
JOULUTERVEHDYS HYNYSILLE JA 
HYNYSTENMIELISILLE! 
Vuosi 2016 lähestyy loppuaan ja samalla lähestyy ensi kesän sukutapaaminen, joka 
järjestetään Lappeenrannassa. 

Hynysten sukuseura rekisteröitiin Iisalmen sukukokouksen jälkeen syksyllä 2015. 
Rekisteröimisen toivotaan auttavan seuran toiminnan järjestämistä entistä 
järjestelmällisemmäksi. Ratkaisu aiheuttaa kuitenkin myös kuluja. Siksi joudumme 
rahoittamaan toiminnan jäsenmaksuilla, joka on toistaiseksi ainoa tulolähteemme. Seuraan 
on liittynyt (maksanut jäsenmaksun) vuoden 2016 aikana 54 jäsentä, mikä on kuitenkin 
vain puolet Iisalmessa asetetusta tavoitteesta. Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan. 

Sukutapaaminen Lappeenrannassa kesällä 2017 

Seuraava sukutapaaminen järjestetään Lappeenrannassa viikonloppuna 5. – 6.8.2017. 
Merkitse jo nyt kalenteriisi. Lauantaina käymme risteilyllä Saimaalla ja Saimaan kanavalla, 
minkä jälkeen vietämme iltaa vapaamuotoisesti. Varsinainen sukukokous järjestetään 
sunnuntaina Kehruuhuoneella Lappeenrannan linnoituksessa. Tapaamisesta lähetetään 
erillinen kutsu kevään aikana. 

Hynysten sukututkimuksen koordinointi 

Hynysten suvun tutkimusta koordinoi sihteerimme Markku Hynynen 
(markku.hynynen@icloud.com). Mikäli olet tutkinut jotain Hynysten sukuhaaraa, voit 
ilmoittautua Markulle, niin voimme yhdistää tutkijanvoimamme. Jos haluat tietää, mihin 
haaraan esivanhempasi kuuluvat, toimita Markulle esivanhempiesi syntymäajat. 
Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 1800-luvulla tai aiemmin syntyneistä esivanhemmista 
on saatavissa tietoa vapaasti käytettävissä olevista sähköisistä järjestelmistä. Hyväksi 
koettu tapa aloittaa omien esivanhempien selvittäminen on yrittää tutkia asiaa 
sukuraamatusta tai tilata todistus kirkkoherran virastosta sukututkimusta varten. Ensi 
kesän sukutapaamisessa kerrotaan lisää Hynysten perinteisin menetelmin tehdyn 
sukututkimuksen tämänhetkisestä vaiheesta. 

DNA-testi sukututkimuksessa 

Sukututkimus on perustunut aivan viime vuosiin asti ns. perinteiseen menetelmään, eli 
perehtymiseen kirkonkirjoihin, maakirjoihin, oikeuden pöytäkirjoihin ja muihin kirjallisiin 
lähteisiin. Jotkut näistä ulottuvat jopa 1500-luvulle asti mutta sitä vanhempaa materiaalia 
on hyvin vähän. DNA-tutkimus on alkanut tarjota uusia mahdollisuuksia päästä 
sukututkimuksessa entistä kauemmas historiaan. Hynyset olivat vielä 1700-luvulla pääosin 
Hynnisiä. Eräs mielenkiintoinen asia olisi selvittää lähivuosina DNA-tietojen avulla, kuinka 
paljon Hynyset ovat Iisalmeen 1610-luvulla muuttaneitten Matinpoikien eli Pertti, Matti ja 
Heikki Hynnisen jälkeläisiä ja kuinka monesta muusta Hynnisten haarasta Hynyset ovat 
lähtöisin. Isältä pojalle ja edelleen pojanpojalle jne. siirtyy geenejä, joiden perusteella ns. 
isälinjaa voidaan jäljittää jopa tuhansia vuosia taaksepäin. Tarkempaa tietoa asiasta löytyy 
mm. Ahti Kurrin sivuilta http://www.kurrinsuku.net. Ensimmäiset Hynysten miehet ovat 
tehneet DNA-testin isälinjojen selvittämiseksi, mutta lisää vapaaehtoisia tarvitaan, jotta 
voidaan tehdä johtopäätöksiä eri sukuhaaroistamme. Raimo Hynynen 
(raimo.hynynen@fi.ibm.com, puh. 040-510 8513) koordinoi Hynysten sukuseuran DNA-
testauksia ja antaa mielellään halutessanne lisätietoa.  



