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Ryynästen Sukuseura ry    2.6.2018 

 
 

 
Jäsenkirje kesäkuu 2018     

 
 
Hyvät sukuseuran jäsenet! 
 
Tämän jäsenkirjeen tärkeimmät asiat: 
 

* Uusi henkilötietolaki 
* Vuoden 2018 jäsenmaksu 
* Visbyn risteily 
* Sukujuhla elokuussa Tuusulassa 
* Kutsu vuosikokoukseen 2018 
* Hallitukseen uusia jäseniä 

 
Harvoin olemme päässeet nauttimaan niin kesäisistä säistä kuin mitä nyt toukokuussa. Jännityksellä odotamme, 
millainen kesästä tulee. Veikkaisin, että ainakin parempi kuin viime vuonna. 
 

Uusi henkilötietolaki  
 
GDPR (General Data Protection Regulation) on uusi EU henkilötietosuoja-asetus, joka astui voimaan 25.5.2018. 
Meidänkin, kuten kaikkien henkilötietoja keräävien yritysten ja yhteisöjen, on EU:n määräyksen vuoksi 
ilmoitettava jäsenistöllemme seuraavaa: 
- jäsenrekisteriin kerättyjä nimi- ja osoitetietoja ei koskaan luovuteta millekään ulkopuoliselle taholle. Ainoa 
poikkeus tästä on toiminnantarkastusta varten annetut tiedot. 
- jäsenrekisteristä ja yhdistyksestä saa tietonsa pysyvästi poistetuiksi sitä pyytämällä. 
 

Jäsenmaksut ja jäsenistö  
 
Hei aluksi pääsen kiittämään teitä luottamuksesta sukuseuraa kohtaan. Rahastonhoitaja kertoi hallituksen 
kokouksessa 19.5., että 92 % jäsenmaksulomakkeen helmikuussa saaneista on jo maksanut kuluvan vuoden 
jäsenmaksun. Kuinkahan pian pääsemme 100 %:iin? Jos näin kävisi, rahastonhoitajalla ei olisi karhuamishommaa 
marraskuussa. 
Tämän vuoden alusta alkaen hallituksen kokoukseen mennessä sukuseurasta oli eronnut kahdeksan henkilöä 
(enimmäkseen ikääntymisen takia) ja yksi oli kuollut. Uusia jäseniä olemme kuitenkin saaneet jo viisi henkeä. 

Visbyn risteily 

Kuten helmikuun jäsenkirjeessä kerroin, sukuseuramme järjestää 1.-3.7. risteilymatkan Visbyhyn Silja Europa-
laivalla. Ilmoittautuneita matkalle on 19 jäsentä. Kertauksena vielä kokonaisohjelma: 

Sunnuntai 1.7. klo 17.00     Laiva lähtee Helsingin Länsisatamasta (terminaali 1 klo 16.15), illallinen laivassa 
Maanantai 2.7.  klo 10.30     Saapuminen Visby, aamiainen laivassa, opastettu kiertoajelu (3 h) ja vapaa-aikaa 
 klo 20.30     Lähtö Visbystä takaisin Helsinkiin, illallinen laivassa (vaihtoehtona lounas 3.7.) 
Tiistai 3.7. klo 16.00     Saapuminen Helsinkiin, aamiainen laivassa 
 
Jos Sinulla tekisi mieli lähteä risteilylle mukaan, ota yhteys Tom Ryynäseen. Ehkä vielä onnistuisi. 
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Sukujuhla, vuosikokous ja illallinen lauantaina 11.8.2018 hotelli Gustavelundissa 
Tuusulassa 
 
Tällä kirjeellä hallitus kutsuu sukuseuran jäsenet ja sukulaisenne Ryynästen sukutapaamiseen ja 
vuosikokoukseen. Tämän kirjeen mukana postitamme myös ilmoittautumislomakkeen. Ilmoittautumiset 
pyydämme tekemään 20.6.2018 mennessä. 
Kaksipäiväinen sukutapaaminen noudattaa jo tutuksi tullutta ohjelmaa. Lauantaina 11.8. pidämme 
juhlatilaisuuden, sitten vuosikokouksen ja päivä päättyy juhlaillalliseen. Sunnuntaina retkeillään. 
Olette lämpimästi tervetulleita XIV sukujuhlille. Toivomme runsasta osanottoa. Tulkaa jo hyvissä ajoin ennen 
juhlan alkamista klo 13.30. Tällöin on mahdollisuus nauttia omakustanteinen, ennalta maksettu lounas, voitte 
tavata sukulaisianne ja tutustua Ryynästen kättentöiden näyttelyyn. Tämän jäsenkirjeen lähetämme kaikille 
sukuseuran jäsenille. Sukujuhlaan osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä. Kertonette sukujuhlasta sukulaisillenne. 
 
