
 

Ryynästen Sukuseura ry    15.2.2018 
 
 

Jäsenkirje helmikuu 2018     

 
Arvoisat sukuseuran jäsenet! 
 
Tämän jäsenkirjeen tärkeimmät asiat: 
 

* Vuoden 2018 jäsenmaksu ja jäsenyys 
* Sukujuhla 11.-12. elokuuta Tuusulassa 
* Visbyn risteily 1.-3. heinäkuuta 
* Hallitukseen toivotaan uusia jäseniä 
* Haluaisimme vanhoja valokuvia julkaisuihimme 

 
 
Hyvää alkanutta vuotta kaikille lukijoille! Tänä vuonna ohjelmassamme on sukujuhlaa ja retkeilyä. 
Sukuseuramme täyttää jo neljännesvuosisadan.  
 

Jäsenmaksut ja jäsenistö 
 
Moni teistä jäsenistä on hyväksynyt sen, että lähetämme jäsenkirjeet netin kautta. Kuitenkin joudumme 
tämän helmikuun jäsenkirjeen lähettämään postin kautta, jotta voimme samalla laittaa mukaan 
jäsenmaksulomakkeen.  

Kyllä aika kuluu nopeasti. Tosiaan taas on aika pyytää teitä ystävällisesti maksamaan sukuseuran 
jäsenmaksun.  Vuosikokouksessa 2016 päätimme, että jäsenmaksut ovat entiset 20 euroa henkilöjäseneltä 
ja 30 euroa perhejäseneltä. Ainais- ja kunniajäsenille on annettu vapaaehtoinen mahdollisuus kartuttaa 
tiliämme 10 euron summalla. Sukuseuran tilinumero on FI37 1429 3000 0353 40 ja eräpäivä 10.3.2018. 

Jos nyt maksaisit eräpäivään mennessä, vähentäisi se rahastonhoitajan muistutustyötä marraskuussa. Viime 
vuoden lopulla yli kaksikymmentä henkilöä maksoi ”rästissä” olleen jäsenmaksun. Kiitos maksaneille. Ja 
kiitän jo etukäteen teitä, jotka pian varmistatte sukuseuran jäsenyytenne maksamalla jäsenkirjeen mukana 
tulleen maksun. Kiitos erityisesti ainaisjäsenille, jotka ystävällisesti ovat maksaneet kannatusmaksun. 

Hallituksen kokouksessa 20.1. totesimme, että sukuseuran jäsentilanne on edelleen erinomainen. 
Kokouspäivänä henkilöjäseniä oli 307, perhejäseniä 76, ainaisjäseniä 27 ja kunniajäseniä 5. Meitä on siis 
yhteensä 415. Tosin jouduimme sääntöjen mukaan poistamaan viisi henkilöä vuodenvaihteessa. Mutta teitä 
nuorempia Ryynäsiä kovasti kaipaamme jäseniksi. Tänä vuonna onneksi olemme jo saaneet neljä uutta 
jäsentä. Toivotamme uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi sukuseuran toimintaan mukaan. 

 
Sukujuhla ja sukukokous lauantaina 11.8.2018 hotelli Gustavelundissa 
Vierailut Tuusulanjärven kulttuuripaikoissa sunnuntaina 12.8.2018 
 
Sukuseura on jo sen verran iäkäs, että ensi kesän sukujuhlapaikka menee jo kertauksen puolelle. Itse 
asiassa sukuseuramme täyttää maaliskuussa 25 vuotta ja jakaa osallistuville jäsenille 25-vuostishistoriikin 
juhlassa. Kuusitoista vuotta sitten sukujuhlaa vietettiin Tuusulan Gustavelundissa. Silloin ja nyt uudelleen 
olemme todenneet, että Gustavelund on puitteiltaan hyvin sopiva juhlapaikka sukuseurallemme. Sijainti on 
erinomainen, sillä sunnuntaina vierailemme muutamassa lähellä sijaitsevassa kulttuurikohteessa. 
 
Olette sydämellisesti tervetulleita XIV sukujuhlille. Toivomme runsasta osanottoa. Tulkaa jo hyvissä ajoin 
ennen juhlan alkamista klo 13.30. Tällöin on mahdollisuus nauttia omakustanteinen lounas, voitte tavata 
sukulaisianne ja tutustua Ryynästen kättentöiden näyttelyyn. Tämän jäsenkirjeen lähetämme sukuseuran 



 

jäsenille. Sukujuhlaan osallistuminen ei kuitenkaan edellytä jäsenyyttä. Kertonette tulevasta juhlasta 
sukulaisillenne ja houkutelkaa heidät mukaan. 
 
Ohjelma ja kohteet 

Lauantaina 12.00-13.30 lounasmahdollisuus 
 13.30-15.30 sukujuhla, auditorio 
 15.30-16.30 iltapäiväkahvi, sukuseura tarjoaa 
 16.30-17.30 vuosikokous, auditorio 
 19.00-23.00 illallinen, ravintola Into 
Sunnuntaina   9.45-11.00 Ainola 
 11.00-11.30 Ahola 
 11.30-12.00 iltapäiväkahvi 
 12.00-13.00 Halosenniemi 
 13.00-14.00 lounasmahdollisuus   
 
Museokortti kelpaa pääsylippuna moneen paikkaan. (Museokortilla pääsee 250 museoon Suomessa. Uusi 
museokortti maksaa 68 euroa, kortin uusiminen 59 euroa. Suosittelen hankkimaan kortin). 

