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samoon ja tehtiin maalaiskuntien 
kaavoja ja lohkomisia. Nissinen 
valittiin kiinteistöinsinööriksi Suo-
lahden kuntaan vuonna 1976. 
Pienessä kunnassa tehtävät moni-
puolistuivat. Nissinen toimi Toijalan 
kaupungingeodeettina vuodesta 
1979 alkaen. Tehtäviin kuuluivat 
kaavoitus- ja maankäyttöasiat. 

Riihimäellä kaupungingeo-
deetin vastuualueeseen kuuluivat 
tontinmyyntiin, kiinteistönmitta-
ukseen ja -lohkomisiin sekä kau-
pungin maanomistukseen liittyvät 
asiat. Erittäin tärkeä osa työtä oli 
kasvavan kaupungin maaomaisuu-
den kasvattaminen kaavoituksen 
soveltuvilla alueil la. Muun muassa 
Riihimäen itäiset kaupunginosat 
ovat syntyneet johdonmukaisten 
raakamaakauppojen ja niihin 
liittyvien sopimusten sekä syste-
maattisen asemakaavoittamisen 
tuloksena. Uutta elinkeinoaluetta 
moottoritieliittymän tuntumaan 
valmisteltiin maakaupoin ja so-
pimuksin niin ikään 1980-luvulla. 
Nissisen sovitteleva ja rauhallinen, 
mutta sinnikäs neuvottelutapa 
johti kaupungin kannalta onnistu-
neisiin kauppoihin. Nissisen uralla 
viimeisiä suuria kaupungin kehit-
tämiskohteita, joissa kaupungin-
geodeetti oli yksi avainhenkilöistä, 
olivat Riihimäen asemanseudun, 
Atomi-korttelin ja matkakeskuk-
sen kaavoitus ja toteutuminen. 
Kaupungin vielä tänäänkin har-
joittamalle maapolitiikalle luo-
tiin 1980-luvulla vahva perusta 
Nissisen virassa ollessa vahvojen 
poliitikkojen, etenkin Iiro Viinasen 
myötävaikutuksella. 

Matti, koulukavereiden kesken 
Nipa asui koko lapsuutensa ajan 
Imatran keskustassa mukavasti 
työväentalon takana. Matti aloitti 
kansakoulun vuonna 1954 ja 
Imatran yhteislyseon vuonna 1958. 
Koulutoverien muistin mukaan 
Matti osoitti lähes tieteellisen tark-
kaa ja rauhallista tietojen päähän 
pänttäämistä. Jo alaluokilla Matti 
järjesteli kylien välisiä jääkiekko- ja 

pesäpallo-otteluita ja pesäpallosta 
tulikin hänelle erittäin rakas har-
rastus moniksi vuosiksi. Urheilun 
ohella Matti muodosti kolmen 
luokkakaverinsa kanssa ryhmän 
joka järjesteli lukuisia koulun kon-
ventteja ja illanviettoja, teki omia 
näytelmiä ja jopa musikaalinkin. 
Ja Matti oli aina ensimmäisenä 
ehdottamassa, että ”tehhää viel 
jottai”. Ja Mattihan teki. Hän oli 
mm. aktiivisesti mukana koulun 
valokuvauksen harrastajille hank-
kimassa kehityslaitteita ja suuren-
nuskonetta.

Imatran kouluajat ja kouluka-
verit olivat Matille läheisiä. Hän oli 
aina 1980-luvun alusta lähtien ak-
tiivisesti mukana valmistelemassa 
ja järjestämässä luokkakokouksia, 
joita pidettiin viiden vuoden vä-
lein aluksi vain poikaluokalle, joka 
muuten oli ensimmäinen koulun 
historiassa, ja sitten myöhemmin 
kaikille kolmelle rinnakkaisluokalle, 
jotka kirjoittivat vuonna 1966. Matti 
oli se, joka ehdotti, että miksem-
me kutsuisi rinnakkaisluokkia, 
erityisesti tyttöluokkaa, samoihin 
luokkakokouksiin. 

Koulukavereina muistamme 
Matin aina innokkaana osallistu-
maan kaikkeen uuteen ja hänen 
iloisen suhtautumisensa ja hyvän-
tahtoisen olemuksensa joka meille 
kaikille toi aina hyvän mielen.

