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TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2011

Yleishyödyllinen yhteisö
Nyyssösten Sukuseura ry on veroviranomaisen päätöksellä ollut yleishyödyllinen yhteisö vuoden 2010
verotuksessa (Liite 1). Yleishyödyllisyyden perusteluiksi Sukuseura toimit 2.7.2011 verotajan pyytämän
selvityksen (Liite 2). Selvityksessä esitetyt Sukuseuran säännöt ja tosiasiallinen toiminta ovat jatkuneet
samanlaisina myös verovuonna 2011, kuten tästä toimintakertomuksesta ilmenee.
Sukuseuran jäsenistö
Nyyssösten Sukuseuran jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 272. Seuran jäsenyys ja tosiasiallinen toiminta
eivät kohdistu vain rajoitetuihin henkilöpiireihin. Jäseneksi voi liityä jokainen Nyyssösten suvusta,
sukututkimuksesta tai yleisest sukuseuratoiminnasta kiinnostunut henkilö. Yhdistyslain mukaisest
henkilön, joka tahtoo liityä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitetava aikomuksensa yhdistykselle. Niin
menetellään myös Nyyssösten Sukuseurassa, jossa hallitus hyväksyy jäsenet. Pelkkä ilmoitus aikomuksesta
liityä seuraan on riitävä osoitus sääntöjen tarkoitamasta kiinnostuksesta.
Sukuseuran toiminta ei ole rajoitetu vain sen jäsenille. Seuran jäsenistä 47 % on muita kuin Nyyssösnimisiä.
Sukuseuran toimihenkilöt
Nyyssösten Sukuseura on vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuva harrastus- ja vapaa-ajan toiminta
edistävä yhdistys. Seuralla ei ole palkatua työntekijää. Sukuseuran joka kolmas vuosi kokoontuva
vuosikokous valitsee seuralle hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus
valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Sukuseuralla on myös tutkimusvastaava. Hallituksen
kokoonpano ja työnjako ilmenevät seuraavasta.
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Sukuseuran hallitus
Hallitus vuonna 2011:
Frisk, Pert (Alastaro, Loimaa)
Kankkunen, Ari, tutkimusvastaava (Varkaus)
Markkanen, Heidi, sihteeri (Espoo)
Nyyssönen, Esko, varapuheenjohtaja (Iitala)
Nyyssönen, Heikki, puheenjohtaja (Oulu)
Nyyssönen, Kari (Leppävirta)
Sartomaa, Marianne (Pieksämäki)
Hallituksen kokoukset vuonna 2011
19. helmikuuta Suonenjoella
08. huhtkuuta Espoossa
01. lokakuuta Kuopiossa
Tiedotaminen
Sukuseura tedotaa toiminnastaan aktivisest jäsenilleen. Vuonna 2011 lähetetin jäsenkirje tammikuussa.
Sukuseuran Tiedoteleht ilmestyi vuonna 2011 kolme kertaa: maalis-, touko- ja joulukuussa. Tiedoteta
toimitetaan myös jäsenyydestä mahdollisest kiinnostuneille.
Sukuseura tedotaa toiminnastaan Internetssä omilla verkkosivuillaan (www.nyyssonen.info). Seuralla on
oma Facebook-sivusto. Seurasta ja sen toiminnasta on kerrotu sanomalehdissä ja mm. Sukuseurojen
keskusliiton julkaisemassa Sukuviest-lehdessä. Sukuseuran esitelyjä on ollut mm. katojärjestön, Suomen
Sukuseurojen keskusliiton, sekä Varkauden sukututkijat ry:n järjestämissä tlaisuuksissa.
Jäsentapaamiset
Sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous ja sukujuhla pidetin viimeksi kesällä 2010 Savonlinnassa.
Seuraava järjestetään kesällä 2013 Kartulassa.
Vuonna 2011 (2.7.) Sukuseura järjest kaikille avoimen kotseuturetken Suonenjoelle. Retkellä oli runsas
osanoto. Helteisessä säässä tutustutin suvun kahteen kantataloon ja niiden vaiheisiin ja samalla
laajemmin lähiseudun ja Suonenjoen nykytlaan ja historiaan.
Edustus
Nyyssösten Sukuseura on edustetuna Sukuseurojen keskusliiton (SSK) hallituksessa, jossa
varapuheenjohtaja Esko Nyyssönen on jäsen ja myös oikeudellisen toimikunnan jäsen. Esko on vuonna 2011
osallistunut seuraaviin kokouksiin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oikeudellisen toimikunnan kokous Helsingissä 17.1.
SSK:n halliituksen kokous Leppävaarassa 10.3.
SSK:n kevätkokous Leppävaarassa 28.5.
SSK:n hallitusseminaari Leppävaarassa 11.8.
SSK:n syyskokous Vantaalla 8.10.
SSK:n hallituksen kokous Leppävaarassa 20.12.
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Lisäksi niin SSK:n hallituksen kuin oikeudellisenkin toimikunnan puiteissa on pidety kokouksia
sähköposttse muutaman kerran vuoden 2011 aikana.
Nyyssösten Sukuseuran hallituksen jäsen ja tutkimusvastaava Ari Kankkunen on myös Varkauden Seudun
Sukututkijat ry:n puheenjohtaja ja yhdyshenkilö Sukuseuraamme päin.
Yhteistyö
Esko Nyyssösen jäsenyys Sukuseurojen Keskusliiton hallituksessa on merkinnyt yhteistyötä mainitun
katojärjestön kanssa.
Vielä pitkäaikaisempaa yhteistyötä, etenkin tutkimuksen alalla, sukuseuralla on ollut Varkauden Seudun
Sukututkijain kanssa. Varkauden Seudun sukututkijoiden suururakkana, jota Nyyssösten Sukuseura on
pienin taloudellisin panoksin tukenut, on myös vuonna 2011 ollut henkilöhakemiston laatminen Savon
tuomiokirjoihin. Hakemistosta on nytemmin ilmestynyt verkkoversio.
Muusta tutkimusyhteistyötä on ollut mm. siirtolaistutkimus Vöyrin siirtolaiskeskuksen kanssa sekä Lesosten,
Janhusten ja Väyrysten sukuseurojen kanssa. Viime mainitu liityy erityisest DNA-tutkimukseen, josta
erikseen seuraavassa.
DNA-tutkimus
Kuten veroviranomaiselle 2.7.2011 toimitetussa selvityksessä ja sen mukana toimitetuissa liiteissä
todetaan, Nyyssösten Sukuseuran tosiasiallinen toiminta menee sääntöjen kirjainta pidemmälle ja
laajemmalle. Merkitävintä tämä toiminta on vuonna 2011 ollut Suomi DNA-projektssa, jossa projektn
administraatorin Lauri Koskisen sanoman mukaan Sukuseuran antama panos tälle uudelle teteenalalle on
merkitävä. DNA-tutkimuksessa painopistetä on jo siinä määrin siirtynyt Sukuseuralle, etä sen tutkimusta
avustaa nykyisin Koskisen lisäksi kaksi muuta henkilöä Suomi DNA-projektn piiristä.
Vuonna 2011 Sukuseuran kansallisen tason DNA-tutkimus on avustanut etenkin Suomen heimojen
syntymän ja Suomenniemelle tulon ajoituksen selvitelyä. Tähän liityy eräiden Nyyssösten Y-DNA
näyteiden analyysi viety tarkimmalle 111 merkkitekijän tasolle. Tässä projektssa on avustanut Erkki Juut ja
sitä tehdään yhteistyössä Lesosten, Janhusten, Variksien ja Väyrysten kanssa. Suomi DNA:ssa on tässä
tutkimuksessa yhdyshenkilönä Lauri Koskinen. Projekt on vielä kesken.
Tätä syvemmälle suomalaisten historiaan menee Sukuseuran DNA-tutkimuksen toinen vaihe, joka tapahtuu
yhteistyössä geenitutkija Juhani Väyrysen kanssa. Savolaisena sukuseurana voi antaa oman panoksensa
DNA-näyteanalyyseihin perustuvaan haplotyyppi- ja halporyhmä- tutkimukseen, jossa selvitetään Suomen
heimojen polveutumista ja tuloreitejä Suomenniemelle. Tämä projekt elää kaiken aikaa, sitä mukaan kun
uusia näyteitä saadaan.
Nyyssösten suvun menneisyyden ja sukuhaarojen tutkimus
Sukuseuralla on luonnollinen velvoite myös tähän tutkimukseen. Sitä varten seuralla on
sukututkimustoimikunta, joka on vuonna 2011 toiminut myös sukukirjatoimikuntana. Tekeillä on Sukukirjan
II osa. Toimikuntaan kuuluvat Ari Kankkunen, Marianne Sartomaa ja Kari Nyyssönen. Sukukirja II on määrä
julkistaa kesään 2013 mennessä. Toimikunta on tehnyt tivistä työtä ja saanut arvokasta tutkimusapua mm.
sukuseuran hallituksen edelliseltä puheenjohtajalta Paavo Nyyssöseltä sekä ammattutkijoilta Terhi
Nallinmaa-Luoto ja Tommi Koukka.

