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Ryynästen Sukuseura ry

27.11.2015

Jäsenkirje marraskuu 2015

Eihän vaan tämän vuoden jäsenmaksu jää rästiin? Onko jäsenyytesi vaarassa?
Uusia jäseniä erikoisehdoilla.
Seuraava sukujuhla toukokuussa Joensuussa.
Haluaisimme vanhoja valokuvia Ryynäset-lehteen ja muihin sukuseuran julkaisuihin. Onko kuvia 1800luvulta, ensimmäisistä sukujuhlista ja Rukajärven suunnalta?

Hyvät sukuseuran jäsenet!
Onpa ollut lämmin ja varsin kuiva syksy. Tämän kuukauden alussa jopa rikottiin lämpöennätyksiä. Onneksi
liukkaita kelejä ei ole ollut paljoa, joten toivottavasti olette välttyneet lonkanmurtumisilta ja
kädenkatkeamisilta. Ennen vanhaan jo marraskuun alussa pääsi ensimmäisiä kertoja hiihtämään.

Sukuseuran tilannekatsaus
Hallituksen kokouksessa 14.11. totesimme, että sukuseuran jäsentilanne oli tuolloin edelleen erinomainen:
henkilöjäseniä
perhejäseniä
ainaisjäseniä
kunniajäseniä
Yhteensä

348
79
27
5
459

Hallitus kiittää uskollisia, jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä. Muutama jäsen ei vielä ole jostain syystä
maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua. Siksi kirjeen mukana lähetämme heille maksulomakkeen. Mikäli
jäsenmaksu on jäänyt maksamatta kahden vuoden aikana, joudumme sääntöjen mukaan vuodenvaihteessa
poistamaan tällaiset jäsenet henkilörekisteristä. Ethän halua olla mukana putoajien joukossa? Arvostaisimme
kovasti jäsenyyksien jatkumista. Jos olet epätietoinen tämän vuoden jäsenmaksun suorittamisesta, tarkistanet
asian rahastonhoitajalta. Yhteistiedot kirjeen lopussa. Sukuseuran tilinumero on FI37 1429 3000 0353 40.
Vuoden mittaan olemme saaneet muutamia uusia jäseniä. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi suvun pariin.
Näin loppuvuodesta teemme erikoistarjouksen. Vetoan tässä yhteydessä teihin, hyvät jäsenet. Houkutelkaa ja
avustakaa sukulaistenne piiristä henkilöitä liittymään sukuseuraan jäseniksi. Henkilön, joka maksaa
jäsenmaksun ja liittyy jäseneksi vielä tämän vuoden aikana, ei tarvitse maksaa ensi vuonna jäsenmaksua.
Lisäksi postitamme hänelle liittymislahjaksi tämän vuoden Ryynäset-lehden.
Entisille jäsenille postitamme vuoden 2016 jäsenmaksulomakkeen normaaliin tapaan jäsenkirjeen mukana
helmikuussa.
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Sukujuhla 2016
Hallitus on päättänyt järjestää seuraavan sukujuhlan Joensuun Kimmel-hotellissa 14.-15.5.2016. Meille on
ehdotettu monia erinomaisia paikkakuntia kokouspaikaksi, mutta päädyimme kuitenkin siihen, että nyt on
jälleen Pohjois-Karjalan vuoro. Merkatkaa jo nyt allakkaanne kyseinen helluntaiviikonloppu. Palaamme tähän
asiaan tarkemmin seuraavissa jäsenkirjeissä.
Hallitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia ohjelmansuorittajista sukujuhlassa (laulua, soittoa, tanssia,
lausuntaa).

Stipendit
Kuten jo aikaisemmin olen kertonut, seuraavassa sukujuhlassa ensi vuonna mielellämme jaamme yhden tai
useamman stipendin. Stipendejä voimme jakaa lapsille (alle 15 v) ja nuorille (alle 21 v) ansioista kulttuurin
(esim. musiikki, kirjallisuus, taide, valokuvaus jne.) ja urheilun aloilla. Ehtona on, että stipendikandidaateilla
on vanhempiensa kautta tai suoraan kiinnostusta sukuseuraa kohtaan. Odotamme vapaamuotoisia
ehdotuksianne viimeistään ensi vuoden alkukuukausina.

