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Olemme aktiivisin sukuseura! 2008
Sukuseurojen Keskusliitto on valinnut Nyyssösten Sukuseuran vuoden 2007 aktiivisimmaksi
sukuseuraksi. Valinta julkistettiin Vantaalla
11.10.2008 Sukuseurojen Keskusliiton syyskokouksessa, joka järjestettiin Kuulutko sukuuni
-tapahtuman yhteydessä. Seuramme hallituksen
jäsen Esko Nyyssönen oli läsnä kokouksessa ja
sai yllätyksekseen vastaanottaa asiaankuuluvat
huomionosoitukset. Eskohan kuuluu myös Sukuseurojen Keskusliiton hallitukseen.
Palkitsemisen perusteissa aktiivisuudessa mitattiin sukuseuran omaa toimintaa sekä osallistumista keskusliiton ja muihin seuran ulkopuolisiin toimintoihin.
Kuulutko Sukuuni -tapahtuma järjestettiin jo
kymmenennen kerran Vantaan Varian Ammattiopistolla 11.–12.10.2008. Näytteilleasettajia oli
yli 80. Varkauden Seudun Sukututkijoilla oli
oma osastonsa, jossa seuramme tutkimusvastaava Ari Kankkunen oli mukana esittelemässä
mm. Savon Tuomiokirja -hanketta (info FM
Veikko Räsänen). Tietysti osastolla oli esillä ja
ostettavissa myös Nyyssösten Suku I -kirja.

AJANKOHTAISTA
Tiedote nro 15
Oletko saanut edellisen tiedotteen? Jos juhlatiedote jäi
tulematta ja ehdottomasti
haluat sen saada, vielä on
muutama kappale jäljellä.
Tilaukset: Kari Pekka Nyyssönen, puh. 050-5959789,
kari.nyyssonen@nyyssonen.info

Sukututkimustilanne

Sukuseuran aktiivit Esko Nyyssönen ja Ari
Kankkunen Vantaalla 11.10.2008 Aktiivisin
sukuseura -palkintojen kera. Kuva Kirsti Kutvonen

Nyyssös-tuotteet

8,-

seuran

INFO

20,-

Standaari-,
lippis- ja
paitatilaukset:
Lempi Markkanen,
puh. 040-7312833.

15,Kirjatilaukset:
Esko Nyyssönen,
puh. 0400-237671.

www.nyyssonen.info
Heikki Nyyssönen puheenjohtaja
heikki.nyyssonen@posti.talonetti.fi / puh. 08-5566 963
Taskilantie 29 A 3, 90580 Oulu
Heidi Markkanen jäsenasiat, tiedote
heidi.markkanen@nyyssonen.info
Ari Kankkunen tutkimusvastaava, sukutietojen tilaukset
ari.kankkunen@saunalahti.fi / puh. 040-8253 304
Kanervakuja 6 A 1, 78850 Varkaus

70,-

(ei-jäsenet
75,-)

Seuraavaan Sukukirja II:n
on tähän mennessä kertynyt
uutta sukutietoa runsaasti,
pääsukuhaaraan 276 taulua
ja Virtasalmen sukuhaaraan
35 taulua. Nimenkantajia
on nyt yhteensä 3635 henkilöä (Sukukirja I ja II).
Virtasalmen ja Pohjanmaan Nyyssösiä ei vielä ole
pystytty yhdistämään pääsukuhaaraan.
Pohjanmaan mahdollista
yhteyttä tutkivat Erkki J.
Hämäläinen, Paavo Nyyssösen avustuksella, ja Erkki
Juuti Lappajärveltä sekä
Antero Nyyssölä Espoosta.
Virtasalmen sukuhaaran
yhteyttä tutkiessaan Hämäläinen on löytänyt paljon
uutta tietoa suvustamme
Pieksämäen seudulla. Lisäksi Hämäläisen läpikäymistä Savon tuomiokirjoista
on löytynyt mielenkiintoista
tietoa sukumme jäsenistä.
Pieksämäen lastenkirjojen
läpikäynti on meneillään,
perukirjoja luetaan, seurakuntakyselyitä tehdään jatkuvasti sekä selvitetään kirkonkirjojen mikrokorteista
jo 1900-luvun alkupuolta.
Kari Pekka Nyyssösen tekemät haastattelut sekä
muu perinteen tallentaminen (asiakirjat, valokuvat
ym.) on poikinut myös arvokasta tutkimustietoa.
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Puheenjohtajan
palsta
• Heikki Nyyssönen, Oulu

