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Tervehdys Rönkköjen sukuseurasta
Juha Rönköltä ilmestynyt sukukirja
Puomilan Rönköistä
Sukututkija Juha Rönköltä on ilmestynyt kattava
teos Sonkajärven Puomilan Rönköistä. Kirja kertoo nykyisen Sonkajärven kunnan Rutakon kylässä talossa no 6 asuneesta Rönkköjen suvusta.
Kirjassa kerrotaan suvun alkuvaiheista aina 1500luvulta saakka. Erityisesti kirjassa on seurattu
talossa vuonna 1714 syntyneen Matti Matinpoika
Rönkön jälkeläisiä, osittain aina vuoteen 2014
saakka. Matin aikaan tila sai nimekseen Puomila,
mikä muodostui Matin isän käyttämästä sotilasnimestä Bohm (Bohmila = Puomila). Bohm nimi
oli myös osittain käytössä Rönkkö-nimen rinnalla
Matilla ja hänen jälkeläisillään noin 1800-luvun
alkuvuosille saakka.
Kirja on kovakantinen, lankasidottu, 772
sivuinen, sisältäen 1989 perhetaulua ja yli
12 000 henkilöä,
kuviakin on yli
70. Kirjan hinta
on postikuluineen 90 euroa,
noudettaessa 80
euroa. Kirjaa voi
tilata vielä pikaisesti Juhalta osoitteesta
jr@ronkkola.fi tai puhelimella 046 5299 212. Lisätietoa myös Juhan kotisivuilla www.ronkkola.fi.
Juha kertoo: ”Rönkköjen suvusta kertovien kirjojen tekeminen jatkuu edelleen. Puomilan Rönköt
ilmestyi marraskuussa 2014 ja painos (50kpl)
meni kaupaksi jo joulukuun aikana, mutta koska
kysyntää on ollut kirjalle edelleen, niin kesäksi on
tulossa pieni lisäpainos. Painoksen suuruus määräytyy sen kyselyjen mukaan. Tuo lisäpainos on
markkinoilla viimeistään 26.7.2015, joten Kyrön-

niemessä sukujuhlissa kirjaa on saatavilla, mikäli
niitä jää yli ennakkomyynnistä. Tuo lisäpainos jää
sitten viimeiseksi, joten nyt on korkea aika ilmoittaa, jos haluaa kirjan ostaa.”
Viitaan Rönköt työn alla
Juhalla on työn alla Viitaan Rönkköjen sukuhaarasta kertova kirja. Kirja tulee kertomaan Juho
Rönkön ja Kristiina Lyran jälkeläisistä. Kirjassa
kerrotaan molempien henkilöiden esivanhemmista ja taustoista, jotka ovat siten kaikkien kirjaan
tulevien yhteisiä esivanhempia. Tällä hetkellä
Juha työstää tietoja 1700- ja 1800-lukujen osalta.
Juha aikoo jossakin vaiheessa kesän tai syksyn
aikana soittaa suvun jäsenille saadakseen uutta
tietoa, kuvia ja tarinoita - ja tietysti kirjatilauksia.
Aikataulua kirjan julkaisemisesta Juha ei ole vielä
lyönyt lukkoon, mutta jos kaikki menee jouhevasti, niin syksy 2016 tai viimeistään kesä 2017 olisi
Viitaan Rönkköjen kirjan ilmestymisajankohta.
Juhaan saa yhteyden sähköpostilla jr@ronkkola.fi
tai puhelimella 046 5299 212 ja käykää myös
kotisivuillani www.ronkkola.fi Päivitän sinne aina
silloin tällöin noita tietoja kirjasuunnitelmista.