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. Tarjoushintaisen varauksen voi tehdä 15.2.-10.7.2018 välisenä aikana 
varauskoodilla ”Ryynästen sukujuhla”.  Varaukset voi tehdä puhelimella 09 273751 tai sähköpostilla 
reception@gustavelund.fi. 
 
Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta junilla tuleville mielestäni sopivin asema hypätä junasta on Tikkurila. 
Juna-aikatauluja elokuulle ei vielä ole saatavilla. Nykyisen aikataulun mukaan Kuopion ja Joensuun junat 
saapuvat Tikkurilaan klo 12.24. Ystävällisesti ilmoittakaa meille, jos haluatte kuljetuksen Tikkurilan 
asemalta. Asemalta saa vaihtoehtoisesti taksin Gustavelundiin. Matkaa on noin 15 km. Lounaan 
nauttimiseen jää vielä aikaa puolisen tuntia ennen juhlan alkamista. Palaamme myöhemmin 
kulkuyhteyksiin. 
 
Näyttely 
Perinteiseen tapaan Ryynäs-näyttelyssä toivottavasti tulee olemaan nähtävänä monenlaisia hienoja 
kättentöitä, kuten maalauksia, akvarelleja, koruja, tekstiilitöitä, taidelasitöitä yms. Osa näytteilleasettajista 
myy töitään käteisellä. Näyttää siltä, että ainakin kolme näytteilleasettajaa osallistuu. Kutsumme siis jäseniä 
ilmoittautumaan ja tuomaan töitään esille näyttelyyn! Ottakaa yhteyttä Gunvor Ryynäseen sopiaksenne 
tarkemmin, minkälaisia töitä tuotte ja mikä on pöytä- tai tilatarpeenne: 
Sähköposti: gunvorryynanen@gmail.com (ilman pistettä!), 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 
toukokuun puoliväliin mennessä.  
 

Visbyn risteily ”Silja Europalla” toteutuu 1.-3.7.2018 
 
Sukuseuramme osallistuu vuoden ensimmäiseen risteilyyn Silja Europa -laivalla reitillä Helsinki-Visby-
Helsinki 1.-3.7. Aikataulumuutos kesäkuusta johtuu varustamosta. Ennakkoilmoittautumisten perusteella 
(yli 20 henkilöä marraskuun jäsenkirjeen jälkeen) hallitus päätti toteuttaa risteilyn ja ajankohta on nyt 
varmistunut. 
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Tulkaa mukaan kiehtovalle kesäristeilylle ruusujen kaupunkiin, Visbyhyn ja Gotlannin nähtävyyksille: 

  
Sunnuntai 1.7. 17.00     Laiva lähtee Helsingin Länsisatamasta (terminaali 1 klo 16.15), illallinen laivassa 
Maanantai 2.7. 10.30     Saapuminen Visby, aamiainen laivassa, opastettu kiertoajelu (3 h) ja vapaa-aikaa 
 20.30     Lähtö Visbystä takaisin Helsinkiin, illallinen laivassa (vaihtoehtona lounas 3.7.) 
Tiistai 3.7. 16.00     Saapuminen Helsinkiin, aamiainen laivassa 
 
Hintatiedot ryhmämatkan ohjelmasta, ml. hytti, neljä ateriaa + viini ym. juomat ja bussikuljetukset Visbyn 
keskustaan ja takaisin terminaaliin, riippuvat hyttiluokasta, ovat per matkustaja seuraavat: 
 
€ 295.- /henkilö, jos 2 henkilöä A-hytissä* (3-4 aikuista / lasta halvempi/h; yksin A-hytissä poikkeus) 
€ 230.- /henkilö, jos 2 henkilöä B-hytissä* ;  € 185.-/ h  jos 4 henkeä B-hytissä (yksin vain B2-hytissä)  
€ 270.- /henkilö, jos yksin B2-hytissä* ;  € 175.-/ h  jos 2h B2 hytissä; perhehytti ym. pyydettäessä 
*) A-hytissä on ulkoikkuna, suihku, TV, 9m2; B-hytti ikkunaton, suihku, TV, 9m2; B2 samoin mutta 7m2. 
 
Kaikki nämä hytit ovat kansilla 5-11. Pyrimme yhdistämään halukkaita yksin-matkustajia samaan hyttiin. 
Retkestä (+ €28-30) kerromme lisää ilmoittautuneille. Kotimaan kuljetukset eivät sisälly matkapakettiin. 
 
