaa
tehdään historia- ja sukututkimusjaoksessa, jossa kerätään vanhaa ja uutta sukuun
liittyvää aineistoa ja jonka
toimintaan voi tulla mukaan.
Siinä toimivat Kari Pekka
Nyyssönen ja Ari Kankkunen jatkossakin hallituksen
ulkopuolella. Muilta osin hallitustehtävät jakautuvat henkilökohtaisen mielenkiinnon
mukaan. Mukavaa tekemistä
löytyy sukutarinoiden, valokuvien, retkijärjestelyiden ja sukutuotteiden parista. Hallitus
on vapaa ideoimaan toimintaa
sukutiedon tallentamiseksi ja
jäsenistön aktivoimiseksi.

Summa summarum – pyörää
ei tarvitse keksiä uudelleen.
On luotu toimintamallit, joiden
pohjalta on helppo jatkaa. Malleja voidaan yksinkertaistaa
tai luoda uusia; miten tahansa
hallitus katsoo tarpeelliseksi.
Nyyssösten sukuseuran hallituksen uusin jäsen Mirja
”Mirri” Tuomainen kertoo
hallitustyöskentelystä: ”Olen
ensimmäistä
kolmivuotiskautta Nyyssösten hallituksen
tuoreimpana jäsenenä. Tulin
mukaan, koska savolaiset sukujuureni ovat aina olleet
minulle tärkeät, vaikka olenkin Etelä-Suomesta syntyisin.
Tullessani toimintaan mukaan
2019 oli ajatuksenani olla
järjestelemässä juhlatoimikunnan puheenjohtajana sukuseuran 20-vuotisjuhlia. Koronan vuoksi juhlat kuitenkin
peruuntuivat ja nyt olemme
järjestämässä vuosikokousta
elokuulle. On ollut mielenkiintoista tutustua tarkemmin
suvun vaiheisiin, hallituksen
konkarijäseniin ja muihin suvun edustajiin. Tulkaahan mukaan toimintaan aktiivisesti
– mitä useampia tekijöitä, sitä
tasaisemmin hommia ja sitä
enemmän toimintaa!”
Kuten luonnossa kaikki keväällä uudistuu, toivomme
seurammekin oleva aikansa
keväässä. Jäsenillämme on
valta ja vastuu siivittää seuraamme eteenpäin. Sukuseuran hallituksessa voit vaikuttaa
ja saat rikasta sisältöä elämäntaipaleelle. Tule siis ehdolle
puheenjohtajaksemme ja hallituksen jäseneksemme tai ehdota näihin tehtäviin mieleistäsi henkilöä. Ilmoittautumiset
ja ehdotukset voi lähettää tässä lehdessä oleviin info-osoitteisiin. Jäseniemme käsissä on
seuran tulevaisuus. •
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Rek.nro 181039