Vuoden 2015 sukukokous 26.7. Vieremän Kyrönniemessä
Kyrönniemi on mielenkiintoinen yläsavolainen
matkailukohde niin kulttuurisen antinsa kuin
luonnonkauneuden vuoksi. Pohjois-Savon vanhin
pappila on palvellut mm. Juhani Ahon perhettä,
joka asui Kyrönniemessä 1876-1883. Vieremän
seurakunnan omistama Kyrönniemi sijaitsee aivan Vieremän kirkonkylän tuntumassa ja on suosittu juhlien, kokousten, leirien ja hiljaisuuden
viljelyn paikka. Sukukokouksen yhteydessä
saamme kuulla tarkemman esittelyn Kyrönniemestä.
Entä tiedätkö, mitä yhteistä on Kyrönniemellä ja
Rönköillä? Se selviää kesällä!
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Kyrönniemessä tavataan! Sukukokousohjelmaan
sisältyy tänä vuonna teatteriesitys Myrskyluodon
Maija, jonka sovituksesta vastaa Kyrönniemen
emäntä Sisko Niskanen. Lisäksi saamme kuulla
Kyrönniemen historiaa sekä nauttia herkullisesta
ruuasta ja kahvista. Tämä koko paketti vain
30€/hlö.
Ohjelma Kyrönniemessä:
Klo 11.00 Tervetulokahvit sekä Kyrönniemen esittely kappelisalissa
Klo 11.30 Sukukokous kappelisalissa
Klo 13.00 Kesäteatteriesitys Myrskyluodon Maija.
Väliajalla kahvitarjoilu sukuseuralle yksityisesti
pappilassa.
Klo 15.15. Ruokailu pappilassa
sis. Talon täyteläinen lohikeitto / kasviskeitto
– runsas leikkelelautanen
– tumma/vaalea leipä, levitteet
– kotikalja, vesi, mehu
– mansikkakakku ja kahvi/ tee, mehu
Klo 18:00 Sukujuhla päättyy. Pidätämme oikeudet
mahdollisiin muutoksiin.
Juha Rönkkö paikalla esittelemässä kirjaa sekä
antamassa tietoa sukuhaaroista.
Kyrönniemessä voi myös yöpyä. Katso lisää
http://www.vieremanseurakunta.fi/00010064majoitushinnat tai kysy tiloista tarjous: Sisko Niskanen, Vieremän seurakunta, Kyrönniemen tapahtumat 0407261040,
sisko.k.niskanen@gmail.com tai 0400 718826.
Kyrönniemeen on ohjeistus Vieremän kirkonkylältä sekä Kauppilanmäentieltä 5910. Osoite: Kyrönniemen hiljaisuuden keskus, Kyrönniementie
62, (ent. Kauppilanmäentie 1583), 74200 Vieremä.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu 5.7.
mennessä
Teatterilippujen varaamisen sekä ruokailun järjestämiseksi ilmoittautumiset pyydetään sunnuntaihin 5.7.2015 mennessä sihteerille
puh. 050 521 2971 (tekstari tai soitto, mielellään
klo 17 jälkeen) tai sähköpostilla
minna@ronkko.info.
Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä mainita
mahdollisesta erityisruokavaliosta.
Ilmoittautumisen lisäksi pyydämme maksamaan
osallistumismaksun (30€/hlö) etukäteen sukuseuran tilille 5.7.mennessä SP OPTIA
FI06 4600 1220 0225 72.

Sukukokouksessa valitaan uudet toimijat
Sukuseuran sääntöjen mukaan valitaan vuosittain
uudet toimijat hallitukseen. Myös puheenjohtajan paikka on vaihdossa vuosittain. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen § 9 määräämät asiat eli
vuosikokousasiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä olla yhteydessä
sukuseuran sihteeriin 5.7.2015 mennessä.
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Jäsenmaksu 15€/talous
Sukuseuran jäsenmaksu on edelleen 15€/talous
ja sen voi maksaa seuran tilille
SP Optiaan FI06 4600 1220 0225 72 5.7.2015
mennessä. Maksu on talouskohtainen ja yli 80vuotiaille (v. 1935 ja sitä ennen syntyneille) jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Kiitos aktiivisuudesta niille jäsenille, jotka jo olette maksun tälle
vuodelle suorittaneet! HUOMIO! Kirjoita maksun
yhteydessä viestikenttään: maksajan nimi, osoite ja syntymäaika. Maksun kohdistaminen oikealle henkilölle ei onnistu ilman näitä tietoja. Samalla tulee tehtyä myös mahdollinen osoitteenmuutospäivitys.
Henkilötietoja tarvitsemme myös jäsenrekisterin
ja postituslistan ylläpitämiseksi, joten pyydämme
täyttämään tiedot huolellisesti maksun yhteydessä.

