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Hyvät Sukulaiset,
Kesä alkaa olla takana ja syksy kolkuttelee ovella. Kuluneena
kesänä haaveilimme Tallinnan matkasta, mutta valitettavasti
osallistujia ilmoittautui muutama liian vähän. Matkan toteuttaminen olisi tällä joukolla tullut liian kalliiksi. Saimme
kuitenkin matkasuunnitelmasta hyvää palautetta ja mahdollisesti uutta retkeä tai matkaa suunnitellaan ensi vuodelle.
Vähän samansuuntaisesti kävi Nyyssösten golfkilpailun
kanssa. Golfkilpailut kuitenkin pidetään, näillä näkymin keväällä kauden alkaessa, mutta näillä näkymin Itä-Suomessa.
Sopivaa kenttää etsitään parhaillaan.
Sukuseuran hallituksessa suunnittelemme parhaillaan jo
ensi vuotta. Kuulisimme mielellämme ehdotuksianne ensi
vuoden toiminnaksi. Olisi mukavaa tavata Nyyssösten kesken muutoinkin kuin kolmen vuoden välein järjestettävissä
isoissa sukukokouksissa. Seuraava tällainenhan on tulossa
sitten vuonna 2019.
Vaikka tällä kertaa osa suunnitellusta toiminnasta peruuntuikin, on vielä tälle syksylle luvassa ainakin kirjoituskilpailun tuloksia ja Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi myös
sukuseuran historian siipiä havisteleva tiedote itsenäisyyspäivän kieppeillä. Sukututkimustakaan ei ole unohdettu,
vaikka juuri tällä hetkellä uutta sukukirjatyyppistä julkaisua
ei ollakaan aktiivisesti tekemässä.
Tätä kirjoittaessani Helsingissä paistaa aurinko. Toivotaan
vielä paljon näitä aurinkoisia ja lämpimiä päiviä ennen talven tuloa. Mukavaa syksyä! •

Nyyssösten Suku I ja II kirjatilaukset
Kirjassa on 648 sivua ja yli 2500
perhetaulua. Kirjassa on uusien
tutkimustietojen lisäksi täydennetty
Sukukirja I:n henkilötietoja.
Myös I-kirja on tarpeen, jotta kaikki
sukutieto on käytettävissä.
I-kirjan hinta on 75 euroa,
II-kirjan hinta on 80 euroa
(+ mahd. postituskulut).
Tilaukset ensisijaisesti
nettisivulta www.nyyssonen.info
löytyvällä lomakkeella tai
Esko Nyyssönen puh. 0400 237 671
/ esko.nyyssonen@nyyssonen.info
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Sukuseuran julkaisuista
• Kari Pekka Nyyssönen, Leppävirta
Kuten Sukuseuramme esittelyssä kerrotaan, seuran tarkoituksena on luoda yhteenkuuluvuutta suvun jäsenten sekä suvusta ja
sukuseurasta kiinnostuneiden kesken, selvittää sukumme alkuperää ja sukuun liittyviä tapahtumia sekä tallentaa sukutietoutta
jälkipolville. Sukuseuran säännöissä eräänä keskeisimpänä
toimintatapana on kerätä ja arkistoida sukua koskevaa tietoutta
ja saattaa sitä jäsenten tietoon. Näiden toimintaperiaatteiden
ilmentyminä seura on julkaissut kaksi sukukirjaa, joista ensimmäinen ilmestyi vuonna 2007 sekä uusin vuonna 2016 Joroisten
sukujuhlamme yhteydessä. Sukukirjojen julkaiseminen on ollut
iso voimainponnistus seuralle ja erityisesti niiden tekijöille
etunenässä Ari Kankkuselle. Hänen työpanoksestaan voimme
parhaiten kiittää ostamalla kirjoja.
Koko seuran olemassaolon ajan olemme toimittaneet Tiedotelehteämme, joka on postitettu seuran jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Ensimmäinen numero julkaistiin lokakuussa 2001.
Käsissäsi oleva numero on jo järjestysluvultaan 35:s. Lehdessä
on vuosien saatossa julkaistu sukututkimustietoa, sukutarinoita,
valokuvia sekä muuta sukuumme liittyvää materiaalia. Joulukuussa julkaisemme juhlanumeron, jonka teemana ovat itsenäisyytemme 100 vuotta – pääosin Nyyssösten näkökulmasta katsottuna. Kokoamme parhaillaan materiaalia juhlanumeroomme.
Itsenäisyytemme juhlavuoteen liittyen julkaisimme tänä vuonna
kirjoituskilpailun, jonka tulos ilmoitetaan joulukuun numerossa.
Sukuseuran netti- ja Facebook-sivujemme kautta tavoitamme
paljon jäseniämme. Näiden kanavien myötä on helposti saatavissa tietoa toiminnastamme. Seuran nettisivujen uudistaminen
on parasta aikaa käynnissä ja toivomme voivamme esitellä uudet
sivut mahdollisimman pian. Sivustoilla olemme julkaisseet myös
sukutarinoitamme. Erityisen ansioituneita kirjoittajia ovat olleet
puheenjohtajamme Heikki ja Paavo Nyyssönen. Heikki Nyyssönen on ahkerasti kirjoittanut lisäksi pakinoita monipuolisin ajankohtaisin teemoin. Heikin pakinoista on tarkoitus tehdä kooste
julkaistavaksi. Sukuseuran hallitus on suunnitellut yhtenäisen
teeman omaavaa sarjaa käytössämme olevista tarinoista, pakinoista sekä sukutiedoista. Toivomme myös jäseniemme olevan
aktiivisia ja lähettävän sukuseuran käyttöön omia kirjoituksiaan
sekä sukutietojaan. Julkaisukanavia käytössämme on erilaisia
aina painotuotteista sähköisiin julkaisuihin. Julkaisumme kaipaavat piirroskuvittajaa. Piirtämistä harrastava saa näin oivan
näyteikkunan töilleen sekä mielenkiintoisen matkan suvun historiaan. Ota rohkeasti yhteyttä seuraamme!
Sukuseuramme toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi on
ensiarvoisen tärkeää, että jäsenemme ostavat julkaisujamme
sekä sukutuotteitamme. Näin joulun pikkuhiljaa lähestyessä
lahjavinkkinä suosittelemme sukukirjojamme. Ne ovat lahjoja joiden arvo säilyy ja itse asiassa kasvaa vuosien myötä.
Ykkösosan uusintapainoskin alkaa olla jo loppumassa, joten
viimeisiä viedään. Myös suvun esipolvi- tai jälkipolvitietojen
tilaaminen onnistuu näppärästi ja edullisesti nettisivujemme
kautta tai ottamalla yhteyttä seuraan. Toivotamme jäsenillemme
aktiivista itsenäisyytemme juhlavuotta! •