Hyvät sukuseuran jäsenet!
Kauniita alkutalven päiviä teille kaikille!
On mukavaa havaita, että porukkamme on taas kasvanut.
Meitä on nyt 264! Se on jo hyvä luku, mutta sukuseurasta on
vaikea sanoa, paljonko on paljon. Kasvun varaa varmaan vielä on. Meitä Nyyssösiä kyllä riittää ja olemmehan uusiutuva
luonnonvara.
On hienoa, että sukuseuramme kiinnostaa monia. Se on samalla haaste seuran hallitukselle, jonka on pinnisteltävä ja
oltava aktiivinen. Aktiivisia on oltukin, ja mikä parasta, se
on nyt pantu merkille Sukuseurojen Keskusliitossa. Viittaan
tämänkertaisen tiedotteemme etusivun uutiseen: ykkössija
Aktiivisin sukuseura -kilpailussa! Voimme olla täydellä syyllä tyytyväisiä. Liiaksi ei kuitenkaan sovi ylpistyä. Otetaanpa
mallia vaalien voittajista, jotka ottavat voiton vastaan vaatimattomina.
Tunnustus on hyvä kannustus. Voitto Aktiivisin sukuseura
-kilpailussa kannustaa meitä olemaan aktiivisia myös jatkossa. Aktiivisuuttahan ei mitata sanoina, vaan tekoina. Tekemällä oikeita asioita oikein saavutetaan parhaat tulokset.
Sukuseuran hallituksessa on ollut ja on edelleen hyvä tekemisen henki. Työ on myös tuottanut tulosta. Kaikki ovat
kantaneet kortensa kekoon. Mainittakoon esimerkkeinä, että
Ari Kankkunen valmistelee uutta sukukirjaa ja Esko Nyyssönen pitää yllä yhteyksiä Keskusliittoon. Hallituksen uusien
jäsenten Marianne Sartomaan ja Kari Pekka Nyyssösen ansiosta tiedottaminen ja sukutiedon keruu ovat saaneet lisäpontta. Seuratkaapa jatkossa nettisivujamme! Nekin ovat uudistumassa.
Hyvät sukuseuran jäsenet, olette tervetulleita mukaan talkoisiin! Julkaisisimme mielellämme muun muassa sukutarinoita. Parhaat palkitaan. Aiheista ei varmaankaan ole pulaa, kirjoittaa voi esimerkiksi jouluun liittyvistä muistoista.
Kaipaamme myös kaikenlaista palautetta teiltä, hyvät seuran jäsenet – siitä, mitä on tehty ja siitä, mitä vielä voisi tehdä. Antaa vain tulla luntakin tupaan! Palautteen lähettäminen on helppoa, esimerkiksi nettisivujen kautta. Keskustelupalsta on aena aak.
Lopuksi: merkitkääpä jo tässä vaiheessa kalenteriin päivämäärä 3.7.2010. Silloin on nimittäin seuraava sukujuhla.
Paikka on mitä mainion: Savonlinna. Siellähän ovat ilmeisesti
suvun alkuperäiset syntysijatkin, entisessä Säämingissä,
Hannolanpellolla. Mikä voisikaan olla sopivampaa, onhan
kyseessä Nyyssösten sukuseuran 10-vuotisjuhla!
Näissä merkeissä, oikein hyvää joulunajan odotusta!
Heikki Nyyssönen, Oulu •