Pyydämme ilmoittautumaan mieluimmin jo helmikuussa (hyttitietoineen), mutta viimeistään 15.4., jolloin 
ennakkomaksu 10 % maksetaan sukuseuran tilille FI37 1429 3000 0353 40 ”Visby”. Sukuseura kerää maksut 
varustamolle – ja suorittaa varausmaksun jo helmikuussa arvion mukaan. Loppuosa 90 % erääntyy 25.5. 
Sukuseuran jäsenet ja muut osallistuvat ystävät voivat peruuttaa matkansa ilmaiseksi vielä 25.5. Lisätietoja 
lähetämme ilmoittautuneille viimeistään huhtikuussa. Club One jäsenyydestä on hyötyä (ostoksissa ja 
pisteinä), joten siihen voi kukin liittyä Tallink Siljan nettisivuilla. Passi tai henkilökortti kuuluu ottaa mukaan. 
 
Ilmoittautumiset hyttitarpeineen Ulla Maija Ritaselle tai Tom Ryynäselle seuraavasti: 
um.ritanen@gmail.com , 040-5151683 tai tom.ryynanen@welho.com , 050-5850513 
 

Hallituksen jäsenet 
 
Sääntöjen mukaan hallituksessa on 8-12 jäsentä. Tällä hetkellä jäseniä on minimimäärä 8. Hallituksesta jää 
muutama jäsen ensi vuosikokouksessa pois. Nyt olisi korkea aika uudistaa hallitusta. Siksi ehdotan, että 
seuraavassa vuosikokouksessa valitaan monta uutta jäsentä hallitukseen. Toivottavaa myös on, että 
hallituksen jäseniä on useita muualta kuin pääkaupunkiseudulta. 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. 
 

Kotisivut 

Sukuseuran pitkäaikainen webmaster mielellään jo luovuttaa kotisivujen ylläpitämisen nuoremmille.  
Löytyykö jäsenten joukosta halukasta henkilöä tähän hommaan? Tai onko jollakin tiedossa sopiva henkilö? 
Kotisivut kaipaavat uudistajaa ja ylläpitäjää.   

 

Ryynäset-lehti XXI 
 

Tämän vuoden Ryynäset-lehteä on kirjoiteltu ahkerasti. Suurin osa artikkeleista on valmiita ja lehti 
saataneen postiin pääsiäisen seutuun. 
 
Niitä vanhoja valokuvia 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta kovasti kaipaillaan julkaistavaksi Ryynäset-
lehdessä. Voisitte lähettää skannatut kuvat sähköpostilla Helena Ryynäselle. Toisena vaihtoehtona olisi 
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lähettää alkuperäiset kuvat Helenalle. Skannattuaan kuvat hän palauttaisi ne takaisin. Meillä on pula 
vanhoista valokuvista Ryynäset-lehteä, 25-vuotishistoriikkiä ja muita sukuseuran tarpeita varten. 

Sukuseuran 25-vuotishistoriikki 
Vuonna 1993 perustettu sukuseura täyttää nyt maaliskuussa 25 vuotta. Kyllä me sen historiikin saamme 
tehdyksi. Ilmestyspäivän tavoite on sukujuhla Gustavelundissa, jolloin jaamme historiikin ilmaiseksi 
osallistuville jäsenille. Historiikit ei-jäsenille ja lisäkappaleet jäsenille sukujuhlassa maksavat 10 €/kpl.  

Vieläkin puuttuu valokuvia varhaisimmista sukujuhlista. Löytyisikö teiltä 1900-luvun sukujuhlista kuvia: 
Lieksa 1994, Iisalmi 1995, Rovaniemi 1996, Joensuu 1998, Kuopio 2000. Muutaman kuvan olemme saaneet 
Lieksan sukujuhlasta. 

Sukukirjat ja niiden ylläpito 

Peräpohjolan sukukirjaa on vielä jäljellä 31 kpl 170 kirjan painoksesta. PS-kirjat ja PK-kirjat ovat onneksi ja 
toisaalta valitettavasti myyty kaikki. PS-kirjan painos oli 300 kpl, mutta olisi pitänyt olla 350 kpl. PK-kirjan 
painos sentään oli 350 kpl, mutta olisi se voinut olla 100 kpl suurempikin. Kysyntää on ollut. 

Jonain päivänä kirjoista otetaan uudet painokset, sillä sukututkimusta jatketaan edelleen. Aina löytyy uusia 
Ryynäs-sukuisia henkilöitä ja entisiä sukutietoja tarkistetaan ja päivitetään sitä mukaa kun tietoja saadaan 
arkistoista ja jäseniltä. 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) 

 
Osoitteiden muutokset 
 
Mikäli teidän osoitteenne on muuttunut, muistakaa ilmoittaa muutoksesta rahastonhoitajalle ja 
jäsenrekisterin ylläpitäjälle Erkki O. Ryynäselle.  
 
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 

mailto:raili.r.kulmala@gmail.com
mailto:u.virkkunen@telemail.fi
mailto:helena.ryynanen@luukku.com
mailto:erkki.ryynanen@gmail.com
mailto:tom.ryynanen@welho.com
mailto:raili.r.kulmala@gmail.com
mailto:ryynaer@gmail.com
mailto:helena.ryynanen@luukku.com
mailto:outi.niemenmaa@gmail.com
mailto:um.ritanen@gmail.com
mailto:kullervoryynanen@hotmail.com
mailto:kullervoryynanen@hotmail.com

