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Haluamme uudistaa sukuseuran ohjelmaa ja kokeilla jäsenten ja erityisesti 

nuorten halukkuutta osallistua eri tapahtumiin, kuten sukukokouksessa ehdotettiin: 

Olemme valinneet 4 kesäretkeä eri aikaan, jotka mielestämme sopivat lapsille, 

tarjoavat kylpylää ja kolme lisäksi sijoittuvat sukuhaarojemme eri asutusalueille. 

Toivomme että haluatte valita niistä yhden tai useampia ja siten varmistaa, että 

suositut tapahtumat toteutuvat. 

 

1. Ryynästen sukuseura järjestää kesäretken 

2019 Saarenmaalle, jos yli 20 henkeä ilmoittaa 

pian, että ehdotuksemme kiinnostaa (katso 

vastauspyyntö, sitoumuksetta alla; varaamme 

paikat ensimmäisille 20-35 vastaajalle).  

 

 Helsingistä Viroon Kuressaareen, laiva + hotelli, 

kesäkuussa kaikenikäisille: 

ECKERÖ LINE, m/s Finlandia Helsinki > Tallinna maanantai 3.6. 

klo 9.00 – 11.15, paluu 6.6. esim. lautalla 18.30 – 21.00 *) + 
SPA HOTEL RÜÜTLI, 4 tähden hotelli 3 yötä 2 hengen huoneissa 

Eckerö Line-pakettiin kuuluu hotellin runsas aamiainen, iso sisäuima-allas, lasten vesiliukumäki, 

sauna ja kylpylän peruspalvelut, parveke meri- ja linnoitusnäköalalla ja keskusta aivan lähellä. 

Jaetussa 2-hengen huoneessa hinta on 106 euroa/ henkilö, eli laivamatka + hotelli 3 yötä! Hintaan 

ei kuulu muita aterioita tai (bussi)kuljetuksia Virossa. Perheille ja yksin matkustaville on seuraavat 

hinnat: 

102 €/lapsi, jaetussa kahden hengen (lisä)huoneessa, 3 yötä                                                                                          

87 €/lapsi lisävuoteella, kolmantena kahden hengen huoneessa, 3 yötä (lapsi tai ehkä lapsenlapsi!)            

176 €/aikuinen, yhden hengen huoneessa, 3 yötä 

Yleiset linja-autot kulkevat Tallinnasta Kuressaareen esim. 14.00, 15.25 ja 16.30, joten esimerkiksi käynti jännittävässä 

Lennusadam merimuseossa lähellä laivaterminaalia mahtuu hyvin ohjelmaan. Bussimatka kestää n. 3t 45min., 

Saarenmaan lautta mukaan lukien, ja maksaa alle 30 euroa meno-paluu (LuxExpress, GoBus..). Voimme järjestää 

yhteisen matkan. Osallistujat voivat vaihtoehtoisesti tuoda oman autonsa mukaan hintaan 48 euroa meno-paluu. S-

kortilla etu aterioissa ja ostoissa laivalla. Runsas buffet aamiainen maksaa 14 euroa (ja voisi olla yhteinen ohjelma). 

Tarkempi ohjelma riippuu teistä ja ryhmän koosta. Siihen palaamme alustavien vastausten jälkeen. 

 *) Pidetään toki muutkin vaihtoehdot mielessä: Paluu voi olla myös lautalla klo 12.00 – 14.15, jos on useita karjalaisia 

ja savolaisia, jotka haluavat välttää yötä Helsingissä. Jos moni ilmoittaa (jopa ehtona alla), että lähtö jo sunnuntaina 

2.6. (koululomien alkaessa) olisi parempi - ja paluu klo 12 laivalla 5.6. niin päivämäärä voi muuttua, eli kertokaa! (Vain 

kaksi yötä hotellissa on kuitenkin liian hätäinen ratkaisu, matkat huomioiden).  
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Eräs Spa Hotel Rüütlin asiakas: "Alkavalle lasten kesälomalle sopiva virkistäytymispaikka ruuhkien ulkopuolella. Uima-

altaan vesi tuntui puhtaalta ja siellä oli tilaa uida reipasta aamu-uintia. Hunajahieronta oli rentouttava! Paikka oli 

loistava linnan tuntumassa ja meren äärellä. Isot poikamme viihtyivät biljardin äärellä, mutta pienillekin olisi ollut 

vesiliukumäen lisäksi paljon tekemistä hotellin sisälläkin.”  (Lisäksi on mm. squashkenttä ja golfsimulaattori ja retkiä). 

