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Jäsenkirje helmikuu 2019
Hyvät sukuseuran jäsenet!
Tämän jäsenkirjeen tärkeimmät asiat:

* Kullervo Ryynäsen poismeno
* Vuoden 2019 jäsenmaksu ja jäsenyys
* Ensi kesän kesätapaamiset
Hyvää alkanutta vuotta kaikille lukijoille! Tänä talvena olemme päässeet nauttimaan entisaikojen lumisesta
talvesta. Ohjelmassamme on paljon retkeilyä lumettomaan aikaan. Tulkaa mukaan!

Kullervo Ryynänen
Surullisin mielin ilmoitan, että sukuseuramme pitkäaikainen rahastonhoitaja ja hallituksen jäsen Kullervo
Ryynänen poistui ajasta iäisyyteen äkillisesti 10.11.2018 Kuopiossa. Hän oli syntynyt 28.8.1947 Ilomantsissa.
Kullervo toimi sukuseuran rahastonhoitajana 1993-2012. Ansioistaan rahastonhoitajana ja pitkäaikaisena
Ryynästen sukuseuran hallituksen jäsenenä vuodesta 1996 lähtien kuolemaansa saakka, Ryynästen
sukuseura myönsi Kullervolle kunniajäsenyyden 2012.

Jäsenmaksut ja jäsenistö
Vuosikokouksessa 2018 päätimme, että jäsenmaksuja nostetaan viidellä eurolla. Siten jäsenmaksut ovat 25
euroa henkilöjäseneltä ja 35 euroa perhejäseneltä. Ainais- ja kunniajäsenille on myönnetty vapaaehtoinen
mahdollisuus kartuttaa tiliämme 15 euron summalla. Sukuseuran tilinumero on FI37 1429 3000 0353 40 ja
eräpäivä 10.3.2019.
Pyydän teitä ystävällisesti maksamaan jäsenmaksut tämän kirjeen mukana olevan maksulomakkeen
mukaisesti. Kiitän jo etukäteen uskollisten jäsenten maksusuorituksista. Ja etukäteen erikoiskiitos
maksaville ainaisjäsenille.
Pidimme hallituksen kokouksen 19.1.2019. Kokouksessa valitettavasti jouduimme sääntöjen mukaan
poistamaan jäsenistöstä 13 henkilöjäsentä ja kaksi perhejäsentä. Tällä hetkellä sukuseurassa on 283
henkilöjäsentä, 73 perhejäsentä, 27 ainaisjäsentä ja 5 kunniajäsentä, ts. meitä on yhteensä 388 jäsentä.
Sukuseuran rahatilanne on normalisoitunut. Sukukirjojen myynneistä kertyneitä varoja on käytetty lähinnä
sukujuhlien hyväksi. Tarkoituksella olemme budjetoineet tappiollisia vuosia.

Kesätapaamisia 2019
Hallitus pyrkii parhaan kykynsä mukaisesti toteuttamaan jäsenistön toiveita. Sukujuhlassa tehdyn kyselyn
mukaan monet vastaajat toivoivat jatkossa paikkakuntakohtaisia kesätapaamisia, joille toki muualtakin
kotoisin olevat voivat osallistua. Tapahtumat on tarkoitettu sukuseuran jäsenille ja heidän lähipiirilleen.
Pohdinnan tuloksena voimme nyt esitellä neljä erillistä kesätapahtumaa ensi kesäksi. Retket sopivat hyvin
myös nuorille, lapsille ja lastenlapsille.
1. Kesäretki Saarenmaalle 3.-6.6.2019
Sukuseura toteuttaa kesämatkansa 3.– 6. 6. Eckerö Linjalla Saarenmaan Kuressaareen. Kysyimme lokakuun

