
 

 

 

1/2019                       Räsästen Sukuyhdistys ry.  08 .03.2019 

                              Perustettu v. 1945 

             

   Yhdistyksen pankkiyhteys: 

                    Tilinro: FI49 5482 0620 0390 12 

    Kotisivut :  Facebook: Räsästen Sukuyhdistys ry 

 
Puheenjohtaja   Varapj./sukututkija   Sihteeri/tiedottaja  
Jouko Räsänen   Seppo Räsänen    Kaisa Puheloinen 

Kappelintie 9 A   Seunalantie 7    Metsäorvokki 16 A 

44500 Viitasaari  15880 Hollola    70900 Toivala 

044-559 7300   040-485 9585    040-723 4322 

joukorasa@gmail.com  seppo.rasanen@phnet.fi  kaisa.puheloinen@dnainternet.net

      

Jäsenasiat/sukututkija  Tuotemyynti    Sukututkija 

Pirkko Roivainen-Pitkäinen Seppo Ville Räsänen   Erkki Räsänen 

Ahkiontie 2   Rypysuontie 53 A 1   Polvijärventie 9 

70200 Kuopio   70280 Kuopio    73670 Luikonlahti 

0400-379 561   040-7438623    050-368  6519 

ppitkane@gmail.com  sepevira@luukku.com   rasanen.erkki.@gmail.com 

 

Elsa Ahonen Kirkkonummelta hoitaa Räsästen Sukuyhdistyksen tilikirjanpidon sekä 

rahastonhoitajan tehtävät, GSM 050-535 8560, elsa.ahonen@outlook.com 

         

VUODEN 2019 JÄSENMAKSUT 

 

Jäsenmaksu on 20€,  maksa se Räsästen Sukuyhdistys ry:n tilille 31.3.2019 mennessä! 

(viimeisellä sivulla on tilisiirtolomake jonka voit leikata muistuttamaan jäsenmaksun 

maksamisesta!)  Maksamalla jäsenmaksun  olet Räsästen Sukuyhdistyksen jäsen ja saat jatkossakin 

RäsäsViestin!  Muista  kirjoittaa ”VIESTI-KOHTAAN” nimesi ja osoitteesi / tai jäsennumerosi! 

Osoitteesi  muuttuessa /-tai kun haluat jäsenyyteesi muutoksia   -tai on  kysyttävää,  ota yhteys 

jäsenrekisterin ylläpitäjään  jäsenvastaava Pirkko Roivainen-Pitkäseen. Hänen yhteystietonsa löydät 

etusivun yläosasta. 

 

KOTISIVUT VALMIINA 

 

Räsästen  kotisivut ovat  valmistuneet Sukuseurojen Keskusliiton Elina Kuisminin, varapuheenjohtaja 

Seppo Räsäsen ja sihteeri Kaisa Puheloisen toimesta.  Aluksi pääset Räsästen kotisivuille  

kirjoittamalla googleen  Sukuseurojen Keskusliitto  josta  ”klikkaat” (valitset) jäsenet.  

Aakkosjärjestyksessä olevista suvuista valitset Räsästen Sukuyhdistys  jolloin kotisivut aukeavat.  

Myöhemmin  sivut löytyvät  googlesta  räsästensukuyhdistys.fi nimellä.  Hallitus toivoo kotisivujen 

nyt palvelevan mahdollisimman monia ja siten kiinnostuvan omista suvuistaan. Kotisivuja ylläpitää ja 

päivittää varapuheenjohtaja Seppo Räsänen.

  

mailto:ppitkane@gmail.com
mailto:sepevira@luukku.com
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VUOSIKOKOUS JA SUKUJUHLA  3.-4.8.2019 RUUNAASSA 
 

Tervetuloa vuosikokoukseen ja sukujuhlaan Pohjois-Karjalaan Lieksan Pankakoskelle, Siikakoskentie 

47, Ruunaan Matkailuun 3.-4.8.2019. 

AJO-OHJE: Lieksasta  Ruunaan Matkailuun  on n.27 km,  Siikakoskentie vasemmalle  n. 5km. 

Joensuusta tullessa oikealle. 

 

Päivien teemoina ovat Pielisjärven Räsäset -kirjan esittely sekä  DNA-tutkimuksen käynnistäminen. 