Tom Ryynänen: Viihdyin itsekin vaimoni kanssa siellä kesäkuun alussa 2017.        

YSTÄVÄLLISESTI VASTAA SÄHKÖPOSTILLA (tai tekstiviestillä) mikäli yllä oleva kohde Eckerö Line - 

Rüütli kiinnostaa sinua /teitä. Lähetä tiedot osoitteella tom.ryynanen@welho.com / puh. 050-

5850513 (sitoumuksetta) viimeistään 15.11. mennessä: Montako aikuista/lasta? tulisiko oma auto 

mukaan? Vain sunnuntai lähtö? Toivomuksia, sopiiko aikataulu? 

 

* 
 

2. Ryynästen sukuseura järjestää Savossa 

kesätapahtuman, jos yli 20 henkeä ilmoittaa 

etukäteen sitoumuksetta kiinnostuksestaan.  

Spa Hotel Runni, viikonloppu kylpylässä ja / tai 

pelkästään yhteinen bussiretki Iisalmi -Pöljä 

 

RUNNIN KYLPYLÄHOTELLI,  Iisalmen 

lähellä 2.-4.8. 2019 + 

PÄIVÄRETKI bussilla lauantaina 3.8. 

reitillä  Iisalmi-Lapinlahti-Pöljä 

  

 

Koko hotelliviikonloppuun kuuluu majoittuminen Runnilla joko Kartanohotellissa tai Spa-

rakennuksessa sisältäen aamiaisen ja kylpylän käytön sekä lauantain retken kahveineen ja 

lounaineen. Kylpylätoiminta on aloitettu Runnilla jo 1700-luvulla, jolloin havaittiin lähdeveden 

terveyttä edistävät vaikutukset. Vettä saa edelleen Spa-hotellin aulassa juoda kaivosta! 

 
Vaihtoehtona on osallistua pelkästään n. 7 tunnin bussiretkeen (lähtö Runnilta tai reitin varrelta), jolloin 

vierailemme Pöljän entisöidyllä pysäkillä (kahvit ja lyhyesti historiaa), Suomen Asutusmuseossa (opastus), 

Vennamon patsas, tsasouna Alapitkällä, maisema-ajelu Karvasalmelle ja Karvasalmelle ja Onkiveden rantaa 

Lapinlahdelle, lounas Luova Puu 1800-luvun rakennuksessa taidegalleriassa, uusi taidemuseo Eemil 

kuvanveistäjä Eemil Halosen mukaan (lyhyt esitys Halosen taiteilijaperheestä), Väärnin pappila Juhani Ahon 

synnyin pappila (kahvit) ja paluumatkalla Juhani Ahon lapsuuden kotipappilassa pistäytyminen. Bussissa 

yhteislaulua! 

 

2a) €119 2 hh/yö, €108 1 hh/yö 2.-4.8. Kartanorakennuksessa (ei ilmastointia) 

2b) €148 2 hh/yö, €125 1 hh/yö 2.-4.8. Spa-rakennuksessa (ilmastointi) 

2c) € 25 illallinen lauantaina 3.8. (2a ja 2b:n lisäksi) 

2d) € 55-65 osanottajamäärästä riippuen, vain kokopäivän bussiretki / henkilö, lauantai 3.8. klo 

9.30 – 15.45 sisältäen matkat, 2 kahvia, lounaan, opastukset ja pääsymaksut (2a-2c:n lisäksi)  

                    

YSTÄVÄLLISESTI VASTAA YHTEYSTIETOINEEN, VIELÄ SITOUMUKSETTA osoitteella 

um.ritanen@gmail.com tai puh 0405151683 tai Snellmaninkatu 7 B 18, 70100 Kuopio viimeistään 

15.11. mennessä: 

mailto:ryynanen@welho.com
mailto:um.ritanen@gmail.com


  3(4) 

 

  

 

 montako aikuista/lasta ja huonevalinta (2a tai 2b, 2- vai 1- hh) ja yövyttekö pe-la ja/tai la-su 

 montako osallistuu päiväretkeen la 3.8.  

 montako osallistuu illalliseen la 3.8. Muita toivomuksia. 