Esko Johannes Nyyssönen
1944–2022 in memoriam
• Ari Kankkunen, Varkaus
Puheenjohtajamme Esko Nyyssönen (NS I taulu 715) nukkui
pois vakavan sairauden murtamana Koivikkokodissa Hämeenlinnassa 31.3.2022.
Esko syntyi Lopen Launosissa 13.1.1944 vanhempinaan
metsätyömies Juho Nyyssönen
(12.1.1899 Antrea – 3.7.1978
Loppi) ja Aune Rakel o.s. Lahtinen (25.10.1911 Lopen Kormu
– 18.4.1972 Loppi). Perheen
kahdesta lapsesta Esko oli nuorempi, sisar Eila Helena syntyi
6.6.1942 Lopessa.
Esko oli opinhaluinen. Erinomaisesti suoritetun keskikoulun jälkeen Eskolla olisi ollut
haluja jatko-opintoihin, mutta
Esko katsoi velvollisuudekseen
auttaa sairaalloista ja iäkästä
isäänsä metsätöissä, siten turvaten perheen elantoa. Myöhemmin hän suoritti merkonomin tutkinnon.
Perheen Esko perusti Herttansa (Hertta Väyrynen, s.
8.9.1942 Helsinki, k. 9.9.2016
Iittala) kanssa 1967 Riihimäelle. Ursula-tytär syntyi 3.5.1968
ja Petri-poika 22.11.1975. Molemmat Riihimäellä.
Varsinaisen leipätyönsä Esko
aloitti 1964 Riihimäen Lasilla,
jossa hän toimi myyntipuolella tehtaanedustajana ja viime
vaiheessa apulaismyyntipäällikkönä. Kun Riihimäen Lasin taide- ja käyttölasitehtaan
tuotanto ja toiminta kokonaisuudessaan päätettiin lopettaa
syksyllä 1977 Esko siirtyi jatkamaan myyntityötä Iittalan
Lasitehtaalle ja toimi siellä
vuodet 1978–1993 tehtaanedustajana, piiripäällikkönä ja
Hackman Tabletopin suurkulutuksen myyntipäällikkönä.
Hackman-konsernissa jouduttiin kesällä 1993 tekemään
henkilöstövähennyksiä ja Esko
oli tuolloin yksi vähennettävien joukosta. Esko jatkoi
kuitenkin vielä viisikymppisenä myyntimiehen uraa Hedengren-konsernissa Hedi Oy:n
palveluksessa myyjänä ja aluemyyntipäällikkönä.

Eskon harrastuksiin on mm.
kuulunut vuodesta 1965 alkaen
vapaaehtoinen maanpuolustustyö sekä Lions-klubin palvelutyö. Urheilutoiminnassa hän oli
aikoinaan aktiivijäsenenä, ja
myöhemmin kannatusjäsenenä.
Veteraanityö oli lähellä Eskon sydäntä. Esko oli Tammenlehvän Hämeenlinnan seudun
Perinneyhdistys ry:n perustajajäsen.
Vuonna 2001 Esko otti yhteyttä Nyyssösten sukuseuraan ja
liittyi jäseneksi. Esko on toiminut sukuseuramme hallituksessa Jäppilän kokouksesta 2002
alkaen, varapuheenjohtajana
vuoteen 2013, puheenjohtajana
2013–2016 ja uudelleen puheenjohtajana 2019 alkaen. Tuolloin
sukuseuralla oli vaikeuksia täyttää puheenjohtajan tointa, joten
Esko kantoi vastuuta ja lupautui
tehtävään. Viimeinen vuosi jää
nyt vajaaksi.
Puheenjohtajana Esko oli
selkeä ja johti kokouksia määrätietoisesti. Esko oli aina tehtäviensä tasalla. Ihmisenä hän
oli kuunteleva ja siten helposti
lähestyttävä. Vanhemmiltaan
hän sai ymmärtäväisen ja oikeudenmukaisen sekä toisia
kunnioittavan asennepohjan
elämänsä aakkosiksi.
Sukuseuratoiminnan ohella
Esko oli Sukuseurojen Keskusliitto ry:n hallituksen jäsen
2006–2012, jossa toimessa hänelle myönnettiin kultainen
ansiomitali 2012. Ansioistaan
sukuseurassa hänelle myönnettiin Nyyssösten sukuseuran
kultainen ansiomitali 2022.
Esko koki sukuseuratyöskentelyn mielekkäänä – hän totesikin eräässä kirjoituksessaan:
”Kun osaltaan jotakin antaa,
saa silloin itselleen vieläpä
enemmän tilalle, kokemusta, itseluottamusta ja hyvän mielen.”
Eläkkeelle jäätyään vuonna
2007 Esko ihmetteli, että mitenkä sitä ehti työnsäkin hoitaa, kun eläkkeellä ollessakaan
ei aika aina tahdo riittää. Esko
lohduttautui ajatuksella, että
”Luoja loi aikaa eikä puhunut
kiireestä mitään”. •
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Eine Katri Nyyssönen
1929–2022 in memoriam
• Ari Kankkunen, Varkaus

Puheenjohtajamme Esko Nyyssönen kotonaan 5.3.2022 sukuseuramme hakema ja Sukuseurojen Keskusliiton myöntämä
kultainen ansiomerkki rinnassaan ja kunniakirja kädessään.
Valokuva: Heidi Markkanen.