Geenit ja
meemit
• Heikki Nyyssönen, Oulu
Geenit ovat varmaankin kaikille tuttu asia, mutta mitä ihmettä ovat meemit? Ja toisekseen, mitä tekemistä niillä on
sukuseuran lehdessä? Tähän
koetan vastata. Kun itse kysyy
ja itse vastaa ...
Evoluutio on vieläkin ruma
sana joissain piireissä. Sen asema tieteessä on kuitenkin horjumaton. Evoluutio ei ole kuitenkaan ainoastaan biologista.
Puhutaan myös kulttuurievoluutiosta. Tästä päästään meemeihin.
Meemit ovat kulttuurisia geenejä. Ne ovat hyvin monenlaisia asioita, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle, esimerkiksi
vanhemmilta ja isovanhemmilta heidän lapsilleen ja lastenlapsilleen. Kyseessä voi olla jokin kansanviisaus, usein sananlaskun muodossa. Tässäkin toimii eräänlainen luonnonvalinta: jotkut viisaudet
kestävät aikaa, toiset jäävät
päiväperhoiksi, pelkäksi viisasteluksi.
Viisastelua pidetään yhtenä
savolaisuuden tuntomerkkinä:
Mihin tästä on kolme kilometriä? Eekö tuo liene joka suuntaan. Viisastelu ei ole kuitenkaan geeneissä, vaan meemeissä. Jossain muualla päin
Suomea vastaava kulttuuriilmiö on asiallisuus, viisastelun
vastakohta.
Jokaisella suvulla ja perheellä on yhteisten meemien lisäksi myös omat meeminsä, oma
pienoiskulttuurinsa - omat tavat, perinteet, arvot, oma sisäpiirin tieto, omat tabut. Ne siirtyvät usein lapsille isän tai äidin kautta, mutta eivät välttämättä fifty-fifty, kuten geenit,
vaan epätasaisemmin. Kuulun
itse niihin, jotka ovat saaneet
paljon perinnetietoa nimenomaan äidiltään. Äitini uskoi –
tai oli uskovinaan – monenlaisiin enteisiin: vaahto kahvis-

sa tietää rahaa, veitsen putoaminen lattialle tietää miesvieraita jne. Jokin asia tiesi onnettomuutta, jokin toinen kuolemaa.
Taikauskoon liittyvät meemit
elävät ja voivat hyvin vieläkin.
Moni kiertää tikapuut sen sijaan, että menisi niiden ali. Tai
sanoo pitävänsä peukkuja, että
toista onnistaisi. Joku kieltää
uskovansa horoskooppeihin,
mutta lukee ne silti joka päivä.
Tässä on kyse rituaaleista, jotka ovat myös meemejä. Maljoja nostellaan juhlatilaisuuksissa. Saunaan, instituutiosta
suomalaisimpaan, liittyy erilaisia rituaaleja.
Kulttuuri kehittyy meemimutaatioiden eli niissä tapahtuvien muutosten kautta. Sauna
lämpiää nykyään useimmiten
sähköllä. Leirintäalueen ”aito”
savusauna on jäljitelmä. Tietokone luo koko ajan uusia
muunnoksia vanhoista meemeistä, ja sellaisella vauhdilla,
että vanhemmat sukupolvet eivät tahdo pysyä perässä. Jos
kysyy lapseltaan, mitä mesettäminen on, vastaus voi olla
”se on niinku chattia”, jolloin
ei tule hullua hurskaammaksi.
Muita ”kehityksen kehittäjiä” ovat televisio ja pintajulkisuudesta elävä iltapäivälehdistö. Nimitys maajussi on tehnyt
comebackin tietyn tosi-tv ohjelman siivittämänä. Perinteisessä merkityksessä se esiintyy
Helsingin yliopiston kanslerin
muistelmateoksessa Yliopistomies ja maajussi. Kansleri viljelee edelleen perinteikästä sukutilaa eikä hänellä ole niin sanotusti haku päällä.
Nyyssösillä on varmasti paljon edellä mainitun kaltaisia
meemejä laajan sukumme
henkisessä pääomassamme:
perinteitä, uskomuksia, hokemia, rituaaleja, kaskuja, tarinoita jne. Kertokaapa niistä
meille tänne tiedotteen toimitukseen! Ehkä saamme niistä
luotua jonkinlaisen Nyyssösten
omakuvan. Myös sukukirjan
kakkososaan ja mahdolliseen
tarinapokkariin tarvitaan aineistoa. Siis kynä käteen!
Korjaan: tekstinkäsittelyohjelma päälle! •