 Palaamme asiaan viimeistään tammikuussa, muistakaa jättää yhteystietonne! 

 

* 
                                                                                                                                                              

3. Ryynästen sukuseura järjestää Pohjois-Karjalassa 

RuskaRetken, jos 25 henkeä ilmoittaa halukkuutensa 

osallistumaan, myös bussimatkaan (katso vastauspyyntö, 

sitoumuksetta alla): 

 

VUONISLAHDEN MUIKKUMARKKINAT 

lauantaina 21.9. 2019 bussilla + 
ELÄINPUISTO PIKKUKILI, Salonkylään, koko 

päivän ja koko perheen yhteisretkenä 

 
Koko pakettiin kuuluu sukuseuran bussi Joensuusta alkaen klo 9.00, poimien osallistujia Enosta ja 

Uimaharjusta; Vuonislahden Muikkumarkkinat (katso alempana) missä musiikkia, syömistä ja 

tekemistä omin päin riittää klo 10.30 – 13.15; yhteinen päiväkahvi ja sukuseuran puheenvuoro  

kestikievari Herranniemessä 13.15 – 14.15; bussimatka Pikkukili eläinpuistoon, Salonkylään ja 

elämyksiä perillä  15.00 – 18; kotimatka 18 – 19.30. Koko paketin hinta-arvioon kuuluu 

bussimatkat, sisäänpääsymaksut ja Herranniemen kahvit sekä makkara tms. Pikkukilissä: 

 

35 – 40 € / aikuinen, Joensuusta asti, muut pysäkit n. 5 euroa halvemmalla, osallistujamäärästä 

riippuen ja lasten hinnat puolet tästä. Joillekin Muikkumarkkinat ovat tuttuja ja aikovat osallistua 

joka tapauksessa, jolloin voimme tavata heidätkin viimeistään Herranniemessä: 

15 – 20 € / aikuinen, vaihtoehtoisesti ilman bussia Herranniemen kestikievarista 13.15 alkaen 

esim. omalla autolla seuraten Pikkukilin elämyksiin mukaan (ml. kahvit ja sisäänpääsy).  

 
Olemme joustavia, jos jollakin on poikkeava toivomus ja hotellitiedoillakin voimme auttaa jäseniä ja muita seuralaisia, 

jotka haluavat yöpyä edellisen seminaaripäivän jälkeen, ehkä hemmotella itseään Kolin kylpylässä tai suunnistaa vaikka 

koilliseen luontoon ruskamaisemiin ohjelman jälkeen. Olemme valinneet kohteet tarkoituksella koko perhettä ajatellen, 

kuten jäsenten palautteissa on toivottu. Järjestäjinä toivomme, että vastaisitte mahd. osallistumisen laajuudesta 

huolimatta. Viimeistään tammikuussa palaamme tarkemmin jatkoon. 

 
Vuonislahden muikkumarkkinat on jo 32. vuotuinen suurtapahtuma, missä 1000-1500 kävijää viettää joitakin tunteja 

seurustellen ja ostoksissa. Sieltä löytyy yli 40 näyttely- ja myyntitilaa ja musiikki soi joka tunti. Erilaiset herkut 

houkuttelevat 2-3 tunnin aikana, joten sukuseuran ohjelmaan läheisessä Herranniemessä on valittu kahvi tai tee. 

Kehitämme hiukan ohjelmaa sukuseuran tilaisuuteen. Yhteinen ohjelma jatkuu Pikkukili Elämys-puistossa, missä voi 

nähdä ja tutustua 250 eläimeen kävellen tai jopa osittain bussilla. On kaunis alue ja ruska on varmaan parhaimmillaan. 