Esko Johannes Nyyssönen (1944–2022)
– jälkipolvet muistelevat
• Ari Kankkunen, Varkaus
Tytär Ursula Kallio (s. 1968):
Isä oli omiensa rinnalla seisova jykevä puu, jota ei mitkään myrskyt ravistelleet. Isä opetti minulle luonnon merkityksen viemällä
metsiin retkille. Suunnistus, marjastus, sienestys, retkeily. Isä
opetti, että metsä on koti.
Isä oli luotettava ja hänen sylinsä oli avoinna niin minulle,
veljelleni, lapsenlapsille kuin kaikille ystävillemme. Isän luo sai
aina mennä ja siellä olla.
Perinteet olivat tärkeitä ja yhdessä vietettiin lukemattomat
juhlat ja juhlapyhät. Koirarakkaus on minulle isältä periytynyt.
Minulla oli mahtava, aina hyväntuulinen isä!
Ursula Kallion tytär Laura Sipiläinen (s. 1987):
Pappa kuskasi meitä paljon isän luota äidin luo ja päinvastoin.
Pappa keksi aina aktiviteettejä siellä ollessamme. Kävimme kalassa, uimassa, pelattiin pelejä ulkona, käveltiin puujaloilla. Jos
jotain välineitä ei ollut, niin pappa askarteli niitä.
Ursula Kallion poika Santeri Sipiläinen (s. 1989):
Pappa oli mielestäni rauhallinen, sydämellinen ukko ja erähullu.
Muistan, kun kerran mentiin hänen kanssaan retkelle, joka kesti
nelisen tuntia. Pappa pakkasi rinkan täyteen. Kirves ja köyttäkin
piti olla mukana. Pappa totesi kerran, että jos olisimme löytäneet
sammakoita, niin olisimme syöneet ne! Pappa oli suoraselkäinen
turvapaikka.
Santerin tyttären Sirun (s. 2015) mukaan pappa oli kiva, kun
antoi suklaata.
Santerin pojan Jeren (s. 2016) mukaan pappa oli vanha ja sairasti syöpää, sekä hänen kanssaan oli mukava lukea dinokirjoja. •

Eine syntyi 29.3.1929 Joroisten
Lehtoniemessä (Varkaus). Lehtoniemen alue kuului siihen
aikaan Joroisiin. Vanhemmat
muuttivat Jäppilästä 25.10.1926
Lehtoniemeen (Karstaamonkatu 3) myllyn ja aseman naapuriin. Isä Juho, kutsumanimeltään Janne (1892–1968) oli
ollut aikoinaan Amerikassa n.
12 vuotta, työskennellyt kattopeltiä valmistavassa tehtaassa
sekä kaivoksilla Pittsburghissa, Pennsylvaniassa. Äiti Aina
(Aino) Kustaava Kaipainen
(1900–1981) oli kotoisin Jäppilästä, kuten isä Jannekin.
Janne tuli Suomeen isänsä
hautajaisiin, joista hän tarinan mukaan myöhästyi laivan
hitaan liikennöinnin vuoksi.
Janne päättikin jäädä Suomeen
rakastuttuaan Ainoon. Janne
kävi myymässä paluulippunsa
Helsingissä ja osti rahoilla mm.
kultaisen rubiinisormuksen Ainolle.
Einen opintie alkoi Lehtoniemen koulusta, josta päästötodistus 1942. Opinnot jatkuivat
Joutsenlahden kansakoulun
jatkoluokalla (1943–44), konekirjoituskoulun alkeiskurssilla
(1944). Vuosina 1951–1952
Eine kävi Kuopion Lastenlinnan
lastenhoitajakurssin.
Opinnot täydentyivät Kotisairaanhoidon kurssilla (1953) ja
Varkauden kauppalan nuorisotyölautakunnan askartelu- ja
lastenohjaajakurssilla (1957).
Vuonna 1964 Eine suoritti
Varkauden Talouskoulun iltakurssin ja vuonna 1966 Lastenseimien päiväkotien johtajien
ja vastuunalaisten hoitajien
opintokurssilla (STM ja Suomen lastenhoitajayhdistys).
Varkauden aikanaan Eine
työskenteli opintojensa ohessa
harjoittelija Kenkä- ja nahkakauppa Ossian Pulliaisessa
1943–1945, konekirjoittajana
Varkauden Uudessa Apteekissa
1947–1950, lastenhoitajana Savon Lastenlinnassa 1952–1953.
Vuosina 1953–1970 Eine kuului
Varkauden kaupungin sosiaalilautakuntaan ja toimi samalla

