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Ryynästen Sukuseura ry

22.11.2016

Jäsenkirje marraskuu 2016

* Maksamattomat jäsenmaksut 2016
* Sähköpostiosoitteet käyttöön
* Kesätapaaminen 2017
* Haluaisimme vanhoja valokuvia 1800-luvulta ja ensimmäisistä sukujuhlista?

Hyvät sukuseuran jäsenet!
Vuosi sitten kirjoitin marraskuun alussa, että ”ennen vanhaan jo marraskuun alussa pääsi ensimmäisiä kertoja
hiihtämään”. Tänä vuonna pääsi Suomen etelärannikolla. Olipa melkoinen lumimyräkkä pari viikkoa sitten.
Syys- ja lokakuu olivat hienoa aikaa, kun oli melko lämmintä eikä satanut paljon ollenkaan.

Sukuseuran tilannekatsaus
Pidimme hallituksen kokouksen 12.11. Sukuseuran jäsentilanne oli seuraava:
henkilöjäseniä
perhejäseniä
ainaisjäseniä
kunniajäseniä
Yhteensä

317
78
27
5
427

Vuodessa jäsenmäärä on pudonnut noin 30 henkilöjäsenellä. Valitettavasti. Perhejäsenten lukumäärä on
pysynyt samana.
Jäsenmaksu on vielä 35 jäseneltä maksamatta tältä vuodelta. Siksi tämän jäsenkirjeen mukana tulee
maksulomake rahastonhoitajalta. Kovasti arvostaisimme, jos voisitte pikaisesti maksaa jäsenmaksun. Ethän
halua jättäytyä pois hyvästä seurasta. Sukuseuran tilinumero on FI37 1429 3000 0353 40.
Hallitus kiittää teitä, jotka olette jo jäsenmaksun maksaneet. Tämän vuoden aikana muutama uusi jäsen on
liittynyt sukuseuraan. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi.

Kesätapaaminen 2017
Vuosikokouksessa hallitus sai monia hyviä ehdotuksia välivuositapaamista 2017 varten. Mielestämme
kesätapaaminen 2017 olisi parempi nimi. Sana kesä kertoo, että tarkoitus on tavata kesäisissä merkeissä. Sana
tapaaminen on tärkeä, koska tarkoituksemme on saada Ryynäs-sukua nauttimaan mukavasta yhdessäolosta.
Olemme kaavailleet, että ensi vuonna kesätapaaminen olisi Kuopiossa ja Karttulan Riuttalassa heinäkuun
lopulla tai elokuun alkupuoliskolla. Riuttalan Talonpoikaismuseossa tutustumme aitoon savolaiseen
talonpoikaiskulttuuriin. Museon sydän on alkuperäinen 1800-luvun maalaistalon pihapiiri. Rakennuksia on yli
20 ja alkuperäisiä luetteloituja esineitä noin 1400. Tilan vanhin rakennus on vuodelta 1847 oleva tuulimylly.
Maatiainen ry. valitsi museon vuoden 2015 perinnemaisemaksi. Riuttalan pihapiiri ympäristöineen valittiin jo
Pariisin maailmannäyttelyyn v. 1900 edustamaan suomalaista maaseutua ja elämänmuotoa.
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Riuttalan talonpoikaismuseo sijaitsee Karttulassa Riuttalan kylässä maantien 5542 varrella. Etäisyys
Kuopiosta on 45 km ja Karttulan kirkonkylältä 20 km. Kotisivut: www.riuttala.fi.
Kesätapaamista vietämme jollakin tapaa Suomi 100 –teeman ympärillä. Tulemme järjestämään tämän
tiimoilta jotain ohjelmaa. Sisällytämme kokonaisohjelmaan myös sukutietojen ja valokuvien keräämistä
sukukirja-aineistojen parantamiseksi ja täydentämiseksi sekä perinnetietojen keräämiseksi. Ehkä myös
ortodoksimuseo RIISA Kuopiossa mahtuisi ohjelmaan. Kesätapaamisen ajankohtaan ja ohjelmaan palaamme
tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä helmikuussa.

Ryynäset-lehti XX
Ryynäset-lehden toimituskunta on ripeästi aloittanut seuraavan lehden laatimisen. Kyllä se taas
korkeatasoinen tuhti lehti ilmestyy huhtikuun puoliväliin mennessä pääsiäiseksi.
Vanhoja valokuvia kaipaamme edelleen. Meillä olisi käyttöä 1800-luvulla ja myös 1900-luvun
alkupuoliskolla otetuilla valokuvilla Ryynäset-lehdissä ja sukukirjojen tulevissa painoksissa. Voisitte lähettää
skannattuja kuvia sähköpostilla Helena Ryynäselle. Toisena vaihtoehtona voisitte lähettää alkuperäiset kuvat
Helenalle. Skannattuaan kuvat hän palauttaisi ne takaisin. Jos et halua lähettää vanhoja arvokkaita kuvia
postissa, teetä niistä kopiot valokuvaamossa ja lähetä kopiot. Sukuseura pyrkii järjestämään myös
skannausmahdollisuuden Kuopioon kesätapaamisen yhteyteen.

