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TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2006
Sukuseuran talous ja jäsentilanne
Seuran talous on pysynyt vakaana. Kassavarat olivat 31.12.2006 noin 11.000 euroa. Jäsenmaksutulot
kehittyivät hyvin. Paavo Nyyssösen ansiosta sponsorituet kasvoivat selvästi viime vuodesta. Vuoden 2006
lopulla seuran toimintaa tuki kaikkiaan 15 yritystä.
Myös seuran jäsenmäärä oli vuonna 2006 kasvussa ja nousi ensi kerran yli kahdensadan. Jäseniä oli vuoden
lopulla tarkalleen 205. Jäsenmaksu on edelleen 25 e/perhekunta.
Mainittakoon tässä yhteydessä, seuran jäsen Kari Pekka Nyyssönen antoi vuonna 2006 seuralle jo
toistamiseen 100 euron lahjoituksen.
Sukuseuran hallitus päätti kokouksessaan 16.9.2006 uudesta kunniajäsenestä. Hän on seuran 1.
puheenjohtaja Paavo Nyyssönen Vantaalta.
Hallituksen kokoukset
Seuran hallitus kokoontui varsinaiseen kokoukseen vuonna 2006 kolme kertaa: 11.2.2006
Kansallisarkistossa Helsingissä, 13.5.2006 Lehtisepät Oy:n tiloissa Pieksämäellä ja 16.9.2006 Savon kilta
ry:n seurojentalossa Pieksämäellä. Lisäksi pidettiin yksi ylimääräinen puhelinkokous 5.11.2006.
Hallituksen Helsingissä 11.2.2006 pidettyä kokousta edelsi tutustumiskäynti SSK: n toimitiloihin ja
SSK: n varapuheenjohtajan Juha Salmenkaidan sekä pääsihteeri Eine Kuisminin tapaaminen.
Kokouksissa oli hallitsevina aiheina tutkimustilanne ja sukukirja sekä kesällä 2007 järjestettävä sukujuhla.
13.5.2006 pidetyssä kokouksessa vieraili Juha Björkengren Avence Digital Oy:stä kertomassa ko.
yrityksestä ja sen tarjoamista kotisivujen luomis-, ylläpito- ja päivityspalveluksista.
Samassa kokouksessa päätettiin, että hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen toimitetaan hallituksen
jäsenille sähköpostitse pdf-muodossa.
Hallituksen kokouksiin 13.5.2006 ja 16.9.2006 osallistui kutsuttuna Marianne Sartomaa (Pieksämäki).
Tiedote ja seuran kotisivut
Seuran tiedotelehti ilmestyi vuonna 2006 kaksi kertaa: 19.5.2006 (nro 11) ja 23.10.2006 (nro 12). Lehden
toimitustyöstä ovat tänäkin vuonna vastanneet Heidi Markkanen ja Marianne Sartomaa.
Vuoden 2005 toimintakertomukseen sisältyneen ajatuksen mukaisesti on vuoden 2006 tiedotteissa julkaistu
joitakin henkilökuvia: ”Vuoden esimies Aki Nyyssönen” numerossa 11 sekä ”Reino Nyyssönen,
pohjoismaiden tennismestari ja moninkertainen Wimbledon-kävijä” ja ”Paavo Nyyssönen, Nyyssösten
sukuseuran perustaja ja uusin kunniajäsen” numerossa 12.

Tiedotteessa 11 on esitelty suvun tutkimustilannetta vappuna 2006. ”Tarinat talteen” kampanjakutsu on
esitetty uudelleen tiedotteessa 12.
Marianne Sartomaa on lupautunut uusimaan seuran kotisivustoa (www.nyyssonen.info).
Tutkimustilanne ja sukukirja
Ari Kankkunen teki selkoa tutkimustilanteesta 16.9.2006 pidetyssä hallituksen kokouksessa. Perhetauluja
oli siinä vaiheessa koossa n. 3500. Toiminta on sisältänyt mm. tietoaukkojen paikkausta, tietojen tulkintaa
ja tarkistamista sekä jatkotutkimusten laadintaa.
Varkauden sukututkijat ry:n tuomiokirjahanke, jota seuramme on ollut tukemassa, on edistynyt hyvin.
Hallituksen kokouksessa 11.2.2006 oli esillä sukukirjan aikataulu (”askelmerkit”). Niitä tarkennettiin
kokouksessa 13.5.2006, jossa Marianne Sartomaa esitteli sukukirjan uutta rakennetta. Jälkipolvitaulujen
lisäksi kirjaa tulee mm. lyhyt esipuhe, historiikkiosa, yhteenveto Suomen yhteiskuntakehityksestä ja
Säämingin juurista sekä valokuvia ja karttoja.
Sukukirjan painatus annettiin Finnreklama Oy:lle. Hallituksen puhelinkokouksessa 5.11. asiasta päätettiin
lopullisesti painotalon uuden tarjouksen pohjalta (sivumäärä 840, kokonaishinta 11.091 euroa sis. alv.).
Uusi hinta edellyttää lisärahoitusta.
Sukukirja julkistetaan sukujuhlassa 7.7.2007. Asiasta on ilmoitettu mm. Sukuviesti-lehdessä (6/2006) sekä
seuran tiedotelehdessä 12/2006.
Sukujuhla
Nyyssösten sukujuhla 2007 pidetään Pieksämäellä Seurojentalossa 7.7.2007. Asiasta päätettiin hallituksen
kokouksessa 16.9.2006. Samassa kokouksessa sovittiin myös joistain juhlaa koskevista järjestelyistä sekä
alustavasti ohjelmarungosta. Sukujuhlasta on ilmoitettu sukuseuran tiedotelehden numeroissa 11 ja 12.
Sukujuhlan yhteydessä pidetään sääntömääräinen vuosikokous.
Järjestölliset yhteydet ja yhteistyö
Edellä on jo mainittu seuran hallituksen vierailukäynnistä SSK: n toimistossa Savilankatu 1 b:ssä
Helsingissä 11.2.2006. Vierailusta oli Esko Nyyssösen laatima juttu Sukuviestin numerossa 2/2006 otsikolla
”Nyyssösten sukuseuran hallitusvierailu Sukuseurojen Keskusliitossa”.
Samassa Sukuviestin numerossa oli lyhyt juttu niin ikään edellä jo mainitusta Savon
tuomiokirjahankkeesta. Jutussa mainitaan myös hankkeen yhdyshenkilö, sukuseuramme tutkimusvastaava
Ari Kankkunen.
Ari esiintyy kuvan kera Sukuviestin numerossa 6/2006 avaamassa (”tapahtuman puuhamiehenä”) SSK: n
maakuntamatkaan liittyvää tilaisuutta. SSK: n työvaliokunta aloitti maakuntamatkojen sarjan Varkaudesta
28.–29.9.2006.
SSK:n syyskokous pidettiin Vantaalla 14.10.2006. Kokous oli merkittävä sukuseurallemme, sillä siinä
seuran hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Esko Nyyssönen valittiin keskusliiton hallitukseen uutena
jäsenenä.
Sukuseura on vastannut Helsingin yliopiston kansatieteen oppiaineen ja SSK: n yhteistyössä järjestämään
sukuseurakyselyyn 2006.