Sukujuhla 2010

Nettisivupäivitys

Seuraavan sukujuhla ja -kokous pidetään
la 3.7.2010 Savonlinnan Lehtiniemessä.
Merkitse aika kalenteriisi!

Nettisivuilla oleva Historia-osa uudistuu.
Sivuille lisätään uudet osiot:
Tarinat ja Valokuvat.
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Aku Nyyssönen-Mäntylä: musiikkia ja mopoilua
• Kari Pekka Nyyssönen,
Leppävirta
Muusikko Aku NyyssönenMäntylän musisointia useimmat meistä ovat kuulleet –
usein tietämättään. Akun
rumputyöskentelyyn on voinut tutustua niin konserteissa,
tanssipaikoilla kuin levyilläkin. Aku on myös ollut iloinen
ilmestys kurvaillessaan Partner-mopollaan pitkin Leppävirran kirkonkylän raittia.
Eräänä kesän harvoista aurinkoisista päivistä oli aika jututtaa miestä itseään.
Ristimänimi Seppo (sukukirja taulu 811) on enää harvojen tiedossa, sillä lempinimi
Aku on vakiintunut jo Konnuslahden kansakouluajoilta
saakka, johtuen Sepon kyvystä matkia Aku Ankan ääntä ilmiömäisesti. Pienenä lapsena
päivähoitopaikassa ”pakkosyötetty” Beatles-musiikki sai
kiinnostuksen musiikkiin syttymään, ja ammattimuusikon
siemen kylvettiin, kun Aku
pääsi esittämään kellopelitaitojaan kansakoululla käymässä olleelle kanttori Sulo Virtaselle, joka soitantoa kuultaan
oli sanonut, että tästä pojasta
tulee isona kanttori.
Nuoruusiän musiikkiharrastus sai käännekohdan, kun
keskikoulun jälkeen piti valita
tuleva opiskelupaikka. Koska
Akulla ei ollut selvää suunnitelmaa jatkokoulutuspaikasta,
päätti hän valita arpomalla tulevan opiskelusuunnan oppilaitoksia esittelevästä kirjasta.
Kirja aukesi sattumanvaraisesti Sibelius-Akatemian kohdalta. ”Nyt tuli johdatus”, Aku
tuumi ”ja sinne lähdettiin.”
Opinnoissa seurasivat armeijan soittokuntaa ja klassista
lyömäsoitinkoulutusta, sivusoittimena kosketinsoittimet,
mutta rakkaimpana instrumenttina olivat rummut.
1980-luvulla
rumpujen
soittaminen vei Akun mm.
Hasse Wallin Afro-Line ja Sakari Kukon Piirpauke yhtyeisiin, joista varsinkin jälkimmäinen oli melkoinen musiikillinen koulu. Akun soitantoa näiltä ajoilta voi kuunnella mm. Afro-Linen Viva Af-

