
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kesää kohti
Pekka Hynynen, Hynysten sukuseuran puheenjohtaja

Olemme taas selvinneet yhdestä kriisitalvesta. Energian hinnat ovat
palautuneet lähes entiselle tasolle. Ruoan hinnan nousun uskoisi vähi-
tellen pysähtyvän uuden kasvukauden myötä. Olin alkuvuodesta saatte-
lemassa yli 90 v. tätiäni haudanlepoon. Jälleen kerran huomasin, että tä-
din kanssa ei tullut juteltua vanhoista ajoista. Tapaamiset hänen kans-
saan olivat lähinnä syntymäpäiväjuhlien yhteydessä, jolloin keskustelut
oli jääneet nykyaikaan ja seurusteluun muiden vieraiden kanssa. Taas
olin menettänyt yhden mahdollisuuden saada tietoja suvun historiasta.
Tuollaista muistitietoa ei korvaa mikään kirjallisista lähteistä saatu histo-
riatieto.

Haluaisin haastaa sukuseuran jäseniä haastattelemaan sukumme
vanhimpia jäseniä ja keräämään heidän muistitietoansa entisistä ajoista.
Monesti varttuneet ihmiset muistavat ”entisiä aikoja” hyvin, vaikka
nykyajasta ei jaksaisi enää kiinnostua. Oman kokemuksen mukaan
vanhempi väki kertoo mielellään asioita, kun joku jaksaa kuunnella.
Monesti ihmiset muistavat asioita esim. isovanhemmistaan, jolloin
päästään ajassa taaksepäin jopa yli satavuottakin. Minä olen joskus
haastatellut omaa isotätiä puhelimessa, juuri suvun asioista. Vaikeutena
tulee muistiin panojen tekeminen ja kuunteleminen yhtä aikaa. Muistiin
ei voi oikein luottaa. Vaikka luulee muistavansa sillä hetkellä, kun menee
pari päivää, jää epävarmuus kenestä henkilöstä olikaan kysymys ja
milloin tuo tapahtui. Nykypuhelimissa on nauhoitusmahdollisuuksia, jota
kyllä kannattaa hyödyntää.

Olemme ottaneet monta askelta kohti kesää. Sukutapaamisen ajankohta
on lähestynyt siten, että tilaisuuteen ilmoittautuminen on käynnistynyt.

Toivottavasti tapaamme 5.-6. elokuuta 2023 ja saamme viettää mukavat
päivät Savon sydämessä monipuolisen ohjelman merkeissä!
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KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Tervetuloa Hynysten sukuseuran vuosikokoukseen. Vuosikokous pidetään Hynysten 

sukutapaamisen yhteydessä sunnuntaina 6.8.2023 klo 16.00 Siilinjärvellä kylpylähotelli 
Kunnonpaikassa, osoitteessa Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela. 

Kokoushuoneena on Vuorela-sali.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat, mm. hallituksen 
henkilövalinnat sekä ideoita toiminnan kehittämiseksi. 

Lämpimästi tervetuloa!

Kylpylähotelli Kunnonpaikka Siilinjärvellä (Kunnonpaikka.com)



Siilinjärven sukutapaamisen ohjelma
Marjatta Sirenius

Ohessa alla Hynysten XVII sukutapaamisen ohjelma. Sunnuntain ilta-
päivässä klo 16.00 pidetään sukuseuran virallinen vuosikokous, jonne
olet tervetullut, vaikka sinulla ei olisi muuten mahdollisuutta osallistua
tapaamiseen.

SUKUTAPAAMINEN

Lauantai 5.8.2023

13.00 Tapaaminen Riisan, ortodoksisen museon edessä osoitteessa 
Karjalankatu 1, 70110 Kuopio. 
Jakaantuminen ryhmiin, joista osa siirtyy Riisaan ja osa 
Kuopion sotaveteraanimuseoon. Ohessa linkit museoihin
http://www.kuopionsotaveteraanit.fi/museo/
http://www.riisa.fi/

14.30 Museoiden vaihto
16.00 Siirtyminen Kunnonpaikkaan. Ilmoita etukäteen, tuletko tähän 

tapaamiseen ja tarvitsetko autokyytiä. Autolliset auttavat 
siirtymisessä

17.00 Majoittuminen Kunnonpaikkaan
17.30 Päivällinen noutopöydästä
19.00 Iltaohjelmaa kodalla

• Pekka Hynysen tervetulosanat
• Duo Petra (haitari) ja Riitta (viulu) esiintyvät
• Makkaranpaistoa ja rentoa yhdessäoloa

21.00 Siirtyminen yleiseen juhlatilaan, jossa vapaamuotoista 
ohjelmaa, mm. tanssia, mahdollisesti orkesteri tai levytanssit. 