Ryynäset-lehti XVIII
Seuraavan Ryynäset-lehden toimittaminen on aloitettu. Lehti ilmestyy entiseen tapaan huhtikuussa tai ehkä
jopa maaliskuun lopulla pääsiäisen aikoihin. Päätoimittaja kaipailee lehteen aineistoa, juttuja, pikkuRyynästen lausumia ja lasten piirustuksia. Lähettänette niitä suoraan Helena Ryynäselle.
Toistan pyyntöni saada teiltä vanhoja valokuvia 1800-luvun toiselta puoliskolta julkaistavaksi Ryynäsetlehdessä. Voisitte lähettää skannattuja kuvia sähköpostilla Helena Ryynäselle. Toisena vaihtoehtona voisitte
lähettää alkuperäiset kuvat Helenalle. Skannattuaan kuvat hän palauttaisi ne takaisin. Jos ette uskalla lähettää
arvokkaita kuvia postissa, tuokaa ne Joensuun sukujuhlaan. Ne skannataan siellä, ja saatte kuvanne saman
tien takaisin.
Tarkoitukseni on kirjoittaa seuraavaan lehteen artikkeli Ryynäsistä Rukajärven suunnalla jatkosodan aikana
1941-1944. Jos teillä on tietoja sukulaistenne sotaretkistä kyseisellä suunnalla, niin lähettäkää minulle tietoja.
Erityisesti olen kiinnostunut valokuvista, joissa esiintyy Ryynäsiä. Pankaa postia tulemaan mahdollisimman
pian (ennen vuodenvaihdetta).

Sukuseuran 25-vuotishistoriikki
Vuonna 1993 perustettu sukuseura täyttää 25 vuotta kolmen vuoden päästä. Edellisessä jäsenkirjeessä
mainitsin hallituksessa heränneestä ajatuksesta laatia historiikki sukuseuran taipaleesta.
Muistutan edellisessä jäsenkirjeessä olleesta vetoomuksesta:
”Hallituskokousten ja vuosikokousten pöytäkirjoista sekä muista asiapapereista löytyy paljon hyvää
”virallista” tietoa, mutta haluamme historiikista myös monimuotoisen ja ihmisläheisen. Siksi haluaisimme
sukuseuran jäseniltä varsinkin viime vuosituhannen puolelta valokuvia, juttuja, tarinoita, sattumia jne.
historiikkia varten. Sukuseuran perustajajäsenet ovat avainasemassa antamaan kuvia ja kirjoitusmateriaalia.
Toki muidenkin jäsenten tiedossa on paljon tietoa ja muistoja. Ensimmäiseen sukujuhlaan Lieksassa osallistui
yli 600 henkeä.”
Erityisen kiinnostuneita olemme saamaan valokuvia varhaisimmista sukujuhlista: Lieksa 1994, Iisalmi 1995,
Rovaniemi 1996, Joensuu 1998, Kuopio 2000. Ryhtykääpä siis etsimään vanhoista valokuvistanne sopivia
kuvia historiikkia varten.
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Sukukirjat ja sukututkimus
Pohjois-Savon sukukirjaa on jäljellä enää 4 kpl ja Pohjois-Karjalan sukukirja on loppuunmyyty. Peräpohjolan
ja Pohjois-Pohjanmaan sukukirjaa on vielä 37 kpl. PS-kirjaa voitte tilata minulta ja PP-kirjaa Helena
Ryynäseltä. Yhteystiedot ovat tämän kirjeen lopussa.
Sukututkimusta jatketaan edelleen. Aina löytyy lisähenkilöitä ja –tietoja. Entisiä sukutietoja päivitetään sitä
mukaa kun tietoja saadaan. Pyydän lähettämään muutos-, korjaus- ja lisäystietoja seuraavia painoksia varten
seuraaville henkilöille:
Pohjois-Savon sukutiedosto
* Raili Kulmala (Betaniankatu 12 A 23, 20180 Turku, raili.r.kulmala@gmail.com, 045 8767345)
Pohjois-Karjalan sukutiedosto
* Urho Virkkunen (Koski-Jaakon katu 75 C 25, 81700 Lieksa, u.virkkunen@telemail.fi, 0400-278358)
Peräpohjolan ja Pohjois-Pohjanmaan sukutiedosto
* Helena Ryynänen (Kelohongantie 14 E 27, 02120 Espoo, helena.ryynanen@luukku.com, 0400 454336)