3

Talous
Tilikauden tulos osoitaa tappiota 22,67 e, budjetoituna on nollatulos. Suurimmat menot muodostuivat
sukututkimuskuluista 5732,95 e ja suurimmat tulot jäsenmaksuista 6350 e.
Varainhankinta
Nyyssösten Sukuseuran jäsenistö tukee sukuseuran toimintaa jäsenmaksuin. Vuotuinen perhekohtainen
jäsenmaksu on 25 euroa. Jäsenmaksutuoto ja vähäinen tuotemyynt eivät riitä katamaan sukuseuran koko
ajan laajenevaa toimintaa. Onneksi seura on Paavo Nyyssösen aktivisen varainhankinnan ansiosta saanut
myös sponsoritukea. Tukijoita oli vuonna 2011 yhteensä 39. Heille kuuluu suuri kiitos!
Kiitos kuuluu myös niille vapaaehtoisille, jotka ovat seuraa avustaneet!
Sukuseura ei voi laskea tasaisena jatkuvan sponsorituen varaan. Siksi jäsenhankintaa on jatkossa tivistetävä
ja on myös miettävä muita varainhankintakeinoja.

Edellä oleva toimintakertomus on Nyyssösten Sukuseura ry:n Hallituksen hyväksymä.

Oulussa 18. huhtkuuta 2012

Heikki Nyyssönen
Hallituksen puheenjohtaja
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