Junayhteydet 
la 11.8.  Kuopio-Helsinki 8.26-12.39 Tikkurilaan 12.24 
 Joensuu-Helsinki 7.00-12.39 Tikkurilaan 12.24 
 Oulu-Helsinki  5.53-11.44 Tikkurilaan 11.29 
Junilla tuleville mielestäni sopivin asema hypätä junasta on Tikkurila. Ystävällisesti ilmoittakaa meille, jos 
haluatte kuljetuksen Tikkurilan asemalta. Asemalta saa vaihtoehtoisesti taksin Gustavelundiin. Matkaa on noin 
15 km. Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta saapuville jää vielä puolisen tuntia aikaa puolisen nauttimiseen 
ennen juhlan alkamista. 
 
Majoitus 
Majoituksen jokainen hoitaa itse. Olemme ennakkoon varanneet Gustavelundista kiintiön tarjoushintaisia 
standardihuoneita sukujuhlaan osallistuville. Kahden hengen huone maksaa 110 €/vrk ja yhden hengen huone 
85 €/vrk.  Hinnat sisältävät aamiaisen. Olemme varanneet myös joitain huoneita perjantaiksi, jos on tarvetta 
majoittua jo silloin hotelliin. Tarjoushinta on voimassa 10.7.2018 saakka varauskoodilla ”Ryynästen sukujuhla”. 
Varaukset voi tehdä puhelimella 09 273751 tai sähköpostilla reception@gustavelund.fi. 
 

Lauantain 11.8. ohjelma 
Klo 11.00- Ilmoittautuminen 
Klo 12.00-13.15 Lounasmahdollisuus 
Klo 13.30-15.30 Sukujuhla, auditorio 

- Tervetuloa-puhe pj. 
- Pelimannimusiikkia; Vantaan Kansanpelimannit 
- Juhlapuhe; Veli Pekka Toropainen: Ryynästen vaiheita 1500-1700 –luvuilla 
- DNA-tietoisku; Outi Niemenmaa 
- Musiikkia; Kukka Lukkarinen ja kumppanit 
- Historiikin julkistus; Kullervo Ryynänen 
- Jäsenten esityksiä? 
- Pelimannimusiikkia ja maakuntalaulut 

Klo 15.30-16.30 Iltapäiväkahvi (sukuseura tarjoaa), historiikin jakelu ja myynti 
Klo 16.30-17.30 Vuosikokous, auditorio 
Klo 19.00-22.00 Illallinen, ravintola Into 

Sunnuntaina 12.8. retki Tuusulanjärven kulttuurikohteisiin Ahola, Ainola ja Halosenniemi 
Sukuseura järjestää sunnuntaina 12.8. mielenkiintoisen retken Tuusulanjärven kulttuurimaisemiin. 
Tuusulanjärven rannalle syntyi 1800-1900 -lukujen vaihteessa huomattava taiteilijayhteisö. Itärannalle 
asettuivat asumaan mm. Juhani Aho, Eero Järnefelt, Pekka Halonen ja Jean Sibelius perheineen. 

Vierailemme Aholassa, Ainolassa ja Halosenniemessä. Tervetuloa kulttuuriretkelle mukaan! 

Ohjelma: 
Klo 9-9.45  Maksut kerätään Gustavelundin aulassa ennen lähtöä. Maksut vain käteisellä: 

museokorttilaiset 10 €, eläkeläiset 30 €, aikuiset 35 €, opiskelijat 24 € ja lapset 18 €. 
Maksuun kuuluvat bussikuljetukset, sisäänpääsyt opastuksineen ja päiväkahvit. 
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Klo 9.45- Lähtö Gustavelundista bussilla 
Klo 10-10.45 Ahola 
Klo 11 ja 11.25 Ainola: opastuskierrokset kahdessa ryhmässä ja odottavalla ryhmällä päiväkahvi Cafe 

Auliksessa Ainolan pihapiirissä tai saa tutustua Ainolan puistoon 
Klo 12-13 Halosenniemi 
Klo 13  Paluu Gustavelundiin, jossa voi halutessaan lounastaa ennen kotimatkaa 
 

Näyttely 
Perinteiseen tapaan Ryynäs-näyttelyssä tulee olemaan nähtävänä monenlaisia hienoja kättentöitä, kuten 
maalauksia, akvarelleja, koruja, tekstiilitöitä, taidelasitöitä yms. Osa näytteilleasettajista myy töitään käteisellä. 
Kutsumme 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. 
Gunvorin yhteystiedot: 

 osoite: Punavuorenkatu 17 C 43, 00150 Helsinki 
 s-posti: gunvorryynanen@gmail.com, puh. 040 5788407  

 
Stipendit 
Olemme halukkaita jatkamaan stipendien myöntämistä myös Gustavelundin 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 kesäkuun loppuun mennessä. 
 

