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Ryynästen Sukuseura ry

25.10.2018

Jäsenkirje lokakuu 2018

❖ * Ensi kesän kesätapaamisia. Nyt joukolla mukaan. Katso liite.
❖ * Pohjois-Karjalan sukutiedoston ylläpitäjä vaihtuu.
❖ * Ryynäset-lehdet XX ja XXI voittivat 2. palkinnon.
❖ * Olethan maksanut tämän vuoden jäsenmaksun?
Hyvät sukuseuran jäsenet!
Olipahan kesä. Kaiholla jo muistelen lämpimiä kesäpäiviä. Välillä ehkä liiankin helteisiä. Nyt syyspimeiden
jälkeen odottelemme vanhanajan kunnon talvea.

Sukuseuran tilannekatsaus
Vuosikokouksessa Gustavelundissa Tuusulassa 11.8.2018 valittiin uusi hallitus. Edellisen hallituksen
kahdeksasta jäsenestä valittiin jatkoon muut paitsi Ulla Maija Ritanen, joka omasta tahdostaan pyysi eron
hallitustyöskentelystä. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Sakari Ryynänen Hämeenlinnasta ja Rauno
Ryynänen Valkeakoskelta. Sakari toimii hallituksen varapuheenjohtajana. Hallituksen jäsenten yhteystiedot
ovat tämän jäsenkirjeen lopussa.
Hallituksen kokouksessa 29.9. totesimme, että sukuseuran jäsentilanne oli edelleen varsin hyvä, mutta
hienoista pudotusta on tapahtunut. Jäseniä on yhteensä 404 (henkilöjäseniä 296, perhejäseniä 75, ainaisjäseniä
27, kunniajäseniä 6). Kunniajäsenten määrä kasvoi yhdellä, kun vuosikokouksessa Tom Ryynänen kutsuttiin
kunniajäseneksi. Vuosi sitten jäseniä oli yhteensä 417.
Vuoden mittaan olemme saaneet viisi uutta jäsentä. Eronneita on yhdeksän ja kuolleita kolme. Toivotamme
uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi sukuseuran suojiin. Ja entiset jäsenet muistakaa mainostaa sukuseuraa
sellaisille sukulaisillenne, jotka eivät vielä ole liittyneet jäseniksi.
Perinteiseen tapaan kiitän jäsenmaksunsa jo maksaneita jäseniä. Lisäksi muistutan niitä jäseniä, joilta
jäsenmaksu syystä tai toisesta johtuen on vielä maksamatta. Kirjeen mukana lähetämme heille
maksulomakkeen. Mikäli jäsenmaksu on jäänyt maksamatta kahden vuoden aikana, joudumme sääntöjen
mukaan vuodenvaihteessa poistamaan tällaiset jäsenet henkilörekisteristä. Ethän halua olla mukana putoajien
joukossa? Arvostamme kovasti jäsenyyksien jatkumista. Jos olet epätietoinen tämän vuoden jäsenmaksun
suorittamisesta, tarkistanet asian rahastonhoitajalta. Yhteystiedot ovat kirjeen lopussa. Sukuseuran
tilinumero on FI37 1429 3000 0353 40.
Helmikuun 2019 jäsenkirjeen mukana postitamme jäsenille vuoden 2019 jäsenmaksulomakkeen.

Sukujuhla Tuusulassa
Mielestäni on helppo todeta, että sukujuhla Tuusulan Gustavelundissa 11.-12.8.2018 oli oikein onnistunut,
lämminhenkinen juhla. Lauantaina Veli Pekka Toropainen piti hyvin mielenkiitoisen esitelmän ”Ryynäset ja
kuohuva Savo 1540-1600”. Outi Niemenmaa antoi jälleen lyhyen katsauksen DNA-tutkimustilanteesta.
Sukuseuralle tuli maaliskuussa ikää jo neljännesvuosisata. Sen johdosta julkaisimme 25-vuotishistoriikin.
Raili Jokiperä-Ryynänen oli lähettänyt sukujuhlassa esitettäväksi runon ”Onnitteluni 25-vuotiaalle
sukuseuralle”. Päivän ja illan mittaan Vantaan Kansanpelimannit, Kukka Lukkarinen kumppaninsa kanssa ja
”Kevyesti Keskellä Päivää”-trio viihdyttivät juhlijoita hienoilla musiikkiesityksillään.
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Sunnuntaina juhlaväki teki kierroksen Tuusulanjärven kulttuurikohteisiin Ahola, Ainola ja Halosenniemi.
Ensisijaisesti Ulla Maija Ritasen järjestelyjen ansiosta retkeily onnistui mainiosti. Ahkerimmat osallistujat
päättivät sukujuhlan sunnuntaina vielä yhteiseen lounaaseen Gustavelundissa.

Sukujuhla Gustavelundissa Tuusulassa

Halosenniemi

Kesäretki Visbyhyn heinäkuussa
Itse en osallistunut Visbyn risteilyyn 1.-3.7., mutta kuulin osallistuneilta risteilyn olleen onnistunut. Lähinnä
Tom Ryynänen oli hoitanut järjestelyt. Risteilyn siirtyminen alkuperäisestä ajankohdasta aiheutti jonkin
verran osallistujakatoa.

Kävelykierros alkamassa Visbyn keskustassa 2.7.

