Joulukirje Hynysille ja Hynystenmielisille

Jouluruno
Jos joulupukilta lahjan yhden saisin
mä lumihiutaleesta pienestä,
ei joulupukki hevin uskoisi
että lahjat kaikki noi mä käyttäisin.
Jos joulupukilta lahjan yhden saisin
mä lumihiutaleesta pienestä,
toivoisin ruokaa jokaiselle
siitä kansat ylistäisi.
Jos joulupukilta lahjan yhden saisin
mä lumihiutaleesta pienestä,
toivoisin taudit maailmalta katoaisi,
siitä kansat hurraisi.
Jos joulupukilta lahjan yhden saisin
mä lumihiutaleesta pienestä,
toivoisin aseet maailmalta katoaisi
siitä kansat juhlisi.
Joulupukilla ei tarpeeksi tonttuja
jotta lahjat noi kaikki hoituisi,
mut jos ne hoituisi
silloin joulupukki parrastaan luopuisi.

Aimo Hynynen, 2021

Hyvä joulukirjeen vastaanottaja
Vuosi lähenee taas loppuaan. On aika tehdä lyhyt katsaus kuluneeseen vuoteen sekä
kohdistaa katsetta kohti uutta, tulevaa vuotta 2022.
Vuosi 2021 on ollut edellisen vuoden tavoin kovin poikkeuksellinen koronan johdosta.
Normaaleja rutiineja on jouduttu muuttamaan, mutta toisaalta myös paluuta uuteen
normaaliin on vihdoin päästy harjoittelemaan, ainakin hetkeksi.
Jäsenmäärämme sukuseurassamme on kuluvan vuoden aikana pysynyt ennallaan ollen
nyt 56 henkilöä. Olisi hienoa, mikäli saisimme ensi vuonna kasvatettua jäsenmääräämme.
Tässä joulukirjeessä kerromme kuulumisia mm. Tuusulan sukutapaamisesta Marjatta
Sireniukselta, esittelemme uuden hallituksen ja saamme ajankohtaiskatsauksen Raimo
Hynyseltä geneettisestä sukututkimuksesta ja Markku Hynyseltä asiakirjoihin perustuvasta sukututkimuksesta. Lisäksi pohjustamme ajatuksia tulevista sukutapaamisista
ensi ja tulevalle vuodelle toki unohtamatta jäsenmaksu- ja muita seurajäsenyysasioita.
Joulukirjeemme kansilehden jouluruno on Aimo Hynysen ja jäljempänä kirjeessä oleva
runo Risto Niemisen käsialaa.

Terveiset Tuusulan sukutapaamisesta 7.-8.8.2021
30-vuotisjuhlatapaaminen järjestettiin Tuusulassa kulttuurihistoriallisessa ympäristössä. Tapaamiseen osallistui lopulta 31 henkilöä, kun muutama ilmoittautunut joutui perumaan osallistumisensa. Sukukokouksen
ajankohta oli koronatilanteen vuoksi vaikea, mikä ehkä vähensi osanottajamäärää, mutta kaikki oli järjestetty
hyvin koronaturvallisesti, eikä ainakaan ole tullut tietoon sairastumisia tapaamisen jälkeen. Tästä kiitos myös
Krapi-hotellin henkilökunnalle ja muille järjestäjille, jotka olivat ajan tasalla tilanteessa.
Tapasimme lauantaina hotelli Krapin edessä ja tästä jatkoimme linja-autolla. Kohteemme olivat Aleksis Kiven
kuolinmökki, Halosenniemi ja Sibelius-museo. Retken järjestäjänä oli Tuusulan kulttuurimatkat ja heidän oppaansa osasi kertoa elävästi tuusulalaisen taiteilijayhteisön ja 1800-1900 taitteen kulttuuripiirien vaiheista ja
elämästä. Kaikki he, Aleksis Kivi, Pekka Halonen ja Jean Sibelius ja heidän lähipiirinsä, ovat vaikuttaneet syvästi suomalaiseen elämänlaatuun ja suomalaisen identiteetin kehittymiseen.
Illanvietto jatkui trubaduuri Make Häkkisen musisoinnin tahdissa. Tunnelma oli leppoisa ja vieraat viihtyivät.
Ainoan miinuksen sai illan ruokatarjoilun niukkuus, Krapin henkilökunta ei ollut tässä aivan ajan tasalla tilaisuutemme suhteen.
Koronatilanteen vuoksi tavanomainen sunnuntaiaamun jumalanpalveluksen osallistuminen jäi pois. Tuusulassa oli rippikirkko eikä sinne sallittu ulkopuolisia, eikä ollut mahdollisuutta tutustua Tuusulan vanhaan tunnelmalliseen kirkkoon.
Aloitimme kokoontumisen lounaalla Mankelissa ja tämän jälkeen olivat vuorossa luennot ja sukukokous.
Juha Vuorela luennoi aiheesta ”Mitä geneettisellä sukututkimuksella voi saada selville ja mitä ei”.
Raimo Hynynen esitti yhteenvedon suvun eri haarojen DNA-tutkimuksesta. Aiheesta on tarkemmin tämän
joulukirjeen kohdassa "Geneettisen sukututkimuksen tilanne".
Virallisen sukukokouksessa hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Pekka Hynynen ja varsinaisiksi jäseniksi
Marjatta Hynynen, Raimo Hynynen, Marjatta Sirenius ja Pia-Mari Sotavalta. Varajäseniksi valittiin Aimo Hynynen, Markku Ukonaho ja Kaijaliisa Reunanen.
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Tässä odottelemme Krapin lounasta, päivän kalaa ja punajuurta (Markku Hynynen).