Sunnuntai 6.8.2023

10.00 Jumalanpalvelus Siilinjärven kirkossa
11.30 Huoneiden luovutus
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 Vuosikokous – viralliset asiat
17.00 Kokouksen päättäminen

Tervetuloa !

JÄSENMAKSU 2023

Hynysten sukuseuran 
jäsenmaksu vuodelle 2023 on 
20 euroa. 

Jäsenmaksu maksetaan 
sukuseuran tilille:
FI62 5542 2320 3411 75. 

Merkitse maksun saajaksi 
"Hynysten sukuseura ry".

Kirjoita laskun viestikenttään 
koko nimesi ja osoitteesi, jotta 
autat meitä identifioimaan 
sinut mahdollisesti muista 
samannimisistä. Näin saamme 
samalla myös tehtyä jäsenre-
kisteriimme tarvittavat päivi-
tykset ja rekisterimme pysyy 
ajan tasalla. 

Jäsenmaksun eräpäivä on 
31.3.2023

Kevätkirje 2023

http://www.kuopionsotaveteraanit.fi/museo/
http://www.riisa.fi/


Ilmoittautumisohjeet Siilinjärven 
sukutapaamiseen
Marjatta Sirenius

Ilmoittautuminen sukutapaamiseen tapahtuu maksamalla 1) ilmoit-

tautumismaksun sukuseuran tilille ja 2) varaamalla majoitus 

Kunnonpaikasta, jos tarvitset majoitusta.

Ilmoittautumismaksu sukuseuran tilille tulee suorittaa 9.6. men-

nessä. Huomioithan, että 4.7. jälkeen tehdyistä peruutuksista 

emme voi palauttaa ilmoittautumismaksuja, sama koskee 

tehtyjä hotellivarauksia.

Ilmoittautumismaksu sukuseuran 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. 

Osallistumismaksua maksaessasi kirjoita viestikenttään lyhyesti 

seuraavat tiedot:

• osallistujien nimet

• osoite ja muut yhteystiedot (puh.nro ja sähköpostiosoite)

• mahdolliset ruokarajoitteet

• kerro myös, osallistutko tapaamiseen Riisassa ja Sotamuseossa

• ja tuletko museotapaamiseen autolla vai tarvitsetko autokyytiä

Museokortin omaavien ei tarvitse maksaa ylimääräistä museoista, mut-

ta jollei sinulla ole museokorttia, maksa ilmoittautumisen yhteydessä 8 

euron lisä osallistumismaksuun. 

Majoitus varataan omatoimisesti suoraan Kylpylähotelli Kunnonpai-

kan myyntipalvelusta osoitteesta myynti@kunnonpaikka.com tai 

soittamalla numeroon 010 2087 276.

Ilmoita huonetta varatessasi sukuseuramme nimi ”Hynysten 

sukuseura”, jolloin saat huoneen saa tarjoushinnalla, 2hh 136 euroa ja 

1hh 105 euroa. Majoitushinta sisältää aamupalan sekä kylpylän ja 

kuntosalien vapaan käytön.

Majoituspaikkoja on varattu kiintiöömme 70, joten teethän varauksen 

9.6. mennessä. Tämän jälkeen kiintiö vapautetaan normaalimyyntiin.

Kylpylähotellin Kunnonpaikan yhteystiedot:
Jokiharjuntie 3
70910 Vuorela
p. 044 7476 560
www.kunnonpaikka.com

Jos asiat nousee jotain kysyttävää, voit olla yhteydessä Marjatta 
Sireniukseen marjatta.sirenius@gmail.com tai puhelimitse 050 590 
4430.

SUKUTAPAAMINEN

LIITY SUKUSEURAN 
JÄSENEKSI !

Mikäli et ole vielä sukuseu-
ramme jäsen, voit käydä 
täyttämässä Hynysten 
kotisivulla jäsenhakemusil-
moituksen. Löydät sen koti-
sivuilta kohdasta "Jäsenyys 
– Jäsenhakemus-lomake". 
Pääset lomakkeelle myös 
tästä.

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) tekstivies-
tinä Pialle.

Sukuseuran jäsenenä saat 
mm. tietoa sukumme vai-
heista ja esivanhemmistasi 
sekä alennusta sukutapaa-
misista. 

