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Ryynästen Sukuseura ry

20.2.2017

Jäsenkirje helmikuu 2017
Hyvät sukuseuran jäsenet!
Tämän jäsenkirjeen tärkeimmät asiat:

* Vuoden 2017 jäsenmaksu
* Kesätapaaminen 2017
* Sukuseuran 25-vuotishistoriikki
* Sähköpostiosoitteet
Jäsenmaksut ja jäsenistö
Vähän nolottaa aloittaa tällä asialla, mutta jälleen rahastonhoitajamme muistaa teitä
jäsenmaksulapulla. Vuosikokouksessa päätimme, että jäsenmaksut ovat edelleen entiset 20 euroa
henkilöjäseneltä ja 30 euroa perhejäseneltä. Kuten aikaisemmin myös nyt annamme ainais- ja kunniajäsenillä
mahdollisuuden kartuttaa tiliämme 10 euron summalla. Sukuseuran tilinumero on FI37 1429 3000 0353 40
ja eräpäivä 15.3.2017. Suosittelen maksusuoritusta nyt lähiaikoina. Muussa tapauksessa
rahastonhoitajamme muistuttaa maksamattomia jäseniä loppuvuodesta.
Tämän vuoden alussa jäsenistön kokonaismäärä oli 421, joista henkilöjäseniä 309, perhejäseniä 80,
ainaisjäseniä 27 ja kunniajäseniä 5. Kokonaismäärässä ei ole mukana 13 jäsentä (12 henkilöjäsentä ja 1
perhejäsen), jotka hallitus sääntöjen mukaan valitettavasti joutui poistamaan jäsenrekisteristä
maksamattomien jäsenmaksujen takia. Kuoleman kautta jäseniä poistui viisi. Uusia jäseniä saatiin sen
verran, että jäsenmäärä laski vain kahdeksalla jäsenellä viime vuoden alun jäsenmäärästä 429. Toivotamme
eronneet ja erotetut takaisin sukuseuran suojiin.
Jäsenistön keski-ikä nousee lähes vuodella vuodessa. Pitemmän päälle tuollainen suunta huolestuttaa. Uusia
nuoria jäseniä tarvitsemme toimintaan mukaan. Löytyisikö heitä lähipiiristänne?
Ystävällisesti pyydän jokaista jäsenmaksulapun saajaa suorittamaan maksusuorituksen unohtamatta sitä
jonnekin. Kiitän etukäteen maksusuorituksistanne. Suomen itsenäisyyden yhtenä teemana on Suomi 100
yhdessä. Myös meidän Ryynäs-suku yhdessä tekemällä jättää jäljen jälkeensä. Pysy mukana hyvässä
seurassa!

Kesätapaaminen
Välivuositapaamiset ovat olleet varsin menestyksellisiä. Siksi hallitus on päättänyt järjestää myös tänä
vuonna välivuositapaamisen. Nimen kylläkin olemme muuttaneet mielestämme sopivammaksi. Nyt
kutsumme sitä kesätapaamiseksi.
Vuosi sitten olimme sukujuhlassa Pohjois-Karjalassa ja siksi päätimme tasapuolisuuden vuoksi järjestää
kesätapaamisen tällä kertaa Pohjois-Savossa. Kaikilla on varsin hyvät yhteydet Kuopioon. Ensi vuonna
teemme Etelä-Suomeen muuttaneille osallistumisen vielä helpommaksi, kun järjestämme sukujuhlan
pääkaupunkiseudulla tai lähellä sitä.
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Tulkaa siis Kuopioon, niin vietämme siellä iloisen sukujuhlan yhdessä. Lyhyesti kerrottuna kesätapaamisen
ohjelma on seuraava:
Lauantaina 5.8. Hotelli Cumulus City Asemassa
- aloituslounas
- vierailu ortodoksikirkon RIISA-museossa
- sukukirja-aineistojen täydentämistilaisuus, ohjelmaa, yhdessäoloa
- illanvietto yhdessä
Sunnuntaina 6.8. Karttulassa
- retki Riuttalan Talonpoikaismuseoon, jossa meillä on opastettu tutustuminen, ohjelmaa ja perinnepuolinen
Riuttala on erityisen ainutlaatuinen paikka, varsinkin lapsille, näyttää miten ennen vanhaan elettiin ja mitä
silloin syötiin. Nyt olisi vaivatonta tulla ryhmän mukana tällaiseen harvinaislaatuiseen paikkaan, jonne ei
tule helpostikaan lähdetyksi omin päin. Katso www.riuttala.fi ja Facebook.
Tarkemmin ohjelmasta on kerrottu tämän kirjeen mukana tulleessa kesätapaamisen esitteessä. Myös
seuraavassa Ryynäset-lehdessä kerromme kesätapaamisesta.
Järjestelyjen takia pyydämme alustavia ilmoittautumisia 28.4. mennessä ja sitovia ilmoittautumisia
maksuineen 15.6. mennessä. Kun tiedämme suurin piirtein osallistujien määrän, voimme paremmin tarkentaa
ohjelmia, bussikuljetuksia ja ruokailuja.
Ei muuta kuin joukolla liikkeelle. Jälleen on erinomainen mahdollisuus osallistua yhteiseen tilaisuuteen, ja
tavata sukulaisia ja tuttuja, sillä
- Kuopioon on helppo tulla eri suunnista
- koulut ovat alkamassa piakkoin kesätapahtuman jälkeen. Riuttalassa lapsille voisi näyttää, miten ennen
vanhaan elettiin. Kyseessä kylläkin on ollut varakas perhe. Nähtävänä on myös eläimiä.
- Etelä-Suomeen ja muualle muuttaneilla on hieno tilaisuus sukuloida samalla matkalla.
Jälleen vetoan myös teihin, jotka harvoin olette olleet mukana sukuseuran tilaisuuksissa. Jos vaan jotenkin
kynnelle kykenette, niin suunnistakaapa kalakukkokaupunkiin päin. Toivomme, että kaikki osallistutte
molempien päivien ohjelmaan, mutta toki halutessanne voitte osallistua vain jompanakumpana päivänä.
Tulkaa nyt joukolla mukaan, ja tuokaa sukua mukananne. Pitäkää samalla vaikka serkustapaamisia.
Iisalmesta pääsee junalla Kuopioon klo 10.17-11.15. Asemalta hotelliin noin 100 m.
Joensuusta pääsee Savonlinjan bussilla Kuopioon klo 8.00-10.30 ja 10.15-12.40. Linja-autoasemalta hotelliin
on noin 200 m matka.
Helsingistä pääsee junalla Kuopioon klo 8.17-12.20.
Yllä olevat ajat otettu kevään aikatauluista. Elokuun aikatauluja ei ole vielä käytettävissä.