15,00
4 moduulia
120x40 mm

30,00

Ilmoita seuraavassa tiedotteessa
Tue sukuseuran toimintaa ja ilmoita seuraavassa tiedotteessamme, joka julkaistaan
joulukuussa. Ilmoitus voi olla henkilökohtainen tervehdys, mainos tai vaikkapa vain
logo. Pienin ilmoitusmoduuli on 60x20 mm ja hinta vain 7,50 euroa. Voit ostaa niin
monta moduulia kuin tarvitset (2 moduulia
15,00 euroa, 3 moduulia 22,50 euroa, 4
6 moduulia
moduulia 30 euroa, jne.). Alla on kuvitteellisia malli-ilmoituksia.
120x60 mm
Lähetä ilmoitusteksti ja muu mahdollinen
materiaali 15.11.2017 mennessä:
marianne.sartomaa@gmail.com (puhelin 0400 488 696, kello 17 jälkeen).
Emme lähetä erillistä laskua, vaan toivomme, että maksat suoraan pankkitilillemme:
Nyyssösten Sukuseura ry, FI5180002716420632, viitenumerolla 32104.
Julkaisemme vain etukäteen maksetut ilmoitukset.
Nyyssösten Sukuseuran painettu tiedote lähetetään postitse noin 260 jäsenelle/
yhteistyökumppanille, ja se julkaistaan myös nettisivuillamme myöhemmin.

Seuratoiminnan tukijat
Graniittirakennus

Kallio Oy

45,00

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2017
kaikille sukulaisille!

Olli Nyyssönen Joroisista

JoululahJat helposti
verkkokaupastamme
www.malli.fi

Terveiset Joulupukille!
Toivottaa Petteri Punakuono
Aattona nähdään :)

TIETOKIRJAT

www.s-ssoy.fi
Herralantie 5, 77600 SUONENJOKI
Puh. 010 271 1930

Hyvä sukuseuran tukija!

-25%

Mallikatu 10
99999 Kaupunki
puh. 090 123456
www.malli.fi

Voimassa 24.12.2016 asti.

Tee yrityksesi esittely tiedotelehteemme. Kirjoituksen ei tarvitse olla kovin
pitkä – puoli A4-sivuakin riittää. Yksi
valokuva olisi myös tervetullut.
Lähetä kirjoitus sähköpostitse osoitteeseen marianne.sartomaa@gmail.com

u- Nyyssös-paitojen
Joujlalahkki loppuunmyynti
Jäljellä koot M ja XXL, yht. 9 kpl.
vin
Hinta nyt 7 euroa + postituskulut.
Tilaukset: Lempi Markkanen,
puh. 040 731 2833.

seuran
Nyyssösten Sukuseura ry

INFO

www.s-ssoy.fi
Herralantie 5, 77600 SUONENJOKI
Puh. 010 271 1930

www.nyyssonen.info
Ilona Frisk puheenjohtaja
ilona.frisk@nyyssonen.info
Heidi Markkanen sihteeri, jäsenasiat
heidi.markkanen@nyyssonen.info
Ari Kankkunen sukutiedot
ari.kankkunen@saunalahti.fi
Postiosoite
Nyyssösten Sukuseura ry
c/o Kari Pekka Nyyssönen
Paulinkuja 2 D 8, 79100 Leppävirta

Pikeepaita

7,-

Hyvä sukuseuran tukija!
Tee yrityksesi esittely tiedotelehteemme. Kirjoituksen ei tarvitse olla kovin
pitkä – puoli A4-sivuakin riittää. Yksi
valokuva olisi myös tervetullut.
Lähetä kirjoitus sähköpostitse osoitteeseen marianne.sartomaa@gmail.com

