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RYHDÄN SUKUSEURA RY:N      
TOIMINTAKERTOMUS VUOSILTA 2016-2018 
 
 

1. Ryhdän sukuseura ry 
 
1.1. Sukuseuran/yhdistyksen perustaminen 

 
Tammelan Kallion Mikko Juhonpoika ja Maria Mikontytär Ryhdän suvun jälkeläiset (Juho, 
Lyydia, Kalle ja Hilma Ryhdän sukuhaarojen edustajat) kokoontuivat ensimmäiseen yhteiseen 
sukujuhlaan 23.8.1992 Lounais-Hämeen Pirttiin Saaren Kansanpuistoon Tammelaan.  
Parin vuoden kuluttua 21.8.1994 kokoonnuttiin samaan paikkaan toiseen sukujuhlaan, jossa 
allekirjoitettiin Ryhdän sukuseuran perustamisasiakirja – siis 25 vuotta sitten.  
Sukuseura järjesti suvun kolmannen sukujuhlan 23.8.1998 edelleen samassa paikassa. 
 
Vuoden 1998 alussa sukuseuran säännöt viimeisteltiin lopulliseen muotoonsa ja 28.8.1998 
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi säännöt. Näin Ryhdän Sukuseurasta tuli rekisteröity 
yhdistys.  
 
Seuraavat ns. varsinaiset sukukokoukset pidettiin 4. kokous 25.8.2001, 5. kokous 5.9.2004, 6. 
kokous 9.9.2007 ja 7. kokous 19.9.2010 Valkeaniemen Pirtissä Tammelassa. Sukuseuran 8. 
kokous pidettiin 4.8.2013 Hykkilän-Lunkaan nuorisoseurantalossa Ahjolassa Tammelassa. 
Sukuseuran 9. kokous järjestettiin 7.8.2016 Tammelan Hakkapeliitta -tapahtuman yhteydessä ja 
jälleen Valkeaniemen Pirtissä. Sukuseuran 10. kokous tullaan pitämään 4.8.2019 Hakkapeliitta -
tapahtuman yhteydessä Valkeaniemen Pirtissä. 
 
1.2. Sukuseuran tarkoitus 

 
Sääntöjen mukaan sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia 
suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Sukuseura 
järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä 
samantapaisia tilaisuuksia. Sukuseura kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta. Sukuseura 
selvittää ja tutkii suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustöiden tulokset jäsenten tietoon. 
Sukuseura harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitää luetteloa 
suvun jäsenistä. 
 

 
2. Sukuseuran hallinto ja taloudenhoito 

 
2.1. Sukuseuran hallitus ja hallituksen kokoukset 
 
Sukuseuran sääntöjen mukaan sukuseuran hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään 
yhdeksän jäsentä; lisäksi valitaan 4-6 varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten 
toimikausi on varsinaisesta sukukokouksesta seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen. 
Sukuseuran yhdeksännessä varsinaisessa sukukokouksessa 4.8.2016 valittiin Ryhdän 
Sukuseuralle uusi hallitus, jonka vastuista sovittiin sukuseuran hallituksen kokouksessa 
17.9.2016 seuraavasti: 
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 Hallituksen varsinaiset jäsenet           
 
 Hakala Matti, sukututkimus/tiedotus- ja julkaisutoiminta/tapahtumat 
 Juntunen Seija, sukututkimus   
 Kaleva Riikka, rahastonhoitaja/sukuseuran arkisto   
 Leino Mikko, varapuheenjohtaja/Callion Kaiku/geneettinen sukututkimus 
 Ojansuu Harri, puheenjohtaja 
 Taittonen Leila, kansainvälisten asioiden vastaava   
 Terho Lauri, sukututkimusvastaava 
 Tiensuu Erkki, sukututkimus   
 Ylitalo Risto, sukututkimus/kansainväliset asiat 
 
 Hallituksen varajäsenet 
 
 Anttila Pekka, tapahtumat 
 Lehtovirta Pertti, valokuvaus/kuvien arkistointi 
 Toivonen Leena, sihteeri/jäsenrekisteri 
 Vesala Sanna , tapahtumavastaava 
 

Sääntöjen mukaisesti myös varajäsenet kutsuttiin hallituksen kokouksiin, joissa heillä oli 
läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Lisäksi hallitus on kutsunut asiantuntijan ominaisuudessa Eliisa Lintukorven mukaan 
hallitustyöhön. Kaisa Jokela on myös osallistunut sukuseuran hallituksen kokouksiin. 
 
Sukuseuran kotisivujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä toimi Kari Leino syksyyn 2016 saakka, 
minkä jälkeen Michel Lindströmin johdolla kotisivut uudistettiin. 

