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Ryhdy siis ripeästi jäsenhankintaan ja muistathan, että Oopperajuhlia Savonlinnassa vietetään heinäkuun alusta elokuun ensimmäiselle viikolle! Lämpimin Savonlinna- terveisin!

Palkinnot:
Jäsenhankinnassa vähintään yhden uuden jäsenen hankkinut osallistuu arvontaan, jossa voittaja saa itselleen kaksi (2) lippua
Savonlinnan Oopperajuhlien 2004 esitykseen valintansa mukaan. Suurimman määrän uusia jäseniä hankkinut saa samoin
lippupaketin kahdelle henkilölle Savonlinnan Oopperajuhlille 2004. Palkinnot arvotaan 27.09.2003 hallituksen kokouksessa.
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sekä nimet julkaistaan syksyn tiedotteessa.

Kilpailun säännöt:
Jäsenhankintakilpailun aika on 15.06. – 15.09.2003. Sinun uskotaan tietävän/tuntevan vähintään yhden Nyyssösten sukuun
liittyvän henkilön, joka ei vielä ole sukuseuramme jäsen. Ota häneen yhteyttä ja pyydä liittymään jäseneksi . Sen jälkeen ilmoitat liittyjän yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero) seuramme sihteerille Heidi Markkaselle ja samalla kerrot oman nimesi
ja osoitteesi (tai viitenumerosi) ja olet näin tehnyt osuutesi! Heidi toimittaa jäsenmaksu- ja liittymistietokaavakkeet uudelle
jäsenelle. Kun kyseinen henkilö on suorittanut jäsenmaksunsa 25.09.2003 mennessä, olet osallisena arvonnassa.

Valoisaa alkukesää Sinulle Nyyssösten sukuseuran jäsen – olet yksi vajaasta 150 :stä aktiivijäsenestä, kiitos siitä! Jäsenmäärämme on kehittynyt tasaisesti, mutta varmistaaksemme viime sukukokouksen määrittelemät haasteelliset jäsentavoitteet,
päätimme 10.05.2003 sukuseuran hallituksen kokouksessa käynnistää jäsenhankintakilpailun.

JÄSENHANKINTAKILPAILU ALKAA – HYVÄT PALKINNOT!

Nyyssösten
Sukuseura ry
Rek. nro 181039

Copywrighter: A.Saaremägi

Hallituksen piirissä olemme selvitelleet kantaisämme Olli Nyyssösen
muistomerkin sijoittamista Joroisten
Savuniemeen. Näyttää siltä, että so-

Seurallemme on pian valmistumassa
Internet-sivut. Projektia vetää Sami
Nyyssönen Espoosta. Palvelintilan
saamme Suomen Sukututkimusseuralta (www.genealogia.fi), jonka sivuilta pääsee myös seuramme Intern e t - s i v u i l l e .

Sukukirjan suunnittelu on aiheuttanut päänvaivaa. Kuinka kirja rajataan ? Näyttää todennäköiseltä, että
kirja jaetaan osiin, joko sukuhaaroittain tai aikajaksoittain. Tilanne elää
jatkuvasti. Kirjan elävöittämiseksi
kaipaamme tarinoita, jotka liittyvät
sukuumme tai suvun jäseniin. Vanhat valokuvat, lehtileikkeet, asiakirjat yms. ovat tervetulleita.

Uutta tietoa on tullut runsaasti - jopa niin paljon, että tietojen käsittely
on vienyt arvokasta aikaa varsinaiselta tutkimukselta. Tietoja olemme
saaneet mm. muilta sukututkijoilta,
joiden tutkimukset sivuavat sukuamme. Sukumme jäsenet ovat osoittaneet kiitettävää kiinnostusta ja lähettäneet tietojaan perheestään ja
esivanhemmistaan. Tämä on hyvä
asia. Erityisesti toivon, että aktiivisesti tietojaan toimittaneet liittyisivät myös jäseniksi. Lisätieto ei ole
pahitteeksi, joten laittakaa kynä sauhuamaan tai lähettäkää sähkö-postia.
Yhteystiedot tiedotteen viimeisellä
sivulla.

