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Ryynästen Sukuseura ry

26.2.2016

Jäsenkirje helmikuu 2016
Hyvät sukuseuran jäsenet!
Tämän jäsenkirjeen tärkeimmät asiat:

* Vuoden 2016 jäsenmaksu
* Sukujuhla toukokuussa Joensuussa
* Kutsu vuosikokoukseen 2016
* Uusia hallituksen jäseniä
* Haluaisimme vanhoja valokuvia Ryynäset-lehteen ja muihin sukuseuran julkaisuihin
Olipahan kunnon talvinen sää pari viikkoa tammikuussa. Sen jälkeen on ollut vähän sitä sun tätä. Mutta ei se
mitään, ilmoja on piisannut jokaiselle päivälle.

Jäsenmaksut ja jäsenistö
Rahastonhoitaja on jälleen ahertanut jäsenmaksulomakkeiden kanssa. Niitä nyt tippuu jokaiselle jäsenelle
tämän jäsenkirjeen mukana. Vuosikokouksessa 2014 päätimme, että jäsenmaksut ovat 20 euroa
henkilöjäseneltä ja 30 euroa perhejäseneltä. Ainais- ja kunniajäsenille on annettu vapaaehtoinen
mahdollisuus kartuttaa tiliämme 10 euron summalla. Sukuseuran tilinumero on FI37 1429 3000 0353 40 ja
eräpäivä 15.3.2016. Jos nyt maksaisit eräpäivään mennessä, niin se vähentäisi rahastonhoitajan
muistutustyötä marraskuussa. Kiitos etukäteen teille, jotka pian varmistatte sukuseuran jäsenyyden.
Kahtena viime vuonna kahdeltakymmeneltä jäseneltä maksu jäi syystä toisesta maksamatta. Hallitus joutui
sääntöjen mukaisesti erottamaan nämä henkilöt sukuseurasta. Lisäksi neljän jäsenen kuoleman ja yhden
jäsenen eroamisen takia jäsenmäärä väheni yhteensä 24:llä. Onneksi saimme uusia jäseniä.
Hallituksen kokouksessa 16.1. totesimme, että sukuseuran jäsentilanne on edelleen erinomainen, vaikka
jäsenmäärä onkin kirjaprojektien jälkeen hieman laskenut. Vuodenvaihteessa henkilöjäseniä oli 321,
perhejäseniä 77, ainaisjäseniä 27 ja kunniajäseniä 5. Näistä kertyy yhteensä 430 jäsentä. Toivomme, että
suurin osa erotetuista palaa takaisin sukuseuran suojiin. Tämän vuoden puolella olemmekin jo saaneet
muutaman uuden jäsenen.

Sukujuhla, sukukokous ja juhlaillallinen lauantaina 14.5.2016 hotelli Kimmelissä Joensuussa
Retki Vuonislahden Paateriin ja Lieksaan sunnuntaina 15.5.2016
Tällä kirjeellä hallitus kutsuu sukuseuran jäsenet ja sukulaisenne Ryynästen sukutapaamiseen. Maaliskuun
lopulla pääsiäisen seutuun ilmestyvän Ryynäset-lehden mukana postitamme yksityiskohtaisia tietoja
sukujuhlasta. Lehden mukana postitamme myös ilmoittautumislomakkeen. Ilmoittautumiset
pyydämme tekemään 15.4.2016 mennessä.
Kaksipäiväinen sukutapaaminen noudattaa jo tutuksi tullutta ohjelmaa. Lauantaina 14.5. pidämme
juhlatilaisuuden, sitten vuosikokouksen ja päivä päättyy juhlaillalliseen.
Tämän jäsenkirjeen lähetämme kaikille sukuseuran jäsenille. Sukujuhlaan osallistuminen ei edellytä
jäsenyyttä. Kertonette tulevasta juhlasta sukulaisillenne.
Olette lämpimästi tervetulleita XIII sukujuhlille. Toivomme runsasta osanottoa. Tulkaa jo hyvissä ajoin
ennen juhlan alkamista klo 13. Tällöin on mahdollisuus nauttia omakustanteinen lounas, voitte tavata
sukulaisianne ja tutustua Ryynästen kättentöiden näyttelyyn.
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Majoitus
Kimmel hotelli – Joensuu
Hotellista on varattu huoneita sukujuhlaan osallistujille. Varauskoodilla ”Ryynänen” saatte huoneen hieman
normaalia hintaa edullisemmin. Tällöin huoneiden hinnat ovat 69 €/1hh/vrk ja 89 €/2hh/vrk.