Välivuositapaamiset
Käsitykseni mukaan molemmat välivuositapaamiset tänä vuonna olivat onnistuneita. Välivuositapaamiset on
koettu positiivisina tapahtumina, ja mukana on aina jonkin verran jäseniä, jotka eivät ole osallistuneet
aikaisemmin sukuseuran toimintaan. Risteilyllä oli mukana 99 henkilöä ja Tornionjokilaaksoa kiersi 20
henkilöä. Kaikki hallituksen jäsenet osallistuivat jompaan kumpaan tapahtumaan. Itse olin mukana PohjoisSavon risteilyllä 13.6. Risteilystä ja Tornionjokilaakson retkeilystä 17.7. saatte aikanaan lukea Ryynäsetlehdestä. Valokuvia välivuositapaamista voitte jo nyt katsella kotisivujen www.ryynaset.fi kohdassa
Kuvagalleria.

Hallitus
Hallitus on pitänyt tänä vuonna kokouksiaan helmikuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Lisäksi asioita on
hoidettu sähköpostitse, puhelimitse ja pienimuotoisilla kokouksilla.

Rahastonhoitaja ja jäsenrekisterin ylläpitäjä
Mikäli teidän osoitteenne on muuttunut, muistakaa ilmoittaa muutoksesta rahastonhoitajalle ja jäsenrekisterin
ylläpitäjälle Erkki O. Ryynäselle.
Nyt pimeänä aikana kaikilla meillä on enemmän aikaa sisäpuuhastelulle. Toivon teidän ryhdistäytyvän
kaivelemaan vanhoja valokuvia, keräämään perinnetietoa ja auttamaan minua ”Ryynäsiä Rukajärven
suunnalla” -aiheisen artikkelini tekstittämisessä ja kuvittamisessa.
Toivotan hyvää loppuvuotta, iloista joulun odotusta ja joulua sekä onnellista uutta vuotta.
Ystävällisin terveisin

Erkki Ryynänen
Ryynästen Sukuseura ry:n hallituksen puheenjohtaja
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HALLITUS
Erkki Ryynänen, puheenjohtaja
Tom Ryynänen, varapuheenjohtaja
Raili Kulmala, sihteeri
Erkki O. Ryynänen, rahastonhoitaja
Helena Ryynänen, päätoimittaja
Outi Niemenmaa
Kullervo Ryynänen
Kyösti Ryynänen

sähköposti ja osoite
erkki.ryynanen@gmail.com
Lohenevä 3 A, 02170 Espoo
tom.ryynanen@welho.com
Punavuorenkatu 17 C 43, 00150 Helsinki
raili.r.kulmala@gmail.com
Betaniankatu 12 A 23, 20810 Turku
ryynaer@gmail.com
Simotuntie 7, 33480 Ylöjärvi
helena.ryynanen@luukku.com
Kelohongantie 14 E 27, 02120 Espoo
outi.niemenmaa@gmail.com
Maasälväntie 16 N 84, 00710 Helsinki
kullervoryynanen@hotmail.com
Kauppakatu 15 B 9, 70100 Kuopio
kyosti.ryynanen@kolumbus.fi
Hämeentie 16 D 67, 00530 Helsinki

puhelin
0400 447145
09 6224436
045 8767345
0400 788646
0400 454336
040 7544332
040 7609236
050 4113855

