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Elsa Ahonen Kirkkonummelta hoitaa Räsästen Sukuyhdistyksen tilikirjanpidon sekä 

rahastonhoitajan tehtäviä vielä kuluvan vuoden (2019) loppuun asti  GSM 050-535 8560,  

elsa.ahonen@outlook.com   Ensi vuoden alusta (v.2020) kirjanpito siirtyy siilinjärveläisen Tilitoimisto 

Siilin Laskenta Ky:n hoidettavaksi. Rahastonhoitajan tehtävä on vielä täyttämättä, siihen haetaan 

henkilöä. 

 

Tulevan vuoden alussa (v.2020) jättää tehtävänsä myös jäsenvastaava Pirkko Roivainen-

Pitkänen. Jäsenasioissa voitte kääntyä Pirkon puoleen vielä kuluvan vuoden (v.2019) loppuun 

asti. Pirkon tavoitat puhelimella 0400- 379 561 tai ppitkane@gmail.com  

Jäsenrekisterin ja jäsenasioita hoitaneen Pirkko Roivainen-Pitkäsen tilalle myös etsitään sopivaa  

henkilöä.  

 

 

HALLITUKSEN KOKOONPANOON MUUTOKSIA 
 

Sukuyhdistyksen vuosikokouksessa 3.8.2019 tehtiin hallituksen kokoonpanoon muutoksia. 

Hallituksesta jäivät pois varapuheenjohtaja Seppo Räsänen Hollolasta, Seppo Ville Räsänen Kuopiosta 

ja Pirkko Roivainen-Pitkänen Kuopiosta. Kiitämme heitä  hyvästä hallitusyhteistyöstä. Seuraavan 

kaksivuotiskauden hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Jouko Räsänen, sihteeri/tiedotussihteerinä  

Kaisa Puheloinen  ja sukututkija Erkki Räsänen.  Uusina jäseninä  hallituksessa aloittivat 
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varapuheenjohtaja Kari Räsänen Leppävirralta, Reijo Räsänen Jyväskylästä ja Juhani Räsänen 

Joensuusta, toivotamme heidät tervetulleiksi. 

 

Ruunaan Matkailussa 3.-4.8.2019 järjestetty vuosikokous ja -sukujuhla ylitti kaikki odotukset, 

koemme onnistuneemme hyvin paikan valinnan suhteen sillä vuosikokoukseen osallistui peräti 97 

Räsästä ja räsäsmielistä.  Sukuyhdistykseen  saimme siellä 11 uutta jäsentä joten jäsenmäärä on tällä 

hetkellä 213. 

 

Vuosikokouksessa julkaistiin Joensuulaisen Juhani Räsäsen ja Saksasta kotoisin olevan Leena Nikulan 

tekemä ”Pielisjärven Räsäset” -sukukirja. Kirja kiinnosti yleisöä niin että sitä on jäljellä enää  4 

kappaletta. Jäljellä olevia kirjoja voi kysyä hallituksen jäseneltä Juhani Räsäseltä  (osoitetiedot 

etusivun yläosassa). Seppo Räsäsen aiemmin tekemät sukukirjat on myyty loppuun. 

 

 

RÄSÄSTEN DNA-TUTKIMUKSET 
 

Vuosikokous vahvisti hallituksen tekemän toimintasuunnitelman ja talousarvion  vuosille 2020 ja 

2021. Pääpaino on Suku- ja historiapalvelu ”Menneen jäljet” Ari Kolehmaisen johtamissa DNA-

tutkimuksissa joka on tarkoitus aloittaa jo tämän vuoden (2019) puolella ja saattaa loppuun 2021 

vuosikokoukseen mennessä jolloin tulokset esitellään.  

Juhani Räsänen Joensuusta (DNA-koordinaattori) kertoi kokousväelle  DNA-testeistä etteivät ne 

syrjäytä täysin  perinteistä sukututkimusta vaan tukevat ja täydentävät sitä. Tähän mennessä  Räsäsistä 

on tehty 23 DNA-testiä, ne kertovat  Räsästen 11 sukuhaaran kuuluu N-habloryhmään ja 3 I-ryhmään. 

 

Reijo Räsänen Jyväskylästä (uusi hallituksen jäsen) toi lääkärinä lääketieteellisen näkökulman DNA-

testeistä. Hän pitää DNA-tutkimuksia hyödyllisinä koska niiden avulla on mahdollista päästä ajassa 

huomattavasti kauemmaksi kuin perinteisellä sukututkimuksella. Isälinjaiset tutkimukset ovat varsin 

luotettavia selvittämään  Räsästen historiaa useiden sukupolvien taakse.  Äitilinjaiset ns. serkkutestit 

eivät anna luotettavaa tulosta mutaatioiden vuoksi.. 