jäsenkirjeessä, ketkä olisivat kiinnostuneet retkestä, jonka 3 hotelliyön perushinta on 106 euroa/henkilö
sisältäen edestakaisen laivamatkan Helsingin ja Tallinnan välillä. Kuvasimme matkan sisältöä ja hotellin
palveluja ja saimme jouluun mennessä 22 alustavaa ilmoittautumista. Määrä on riittävä Eckerön pakettia
varten, joten lähdemme matkalle.
Vielä on tilaa ainakin 8 henkilölle. Olemme varanneet hotelli Rüütlissä vain tietyn määrän parvekkeellisia
huoneita, joista on rantanäkymä linnan tuntumassa. Voit ilmoittautua mukaan, mieluiten sähköpostilla
vielä helmikuussa tom.ryynanen@welho.com (puh. 050-5850513) ja samalla pyytää tarpeellisia lisätietoja.
Kerro henkilömäärä, tuleeko lapsia mukaan ja otatko oman autosi mukaan lautalle. Matkan maksu
sukuseuralle (tai peruutus) viimeistään 10.4. Silloin olette varmaan myös saaneet lehtemme, mutta
huonekiintiömme ehkä on lopussa. Uusille ilmoittautuneille Tom Ryynänen kertoo helmikuun aikana lisää
yksityiskohtia yhteisestä aamiaisesta laivalla (14 €/hlö), bussimatkasta Virossa, retkestä Saarenmaalla ym.
2. Retki Oulusta Hailuotoon 6.7.2019
Hailuoto alkoi syntyä merenpohjan kohoamisen seurauksena vasta vajaa 2000 vuotta sitten ja kohoaminen
jatkuu edelleen noin 1 cm vuodessa. Hailuodosta muodostui tärkeä vanha merenkulku- ja kalastuspaikka.
Saaren ainutlaatuinen luonto ja kansallismaisema ovat jo nähtävyys sinänsä.
Retki alkaa Oulun rautatieasemalta klo 9.30. Pohjoisen suunnalta junalla tulevat ehtivät aamulla,
pääkaupunkiseudulta päin tulevat ehtivät yöjunalla tai voivat kuten muutkin yöpyä Oulun hotelleissa tai
Hailuodon Luotsihotellissa itse yöpymisensä varaten. Liikumme bussilla ja lautalla Luodolle ja palaamme
Ouluun noin klo 17. Luotsihotelliin yöpymään jääville järjestetään paluu Ouluun seuraavana päivänä
tarpeiden mukaan todennäköisesti yksityisautoilla.
Retken aikana tutustumme saaren ainutlaatuiseen luontoon. Saaren länsikärjessä käymme 1871
rakennetussa Marjaniemen majakassa ja sen lähituntumassa olevassa Metsähallituksen luontonäyttelyssä.
Sitten nautimme lounaan Luotsihotellissa ja sen jälkeen on sukuseuralaisten vapaamuotoinen tapaaminen
Helena Ryynäsen vetämänä yhteensä noin kaksi tuntia. Jatkamme vielä tutustumalla Kniivilän
kotiseutumuseoon ja Talonpoikaismuseoon Pöllässä samalla Luotoa kierrellen ja maisemia ihaillen.
Kokopäiväretken hinta-arvio on 50-70 €/henkilö. Hinta riippuu osallistujamäärästä. Hintaan sisältyy matkat,
lounas, kahvi, pääsymaksut ja opastus. Ilmoittautumiset Helena Ryynäselle yhteystietoineen osoitteella
helena.ryynanen@luukku.com tai 0400 454336 tai Kelohongantie 14 E 27, 02120 Espoo viimeistään 19.5.,
jonka jälkeen Helena antaa retken lopullisen hinnan ennen maksamista sukuseuran tilille FI37 1429 3000
0353 40 viimeistään 31.5.
Mahdollinen majoitus itse varaten Oulun hotelleista tai Hailuodon Luotsihotellista info@luotsihotelli.fi tai
puh. 040 1923464. Suositellaan varhaista yhteydenottoa, varauskiintiöitä ei ole.
3. Kesäretki Pohjois-Savossa 3.8.2019
Sukuseura toteuttaa kesäretken bussilla reitillä Kuopio-Pöljä-Alapitkä-Karvasalmi-Lapinlahti-Kuopio.
Lähtö Rauhalahden kylpylähotellista, noutoja tarvittaessa muista hotelleista Kuopiossa ja Siilinjärveltä
kylpylähotelli Kunnonpaikasta.
Ensimmäinen etappi on Pöljän entisöity pysäkki. Pöljä on ikivanha kylä, joka näkyy jo sukukirjan
vanhimmassa kartassa. Juhani Aho yöpyi koulumatkallaan Iisalmesta Kuopioon Pöljällä. Rautatie
rakennettiin Pöljälle v. 1902 ja pysäkki on tyypillinen pieni rautatieasema, joka on kylän keskus. Rautatie
mullisti liikkumisen ja sillä oli suuri merkitys kylän kehitykselle. Pöljä on murrerunoilija Kalle Väänäsen
kotikylä. Pöljällä juomme kyläyhdistyksen laittamat kahvit, suolainen ja pieni makea. Kuulemme Pöljän
historiasta, rautatien merkityksestä ja Kalle Väänäsen runon.

