
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hattujen vuosi 2022

PEKKA HYNYNEN

Olen lueskellut juuri ilmestynyttä Teemu Keskisarjan kirjaa Hattujen sota

(1741-1743). Mielenkiinto kirjaa kohtaan johtuu siitä, että tuon sodan ensim-

mäinen ja lähes viimeinen taistelu käytiin Lappeenrannassa, jossa ainakin yksi

sukuumme kuuluva ruotusotilas oli mukana. Kirjailija kuvaa hyvin kuinka

entiseen suurvalta Ruotsiin muodostui ”Hattujen puolue”, joka unelmoi ”Suur-

valta Ruotsin” palauttamisesta, ennen Pultavan (v. 1709) taistelua edeltävään

tilaan. Sota julistettiin Venäjälle. Sen jälkeen eivät Ruotsilta onnistuneet mit-

kään sotatoimet. Sodan seurauksena tuli vain suuret materiaaliset tappiot ja

ihmishenkiä menetettiin, vaikka taistelut jäivät melko vähäisiksi. Oli runsaasti

häpeällisiä antautumisia, ilman minkäänlaisia taisteluja. Turussa tehtiin rau-

hansopimus, jossa rajat siirtyivät Saimaalle ja Kymijoelle sekä 40 000 ”suoma-

laisella” isänmaa vaihtui. Kirjan kerronta tuo mieleen nykyajan samankaltai-

suuden juuri käytävässä ”erikoisoperaatiossa” Ukrainassa. Hattu-puolueita syn-

tyy siis nykyisinkin, jotka saavat kansansa uskomaan operaation välttämättö-

myyteen. Myös siellä muistellaan Pultavan voittoa ja historialla perustellaan ny-

kyisten sotatoimien oikeutusta. Sodassa suurimman kuorman kantaa ihmiset,

joilta ei kysytä mitään. Tavalliset ihmiset joutuvat tekemään asioita, mitä he

eivät haluaisi tehdä. Jos ihminen ei ymmärrä sodan oikeutusta, ei hän myöskään

laita kaikkia voimavarojaan siihen. Tavallinen ihminen haluaa elää normaalia

rauhallista elämää.

Sukuseuran toiminnassa olemme päässeet hyvin normaaliin elämään meitäkin

koskettaneen koronaepidemian jälkeen. Vaikka tauti nostaa taas päätään, näyt-

tää, ettei se aiheuta aiemman kaltaisia rajoitustoimia ihmisten välisiin kokoon-

tumisiin. Suunnitelmat seuraavaan Hynysten sukutapaamiseen ensi vuonna ovat

jo pitkällä. Kiitokset sukuseuran jäsenille kuluneesta vuodesta ja siitä työstä,

jonka olette tehneet sukuseuran hyväksi mahdollistaen näin erilaisten toiminto-

jen toteutumisen.

Pekka Hynynen

Hynysten sukuseuran puheenjohtaja
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Pekka ja poro.

Jouluvalaistusta Helsingin keskustassa. (PSo)



Ilmoittautumiset osallistumisesta tulee tehdä 9.6.

mennessä ja varmistus viimeistään 4.7. mennessä.

Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista emme voi

palauttaa maksuja, sama koskee tehtyjä hotel-

livarauksia. Maksaessasi ilmoittautumismaksun, kir-

joita viitekenttään osallistujien nimet ja osoite ja

muut yhteystiedot. Sama koskee tehtyjä hotelliva-

rauksia.

Ilmoita huonetta varatessasi sukuseuramme nimi,

jolloin saat huoneen saa tarjoushinnalla (2hh 135 €

ja 1hh 105 €). Hinnat sisältävät aamupalan sekä

kylpylän ja kuntosalien vapaan käytön. Majoitus-

paikkoja on varattu kiintiöömme 70, joten jokainen

saa varmasti huoneen.

Mikäli sinulla on kysymyksiä aiheeseen liittyen, voit

olla yhteydessä Marjatta Sireniukseen:

marjatta.sirenius@gmail.com ja puh. 050 590 4430. JOULUKIRJE 2022

Kunnonpaikassa Siilinjärvellä 5.-6.8.2023

MARJATTA SIRENIUS

Seuraavan sukuseuran tapaamisen olemme päättäneet järjestää Siilinjärven

Vuorelassa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tapaamisen aiheiksi vali-

koituivat sota-aihe ja sukututkimus ja tietysti myös muu hauskanpito ja ilo

tuttujen tapaamisesta. Ohessa alustava ohjelmaluonnos. Ohjelma on nähtävil-

lä myös kotisivuillamme kohdassa ”Uutiset”.

Lauantaina tutustumme Kuopion Sotaveteraanimuseoon ja Ortodoksiseen

museoon Riisaan, josta tapaaminen alkaa. Sieltä matkaamme Vuorelaan Kun-

nonpaikkaan, jossa on päivällinen ja iltatilaisuus Kodalla. Ohjelmassa on mu-

siikkia ja puheita, makkaranpaistoa ja juomia. Illan edetessä on mahdollisuus

osallistua Kunnonpaikan illanviettoon tanssien merkeissä.

