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1.

Alkusanat
Sukuseuran toiminta jatkui vireänä vuonna 2016. Sukuseura julkaisi Nyyssösten Suku II -kirjan.
2.7.2016 kokoonnuttiin sukujuhlan sekä sääntömääräisen vuosikokouksen merkeissä Joroisten
seurakuntatalossa.
Vuoden lopussa seurassa oli 257 jäsentä, joista yhdeksän liittyi jäseneksi kuluneena vuonna.

2.

Sukujuhla ja vuosikokous
Sukujuhlaan osallistui noin 100 henkilöä. Ohjelma alkoi käynnillä Joroisten kirkkoon, jossa meitä odotti
yllätysesiintyjänä oopperalaulaja Jorma Hynninen. Pitäjänopas Pirjo Hynninen kertoi Joroisista. Juhla jatkui
seurakuntatalolla Sukukirja II esittelyn merkeissä – Kari Pekka Nyyssönen toimi esittelijänä. Eero Nyyssönen esitti
kaksi laulua pianon säestyksellä. Ari Kolehmainen valotti Nyyssösten sukua DNA-tutkimuksen valossa.
Vuosikokouksessa esiteltiin tilinpäätökset, toiminnantarkastajien lausunnot ja toimintakertomukset vuosilta 2013–
2015. Tilinpäätökset vahvistettiin ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus tilikausilta 2013–2015.
Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuosille 2016–2018 hyväksyttiin. Vahvistettiin hallituksen esittämä
talousarvio vuosille 2016–2018.
Jäsenmaksu päätettiin pitää samana eli 25 euroa / samassa osoitteessa asuva perhekunta.
Sukuseura myös palkitsi ansioituneita jäseniään.
Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Puheenjohtaja Esko Nyyssönen ei
asettunut enää ehdolle. Samoin hallituksen jäsenet Ari Kankkunen ja Pertti Frisk olivat ilmoittaneet, että eivät asetu
enää uudelleen ehdolle hallitusvaalissa.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilona Frisk ja varapuheenjohtajaksi Timo Nyyssönen.
Hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi valittiin jatkamaan Marianne Sartomaa, Kari Pekka Nyyssönen,
Heidi Markkanen ja uutena jäsenenä Arja Hämäläinen.
Vuosikokous kutsui kunniajäseniksi Esko Nyyssösen, Ari Kankkusen ja Eila Stenhällin.

3.

Hallituksen kokoukset
Vanha hallitus kokoontui toimintavuonna yhden kerran 6.2.2016 Pieksämäellä. 13.3.2016 pidettiin Skype-kokous
ja 2.6.2016 pidettiin sähköpostikokous.
Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 2.7.2016 Joroisissa. Ko. kokouksessa valittiin Marianne Sartomaa
taloudenhoitajaksi ja Heidi Markkanen sihteeriksi. Kutsuttiin Ari Kankkunen jatkamaan sukututkimusrekisterin
ylläpitoa sekä kutsuttiin Ari Kolehmainen jatkamaan DNA-koordinaattorin tehtävässä.
Uusi hallitus kokoontui toisen kerran 3.9.2016 Helsingissä. Hallitus päätti mm seuraavaa: uudistetaan kotisivut,
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tehdään vuosikello seuraavalle kolmelle toimintavuodelle helpottamaan pakollisten asioiden hoitoa, pyydetään
tarjouksia matkasta Tallinnaan ja kartoitetaan mahdollisuutta järjestää Nyyssösten golf-kilpailu Etelä-Suomessa.

4.

Sukukirja II toimituskunta
Toimituskunta sai työnsä päätökseen kun Nyyssösten Suku II -kirjan taitto valmistui toukokuun lopulla ja kirja
julkaistiin kesän sukujuhlassa. Toimituskunta ei kokoontunut vuoden 2016 aikana, mutta piti tiiviisti yhteyttä
sähköpostitse kirjan taittovaiheessa. Toimituskuntaan kuuluivat Ari Kankkunen, Kari Pekka Nyyssönen ja
Marianne Sartomaa.

5.

Seuran tiedote-lehti ja kotisivut
Seuran tiedote ilmestyi vuonna 2016 kaksi kertaa, nro 32 huhtikuussa ja nro 33 marraskuussa, kummallakin
kerralla 4 sivun laajuisena. Tiedotetta on pyritty jatkuvasti kehittämään niin, että se palvelisi mahdollisimman
hyvin yhdyssiteenä ja tiedotuskanavana hallituksen ja jäsenkunnan kesken. Samaa tarkoitusta palvelevat myös
seuran kotisivut www.nyyssonen.info sekä seuran Facebook-sivu osoitteessa http://fifi.facebook.com/pages/Nyyssosten-Sukuseura-ry/161315113907567.

6.

Muuta toimintaa
Sukuseuralla on ollut hyvin toimivat yhteydet etenkin Sukuseurojen Keskusliittoon ja Varkauden Seudun
Sukututkijat r.y.:een. Nyyssösten sukuseura on ollut SSK:n jäsen vuodesta 2001.
Ari Kankkunen on toiminut yhdyssiteenä Varkauden seudun sukututkijoihin, joiden toimintaa sukuseura on
tukenut taloudellisesti.

7.

Talous
Seuran taloudellinen tilanne oli hyvä. Vuoden 2016 taseen loppusumma oli 14.705,94 € ja tulos tappiolla 2655,92 €, joka katettiin edellisten vuosien säästöistä.
Varsinaisen toiminnan suurimmat kulut muodostuivat sukukirjan ja sukujuhlan kuluista. Hallintokulut pysyivät
kohtuullisina. Toiminnan kuluja katettiin hyvin sujuneella sukukirjan myynnillä.
Varainhankinta oli samalla tasolla kuin edellisenäkin vuonna. Jäsenhallinnon kuluissa näkyvä nousu johtuu
vuodelle 2015 kuuluvan tiedotteen painatuslaskusta (502,32 €).

8.

Lopuksi
Seuran talous on mahdollistanut sukututkimuksen jatkumisen ja kattanut välttämättömät toimintakulut sekä
mahdollistanut sukukirjan kustantamisen omilla varoilla.
Sukuseuran toiminta on yleishyödyllistä (TVL 22.1 §:n mukaan}, myös siinä mielessä, että sen toiminta ei
kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin. Jokainen sukuseuran toiminnasta kiinnostunut on siihen tervetullut
ja seuran jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Sääntöjen mukaisesti seura
myös tosiasiallisesti toimii ja jatkaa yhteistyötä muiden sukututkimukseen liittyvien tahojen kanssa.
Hallituksen kokouksessa hyväksytty Pieksämäellä 11.2.2017

Ilona Frisk
hallituksen puheenjohtaja
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