lastenhoitajana Kommilan
lastenseimessä 1953–1966
(virkavapaalla 1963–1964)
sekä Taulumäen Lastenseimen johtajana 1966–1970 (virkavapaalla
1968–1970).
Virkavapaansa aikana 1964
Eine kävi Amerikassa luultavasti enonsa Aaro Kaipaisen
houkuttelemana ja asuikin hänen luonaan. Eine työskenteli
mm. huonepalvelijana Holiday
Inn -hotellissa Palm Peachissä
(Florida) sekä samana vuonna
kolmen kuukauden ajan lastenja kodinhoitajana New Yorkissa
Mrs. Nicholas J. Coolidgen
perheessä.
Joitakin viikkoja Eine toimi New Yorkissa palvelijana
kuuluisan, temperamenttisen
näyttelijän Joan Fontainen
luona (Fontaine sai Oscarin
parhaasta naispääosasta vuonna 1942 elokuvasta Vaarallisia
valheita). Joan de Beauvoir de
Havilland (22.10.1917 Tokio,
Japani – 15.12.2013 Carmelby-the-Sea, Kalifornia, Yhdysvallat).
Vuonna 1968 Eine meni jälleen Amerikkaan ja toimi siellä
Mrs. Anita O`Keeffe-Youngin
(puoliso Robert Ralph Young)
luona kamaripalvelijana vuoteen 1985 asti. Mrs. Anita O`Keeffe-Young asui Floridassa
(Newport, Rhode Island ja
Palm Peach). Tämän miljonäärinaisen linnoissa Floridassa ja
Rhone Islandilla kävi vieraina
maailman kuuluisuuksia, kuten Windsorin herttuapari tai
Oscar-palkittu Sir Laurence
Olivier, jota Eine kovin kehui
miellyttäväksi henkilöksi. Robert Ralph Young (14.2.1897
–25.1.1958) oli yhdysvaltalainen rahoittaja ja teollisuusmies.
Eine tarinoi vuonna 2017
ystävälleen Katri Kankkuselle o.s. Nyyssönen (äitini),
että USA:n silloinen presidentti
Donald Trump oli aikoinaan
ostanut hulppean huvilan Ei-

nen palveluspaikan (Florida) naapurista.
Trump rakennutti ensitöikseen huvilan
ympärille vankan muurin, jonka harjalle
asennutti särjettyjä pulloja. Paikallisissa
lehdissä oli jatkuvasti juttuja Trumpista.
Eine kertoi minulle vuonna 2021, että
Robertin kuoleman jälkeen vaimo rakennutti suuren "ranskalaisen linnan", jossa
oli mm. 24 kylpyhuonetta ja 54 työntekijää. Palatsi oli tarkasti vartioitu. Kun rouva kuoli, Eineä pyydettiin huolehtimaan
tiloista. Kerran kartanossa oli brittiläisiä
kuvaamassa. Eine aikoi imuroida erästä
huonetta. Laittoi töpselin seinään ja samassa koko kartano pimeni. Imurointi
loppui siihen, mikä lienee ollut oikosulku.
Syntyi aika hässäkkä. Einellä oli ainoana
valkea puku, muut kulkivat tummissa.
Eine oli melkoisen järjestelmällinen ihminen, hän oli tallentanut yhteen kuoreen
kaikki koulu-, opiskelu- ja työtodistuksena. Kaikista työtodistuksista kävi ilmi,
että Eine oli hyvin pidetty, uskollinen
ja luotettava työntekijä. Hän oli omalla
vaatimattomalla tavallaan ylpeä työstään
ja nautti työskentelystä upeissa puitteissa.
Palvelusajan jälkeen Eine asettui asumaan Floridan Lantanaan. Eine nautti
olostaan sekä sukulaisten ja muiden ihmisten vierailuista.