 

Halutessasi teettää itseltäsi tai sukusi miespuoliselta jäseneltä  DNA-testin, tutkimuksien yhteyshenkilö  

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

 

Miespuolisia Räsäsiä toivotaankin lisää  testattavaksi jotta saadaan luotettavaa tietoa sukujuurista. 

Jokaisesta Räsästen sukuhaarasta riittää yhden miespuolisen DNA-sylkinäyte selvittämään mihin 

sukujuuret johtavat, kuinka kauaksi ja mistä suku on lähtöisin. Kustannukset voi jakaa useamman 

sukuun kuuluvan kesken, jolloin hintakaan ei tule esteeksi. 

Räsästen suvun alku- ja asutushistoriaan uskotaan liittyvän myös Ihalempisten suvun. Heitä toivotaan 

löytyvän testattavien joukkoon, onko Räsäset entisiä Ihalempisiä, mistä ja mitä reittiä he ovat tulleet 

Savoon ja Karjalaan. 

 

 

SUKUYHDISTYKSEN HALLITUS KOKOONTUI 
 

Ruunaan vuosikokouksen päätökset vahvistettiin ja vuosikokouksen pöytäkirja luettiin 31.8. pidetyssä 

hallituksen kokouksessa. Toinen toiminnantarkastaja Lauri Räsänen (Kuopio) on pyytänyt kirjallisesti 

eroa luottamustehtävästään. Eropyyntö todettiin lailliseksi se hyväksyttiin. Hänen tilalleen valittiin 

varatoiminnantarkastaja Eero Räsänen Lieksasta. Sukuyhdistyksen toisena toiminnantarkastajana 

jatkaa Jorma Räsänen Kaavilta.
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Edellisessä hallituksessa tuotevastaavana toiminut Seppo Ville Räsänen toi hallituksen nähtäväksi 

jäljellä olevat Räsästuotteet mm. 2 mikrofilmin lukulaitetta ja rainakone. Jos olet kiinnostunut  

laitteista kysy niitä hallituksen jäsen/sukututkija Erkki Räsäseltä (osoitetiedot etusivun yläosassa). 

 

Hallitukselta on kyselty mahdollisuutta lähettää RäsäsViesti vaihtoehtoisesti  sähköpostina. Jos 

halukkuutta tähän löytyy, pyydämme ottamaan yhteyttä sihteeri Kaisa Puheloiseen 

puhekai@gmail.com tai puh. 040-7234 322. 

 

 

75-VUOTISJUHLA 
 

Räsästen Sukuyhdistys r.y. täyttää ensi vuonna (2020) 75 vuotta sitä juhlitaan Kuopiossa Hotelli Iso 

Valkeisella lauantaina 8.8.2020. Juhla  alkaa klo 12   DNA-tutkimustilanteen kartoituksella jonka 

jälkeen Pirkko Roivainen-Pitkänen, Seppo Ville Räsänen ja Erkki Räsänen jatkavat kertomalla omien 

lähisukujensa historian tutkimustilanteista.  

 

Varsinainen sukujuhla on suunniteltu alkavaksi klo 16 puheenjohtaja Jouko Räsäsen johdolla 

toivottamalla juhlayleisö tervetulleeksi, hän myös kertoo Räsästen 75-vuotishistoriasta. Varsinaista 

juhlapuhujaa vielä etsitään.  Iltajuhla on tarkoitus pitää  Hotelli Iso Valkeisen rantakabinetissa klo 19 

alkaen. Viihdyttäjiksi  ovat lupautuneet tangokuninkaalliset  Räsäset,  Erkki  ja Tiina Räsänen, 

sekä ”VaikkoJoe” Henry Räsänen.. Alustavasti on sovittu että juontajana 75-vuotisjuhlassa toimii 

Erkki Räsänen.  Juhlaan ilmoittautumiset, huonevaraukset sekä  tarkempi ohjelma   tiedotetaan 

jäsenille seuraavassa Räsäs Viestissä. 

 

 

MUISTATHAN KOTISIVUT? 

 
Räsästen Sukuyhdistyksen kotisivut ovat kaikkien käytössä ja sieltä löytyvät myös tuoreimmat uutiset. 

Mikäli haluat sieltä löytyvän jotain mitä ei siellä vielä ole, ota yhteyttä sivujen ylläpitäjään Seppo 

Räsäseen seppo.rasanen@phnet.fi tai puh.040-4859 585. 
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