Vuosikokous 
Ryynästen Sukuseura ry:n vuosikokous pidetään hotelli Gustavelundissa lauantaina 11.8.2018 klo 16.30. 
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. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvioesitys 
9. Päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle tilikaudelle (vuodet 2019 ja 2020) 
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet 
11. Kahden varsinaisen ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta 
12. Sukuseuralle uusia toimintamuotoja: ehdotuksia, keskustelua (jäsenet/hallitus) 
13. Hallituksen mahdollisesti esille tuomat asiat 
14. Kokouksen päättäminen 

Mikäli seuran jäsen haluaa saada asiansa vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on siitä ilmoitettava kirjallisesti 
sukuseuran hallituksen puheenjohtajalle ennen kokousta. 

Hallituksen jäsenet 

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. 

Sukuseuran 25-vuotishistoriikki 
Vuonna 1993 perustettu sukuseura täytti maaliskuussa 25 vuotta. Historiikki alkaa olla painatuskunnossa ja se 
julkistetaan sukujuhlassa. Jaamme historiikin ilmaiseksi juhlaan osallistuville jäsenille. Historiikit ei-jäsenille ja 
lisäkappaleet jäsenille sukujuhlassa maksavat 10 €/kpl. Sukujuhlan jälkeen mielellämme postitamme historiikkia 
postitusmaksuineen 10 euron hintaan. Tule hakemaan oma historiikkisi! 

mailto:gunvorryynanen@gmail.com
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Ryynäset-lehti XXI 

Tämän vuoden Ryynäset-lehti saatiin valmiiksi ja postiin viikkoa ennen pääsiäistä. Toivottavasti lehden sisältö 
täytti odotuksenne ja saitte kokea mieluisia lukuhetkiä. 

Meillä on pula vanhoista valokuvista Ryynäset-lehteä ja muita sukuseuran tarpeita varten. Helena Ryynänen tuo 
sukujuhlaan skannerin, joten tuokaa Gustavelundiin valokuvianne skannattavaksi, mikäli olette halukkaita 
luovuttaa kuvia käyttöömme sukukirja-aineistoa ja/tai Ryynäset-lehteä varten. 

Sukukirjat ja niiden ylläpito 

Sukututkimusta jatketaan edelleen. Aina löytyy uusia Ryynäs-sukuisia henkilöitä. Entisiä sukutietoja päivitetään 
sitä mukaa kun tietoja saadaan. Pyydän lähettämään muutos-, korjaus- ja lisäystietoja tulevia painoksia varten 
seuraaville henkilöille: 

Pohjois-Savon sukutiedosto 
* Raili Kulmala (Betaniankatu 12 C 74, 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) 
 
Urho Virkkunen on terveyteensä ja ikäänsä viitaten toivonut, että hänen työllensä löytyisi seuraaja. Jos olet 
kiinnostunut tutkimaan ja ylläpitämään Pohjois-Karjalan sukukirja-aineistoa, niin ota yhteyttä 
allekirjoittaneeseen. 
 

Sukuseuran kotisivut ryynaset.fi 
Löytyisikö sukuseuran sisältä tai tuttavapiiristä kotisivujen uudistajaa ja ylläpitäjää? 
 

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

Erkki Ryynänen 

Ryynästen Sukuseura ry:n hallituksen puheenjohtaja 
 
HALLITUS 
 sähköposti ja osoite   puhelin 
Erkki Ryynänen, puheenjohtaja erkki.ryynanen@gmail.com  0400 447145 
 Lohenevä 3 A, 02170 Espoo 
Tom Ryynänen, varapuheenjohtaja tom.ryynanen@welho.com  050 5850513 
 Punavuorenkatu 17 C 43, 00150 Helsinki 
Raili Kulmala, sihteeri raili.r.kulmala@gmail.com   045 8767345 
 Betaniankatu 12 C 74, 20810 Turku 
Erkki O. Ryynänen, rahastonhoitaja ryynaer@gmail.com   0400 788646 
 Simotuntie 7, 33480 Ylöjärvi 
Helena Ryynänen, päätoimittaja helena.ryynanen@luukku.com  0400 454336 
 Kelohongantie 14 E 27, 02120 Espoo 
Outi Niemenmaa outi.niemenmaa@gmail.com  040 7544332 
 Maasälväntie 16 N 84, 00710 Helsinki 
Ulla Maija Ritanen um.ritanen@gmail.com  040 5151683 
 Snellmaninkatu 7 B 18, 70100 Kuopio 
Kullervo Ryynänen kullervoryynanen@hotmail.com  040 7609236
 Kauppakatu 15 B 9, 70100 Kuopio 
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