.

Kiitokset!
Sydämelliset kiitokset hallituksesta
pois jääville sukuseuran pitkäaikaiselle puheenjohtaja Katja Hynyselle
(pj. vuosina 2013-2021), sihteeri
Markku Hynyselle sekä hallituksen
jäsen Risto Niemiselle
yhdistyksen puolesta.

Kuvassa Katja Hynynen Tuusulan sukukokouksessa 2021
(Marjatta Sirenius).
H y n y s t e n j o u l u k i r j e 2 0 2 1 , 3 | 12

Hynysten sukuseuran hallitus 2022-23
Uusi hallitus aloittaa toimintansa seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 1.1.2022. Ohessa alla on uuden hallituksen
lyhyt esittely oman toiveen mukaisesti. Toiminnantarkastajina sukuseurassa jatkavat edelleen Esa Hynynen
ja varahenkilönä Pasi Hynynen. Uudet yhteystiedot päivitetään sukuseuran kotisivuille vuoden 2022 alkuun
mennessä.

Pekka Hynynen, hallituksen puheenjohtaja

Marjatta Sirenius, jäsen

Sukuhaara: Nurmekseen siirtynyttä Jumisen sukuharaa, syntynyt Joensuussa.
Yleistä: pääosa työhistoriaa on
rikosseuraamusalalla, josta on
tarkoitus eläköityä ensi vuoden
aikaan. Sukuseuran hallituksessa kahden kauden kokemus.
Sukuhistoria on kiinnostanut jo pitkän aikaa ja selvitellyt lähisuvun vaiheita. Harrastukset ulkoilu,
vapaa-ajalla metsissä ja tuntureilla liikkuminen.
Nykyisessä hallituksessa (2020-21) jäsen.
Yhteystiedot: pekka.hynynen1@pp.inet.fi,
p. 040 753 6938

Sukuhaara: Jumisen sukuhaara, syntynyt Lapinlahdella.
Yleistä: toiminut sukuseuran hallituksessa ja rahastonhoitajana vuodesta 2015 lukien. YTM, psykologi, psykoterapeutti, eläkeläinen. Harrastukset
sukututkimus ja pilates. Nykyisessä hallituksessa
(2020-21) rahastonhoitaja.
Yhteystiedot: marjatta.sirenius@gmail.com,
p. 050 590 4430

Raimo Hynynen, jäsen
Sukuhaara: Varpaisjärven Jumisen sukuhaaraa, syntynyt
Sonkajärvellä 1958.
Yleistä: toiminut IBM:llä myynnissä, markkinoinnissa ja asiakkaiden ulkoistamien tietojärjestelmien käyttöpalveluissa. Nykyisin Lassila & Tikanojalla ympäristöpalveluissa.
Diplomi-insinööri. Perheeseen kuuluu vaimo, aikuiset lapset, kaksi poikaa ja tytär.
Harrastukset reserviläistoiminta 1990-luvun
alusta lähtien (res. majuri). Sotahistorialliset matkat Venäjälle ja avustustoiminta Pietarin alueen ja
Laatokan pohjoispuolisille seurakunnille (noin 90
matkaa Venäjälle). Mökkeily Lahden, Iisalmen ja
Inarin mökeillä sekä niiden remontointi. Maailman
talouden, politiikan ja sotilaallisen tilanteen seuranta ja tutkimus. Sukuseurassa geneettinen sukututkimus. Uusin harrastus on tutkia Helsingin Sanomain ja Erkkojen perhekunnan vaikutusta talvisotaan. Tärkein liikunnallinen harrastus polkupyöräily. Pyöräillyt yli 90 000 km joka vastaa matkaa
noin 3 kertaa maapallon ympäri. Nykyisessä hallituksessa (2020-21) varapuheenjohtaja.
Motto: Kaikki mikä ei tapa, vahvistaa!
Yhteystiedot: raimo.hynynen@gmail.com,
p. 040 510 2807

