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NYYSSÖSTEN SUKUSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015:
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 1.08.2011
- viim. rek.muutos / sääntömäär. nimenkirjoittajien ilm. 5.12.2013

2. Yleistä
Yhdistyksen 16. toimintavuosi.
Nyyssösten Sukuseura ry on toiminut yleishyödyllisenä yhteisönä vuonna 2015 toimintasuunnitelmansa mukaisesti kuten 3-vuosittain kokoontuva sukukokous on vahvistanut. Viimeisin
sukukokous pidettiin 6.07.2013 Karttulassa.

3.

Hallitus ja toimihenkilöt sekä osallistuminen kokouksiin
3.1 Hallituksen kokoonpano:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri, jäsenasiat
Taloudenhoitaja
Tutkimusvastaava, sukutiedot
Historiatiedot, valokuvat, arkistointi
Tiedote, nettisivut

Nyyssönen Esko (Hämeenlinna, Iittala)
Nyyssönen Timo (Hämeenlinna)
Markkanen Heidi (Tallinna)
Frisk Pertti (Loimaa, Alastaro)
Kankkunen Ari (Varkaus)
Nyyssönen Kari Pekka (Leppävirta)
Sartomaa Marianne (Pieksämäki)

4/4
2/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4

3.2 Toiminnantarkastajat:
Nyyssönen Jorma (Oitti)
Nyyssönen Jorma (Jäppilä)

4.

Kokoukset
Hallituksen kokoukset:
7.02.2015 Mikkeli, Hotelli Cumulus
23.05.2015 Joroinen, Joroisten seurakuntatalo / visiitti Kiiskinlehdon tilalla Savuniemessä
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22.09.2015 Skype-kokous
24.11.2015 Skype-kokous

5.

Jäsenistö
Nyyssösten Sukuseura ry:n jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 252. Kunniajäsenikseen yhdistys on tähän mennessä kutsunut kaikkiaan kahdeksan (8) ansioitunutta jäsentään.
Kunniajäseniä ovat:
Lindwall Charles (USA), kutsuttu v. 2005
Nyyssönen Aki (Savonlinna), kutsuttu v. 2013
Nyyssönen Heikki (Oulu), kutsuttu v. 2013
Nyyssönen Paavo (Vantaa), kutsuttu v. 2006
Vapaajäsenet:
Nyyssönen Reijo (Mikkeli), myönnetty v. 2010.
Edesmenneet kunniajäsenet:
Land-Reinikainen Leena (Belgia) k. 2012, kutsuttu v. 2000
Nyyssönen Veikko (Jäppilä), k. 2012, kutsuttu v. 2000
Suhonen Olavi (Pieksämäki), k.2009, kutsuttu v. 2006
Töyry Osmo (Kuopio), k.2015, kutsuttu v. 2000
Sukuseuran jäsenyys ja tosiasiallinen toiminta eivät kohdistu vain rajoitettuihin
henkilöpiireihin. Jäseniksi voivat 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. Sukuseuran jäsenistä 49 % on muita
kuin Nyyssönen -nimisiä.

6.

Tiedottaminen
Sukuseura tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti. Vuonna 2015 lähetettiin jäsenkirje tammikuussa. Sukuseuran Tiedotuslehti ilmestyi vuonna 2015 kahdesti: touko- ja joulukuussa. Tiedotetta toimitetaan tukijoiden lisäksi jäsenyydestä kiinnostuneille. Sukuseura tiedottaa toiminnastaan Internetissä omilla verkkosivuillaan (www.nyyssonen.info).
Sukuseuralla on myös oma Facebook-sivusto.

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 2015 aikana yhteydenpidossa
vain sähköpostitse. Puheenjohtaja on myös edustanut sukuseuraansa Sukuseurojen Keskusliitto
ry:n vuosikokouksissa vuonna 2015 syyskokouksessa 10.10.2015 Vantaalla.
Nyyssösten sukuseuran hallituksen jäsen ja tutkimusvastaava Ari Kankkunen on myös Varkauden Seudun Sukututkijat ry:n puheenjohtaja ja yhdyshenkilö sukuseuraamme päin.
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8.

