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TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2012
Valmistelujen vuosi
Vuosi 2012 oli valmistelujen vuosi. Hallitus valmisteli kahta merkittävää asiaa,
sukukirjan II-osaa ja vuoden 2013 sukujuhlia. Tavoitteena oli saada sukukirja II
valmiiksi vuoden 2013 sukujuhliin, mutta valmisteleva toimikunta totesi, että on
parempi pyrkiä hyvään lopputulokseen kuin kiireellä tehtyyn huonoon kirjaan.
Sukujuhlia valmisteli hallitus. Tulosta voi jokainen arvioida kesällä 2013.
Nyyssösten Sukuseura ry on yleishyödyllinen yhteisö, joka mm. dna-tutkimusta
tukemalla ja tekemällä selvittää suomalaisten juuria.
Sukuseuran jäsenistö
Nyyssösten Sukuseuran jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 274. Seuran jäsenyys ja
tosiasiallinen toiminta eivät kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin. Seuran
jäseneksi voi liittyä jokainen Nyyssösten suvusta, sukututkimuksesta tai yleisesti
sukuseuratoiminnasta kiinnostunut henkilö. Yhdistyslain mukaisesti henkilön, joka
tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksensa yhdistykselle. Niin
menetellään myös Nyyssösten Sukuseurassa, jonka hallitus hyväksyy jäsenet. Pelkkä
ilmoitus aikomuksesta liittyä seuraan on riittävä osoitus sääntöjen tarkoittamasta
kiinnostuksesta. Sukuseuran toiminta ei ole rajoitettu vain suvun jäsenille. Seuran
jäsenistä 47% on muita kuin Nyyssös-nimisiä.
Jäsentapaamiset
Sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous ja sukujuhla pidettiin viimeksi kesällä 2010
Savonlinnassa. Seuraava vuosikokous ja sukujuhla pidetään 6.7.2013 Karttulassa.
Sukuseuran toimihenkilöt
Nyyssösten Sukuseura on vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuva harrastus- ja
vapaa-ajan toimintaa edistävä yhdistys. Seuralla ei ole palkattua 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.
Hallitus on kokoontunut kolme kertaa:
11.2.2012 Hämeenlinnassa
12.5.2012 Karttulassa
13.10.2012 Vantaalla
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Hallitus vuonna 2012
Frisk, Pertti, rahastonhoitaja (Alastaro)
Kankkunen, Ari, tutkimusvastaava (Varkaus)
Markkanen, Heidi, sihteeri (Espoo)
Nyyssönen, Esko, varapuheenjohtaja (Iittala)
Nyyssönen, Heikki, puheenjohtaja (Oulu)
Nyyssönen, Kari Pekka (Leppävirta)
Sartomaa, Marianne (Pieksämäki)

Tiedottaminen
Sukuseura tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti jäsenilleen. Vuonna 2012 lähetettiin
jäsenkirje tammikuussa. Sukuseuran Tiedote ilmestyi kaksi kertaa, toukokuussa ja
joulukuussa. Tiedotetta toimitetaan myös jäsenyydestä mahdollisesti kiinnostuneille.
Sukuseura tiedottaa toiminnastaan Internetissä omilla verkkosivuillaan
(www.nyyssonen.info). Seuralla on myös Facebook-sivusto. Seurasta ja sen toiminnasta
kerrotaan sanomalehdissä ja muun muassa Suomen Sukuseurojen keskusliiton
julkaisemassa Sukuviesti-lehdessä.
Sukuseuran esittelyjä on ollut Suomen Sukuseurojen keskusliiton, Varkauden Seudun
Sukututkijat ry:n, Varkaus-seura ry:n ja Soisalo-opiston järjestämissä tilaisuuksissa
sekä Suomen Sukututkimusseuran ja Suomen Sukututkimusharrastajat ry:n
järjestämillä 35. Valtakunnallisilla Sukututkimuspäivillä Kuopiossa 16.–18.2012, missä
Nyyssösten sukuseuralla oli oma seuran toimintaa esittelevä osastonsa yhteistyössä
Varkauden Seudun Sukututkijat ry:n kanssa, tutkimusvastaava toimi myös tilaisuuden
kuuluttajana.
Sukuseuramme oli myös esillä Varkauden kirjastossa 10.11.2012 järjestetyssä
”Tarinoiden Taulumäki” -kaupunkifestivaalissa yhteistyössä Varkaus-seura ry:n,
Varkauden Seudun Sukututkijat ry:n ja Warkauden Lehden toimituspäällikön Antti
Ahon kanssa.

