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TOIMINTAKERTOMUS vuosista 2004 (loppuvuosi) – 2007 (alkuvuosi)
1. Sukujuhla ja vuosikokous 10.7.2004
Sukuseuramme järjestyksessä toinen sukujuhla pidettiin Suonenjoen Vanhamäellä lauantaina
10.7.2004. Juhlaan osallistui noin 130 suvun jäsentä Suomesta ja ulkomailta. Sunnuntaina 11.7.
paljastettiin muistolaatta suvun kantaisän Olli Nyyssösen asuinpaikalla Joroisten Savuniemessä.
Sukujuhlan yhteydessä pidetyssä vuosikokouksessa valittiin seuran uusi hallitus, johon tulivat Aki
Nyyssönen (Savonlinna), Ari Kankkunen (Varkaus), Esko Nyyssönen (Iittala), Heidi Markkanen
(Tallinna), Paavo Nyyssönen (Vantaa), Pertti Nyyssönen (Suonenjoki) ja Heikki Nyyssönen (Oulu), joka
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Aki Nyyssönen on toiminut seuran rahastonhoitajana, Ari
Kankkunen tutkimusvastaavana, Esko Nyyssönen varapuheenjohtajana ja Heidi Markkanen
hallituksen sihteerinä. Vuosikokouksessa päätettiin, että seuraava sukujuhla pidetään vuonna 2007.
2. Sukuseuran talous ja jäsentilanne
Sukuseuran talous on pysynyt vakaana. Kassavarat ovat jokaisen vuoden päättyessä olleet noin
10.000 euroa. Talouteen keskeisesti vaikuttava jäsentilanne on kehittynyt melko hyvin. Kun
lokakuussa 2004 maksaneita jäseniä (kunniajäsenet mukaan luettuina) oli 171, ylitettiin vuoden
2006 lopulla jo 200 jäsenen raja, joka on suurin piirtein pystytty säilyttämään. Jäsenmaksu on koko
ajan ollut sama eli 25 euroa/perhekunta. Jäsenmaksujen lisäksi tuloja on kertynyt Nyyssöstuotteiden myynnistä, joistakin lahjoituksista sekä etenkin Paavo Nyyssösen (Vantaa) ansiosta
erilaisista sponsorituloista. Seuran toimintaa on avustuksin ja lahjoituksin tukenut 24 yritystä ja
yksityishenkilöinä kolme seuran jäsentä.
3. Kunniajäsenet
Sukuseura on saanut kolme uutta kunniajäsentä. He ovat Charles Lindwall, Paavo Nyyssönen ja
Olavi Suhonen.
4. Hallituksen kokoukset
Hallituksella on ollut yhdeksän varsinaista kokousta seuraavasti:
16.10.2004 Suonenjoella
29.1.2005 Kuopiossa
21.5.2005 Savonlinnassa
24.9.2005 Suonenjoella
11.2.2006 Helsingissä
13.5.2006 Pieksämäellä
16.9.2006 Pieksämäellä
27.1.2007 Suonenjoella
21.4.2007 Espoossa
Lisäksi on ollut yksi ylimääräinen puhelinkokous 5.11.2006.
Neljään viimeksi mainittuun kokoukseen on kutsuttuna osallistunut Marianne Sartomaa
(Pieksämäki).
Hallituksen kokousten pöytäkirjat toimitetaan 13.5.2006 tehdyllä päätöksellä hallituksen jäsenille
sähköpostitse pdf-muodossa.
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5. Tutkimustilanne

Sukuamme koskeva tutkimus on ollut vilkasta ja se on edistynyt huomattavasti. Tietoja on täydennetty ja
tietoaukkoja paikattu muun muassa seurakuntakyselyjen avulla. Tietoja on tulkittu ja tarkistettu.