Kaunis laventeli ja rauniot katedraalin tuntumassa

Kesätapaamisia 2019
Sukujuhlan yhteydessä teimme kyselyn sukuseuran toiminnasta nyt ja tulevaisuudessa. Saimme hyvin
kirjavaa palautetta. Kiitos arvokkaista palautteista.
Ryynäset-lehteä kehuttiin, eikä aiheetta, kuten selviää tämän kirjeen seuraavasta kohdasta. Monet vastaajat
toivoivat jatkossa paikkakuntakohtaisia kesätapaamisia. Tämän toiveen hallitus otti tosissaan harkintaan.
Pohdinnan tuloksena voimme nyt esitellä neljä erillistä kesätapahtuma-aihiota ensi kesäksi:
1. Kesämatka Saarenmaalle Viroon
2. Runnin kylpylähotelli ja päiväretki bussilla reitillä Iisalmi-Lapinlahti-Pöljä-Iisalmi
3. Muikkumarkkinat Vuonislahdessa ja eläinpuisto Pikkukili
4. Retki Oulusta Hailuotoon
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Tämän jäsenkirjeen liitteenä on lyhyet esittelyt kesätapaamisista. Lue esittelyt huolella läpi. Jos Sinua
kiinnostaa jokin tai useampi näistä kesätapaamisista, ilmoita kiinnostuksesi sitoumuksetta 15.11. mennessä
kesätapaamisen järjestäjälle/yhdyshenkilölle, jotta tiedämme, lähdemmekö todella toteuttamaan kyseistä
kesätapaamista tai kyseisiä kesätapaamisia. Tapahtumat on tarkoitettu sukuseuran jäsenille ja heidän
sukulaisille.

Ryynäset-lehti XXII
Ensiksi iloinen uutinen. Sukuseuramme osallistui Sukuseurojen keskusliiton ja Sukuviesti-lehden
järjestämään Vuoden 2018 Sukulehti-kilpailuun. Ryynäset-lehdet XX ja XXI voittivat 2. palkinnon.
Palkitsemistilaisuus pidettiin 6.10. Sukuseurojen keskusliiton syyskokouksen yhteydessä ”Kuulutko
sukuuni”-tapahtumassa Vantaalla. Parhaimmat onnittelut ja kiitokset lehden päätoimittajalle Helena
Ryynäselle, ja myös lehden toimituskunnalle sekä artikkeleiden kirjoittajille.

”Kuulutko sukuuni”-tapahtuma Vantaalla lokakuussa. Erkki Ryynänen, Outi Niemenmaa ja Raili Kulmala sukuseuran
osastolla. Oikealla Helena Ryynänen esittelee Ryynäset-lehden 2. sijasta saamaa kunniakirjaa.

Lehtitoimikunta Helena Ryynäsen johdolla on jo aloittanut seuraavan Ryynäset-lehden laatimisen. Pyrimme
siihen, että lehti ilmestyy entiseen tapaan pääsiäisen tienoilla huhtikuussa. Päätoimittaja kaipailee lehteen
sekä lyhyitä että pitempiä juttuja, pikku-Ryynästen lausahduksia ja lasten piirustuksia. Lähettänette niitä
suoraan Helenalle.
Jos tarvitsette kuvissanne olevien ihmisten tunnistamiseen apua, voisimme laittaa lehteen muutaman
valokuvan tunnistamista varten.

Sukuseuran 25-vuotishistoriikki
Saimme historiikin valmiiksi Gustavelundin sukujuhlassa julkaistavaksi. Kullervo Ryynänen ja varsinkin
Helena Ryynänen tekivät mahtavan työn sukuseuramme tapahtumien tallentamisessa ensimmäisten 25
vuoden taipaleelta. Historiikkia myymme edulliseen 5 euron hintaan.

Sukukirjat ja sukututkimus
Huomioi Pohjois-Karjalan sukutiedoston ylläpitäjän vaihtuminen. Suuren työn tehnyt Urho Virkkunen
on ikäänsä vedoten halunnut luopua työn hoitamisesta. Jatkajaksi on lupautunut Kullervo Ryynänen
Kuopiosta. Tässä yhteydessä esitän parhaimmat kiitokset omasta, hallituksen ja koko sukuseuran puolesta
sukuseuramme kunniajäsen Urho Virkkuselle.
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Sukututkimusta jatketaan edelleen. Aina löytyy lisää henkilöitä ja tietoja. Entisiä sukutietoja päivitetään sitä
mukaa kun tietoja saadaan. 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
* Kullervo Ryynänen (Kauppakatu 15 B 9, 70100 Kuopio, kullervoryynanen@hotmail.com, 040 7609236)
Peräpohjolan ja Pohjois-Pohjanmaan sukutiedosto
* Helena Ryynänen (Kelohongantie 14 E 27, 02120 Espoo, helena.ryynanen@luukku.com, 0400 454336)
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan sukukirjat on loppuunmyyty. Peräpohjolan ja Pohjois-Pohjanmaan
sukukirjaa voitte ostaa Helena Ryynäseltä ja minulta. Kirjaa on vielä vajaa 30 kpl. Yhteystiedot ovat tämän
kirjeen lopussa.

Hallitus
Hallitus on pitänyt tänä vuonna kokouksiaan tammikuussa, toukokuussa, elokuussa ja syyskuussa. Lisäksi
asioita on hoidettu sähköpostitse, puhelimitse ja pienimuotoisilla kokouksilla.

Rahastonhoitaja ja jäsenrekisterin ylläpitäjä
Onko osoitteesi ja/tai sähköpostiosoitteesi muuttunut? Oletko ilmoittanut osoitemuutoksesi rahastonhoitajalle
ja jäsenrekisterin ylläpitäjälle Erkki O. Ryynäselle?

Syksyisin 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
Kullervo Ryynänen
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
kullervoryynanen@hotmail.com
Kauppakatu 15 B 9, 70100 Kuopio
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
040 7609236
044 5481277
050 5850513