Tarkempaa lisätietoa 
jäsenyyden hyödyistä saat 
sukuseuran kotisivuilta 
kohdasta "Jäsenyys", jonne 
pääset myös tästä.

Kevätkirje 2023

mailto:myynti@kunnonpaikka.com
http://www.kunnonpaikka.com/
mailto:marjatta.sirenius@gmail.com
http://www.hynysten.sukuseura.fi/lomake.html?id=1
http://www.hynysten.sukuseura.fi/17560


SUKUTUTKIMUS

Hynysten sukukirjahanke
Markku Hynynen

Sukuseuran toiminnassa mukana olon kautta isänpuoleinen sukuni on tullut minulle läheisemmäksi ja
kiinnostus selvittää suvun vaiheita laajemminkin on virinnyt. Minusta olisi hienoa, jos Hynysistä koottu
sukutieto vuosien varrelta saataisiin koottua ”yksiin kansiin” eli julkaistua sukukirjana. Olen noin
kymmenen vuoden ajan kerännyt ja kirjannut Hynys-tietoa sukututkimusohjelmaan. Sukukirjassa voisi olla
sukutauluja ja niitä elävöittämään mm. valokuvia ja tarinoita esivanhempiemme vaiheista. Geneettisten
tietojen perusteella olisi mahdollista hahmottaa asutushistoriaamme eli sitä, mistä tulimme Ylä-Savoon.
Suvun vaiheiden sijoittamisessa historiallisiin yhteyksiin ja menneisiin vaiheisiin tarvitaan asiantuntijoiden
apua, mutta sellaistakin varmaan saamme.

Sukututkimusaineistoa onkin kertynyt jo paljon. Tällä hetkellä Hynys-suvun kahdessa päähaarassa, Jumi-
sen ja Paloisen haaroissa, on koossa 9300 henkilöä, joista muodostuu 1671 perhettä (taulua). Pohjois-
Karjalan Liperin Mönninvaarasta lähtöisin olevassa haarassa on runsas sata henkeä. Tämän haaran yhdes-
tä miehestä on tehty DNA-testi, jonka tulos osoitti haaran polveutuvan Jumisen haarasta. Haaroja
yhdistävää lähintä yhteistä esi-isää ei ole kuitenkaan pystytty selvittämään vielä. Pohjois-Karjalaan muo-
dostui Tohmajärven Mulon kylään toinenkin Hynys-haara (Hynnis-haara), jonka vanhin tiedetty esi-isä
Antti Hynninen oli syntynyt n. 1690. Tästä haarasta ei ole saatu DNA-testiä, joten haaran mahdollisesta yh-
teydestä toiseen Pohjois-Karjalan haaraan ja siten laajempaan Hynys-yhteyteen ei ole varmuutta. Ruotsin
armeijan ruotusotilas Pekka Hynyselle (s. 1754) annettiin sotapalvelussa ns. sotilasnimeksi Herd. Osalle
Pekan jälkeläisistä sukunimeksi jäi Herd. Herd-haaran yhteys muihin Hynysiin ei kuitenkaan ole selvinnyt
asiakirjoista, mutta DNA-testi saattaisi selvittää sen.

Pohjanmaan Siikajoelle ilmeisesti ns. savolaisekspansion myötä muodostuneen Hynys-haaran mahdollinen
yhteys muihin Hynysiin voisi selventyä DNA-testillä. Siikajoen henkikirjoihin on kirjattu Lassi Lassinpoika
Hynninen (Penttilä) ensimmäisen kerran vuonna 1728. Sukuhaaran jälkeläisten miespolvet ovat kulkeneet
Siikajoelta Karttulan Lyytikkälän ja Pielaveden Talluksen kautta aina Jääsken Suikkalaan ja Pelkolaan asti.
Allekirjoittaneella ei ole tiedossa tämän sukuhaaran elossa olevaa henkilöä. Maaningan Hynys-haara tuli
Maaningan (silloisen Iisalmen) Viantoon 1767 Joroisten Kiekankylästä ruotusotilas Tuomas Hynnisen (Udd)
perheen muuton myötä. Tämän haaran 550 henkilöstä saadaan 97 perhettä (taulua). Haaran DNA-testien
suhteen viittaan muualle tässä kirjeessä.

Kutsun kaikki halukkaat mukaan tekemään sukukirjaa omasta suvustamme, kaikki isommalla tai pienem-
mällä panoksella. Tehdään sukukirjasta mahdollisimman kattava ja laadukas. Otan edelleen kiitollisena vas-
taan sukutietoja, esim. tämän sukuviestin liitteenä tulevalla sukututkimuslomakkeella, johon pääset myös
tästä.