    
       Sukuseuran hallituksen kokoukset on pidetty seuraavasti:  

 
 - toimintavuonna 2016 yhteensä viisi kertaa:  
 - 19.3.2016, Valkeaniemen pirtti 
 - 14.5.2016, Valkeaniemen pirtti, Tammela 
 - 16.7.2016, Työväentalo, Forssa 
 - 17.9.2016, Wehnäpaakarit Oy, Tammela 
 - 19.11.2016, Valkeaniemen pirtti, Tammela 
 
 - toimintavuonna 2017 yhteensä neljä kertaa: 
 - 4.2.2017, Kehräämö, Wahren-opisto, Forssa 
 - 13.5.2017, Forssan teatteritalon kahvila, Forssa 
 - 5.8.2017, työkokous, Mustiala, Tammela 
 - 25.11.2017, Kehräämö, Wahren-opisto, Forssa 
 
 - toimintavuonna 2018 yhteensä neljä kertaa: 
 - 3.2.2018, Kehräämö, Wahren-opisto, Forssa 
 - 28.4.2018, Lankavärjäämö, Wahren-opisto, Forssa 
 - 15.9.2018, Lankavärjäämö, Wahren-opisto, Forssa 
 - 24.11.2018, Lankavärjäämö, Wahren-opisto, Forssa 
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2.2. Sukuseuran toiminnantarkastajat 
 

Suvun 9. varsinainen sukukokous valitsi sukuseuran varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Arja 
Leinon ja Tarja Pietilän sekä heidän varamiehikseen Seija Kyhälän ja Anne Leinon. 
Toiminnantarkastajille ei makseta palkkiota. 

  
2.3. Sukuseuran omaisuus ja talousasioiden hoito 

 
Ryhdän Sukuseuran toiminta perustuu talkooperiaatteelle, joten sukuseuran hallituksen jäsenille 
ei makseta korvauksia sukuseuran hyväksi tehdystä työstä; ainoastaan postitus- ja kopiointikulut 
ja muut vastaavat kulut on korvattu jäsenille sekä muut hallituksen kokouksissa erikseen 
päätetyt hankinnat. Tilillä olevan pääoman lisäksi sukuseuralla ei ole muuta pääomaa tai 
omaisuutta. Sukuseuran sääntöjen mukaisesti sukuseuran tilinkäyttöoikeus on 
rahastonhoitajalla, jonka hallitus on valtuuttanut hoitamaan yksinään sukuseuran juoksevat asiat 
pankin kanssa. 
 
2.4. Toimintavuosien 2016-2018 tulos 

 
2.4.1. Sukuseuran vuoden 2016 toiminnan tulos 

 
Ryhdän Sukuseura ry:n kahdeksastoista toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä tuotti 
alijäämää 1.539,53 euroa.   

  
2.4.2. Sukuseuran vuoden 2017 toiminnan tulos 

 
Ryhdän Sukuseura ry:n yhdeksästoista toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä tuotti 
ylijäämää 996,79 euroa.   
 
2.4.3. Sukuseuran vuoden 2018 toiminnan tulos 

 
Ryhdän Sukuseura ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä tuotti 
alijäämää 226,93 euroa.   
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3. Sukuseuran toiminta vuonna 2016 
 

 
3.1. Sukututkimus 

 
Toimintavuonna 2016 Lauri Terhon johdolla jatkettiin sukututkimustyötä. 
 
Sukuseura oli pitkään metsästänyt ns. Hallenbergin aineiston alkuperäisversiota, jossa saatujen 
tietojen mukaan on maininta Sven Buchtista. Hänet on mainittu Mustialan tutkintakäräjillä v. 
1616. Käräjien pöytäkirjat löytyivät ns. Hallenbergin kokoelmasta. Kyseisen kokoelman on 
Suomen historiallinen seura kirjoituttanut puhtaaksi ja julkaissut painettuna v. 1936 nimellä 
”Vuoden 1616 valitusluettelot”. Siinä on kaikkien Suomessa ko. vuonna pidettyjen 
tutkintakäräjien pöytäkirjojen lisäksi pitkä johdanto, jossa selitetään Ruotsin /Suomen 
kuninkaan tuomiovallan kehitystä 1100-luvulta alkaen sekä erityisesti 1600-luvun oloja 
yleisemmin. Suomen kattavat v. 1616 tutkintakäräjät pidettiin kuningas Kustaa II Adolfin 
määräyksestä ja hän myös seurasi käräjien kulkua Turun linnassa. 
 