Arvoisat Nyyssösten sukuseuran jäsenet! Pian on vierähtänyt puoli
vuotta siitä, kun viimeksi tapasimme
tämän tiedotteen palstoilla. Sukuseuramme hallitus on kokoontunut
tänä aikana kolme kertaa - Mikkelissä, Kuopiossa ja Varkaudessa.
Pääasiassa olemme käsitelleet, sukukirjan suunnittelun lisäksi, suvun
tutkimusta.

Paavo Nyyssönen

Toivotan kaikille seuramme jäsenille
oikein hyvää kesää. Tavataan taas sitten syksyllä uusissa merkeissä.

Kuten aiemminkin olen toivonut: Kun
tapaatte sukulaisenne; olipa hän sitten
läheinen tai kaukainen, kertokaa sukuseurastamme, sen toiminnasta sekä tavoitteista. Ehdottakaa seuraamme liittymistä. Kaikki uudet jäsenet ovat tervetulleita.

Seuraava
sukukokous
pidetään
10.07.2004 Suonenjoella, joka on ollut
(ja on edelleen) vuosisatojen ajan eräs
sukumme keskeisimpiä asuinpaikkoja.
Mikäli teillä on hyviä ehdotuksia kokousohjelmaksi, niin ottakaa yhteyttä
Pertti Nyyssöseen (puh.044-7667722).
Sukujuhla järjestetään samaan aikaan
S u o n e n j o e n m a n s i kk a k a r n e v a a l i e n
kanssa.

piva paikka löyt yy Ollin silloiselta
asuinsijalta. Maanomistajakin on ollut
alustavasti suostuvainen. On päätettävä, millainen muistomerkki sinne laitetaan ja kuinka paljon siihen uhrataan
seuramme varoja. Jos seurassamme on
muistomerkin suunnittelusta kiinnostuneita henkilöitä, niin pyydän ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Muistomerkin lahjoittaminen ja kustantaminen olisi meille iso asia, muukin taloudellinen apu on tervetullutta!

Puheenjohtajan puheenvuoro

Nyyssösten Sukuseura ry

Jäsenmaksun maksaminen ulkomailta on kallista puuhaa. Rahan
välitysmaksu suomalaiselle
pankkitilille voi maksaa saman
verran kuin itse jäsenmaksu.
Amerikkalainen jäsenemme sai
hyvän idean—hän lähetti kirjekuoressa euroja jäsenmaksun
verran. Uskomatonta mutta totta—rahat tuliva perille Viroon
viikossa!Suoraan kotiin postilaatikkoon. Tätä ihmettä ei tapahdu
usein Suomessakaan.

POSTILAITOKSEEN
ON LUOTTAMISTA

Vaakuna sekä vaakunankilpi on
hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.05.2003.
Asian etenemisestä saa lisää
tietoa seuran puheenjohtajalta.

NYYSSÖSTEN
VAAKUNA

Seuramme kaipaa lisää tukea
tutkimustoimintaan. Pienikin
tuki auttaa pääsemään eteenpäin.
Vastineeksi sponsori saa mainostilaa tiedotteestamme. Viimeisellä sivulla tukijamme tällä
hetkellä.

SPONSOREITA

Seurassamme on 148 jäsentä,
joista kolme kunniajäsentä.
Tämän vuoden tavoite on ollut
saada 180 jäsentä, joten tavoitteeseen on vielä matkaa.
Osallistu jäsenhankintakilpailuun—jospa näin tavoitteemme täyttyisi! Lue takasivulta lisää.

JÄSENTILANNE

Tämä ikuisuusprojektimme on
edistynyt. Meillä on sivujen ensimmäinen versio tutkittavana !
Mutta vielä on paljon tekemistä,
joten odotellaan.....

AJANKOHTAISTA
INTERNET SIVUT
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Tämä ei ollut suinkaan ainoa esimerkki.

Ajantieto kertoo, että Juvan Jukajärven
jäällä ajettiin reellä 2.6.1867, siis samana
vuonna kuin lapset kuolivat. Sunnuntaista toiseen rukoiltiin kirkoissa:
”Armollinen isä, siunaa maamme jyvillä
ja ytimellä. Anna suotuisat ilmat. Armollinen Jumala, joka maasta kasvatat
ihmisten ja eläinten ravinnon, katso meidän hätäämme. Katso, pienet viattomat
lapset, jopa järjettömät luontokappaleet,
eläimet, kärsivät kanssamme” jne.