Markku Hynynen, Järvenpää,
hynynen.markku@outlook.com

Varmistathan,

että kirjoitat koko nimesi ja osoitteesi laskun 

viestikohtaan – näin tunnistamme juuri sinut muista 

mahdollisista  samannimisistä.

Jäsenmaksun eräpäivä on 31.3.2023.

https://asiakas.kotisivukone.com/files/hynysten.sukuseura.fi/Sukututkimuslomake.pdf
mailto:hynynen.markku@outlook.com


Vinkki! Hyvä taikina on kuin pitsa, johon voi lisätä mukaan vaikkapa piimää, kotikaljaa, juustoa tehdessä 
heraa, leseitä tai vaikka suppilovahveroita. Kokeile ja ylläty. Mikään ei ole pyhää, kunhan itse pidät siitä    !

DNA-SUKUTUTKIMUS

Hyn-sukuhaarojen synnystä DNA-testien perusteella
Raimo Hynynen

N-haploryhmän Hynynen ja Hynönen sukuisten miesten kattohaplo on BY55824. Se on syntynyt tilastomate-
maattisen arvion perusteella noin vuoden 1350 tienoilla. Siitä on ensimmäisenä erkaantunut Hynysten Palois-
virran haaran ja Hynösten haaran yhteinen kantahaplo noin 1400 tienoilla. Osalla paloislaisia on vielä tuo van-
ha haplo.

Hynösillä on oma haplo joka on erkaantunut yhteisestä haplosta noin vuoden 1700 tienoilla. Historiallisten do-
kumenttien perusteella Hynösten esi-isä on Pehr Hynnin/Hynönen, joka on syntynyt vuonna 1708. Todennä-
köisesti juuri hänessä on tapahtunut mutaatio, joka erottaa Hynöset Paloisten Hynysistä. Siihen testi ei anna
tietoa, missä Pehr Hynnin on syntynyt.

Hynysten Varpaisjärven Jumisten haara on erkaantunut kattohaplosta BY55824 noin vuoden 1600 tienoilla.
Tällöin on syntynyt Heikki Hynninen, joka on elänyt lapsineen Jumisilla. Hän on erittäin todennäköisesti Jumis-
ten haaran kantaisä niin historiallisten dokumenttien kuin, sanotaanko myös, onnenkantamoisella DNA-testin
perusteella.

Jatkoa ajatellen olisi hyödyllistä saada DNA-testejä erityisesti Joroisten – Mikkelin suunnasta lähtöisin olevista
nykyisistä Hynnisistä. Näiden perusteella parhaiten selviäisi, onko Hynösten tai Hynysten sukulaisia nykyisissä
Hynnisissä. Myös vielä tutkimattomista Hynysten haaroista on hyödyllistä ottaa testejä. Alkutestiksi suosit-
telemme vähintään Y-37 testiä, joka maksaa noin 100 euroa.

Halutessanne lisätietoja aiheesta antaa mielellään Raimo Hynynen, raimo.hynynen@gmail.com

Kevätsämpylät

Ainekset

1 pala hiivaa

5 dl vettä (tai maitoa)

1 rkl suolaa, tasan ei 
kukkurallinen

1 rkl siirappia

4 dl grahamjauhoja

7-8 dl erikoisvehnäjauhoja

0,5 dl öljyä tai voisulaa

Aimo Hynynen

RESEPTI

Liota hiiva kädenlämpöiseen nesteeseen. Lisää suola, siirappi ja graham-

jauhot. Anna turvota noin 5 minuuttia. Alusta taikina erikoisvehnäjauhoilla, 

lisää alustuksen loppupuolella rasva. 

Anna taikinan kohota kaksinkertaiseksi peitettynä lämpimässä paikassa.

Leivo kohonneesta taikinasta sormenpaksuisia tankoja (pituus noin 25 cm) 

ja tee niistä löysiä solmuja (vaihtoehtoisesti solmujen sijaan voi tehdä pyö-

reitä sämpylöitä).

Kohota sämpylät hyvin peitettynä. Voitele maidolla ja koristele halutessasi 

unikosiemenillä.

Paista 225-asteisen uunin keskitasolla 10 - 15 minuuttia.

Kevätkirje 2023

mailto:raimo.hynynen@gmail.com


Säteilevää kevään jatkoa 
kaikille ja toivottavasti 

näemme mahdollisimman 
monia teistä elokuussa 

Siilinjärvellä!

Toivoo Hynysten 
sukuseuran hallitus
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