DNA-tutkimuksista sukujuhlaan  tulee puhumaan Ari Kolehmainen. 

 

 

VUOSIKOKOUS -SUKUJUHLAOHJELMA 
 

 

LAUANTAI 3.8.2019 

 

Klo 11.00 Ilmoittautuminen ja omakustanteinen lounas Karjalainen pitopöytä 25€/hlö,Ruunaan 

Matkailun päärakennus, ravintola,  

 

klo 12.00 Juhani Räsäsen ja Leena Nikulan sukukirjan ”Pielisjärven Räsäset” esittely ja myynti

   

klo 13.30 DNA-tutkimukset,  Ari Kolehmainen 

 

klo 14.30 Kahvi ja marjapiirakka  (sukuyhdistys tarjoaa)  

 

klo 15.00 Räsästen Sukuyhdistys ry:n vuosikokous 

 
klo 16.30 Arpajaiset 

 

klo 17.00  Koskenlaskua tai tutustuminen (autoilla) alueelle/ympäristöön, tai opastettu kävelyreitti 

 

klo 17.00  Savusauna tai ”tavallinen” sauna 

  Omakustanteinen iltapalamahdollisuus ravintolassa 10-12€ henk. 

  

klo 21.00 Illanvietto ravintolassa (haitarinsoittoa, kilpailuja, tarinoita, muisteluja ym.) 

 

 

 

SUNNUNTAI 4.8.2019 

 

klo 8-9.30 Aamupala Ruunaan Matkailu, ravintola  8€/henk. 

 

klo 10.00 Jumalanpalvelus,  Lieksan kirkko  

  

klo 11.00  Lounas Lieksassa Hotelli- Ravintola Puustelli 13,50€/henk.,   

   Pielisjärven Räsäset -sukukirjan esittely ja myynti 
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MAJOITUS 
 

Mökkimajoitus n. 40 henkilölle.  

2 henk./2kpl/45€,  

4 henk./2kpl/60€,  

4-5 henk./sauna/WC/1kpl/n. 90€,  

6 henk./sauna/WC/3kpl/100€,  

8 henk./sauna/ wc/1kpl/150€.  

Ravintolarakennuksen yläkerrassa on 4 henk./1 huone/20€/henk.  

Piha-alueella on lisäksi  luhtiaitta (vaatimaton), johon mahtuu 7 henk./15€/henk. 

Kaikki vuoteet ovat yhdessä kerroksessa, joko erillisiä tai parivuoteita. Liinavaatteet eivät kuulu 

huonehintaan, jokaisen  pitää tuoda ne mukanaan, tai niitä voi vuokrata Ruunaan Matkailusta 

8€/henk. 

 

Alueella on myös matkailuauto,  -vaunupaikoitusalue 6-7 vaunulle 18€/yö, siihen sisältyy myös sähkö. 

Jokainen varaa mökkimajoituksen ja/tai vaunupaikat suoraan Ruunaan Matkailusta 

puh. 013-533 130 tai 0400-352 307, tai  info@ruunaanmatkailu.fi 

 

Mökki -tai vaunupaikoista varaus on hyvä tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, 

MIELUUMMIN HETI, mutta viimeistään 30.4.2019 mennessä, koska kesäsesonki on 

vuosikokousaikaan vielä vilkasta ja varauksensa lomalaiset tekevät hyvissä ajoin. Lisäksi Lieksan 

Vaskiviikko päättyy juuri samana päivänä 3.8.2019. 

 

Lieksan keskustassa (Ruunaasta matkaa n.27km) on hotelli Puustelli, jossa myös on mahdollisuus 

majoittua.  

1 henk. huone /70€,  

2 henk. huone/90€.  

Majoituksen jokainen varaa itse Hotelli Puustellista puh.013-511 5500. 

Ruunaan Matkailun läheisyydessä on myös muuta mökkimajoitusta saatavilla joita löydät netistä. 