Alkuperäinen aineisto löytyi lopulta Uppsalan yliopiston arkistosta. Kansallisarkisto ei ollut 
kiinnostunut asiakirjan hankinnasta Suomeen. Sukuseura tilasi sitten asiakirjat suoraan 
Uppsalan yliopistosta. Risto Ylitalo soitti yliopiston arkistoon ja sopi digitoinnista. Parin viikon 
kuluttua saapui 422 sivun kokoinen asiakirjapaketti digitoituna sähköpostilla. Mikko Kauko 
ystävällisesti käänsi sitten Sven Buchtia koskevan osuuden ammattitaidolla alkuperäislähteestä. 
 
Uppsalan yliopisto antoi luvan julkaista asiakirjat. Sukuseuramme otti yhteyttä Suomen 
Sukuhistorialliseen Yhdistykseen, joka lupasi julkaista ne SSHY:n sivuilla. He lupasivat myös 
tehdä aineistoon sisällysluettelon lukemisen helpottamiseksi.  
 
Lue lisää: http://tammelanbuchtsuku.net/taustaa-mustialan-tutkintakarajille-vuonna-1616/,  
http://tammelanbuchtsuku.net/sven-bucht-mustialan-tutkintakarajilla-1616-hallenbergin-
aineisto-loytyi/ ja http://tammelanbuchtsuku.net/hallenbergin-aineisto/ 

 
Lauri Terho kokosi kopioita 1500 – 1700 luvun asiakirjoista ja niitä on suomennettu ja osa on 
viety sukuseuran kotisivuille. 

 
Osallistuminen Teemalauantaihin 22.10.2016, Tieteiden talo, Helsinki. Tilaisuuteen 
osallistuivat sukuseurastamme Lauri Terho, Mikko Leino, Matti Hakala, Erkki Tiensuu, Seija 
Juntunen ja Risto Ylitalo.  

  
Käynnistettiin sukuseuran omien sukututkimuspäivien suunnittelu Wahren-opiston kanssa – 
toteutus mahdollisesti keväällä 2018. Samassa tilaisuudessa olisi mahdollista järjestää myös 
avoin sukututkimuspaja, johon osallistujat voivat tuoda omia tietojaan tutkittavaksi. 
Tilaisuudesta keskusteltiin (Matti, Lauri ja Mikko) Tammelan kunnanjohtajan Kalle Larssonin 
kanssa 20.12.2016. Kunnanjohtaja suhtautui myönteisesti kyseisten sukututkimuspäivien 
järjestämiseen Tammelan kunnantalossa. 

 
Uutena toimintamuotona aloitettiin vuonna 2016 geenitutkimuksen hyödyntäminen 
sukututkimuksessa. Geenitutkimuksen tavoitteena Ryhdän sukuseurassa on täydentää tietoja 
Svenin alkuperästä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi mistä Sven on kotoisin ja missä suku on 
asustanut ennen Svenin vuonna 1606 tapahtunutta Tammelan Kallioon asettumista.  
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Sukuseura teetti geenitestin yhden isälinjaisen tutkittavan osalta, jolle on saatu FTDNAY-67 
(Y-67, Big-Y, Y, Full) -testitulokset. Testitulosten analysointia jatketaan Mikko Leinon 
johdolla.  
 
 
3.2. Ryhdän sukuseuran sukukokous ja sukujuhla 7.8.2016 Valkeaniemen Pirtissä   

   Tammelan Hakkapeliitta -viikonlopun yhteydessä 
 

Toimintavuoden alussa valmisteltiin 7.8.2016 pidettävän Ryhdän sukuseuran sukukokousta ja 
sukujuhlaa. Jatkossa on aikomus toteuttaa sukuseuran sukukokoukset/-juhlat Tammelan 
Hakkapeliitta -tapahtuman yhteydessä. Näin pyritään kehittämään omaa tapahtumaa entisestään, 
jotta saadaan laajemmin buchtilaisia kokoon niin Suomesta kuin muista Pohjoismaista ja 
kiinnostumaan seuran toiminnasta. 

 
Tapahtumaviikonlopun ohjelmaan ja erityisesti sukujuhlan toteutukseen oltiin tyytyväisiä. 
Osallistujamäärä oli odotettua pienempi jääden alle sadan, mikä merkitsi pientä tappiollista 
tulosta tilaisuuden osalta.  

 
Sukukokouksen evästys valitulle uudelle hallitukselle ja sukuseuran toiminnalle seuraavalle 
kolmivuotiskaudelle: 

 - Sukuseuran sääntöjen päivittäminen ja nimen muuttaminen vastaamaan toiminnan    
      nykyistä painottumista.  
 - Jatketaan sukututkimusta, sekä perinteistä että geneettistä. Varataan talousarvioon 500  

  euroa/vuosi sukututkimusta varten. Varojen käytöstä päättävät seuran sukututkijat ja    
  raportoivat edelleen seuran hallitukselle. 

