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Ryynästen Sukuseura ry

21.2.2015

Jäsenkirje helmikuu 2015

Hyvät sukuseuran jäsenet!
Tämän jäsenkirjeen tärkeimmät asiat:

* Vuoden 2015 jäsenmaksu
* Välivuositapaamiset 2015
* Sukuseuran 25-vuotishistoriikki
Eiköhän pahin talvi ala olla jo takanapäin ja katse on jo kevättä kohti. Aivan täällä etelässä olemme
poteneet lumen vähyyttä. Hiihtelyt ovat jääneet vähäisiksi.
Jäsenmaksut ja jäsenistö
Taas on vuosi vaihtunut ja on jäsenmaksukeräyksen aika. Tämän kirjeen mukana saat kolme eri paperia,
joista yksi on sukuseuran jäsenmaksulomake. Vuosikokouksessa päätimme, että jäsenmaksut ovat entiset 20
euroa henkilöjäseneltä ja 30 euroa perhejäseneltä. Ainais- ja kunniajäsenillä on mainio vapaaehtoinen
mahdollisuus kartuttaa tiliämme 10 euron summalla. Sukuseuran tilinumero on FI37 1429 3000 0353 40 ja
eräpäivä 15.3.2015. Kun hoidat maksun eräpäivään mennessä, niin homma on siltä osin hoidettu ilman
karhuamista loppuvuodesta.
Tämän vuoden alussa jäsenistön kokonaismäärä oli 442, joista henkilöjäseniä 329, perhejäseniä 80,
ainaisjäseniä 28 ja kunniajäseniä 5. Kokonaismäärässä ei ole mukana 17 jäsentä (13 henkilöjäsentä ja 4
perhejäsentä), jotka hallitus sääntöjen mukaan poisti jäsenrekisteristä maksamattomien jäsenmaksujen takia.
Uusia jäseniä saatiin sen verran, että jäsenmäärä laski vain yhdellä jäsenellä viime vuoden alun
jäsenmäärästä 443. Toivottavasti suurin osa eronneista ja erotetuista palaa takaisin sukuseuran suojiin.
Tämän vuoden puolella uusia jäseniä on saatu jo seitsemän, joten tällä hetkellä jäsenmäärä on ilahduttava
449.
Hallitus pyrkii pitämään sukuseuran toiminnan vireänä, jotta jäsenet olisivat tyytyväisiä ja aktiivisia
osallistumaan toimintaan, eivätkä jäisi pois sukuseurasta. Ystävällisesti pyydän jokaista jäsenmaksulapun
saajaa suorittamaan maksusuorituksen unohtamatta sitä. Kiitän etukäteen maksusuorituksistanne.