Eläkepäivinä Matti halusi varata 
aikaa itselleen ja läheisille: elä-
mänkumppanille Jatalle, kahdelle 
tyttärelleen ja viidelle lapsenlap-
selleen. Lapsenlapset muistelevat 
sydämellistä isoisää, joka vei heitä 
Korkeasaareen. Matin harrastukse-
na oli koko elämän ajan lukeminen 
ja eläkepäivinä myös matkustelu 
ystävien ja golfin parissa. Hän 
osallistui myös Rotary-toimintaan 
1970-luvulta saakka.

Jenni Lehtonen, tytär 
Martti K Hämäläinen ja  
Erkki Stam, koulukavereita
Raija Niemi, työtoveri

Vaikka me, Kirstin työtoverit, 
olimme tietoisia Kisun sairauden 
haurastuttamasta terveydestä, 
tieto hänen poismenostaan tuli 
isona järkytyksenä apeana perjan-
taiaamuna 17.3.2017. Vielä edel-
lisenä päivänä olimme viettäneet 
yrityksen, Trimblen, tilaisuutta, 
joka oli monilta osin Kisun luoma. 
Sen aikana moneen otteeseen 
mietimme, että jotain puuttui, kun 
Kisu ei ollut paikalla. 

Kisu työskenteli yrityksessä pit-
kän uran, lähestulkoon 30 vuotta, 
monissa eri tehtävissä ja useiden 
Teklan ja myöhemmin Trimblen 
tuotteiden parissa. Hän kuuluu nii-
hin yrityksen erityisiin Persooniin, 
jotka ovat olleet luomassa sitä, mitä 
yritys tänä päivänä on. 

Kisu oli työtoverina taitava, 
poikkeuksellisen jämerä ja luotet-
tava.  Hän rohkaisi aina työtoverei-
taan miettimään ratkaisuja myös 
laatikon ulkopuolelta. Ja hauskalla, 
Kisumaisen suorapuheisella ja 
määrätietoisella tavalla jalosti 
hullujakin ideoita käyttökelpoisiksi, 
samalla pitäen ajatuksen kirkkaana 
siitä, mikä on tärkeää ja järkevästi 
toteutettavissa. Oltuaan pitkään 
monessa mukana, hänellä oli myös 
käsittämätön määrä hiljaista tietoa. 
Se tuli varsin selväksi, kun hän sai-
rastui. Tuolloin olimme suorastaan 
hetken hukassa, kun kaikki hänen 
osaamisensa olikin yhtäkkiä poissa. 
Silti hän edelleen halusi olla mu-

kana, tukea ja jakaa tietoaan. Tätä 
tapahtui aivan loppuun saakka. 
Kisu koki hämmästyttävän epäit-
sekkäällä tavalla tärkeäksi sen, että 
emme jäisi pulaan. 

Kisu oli todella poikkeukselli-
nen ihminen. Aikaansaavuutensa 
lisäksi hän toi paljon iloa arkiseen 
työhömme erilaisilla pienillä tem-
pauksilla ja omalla hersyvällä ja 
ujostelemattoman rempseällä 
huumorilla. Monet kerrat saimme 
nauraa vedet silmissä hänen oi-
valtaville, omaperäisen huumorin 
saattelemille sutkauksille. Olivatpa 
ne sitten työasioihin tai muihin 
Kisua kiinnostaviin asioihin liittyviä.

Kisulla oli useita kiinnostuksen 
alueita, jotka tulivat esille myös 
työpaikalla. Näitä olivat mm. mu-
siikki, hevoset, koirat ja jalkapallo. 
Näistä erityisesti jäivät mieleen 
tarinat hepparetkiltä sekä hänen 
laaja tietämyksensä jalkapallosta. 
Myös harrastuksista tuli ilmi hänen 
tapansa perehtyä asioihin hyvin. 

Kun Kisu syksyllä 2015 sairastui, 
hän osasi kohdata sen ihmeellisen 
tyynenä. Sairauden vakavuuden 
selvittyä hän kertoi, että tämmöi-
nen ikävä sairaus on nyt häntä 
kohdannut ja nyt pelataan näillä 
korteilla jotka on annettu. Hän ker-
toi asiasta rauhallisesti ja jotenkin 
valoisasti. Viimeisen kerran kohda-
tessamme Kisu oli jo sairaalassa, 
ja sielläkin hän yritti Kisumaisella 
huumorillaan piristää meitä, kun 
olimme niin vakavia. Meille kaikille 
jäi ikävä, mutta myös paljon muka-
vaa muisteltavaa. 

Kisu, kiitos siitä, että olit.

Marjo Lehtinen ja  
Jarmo Manninen,  
Kisun ystäviä ja työkavereita 
Trimble Solutions Oy:stä
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