Uusia sukutuotteita myynnissä kesällä
Uudistamme parhaillaan tuotevarastoa. Olemme
tilanneet lisää mustia perus t-paitoja ja sinisiä
kylpypyyhkeitä. Uutuutena on 8GB:n muistitikku
sekä putkihuivi. Kaikissa tuotteissa on sukuseuran
alasin-logo. Tuotteet ovat korkealaatuisia ja soveltuvat hyvin myös lahjaksi! Uudet tuotteet ovat
saatavilla sukujuhlassa ja sen jälkeen elokuussa
sihteeriltä p.050 521 2971 tai
minna@ronkko.info.
Tuotevarastossa nyt:
Heti ostettavissa olevat tuotteet:
 kelta-musta t-paita (hajakokoja, 2 yhden
hinnalla)
 pikeepaita (musta, 2 yhden hinnalla)
 valkea käsipyyhe 10€ (2 yhden hinnalla)
 pöytästandaari 40€
 isännänviiri 80€
Kysy tuotteita sihteeriltä p.050 521 2971 tai
minna@ronkko.info arkisin klo 17 jälkeen sekä
viikonloppuna.

Kuva: sukututkija Juha Rönkkö oli kysyttyä seuraa selvittäessään osallistujien sukujuuria.

Kivennapa tarjosi upeat puitteet sukukokoukselle 2.8.2014
Perinteiseen tyyliin Rönkköjen sukujuhlaa suosi
lämmin, helteinen sää, kun elokuun alussa kokoonnuimme luonnonkauniilla paikalla Pieksäjärven rannalla Muuruveden ja Juankosken rajamailla Kartanohotelli Kivennavalla. Upea järvimaisema ja ympäröivä luonto tarjosivat kauniit puitteet
sukukokoukselle. Myös tällä kertaa osallistujia oli
n.50 ympäri Suomen.
Juhlassa kuultiin juhlaesitelmä, josta vastasi Esa
Rönkkö Tampereelta. Hän kertoili, miten elämä
kuljetti Kauppilanmäen Korkealtamäeltä Tampereelle sosiaalijohtajaksi.
Sukujuhlaan oli saapunut myös sukuseuramme
vanhin jäsen Viljo P. Rönkkö (kuvassa vas.) Kuopiosta. Nuorin sukujuhlaan osallistuja oli Iiris Juntunen, joka on kuvassa isänsä Jarkko Juntusen sylissä.

Rönkköjen sukuseura ry
JÄSENKIRJE 2015
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Jäsenmaksu vuodelle 2015

Rönkköjen sukuseuran jäsenmaksu vuodelle 2015 on 15 euroa/talous. Yli 80-vuotiaille maksu on vapaaehtoinen.
Maksun voitte suorittaa alla olevilla tiedoilla varustettuna sukuseuran tilille Säästöpankki Optiaan.

Jäsenmaksu 15€/ talous. Muista kirjoittaa viestikenttään maksajan nimi ja osoite sekä syntymäaika.

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

Säästöpankki Optia 460012-222572
FI06 4600 1220 0225 72

Saaja
Mottagare

RÖNKKÖJEN SUKUSEURA ry

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

TILISIIRTO GIRERING
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman
tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren endast i Finland enligt
Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till
kontonummer betalaren angivit.

JÄSENMAKSU 2015
15€/TALOUS
Kirjoita viestikenttään maksajan nimi,
osoite ja syntymäaika (ei henkilötunnusta) maksun kohdentamiseksi
oikealle henkilölle. Jos mahdollista,
mainitse myös samaan talouteen kuuluvat henkilöt.
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Fört.da
g

5.7.2015

EU
R

15€

Sukujuhlan osallistumismaksu 30€/hlö. Kirjoita viestiksi sukujuhlaan osallistuvien nimet!
Muista ilmoittautua sukujuhlaan 5.7. mennessä sihteerille!
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TILISIIRTO GIRERING
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman
tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren endast i Finland enligt
Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till
kontonummer betalaren angivit.

SUKUJUHLAN OSALLISTUMISMAKSU 30€/HLÖ
Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
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Maksun yhteydessä mainittava juhlaan osallistuvien nimet.
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