Sukukirjat ja niiden ylläpito
Lukekaapa kesätapaamisen esitteestä, kuinka oivallinen tilaisuus olisi Kuopiossa lauantaina 5.8.
päivittää ja lisätä sukunne tietoja sukukirjatiedostoon. Tuokaa kesätapaamiseen tietoja, valokuvia ja
juttuja. Myös sukuhaara-artikkeleita ja muita artikkeleita otamme mielellämme vastaan. Sillä tavalla
aikanaan painettavista sukukirjojen uusista painoksista tulee entistä täydellisemmät. Milloin uusia
sukukirjoja painetaan, riippuu uusien tietojen ja kirjoitusten määristä sekä kiinnostuksista kirjoja
kohtaan.
Ryhtykää siis nyt keräämään uusia, kirjoista puuttuvia tietoja suvustanne viimeisen sadan
vuoden ajalta. Toivomme suurta tietomäärää Kuopioon, mutta myös yksittäiset pienetkin
täydentävät tiedot ovat tervetulleita.
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Kuten jo tiedätte, sukukirjoja päivitetään muutoinkin jatkuvasti:
Urho Virkkunen ylläpitää ja päivittää Pohjois-Karjalan sukuhaaran sukukirjaa. Hänen osoitteensa on KoskiJaakon katu 75 C 25, 81700 Lieksa, puh. 0400 278358 ja u.virkkunen@telemail.fi.
Lähettäkää muutokset Pohjois-Savon kirjan osalta sukuseuran sihteerille Raili Kulmalalle ja Peräpohjolan
kirjan osalta Helena Ryynäselle. Molempien yhteystiedot alla.

Sukuseuran 25-vuotishistoriikki
Ryynästen Sukuseuran 25-vuotishistoriikkiä varten tarvitsemme lisää 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. Joiltakin jäseniltä olemme jo saaneet aineistoa, mutta haluaisimme
paljon lisää.

Sähköpostiosoitteiden kysely
Marraskuun jäsenkirjeen mukana oli sähköpostiosoitteiden kyselylomake. Jos olet jo antanut vastauksesi,
niin kiitos Sinulle. Ellet ole vielä antanut vastaustasi kyselyyn, niin arvostaisin kovasti vastaustasi.
Ryynästen sukuseura on avannut uuden s-postiosoitteen ryynaset.sukuseura@gmail.com. Sukuseura siirtyy
käyttämään enemmän sähköpostia. Hyväksytkö, että esim. jäsenkirjeet lähetämme sähköpostina? Jos Sinulla
ei ole sähköpostiosoitetta, lähetämme jäsenkirjeet mielellämme entiseen tapaan postitse. Jos haluat
jäsenkirjeet molemmilla tavoilla, niin sekin on mahdollista. Vastannet alla oleviin kohtiin:

Minulle saa lähettää jäsenkirjeet sähköpostina:
Kyllä ……….
Ei …….….
Haluan jäsenkirjeet postin kautta kirjeinä:
Kyllä ……….
Ei …….….
Haluan jäsenkirjeet sekä s-postina että postitse: Kyllä ……….
Sähköpostiosoitteeni: ………………………………………………………………..…………
Lähetä vastauksesi ja s-postiosoitteesi jäsenrekisterin ylläpitäjä Erkki O. Ryynäselle tällä lomakkeella
osoitteella:
Erkki O. Ryynänen
Simotuntie 7, 33480 Ylöjärvi
tai s-postina sukuseuran nettiosoitteella:
ryynaset.sukuseura@gmail.com
Alkakaapa nyt haastaa sukulaisianne mukaan kesätapaamiseemme. Oivallinen mahdollisuus järjestää pieniä
sukukokouksiakin. Serkut ja pikkuserkut yhteen. Tällaisia tapaamisia on ollut. Olen kuullut niistä kerrottavan
pelkkää hyvää.
Vielä tiedoksenne, että tämän vuoden Ryynäset-lehti alkaa olla painatuskunnossa. Siitä tulee ennätyspaksu,
peräti 68-sivuinen, korkeatasoinen lehti. Saatte sen pääsiäislukemiseksi. Toivotan kaikille miellyttävää
kevättä.
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
Ulla Maija Ritanen
Kullervo 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 C 74, 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
um.ritanen@gmail.com
Snellmaninkatu 7 B 18, 70100 Kuopio
kullervoryynanen@hotmail.com
Kauppakatu 15 B 9, 70100 Kuopio

puhelin
0400 447145
050 5850513
045 8767345
0400 788646
0400 454336
040 7544332
040 5151683
040 7609236

