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     SukuPostia 2021  
 
 
SukuPostissa voit lukea 

o viime kesän sukutapaamisesta Kukkolankoskella ja Ryynäsessä Karungissa 
o tämän kesän sukutapaamisesta eli lauantaina 7.8.2021 klo 11.30 alkaen Tervolan 

Paakkolassa, kotiseutumuseolla. Tutustutaan Antti Koivupalon ja jälkipolvien 

sukuhaaraan ja hänen sekä jälkipolvien elämään, esitellen myös asuinpaikkoja  

o jäsenasiaa  

 
Viime kesänä 25.7.2020 oltiin sukutapaamisessa 70 henkilön joukoin  
Ryynäsessä, Karungin Ryynäsenpäässä 
 
Paikka on Ryynäsen sukuhaaran ja sen kantaäidin Ida Ryynäsen os Koivupalon ja 
puolisonsa Johan Petter (Juho) Ryynäsen tila ympäristöineen. Päivä aloitettiin 
Kukkolankoski-vierailulla ja siellä koski-isäntä Risto Leinonen esitteli Kukkolankoskea 
ja sen toimintaa, kertoillen kalastushistoriasta ja -kulttuurista, erityisesti lippoamisesta 
ja siihen liittyvistä perinteistä ja käytänteistä. Olipa varmaan monellekin ihan uutta 
tietoa ja asiaa. 
 
Ryynäsessä nautittiin herkullinen Lapin Äijän keitto ja nautittiin nisukahvit.  Onneksi 
oltiin teltoissa, koska kaatosade yllätti heti Kukkolankosken reissun jälkeen. Hyvää ja 
iloista tunnelmaa se ei haitannut.  

Ryynäsen sisarukset eli Jannen ja Jennin lapset 
Salli (Kauppila), Aimo, Kauko, Erkki, Lea 
(Martinviita) ja Pentti esittelivät taloa ja sen 
historiaa sekä etenkin vanhaa pirttiä 
kalustoineen, jossa kantavanhemmat Ida ja 
Juho lapsineen (Maria Hornela os Ryynänen, 
Aili Ryynänen, Janne Ryynänen, Anna 
Hedesand os Ryynänen ja Elmi Svelin ent   
Esper os Ryynänen) ovat asuneet.  
 
Sisarten avioiduttua ja/tai muutettua muualle 
Suomeen ja Ruotsiin, jäi Janne-veli sukutilalle. 
Hän asui koko elämänsä lapsuudenkodissa, 
ollen tilan isäntänä. Lea Martinviita ja Rauni 
Räty kertoivatkin mielenkiintoisia muisteluksia ja 
kokemuksiaan viiden sisaruksen 
elämänvaiheista lapsuudesta vanhuuteen asti, 
heidän perheistään ja heistä kustakin omina 
persooninaan.  
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 Kukkolankosken partaalla ja Koskipirtillä 

                        

Lippomiehen patsaalla koski-isäntä Risto Leinonen 

kertoo meille kosken elämää ja kalastuskulttuurista 

 

 

 

 

Oikealla tunnelmia teltassa, lisää kuvia on kotisivuilla 

  

 

Kiitos kaunis  Ryynäsen sukuhaaran 

väelle!  

Tornionlaakson ruusupensasta  ja sukuseuran 

kunniakirjaa luovuttamassa Pentti Ryynäselle 

puheenjohtaja Hannele Salmi ja sihteeri Rauni Räty  
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Jäsenasiaa ja jäsenmaksu  

Lähetämme tämän SukuPostia 2021 ja tilisiirtolomakkeen jäsenmaksun maksua 
varten pääosin postitse ja sähköpostilla sitä aktiivisesti käyttäville. Mikäli haluat 
saada postin sähköpostiisi, niin ilmoita se kononenkoivupalo@gmail.com 
Pidäthän ajan tasalla mahdollisesti muuttunut osoitteesi, ilmoittamalla se 
sähköpostitse yllä kerrottuun sähköpostiin tai puhelimitse Toinille, Toini Heikkilä puh 
040 571 6121.  
 
Sukuseuran tilinumero FI 81 5463 0820 028826, kirjoita maksaessasi lomakkeen 
viesti- kohtaan ”jäsenmaksu 2021”. Maksaessasi jäsenmaksun useammasta 
henkilöstä, niin kirjoita viestikohtaan heidän nimet. Jäsenmaksu on entisen 
suuruinen, 10 euroa / henkilö ja ainaisjäsenmaksu 100 euroa. Kunniajäseniä ovat yli 
90-vuotiaat jäsenet eikä heiltä jäsenmaksua peritä. Ole hyvä ja maksa 

jäsenmaksusi 20.7. mennessä! Kiitos      

 
Sukuseurassamme on noin 180 jäsentä, sukuun kuuluvien henkilöiden määrän 
ollessa paljon suurempi. Teitä uusia ja etenkin nuoria toivomme jäseniksi ja 
tervetulleiksi toimintaan mukaan.  
 
Sukuseura myy myös logolla ja sukuseuran nimellä olevia suruadresseja ja 
onnittelukortteja 5€ kappalehintaan. Niitä voi tilata sähköpostilla tai hallituksen 
jäseniltä ja niitä on myynnissä  myös kesätapaamisessa sekä kukkakaupoissa 
Keminmaan City-Marketissa ja Tervolassa. 
(kuvat Toini Heikkilä, Timo Heikkilä, Rauni Räty) 

 

Ja sitten ilmoittautumaan suvun Kesätapaamiseen 

lauantaina 7.8.2021 klo 11.30  Tervolan kotiseutumuseolla Paakkolassa 

(Nelostie 372, 95325 PAAKKOLA) 

Lounasruokailu kotiseutumuseolla  

klo 11.30 alkaen 

 

(lohikeitto/lihakeitto, rieska/leipä lisukkeineen, 

ruokajuomat) 

Hinta 10€  
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Ohjelma alkaa klo 13.00 

o Tervetuloa  
o Antti Koivupalon sukuhaaran esittelyt  
o Museon tutustumiskierrokset 

o Yhdessäoloa  

o Sukuseuran tarjoamat päätöskahvit  

o  Päivä päättyy kiertoajeluun nähden 

sukuhaaran entisiä ja nykyisiä asuinsijoja Kemijoen 

molemmin puolin (bussilla ja omilla autoilla) 

                Alakuirin päärakennus                                                           Vanha koulu, Olga Levasen luokka 

(kuvat Timo Heikkilä, Marketta Ollonen) 

Ilmoittauduthan 31.7.2021 mennessä, joko sähköpostilla 

kononenkoivupalo@gmail.com tai soittamalla/tekstiviestinä tai whatsapilla 

jommalle kummalle meistä: 

-  Toini Heikkilä  puh 040 5716 121 

-  Rauni Räty   puh 040 9659 800 

Ilmoittautumisessa kerro nimesi, osallistujien määrä ja mahdolliset erityisruokavaliot, 

kiitos       

 

 

  Tapaamisiin Paakkolassa!  

 

  toivottaa, Sukuseuran hallitus 

  

                       

http://kononenkoivupalo.nettisivu.org/
mailto:kononenkoivupalo@gmail.com
mailto:kononenkoivupalo@gmail.com

