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NYYSSÖSTEN SUKUSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013:

1.

Yhdistyksen perustiedot
Perustettu:
26.08.2000
Kotipaikka:
Pieksämäki, Jäppilä
Rekisterinumero:
181.039
Y-tunnus:
1926961-6
Yhdistysrekisteritiedot: - nro 181.039
- rekisteröity 16.02.2001
- sääntömuutos rekisteröity 01.08.2011
- viim. rekisterimuutos / sääntömääräisten nimenkirjoittajien ilm. 05.12.2013

2.

Yleistä
Yhdistyksen 14. toimintavuosi.
Nyyssösten Sukuseura ry on toiminut yleishyödyllisenä yhteisönä vuonna 2013 toimintasuunnitelmansa
mukaisesti, kuten 3-vuosittain kokoontuva sukukokous on vahvistanut. Viimeisin sukukokous pidettiin
06.07.2013 Karttulassa.

3.

Hallitus ja toimihenkilöt sekä osallistuminen kokouksiin
3.1 Hallituksen kokoonpano 06.07.2013 saakka:
Puheenjohtaja
Nyyssönen Heikki (Oulu)
Varapuheenjohtaja
Nyyssönen Esko (Hämeenlinna,Iittala)
Sihteeri, jäsenasiat
Markkanen Heidi (Espoo)
Muut jäsenet:
Taloudenhoitaja
Frisk Pertti (Loimaa, Alastaro)
Tutkimusvastaava, sukutiedot
Kankkunen Ari (Varkaus)
Historiatiedot, valokuvat, arkistointi Nyyssönen Kari Pekka (Leppävirta)
Tiedote, nettisivut
Sartomaa Marianne (Pieksämäki)
Hallituksen kokoonpano 06.07.2013 alkaen:
Puheenjohtaja
Nyyssönen Esko (Hämeenlinna, Iittala)
Varapuheenjohtaja, varainhankinta Nyyssönen Timo (Hämeenlinna)
Sihteeri, jäsenasiat
Markkanen Heidi (Espoo)
Taloudenhoitaja
Frisk Pertti (Loimaa, Alastaro)
Tutkimusvastaava, sukutiedot
Kankkunen Ari (Varkaus)
Historiatiedot, valokuvat, arkistointi Nyyssönen Kari Pekka (Leppävirta)
Tiedote, nettisivut
Sartomaa Marianne (Pieksämäki)
3.2 Toiminnantarkastajat:
Nyyssönen Jorma (Jäppilä)
koko vuosi 2013
Nyyssönen Jorma (Oitti)
koko vuosi 2013
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3/3
1/1
3/3
3/3
3/3
3/3
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(koko v.)
(koko v.)
(koko v.)
(koko v.)
(koko v.)
(koko v.)
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4.

Kokoukset
Hallituksen kokoukset:
22.02.2013 Kuopio, Hotelli Atlas
01.06.2013 Oulu, Hotelli Cumulus
12.10.2013 Hämeenlinna, Hotelli Aulanko
Sukukokous / sukujuhla (3-vuosittain):
06.07.2013 Kuopio, Karttula
Viidensistä, jälleen erinomaisen hyvin onnistuneista sukujuhlista lähemmin sukuseuran
Tiedotteessa nro 27 sekä yhdistyksen nettisivuilla.
Lisäksi hallitus on sähköpostitse ollut yhteyksissä ja hoitanut sukuseuran asioita täten myös.

5.

Jäsenistö
Nyyssösten Sukuseura ry:n jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 270. Kunniajäsenikseen yhdistys on
tähän mennessä kutsunut kaikkiaan kahdeksan (8) ansioitunutta jäsentään:
Land-Reinikainen Leena, ( Belgia), kuollut
Lindwall Charles (USA)
Nyyssönen Aki (Savonlinna)
Nyyssönen Heikki (Oulu)
Nyyssönen Paavo (Vantaa)
Nyyssönen Veikko (Jäppilä), kuollut
Suhonen Olavi (Pieksämäki), kuollut
Töyry Osmo (Kuopio)
Vapaajäsenet:
Nyyssönen Reijo (Mikkeli)
Sukuseuran jäsenyys ja tosiasiallinen toiminta eivät kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin.
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, jossa hallitus hyväksyy jäsenet. Pelkkä ilmoitus aikomuksesta liittyä seuraan on riittävä osoitus sääntöjen tarkoittamasta kiinnostuksesta.
Sukuseuran toiminta ei ole rajoitettu vain suvun jäsenille. Seuran jäsenistä 48 % on muita kuin
Nyyssönen-nimisiä.

6.

Jäsentapaamiset
Sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous ja sukujuhla pidettiin 06.07.2013 Kuopion Karttulassa,
mihin tilaisuuteen saapui kaikkiaan sadan henkilön ylittävä osallistujajoukko.

7.

