
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

Alkusanat

Vuoden 2004 toimintakertomus hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 21.5.2005. Samassa
kokouksessa päätettiin, että jatkossa myös toimintasuunnitelmat laaditaan toimintakertomuksen
mallin mukaisesti. 

Sukuseuran talous ja jäsentilanne

Seuran talous on vakaa. Kassavarat olivat 31.12.2005 noin 8000 euroa. Jäsenmaksutulot kehittyivät
ko. vuoden aikana todella hyvin, osittain tavanomaista laajemman tiedottamisen ansiosta (tiedote
8/2005). Avustustulot toteutuivat myös erittäin hyvin Paavo Nyyssösen ansiosta. Seuran toimintaa
tuki vuonna 2005 kaikkiaan kymmenkunta yritystä. 

Vuosien 2005–2006 vaihteessa seuran kokonaisjäsenmäärä oli 195, joista uusia oli 27. Vuonna 2005
jäsenmaksu on ollut edelleen 25 e/perhekunta.  

Sukuseura kutsui vuonna 2005 uuden kunniajäsenen. Hän on Charles Lindwall (USA). 

Tiedote

Seuran tiedotelehti ilmestyi toimintavuonna 2005 kolme kertaa: 15.2.2005 (nro 8), 30.05.2005 (nro
9) ja 21.10.2005 (nro 10). Lehden toimitustyöstä on pääasiassa vastannut seuran sihteeri Heidi
Markkanen. Marianne Sartomaa (Pieksämäki) on edelleen avustanut tiedotteen toimitus- ja
postitustehtävissä. Sartomaa on myös suunnitellut ja toteuttanut (taittotyö) tiedotteen ulkoasun.
Tiedotteessa 8/2005 oli poikkeuksellisesti myös välilehti. Hallituksen jäsenten lisäksi lehteä
avustivat vuonna 2005 kirjoituksillaan Tapio Nyyssönen (Kuopio) ja Hilkka Nissinen (Varkaus).
Tiedotteessa 9/2005 pyydettiin seuran jäseniltä sukutarinoita otsikolla ”Tarinat talteen!” Myös
Tulevissa tiedotteissa pyritään julkaisemaan mm. henkilökuvia ja henkilöhaastatteluja sekä
jakamaan sukututkimustietoa.

Tutkimustilanne

Sukuamme koskeva tutkimus on myös toimintavuonna 2005 edennyt. Muun muassa Karttulan ja
Suonenjoen tietoja on täydennetty, mm. Paavo Nyyssösen on käynyt systemaattisesti läpi
Suonenjoen rippikirjoja.  Vanhan Suomen Nyyssösistä on saatu lisätietoja ja Rautalammin
Nyyssösten tutkimus on aloitettu. Uusia sukuhaaroja on tullut esille mm. Pohjois-Suomesta.
Seurakuntakyselyjä on tehty laajasti. Nyyssösten asuinsijoja Säämingissä 1400- ja 1500-lukujen
vaihteessa on selvitetty. Siinä muutamia poimintoja. Runsaasti uutta tietoa on tullut etenkin Ari
Kankkusen ja Paavo Nyyssösen tekemän suuren työn tuloksena. Lisätietoja on saatu myös mm.
Kirsti Kutvoselta (Järvenpää) ja Taina Holopaiselta (Varkaus), sukukirjoista sekä kahdelta
ammattitutkijalta (Erkki J. Hämäläinen, Tommy Koukka). Tutkimustiedoissa olevia aukkoja
täydennetään jatkuvasti.   



Nimenkantajia on tällä hetkellä 3370 henkilöä ja perhetauluja 3280. Jälkeläisiä on noin 14100
(mukana puolisot ja puolisoiden vanhempia).  Lisäksi Virtasalmen sukuhaarassa, joka on vielä
yhdistämättä muuhun sukuun, tämän sukuhaaran kantaisän jälkeläisiä puolisoineen on noin 1060
henkilöä ja perhetauluja 225 kpl.
  
Sukukirja

Sukukirjahanke on toimintavuonna 2005 edistynyt erittäin hyvin. Hankkeella on ollut alustava
aikataulu, joka tähtää kirjan julkistamiseen vuoden 2007 sukujuhlassa. Sukukirjan sisältöä ja
laajuutta on tarkistettu sekä on sovittu työnjaosta. Historiikkiosan tietojen oikeellisuuden tarkasti
Erkki J. Hämäläinen ja alustavan oikoluvun teki Heikki Nyyssönen. Hallituksen kokouksessa
24.9.2005 päätettiin alustavasti sukukirjaan tulevista kartoista ja valokuvista. Valokuvien lopullisen
valinnan tekee Ari Kankkunen. Päätettiin myös, että sukukirjan sisäkansiin laitetaan ilmakuvat
Kähkölästä ja Savuniemestä. Marianne Sartomaa on lupautunut tekemään kirjan taittotyön, jonka
lisäksi hän myös täydentää aineistoa. Muutamilta painotaloilta on myös pyydetty ja saatu alustavia
tarjouksia.   

Järjestölliset yhteydet ja yhteistyö

Sukuseuramme on edelleen osallistunut (mm. raha-avustuksin) Varkauden Seudun Sukututkijat
Ry:n tuomiokirjaprojektiin. Suomen Sukuseurojen Keskusliiton syyskokouksessa (26.11.2005)
edustajanamme oli entiseen tapaan Esko Nyyssönen.  

Muuta toimintaa

Seura osallistui vuonna 2005 sekä Sukuviestin sukulehtikilpailuun että vuoden 2004 Aktiivisin
Sukuseura -kilpailuun. 

Seuran verkkosivuista tehtiin vuoden 2005 lopulla tarjouspyyntö pieksämäkeläiselle Avence Digital
Oy:lle. Avence:lta saatuun tarjoukseen vastataan vuoden 2006 puolella.