Heidän ankeaa kohtaloaan todistaa mm.
se, että 7.12.1867 Juvan multiin haudattiin Matin ja Marian kolme lasta: Malvina, Selma ja Otto Wilhelm. Seitsenlapsisesta perheestä meni melkein puolet yhdellä kertaa. Mitä silloin torpparin perheessä tunnettiin, ja miten kestettiin nuo
vaikeat nälkävuodet?

Hänen Matti-poikansa, jonka elämä sattui pahimpiin nälkävuosiin, oli tositteiden mukaan yrittänyt useampaan kertaan
läpäistä rippikoulua, jotta pääsisi avioliittoon. Kolme kertaa tuli todistukseen: 1.
Hän keksi lopulta kuitenkin konstin, joka
tepsi. Papin oli vihittävä hänet, koska
morsiamelle oli synnytysaika hyvin lähellä.

Meidän täytyisi lisäksi tuntea heidän silloiset elinolosuhteensa. Niitä ei henkikirjoista ja kirkonkirjoista useinkaan löydy, vaikka niistä voikin löytää jonkinlaiset puitteet, jonne sitten voi myöhemmin,
tietojen karttuessa, rakentaa jonkinlaista
kuvaa heidän silloisista elinolosuhteistaan.
Minunkin eräälle Juvan Vuorenmaalla
asuneelle esi-isälleni, joka oli joutunut
antamaan monen monelle lapselle hätäkasteen, oli pappi rippikirjan laitaan hänen kohdalleen pienellä merkinnyt:
”liderlig sag”. Kun katsoin sitä sanakirjasta, niin se tarkoitti ”rietasta lajia”!

Joidenkin mielestä sukututkimus on esivanhempien keräilemistä ja jotkut ylpeilevät jopa vaikutusvaltaisilla esi-isillään.
Useimmat kuitenkin ovat, ainakin minulla, olleet maasta leipänsä raatamalla ansainneita. Joukossa on tilattomia renkejä,
piikoja,
lampuoteja
(vuokraviljelijöitä), säteritilojen torppareita, kotivävyjä, avioliiton ulkopuolella
syntyneitä yms. Täytyy sanoa, että ne,
jotka ovat kohtalon eniten murjomia,
ovat tulleet minulle läheisimmäksi.

Sukututkimuksessa
huomattavaa

Sivu 2

Suvun tutkimus on aina aloitettava itsestä,
merkitsemällä muistiin omassa elämässä
tapahtunut: lapsuus-, koulu-, ja nuoruusmuistot, muistot isovanhemmista ja vanhemmista. Erittäinkin sellaiset sellaista tietoa,
jota eivät arkistot anna, kuten: hengenlahjat,
ammatit, saavutukset, ulkonäkö, käsiala,
lorut ja arvoitukset yms. henkinen perinne,
joka kertoo meille heidän elämänsä ajasta.
Kirjeiden tallentaminen on tärkeä tietolähde
esipolvien elämästä.

koko rippikirjan merkitty talon väki loisia ja
palkollisia myöten.

Muistiinpanoja on tehtävä mieluummin liian,
kuin liian vähän, joten mukaan on otettava

Maakunta-arkistot ja monet kirjastot palvele- Olavi Suhonen, Pieksämäki
vat näissä asioissa.
(Puhtaaksikirjoittanut ja lyhentänyt Ari KankkuKoska kuuluimme esi-isien aikana Ruotsiin, nen)
löytyy mm. Ruotsin Sota-arkistosta ruotsinvallan aikuisia tarkkojakin karttoja, joissa
mm. talojen sijainnit ja tiet on merkitty. Niistä löydämme esi-isiemme kirkkotiet ja jopa
heidän vanhat oikopolkunsa.