Marjatta Hynynen, jäsen
Sukuhaara: edesmenneen miehensä kautta Jumisen sukuhaaraa - Heikki syntyi Ilmajoen Koskenkorvalla. Itse syntynyt Heinolassa, mutta kirkonkirjojen mukaan Jyväskylässä, kun isä oli siellä kirjoilla.
Yleistä: työuran tehnyt yrittäjänä. Nykyisin eläkkeellä huolehtien yhdeksänkymppisestä äidistä.
Koulutus suurtaloudenemäntä ja toiminut luottamustehtävissä kunnan, seurakunnan ja yhdistysten toiminnoissa, osassa mukana edelleenkin.
Yhteystiedot: marjatta.hynynen@luukku.com,
p. 045 6706789

Pia-Mari Sotavalta, jäsen
Sukuhaara: Jumisen sukuhaaraa, syntynyt Helsingissä.
Yleistä: toiminut VR:llä erilaisissa suunnittelun ja kehittämisen asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa raideliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmien tarkastajana. Nykyisin Väylävirastossa ylitarkastajana. Filosofian maisteri,
pääaineena suunnittelumaantiede, res. kersantti.
Perheeseen kuuluu aviomies ja 17-vuotias poika.
Harrastukset lenkkeily ja penkkiurheilu (erit. yleisurheilu ja hiihto), dekkarit, liikennesektorin seuranta, mökkeily Lempäälässä.
Yhteystiedot: pia.sotavalta@gmail.com,
p. 044 985 8925
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Aimo, Hynynen, varajäsen

Markku Ukonaho, varajäsen

Sukuhaara: Jumisen sukuhaaraa, syntynyt Kajaanissa.
Yleistä: Euran eläkeläinen, liha-alan ammattilainen, kauppiaasta siivoojaan. Kauppateknikko, lihakauppamestari ja ravintolan kokki. Perheeseen
kuulu avovaimo ja neljä lasta, joista kaksi on nukkunut pois. Harrastukset lenkkeily, hiihto, runoilu
ja täytekakkujen teko. Nykyisessä hallituksessa
(2020-21) varajäsen.
Motto: Tämän päivän liikunta on huomisen päivän
hyvinvointi.
Yhteystiedot: aimo.hynynen@gmail.com,
p. 0400 444 4217

Sukuhaara: Jumisen sukuhaaraa, syntynyt Paavolan Ruukin kylässä.
Yleistä: eläkkeellä oleva 71-vuotias entinen kaupanpitäjä Helsingistä. Reilut 3 vuotta sitten sai
kuulla DNA-hippusten perusteella olevansa Hynynen kun tuossa 1700-luvun alkupuolella saapui
Heikki Hynynen Pohjois-Pohjanmaalle Paavolan
pitäjään Luohuan kylään. Isälinjaan sisältyvät sukunimet Hynynen, Turunen, Wilmusenaho, Wilmunen ja Ukonaho. Nimet ovat muuttuneet aina
talon tai torpan nimen mukaan.

Kaijaliisa Reunanen, varajäsen
Sukuhaara: Paloisen sukuhaaraa, syntynyt Kajaanissa.
Yleistä: hiusalan ammattilainen, eläkkeellä. Harrastaa kuvataiteita, kirjoittamista ja laulamista.
Hynysten sukutapaamisen käynnistäjä Kaijaliisa Reunanen ja Arja Hynynen aloittivat sukuseuran tapaamiset ja kutsuivat ensimmäisen
kerran Hynysiä kokoon Vuokatin hotelli Suvikkaaseen 27.7.1991. Paikalle tuli 30 henkilöä ja kaikki
olivat sitä mieltä, että tapaamisia pitää jatkaa. Ja
näin on nyt jatkunut 30 v. Nykyisessä hallituksessa
(2020-21) varajäsen.