Sukuseuran jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksu 

Miksi liittyä seuran jäseneksi? 

• Sukuseura edistää suvun yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä. 
• Seura tekee sukututkimusta selvittäen Hynysten suvun vaiheita. 
• Seuran jäsenenä saat tietoa sukumme vaiheista ja esivanhemmistasi. 
• Seuran tapaamisissa näet suvun jäseniä ja tutustut kaukaisempiinkin sukulaisiin. 
• Seuran jäsenenä kuulut tiedonvälityksemme piiriin (mm. joulukirjeet ja kutsut 

sukutapaamisiin). 
• Seuran jäsenenä saat alennusta sukutapaamisista. 
• Jäsenenä saat salasanan seuran kotisivuilta löytyviin sukutauluihin. 

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Heiltä 
jäsenmaksu on 15 €/vuosi. Nuorisojäseniksi hyväksytään varsinaisten jäsenten alle 18-
vuotiaat lapset, joiden ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. 

Seura jäseneksi liitytään täyttämällä jäsenhakemuslomake seuran kotisivuilla 
http://www.hynysten.sukuseura.fi/lomake.html?id=1. Ne, jotka eivät käytä 
tietokonetta/nettiä, voivat liittyä jäseneksi soittamalla sihteerillemme Markku Hynyselle, 
puh. 040-504 5410.  

Jäsenmaksu 15 € maksetaan sukuseuran tilille FI6255422320341175. Maksun saaja 
on Hynysten sukuseura ry ja viitenumero 20174. Eräpäivä jäsenmaksulle on 31.3.2017. 
Muista merkitä viitenumero! 

Vuosittain vaihtuva salasana seuran kotisivujen www.hynysten.sukuseura.fi seuraan 
kuulumattomilta salattuun materiaaliin lähetetään maksaneille jäsenille sähköpostitse. 

Tiedottaminen 

Sukuseuramme postituslistalla on 258 nimeä, joista jäsenmaksun maksaneita on 54 
(tilanne 25.11.2016). Tähän asti kaikille postituslistalla oleville on lähetetty jäsentiedotteita 
joko sähköpostin tai postin välityksellä. Vuosien takaisella postituslistalla on kuitenkin 
luultavasti paljon henkilöitä, joiden osoite ei ole voimassa tai jotka eivät enää halua 
vastaanottaa jäsentiedotteita. Koska kirjeiden postittaminen maksaa kolmenumeroisen 
summan verran euroja per kerta, hallitus on päättänyt päivittää postituslistan ajan tasalle. 
Samalla sukuseuramme siirtyy pikku hiljaa sähköiseen tiedottamiseen sähköpostin 
välityksellä ja vuoden 2017 aikana siirrytään uuteen käytäntöön: jäsentiedote lähetetään 
sähköpostitse ja vain jäsenmaksun maksaneille. Jos jäsenellä ei ole sähköpostiosoitetta, 
tiedotteet lähetetään katuosoitteeseen. Jos haluat saada jäsentiedotteita mutta et maksaa 
jäsenmaksua, ilmoita asiasta sihteeri Markku Hynyselle (Kaakkolankuja 9 as 2, 04400 
Järvenpää, 040 5045410). Näillä toimilla saamme postituslistan ajan tasalle. 

 

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2017! 

Toivottaa Hynysten sukuseura ry:n hallitus 

Katja, Raimo, Markku, Marjatta, Kaijaliisa ja Aimo 