Sunnuntaina aloitamme käynnillä Siilinjärven kirkossa, jonka jälkeen ko-

koonnumme lounaalle. Iltapäivän esitykset aloittaa Pekka Hynysen esitys

Suomen sodissa menehtyneistä. Tämän jälkeen sukututkija Ari Kolehmainen

kertoo, mistä sukumme, Savon Hynys-suku on kotoisin. Esitysten jälkeen on

tarjolla kahvit ja sukuseuran virallinen kokous, jossa valitaan jälleen uudet

toimihenkilöt seuraavalle kaudelle sekä tarkastellaan edellisen hallituksen toi-

mia ja hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Osallistumismaksu jäsenille on 90 euroa (molemmat päivät) tai 50 euroa (yksi

päivä). Ei-jäsenille vastaavasti hinnat ovat 110 euroa molemmat päivät ja 60

euroa yksi päivä.

HYNYSTEN SUKUSEURAN 17. SUKUKOKOUS 2023

La 5.8
13.00 Tapaaminen Riisan, 

ortodoksisen museon edessä

13.00 Tutustuminen Riisaan

14.30 Tutustuminen Veteraanimuse-

oon

16.00 Siirtyminen Kunnonpaikkaan

17.00 Majoittuminen Kunnonpaik-

kaan

17.30 Päivällinen noutopöydästä

19.00 Iltaohjelmaa kodalla

❖ Pekka Hynysen tervetulo-

sanat

❖ Duo Petra ja Riitta esiinty-

vät

❖ Makkaranpaistoa ja rentoa 

yhdessäoloa

21.00 Vapaamuotoista ohjelmaa

❖ mm. tanssit

Kunnonpaikassa

Su 6.8
10.00 Jumalanpalvelus Siilinjärven 

kirkossa

11.30 Lounas Kunnonpaikan 

noutopöydässä

12.45 Siirtyminen Vuorela-saliin

13.00 Pekka Hynysen esitys ”Suomen 

sodissa vuosina 1939-1945 

menehtyneistä Hynysistä”

14.00 Sukututkija Ari Kolehmaisen 

esitys ”Mistä Ylä-Savon 

Hynys-suku on kotoisin?

15.30 Iltapäiväkahvit

16.00 Sukukokous – viralliset asiat

17.00 Kokouksen päättäminen

Lämpimästi tervetuloa!

Osoite: 

Kylpylähotelli 

Kunnonpaikka

Jokiharjuntie 3

70910 Vuorela

Ohjelmaluonnos

mailto:marjatta.sirenius@gmail.com
http://hynysten.sukuseura.fi/uutiset.html?219037


Aika luminen
kaiken kauniin,
lohdun tuojat
kukat hennot,
vehreyden runsahan,
Joulun ruusu,
kehyksissään
muistuttaapi,
tulevasta.
Silloin saamme
jälleen nähdä
kukat
koko loistossaan
saamme antautua
unelmiin,
menneisiin ja 
tuleviin.

- Kaija-Liisa Reunanen

Tunnistettu uusi suvun haara

RAIMO HYNYNEN

Hynysten ja Hynösten DNA-sukututkimus etenee. Uutena suvun haarana on

tullut mukaan Mårdin haara. Se on peräisin Iisalmen Paloisvirran varressa

asuneesta Paloisten Hynysten/Hynnisten haarasta. Sukunimi on muuttunut

Hynnisestä Ruotsin armeijassa, jossa on annettu nimi, joka on sitten jäänyt.

Mård tarkoittaa näätää. Ehkä tämä Hynninen on ollut nopea liikkeissään ja

saanut siitä nimen. Mårdin suppea testi osoittautui olevan saman suuntainen

kuin Hynysten ja Hynösten kattohaplo BY55824. Sukuseura päätti siksi mak-

saa osan Mårdin laajasta Big-Y testistä. Mårdin testin tulos tulikin juuri sopi-

vasti ehtiäkseen tähän joulukirjeeseen. Alustavat arviot olivat oikein ja Mårdin

testitulos osoittaa sukuhaaran kuuluvan Hynysten ja Hynösten yhteiseen hap-

loryhmään BY55824. Edelleen tuli lisävarmistusta siihen, että Hynöset polveu-

tuvat Iisalmen Paloisvirran varrella asuneista Hynnisten/Hynysten haarasta.

Sukuseuran ensi vuoden kirjeissä lisää Mårdin haarasta kunhan testin kaikki

tulokset ovat saatavilla.

Suvun tutkimisen kannalta olisi erittäin toivottavaa, että nykyisistä Hynnisistä

saataisiin lisää testejä. Erityinen toivo olisi saada ainakin yksi ja mieluummin

kaksi testiä Joroisten suunnan Hynnisistä. Sukuseura on päättänyt maksaa en-

simmäisen Joroisten Hynnisten suppean testin. Toivottavasti tämä tieto kantau-

tuu Hynnisille. Sukuseuran jäseniltä toivotaankin asian suhteen aktiivisuutta,

jos tietää jonkun Hynnisen. Tieto kannattaa välittää Hynnisille vaikka ei olisi

tietoa, mistä päin tämä haara olisi lähtöisin.