 - Järjestetään kesäretkiä ja mahdollisesti tapaamisia sukua tutkiville 
 - Osallistuminen sukututkimuspäiville.  
 - Yhteistyö Bucht-suvun eri haarojen kanssa 
 - Muistolaatta suvun kantaisän asuinpaikalle Kallion Korkeavahaan (Kivimäkeen).  
 - Seuran kotisivujen jatkokehittäminen  
 - Panostetaan uusien jäsenten hankkimiseen. 
 
 

3.3. Viestintä ja sukumuistojen keruu 
 
3.3.1. Sukulehti Callion Kaiku 

 
Sukuseuran oma sukulehti Callion Kaiku ilmestyi ensimmäisen kerran huhtikuussa 2012 ja 
seuraavat numerot keväisin niin, että viides numero ilmestyi keväällä 2016. Lehden 
kokoaminen tapahtui Mikko Leinon johdolla.  
 
3.3.2. Sukuseuran kotisivut 

 
Sukuseuran kotisivut uudistettiin Kari Leinon johdolla vuonna 2012. Toimintavuonna 2016 
laadittiin suunnitelma kotisivujen jatkokehittämisestä helpommin päivitettävään muotoon. 
Kotisivujen varsinainen uudistamistyö tapahtui vuonna 2017. Kotisivut tarjoavat oivan 
mahdollisuuden sukuasioiden tiedottamiseen, valokuvien ja videoiden esille laittoon, 
sukulaisten verkottamiseen ja erilaisen sukuaineiston markkinointiin sekä myyntiin.   
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Kotisivujen uudistamistyötä alkoi vetää Michel (Miska) Lindström, joka järjesti 16.11.2016 
kotisivujen haltuunottokoulutuksen sukuseuran kotisivutyöryhmälle (Matti Hakala, Leena 
Toivonen, Lauri Terho, Mikko Leino ja Harri Ojansuu) Turussa. Samalla Miska esitteli 
suunnitelmiaan kotisivujen uudistamiseksi. Seuran kotisivuille tullaan viemään kaksi 
ensimmäistä Callion Kaikun numeroa - uusimmat kaksi pidetään vielä paperiversioina. 
Matti Hakala aloitti uusien kotisivujen ylläpitäjänä. 
 
 
3.3.3. Suvun jäsenten muistelmien ja valokuvien keruu 

 
Jatkossa pyritään panostamaan entistä enemmän suvun jäsenten muistelmien ja valokuvien 
keruuseen. Tammelan Buchtien eri sukuhaarojen edustajien tulisi pitää kirjaa lähisukunsa 
tapahtumista. Hallituksen kokouksissa on keskustelujen avulla pyritty tukemaan ja 
innostamaan suvun jäsenten Bucht-tiedonkeruuta (kirjoitukset, kartat ja valokuvat). 
Alkuperäisistä dokumenteista ja nauhoitteista tulisi ottaa kopio sukuseuran käyttöön. 
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4. Sukuseuran toiminta vuonna 2017 
 
4.1. Sukututkimus 

 
Toimintavuonna 2017 Lauri Terhon johdolla jatkettiin sukututkimustyötä. Toimintavuonna 
painotus kohdentui erityisesti DNA-tutkimukseen Mikko Leinon vetämänä.  
 

 Selvitettiin digitaalista Hallenbergin aineiston (vuoden 1616 tutkintakäräjät) hankkimista.
  

Osallistuttiin (Mikko, Lauri&Arja, Erkki, Seija, Risto ja Matti) 40. valtakunnallisille 
sukututkimuspäiville 13.-19.3.2017 Espoon Otaniemessä. Sukuseuralla oli oma osasto 
näyttelyssä ja se sai osakseen huomiota ja uusia keskusteluyhteyksiä avattiin. Osallistuminen 
tuntui tarpeelliselta sekä oman osaston että jäsenten kouluttautumisen kannalta. Tilaisuudessa 
oli mielenkiintoisia ja monipuolisia luentoja.  

 
Jatkettiin oman la 3.3.2018 Tammelan kunnantalolla pidettävän sukututkimuspäivän 
suunnittelua ja aloitettiin tapahtuman tiedotus/markkinointi (Tammelan kunnan ilmoitustaulu, 
seuran nettisivut ja facebook sekä Sukututkimusseuran lehti ja nettisivut) yhteistyössä Wahren-
opiston (Eliisa Lintukorven johdolla) ja Tammelan kunnan kanssa. Tämän tilaisuuden 
tavoitteena olisi tammelalaisten eri sukuseurojen tutustuttaminen toisiinsa ja yhteistoiminnan 
lisääminen.  