Tiedottaminen
Sukuseura tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti. Vuonna 2013 lähetettiin jäsenkirje tammikuussa.
Sukuseuran Tiedotuslehti ilmestyi vuonna 2013 kahdesti: touko- ja joulukuussa. Tiedotetta toimitetaan
myös jäsenyydestä mahdollisesti kiinnostuneille.
Sukuseura tiedottaa toiminnastaan Internetissä omilla verkkosivuillaan (www.nyyssonen.info).
Seuralla on oma Facebook-sivusto. Seurasta ja sen toiminnasta on kerrottu sanomalehdissä ja mm.
Sukuseuro jen keskusliiton julkaisemassa Sukuviesti-lehdessä.
Mm. Heikki Nyyssösen, vuoden 2012 SSK ry:n järjestämässä kirjoituskilpailusarjassa ”Elämääni
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vaikutuksen tehnyt kohtaaminen yli sukupolvien”, 3. palkinnon voittanut kirjoitus Erik-enostaan
julkaistiin Sukuviesti-lehdessä 1/2013.
Sukuseuran esittelyjä on ollut mm. kattojärjestön, Suomen Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry:n sekä
Varkauden Seudun Sukututkijat RY:n järjestämissä tilaisuuksissa.

8.

Edustus
Nyyssösten Sukuseura ry on ollut edustettuna Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry:n hallituksen kahdessa
toimikunnassa, joissa varapuheenjohtaja Esko Nyyssönen on jäsenenä: oikeudellinen ja strateginen
toimikunta.
Oikeudellinen toimikunta ei ole kokoontunut vuoden 2013 aikana muuten kuin ollut yhteydenpidossa
sähköpostitse keskenään.
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Strateginen toimikunta on kokoontunut vuoden 2013 aikana kahdesti Helsingissä, missä Esko Nyyssönen on ollut läsnä:
- 17.01.2013
- 28.02.2013.
Lisäksi Esko Nyyssönen on edustanut Nyyssösten Sukuseuraa Suomen Sukuseurojen Keskusliitto ry:n
syyskokouksessa Helsingissä 09.11.2013.
Nyyssösten Sukuseuran hallituksen jäsen ja tutkimusvastaava Ari Kankkunen on myös Varkauden
Seudun Sukututkijat RY:n puheenjohtaja ja yhdyshenkilö sukuseuraamme päin.

9.

Yhteistyö
Nyyssösten Sukuseura on ollut tukemassa pienin taloudellisin panoksin Varkauden Seudun Sukututkijat
RY:n toimintaa. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry:n hallitus on myöntänyt Varkauden Seudun
Sukututkijat RY:lle maakunnallisen Vuoden kotiseututeko 2012 -tunnustuksen ansioista Henkilöhakemisto Savon Tuomiokirjoihin 1639-1809 sekä Savon Tuomiokirja -tietokannan aikaan saamisesta. Tunnustuksen hakija oli Varkaus-seura ry. Tunnustus on julkistettu ja palkittu Kuopion Klubilla 4.4.2013.

10. DNA-tutkimus
Vähäisten taloudellisten resurssiensa johdosta Nyyssösten sukuseura ei juurikaan ole lisäpanostanut
suorittamiinsa DNA-tutkimuksiin, vaan toistaiseksi siirretään lisätutkimuksia sen puitteissa tuonnemmaksi.
11. Nyyssösten suvun menneisyyden ja sukuhaarojen tutkimus
Sukuseuralla on luonnollinen velvoite myös tutkimukseen. Sitä varten sukuseuralla on
sukututkimustoimikunta, joka on vuonna 2013 toiminut edelleen myös sukukirjatoimikuntana
toimituskuntaan kuuluvat Marianne Sartomaa, Kari Pekka Nyyssönen ja Ari Kankkunen.
Toimituskunta kokoontui vuoden aikana kerran, 08.02.2013. Toimituskunta piti säännöllisesti yhteyttä
sähköpostin kautta pitkin vuotta. Lisäksi epävirallisia tapaa misia oli jäsenten kesken. Toimituskunta on
laatinut runsaasta aineistosta sukukirjan alustavan rakenneluonnoksen, jota tiivistetään tulevissa
tapaamisissa. Toimituskunnan tavoitteena on sukukirja II-osan julkaisu vuonna 2016.

12. Talous
Vuoden 2013 tilikauden tulos osoittaa tappiota 2871,54 euroa. Tulos on lähes talousarvion mukainen.
Suurin tappio johtui sukujuhlan kuluista, joihin oli budjetoitu 2000 euroa menoja enemmän kuin tuloja.
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Hallitus on kokouksessaan 01.02.2014 tarkentanut alkaneen vuoden talousarviota, jotta saamme tulot ja
menot tasapainoon.

13. Varainhankinta
Nyyssösten Sukuseuran jäsenistö tukee sukuseuran toimintaa jäsenmaksuin. Vuotuinen perhekohtainen
jäsenmaksu on 25 euroa. Jäsenmaksutuotto ja vähäinen tuotemyynti eivät yksin riitä kattamaan sukuseuran toimintaa. Sukuseura on saanut vuoden 2013 aikana sponsorointitukea yhteensä 10 tukijan toimesta, mistä suurkiitos heille!
Sukuseuran uusi varapuheenjohtaja Timo Nyyssönen on paneutunut haasteelliseen tehtävään, toimiessaan sukuseuran varainhankinnan päävetohenkilönä sponsorointituen hankinnassa.
Edellä oleva toimintakertomus on Nyyssösten Sukuseura ry:n hallituksen hyväksymä.
Iittalassa 10. päivänä tammikuuta 2014
Esko Nyyssönen
Hallituksen puheenjohtaja