Palkitsemiset ja tunnustukset
Nyyssösten sukuseuran jäsenistä on saanut valtakunnallisen tunnustuksen mm. Suomen Leijonan Ritarikunnan Ritarimerkin:
puheenjohtaja Esko Johannes Nyyssönen 4.06.2015, myyntipäällikkö, Iittala sekä
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalin:
Elsa Inkeri Nyyssönen 27.4.2015, kukkakauppias, Leppävirta.
Muista mahdollisista tunnustuksista jäsenistömme osalle hallitus ei ole saanut tietoa. Mikäli
niitä mahdollisesti on muitakin, LÄMPIMÄT ONNITTELUMME kullekin heille!

9.

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

10. DNA-tutkimus
DNA-tutkimus aktivoitui uudelleen, kun sukuseura sai DNA-koordinaattoriksi FM Ari
Kolehmaisen Mikkelistä. DNA-tutkimuksen avulla on jo nyt kartoitettu sukumme paikkaa eri
sukujen muodostamassa DNA-puussa. Tutkimus jatkuu toki edelleenkin.
11. Nyyssösten suvun menneisyyden ja sukuhaarojen tutkimus
Sukuseuralla on luonnollinen velvoite myös tutkimukseen. Vanhimpien polvien vaiheiden selvitykseen sukuseuramme on saanut suurta apua tänäkin vuonna FM Ari Kolehmaiselta, joka
on perehtynyt erityisesti 1500 -1600-lukujen hankaliin sukujohtoihin.
Sukukirjan toimituskunta on varsin pitkäjänteisesti työskennellyt myös sukukirjamme II-osan
aikaansaamiseksi, mihin työskentelyyn sisältyy tiiviisti myös tutkimustoiminta. Sukukirjan toimituskuntaan kuuluvat kokoonkutsujana Ari Kankkunen, muina jäseninään Marianne Sartomaa
ja Kari Pekka Nyyssönen. Toimituskunta on tapaamisiensa lisäksi pitänyt yhteyttä tiiviisti sähköpostin kautta pitkin vuotta.
12. Talous
Vuosi 2015 on sukuseurammekin osalta myötäillyt yleisen, taloudellisen tilan tiukan ajan
mukaista linjaa. Säästöjä olemme saaneet aikaan mm. pitämällä Skype- kokouksia ja olemalla
toiminnassa talouden kanssa tarkkoja. Suunnitelmista poiketen, hallituksen päätöksellä, emme
järjestäneet välivuoden sukutapaamista. Oleellinen toiminta sukututkimuksen saralla on
toteutunut budjetoidusti. Vuoden 2015 talous osoittaa voittoa 1975,23 euroa. Tämä säästö
yhdessä edellisten vuosien säästöjen kanssa mahdollistaa panostuksen vuoden 2016 sukujuhliin
ja sukukirja II julkaisemisen.
13. Varainhankinta
Nyyssösten Sukuseura ry:n jäsenistö tukee sukuseuran toimintaa jäsenmaksuin. Vuotuinen
perhekohtainen jäsenmaksu on ollut edelleenkin 25 euroa. Jäsenmaksutuotto ja vähäinen tuotemyynti eivät kuitenkaan yksin riitä kattamaan sukuseuran toimintaa. Sukuseura on saanut
vuoden 2015 aikana sponsorointitukea yhteensä kuuden tukijan toimesta (Asfalttikallio Oy,
Graniittirakennus Kallio Oy, Novaholm Oü, Sisä- Savon Sähkö Oy, Pieksämäen Kanavatarvike
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Oy ja Seepsula Oy) sekä muutaman yksityisen jäsenhenkilön taholta, mistä lämmin suurkiitos
heille!
Sukuseuran hallitus on tänäkin vuonna toiminut aktiivisesti lisäsponsorointituen saamiseksi
sukuseuralle, mutta valtakunnallisen taloutemme niukkuuden aikoina eivät ponnistelut
kuitenkaan ole tuottaneet toivottua tulosta. Maan talouden jälleen kääntyessä nousuun tullaan
toimia tälläkin toiminnan saralla yhä jatkamaan.

Edellä oleva vuoden 2015 toimintakertomus on Nyyssösten Sukuseura ry:n hallituksen
hyväksymä.

Iittalassa & Pieksämäellä 13 päivänä helmikuuta 2016
Esko Nyyssönen
Hallituksen puheenjohtaja