Sitten jatkamme kohti Lapinlahtea. Käännymme viitostieltä Pajujärvellä Alilammentielle ja sitten
Kirjomäentietä Karvasalmeen, jossa Onkiveden rannalla sijaitsee Ryynästen ”alkukoti”, sinne Ryynäset
muuttivat 1500-luvun alkupuolella. Reitillä pysähtelemme Jussilansaaren talon pihalla ja osallistujien
toivomuksen mukaisesti. Silmittelemme Karvasalmen pienellä urheilukentällä kylää ja Onkivettä. Jatkamme
Kivistöntietä, joka on maisemareitti Lapinlahtea kohti, välillä hyviä näkymiä Onkivedelle ja muuten
tyypillistä elävää pohjoissavolaista maalaismaisemaa. Bussissa kerrotaan Ryynäs-suvun vaiheista.
Lapinlahdella menemme Luova Puu Galleria-Cafe’hen. Rakennus on 1800-luvulta. Galleriassa on nykyisen
pitäjän Hannah Weisenbergin äidin Raija Weisenbergin puuveistoksia. Syömme keittolounaan.
Seuraava kohde on Väärnin pappila, joka on Juhani Ahon synnyinpappila. Minna Kettusen esitys pappilan
historiasta ja Halosten taiteilijaperheistä, jotka kuuluvat myös Ryynästen sukuun. Päälle juomme kahvit.
Sitten Taidemuseo Eemiliin, nimetty kuvanveistäjä Eemil Halosen mukaan.
Paluumatkalla poikkeamme Alapitkällä asutusmuseoon. Sodan jälkeen Lapinlahdelle ja muuallekin PohjoisSavoon asutettiin runsaasti evakkoja Karjalasta, Lapinlahden väkiluku nousi 20%. Asutusmuseo on Yrjö
Muren perheen tyypillinen asutustila alkuperäisessä asussaan. Museon välittömässä läheisyydessä on
Suomen maatalousministeriön silloisen asutustoiminnasta vastaavan Veikko Vennamon patsas ja tsasouna.
Paluu Kuopioon samaa reittiä.
Retken hinnaksi olemme arvioineet 55-65 €/henkilö. Hinta riippuu osallistujamäärästä. Ilmoittautumiset
yhteystietoineen Ulla Maija Ritaselle osoitteella um.ritanen@gmail.com tai 0405151683 tai Snellmaninkatu
7 B 18, 70100 Kuopio viimeistään 19.5., jonka jälkeen Ulla Maija antaa retken lopullisen hinnan ennen
maksamista sukuseuran tilille FI37 1429 3000 0353 40 viimeistään 31.5.
Jokainen vastaa majoituksestaan itse. Suositeltavaa varata huone hyvissä ajoin. Alla kaksi hotellia.
*Rauhalahden kylpylähotelli, Kuopio. Tiedustelut 030 608 30 tai myynti@rauhalahti.fi.
*Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi. Tiedustelut 044 7476 560 tai myynti@kunnonpaikka.com.
4. Muikkumarkkinat Vuonislahdessa 21.9.2019
Kesäkauden viimeinen tapaaminen Vuonislahden Muikkumarkkinoilla 21.9. jäi Kullervo Ryynäsen
hoidettavaksi. Valitettavasti Kullervo kuoli kohta sen jälkeen, emmekä tiedä ketkä mahdollisesti ovat
alustavasti ilmoittautuneet. Nyt tarkoituksena on edelleen informoida jäseniä pienimuotoisemmasta
tapaamisesta Muikkumarkkinoiden yhteydessä, mutta järjestely on vielä kesken. Vuonislahden ja Lieksan
alueella 3-4 henkilöä tietää sukuseuran toivomuksesta järjestää sukulaisille tapaamisen, ehkä ensin kahvi
tai lounas Herranniemessä tai yhteinen ohjelma muussa kohteessa, alueellisena järjestelynä tällä kertaa.
Toivommekin että olette yhteydessä asiasta keskenänne. Helpointa on, että jokainen maksaa omat kulunsa
tässä tapauksessa. Toukokuussa informoimme lisää uudessa jäsenkirjeessä, miten asia on edennyt. Jäsenet
voivat alustavasti ilmoittautua mukaan (ehkä muutama jäsen uudestaan) Matti Ryynäselle, sähköpostilla
matti.j.ryynanen@outlook.com.