 
Sukuseura osallistui Yhdistysiltaan 31.1.2017 Tammelan kunnantalossa. Samassa yhteydessä 
seuramme aloitti keskustelun mahdollisuudesta saada arkistotilaa Tammelan kunnantalolta. 

 
4.2. Jäsenrekisteri 

 
Sukuseura siivosi Leena Toivosen ja Riikka Kalevan johdolla jäsenrekisteriä ja oli yhteydessä 
jäsenkuntaan 27.12.2016 lähetetyllä kirjeellä. Tällöin jäsenrekisterissä oli 162 nimeä, joista 
2.2.2017 jäsenmaksun maksaneita oli 119 jäsentä. Tämän jälkeen jatkettiin jäsenrekisterin 
päivittämistä. Sukuseuran jäsenrekisterissä oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 168 jäsentä.   

 
4.3. Kesäretket 

 
 4.3.1. Kesäretki ’Härkätietä Somerolle’ 20.5.2017 

 
Tapahtumatoimikunta järjesti retken ohjelman. Lähtö Tammelan kirkolta. Retkelle 
osallistui lähes 40 innokasta sukulaista. Eliisa Lintukorpi kertoi vuoden 1918 
tapahtumista Tervalammilla. Retkeläiset vierailivat Martti Puran rakentamassa Puran 
kirkossa Portaassa ja Saaren kartanon Kivilammen torpassa. Somerolla tutustuttiin Kalle 
Pirttilän johdolla Savenvalajan museoon ja Torpparinmuseoon. 
Lue lisää: http://tammelanbuchtsuku.net/yli-40-osallistujaa-nautti-kesaretken-
mielenkiintoisesta-ohjelmasta-ja-upeasta-kesasaasta-lue-kooste-ja-katso-kuvia/ 
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 4.3.2. Kesäretki Tornionjokilaaksoon Buchtien sukutapaamiseen 8.-9.7.2017 
 

Sukuseuran jäseniä (11 aikuista ja 3 lasta) matkasi omilla autoilla ja omalla 
kustannuksella Tornionjokilaaksoon Buchtien sukujuhlaan 8.-9.7.2017. Tapahtumaan 
osallistui sukulaisia niin Suomesta, Ruotsista kuin Norjasta. Viikonlopun ohjelma oli 
monipuolinen. Oma Ryhdän sukuseuramme sai runsaasti kiitosta aktiivisuudestaan: 
sukututkimus, sukujuhlat, sukulehti ja kotisivut. 
Lue lisää: http://tammelanbuchtsuku.net/tammelan-buchtilaiset-osallistuivat-buchtboucht-
sukukokoukseen-ja-surmasaajon-taistelun-300-v-muistomerkin-paljastamiseen-
ylitorniolla-15-16-7-2017/ 
 
 

4.4. Muistolaatta Sven Martinpoika Buchtille 3.9.2017 Kallioon 
 

Mikko Leinon aloitteesta sukuseuran hallitus suunnitteli Kallion Korkeavahaan muistokiven 
Sven Martinpoika Buchtille Suomi 100 v -juhlavuoden hengessä. Svenin muistoteksti ”Suomi 
100 - Sven Bucht 1606” kaiverrettiin laakeaan kiveen, jota oli muinoin käytetty eläinten 
ruokintapaikkana sekä toiminut lasten leikkipaikkana.  
 
Sven Martinpoika Buchtin muistokiven paljastustilaisuuteen (makkaran- ja letunpaistoa sekä 
kahvittelua munkkien kera) osallistui yli 70 sukulaista ja kalliolaista ja se onnistui yli odotusten. 
Tilaisuuden avasi Harri Ojansuu ja Mikko Leino kertoi hankkeen taustoista. Juhlapuhujana 
toimi Tammelan kunnan hallintojohtaja Anitta Hietaniemi ja Matti Hakala kertoi laajasti 
Kallion historiasta. Seuraavaksi sukuseuran hallitus alkoi selvittää mahdollisuutta saada nimi- ja 
opastekyltti muistokiven läheisyyteen. Lue lisää: http://tammelanbuchtsuku.net/sven-buchtin-
muistokiven-paljastustilaisuus-3-9-2017-oli-lamminhenkinen-kesainen-juhla-lue-puheet-ja-
katso-kuvat/ 
 

 
4.5. Viestintä ja sukumuistojen keruu 

 
    4.5.1. Callion Kaiku 
 

Sukuseuran oma sukulehti Callion Kaiku ilmestyi ensimmäisen kerran huhtikuussa 2012 
ja seuraavat numerot kerran vuodessa niin, että kuudes numero ilmestyi keväällä 2017. 
Lehden kokoaminen tapahtui edelleen Mikko Leinon johdolla.  