Välivuositapaamiset
Hallitus on päättänyt järjestää tänä vuona kaksi erillistä välivuositapaamista. Molemmat ovat lähellä
Ryynästen juuria. Nyt haluaisimme mukaan mahdollisimman paljon myös sellaisia jäseniä, jotka syystä tai
toisesta eivät ole osallistuneet sukuseuran tilaisuuksiin. Tulkaa nyt joukolla mukaan, ja tuokaa sukua
mukananne.
Myös huhtikuussa ilmestyvään Ryynäset-lehteen tulee infoa välivuosiretkien sitovasta ilmoittautumisista ja
maksupäivistä. Järjestelyjen takia olisi tärkeää saada jo maaliskuun puoliväliin mennessä
ennakkoilmoittautumiset risteilylle ja huhtikuun puoliväliin mennessä Tornionlaakson retkelle. Näin
voimme paremmin tarkentaa ohjelmia ja mahdollisia kuljetuksia.
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* Risteily Pohjois-Savossa
Kesäkuun toisena lauantaina 13.6.2015 järjestämme risteilyn m/s Osmo-laivalla Kuopiosta Lapinlahden
edustalle saakka. Kuopion satamasta lähdemme klo 9 ja seilaamme Kallavedellä Kallansiltojen alitse
Ruokovedelle ja edelleen Maaninkajärvelle. Sieltä pääsemme Ahkiolahden kanavan kautta Onkivedelle, jota
voidaan aiheesta kutsua myös Ryynäs-järveksi. Onkiveden rannoille Ryynäset asettautuivat asumaan 1500luvulla. Laivamatka jatkuu edelleen Lapinlahden korkeudelle saakka. Laiva palaa takaisin Ahkiolahden
kanavalle, jossa varsinainen risteily päättyy klo 17. Suurin osa osallistujista kuljetetaan busseilla Kuopioon,
ehkä jatkamaan juhlintaa ”Kuopio tanssii ja soi”-tilaisuuksissa. Osa kenties vaihtoehtoisesti nauttii
laivamatkasta takaisin Kuopioon saakka. Baari on auki koko ajan, ehkä syötävääkin saa.
Nyt on oivallinen tilaisuus osallistua risteilylle, koska
- monella on lyhyt matka Kuopioon
- koulut ovat loppuneet ja on paikallaan virkistää ja palkita lapsia lukuvuoden uurastuksen jälkeen
- Etelä-Suomeen ja muualle muuttaneilla on hieno tilaisuus viedä sekä lapsiaan että vanhempia sukupolvia
yhteiselle laivaristeilylle, taikka isovanhemmilla viedä lapsenlapsia kesäretkelle
- on mahdollista nähdä kappale kauneinta Suomea alkukesän vehreydessä
Savolais-Ryynästen juuret ovat risteilyreitin varrella. Hyvin kiistattomasti on selvitetty, että myös karjalaisRyynästen varhaisjuuret ovat samoilla seuduilla Pohjois-Savossa. Sieltä Ryynäsiä on aikoinaan muuttanut
myös Kainuuseen, Peräpohjolaan ja Pohjanmaalle. Kaikilla teillä, hyvät sukuseuran jäsenet ja sukulaisenne,
on todella hyviä syitä tulla mukaan yhteiselle laivaretkellemme.
Iisalmesta pääsee aamulla junalla Kuopioon klo 7.27-8.23. Paluujuna on klo 18.39-19.41.
Tarvittaessa järjestämme aamulla maksullisen bussikuljetuksen Joensuusta Kuopion matkustajasatamaan.
Minimimäärä 15 henkeä. Linja-autovuoro Kuopiosta Joensuuhun on klo 18.20-20.25.
Pohjois-Karjalan Ryynäsille ja muillekin tiedoksi, että seuraavana päivänä, 14.6., Eva ja Paavo Ryynäsen
taiteilijakodissa Paaterissa on avoimet ovet, juhlaesitelmä ja konsertti. Maanantaina 15.6. julkistetaan kirja
”Eva Ryynänen – kuvanveistäjä korpien kätköistä” ja vielä sen jälkeen on juhlakonsertti ”Paateri soi – Eva
Ryynänen 100 v” (Ryynästen sukuseura ei ole järjestelyissä mukana).
Nyt kannattaa pikaisesti ilmoittautua risteilylle alustavasti 15.3.2015 mennessä, sillä laiva saattaa täyttyä
nopeasti. Laivaan mahtuu 150-200 henkeä. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 1.5.2015 mennessä. Katso
erillistä infoesitettä risteilystä.