Geneettisen sukututkimuksen tilanne
Hynysten sukuseuran geneettinen sukututkimus eteni huomattavan paljon vuoden 2021 aikana. Tärkeimmät löydetyt asiat ovat:





Hynysten Iisalmen Paloisen haara ja Joroisen Hynöset ovat läheisempää sukua toisilleen suoran isälinjan kautta kuin Iisalmen Paloisen ja Varpaisjärven Jumisen Hynyset.
Testattujen Jumisen ja Paloisen Hynysten ja Joroisen Hynösten lähin yhteinen esi-isä on geneettisen
tutkimuksen tilastomatematiikasta tulevan arvion mukaan elänyt 1400-luvun jälkipuoliskolla, ja sukuhaarojen erkaantuminen on tapahtunut silloin. Asiakirjoista ei voi päätellä, milloin kaikkien geneettistä sukua olevien Hyn-haarojen lähin yhteinen esi-isä eli, koska 1400-luvulta ei ole olemassa asiakirjoja.
Yhteisestä ns. savolaisten N-miesten Hyn-haploryhmästä N-BY55824 on syntynyt kaksi haploryhmää.
Paloisen Hynysten ja Hynösten yhteinen haploryhmä on N-Y59034 ja Jumisen Hynysten N-Y188600.
Asiakirjojen perusteella Jumisen haaran yhteinen esi-isä oli Heikki Matinpoika Hynninen (s. n. 1605
ja k. 1676 jälkeen). Paloisen alaryhmä on N-FTA8559 ja Hynösten N-FT20393. Asiakirjojen perusteella
Paloisen haaran lähin yhteinen esi-isä oli Perttu Matinpoika Hynninen (s. ennen 1598 ja k. n. 1662).
Kun useammat tilaavat testejä, mainittuihin päähaaroihin saadaan lisää alahaaroja. DNA-tutkimuksessa mieslinjassa tulee tyypillisesti uusi alahaara arviolta 80–150 vuoden välein, kun joku selkeä mu-
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taatio on tapahtunut, joka on sitten periytynyt pojille. Jumisen haarassa on jo saatu selville uusi alahaplo N-BY70686. Tämän haplon lähin yhteinen esi-isä oli asiakirjojen perusteella Hemmo Heikinpoika Hynninen (s. n. 1676 ja k. n. 1759).
Hynysten Maaningan haarasta tehdyn yhden testin tulos oli yllättävä. Saatu haploryhmä R1b poikkeaa täysin savolaisten miesten yleisestä N-haplosta. Sen sukulaisuus suoran isälinjan kautta haploon
N-BY55824 menee yli 20 000 vuoden päähän.

Kuka tahansa voi netin avulla seurata lähivuosina kuinka Hyn-sukuisten N-BY55824 haplon DNA-sukututkimus etenee. Linkki: https://www.yfull.com/tree/N-YP1141/.
Seuraavassa kuvataan yhtä savolaisklaanin alaryhmän geneettistä sukupuuta, jonka haplo siis on N-YP1141.
Useimman alaryhmän tai voisi sanoa suvun alahaaran kohdalla näkyy tilastomatemaattisesti laskettu arvio
lähimmästä yhteisestä esi-isästä kohdassa TMRCA (time to most recent common ancestor). Edellä jo oli, että
kaikkien Hyn-alkuisten haplon N-BY55824 esi-isä olisi elänyt 1400-luvun jälkipuoliskolla eli n. 550 vuotta sitten. Kohdassa "formed" näkyy, että haplo olisi erkaantunut ylemmästä haplosta N-YP1141 jo 1550 vuotta
sitten. Edelleen tilastomatemaattisesti, eli geneettisten erojen perusteella laskettuna Iisalmen Paloisen ja
Joroisen Hynösten yhteinen esi-isä olisi elänyt n. 500 vuotta sitten eli 1500-luvun alkupuolella. Tällöin olisi
tapahtunut erkaantuminen kahteen haaraan. Joroisen Hynösten TMRCA arvossa 125 vuotta taaksepäin näkyy, että he ovat varsin läheisiä sukulaisia kuten asiakirjojen perusteella ovatkin.
Hynyset ja Hynöset ovat olleet 1600-luvulla useimmiten Hynnisiä, joskin muitakin sukunimen muotoja kuten
Hynnin, Hynin ja Hynyin on ollut vielä silloin. Sukuseuran kokouksessa Iisalmessa 2015 nimitutkija Sirkka Paikkala kertoi, että Hyn-alkuinen sukunimi on hyvin todennäköisesti tullut usealle miehelle 1400–1500-luvuilla.
Tässä mielessä Maaningan haaran poikkeava haploryhmä saattaisi selittyä. Suurin yllätys on, että Maaningan
haara on R1b-haploa, joka on harvinaisin suomalaisten miesten neljästä päähaploryhmästä. Voidaan esittää
arvailua, mistä haploryhmä on tullut, mutta varmuutta ei ole nykyisin saatavilla.
Kannattaa tutustua Sirkka Paikkalan esitykseen, joka on kotisivuillamme kohdassa ''Sukunimen historia''. Hynysten DNA-tutkimuksen tilanteesta sivuillamme on tämän vuoden sukukokouksessa pidetty esitys. Sen saa
näkyville joko ''Uutiset'' tai ''Hynysten suvun tutkimus'' -kohdasta. Lisätietoa aiheesta saat Raimo Hynyseltä,
raimo.hynynen@gmail.com.