 
 4.5.2. Kotisivut 

Matti Hakala yhteistyössä Michel Lindströmin kanssa päivitti sukuseuran kotisivut 
(www.tammelanbuchtsuku.net) ja siirsi sinne ajankohtaisia linkkejä ja juttuja. Vihdoinkin 
kotisivut alkoivat toimia sukuseuramme yhtenä tärkeimmistä tiedotuskanavista 
sukuseuramme toiminnassa.  
 
4.5.3. Facebook-ryhmä Bucht-suku 
 
Sukuseura perusti oman Facebook-ryhmän Bucht-suku, jolla on tällä hetkellä 146 jäsentä. 
 
4.5.4. Suvun jäsenten muistelmien ja valokuvien keruu 
 
Jatkettiin keskustelua valokuvien ja sukua kuvaavien dokumenttien 
arkistointimenetelmistä. 



11 
 

 
5. Sukuseuran toiminta vuonna 2018 

 
5.1. Sukututkimus 

 
Toimintavuonna 2018 Lauri Terhon johdolla jatkettiin sukututkimustyötä ja Mikko Leinon 
johdolla geneettistä sukututkimustyötä.  

 
Lauri Terho kokosi ylioppilasmatrikkelien kautta erilaisia jälkipolvitauluja (mm. Sven Buchtin 
perintö 100-vuotiaalle Suomelle, Sven Buctin perintö Suomen kirkolle). 
 
Toimintavuonna sukuseura hankki vuoden 1616 tutkintakäräjien digitoidun aineiston eli ns. 
Hallenbergin aineiston. Aineisto toimitettiin Suomen Sukuhistorialliselle Yhdistykselle 
(SSHY:lle). Lauri on ollut yhteydessä myös Kansallisarkistoon ja Maakunta-arkistoon. 

 
Risto Ylitalo hankki kirjallisen luvan Uppsalan Yliopistolta aineiston käyttämiseen 
sukututkimuksessa; suullinen lupa on saatu aineistoa tilattaessa.  
 
Lauri on koonnut SUKUJUTUT -ohjelmaan noin 50.000 nimeä toimintavuoden 2018 loppuun 
mennessä. 
 
Bucht-suvun tietoja on viety myös nettiin käyttäen Geni-ohjelmistoa (www.geni.com). Se on 
nopeasti yleistynyt verkkoalusta, jossa yhteisöllisesti rakennetaan yhtä yhteistä isoa sukupuuta. 
Perusidea on, että kullakin henkilöllä on vain yhdet tiedot (=profiili) ja kaikki käyttäjät pääsevät 
tarkistamaan, täydentämään ja tarvittaessa korjaamaan profiilien tietoja. Genissä toteutuu hyvän 
tutkimuskäytännön tärkein piirre eli vertaisarviointi. Siinä mielessä Genin avulla sukututkimus 
on aitoa tutkimusta; tulokset ovat avoimesti kaikkien arvioitavina ja korjattavissa. 
 
5.2. Oma sukututkimuspäivä 3.3.2018 Tammelan kunnantalolla  

   
Wahren-opiston ja sukuseuran yhteisessä sukututkimuspäivässä sukututkija Arja Mikluha evästi 
osallistujia sukututkimuksen saloihin ja geneettisen sukututkimuksen asiantuntija Marja 
Pirttivaara valotti geenitutkimuksen hyödyntämistä sukututkimuksessa. Kunnanjohtaja Kalle 
Larsson toivotti kokoontuneet tervetulleeksi Tammelan kunnantalolle. Wahren-opisto vastasi 
tilaisuuden kustannuksista. Seuralla oli tilaisuudessa oma esittely- ja myyntipiste, jossa oli 
jaossa materiaalia ja opastusta sukututkimukseen Erkin ja Laurin johdolla. Myyntipistettä (mm. 
sukuseuran pöytästandardeja, pinssejä, tulitikkuja ja kirjoja) hoitivat Riikka ja Seija. Tilaisuus 
onnistui hyvin, noin 100 osallistujaa. Forssan Lehti huomioi hyvin tapahtuman. Tilaisuudelle 
toivottiin jatkoa! Lue lisää: http://tammelanbuchtsuku.net/dna-sukututkimuspaivan-3-3-2018-
kuvat-ja-dokumentit/ 

 
5.3. Valtakunnalliset sukututkimuspäivät Tampereelta 10.-11.03.2018 

 
Sukuseura (Lauri&Arja, Erkki&Raija, Mikko&Pirkko ja Harri&Ulla) osallistui toimintavuonna 
10.-11.3.2018 Valtakunnallisille sukututkimuspäiville. Tilaisuuden ohjelma oli vakavahenkinen 
– se oli laadittu Sisällissodan hengessä. Lisäksi aiheina olivat adoptiolapset ja yhteisöllisyys.  
Teppo Ylitalo kertoi Tampereen sukututkimuspäivillä, että sukututkimuksessa tullaan 
tulevaisuudessa yhä enemmän ottamaan huomioon myös adoptiolapset ja yhteisöllisyys.   