Edustus
Nyyssösten Sukuseura on edustettuna Sukuseurojen keskusliiton (SSK) hallituksessa,
jossa varapuheenjohtaja Esko Nyyssönen on jäsen ja myös oikeudellisen toimikunnan
jäsen. Esko Nyyssönen on vuonna 2012 osallistunut seuraaviin kokouksiin:
12.3.2012 SSK:n hallituksen kokous
8.5.2012 SSK:n hallituksen kokous
23.8.2012 SSK:n hallituksen kokous ja hallitusseminaari
13.10.2012 SSK:n syyskokous
17.12.2012 SSK:n hallituksen kokous
Sähköpostilla on pidetty myös SSK:n oikeudellisen toimikunnan ja strategisen
työryhmän kokouksia.
Esko Nyyssönen palkittiin vuonna 2012 SSK:n ansiomerkillä.
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Yhteistyö
Nyyssösten sukuseura on vuonna 2012 jatkanut yhteistyötään Sukuseurojen
keskusliiton (SSK) kanssa. Yhteistyö on ollut tiivistä sen johdosta, että sukuseuran
varapuheenjohtaja Esko Nyyssönen on ollut SSK:n hallituksessa.
Mainittakoon, että Nyyssösten Sukuseuran jäsenten kirjoituksia on vuosien mittaan
ilmestynyt SSK:n julkaisemassa Sukuviesti-lehdessä. Vuonna 2012 seuran
puheenjohtaja Heikki Nyyssönen sai 3. palkinnon Sukuviestin kirjoituskilpailussa.
Kirjoitus julkaistaan ko. lehden 1/2013 numerossa.
Jatkuvaa yhteistyötä sukuseurallamme on myös Varkauden Seudun Sukututkijat ry:n
kanssa, jonka puheenjohtaja on seuramme hallituksen jäsen ja tutkimusvastaava Ari
Kankkunen. Yhdistykseltä on monivuotisen työn tuloksena vuonna 2012 ilmestynyt
verkkoversiona henkilöhakemisto Savon tuomiokirjoihin. Nyyssösten sukuseura on
tukenut tätä työtä pienin taloudellisin panoksin.
Muuta tutkimusyhteistyötä seurallamme on ollut mm. siirtolaistutkimuksessa Vöyrin
siirtolaiskeskuksen kanssa sekä Lesosten, Janhusten ja Väyrysten sukuseurojen
kanssa. Viime mainittu yhteistyö liittyy erityisesti DNA-tutkimukseen, josta erikseen
seuraavassa.
DNA-tutkimus
Kuten veroviranomaiselle 2.7.2011 toimitetussa selvityksessä ja sen liitteissä todetaan,
Nyyssösten Sukuseuran tosiasiallinen toiminta ulottuu huomattavasti sääntöjen
kirjainta pidemmälle ja laajemmalle. Merkittävintä tämä toiminta on myös vuoden 2012
aikana ollut Suomi DNA-projektissa, jossa projektin administraattorin Lauri Koskisen
mukaan Nyyssösten Sukuseuran panos on merkittävä. Seuramme oma DNA-tutkimus
saa tarvittaessa Koskisen lisäksi tutkimusapua kahdelta muulta Suomi DNA-projektissa
työskentelevältä henkilöltä. Sukuseuran DNA-tutkimusta on myös vuonna 2012 tehty
yhteistyössä edellä mainittujen lähisukujen kanssa. Tarkoituksena on sukujen yhteisen
alkuperän selvittäminen. Tämä edelleen jatkuva hanke liittyy myös yleisemmin Suomen
heimojen alkuperän tutkimukseen.
Nyyssösten suvun menneisyyden ja sukuhaarojen tutkimus
Jokaista sukuseuraa kiinnostaa luonnollisesti oman suvun historian ja vaiheiden
selvittäminen. Seuralla on sukututkimustoimikunta, joka on vuonna 2012 toiminut
myös sukukirjatoimituskuntana. Tekeillä on Sukukirjan II-osa. Toimituskuntaan
kuuluvat Ari Kankkunen, Marianne Sartomaa ja Kari Pekka Nyyssönen.
Toimituskunta saa arvokasta tutkimusapua mm. sukuseuran hallituksen edelliseltä
puheenjohtajalta Paavo Nyyssöseltä.
Talous
Nyyssösten Sukuseuran tulot muodostuvat pääasiassa jäsenmaksuista. Vuotuinen
perhekohtainen jäsenmaksu on 25 euroa. Jäsenmaksutuotto ja pienimuotoinen
tuotemyynti sekä arvokas Paavo Nyyssösen ansiosta saatu sponsorituki eivät kuitenkaan
riitä kattamaan aktiivisen sukuseuran toiminnasta aiheutuvia kuluja. Vuoden 2012
tilinpäätös osoittaa 1794,26 € tappiota.
Kuopiossa 22.2.2013
Hallitus
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