Ajankohtaista sukututkimuksesta
Asiakirjoihin perustuvan sukututkimuksen avulla on kertynyt aineistoa suvun vaiheista ja henkilöistä niin, että
sitä on riittävästi sukukirjaan. Lisää tietoja voi kuitenkin lähettää Markku Hynyselle, hynynen.markku@outlook.com. Hyvin tärkeä ja ehdottomasti huomioitava seikka tässä on kuitenkin se, että EU:n yleinen tietosuoja-asetus asettaa sukututkimuksellekin tarkat raamit. Ilman ao. henkilön henkilökohtaista lupaa henkilötietoja ei saa käyttää. Tästä on kuitenkin kaksi merkittävää poikkeusta: tietosuoja-asetusta ei sovelleta kuolleiden henkilöiden käsittelyyn eikä sellaiseen käsittelyyn, jota henkilö (esim. sukututkija) tekee yksityiselämänsä puitteissa (ns. kotitalouspoikkeus). Kotitalouspoikkeus sallii sukututkimuksen silloin, kun sukututkija
tekee sitä yksinomaan kotitaloudessaan ja sukututkimusrekisterissään, joka on hänen oman tietokoneensa
kiintolevyllä.
Sukuseuramme piirissä on käyty yleisluontoista keskustelua mahdollisesta sukukirjasta Hynysistä. Sellainen
on yhä monen yhdistyksemme ja hallituksen jäsenen toiveissa. Mitä EU:n tietosuoja-asetus sitten tarkoittaa
sukukirjan suhteen? Jos henkilö haluaa henkilötietonsa (esim. syntymäaikansa) tulevan julkaistuksi sukukirjassa (mikä on mitä suotavinta), hänen on annettava siihen henkilökohtainen lupa allekirjoituksellaan esim.
liitteenä olevalla kaavakkeella (LIITE 1). Sama koskee mm. mahdollista puolisoa, elossa olevia vanhempia ja
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täysi-ikäisiä lapsia. Sata vuotta sitten tai sitä ennen syntyneiden henkilötietoja voidaan tietosuoja-asetuksen
puitteissa julkaista ilman lupaa.
Sukuseuran hallitus toivoo mahdollisimman monen täyttävän ja palauttavan kaavakkeen soveltuvin osin täytettynä. Sijoita omat henkilötietosi kaavakkeen vasempaan yläkulmaan. Mikäli kaavakkeessa esiintyvät muut
henkilöt haluavat antaa luvan tietojensa julkaisemisen sukujulkaisussa, heidänkin allekirjoituksensa tarvitaan
kaavakkeeseen. Vaihtoehtona kaavaketta voi monistaa ja jokainen voi täyttää kaavakkeen omalta osaltaan.
Tämä voi tuntua byrokraattiselta ja ehkä onkin sellaista, mutta varmaan jokainen haluaa noudattaa asetuksen määräyksiä, jotta julkaisuasiassa ei jää mitään tulkinnan varaa.
Miten siis toimia, jos haluaa henkilötietojensa julkaisemisen sukujulkaisussa? Täytä liitteenä oleva lomake
soveltuvin osin, allekirjoita se ja lähetä Markku Hynyselle kaavakkeessa annettuun osoitteeseen joko postissa
tai allekirjoitettu ja skannattu kaavake sähköpostin liitteenä. Jos jompikumpi vaihtoehto tuntuu liian hankalalta, ota kernaasti yhteyttä Markku Hynyseen.
Markku Hynynen
Sukuhaara: Jumisen sukuhaaraa, syntynyt Iisalmessa
Yleistä: Hynysten sukututkimustietojen kokoja, eläkeläinen, harrastajasukututkija. Sukututkimuksen lisäksi harrastaa kaikenlaista liikuntaa ja kulttuuria laajasti.
Yhteystiedot: markku.hynynen@outlook.com