Ryynäset-lehti XXII
Tämän vuoden Ryynäset-lehteä on kirjoiteltu ahkerasti. Suurin osa artikkeleista on valmiita ja lehti
saataneen postiin ennen pääsiäistä.
Niitä vanhoja valokuvia 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta kovasti kaipaillaan julkaistavaksi Ryynäsetlehdessä. Voisitte lähettää skannatut kuvat sähköpostilla Helena Ryynäselle. Toisena vaihtoehtona olisi
lähettää alkuperäiset kuvat Helenalle. Skannattuaan kuvat hän palauttaisi ne takaisin. Meillä on pula
vanhoista valokuvista Ryynäset-lehteä ja muita sukuseuran tarpeita varten.

Kotisivut
Sukuseuran kotisivuja uudistaa Erkki O. Ryynänen parhaillaan IT-kaverinsa Saku Salon kanssa. Toivottavasti
saamme uudet sivut lähiaikoina käyttöömme.

Sukuseuran 25-vuotishistoriikki
Saimme historiikin valmiiksi Gustavelundin sukujuhlassa julkaistavaksi. Historiikkia myymme edulliseen
hintaan 5 euroa + postimaksu.

Sukukirjat ja niiden ylläpito
Ota jälleen huomioon Pohjois-Karjalan sukutiedoston ylläpitäjän vaihtuminen. Erkki O. Ryynänen on
lupautunut hoitamaan sukutiedoston ylläpitämistä. Hän mapittaa saamansa tiedot, jotta ne voidaan
myöhemmin syöttää Sukujutut-tiedostoon. Pyydän lähettämään muutos-, korjaus- ja lisäystietoja seuraavia
painoksia varten seuraaville henkilöille:
Pohjois-Savon sukutiedosto
* Raili Kulmala (Betaniankatu 12 C 74, 20810 Turku, raili.r.kulmala@gmail.com, 045 8767345)
Pohjois-Karjalan sukutiedosto
* Erkki O. Ryynänen (Simotuntie 7, 33480 Ylöjärvi, ryynaer@gmail.com, 0400 788646)
Peräpohjolan ja Pohjois-Pohjanmaan sukutiedosto
* Helena Ryynänen (Kelohongantie 14 E 27, 02120 Espoo, helena.ryynanen@luukku.com, 0400 454336)
Peräpohjolan ja Pohjois-Pohjanmaan sukukirjaa voitte ostaa Helena Ryynäseltä ja minulta. Kirjaa on vielä
vajaa 30 kpl. Yhteystiedot ovat tämän kirjeen lopussa.

Yhteystietojen muutokset
Mikäli teidän postiosoitteenne, sähköpostiosoitteenne tai puhelinnumeronne 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
Sakari Ryynänen, varapuheenjohtaja
Raili Kulmala, sihteeri
Erkki O. Ryynänen, rahastonhoitaja
Helena Ryynänen, päätoimittaja
Outi Niemenmaa
Rauno Ryynänen
Tom Ryynänen

sähköposti ja osoite
erkki.ryynanen@gmail.com
Lohenevä 3 A, 02170 Espoo
sakari.ryynanen@elisanet.fi
Birger Jaarlin katu 12b A 12, 13100 Hämeenlinna
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
rauno.ryynanen@gmail.com
Peltotie 1 A 4, 37600 Valkeakoski
tom.ryynanen@welho.com
Punavuorenkatu 17 C 43, 00150 Helsinki

puhelin
0400 447145
040 5761440
045 8767345
0400 788646
0400 454336
040 7544332
044 5481277
050 5850513