 

    

AKTIVITEETTEJA 
 

Vuosikokouksen jälkeen lauantaina 3.8. on mahdollisuus n. 2 tuntia kestävään koskenlaskuun (mukaan  

varattava  sopiva vaatevarustus). Koskenlasku puuveneellä maksaa 30€/henk., tai kumiveneellä 

32€/henk. Vaihtoehtoina koskenlaskulle on tutustuminen Ruunaan ympäristöön esim. Neitikoskelle 

Eero Räsäsen ja Juhani Räsäsen opastuksella. Ruunaassa on myös hyvät opastetut patikkapolut sitä 

haluaville.  

Savusauna tai tavallinen sauna lämpiää kokousväelle tarvittaessa.     

   

Aamupala sunnuntaina 4.8. Ruunaan Matkailun ravintolassa 8€/henk., jonka jälkeen halukkaille 

mahdollisuus lähteä Lieksan kirkkoon jumalanpalvelukseen klo 10. Jumalanpalveluksen jälkeen 

Hotelli -Ravintola Puustellissa omakustanteinen lounas, jolloin on mahdollisuus kirjan ostoon. 

 

ILMOITTAUTUMINEN 
 

Ilmoittautuminen viimeistään 15.7.2019 mennessä Räsästen Sukuyhdistyksen hallituksen 

puheenjohtajalle Jouko Räsäselle tai sihteeri Kaisa Puheloiselle osallistumisestasi vuosikokoukseen, 

lauantain ja sunnuntain lounaalle sekä lauantain koskenlaskuun. Lisätietoja vuosikokouksesta ja 

sukujuhlasta saat puheenjohtaja Jouko Räsäseltä, (yhteystieto etusivulla). 

mailto:info@ruunaanmatkailu.fi
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PIELISJÄRVEN  RÄSÄSET -SUKUKIRJA 

 
Pielijärven Räsäset-kirja kertoo vuonna 1712 syntyneen Olli Räsäsen jälkeläisten tarinaa Lieksan ja 

Nurmeksen kaupunkien alueilla Pohjois-Karjalasta. Olihan Pielisjärven hallintopitäjä eli pogosta, 

nykyisen Lieksan aluetta ja Käkisalmen laajaa lääniä. Kirja kohdistaa huomionsa Pielisjärven itä- ja 

pohjoisosien kylien ja kyläläisten elämään Nurmijärven, Pankajärven ja Ruunaan alueilla.  Pielisjärveä 

voidaan pitää Räsästen asumisen keskittymisalueena, pesäpaikkana 1600-luvun Karjalassa. 

 

Kirja laajentaa oleellisesti Räsästen sukututkimusta Pohjois-Karjalassa, kun Pohjois-Savossa  Kaavin 

ja Tuusniemen kunnilla on jo omat Räsäs-Kirjansa. Pielisjärven Räsäset-kirjassa on runsaat 1150 

sukutaulua, ne tuovat oleellisesti karjalaisen tietolisän Räsästen asumisesta ja elämisestä Karjalan 

kunnailla ja vaaroilla sekä alueelta muuttamisesta Venäjälle, Amerikkaan, Etelä-Suomeen sekä 

lähikuntiin ja -kaupunkeihin. Kirjassa on mukana Räsästen tyttärien jälkeläiset, joka myös tuo tietoa 

muista pielisjärveläisistä suvuista. 

 

Pielisjärven Räsäset-sukukirja on Räsästen sukututkijoiden yhteistyön tulos. Oiva ja Reino Räsänen 

sekä Urho Virkkunen ovat sukututkimustiedoillaan ja paikallistuntemuksellaan luoneet  hyvän perustan 

kirjalle, mitä työtä Juhani Räsänen ja hänen Saksassa asuva serkkunsa Leena Nikula ovat taas 

koonneet kirjaksi. He ovat tehneet hyvää yhteistyötä keskenään ja heillä on ollut yhteydet paikallisiin 

Räsäsiin ja Räsästen Sukuyhdistykseen. Muisto menneiden sukupolvien työtä palkitsee sukutukijansa 

ja heidän työnsä. 

