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Ryynästen Sukuseura ry    15.11.2017 

 

 

Jäsenkirje marraskuu 2017   
 

 

 

 Olethan maksanut tämän vuoden jäsenmaksun, vai oletko? 

 Seuraava sukujuhla Gustavelundissa Tuusulassa. 

 Visby-risteily kesäkuussa. 

 Vanhoja valokuvia Ryynäset-lehteen ja muihin sukuseuran julkaisuihin. Onko kuvia 1800-luvulta ja 

ensimmäisistä sukujuhlista? 

 

Arvoisat sukuseuran jäsenet! 
 

Kosteaa on ollut tänä syksynä, ainakin täällä etelässä. Ja Pohjois-Suomessa pakkanen on jo paukkunut 

moneen otteeseen. Ilmoja riittää ja kelejä piisaa. 

 

Sukuseuran tilannekatsaus 
 

Hallituksen kokouksessa 24.9. totesimme, että sukuseuran jäsentilanne oli hyvä, mutta hienoista pudotusta oli 

edelleen tapahtunut: yhteensä 417 (henkilöjäseniä 309, perhejäseniä 76, ainaisjäseniä 27, kunniajäseniä 5). 

 

Hallitus kiittää uskollisia, jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä. Muutama jäsen ei vielä ole jostain syystä 

maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua. Siksi 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. 

 

Onneksi vuoden mittaan olemme saaneet muutamia uusia jäseniä. Toivotamme nämä jäsenet lämpimästi 

tervetulleiksi sukuseuran suojiin. Ja entiset jäsenet muistakaa mainostaa sukuseuraa sellaisille sukulaisillenne, 

jotka eivät vielä ole liittyneet jäseniksi. Uusille jäsenille lähetämme aina yhden edellisvuoden Ryynäset-

lehden liittymislahjana. 

 

Helmikuun 2018 jäsenkirjeen mukana postitamme entisille jäsenille vuoden 2018 jäsenmaksulomakkeen.  

 

Kesätapaaminen 

 
Kesätapaaminen elokuun alussa oli hallituksen mielestä oikein onnistunut. Tapaaminen oli järjestetty 

Cumulus-hotellissa Kuopiossa. Aluksi vierailimme ortodoksisessa kirkkomuseossa Riisassa, joka oli hyvin 

mielenkiintoinen kohde. Suvun yhteistapaamisella jatkettiin hotellissa. Siellä kuulimme Outi Niemenmaan 

DNA-esityksen ja Helena Ryynäsen esitelmän suvun perimätiedon keräämisestä ja sukututkimuksesta. Jonkin 

verran saimme lisätietoja sukukirja-aineistoihin. Illallisen aikana trubaduuri Pauli Huttunen viihdytti 

juhlijoita. 

 

Seuraavana päivänä teimme retken Riuttalan talonpoikaismuseoon, jossa museon esittelyn ja alueella 

opastetun kiertelyn jälkeen nautimme perinnepuolisesta, runoista ja lauluista. Ulla Maija Ritanen ja Kullervo 

Ryynänen olivat hoitaneet retken järjestelyt hyvin. 
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Sukujuhla 2018 

 

 
 

Olimme saaneet jäseniltä hyviä ehdotuksia ensi vuoden sukujuhlan paikaksi. Hallitus on viisaudessaan 

päättänyt, että järjestämme sukujuhlan Tuusulan Gustavelundin Kokoushotellissa 11.-12.8.2018. Lauantaina 

pidämme juhlatilaisuuden ja vuosikokouksen, ja illalla vielä nautimme yhdessä illallisen. Gustavelundin 

sijainti on erinomainen, sillä sunnuntaina vierailemme muutamassa lähellä sijaitsevassa kulttuurikohteessa. 

Seuraavissa jäsenkirjeissä kerromme tarkemmin ohjelmasta ja kuljetuksista, mutta laittakaahan merkintä 

kalenteriin sukujuhlasta jo nyt. Monet varmaankin muistavat, että sukujuhla vuonna 2002 oli samassa 

paikassa. 

 

Visby-risteily Silja Europalla kesäkuussa. Uutta jäsenille. 
 

Onnistuneen kesätapaamisen innoittamana hallitus esittelee ensi kesäksi risteilyä ulkomaille. 

Haluaisitko tulla mukaan sukuseuran matkalle ruusujen kaupunkiin, Visbyhyn ensi kesäkuun alussa, 

jos se varmistuu? 

 

 
 

Tallink Siljalla oli kesällä 2017 useita risteilyjä Helsingistä Tallinnan kautta Visbyhyn. Vuoden vaihteessa 

varmistuu, toistuvatko nämä matkat kesällä 2018.  

Sukuseuran risteily halukkaille olisi: 

Päivä 1   17.00     Lähtö Länsisatama, laivalla illallinen (lähtöpäivä ehkä 10.6.) 