Kimmelin parkkipaikat ovat valitettavasti maksullisia. Kimmel sijaitsee vain parin sadan metrin päässä
rautatieasemalta ja linja-autoasemalta. Lentokenttäbussit ajavat linja-autoasemalle. Kartta on pääsiäisen
seutuun ilmestyvän Ryynäset-lehden takakannessa.
Hotel Julie
Hotelli sijaitsee aurinkoisella näköalapaikalla Lehmonharjulla, 5 km Joensuun keskustasta. Huoneiden hinnat
alkaen 56 €/1hh/vrk ja 73 €/2hh/vrk.

Junayhteydet
la 14.5.
su 15.5.

Helsinki – Joensuu
Joensuu – Helsinki

7.17 – 11.40
15.17 – 19.42

Lauantai 14.5.2016
11.30-12.45

Lounasmahdollisuus

Ravintola Fransman, alakerta

12.45-13

Pelimannimusiikkia

Sirkkalasalin eteisaula, 5. krs

13-14.30

Pääjuhla, osa 1

Sirkkalasali

14.30-15.15

Kahvitauko

Sirkkalasalin eteisaula (sukuseuran laskuun)

15.15-16.00

Pääjuhla, osa 2

Sirkkalasali

16.30-17.30

Vuosikokous

Sirkkalasali

19-

Juhlaillallinen

Ravintola Riverside, alakerta

Sunnuntai 15.5.2016 klo 8.30-15
7.30-8.15

Aamiainen

8.15-15

Bussiretki Vuonislahden Paateriin ja Lieksaan
* Bussimatka Joensuu – Paateri
* Paaterin alue: Eva Ryynäsen ateljé, kirkko, koti
* Bussimatka Vuonislahti – Lieksa
* Pielisen museo, Lieksan kirkko, Paavo Ryynäsen muistokivi, Pietari Brahe-patsas ja
Lieksan Hovi
* Lounas
* Bussimatka Lieksa-Joensuu

Bussimatkan hinta 10 euroa/hlö. Sukuseura maksaa sisäänpääsymaksut ja opastukset. Lieksassa on
mahdollista nauttia lounas omalla kustannuksella. Bussiretkelle pääsee mukaan noin 50 henkeä
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Pidätämme oikeuden muutoksiin lauantain ja sunnuntain ohjelmissa. Lähetämme tarkemman ohjelman
Ryynäset-lehden mukana maaliskuun lopulla.

Näyttely
Perinteiseen tapaan Ryynäs-näyttelyssä tulee olemaan nähtävänä monenlaisia hienoja kättentöitä, kuten
maalauksia, akvarelleja, koruja, tekstiilitöitä, taidelasitöitä yms. Osa näytteilleasettajista myy töitään
käteisellä. Ehtona näyttelyn järjestämiselle on, että vähintään kolme näytteilleasettajaa on ilmoittautunut
20.4. mennessä. Kutsumme siis jäseniä tuomaan töitään esille näyttelyyn!
Gunvor Ryynänen on ystävällisesti lupautunut näyttelyvastaavaksi. Ottakaa häneen yhteyttä sopiaksenne
tarkemmin minkälaisia töitä tuotte, ja mikä on pöytä- tai tilatarpeenne. Näyttelytila on lukittavissa.
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Gunvorin yhteystiedot:
 osoite: Punavuorenkatu 17 C 43, 00150 Helsinki
 s-posti: gunvor.ryynanen@welho.com
 puh.: 040 5788407

Stipendit
Olemme halukkaita jatkamaan stipendien myöntämistä myös Kimmelin sukujuhlassa. 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 maaliskuun
loppuun mennessä.