Eine palasi 5.8.2000 Suomeen ja Varkauteen viettämään eläkepäiviään. Einen
mukana muutti hänen miesystävänsä Eino
Juola, joka oli alkujaan kotoisin Nivalasta.
Eino kuoli vuonna 2003 91-vuotiaana Varkaudessa ja haudattiin Nivalaan.
Amerikan ajalta Eineen tarttui tapa vastata puhelimeen ”Helo” (”Helou”).
Eine oli kiinnostunut sukunsa vaiheista.
Pidimme säännöllisesti yhteyttä puhelimitse. Kuuntelin ja kirjailin talteen hänen
muisteluksiaan. Lisäksi hän keräsi sukuun
liittyviä lehtileikkeitä (mm. kuolinilmoituksia ja juttuja suvun jäsenistä) ja lähetti
niitä minulle. Eine oli sukuseuramme
pitkäaikainen jäsen ja tukijakin. Pientä
tukea Eine antoi myös Varkauden Seudun
Sukututkijat ry:lle, jossa toimin.
Viimeiset aikansa Eine vietti Palvelutalo
Lepolassa Kuopiossa. Eine ei koskaan tuonut esille omia vaivojaan. Muisti kuitenkin
aina kysyä vointiani. Eine oli valmis luopumaan elämästään. Viimeiseksi jääneessä puhelussamme hän totesi rauhallisesti
tilanteensa.
Sydämellistä Eineä muistaen, Ari.
(Tietoja Einen koulutiestä ja työhistoriasta antoi Riitta Tolvanen, Einen siskon
Elvi Hynnisen o.s. Nyyssönen tytär Espoosta.) •

Syntyneitä

Seuratoiminnan tukijat

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

seuran
Nyyssösten Sukuseu

INFO
Noin 200 vuotta vanha, Paavo Suhosen
(1768–1824) rakennuttama Heinäselän
päärakennus.

Tyttö 10.3.2022 Lohjan sairaalassa.
Mitat: 4646 g, 53 cm.
Vanhemmat: Samu Kontkanen ja
Laura Sipiläinen (NS I taulu 716).
Äidinäiti Ursula o.s. Nyyssönen,
äidinäidinisä Esko Nyyssönen.

www.nyyssonen.info
Kari Pekka Nyyssönen varapuh.joht.
kpnyyssonen@pp.inet.fi

Sukujuhlan retkikohde
Jäppilän Heinäselkä

Heidi Markkanen sihteeri, jäsenasiat
heidi.markkanen@nyyssonen.info

6.8.2022 sukujuhlan päätteeksi vierailemme Jäppilän Heinäselässä, vanhalla sukutilalla, joka on ollut saman suvun hallussa
vuodesta 1721. Ensimmäinen isäntä oli
Matti Hyvönen, seuraava hänen tyttärensä Tiina Hyvösen mies Yrjö Suhonen,
josta lähtien isännät ovat olleet Suhosia.
Vuonna 1851 talon emännäksi tuli
Susanna Nyyssönen, joka avioitui Kaapro
Suhonen kanssa. Susanna oli kotoisin
Leppävirran Herralan Nyyssölästä.

Postiosoite
Nyyssösten Sukuseura ry
c/o Kari Pekka Nyyssönen
Tarpialankatu 18-20, 78300 Varkaus

Ari Kankkunen sukutiedot
ari.kankkunen@saunalahti.fi

SUKUTIETOJEN PÄIVITYS

Ilmoita syntymät, kuolemat ym.
muutokset/lisäykset Ari Kankkuselle:
ari.kankkunen@saunalahti.fi