Sukuseuran 25-vuotishistoriikki tai muu vastaava julkaisu
Vuonna 1993 perustettu sukuseura täyttää 25 vuotta kahden vuoden päästä. Hallitus on ajatellut laatia
historiikin sukuseuran taipaleesta, tai ainakin laittaa laajahkon kirjoituksen vuoden 2018 Ryynäset-lehteen.
Nyt tarvitsemme apuanne hyvät jäsenet. Sukuseuran perustajajäsenet ovat avainasemassa antamaan kuvia ja
kirjoitusmateriaalia. Toki muidenkin jäsenten tiedossa on paljon tietoa ja muistoja. Haluaisimme teiltä
varsinkin viime vuosituhannen puolelta valokuvia, juttuja, tarinoita, sattumia jne. Erityisen kiinnostuneita
olemme saamaan valokuvia varhaisimmista sukujuhlista: Lieksa 1994, Iisalmi 1995, Rovaniemi 1996,
Joensuu 1998, Kuopio 2000. Ryhtykääpä siis etsimään vanhoista valokuvistanne sopivia kuvia. Asian
vauhdittamiseksi kerron, että olemme saaneet jo joitakin valokuvia Liisa Höltältä ja Aimo Ryynäseltä. Kiitos
teille, Liisa ja Aimo.

Sukukirjat ja sukututkimus
Nyt myös Pohjois-Savon sukukirja on loppuunmyyty. Emme millään osanneet arvata, että Pohjois-Savon 300
kirjan painos ja Pohjois-Karjalan 350 kirjan painos saataisiin myydyksi. Kiitän sukukirjan hankkineita.
Toivottavasti olette saaneet sukukirjoista paljon iloa ja tietoa esipolvistanne.
Peräpohjolan ja Pohjois-Pohjanmaan sukukirjaa on vielä jäljellä 35 kpl.
Sukututkimusta jatketaan edelleen. Aina löytyy lisähenkilöitä 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, 20180 Turku (Huom! Railin postiosoite on hieman muuttunut),
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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Sukujuhla Joensuussa toukokuussa 2016
Mielestäni meillä oli oikein onnistunut sukujuhla Joensuussa. Vieraskirjaan oli kirjoittanut nimensä 76
henkilöä. Juhlaan odotettiin noin 110 henkilöä ja enemmän paikallista väkeä, mutta osuiko ajankohta
kuitenkin kevätkiireiden keskelle toukokuun puolivälissä.
Sukujuhlan ohjelma oli perinteinen, mielenkiintoinen ja monipuolinen ja toteutui erinomaisen hyvin.
Retkipäivä oli tiivis, mutta antoisa ja aikataulussa pysyttiin. Kiitokset kaikille järjestäjille ja esiintyjille! Myös
osallistujat vaikuttivat hyvin tyytyväisille molempien päivien ohjelmaan sekä kokouspaikkaan. Valokuvia
sukujuhlasta voitte katsella kotisivujen www.ryynaset.fi kohdassa Kuvagalleria.

Hallitus
Hallitus on pitänyt tänä vuonna kokouksiaan helmikuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Vuosikokouksessa
hallituksesta jäi pois pitkäaikainen jäsen Kyösti Ryynänen. Kiitämme Kyöstiä työstään sukuseuran hyväksi.
Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Ulla Maija Ritanen Kuopiosta. Hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat
tämän jäsenkirjeen lopussa.

Jäsenrekisteri ja sähköpostiosoitteet
Monet sukuseurat ja muut yhdistykset pyrkivät hoitamaan yhteydet jäsenistöönsä netin kautta sähköpostilla.
Niin myös Ryynästen sukuseura muuttaa ensi vuonna käytäntöä. Kun lähetämme jäsenkirjeet sähköpostina,
säästämme aikaa ja rahaa. Helmikuun jäsenkirjeen lähetämme kaikille myös kirjeitse, koska samalla
lähetämme jäsenmaksulomakkeen. Jäsenkirjeiden lisäksi voimme lähettää tiedotteita, kyselyjä jne.
sähköpostitse lähettämisen helppouden ansiosta.
Tämän kirjeen mukana lähetämme teille lomakkeen, jolla kysymme teidän sähköpostiosoitettanne ja lupaanne
lähettää jäsenkirjeet sähköpostitse. Jos teillä ei ole nettiyhteyttä, luonnollisesti ja mielellämme lähetämme
jäsenkirjeet entiseen tapaan postitse.
Sukuseuran uusi sähköpostiosoite on ryynaset.sukuseura@gmail.com.
Mikäli teidän osoitteenne on muuttunut, muistakaa ilmoittaa muutoksesta rahastonhoitajalle ja jäsenrekisterin
ylläpitäjälle Erkki O. Ryynäselle. Voitte käyttää yllä olevaa osoitetta.
Sukuseuran hallitus toivottaa teille arvoisat jäsenet hyvää loppuvuotta, iloista joulun odotusta ja joulua, sekä
onnellista uutta vuotta, jolloin juhlimme 100-vuotiasta isänmaatamme.
Ystävällisin terveisin

Erkki Ryynänen
Ryynästen Sukuseura ry:n hallituksen puheenjohtaja
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HALLITUS
Erkki Ryynänen, puheenjohtaja
Tom Ryynänen, varapuheenjohtaja
Raili Kulmala, sihteeri
Erkki O. Ryynänen, rahastonhoitaja
Helena Ryynänen, päätoimittaja
Outi Niemenmaa
Ulla Maija Ritanen
Kullervo Ryynänen
Huom! Raili Kulmalalla on uusi osoite.

sähköposti ja osoite
erkki.ryynanen@gmail.com
Lohenevä 3 A, 02170 Espoo
tom.ryynanen@welho.com
Punavuorenkatu 17 C 43, 00150 Helsinki
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
um.ritanen@gmail.com
Snellmaninkatu 7 B 18, 70100 Kuopio
kullervoryynanen@hotmail.com
Kauppakatu 15 B 9, 70100 Kuopio

puhelin
0400 447145
050 5850513
045 8767345
0400 788646
0400 454336
040 7544332
040 5151683
040 7609236