* Retkeily Peräpohjolassa
Toisen välivuositapaamisen järjestämme perjantaina 17.7.2015 Tornionlaakson maisemissa. Lähdemme klo
8.30 tilausajobussilla Park-hotellin edestä, Itäranta 4, Tornio (entinen Kaupunginhotelli). Tarvittaessa
haemme retkeläisiä Tornion rautatieasemalta.
Ihailemme aluksi Kukkolankosken kansallismaiseman kuohuja. Jatkamme Karungin Ryynäsenpäähän
Juholaan, jonne saavumme n. klo 9.30. Ensimmäinen Ryynänen muutti Tervolasta Vähä-Mustajärven
rantaan ja perusti maatilan 1770-luvulla. Tutustumme siellä toisiimme, kuulemme Pentti Ryynäseltä talon
historiasta ja juomme aamupäiväkahvit voileipien tai muun suolaisen tarjottavan kanssa (sukuseura tarjoaa).
Reilua tuntia myöhemmin jatkamme matkaa Aavasaksalle, jossa olemme noin klo 11.30 – 13.30. Ehdimme
ihailla tätäkin kansallismaisemaa ja syödä lounaan (lounas ei kuulu retken hintaan). Tiedot
lounasvaihtoehdoista ilmoitetaan retkeläisille myöhemmin. Ajamme Ruotsin Ylitorniolle komeiden siltojen
kautta. Siltojen välissä olevalla saarella on Övertorneå Cruising –tapahtuman autonäyttely, jonne on ainakin
muina vuosina ollut ilmainen pääsy. Ihailemme vanhoja amerikanrautoja noin tunnin verran. Jos mahdollista,
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käymme Pohjoiskalotin kulttuuri- ja tutkimuskeskuksessa (Nordkalottens Kultur och Forskningscentrum),
mutta koska retkemme on parhaimpaan kesäloma-aikaan, varmistuu vasta kesäkuun alussa, saammeko sieltä
jonkun kertomaan keskuksen toiminnasta. Keskus on aarreaitta niille, joiden sukujuuria on Tornionlaaksossa
tai Pohjoiskalotilla, mutta kiinnostava käyntikohde muillekin. Kaikkiaan olemme Övertorneåssa kaksi tuntia.
Tutustumme Kukkolankoskeen myös Ruotsin puolelta ja jatkamme Haaparantaan. Pienen
kaupunkikierroksen jälkeen palaamme Tornioon klo 18.30 mennessä. Tornio ja Haaparanta ovat kasvaneet
yhteen kaksoiskaupungiksi, ja niillä on yhteinen uusi linja-autoasemakin Haaparannan puolella.
Torniossa voimme vielä jatkaa yhdessäoloa.
Kulkuyhteyksiä: Junien kesäaikatauluja ei tätä kirjoitettaessa ole tiedossa. Talvella Tornioon tulee yöjuna
Helsingistä vain joinakin aamuina, mutta Kemiin joka aamu. Kemin rautatieasemalta tulee linja-auto ainakin
kerran tunnissa Tornioon. Matkaa on 28 km. Päivän ainoa lento Helsingistä lähtee heinäkuussa klo 16.45
Kemiin (ei lauantaisin), ja kentältä on kuljetus Tornioon (kuljetus varattava etukäteen).
Yksi majoitusvaihtoehto on Park Hotel Tornio, joka on täysin remontoitu entinen Kaupunginhotelli, osoite
Itäranta 4, Tornio. Sieltä on varattu Ryynästen Sukuseuran nimellä huonekiintiö ajalle 16.7 -18.7. Hinta
yhdeltä yöltä on 98 €. Varaa kiintiöstä oma huoneesi 16. kesäkuuta mennessä itse suoraan hotellista. Ei ole
pakko varata molempia öitä. Tätä kirjoitettaessa hotellia ei ole vielä avattu, ja toistaiseksi varaukset tehdään
osoitteella info@phtornio.fi. Lisätietoja ilmestyy hotellin sivuille www.phtornio.fi. Torniossa on myös pieni
hotelli Olof, puh. 0 500 690 980, ks. www.hotelliolof.fi/. Haaparannalla on useita hotelleja.
Ilmoittaudu Tornionlaakson retkelle alustavasti 15.4.2015 mennessä, koska osanottajia on oltava vähintään
15, jotta retki toteutuisi. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 1.6.2015 mennessä. Ks. erillinen infoesite.

Sukukirjat ja niiden ylläpito
Urho Virkkusen uusi sähköpostiosoite on u.virkkunen@telemail.fi. Urho ylläpitää ja päivittää PohjoisKarjalan sukuhaaran sukukirjaa. Hänen osoitteensa on Koski-Jaakon katu 75 C 25, 81700 Lieksa ja puh.
0400- 278358.
Lähettäkää muutokset Pohjois-Savon kirjan osalta sukuseuran sihteerille Raili Kulmalalle ja Peräpohjolan
kirjan osalta Helena Ryynäselle. Molempien yhteystiedot alla.
Tiedoksenne, että tällä hetkellä Pohjois-Savon sukukirjaa on jäljellä vielä 9 kpl, Pohjois-Karjalan sukukirja
on myyty loppuun ja Peräpohjolan sukukirjaa on vielä noin 50 kpl.

Sukuseuran 25-vuotishistoriikki
Ryynästen Sukuseura ry perustettiin 1993, joten seura täyttää 25 vuotta 2018. Hallituksessa heräsi ajatus
kirjoittaa sukuseuran 25-vuotishistoriikki, joka julkistettaisiin sukujuhlassa 2018. Nimesimme Kullervo
Ryynäsen koordinoimaan historiikin laatimista. Kullervohan on ollut mukana sukuseuran varhaisista
vaiheista alkaen.
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.
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Sukuseuran uudet säännöt
Viime sukujuhlan vuosikokouksessa päätettiin parista sääntömuutoksesta sukuseuran sääntöihin. Tärkein
muutos koski pykälää 3:
Pykälä 3, entinen teksti: Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka
isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran jäsenet
hyväksyy seuran hallitus.
Pykälä 3, uusi hyväksytty teksti: Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta
täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva, sekä tämän puoliso. Yhdistyksen
varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä muukin henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.
Uudet säännöt on laitettu sukuseuran kotisivuille nettiin.
Alkakaapa nyt kerätä sukulaisianne mukaan välivuositapaamisiimme. Oivallinen mahdollisuus järjestää
pieniä sukukokouksiakin. Toivotan kaikille miellyttävää kevättä.
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
09 6224436
045 8767345
0400 788646
0400 454336
040 7544332
040 7609236
050 4113855