 
 Sukuseuralla oli tapahtumassa oma näyttelypiste. 
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5.4. Kesäretki Jokioisiin 16.6.2018 

 
Sukuseuran perinteinen kesäretki järjestettiin 16.6.2018.  Tutustumiskohteena tällä kertaa oli 
Jokioisten historiallinen kartanoympäristö ja kirkko. Lisäksi päivän aikana tutustuttiin 
Jokioisten Tapulimakasiiniin, Wendlan puutarhaan sekä käveltiin Elonkierto-reitti ja vierailtiin 
Jokioisten Pappilamuseossa. Oppaana retkellä toimi Jokioisten kunnan matkailusihteeri Anja 
Mikkola. Katso lisää: http://tammelanbuchtsuku.net/kesaretken-2018-kuvasatoa/. 

 
Kesäretken järjestelyt ja itse retki onnistuivat hyvin ja osallistujat (runsaat 30) olivat tyytyväisiä 
näkemäänsä ja kuulemaansa. Kiitos järjestelyistä Sanna Vesalalle. 

 
5.5. Svenin muistolaatan opastustaulu 

 
Syyskuussa 2017 paljastetun Sven Buchtin muistokiven viereen pystytettiin (Matti, Mikko, 
Lauri ja Aulis Kujanpää) 11.8.2018 opastaulu. Opastaulun toteutuksen ja tarvikkeet hoiti suvun 
jäsen Aulis Kujanpää ja Mainos-Kujanpää Ky – lämmin kiitos tästä! 
Lue lisää: http://tammelanbuchtsuku.net/sven-buchtin-muistokivi-sai-komean-opastaulun/ 

 
5.6. Viestintä ja sukumuistojen keruu 

 
5.6.1. Callion Kaiku 

 
Sukuseuran oma sukulehti Callion Kaiku ilmestyi ensimmäisen kerran huhtikuussa 2012 ja 
sitten seuraavat numerot keväisin niin, että seitsemäs numero ilmestyi toimintavuoden 2018 
keväällä. Tarkoitus on jatkossakin vuosittain julkaista 1-2 sukulehteä Ryhdän Sukuseura 
ry:n tiedotuskanavana ja sukuhengen luojana Tammelan Buchtien kesken.  Lehden 
kokoaminen tapahtui Mikko Leinon johdolla. Tavoitteena on julkaista sukumme tarinoita ja 
esitellä suvun mielenkiintoisia henkilöitä sekä opastaa sukututkimuksen saloihin ja antaa 
sukututkimustyöstä tilannekatsaus ja tietenkin tiedottaa erilaisista tapahtumista. Lehdestä 
pyritään tekemään vuorovaikutteinen, jolloin myös lukijoiden toivotaan kirjoittavan lehteen.  
Lehti lähetetään toistaiseksi vain jäsenmaksun maksaneille jäsenille postitse.  
 
5.6.2. Sukuseuran kotisivut 
 
Sukuseuran uudistetut kotisivut löytyvät osoitteesta: www.tammelanbuchtsuku.net. 
Matti Hakala on ylläpitänyt sukuseuran kotisivuja. Kotisivut tarjoavat oivan mahdollisuuden 
sukuasioiden tiedottamiseen, valokuvien ja videoiden esille laittoon, sukulaisten 
verkottamiseen ja erilaisen sukuaineiston markkinointiin sekä myyntiin.   
 
5.6.3. Suvun jäsenten muistelmien ja valokuvien keruu sekä arkistointi 
 
Jatkossa pyritään panostamaan entistä enemmän suvun jäsenten muistelmien ja valokuvien 
keruuseen. Tammelan Buchtien eri sukuhaarojen edustajien tulisi pitää kirjaa lähisukunsa 
tapahtumista. Hallituksen kokouksissa on keskustelujen avulla pyritty tukemaan ja 
innostamaan suvun jäsenten Bucht-tiedonkeruuta (kirjoitukset, kartat ja valokuvat). 
Alkuperäisistä dokumenteista ja nauhoitteista tulisi ottaa kopio sukuseuran käyttöön. 
 