Sotapolkutarinoiden keräys
Satoja sukuumme kuuluvia henkilöitä on osallistunut Suomen sotiin ja olisi tärkeä
saada koottua näitä sukutarinoita ylös jälkipolville. Ajatuksenamme on ensi vaiheessa
keskittyä erityisesti sodassa kaatuneisiin Hynysiin, joita Suomen sodissa kaatuneet tietokannassa vuosina 1939-45 on 25 henkilöä. Mikäli sinulla on tiedossa ja tunnette
jonkin sankarivainajan elämäntarinan, voit lähettää materiaalia Pekka Hynyselle sähköpostitse osoitteeseen pekka.hynynen1@pp.inet.fi tai sopia Pekan kanssa tarvittaessa jonkun muun lähetystavan.

Tulevat sukutapaamiset
Vuoden 2022 sukutapaamiseksi, ns. välivuositapaamiseksi on alustavasti suunniteltu Hietaniemen hautausmaan kierrosta. Tarkempi suunnittelu ja asiasta informointi käynnistyy vuoden 2022 alkupuolella, mutta lähtökohtaisesti toteutustapa on sama, mitä kerroimme jäsenkirjeessämme 1/2020 - opastettu hautausmaan
kävelykierros yhdistettynä huikopalalle lähiseudun kahvilaan tai ravintolaan. Mutta palaamme ja tiedotamme tästä tarkemmin ensi vuoden alkupuolella.
Seuraava laajempi sukukokoustapaaminen ajoittuu vuodelle 2023. Alun perin sukukokouksen pitopaikaksi
pohdimme Lapinlahtea, mutta koska majoituksen järjestäminen näytti siellä haastavalta, päädyimme siirtämään sukutapaamisen toisaalle. Suunta on kuitenkin mitä ilmeisemmin Savon seutu, voidaanhan sitä pitää
eräänlaisena Hynysten ja Hynnisten ns. alkukotina. Vahvoina ehdokkaina sukukokouksen pitopaikaksi vuodelle 2023 on keskustelussa noussut Kuopio tai Siilinjärvi. Ehdotuksia paikasta voi kuitenkin vielä tehdä ja
otamme mieluusti vastaan myös ajatuksia ohjelmasta ja luennoista. Mikäli sinulla on ideoita aiheesta, voit
laittaa viestiä Marjatta Sireniukselle, marjatta.sirenius@gmail.com.
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Sukuseuran jäsenmaksu vuodelle 2022
Sukukokous päätti talousarviosta vuosille 2022-23 ja uusi jäsenmaksu vuosille 2022-23 on 20 euroa.
Jäsenmaksu maksetaan sukuseuran tilille FI6255422320341175. Merkitse maksun saajaksi "Hynysten sukuseura ry" ja laita viestikenttään koko nimesi ja kotiosoitteesi.
Muistathan, että jäsenmaksun eräpäivä on 31.3.2021.

Liity sukuseuran jäseneksi
Mikäli et ole vielä sukuseuramme jäsen, voit käydä täyttämässä Hynysten kotisivulla jäsenhakemusilmoituksen. Löydät sen kotisivuilta kohdasta "Jäsenyys - 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 yhteystietosi (nimi, osoite ja puhelinnumero) tekstiviestinä Pialle.
Sukuseuran jäsenenä saat mm. tietoa sukumme vaiheista ja esivanhemmistasi sekä alennusta sukutapaamisista. Tarkempaa lisätietoa jäsenyyden hyödyistä saat sukuseuran kotisivuilta kohdasta "Jäsenyys", jonne
pääset myös tämän linkin kautta.