Vuosikokous
Ryynästen Sukuseura ry:n vuosikokous pidetään hotelli Kimmelissä lauantaina 14.5.2016 klo 16.00.
Vuosikokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaaminen
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
8. Hyväksytään muutokset sukuseuran sääntöihin
9. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvioesitys
10. Päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle tilikaudelle (vuodet 2017 ja 2018)
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
12. Kahden varsinaisen ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta
13. Sukuseuralle uusia toimintamuotoja: ehdotuksia, keskustelua (jäsenet/hallitus)
14. Hallituksen mahdollisesti esille tuomat asiat
15. Kokouksen päättäminen
Mikäli seuran jäsen haluaa saada asiansa vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on siitä ilmoitettava
kirjallisesti sukuseuran hallituksen puheenjohtajalle ennen kokousta.
Hallituksen jäsenet
Hallituksesta yksi jäsen on jäämässä pois. Hallitus tulee vuosikokouksessa ehdottamaan, että kokous valitsisi
1-2 uutta jäsentä ”kasvamaan” hallitustyöskentelyyn. Pyydän sukuseuran toiminnasta innostuneita henkilöitä
ilmoittamaan kiinnostuksestaan allekirjoittaneelle ja samalla lähettämään tietoja itsestään, jotta heidät
voidaan esitellä vuosikokouksessa. Sukuseuran jäsenet voivat myös ehdottaa sopiviksi katsomiaan henkilöitä
ehdolle hallitukseen ennen vuosikokousta tai vuosikokouksessa.

Ryynäset-lehti XIX
Tämän vuoden Ryynäset-lehti on saatu valmiiksi ja se on menossa painoon. Pyrimme postittamaan sen
pääsiäislukemiseksi. Jälleen lehdestä tuli paksu, 60-sivuinen.
Toistan pyyntöni saada teiltä vanhoja valokuvia 1800-luvulta julkaistavaksi Ryynäset-lehdessä. Voisitte
lähettää skannatut kuvat sähköpostilla Helena Ryynäselle. Toisena vaihtoehtona olisi 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.
Meillä on pula vanhoista valokuvista Ryynäset-lehteä ja muita sukuseuran tarpeita varten.

Sukukirjat ja niiden ylläpito
Sukututkimusta jatketaan edelleen. Aina löytyy uusia ryynässukuisia henkilöitä. Entisiä sukutietoja
päivitetään sitä mukaa kun tietoja saadaan. Pyydän lähettämään muutos-, korjaus- ja lisäystietoja tulevia
painoksia varten seuraaville henkilöille:
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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)
Tiedoksenne, että tällä hetkellä Pohjois-Savon sukukirjaa on jäljellä vielä 3 kpl, Pohjois-Karjalan sukukirja
on myyty loppuun ja Peräpohjolan sukukirjaa on vielä noin 35 kpl. PS-kirjaa voitte tilata minulta ja PP-kirjaa
Helena Ryynäseltä. Yhteystiedot ovat tämän kirjeen lopussa.

Sukuseuran 25-vuotishistoriikki tai muu vastaava julkaisu
Vuonna 1993 perustettu sukuseura täyttää 25 vuotta kolmen vuoden päästä. Edellisissä
jäsenkirjeissä mainitsin hallituksessa heränneestä ajatuksesta laatia historiikki sukuseuran
taipaleesta.
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.
Erityisen kiinnostuneita olemme saamaan valokuvia varhaisimmista sukujuhlista: Lieksa 1994, Iisalmi 1995,
Rovaniemi 1996, Joensuu 1998, Kuopio 2000. Ryhtykääpä siis etsimään vanhoista valokuvistanne sopivia
kuvia.
Mikäli emme saa riittävästi valokuvia ja kirjoituksia, joudumme luopumaan historiikista. Saanemme
kuitenkin hyvän kirjoituksen vuoden 2018 Ryynäset-lehteen. Tarvitsemme apuanne hyvät jäsenet.

Rahastonhoitaja ja jäsenrekisterin ylläpitäjä
Mikäli teidän osoitteenne on muuttunut, muistakaa ilmoittaa muutoksesta rahastonhoitajalle ja jäsenrekisterin
ylläpitäjälle Erkki O. Ryynäselle.
Ystävällisin terveisin

Erkki Ryynänen
Ryynästen Sukuseura ry:n hallituksen puheenjohtaja
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
050 5850513
045 8767345
0400 788646
0400 454336
040 7544332
040 7609236
050 4113855