Toimintavuonna 2018 vietiin eteenpäin sukuseuran valokuvien arkistointimenetelmien 
selvitystyötä yhteistyössä Suomen Rikosmuseon oppaan ja arkistoijan Riitta Ekolan kanssa, 
joka tavattiin (Lauri, Mikko ja Harri) 17.10.2018, Forssassa. Samalla vierailtiin Forssan 
museossa ja Finlaysonin alueella.  
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5.7. Suvussa kirjailija-ainesta 
 
Sukuumme kuuluva Sinikka Koivuniemi julkaisi kirjan ”Tarjoilijana Helsingin 
Olympialaisissa” 29.11.2018 Maunula talossa Helsingissä. Kirja on upea 120 -sivuinen 
katsaus vuoden 1952 Olympialaisiin ja Helsingin seutuun laajemminkin. 
 

5.8. Vuoden 2019 toiminnan suunnittelua 
 
5.8.1. Ryhdän sukuseura 25 vuotta 

 
Ryhdän sukuseuran perustamisesta tulee kuluneeksi vuoden 2019 elokuussa 25 vuotta. 
Ryhdän Sukuseuran päätoimintaa vuonna 2019 tulee olemaan sukuseuran sukukokouksen ja 
sukujuhlan suunnittelu, sukututkimuksen jatkaminen sekä sukuseuran sääntöjen ja nimen 
muokkaaminen uusiksi. Sukuseuran toiminnan laajennuttua koskemaan Buchtien laajaa 
sukua, sukuseuran hallitus tulee esittämään elokuun 2019 sukukokouksessa sukuseuran 
sääntöjen muuttamista ja nimen vaihtamista muotoon Tammelan Bucht-suku. 
 
Suvusta ja suvun vaiheista kertovaa aineistoa (tutkimustyöt, kirjoitukset, muistelmat, 
valokuvat, videot, kartat ja erilaiset yhteenvedot) kootaan aktiivisesti ja suunnitellaan näiden 
arkistointimenetelmää. Lisäksi etsitään sukuseuran kirjallisen aineiston, sukuviirien, 
lippujen ja muiden arkistotavaroiden säilytykseen uutta säilytyspaikkaa. 
 
Tiedotustoiminta tulee olemaan tärkeä väline tavoitteiden ja suvun jäsenten saavuttamiseksi 
sekä toisiinsa tutustuttamiseksi. Sukulehteä Callion Kaikua ja sukuseuran kotisivuja sekä 
Facebookia tullaan hyödyntämään entistä paremmin sukuseuran toiminnassa ja pyritään 
kirjoittamisen kynnystä madaltamaan.  
 
Yhteisöllisten sukututkimusohjelmistojen (Geni) käyttöä edistetään, jotta kaikilla olisi 
mahdollisuus omatoimisesti tutkia sukuaan ja lisätä puuttuvia tietoja. 
 
Lisäksi sukuseura osallistuu valtakunnallisille sukututkimuspäiville Hämeenlinnassa 
maaliskuussa 2020. 

 
5.8.2. Sukuseuran nimen muuttaminen ja sääntöjen uusiminen 
 
Sukuseuran hallitus on valmistellut sukuseuran sääntömuutosta ja samalla nimimuutosta. 
Tässä yhteydessä on tarkoitus muuttaa sukuseuran nimeksi ”Tammelan Bucht-suku ry”, 
mikä paremmin vastaa seuran laajentunutta jäsenkuntaa. Hallitus tulee viemään 
sääntömuutos- ja nimimuutosesityksensä 4.8.2019 pidettävään sukukokoukseen, minkä 
jälkeen nämä viedään Patentti- ja rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi. 
 
5.8.3. Sukuseuran sukujuhla ja -kokous 4.8.2019, Valkeaniemen pirtissä, 
Hakkapeliitta-tapahtuman yhteydessä Tammelassa 
 
Toimintavuonna jatkettiin vuoden 2019 sukujuhlan ja -kokouksen suunnittelua. Tilaisuuden 
ohjelman sisällölle saatiin hyvät raamit. Käynnistettiin suvun tärkeimmän yhteisen 
tapahtuman viestintä. 
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6. Kiitokset  
 

Ryhdän Sukuseuran hallitus kiittää kaikkia Bucht-suvun ja eri sukuhaarojen jäseniä, 
sukututkijoita, tapahtumien järjestäjiä ja esiintyjiä, toiminnantarkastajia sekä kalliolaisia 
hyvästä yhteistyöstä. Suurkiitos sukuseuran retkien järjestäjille ja oppaille onnistuneista 
tutustumisretkistä sukumme asuinsijoille.   

   
Kaikki aktiivisesti sukuseuran toiminnassa mukana olevat henkilöt teette suvullemme 
kauaskantoista ja arvokasta työtä, mistä myös sukumme jälkipolvet saavat nauttia. 
 
 

 
 Tammela, 8.6.2019 
 
 Ryhdän Sukuseura ry:n hallitus 

 
 
 
 
 
 
 