Kannattaa katsoa nettisivuja pikkukili.net, Vuonislahden muikkumarkkinat ja Herranniemi. 

 

YSTÄVÄLLISESTI VASTAA SÄHKÖPOSTILLA (tai tekstiviestillä), mikäli olet/ olette 

kiinnostuneet, osoitteella kullervoryynanen@hotmail.com / puh. 040-7609236 viimeistään 15.11. 

mennessä: 

Montako henkeä voi osallistua (sitoumuksetta) koko retkeen ___ / vain suppeaan ohjelmaan ilman 

bussia ___ Mistä tulemme mukaan bussiin _____ Toivomuksia _____  
 

 

mailto:kullervoryynanen@hotmail.com
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4. Ryynästen sukuseura järjestää kesätapahtuman 

Hailuodossa, jos vähintään 15 henkilöä ilmoittaa 

halukkuutensa osallistumaan (katso vastauspyyntö 

alla, sitoumuksetta): 

 

KESÄRETKI HAILUOTOON  lauantaina 

6.7.2019 +                 

lisävalintana Hailuodon Luotsihotelli (tai 

Oulussa oma valinta) 

 
Hailuoto alkoi syntyä merenpohjan kohotessa vasta vajaa 2000 v sitten, mutta on sen jälkeen ollut 

tärkeä vanha merenkulku- ja kalastuspaikka. 

Retki alkaa Oulun rautatieasemalta klo 9.30. Rovaniemeltä ja Ylitorniolta junalla tulevat ehtivät 

aamulla, pääkaupunkiseudulta tulevat myös yöjunilla (tai voimme varata halukkaille 

hotelliyöpymisen Oulussa perjantaina tai lauantaina). Retkellä kuljetaan 18 paikkaisella bussilla (tai 

isommalla, jos osanottajia on enemmän!) ja Hailuotoon mennään lautalla. Liikumme bussilla, joka 

palaa Ouluun iltapäivällä klo 17. 

 

Retken aikana tutustutaan saaren luontoon. Saaren länsikärjessä tutustumme 1871 perustettuun 

Marjaniemen majakkaan ja Metsähallituksen luontonäyttelyyn.  Lounas ja vapaamuotoinen 

sukuseuran tapaaminen yhteensä n. 2 tuntia on majakan tuntumassa Luotsihotellissa. Lounaan ja 

tapaamisemme jälkeen tutustumme Kniivilän kotiseutumuseoon ja Talonpoikaismuseoon Pöllässä. 

Luotsihotellissa on myös mahdollisuus lisävalintana majoittua lauantaiyöksi.  Bussi palaa Ouluun. 

 

Kustannukset: 

4a) Koko päivän retken hinta 50-70€/henkilö riippuen osanottajamäärästä sisältäen matkat, lounaan, 

kahvin, pääsymaksut ja opastuksen. Paluu bussilla Ouluun n. klo 17. 

 

4b) Yöpyminen Luotsihotellissa lsäksi 120-124€/1-2 h sisältäen aamiaisen, paluu Ouluun 8 hengen 

tilataksilla sunnuntaina 7.7. Ellei ole tarpeeksi omia pikkuautoja paluumatkalle sunnuntaina 

aamupäivällä, niin tilataksi maksaa kahdeksalta n. 30€/h. 

(Oma hotellivaraus Oulussa, esim. Scandic tai Sokos hotellissa maksaa 123-130€ 1-2 henkeä/yö). 

 

YSTÄVÄLLISESTI VASTAA YHTEYSTIETOINEEN, VIELÄ SITOUMUKSETTA 

-montako osallistuu retkelle (ei tarvitse olla jäsen) 

-haluatteko lisäksi majoitusta 6.-7.7. Luotsihotellissa, Hailuodossa 

-oma huonevaraus Oulussa (5.-6.7. ja/tai 6.-7.7.) tiedoksemme 

osoitteella Helena Ryynänen  helena.ryynanen@luukku.com tai 0400 454336 tai Kelohongantie 14 

E 27, 02120 Espoo 15.11. mennessä 

 

 

 

 

 

 

mailto:helena.ryynanen@luukku.com