Kun tutkimme sukumme mahdollisia tulosuuntia heimojen ja kaskivaiheen ajalta,
saamme havaita, mitkä tekijät olivat heitä
kuljettamassa. Ulkopuolisten intressit, verotus ja turkiskauppa, sekä kaskimaiden köyhtyminen määräsivät silloin sen, mistä löytyivät parhaimmat kalavedet, riistamaat ja iki- Vanhempia, sukua ja lapsuuttamme koskemetsät kaskelle kaadettaviksi.
vat valokuvat on ehdottomasti varustettava
selittävillä teksteillä, ja heidän kättensä työt
Näemme myöskin sen, miten kulkuyhteydet, on nostettava oikeaan arvoonsa: Pöytäliinat,
joet ja järvet määräsivät asutuksen leviämistä pyyheliinapeitteet ym. ompelukset, isoisän
kaakosta sekä etelästä kohti pohjoista. Tällä tai isän valmistamat huonekalut (sohvat,
kaikella haluan sanoa, että taustan tunteminen sängyt, tuolit, pöydät ja esim. kihlajaislahon jokaisen sukupolven kohdalla tarpeen, jaksi äidille tehdyt rukinlavat jne.). Niistä
sillä jokainen sukupolvi on aina oman aikan- voi jopa löytää tekijän nimen tai puumerkin.
sa tuote.
Muuten- puumerkki oli talon merkki (boasua). Seuraava sukupolvi saattaa asiaa tunSakkoluetteloihin kannattaa kiinnittää riittä- tematta heittää kaikki roviolle.
västi huomiota. Sieltä voi löytää hyvää lähdetietoa, mm. isännimestä ainoan merkinnän, Keisarivallan aikana kansanvalistus alkoi
muualle muuttamisen syyn jne.
vaikuttaa.
Palokunta-aate, osuuskauppaNaapurivertailukin on tärkeää, samoin kuin aate, työväenyhdistykset ja raittiusseuratoipapinveroluetteloiden ja voudin tilinpidon minta, erilaiset herätysliikkeet, koulut ja kirnimivertailu, sekä vanhan perimätiedon tal- jastot pääsivät tekemään kansan keskuudeslentaminen ja tutkiminen.
sa kylvötyötään. Tämä kaikki oli kansallemme siloisen autonimisen ajan siunausta.
Tärkeimmistä asiakirjoista kannattaa aina Kansakin pääsi aivan kuin omille jaloilleen
ottaa paperikopiot, sillä joku asia voi kirkas- ja näki avarammin ympärilleen, muutakin
tua myöhemmin, joten kaikki siinä olevat kuin torpan ikkunan näkymät. Tähän on
tiedot ovat silloin tarpeen. Hintaa ei kannata myös sukunsa tutkijan perehdyttävä ja osatpelätä, sillä myöhemmin se voi tulla kalliim- tava paneutua, ja kuvan siitä ajasta itselleen
maksi ja hankalammaksikin hankkia. Myö- muodostamaan.
hemmissä tutkimuksissa kannattaa huomioida
isojakoasiakirjoista ja osituksista monisteet, Jos meillä on ollut teollisuuden palveluksesjoita saa Maanmittauslaitoksen arkistosta.
sa toimineita isovanhempia, voimme löytää
heistä merkintöjä Mikkelissä sijaitsevasta
Mikrofilmien monisteet sukua koskevasta Elinkeinotoiminnan keskusarkistosta
(ELKA).
kirkonarkistosta:
rippikirjan sivuaukeamat
syntyneiden ja kastettujen luettelot Sukututkimus on löytämisen riemua silloin,
kun sen on oikein ymmärtänyt, eikä lähde
lastenkirjat
etsimään mitään utopiaa.
kuolleiden ja haudattujen luettelot

Sodat, rauhattomuudet ja nälkävuodet ovat
vaivanneet ja siirtäneet kansakuntia jo historian hämäristä lähtien. Käydyt talvi- ja jatkosodat väestösiirtoineen antavat meille jonkinlaisen kuvan kansamme ja heimojemme
vaiheista. Kun tämän kaltaiset asiat tunnemme, osaamme hieman aavistaa jotakin ennen
meidän aikaamme eletystä.

Nyyssösten Sukuseura ry
lon, ei mandoliinin kaula tahtonut kädessä pysyä.
Hyvä fyysinen kunto ja luja tahto olivat avuja,
kun käsky kävi lähteä puolustamaan Isänmaatamme. Suoritit tehtävääsi Kollaanjoella hiihtäen yöpartiossa. Aaro Kolari muisteli muistotilaisuudessa tehtävänne vaarallisuutta 40 asteen
pakkasessa. Kaivoitte hankeen poteron ja havujen päälle asetuitte selät vastatusten hetkeksi
levähtämään. Tehtävä oli vaarallistakin vaarallisempaa, sillä tiedustelijat olivat myös vastapuolella liikkeellä. Haavoitut 8.3.1940, vain
viisi päivää ennen talvisodan päättymistä. Kannoit ruumiissasi lukemattoman määrän sirpaleita.
Yksi niistä aiheutti halvaantumisesi
2.2.1999. Jouduit jättämään rakkaaksi käyneen
Takapellon kotinne.