 

Räsästen Sukuyhdistys kiittää Juhania ja Leenaa vaativasta, aikaa ja innostusta vaativasta työstä 

Pielisjärven Räsästen sukukirjan hyväksi. Yhdistys kiittää kirjan valmistumiseen vaikuttaneita 

henkilöitä ja tahoja hyvästä tutkijoita tukevasta yhteistyöstä. Kirja vie Räsästutkimusta askeleen 

eteenpäin ja tuo pohjaa tulevalle sukututkimustoiminnalle, mm. DNA-tutkimukselle Räsästen historian 

ja liikkumisen selvittämiseksi. Se luo myös yhteyden ymmärtää savokarjalaisen sukumme vaiheita 

paremmin ja antaa vastauksia kysymyksiin, mistä kaukaa ja mitä kautta Räsäset ovat tulleet aikoinaan 

Savoon ja Karjalaan. 

 

Tee ennakkotilaus kirjasta Juhani Räsäselle puhelin 050-3681976 tai sähköpostilla 

juhanimr@elisanet.fi 

Räsästen Sukuyhdistyksen jäsenille kirjan hinta on 60€ ja muille (ei jäsenille) 80€. 

 

RÄSÄSTEN DNA-TUTKIMUKSET 
 

Räsästen Sukuyhdistyksen vuosikokouksessa 3.8.2019 käsitellään ja päätetään osallistuuko 

sukuyhdistys Räsässukujen  DNA-tutkimuksiin.  Tähän mennessä niitä Räsäset ovat teettäneet 

yksityisesti alle kymmenen testiä, mutta lisää kaivattaisiin erityisesti isälinjaisia DNA-testejä koillis-

savolaisten ja karjalaisten Räsästen varhaisvaiheiden selvittämiseksi. Yhteyshenkilö DNA-testausten 

suhteen on Juhani Räsänen (puh.050-3681 976 juhanimr@elisanet.fi), ole häneen yhteydessä. 

 

Toimeksiantotarjouksen DNA-testauksista Räsästen alkuvaiheiden tutkimuksesta asiakirjojen ja Y-

DNA:n perusteella on Räsästen Sukuyhdistykselle lähettänyt Suku- ja historiapalvelu Menneen jäljet  

Ari Kolehmainen.   

 

Keskeisinä selvityskohteina ovat sukuhaarojen yhdistymiskohdat ja suvun alkujuurien ja 

asutushistorian selvittäminen. Tässä käytetään sekä asiakirjatutkimusta että isälinjaisia DNA-testejä. 

Näiden yhdistämisellä saadaan paras lopputulos, josta tutkijalla on paljon kokemusta eri sukujen 

kanssa. 

 

mailto:juhanimr@elisanet.fi
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Tähän mennessä tehdyt Räsästen DNA-tulokset ovat osoittaneet että on olemassa ainakin kaksi erillistä 

isälinjaa, joten tutkimus selvittää missä ja miten nämä yhdistyvät ja miten eri isälinjat ovat 

selitettävissä. Samoin tutkimuskysymyksenä on: millainen on Räsästen asutushistoria, mistä suku on 

tullut Savoon ja Karjalaan, ja ovatko Räsäset entisiä Ihalempisiä. 

 

Suvun alku- ja asutushistorian osalta tutkija käy läpi myös Ihalempisten sukuhaarojen alkuvaiheita ja 

sukunimen mahdollista muuttumista Räsäseksi. 

 

Tutkimuksen perusteella tehdään kirjallinen tutkimusraportti, jonka sukuyhdistys voi julkaista 

haluamassaan muodossa, esim. osana sukukirjaa. Raportti sisältää sukuhaarakohtaiset artikkelit suvun 

alkuhistoriasta, sukuhaaroista ja niiden yhteyksistä, geneettisestä sukututkimuksesta ja Räsästen 

isälinjoista. 

 

Tutkimuksen tavoiteaikataulu on n. kaksi vuotta ja se julkaistaan vuoden 2021 sukukokouksessa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

aajm 

 

IBAN 

F14954820620039012 

Jäsenen nimi ja osoite 

tai jäsennumero. 

Vuoden 2019  jäsenmaksu 20,00 € 

saaja Räsästen Sukuyhdistys ry. 

 

Allekiöoitus 

 

ViitentIEIM0 
RefaM1snummer 

 

Tililtänm 

Från konto 
 Eräpäivä 

31.3.2019  
EURO 

20,00 
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Lähettäjä: 

Räsästen Sukuyhdistys ry 

Kappelintie 9A 

44500 Viitasaari 

 