Muun muassa Vanhan Suomen Nyyssösistä on saatu lisätietoja ja Rautalammin Nyyssösten tutkimus
on aloitettu. Uusia sukuhaaroja on tullut esille muun muassa Pohjois-Karjalasta. Myös Nyyssösten
asuinsijoja Säämingissä 1500-luvulla on selvitetty. Jatkotutkimuksessa tullaan selvittämään edelleen
muun muassa Pohjanmaan Nyyssösiä. Tutkimuksessa on saatu apua suvun jäsenten lisäksi useilta
ammattitutkijoilta.
Sukuseura on ollut mukana Varkauden seudun sukututkijat ry:n tuomiokirjahankkeessa.
6. Sukukirja
Sukuseuran hallituksen tärkein tavoite on ollut sukukirjan julkaiseminen. Sukukirjan sisältö,
työnjako, aikataulu ja budjetti ovat olleet esillä jokaisessa hallituksen kokouksessa ja niistä on tehty
lukuisia päätöksiä. Sisällön päälinjoista päätettiin hallituksessa 13.5.2006. Sukukirjan tekijät ovat
hallituksen päätöksellä Ari Kankkunen ja Marianne Sartomaa ja julkaisija on Nyyssösten sukuseura
ry. Sukukirjan nimeksi tulee Nyyssösten Suku I. Tarjouskilpailun perusteella sukukirjan painatus
annettiin Finnreklama Oy:lle. Sukukirja päätettiin julkistaa sukujuhlassa 7.7.2007. Asiasta
ilmoitettiin Sukuviesti-lehden ja sukuseuran tiedotteen lisäksi myös muissa tiedotusvälineissä.
7. Sukujuhla ja sääntömääräinen vuosikokous
Hallituksen kokouksessa 16.9.2006 päätettiin, että sukujuhla ja vuosikokous vuonna 2007 pidetään
Pieksämäellä Seurojentalossa 7.7. Tästä lähtivät sukuseuran järjestelyt käyntiin. Sovittiin alustavasti
mm. sukujuhlan ohjelmasta, sukujuhlasta tiedottamisesta ja muista käytännön toimista.
Tarkentunut ohjelma on julkaistu toukokuun 2007 tiedotteessa.
8. Tiedote ja seuran www-sivut
Sukuseuran tiedote on ilmestynyt seitsemän kertaa, tavallisesti kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2005
tiedote ilmestyi kuitenkin kolmesti. Heidi Markkasen lisäksi tiedotteen tekijänä on ollut Marianne
Sartomaa. Tiedotteen rakennetta, sisältöä ja ulkoasua on uudistettu. Tiedotteessa mm. julistettiin
jäsenhankintakilpailu, julkaistiin haastatteluja ja henkilökuvia ja pyydettiin jäseniltä sukujuttuja
otsikolla Tarinat talteen! Seuran nettisivuihin on myös kiinnitetty erityistä huomiota. Ne ovat saaneet
uuden ulkoasun Jonni Hiltusen ansiosta.
9. Järjestölliset yhteydet
Sukuseuran hallitus on pyrkinyt aikaansaamaan yhteistyötä erityisesti Suomen Sukuseurojen
Keskusliiton (SSK) kanssa. Hallitus on vieraillut SSK:n toimistossa Helsingissä. SSK:ssa on oltu
kiinnostuneita mm. Varkauden sukututkijoiden tuomiokirjahankkeesta, joka on ollut esillä myös
Sukuviesti-lehdessä. Sukuviestissä seura on muutenkin ollut esillä. Sukuseuramme hallituksen
jäsen Esko Nyyssönen valittiin SSK:n hallitukseen uutena jäsenenä 14.10.2006.
9. Muuta
Sukuseuran vaakunaa ja vaakunaselitystä on täydennetty. Seuralle on hankittu Y-tunnus.
Sukuseura on osallistunut mm. sukulehti- ja aktiivisin sukuseura -kilpailuihin. Esko Nyyssönen on
edustanut seuraa SSK:n syys- ja vuosikokouksissa. Ari Kankkunen on isännöinyt SSK:n
maakuntamatkaa Varkauteen 28. – 29.9.2006. Sukuseura on vastannut Helsingin yliopiston ja SSK:n
järjestämiin sukuseurakyselyihin.
Heikki Nyyssönen
puheenjohtaja
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