Koska sama Lauri Ollinpoika esiintyy useina
vuosina asiakirjoissa, ja vaikka nimi on tulkittavissa myös Nissiseksi kirjoitusasun perusteella, niin luulen, että kyseessä on sama
Lauri Ollinpoika Nyyssönen. Esim. verokirjassa v.1556 kirjoitetaan nimi selvästi lau ol
ca nissin eli Nissinen. Kuitenkin Juvan papinveroluettelossa v.1559 esiintyy lau ol ca nijssen eli Nyyssönen ja verokirjassa vuosilta
1562-1576 selvästi lau nijsein (Lauri Nyyssönen), hen nijsein (Heikki Nyyssönen) ja pl
p nijsein (Paavo Pekan tai Petterinpoika Nyyssönen). Näistä Lauri ja Heikki mainitaan
myös v.1559 papinveroluettelossa. On tietysti

Varhaisin merkintä Nyyssösistä löytyy Savuniemeltä (Joroinen) Savon vanhimmasta
ja luotettavimmasta tietolähteestä, vuoden
1541 Juvan yhdistetystä maa- ja verokirjasta.
Kysymyksessä on Lauri Ollinpoika Nyyssönen (lau oll nyszen). Sama merkintä toistuu saman asiakirjan sivulla 132, mutta Juvan
papinveroluettelossa löytyvät merkinnät:
clement nijssen, lau nijssen. Tässä on sukujen erottamisen ongelman ydin, saksalainen y,
jossa pilkut päällä, sekoittuu helposti kirjainyhdistelmään i ja j. Muistettava on myös
se, että kaikilla kirjureilla on oma kirjoitustyylinsä ja tietojen oikeellisuudesta välittämisen
kanssakin oli vähän niin ja näin. Juvan työkirjassa nimi kirjoitetaan muodossa: lau ol
nijssain, Juvan pitäjän verokirjassa v.1550
muodossa lau ol Nijssäine ja v.1554 nimi kirjoitettiin lau ol nijjszä.
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ALKUPERÄÄ

Susanna Töyry
(Soisalon seutu 5.12.2002)

Sodasta saamiasi arvomerkkejä olivat:
Kollaanristi, 3., 2. ja 1. luokan vapaudenmitalit, Tasavallan presidentin myöntämä
sodan 41-45 muistomitali, Mannerheimin
myöntämä 1939-40 muistomitali miekoilla ja soljilla allekirjoituksena: Päämajassa Sotamarsalkka Mannerheim .

velle. Muona oli saatava etulinjaan saakka. Kerran sait lyhyen loman ja Irja tuli
esikoisensa kanssa isää tapaamaan Lieksaan. Esikoisenne Seppo oli juuri oppinut kävelemään. Tuon tapaamisen muistona on ihmisten hyvyys, joka vuosikymmentenkin takaa lämmittää mieltä. Lapinsodassa edelleen olit tukevasti kuorma-auton ratissa. Ranualla olit kuljettamassa syöksyveneitä ja olit ajamassa sillalle, jolloin tienpuolesta pomppasi nainen ja sanoi: "Älä mene! Silta on miinoitettu". Hetken päästä silta räjähti. Nainen oli varmasti suojelusenkeli.

Sivu 2

Ari Kankkunen

Juvan Vesikansan neljänneskunnan viidennestä kymmenyskunnasta, joka lienee silloin
tarkoittanut Maaveden kymmenkuntaa, ei
esiinny Nyyssösiä / Nissisiä v. 1541 Olavi
Suhosen merkintöjen mukaan. Mainittakoon,
että vuosina 1562-76 tulee ensimmäisen kerran esille Lauri Paavonpoika Nyyssösen rinnalla Paavo ja Antti Heikinpoika Kallinen,
jotka kirjuri on saattanut sekoittaa Nyyssösiin. Jotta tutkiminen ei olisi liian helppoa, tapahtui myös nimenmuutoksia muuttomatkojen yhteydessä.

