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NYYSSÖSTEN SUKUSEURA RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

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. rek.muutos / sääntömääräisten nimenkirj. ilm. 05.12.2013

2.     Yleistä

        Yhdistyksen 15. toimintavuosi.
        Nyyssösten Sukuseura ry on toiminut yleishyödyllisenä yhteisönä vuonna 2014 toimintasuun-
        nitelmansa 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:
                Puheenjohtaja                                      Nyyssönen Esko (Hämeenlinna, Iittala)         4/4
                Varapuheenjohtaja                               Nyyssönen Timo (Hämeenlinna)                    4/4
                Sihteeri, jäsenasiat                               Markkanen Heidi (Tallinna)                           4/4
                Taloudenhoitaja                                   Frisk Pertti (Loimaa, Alastaro)                       4/4
                Tutkimusvastaava, sukutiedot             Kankkunen Ari (Varkaus)                               3/4      
                Historiatiedot, valokuvat, arkistointi   Nyyssönen Kari Pekka (Leppävirta)              4/4
                Tiedote, nettisivut                                Sartomaa Marianne (Pieksämäki)                  4/4
        
        3.2   Toiminnantarkastajat:
                Nyyssönen Jorma (Jäppilä)
                Nyyssönen Jorma (Oitti)

4.     Kokoukset
       
        Hallituksen kokoukset:
        01.02.2014 Varkaus, Kaks Ruusua
        03.05.2014 Skype-kokous
        24.09.2014 Skype-kokous
        04.10.2014 Lahti, Hotelli Cumulus
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5.     Jäsenistö

        Nyyssösten Sukuseura ry:n jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 263. Kunniajäsenikseen yh-
        distys 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 henkilöpiirei-
        hin. Jäseniksi voi liittyä jokainen Nyyssösten suvusta, sukututkimuksesta tai yleisesti sukuseu-
        ratoiminnasta kiinnostunut henkilö. Yhdistyslain mukaisesti henkilön, joka tahtoo liittyä yhdis-
        tyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksensa yhdistykselle. Niin menetellään myös Nyys-
        sösten Sukuseurassa, jossa hallitus hyväksyy jäsenet. Pelkkä ilmoitus aikomuksesta liittyä seu-
        raan on riittävä osoitus sääntöjen tarkoittamasta kiinnostuksesta.
        Sukuseuran toiminta ei ole rajoitettu vain suvun jäsenille. Seuran jäsenistä 48 % on muita kuin 
        Nyyssönen-nimisiä.

6.     Tiedottaminen

        Sukuseura tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti. Vuonna 2014 lähetettiin jäsenkirje tammikuus-
        sa. Tiedotelehti ilmestyi vuonna 2014 kahdesti: touko- ja marraskuussa. 

Tiedotetta toimitetaan jäsenien ja tukijoiden lisäksi jäsenyydestä kiinnostuneille. 
Sukuseura tiedottaa toiminnastaan internetissä omilla verkkosivuillaan (www.nyyssonen.info).

        Sukuseuralla on myös oma facebook-sivu. 

        Nyyssösten sukuseura osallistui esittelyosastollaan 37. valtakunnallisiin sukututkimuspäiviin
        15.–16.3.2014 Savonlinnassa, missä esiteltiin sukuseuran toimintaa.

7.     Edustus

        Nyyssösten Sukuseura ry on ollut edustettuna Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry:n hallituksen
        kahdessa toimikunnassa, joissa puheenjohtaja Esko Nyyssönen on jäsenenä: oikeudellinen ja
        strateginen toimikunta. Nämä toimikunnat ovat olleet vuoden 2014 aikana yhteydenpidossa 
        vain sähköpostitse.
        Nyyssösten sukuseuran hallituksen jäsen ja tutkimusvastaava Ari Kankkunen on myös Varkau-
        den Seudun Sukututkijat Ry:n puheenjohtaja ja yhdyshenkilö sukuseuraamme päin.

8.     Palkitsemiset

        Nyyssösten sukuseuran jäsenistä palkittiin Suomen Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry:n hopei-
        sella ansiomitalilla ansiokkaasta toiminnastaan sukuseuransa hyväksi Marianne Sartomaa ja
        Kari Pekka Nyyssönen. Ansiomitalit kunniakirjoineen ojennettiin heille hallituksen kokouk-
        sessa 4.10.2014 Lahdessa.
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9.     Yhteistyö

        Nyyssösten Sukuseura ry on ollut tukemassa pienin taloudellisin panoksin Varkauden Seudun
        Sukututkijat Ry:n toimintaa.

10.   DNA-tutkimus

        Sukuseura on saanut DNA-koordinaattorin, FM Ari Kolehmaisen Mikkelistä. 
        Sukuseura keräsi ylimääräisen jäsenmaksun DNA-tutkimukseen, jolla saadaan syvennettyä     
        perinteistä DNA-tutkimusta maksullisella, ns. BigY/YFull-tutkimuksella. 
        BigY-tutkimuksella jäljitetään kaukaista, yhteistä esi-isää ja etsitään paikkaa Y-haplopuussa. 
        YFull-tutkimus täydentää tätä ja laittaa Nyyssöset omalle oksalleen N-haploryhmän puuhun. 
        Nyyssöset ovat tutkimuksessa edelläkävijöitä. Apunamme on Ari Kolehmaisen lisäksi toiminut 
        Paavo Salonen (Turku), joka mm. käynnisti BigY-tutkimuksen vaatimat käytännön toimet, 
        sekä Heikki Nyyssönen Oulusta.

11.   Nyyssösten suvun menneisyyden ja sukuhaarojen tutkimus

        Sukuseuralla on luonnollinen velvoite myös tutkimukseen. Vanhimpien polvien vaiheiden 
        selvitykseen olemme saaneet suurta apua FM Ari Kolehmaiselta, joka on perehtynyt erityi-
        sesti 1500–1600-lukujen hankaliin sukujohtoihin. 
        Sukukirjatoimikunta on jatkanut työtään sukukirja II sisällön parissa. Toimikuntaan kuuluvat 
        kokoonkutsujana Ari Kankkunen, muina jäseninään Marianne Sartomaa ja Kari Pekka 
        Nyyssönen. Toimikunta on yhden tapaamisensa lisäksi pitänyt yhteyttä sähköpostitse.

12.   Talous

        Vuonna 2014 on sukuseuran tilikauden tulos saatu kääntymään positiiviseksi. Syynä on kova 
        kulukuuri, kun seurakuntakyselyiden määrää rajoitettiin loppuvuodesta ja hallituksen matka- 
        ja kokouskulut laskivat Skype-kokousten ansiosta. Hyvän lisän talouden tasapainottamiseen
        toivat DNA-tutkimukseen kerätyt eurot. Näistä jäsenmaksun yhteydessä kerätyistä kympeistä
        kertyi 860 euroa. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 1885,35 €.
        
13.   Varainhankinta

        Nyyssösten Sukuseura ry:n 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 2014 aikana sponso-
        ritukea yhteensä 13 tukijan toimesta, mistä suurkiitos heille!
        Sukuseuran varapuheenjohtaja Timo Nyyssönen käynnisti varainhankinnan uusien tukijoiden 
        saamiseksi. Sukuseura kartoitti Nyyssösten sukuun kuuluvia yrittäjiä ja haki apurahaa kuudesta 
        eri säätiöstä ja rahastosta. Työ ei vielä ole kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta.
        

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

Iittalassa 10. päivänä tammikuuta 2015

Esko Nyyssönen
hallituksen puheenjohtaja


