TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004
Alkusanat
Sukuseuran toiminnasta vuonna 2004 on kerrottu aiemmin toimintakertomuksessa vuosilta 2002,
2003 ja 2004, 1.8.2002–10.7.2004 väliseltä ajalta, joten tämä kertomus kattaa loppuvuoden 2004.
Sukujuhla ja vuosikokous
Sukuseuran järjestyksessä toinen sukujuhla pidettiin Suonenjoen Vanhamäellä lauantaina 10.7.2004.
Juhlaan osallistui noin 130 suvun jäsentä Suomesta ja ulkomailta. Sunnuntaina 11.7.2004
paljastettiin muistolaatta suvun kantaisän Olli Nyyssösen asuinpaikalla Joroisten Savuniemessä.
Sukujuhlan yhteydessä pidetyssä vuosikokouksessa valittiin sukuseuran uusi hallitus. Valituiksi
tulivat: Aki Nyyssönen, Savonlinna (rahastonhoitaja); Ari Kankkunen, Varkaus (tutkimusvastaava);
Esko Nyyssönen, Iittala (varapuheenjohtaja); Heidi Markkanen, Tallinna (sihteeri); Heikki
Nyyssönen, Oulu (puheenjohtaja); Paavo Nyyssönen, Vantaa ja Pertti Nyyssönen, Suonenjoki.
Uusi hallitus piti ensimmäisen kokouksensa Suonenjoella 16.10.2004.
Seuraava sukujuhla
Suonenjoella 10.7.2004 pidetyssä vuosikokouksessa päätettiin, että seuraava sukujuhla järjestetään
vuonna 2007.
Sukuseuran talous
Suurista hankinnoista huolimatta seuran talous on vakaalla pohjalla. Jäsentilanne oli lokakuussa
2004 seuraava: maksaneita jäseniä 168 ja kunniajäseniä 3. Voimassaolevan toimintasuunnitelman
mukaisesti jäsenmäärän kasvattaminen on tärkeä tavoite. Taloutta on pyritty tukemaan mm.
sukutietojen ja Nyyssös-tuotteiden myynnillä. Sukuseuran toimintaa on avustanut 7 sponsoria
yhteensä 1250 eurolla.
Tiedote
Sukuseuran tiedote nro 7 ilmestyi lokakuussa 2004. Tiedotteen uusi tekijä Marianne Sartomaa
huolehti myös postituksesta. Tiedotteen sisältöä ja ulkoasua on uudistettu. Tiedotteen avulla
pyritään entistä tehokkaammin lähestymään ja aktivoimaan jäsenkuntaa myös sukutapaamisten
välisenä aikana. Tiedote voi jatkossa ilmestyä joko kaksi tai kolme kertaa vuodessa.

Tutkimustilanne
Sukuamme koskeva tutkimus on edistynyt huomattavasti, erityisesti Ari Kankkusen ja Paavo
Nyyssösen työn tuloksena. Useista seurakunnista on saatu tärkeitä uusia tietoja. Tutkimuksen
pääpaino on 2004 ollut Karttulan kirkonkirjoissa. Tutkimusta ovat avustaneet mm. seuraavat
ammattitutkijat: Erkki J. Hämäläinen, Tommy Koukka ja Jari Markkanen. Tiedossa olevia
nimenkantajia on noin 3000, kantaisän jälkeläisiä noin 14000 ja perhetauluja noin 2500.
Sukukirja
Sukuseuran tärkein tavoite on sukukirjan julkaiseminen. Paavo Nyyssönen on lyhentänyt
sukukirjaan tarkoitetun, Ari Kankkusen laatiman historiaosan, ja se on ollut hallituksen jäsenillä
luettavana. Kuten aikaisemmin on päätetty, sukukirjan ensimmäiseen osaan tulee historiaosan
lisäksi Jäppilän sukuhaara, johon sisältyvät mm. Leppävirran, Suonenjoen ja Karttulan sukuhaarat.
Hallituksen päätöksellä sukukirjatoimikuntaan on Paavo Nyyssösen ja Ari Kankkusen lisäksi tullut
Heikki Nyyssönen. Kokouksessaan 16.10.2004 hallitus päätti myös kysyä alustavasti tarjouksia
painotaloista. Myös sukukirjan julkaisuaikataulu on ollut hallituksessa alustavasti esillä.
Yhteydet muihin seuroihin ja yhdistyksiin
Sukuseura osallistuu Varkauden seudun sukututkijain tuomiokirjahankkeeseen, jonka tavoitteena on
luoda Pohjois-Savon tuomiokirjoihin vuodet 1639–1809 kattava henkilöhakemisto.
Seura on Suomen Sukuseurojen Keskusliiton ry:n jäsen. Vuonna 2004 SSK ry täytti 25 vuotta.
Keskusliiton syyskokouksessa 9.10.2004 sukuseuraa edusti Esko Nyyssönen. SSK ry:n julkaiseman
Sukuviesti-lehden 2004:4 numerossa ilmestyi Aki Nyyssösen laatima kirjoitus ”Nyyssöset
kokoontuivat Suonenjoella – kantaisän pihapiirissä paljastettiin muistolaatta”.
Toimintasuunnitelmansa mukaisesti sukuseuramme pitää jatkossakin yhteyttä muihin sukuseuroihin
ja yhdistyksiin, erityisesti sukuumme välittömästi liittyviin.
Muuta toiminta
-

Seuralle on hankittu Y-tunnus.
Seuran vaakunaa ja vaakunaselitystä on täydennetty.
Seuran hallituksen jäsen Pertti Nyyssönen on luovuttanut sukumme viirin Vanhamäen
joulujuhlassa.
Sukuseura on ollut esillä Varkauden seudun sukututkijat ry:n järjestämillä pienimuotoisilla
sukututkimuspäivillä Varkauden Kotiseutukeskuksessa 11.9.2004.
Seuran tiedote lähetettiin Sukuseurojen Keskusliiton Sukulehtikilpailuun