Lähde: Pirjo Mikkonen, Sirkka Paikkala: Sukunimet, Keuruu 1992

Etelä-Pohjanmaalle, esim. Lappajärvelle ja Ähtäriin tulleiden Nyyssösten asuttamia taloja, on kutsuttu
nimellä Nyyssölä, josta on tullut
m yöhempien asukkaiden sukunimi. Esim. Dav. Tullila eller Nyyssälä 1840 Lappajärvi, Lauri
Nyyssönen 1621-1634 Ähtärin Nyyssölän isäntä. Samalla tavalla on syntynyt vähäkyröläinen sukunimi Nyyssö.

mahdollista, että Nyyssösillä ja Nissisillä on
samat etunimet omaava henkilö eli Lauri Nimi on ilmeisesti yhdistettävissä katoOllinpoika tai jopa se, että kysymys on lisen kirkon mukanaan tuomaan pyhimyksen nimeen Dionysius, joka on
samasta suvusta ?
ollut pyhimyskalentereissamme ja alHannes Gebhard on ansiokkaassa Savonlin- manakassamme keskiajalta vuoteen
nan-Säämingin oloja koskevassa tutkimuk- 1908. Kansankielellä siitä on käytetty
sessaan mm. lisännyt v.1571 tehtyyn asuja Nisu ja Nisius.
Hopeaveroluetteloon sukunimet, jotka ovat
saman vuoden tilikirjoissa. Tässä luettelossa Nyyssönen on sukunimenä lähinnä keGebhard on tulkinnut kaikki Nyyssöset Nis- ski- ja pohjoissavolainen (Joroinen,
Jäppilä, Lapinlahti, Leppävirta, Piesiseksi
lavesi, Suonenjoki, Virtasalmi). Van( Nijsen, Nissin, Nissinen). Gebhardin luette- hoissa lähteissä siitä on tietoja Juvalta
lossa Juvalle on merkitty v. 1571 kahdeksan (Lauri Olli Nyszen 1541), Säämingistä
ja Tavinsalmelle kolme Nissistä. Oma tulkin- (An Nysenn 1546, Hen Nyssein 1552),
tani on se, että Juvalle jääneet, ainakin Ni- Rautalammilta 1546 ja etelä Sama etunimi
jsen-nimisiksi merkityt, ovat Nyyssösiä ja Pohjanmaalta 1605).
sisältynee myös sukunimeen Nyysinen.
Ylä-Savoon muuttaneet Nissisiä.
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Pitkään elämänkaareesi mahtui rikas elämä. Jo
lapsuus Suurellajärvellä, joka silloin myös kuului Leppävirran pitäjään. Sait syntyä isoon sukupolvien perheeseen. Aloitit koulusi Kotalahden koulussa, jossa äitisi oli ollut opettajana ennen emännäksi siirtymistään. Ostitte Laitilan- Irja-puolisosi hoiti sinua kirkonkylän kodissa ja
niemestä Seppälän maatilan ja koulumatka lyhe- lopputaipaleen terveyskeskuksessa, jossa puolisosi kävi päivittäin pari kertaa syöttämässä ja
ni.
ennen muuta olemassa lähellä. Yli 62 vuotta
Musikaalisina soittelitte Eero-veljesi kanssa. kestänyt avioliitto oli rakkausavioliitto. Sen
Seppälän suuren tuvan seinällä oli viulu, mando- haluan sanoa Veikko-serkkuni suulla. Olitte
liini ja saha, jonka taitaja Eero oli. Sinä Veikko kihlautuneet juuri ennen sodan alkua ja ensimsoitit mandoliinia, mutta haavoituttuasi talviso- mäinen loma oli vihkiloma.
dassa ja menetettyäsi vasemman käden peuka- Jatkosodassa olit huoltojoukoissa ja ajoit häkäpönttöautoja Lieksasta Repolan kautta Rukajär-

Saattelimme sinut talvisodan alkamisen aattopäivänä 29.11. sukuhautaan lähelle sankariveljiäsi.
Muistot kulkivat kuvina mielissämme. Hyväntahtoisena, toiset huomioon ottavana, auttavaisena jäit mieliimme. Tuttu lämmin hymy oli sinun
tavaramerkkisi.

Veikko Jalmar Nyyssönen 22.12.1913
Leppävirta, Kotalahti - 10.11.2002
Leppävirta
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