Päivä 2   10.30     Saapuminen Visby, aamiainen, kiertoajelu 

               20.30     Lähtö Visby takaisin Helsinkiin 

Päivä 3   16.00     Saapuminen Helsinkiin, aamiainen laivassa 

Sukuseuran ”ehdollisen” ryhmäpaketin sisältö olisi matkat C tai A hytissä, kolme ateriaa sekä Visbyssä 3-4 

tunnin yhteisohjelma, n. 8 tunnin vierailun aikana. Alustava, karkea kokonaispakettimme hinta-arvio on 200 

euroa C hytissä tai alle 300 euroa A hytissä/henkilö. Varustamon hinnat ovat per hytti, sukuseuran arvio 2 

hengeltä/hytti, joten yksin hytissä olisi alle 100 euroa lisää. Kotimaan kuljetukset eivät ole mukana hinta-

arviossa. 
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Laivalla meillä voi olla yhteistä ohjelmaa osan ajasta. Sukuseuran hallitus haluaa myös tietää kiinnostaako 

yllä esitelty uutuusristeily. Matkalla tulisi olla vähintään 25 henkeä (ei välttämättä kaikki jäseniä), että retki 

toteutuisi. Ehkäpä nuoret innostuisivat tästä kohteesta? 

 

Ystävällisesti ilmoittakaa 15.12. mennessä, sitoumuksetta, Ulla Maija Ritaselle tai Tom Ryynäselle (puh.  

7.-15.12.), oletteko kiinnostuneet matkasta ja kuinka monta henkilöä osallistuisi. 

um.ritanen@gmail.com , 040-5151683 tai tom.ryynanen@welho.com , 050-5850513  

Sukuseura päättää vastausten perusteella matkasta jo tammikuussa ja informoi tarkemmin kiinnostuneille. 

Matkan toteutuessa sitova ilmoittautuminen ja ennakkomaksu olisivat maaliskuussa.  

 

Ryynäset-lehti XXI 
 

Jälleen lehtitoimikunta Helena Ryynäsen johdolla ahertaa seuraavan Ryynäset-lehden kimpussa. Lehti 

ilmestyy entiseen tapaan huhtikuussa tai ehkä jopa maaliskuun lopulla ennen pääsiäistä. Päätoimittaja 

kaipailee lehteen pikkujuttuja, pikku-Ryynästen lausahduksia ja lasten piirustuksia. Lähettänette niitä suoraan 

Helena Ryynäselle. 

 

Toistan pyyntöni saada teiltä vanhoja valokuvia 1800-luvun toiselta puoliskolta julkaistavaksi Ryynäset-

lehdessä. Voisitte lähettää skannattuja kuvia sähköpostilla Helena Ryynäselle. Toisena vaihtoehtona voisitte 

lähettää alkuperäiset kuvat Helenalle. Skannattuaan kuvat hän palauttaisi ne takaisin. 

 

Jos tarvitsette kuvissa olevien ihmisten tunnistamiseen apua, voisimme laittaa lehteen muutaman valokuvan. 

 

Sukuseuran 25-vuotishistoriikki 
 

Vuonna 1993 perustettu sukuseura täyttää ensi vuonna 25 vuotta. Olemme useaan otteeseen pyytäneet 

jäseniltä apua aineiston saamiseksi historiikkia varten. Toistan aikaisemman vetoomuksen: 

”Hallituskokousten ja vuosikokousten pöytäkirjoista sekä muista asiapapereista löytyy paljon hyvää 

”virallista” tietoa, mutta haluamme historiikista myös monimuotoisen ja ihmisläheisen. Siksi haluaisimme 

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. Ensimmäiseen sukujuhlaan Lieksassa osallistui 

noin 500 henkeä.” 

 

Erityisen kiinnostuneita olemme saamaan valokuvia varhaisimmista sukujuhlista: Lieksa 1994, Iisalmi 1995, 

Rovaniemi 1996, Joensuu 1998, Kuopio 2000. Onko teillä vanhoja valokuvia historiikkia varten? 

 

Sukukirjat ja sukututkimus 
 

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan sukukirjat on loppuunmyyty. Peräpohjolan ja Pohjois-Pohjanmaan 

sukukirjaa voitte ostaa Helena Ryynäseltä ja minulta. Kirjaa on vielä noin 30 kpl. Yhteystiedot ovat tämän 

kirjeen lopussa. 

  

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  

* 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) 
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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?  

 

Sähköpostiosoitteiden kysely 
Toistan vielä helmikuun jäsenkirjeen mukana tulleen alla olevan sähköpostiosoitteiden kyselyn. Jos olet jo 

antanut vastauksesi, niin kiitos Sinulle. Ellet ole vielä antanut vastaustasi kyselyyn, niin arvostaisin kovasti 

vastaustasi. Vielä puuttuu monia vastauksia. 

 

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. 

 

 

Suomi 100 -juhlia on pidetty pitkin vuotta ympäri Suomea. Pian itsenäisyytemme Suomi 100 -juhlat 

huipentuvat. Toivotan teille kaikille hyvää loppuvuotta, iloista joulua sekä onnellista uutta vuotta. 

 

Parhain 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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