Suvun haarojen DNA-testeistä kiinnostuneiden Hynysten, Hynösten ja Hynnis-

ten kannattaa ottaa yhteyttä Raimo Hynyseen, raimo.hynynen@gmail.com.

AJANKOHTAISTA DNA-TUTKIMUKSESTA

AIMON ARABIAN MAUSTEKAKKU

JOULURUUSU

Ainekset:

3 munaa

3 ½ dl sokeria

2 dl kermaa

200 g sulatettua voita

5 dl jauhoja

1 tl kanelia 

1 tl vaniljasokeria

2 rkl kaakaojauhetta

½ tl suolaa

½ leivinjauhetta

½ soodaa

Kuorrutus:

3 ½ dl pölysokeria 

3 rkl voita

3 rkl kahvia

ja ripaus vaniljasokeria

Vatkaa munat, sokeri ja kerma. Lisää sulatettu voi seokseen. Sekoita vehnä-

jauhoihin mausteet ja lisää ne varovasti muna-, sokeri ja kermaseokseen.

Kaada taikina voideltuun kakkuvuokaan. Paista ohjeen mukaan. Tee kuor-

rutus, valele se jäähtyneen maustekakun päälle ja keitä kahvit.

Muistathan, 

että jäsenmaksun 

eräpäivä on 

31.3.2023.

Ja varmistathan, että 

merkitset koko nimesi 

ja yhteystietosi laskun 

viitetietoihin – näin 

tunnistamme juuri 

sinut muista 

mahdollisista  saman-

nimisistä!

JOULUKIRJE 2022

Paistaminen:

170° runsas tunti

mailto:raimo.hynynen@gmail.com


Hyny siellä

Hyny täällä

meitä monta tonttujen lailla

nyt kaikki kertomaan

Hynysten iloista joulusanomaa

- Aimo Hynynen

Mikäli et ole vielä sukuseuramme jäsen, voit käydä täyttämässä Hynysten ko-

tisivulla jäsenhakemuksen ilmoituksen. Löydät sen kotisivuilta kohdasta "Jä-

senyys - Jäsenhakemuslomake". Pääset lomakkeelle myös tästä linkistä.

Jäseneksi voit liittyä milloin tahansa. Halutessasi voit liittyä jäseneksi myös

soittamalla Pia-Mari Sotavallalle, puh. 044 985 8925 tai laittamalla yhteys-

tietosi (nimi, osoite ja puhelinnumero) tekstiviestinä Pialle.

Sukuseuran jäsenenä saat mm. alennusta sukutapaamisista sekä tietoa sukum-

me vaiheista ja esivanhemmistasi. Sukututkimusasioissa voit ottaa yhteyttä

Markku Hynyseen, hynynen.markku@outlook.com. Tarkempaa lisätietoa jä-

senyyden hyödyistä ja sukututkimusasioista saat sukuseuramme kotisivuilta

kohdista "Jäsenyys" ja ”Hynysten suvun tutkimus”.

LIITY SUKUSEURAN JÄSENEKSI

Sukuseuramme jäsenmäärä vuonna 2022 on 60 henkilöä. Täysin uusia jäse-

niä saimme seuraamme kuluvana vuonna viiden henkilön verran.

Oheisessa kartassa on kuvattuna sukuseuramme jäsenistön alueellinen sijoi-

ttuminen.

Sukuseuran hallitus on tehnyt kevään ja syksyn aikana päivityksiä seuran

postituslistalle. Henkilöitä, joilla ei ole ollut jäsenmaksuja maksettuna

useampaan vuoteen on poistettu listoilta. Tällä hetkellä sukuseuran posti-

tuslistalla on noin 200 henkilöä.

TIETOA JÄSENISTÖSTÄ

Jäsenmaksu vuodelle 2023 on viime vuoden tapaan 20 euroa. 

Jäsenmaksu maksetaan sukuseuran tilille FI6255422320341175. 

Merkitse maksun saajaksi "Hynysten sukuseura ry". 

Muistathan laittaa viestikenttään koko nimesi ja erityisesti osoitteesi,

joka auttaa meitä identifioimaan sinut muista samannimisistä. Samalla

myös voimme tehdä tarvittavat päivitykset ja jäsenrekisterimme pysyy

näin ajan tasalla.

Jäsenmaksun eräpäivä on maaliskuun loppu eli 31.3.2023.

SUKUSEURAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2023

Jäsenistömme alueellinen sijoittu-

minen. Suurin osa jäsenistämme 

asuu linjan Kotka-Jyväskylä 

länsipuolella ja Kokkolan etelä-

puolella.

PIENI JOULURUNO

JOULUKIRJE 2022

http://www.hynysten.sukuseura.fi/lomake.html?id=1
mailto:hynynen.markku@outlook.com
http://hynysten.sukuseura.fi/hynysten-suvun-tutkimus


Kiitos kuluneesta vuodesta ja 

kaikkea hyvää uudelle vuodelle 2023

kaikille Hynysille ja 

Hynystenmielisille! 

Sukuseuran hallitus