rica (1983) ja Piirpaukeen
Villi Itä (1986) albumeilta.
Olli Kilpeläisen yhtyeessä
nuorena aloitettu vanhan
tanssimusiikin soittaminen
on Akun arvostusasteikossa
edelleen korkealla. ”Vaikka
sitä on tullut paljon soitettua
monimutkaista
musiikkia,
kuten Frank Zappaa, niin kyllä humppa on aina hienoa!”
kertoo Aku. Tanssilavat ovatkin tulleet tutuiksi: ”Niitä on
kyllä kierretty älyttömät määrät.”
Aku on ollut mukana monien viihdetaivaan tähtiemme
yhtyeissä: Kaija Koo, Paula
Koivuniemi, Anna Eriksson,
Tomi Metsäketo, Lea Laven,
Marion Rung jne. Aku kertookin, että helpompi olisi luetella ne laulajat, joiden kanssa ei
olisi yhteistyötä tehnyt. ”Nykyisin työllistää oma bändi,
joka soittaa laivoilla, mutta
muihin musiikkiprojekteihin
lähden mukaan freelance-pohjalta, sikäli kun aika antaa
myöten.”
Soittokeikkoja Aku on vähentänyt entisestä puoleen,
koska haluaa viettää enemmän aikaa perheen – kolmen
lapsensa ja vaimonsa – kanssa. Naimisiin mentyään Aku
liitti sukunimeensä myös vaimonsa Lauran sukunimen.
Helsingissä vietettyjen vuosien jälkeen perhe palasi takaisin kotiseudulle Leppävirralle. ”Tukijoukot ovat nyt lähellä, sillä samassa kerrostalossa asuvat myös isä ja äiti
sekä sisko. Veli viereisessä talossa ja appivanhemmat kilometrin päässä.”
Sukuseuratoimintaan kiinnostus on pikkuhiljaa herännyt. Aku kuuluukin Suomalaisten sukuseuraan (äiti Raili
o.s. Suomalainen). ”Minun pitäisikin lähteä joko Suomalaisten tai Nyyssösten sukujuhlaan tapaamaan ihmisiä ja
juttelemaan. Se voisi olla mukavaa”, miettii Aku. Isä-Erkki
onkin käynyt Nyyssösten sukujuhlissa.
Lukeminen on ollut Akulle
rakas harrastus: ”Aiemmin
tuli kerättyä kirjojen 1. painoksia, mutta monet niistä on
jo myyty pois. Elämänkerrat ja

Aku Nyyssönen-Mäntylä ja uusin harrastuspelinsä Partnerinvamopo vuodelta 1983. Invamopoja tuotiin Suomeen sotainvalidien käyttöön. Mopolla ei voi kaahata, ajoasento on
Easy Rider -tyyppinen ja mopolla on rentoa olla parkissa.
Kuva Kari Pekka Nyyssönen

historiateokset ovat kiinnostavia.” Nykyisin espanjankieliset kirjat ovat mielilukemista.
Juuri nyt on luettavana Arto
Paasilinnan Ulvova Mylläri espanjaksi. Lukemistahan voi
helposti harrastaa myös keikkamatkoilla.
Uusin harrastus on mopoilu. Akun mopo ei olekaan mikään ihan tavallinen ajopeli,
vaan se on Partner – invamopo vuodelta 1983. ”Nykyisin
kaahaillaan paljon liikenteessä, mutta tällä ei voi kaahata,
pakkikin puutuu ja vaimollekin on toinen samanlainen
kesämökillä”, kertoo Aku ja
jatkaa: ”Invamopoja tuli Suo-

meen sotainvalidien käyttöön,
ja kun näin Konnuslahden kyläkaupalla Erkkola-merkkisen invamopon, niin ajattelin
että tuo on mun juttu. Ajoasento on Easy Rider -tyyppinen ja mopolla on rentoa olla
parkissa.”
Pilke silmäkulmassa Aku on
perustamassa mopokerhoa
asian ympärille. Seuraan kutsutaan vain kuusi jäsentä ja
kullakin jäsenellä on tietysti
oltava vanha invamopo.
”Seuran nimeksi tulee MC Sex
Partners, joka viittaa sekä jäsenmäärään että Partnermerkkiseen
invamopoon”,
Aku naurahtaa. •
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