
TOIMINTAKERTOMUS 2006 (loppu) – 2010 (alku)

1. Alkusanat

Sukuseuran toiminta on jatkunut vireänä. Paras osoitus siitä on sijoittuminen 1. sijalle Sukuseurojen
Keskusliitto ry:n vuoden 2007 Aktiivisin sukuseura-kilpailussa. Hyvään menestykseen vaikuttavia tekijöitä
olivat muun muassa onnistunut jäsenhankinta, julkaisutoiminta sekä yhteistyö muiden järjestöjen kanssa.
Näitä menestystekijöitä on syytä aluksi tarkastella laajemmin.

2. Jäsenhankinta

Hallituksen kokouksessa 6.4.2008 päätettiin niin sanotun massapostituksen järjestämisestä osana
jäsenhankintakampanjaa. Päätöksen mukaisesti kevään 2008 8-sivuinen värillinen tiedote postitettiin kaikille
tiedossa oleville Nyyssösille sekä niille, joiden entisenä nimenä on ollut Nyyssönen. Massapostitus
toteutettiin toukokuun alussa. Hallituksen kokouksessa 24.10.2008 todettiin uusia jäseniä tulleen 53.
Jäsentilanne oli siinä vaiheessa 260 ja se on suurin piirtein niissä lukemissa myös säilynyt.

3. Julkaisutoiminta

Nyyssösten sukukirjan aikaansaaminen on ollut sukuseuran toiminnan yhtenä johtotähtenä seuran
perustamisesta lähtien. Tätä tarkoitusta varten jo sukuseuran perustamiskokouksessa 20.8.2000 perustettiin
erillinen tutkimustoimikunta.  Varkautelainen Ari Kankkunen, 1. puheenjohtajamme Paavo Nyyssönen ja
rovasti Osmo Töyry olivat muutamien muiden lisäksi tehneet perustavaa laatua olevia tutkimuksia
Nyyssösten suvun eri haaroista. Aluksi suunniteltiin useampaa sukukirjaa suvun eri haaroista, mutta
lopputuloksena syntyi kuitenkin yksi laaja teos, joka kattaa päähaaran ohella myös Virtasalmen Längelmäen
haaran.  Suurtyö, jonka toimittivat yhdessä Ari ja Marianne Sartomaa (Pieksämäki) ilmestyi vuoden 2007
keväällä. Nyyssösten Suku I saatiin esittelyyn ja myyntiin sukuseuran järjestyksessä 3. sukujuhlassa
Pieksämäellä 7.7.2007. 

Sukukirja I:n ilmestyttyä aloitettiin jatko-osan suunnittelutyö. Tarkoitusta varten on perustettu erillinen
sukukirjatoimituskunta, johon kuuluvat Ari Kankkunen, Marianne Sartomaa ja Kari Pekka Nyyssönen
(Leppävirta). Toimikunta on viimeksi kokoontunut Pieksämäellä 13.1.2010. Uusien sukutaulujen lisäksi
sukukirjan toiseen osaan on tulossa runsaasti muuta aineistoa muun muassa perukirjoista, tuomiokirjoista,
kerätystä perinnetiedosta ja vanhoista kartoista. Mahdollista myös on, että tehdään useampi julkaisu.

Osana julkaisutoimintaa on sukuseuran kotisivuja ja tiedotetta jatkuvasti kehitetty ja uudistettu. Internet-
sivujen luominen on sukuseurassa ollut vireillä jo vuodesta 2002 alkaen. Kotisivujen ja tiedotteen nykyinen
muoto on pääasiassa Marianne Sartomaan ansiota. Sivuihin on koko ajan tullut uutta sisältöä. Sama koskee
sukuseuran tiedotetta, josta hyvänä esimerkkinä on 19.3.2010 ilmestynyt värillinen 8-sivuinen järjestyksessä
19. numero.

4. Järjestöyhteistyö

Sukuseuran tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Sukuseurojen Keskusliitto ja Varkauden Seudun
Sukututkijat Ry. Keskusliiton kanssa on ollut jatkuva yhteys ja vuorovaikutus sukuseuran hallituksen
varapuheenjohtajan Esko Nyyssösen (Hämeenlinna) tultua valituksi Keskusliiton hallitukseen 14.10.2006.
Tässä luottamustoimessa Esko on edelleen. Useat sukumme jäsenet ovat avustaneet artikkelein SSK:n
julkaisemaa Sukuviesti-lehteä.    



Sukuseuramme on vuodesta 2004 ollut aloitteen tekijänä osallisena laajassa hankkeessa, jossa tavoitteena
on ollut luoda henkilöhakemisto Pohjois-Savon tuomiokirjoihin vuosilta 1639–1809. Hankkeessa on ollut
mukana toteuttajana Varkauden Seudun Sukututkijat Ry.  Tuomiokirjahankeen vastaavana toimii Reijo
Luostarinen, joka on myös Luostaristen sukuseura ry:n puheenjohtaja. Tuomiokirjahanke on edistynyt niin
hyvin, että työstetty aineisto on lähiaikoina luettavissa Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen (SSHY)
palvelimella.