Anna palautetta ja kerro ideoita!
Hynysten sukuseuran kotisivuilla on kysely, jonka kautta voit käydä kertomassa, millaista ohjelmaa tai toimintaa toivoisit seuran järjestävän. Kyselylinkkiin pääset suoraan tästä. Linkki löytyy kotisivuilta kohdasta "Uutiset 23.2.2019". Toki voit aina ottaa yhteyttä ja antaa palautetta suoraan kenelle
tahansa hallituksen jäsenelle.
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Muista varoa
Muista varoa kaatumasta kun juokset.
Mutta jos et uskalla juosta,
et voi tuntea lihastesi voimaa,
et hengityksesi pakahtumista rinnassasi,
etkä aurinkotuulen sormia hiuksissasi.
Muista varoa vieraita paikkoja.
Mutta jos et uskalla lähteä matkalle,
et voi nähdä purppuraisen tulipallon laskeutumista mereen.
Et voi kuulla ajatuksia,
joita ystäväsi kreikkalainen kivimies
ajatteli 3000 vuotta sitten,
veistäessään temppelityömaalla korinttilaista pylvään päätä.
Muista varoa vieraita ihmisiä.
Mutta jos et uskalla kohdata edes yhtä ihmistä,
et voi saada rakkautta,
joka sytyttää valotuikun, kun on pimeää,
joka nostaa Sinua, kun vajoat lentohiekkaan,
joka lainaa räntäsateessa sadetakkinsa Sinulle,
joka kuulee Sinua tavaratalon joulumusiikinkin takaa,
ja joka viimeisenä maailmassa uskoo, että Sinä olet hyvä.

Risto Nieminen
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Finna-tiedonhakupalvelu
Lopuksi vielä pieni kuva-arvoitus, joskaan ei jouluaiheinen. Esitelköön tämä arvoitus myös Finna-tiedonhakupalvelun, joka tarjoaa kaikille vapaan pääsyn noin sadan suomalaisen arkiston, kirjaston ja museon digitaalisiin aineistoihin ja kokoelmaluetteloihin. Käykää tutustumassa yllä olevasta linkistä, mitä materiaalia esimerkiksi omasta kotipaikkakunnasta on sieltä löydettävissä. Korkearesoluutiokuvista voi halutessaan tulostuttaa
itselleen vaikka sisustustaulun.

Missä ollaan? Alla oleva kuva on vuodelta 1907. Siinä joukko naisia on kuvan etualalla ilmeisesti odottamassa hevoskyytiä keskustaan. Mutta minne keskustaan he mahdollisesti ovat menossa ja ennen kaikkea,
missä tarkalleen ottaen ollaan?

Lähde: Signe Brander, Helsingin kaupunginmuseo, Finna.

3 pisteen vihje - Kuvan mukulakivisen kadun paikalla on nykyisin leveä liikenneväylä, jossa kulkevat niin bussit
kuin ratikatkin.
2 pisteen vihje - Vastaavasti kaksikerroksisten talojen paikalla sijaitsee nykyisin tunnettu iso torialue.
1 pisteen vihje - Tämä liikenteellinen solmukohta sijaitsee noin kilometrin päässä Helsingin rautatieasemasta,
Pitkänsillan pohjoispuolella.
Vastaus löytyy seuraavalta sivulta.
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Vastaus:
Ollaan siis Helsingin Hakaniemessä. Alla oleva kuva on otettu suht samaiselta paikalta kuin vuoden 1907 valokuva. Vuoden 1907 kuvassa tien oikeassa reunassa olleiden kaksikerroksisten talojen kohdalla, Siltasaarenkatu 7,9 sijaitsee nykyisin Hakaniemen tori ja silloista mukulakivitietä pitkin pyyhältää nyt 9 ratikka kohti Pitkääsiltaa ja edelleen Jätkäsaarta. Alla olevassa kuvassa taustalla näkyvä yksinäinen nostokurki on valmistelemassa remontissa yhä olevaa Hakaniemen hallia, joka ilmeisemmin aukenee ensi vuoden kesällä. Kuvassa
punaisena pisteenä näkyvän rekka-auton tietämillä on nykyisin linja-autopysäkki, josta pääsee keskustaan lähes samaisella paikalla vuoden 1907 kuvassa naiset seisoivat hevoskyytiä odottamassa.

Hakaniemi marraskuussa 2021 (Pia Sotavalta, 2021).
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Rauhaisaa joulun odotusta
ja kaikkea hyvää
tulevalle vuodelle
2022!
toivoo
Hynysten sukuseuran hallitus
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