5. Muusta toiminnasta

Kuten edellä on todettu, sukututkimus on Sukukirja I:n ilmestymisen jälkeen tähdännyt sukukirjan toisen
osan aikaansaamiseen. Tutkimusta avustaneista ammattitutkijoista on ennen muita mainittava FL Erkki J.
Hämäläinen Helsingistä, jolla on tekeillä useita sukumme vaiheisiin liittyviä hankkeita. Vuonna 2008
aloitetussa geeniteknologisessa tutkimuksessa on suurena apuna ollut Paavo Nyyssösen lisäksi Erkki Juuti
Lappajärveltä tulosten tulkitsijana. DNA-näytteiden avulla tehdyssä tutkimuksessa on päätavoite saavutettu,
sillä sen kautta yhteydet niin Pohjanmaan (Evijärven) kuin Virtasalmenkin Nyyssösiin ovat varmistuneet.
Erkki J. Hämäläisen tutkimuksien ansiosta Virtasalmen sukuhaaran yhteys on varmistettu myös asiakirja-
aineiston avulla. Evijärven sukuhaaran yhteys Ähtärin Nyyssösiin on myös selvitetty Erkki J. Hämäläisen
toimesta, mutta Ähtärin Nyyssösten yhteyttä pääsukuhaaraan ei voitane varmistaa asiakirja-aineiston avulla.

Suvun perinnetiedon keruu ja tallennus on kehittynyt ja voimistunut pääasiassa Kari Pekka Nyyssösen
ansiosta. Runsaasti tietoa on kerätty muun muassa Internetiin digitoiduista vanhoista sanomalehdistä sekä
henkilöhaastatteluin. Sukutarinoita, vanhoja valokuvia ja lehtileikkeitä on myös saatu talteen. Perinnetietoa
tullaan sisällyttämään sukukirjan jatko-osaan.

Sukuseuran talous on ollut hyvällä tolalla. Aki Nyyssönen (Savonlinna) on hoitanut talousasioita taitavasti.
Talous on vahvistunut jäsenmäärän lisäyksen myötä ja eritoten Paavo Nyyssösen (Vantaa) hankkimien
sponsorien kautta. Jonkin verran tuloa on syntynyt myös sukutuotteiden (sukukirjat, materiaalit) myynnistä.
Sukuseuran toimintaa on viime aikoina tukenut kaikkiaan 39 eri yritystä yhteensä 6150 eurolla. Kasvaneesta
toiminnasta aiheutuvat kulut on pystytty hyvin kattamaan. Sukuseuran kirjanpito on hallituksen päätöksellä
siirretty Savonlinnan Isännöinti ja Laskenta Oy:lle. Ainakaan toistaiseksi sukuseuraa ei ole verotettu.

Talouteen liittyy myös vuosikokoukselle esitettävä sääntömuutos. Sukuseuran hallitus on reagoinut uusiin
yleishyödyllisten yhdistysten verotusta koskeviin ohjeisiin, joiden mukaan sellaisen yhdistyksen toiminta ei
saa kohdistua vain rajoitettuun henkilöpiiriin, päättämällä esittää seuran vuosikokoukselle muutosta
sääntöjen jäsenet-pykälään. Samalla sääntöjä on joiltakin muiltakin osin hieman tarkistettu. Nämä esitykset
tulevat vuosikokouksen päätettäviksi sukuseuran vuosikokouksessa Savonlinnassa 3.7.2010.  

Vuoden 2010 sukujuhlan suunnittelu alkoi kohta edellisen Pieksämäellä pidetyn sukujuhlan jälkeen.
Syksyllä 2008 tehtiin päätös siitä, että sukujuhla, joka on järjestyksessä neljäs ja samalla toiminnan 10-
vuotisjuhla, pidetään Savonlinnan Lehtiniemessä. Juhlan ohjelmaa ja järjestelyjä käsiteltiin Savonlinnassa
pidetyissä hallituksen kokouksissa 24.10.2008 ja 24.4.2010. Jälkimmäisessä tehtiin tarvittavat päätökset.
Kummankin kokouksen yhteydessä käytiin tutustumassa juhlapaikkaan. Käytännön järjestelyistä
Savonlinnassa on vastannut ansiokkaasti Aki Nyyssönen. Juhlasta on tiedotettu yksityiskohtaisesti
maaliskuun 2010 tiedotteessa ja myös sukuseuran kotisivuilla.

6. Lopuksi

Yhteenvetona voi todeta, että toimintasuunnitelma on kuluneella toimintakaudella toteutunut varsin hyvin ja
osin ehkä jopa yli odotustenkin. Vakaa talous, johon hyvä jäsenkehitys ja sponsorituki ovat ratkaisevasti
vaikuttaneet, on luonut kehittyvälle toiminnalle ja etenkin tutkimustyölle kestävän pohjan. Sukuseuran
hallituksen puolesta lämpimät kiitokset jäsenkunnalle ja sukuseuraa tukeneille yrityksille! 


