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Hyvä sukulainen 

Viime elokuun 12. päivänä päätettiin perustaa Ruuskanen-Ruuska – sukujen sukuseura. Yli 
250 sukuun kuuluvaa kokoontui Rantasalmelle, nykytiedon mukaan suvun vanhimmalle 
asuinalueelle. Kokousta valmisteltiin parin vuoden ajan ja valmisteluryhmän suureksi iloksi 
sukuseuran perustaminen sai laajan kannatuksen suvun keskuudessa. Olihan kokoukseen 
matkannut sukulaisia eri puolilta Suomea. Kaukaisimmat osanottajat tulivat Yhdysvalloista 
ja Ruotsista.

Vaikuttaa siltä, että mitä enemmän ikävuosia kertyy, sitä enemmän haluaa tietää omista ja 
läheisten juurista. Vai lieneekö niin, että elämän ruuhkavuosien helpotettua on enemmän 
aikaa keskittyä myös suvun historian pohtimiselle ja yhteisöllisyyden vahvistamiselle. Joka 
tapauksessa suvun historia on ikkuna aikaan, joka elää ja vaikuttaa meissä. Sukuseuran 
tärkeä merkitys onkin luoda yhteinen, tutkittu tarina omasta suvusta, löytää juuret 
menneisyyteen ja valaista sitä elämää, jota sukulaisemme ennen meitä ovat eläneet. Näiden 
tietojen avulla voimme kiinnittää juuriamme ja itseämme myös yleiseen historiaan ja 
elämänkulkuun. 

Oman sukumme pyrkimys avata yhteistä ikkunaa menneisyyteen on saanut nyt myös 
viralliset sinetit. Marraskuun puolivälissä tuli tieto, että yhdistyksemme on rekisteröity ja 
perustavan kokouksen hyväksymät säännöt niin muodoin myös kelpuutettu 
yhdistysrekisteriin. Ruuskanen-Ruuska sukuseura ry:n sääntöjen ehkä tärkein pykälä, 
tarkoituspykälä ohjeistaa toimintaamme seuraavasti: Sukuseuran tarkoituksena on selvittää 
Ruuskasen-Ruuska sukujen vaiheita ja historiaa, vaalia sukujen perinteitä, kehittää sukujen 
keskuudessa suoritettavaa sukututkimusta ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta sukujen 
jäsenten keskuudessa. 

Sukuseuran perustamisrutiinit on näin saatu hoidettua - kiitos taitavan ja tehokkaan 
sihteerin. Tässä ensimmäisessä Sukuviestissä kerrotaan muista sukuseuran toimintaan 
liittyvistä vireillä olevista asioista. Tärkeä valmistelun kohde on seuraava sukukokous, joka 
päätettiin pitää Nilsiässä heinäkuussa 2008. Ajatus on, että se on kaksipäiväinen siten, että 
lauantaina on varsinainen sukukokous höystettynä kulttuuritarjonnalla ja sunnuntaina on 
suvun historiaan liittyvää ohjelmaa. Haluamme varata aikaa myös sukulaisten tapaamisille – 
uusien ja vanhojen. Tämä mahdollisuus jäi vähäiseksi Rantasalmella. Nähdään siis Nilsiässä!

Sirkka Väätäisen Rantasalmen esitystä mukaillen sukupuu kasvaa ja tuuhettuu, sitä ei kaada 
myrskyt eikä tuulet. Tuuhettumiseen tarvitaan kuitenkin suvun jäsenten omia kertomuksia ja 
tarinoita – suvussa kuultuja tai luultuja. Sukututkimuksen avulla saamme virallisista 
asiapapereista tietoa, jonka avulla puuta kasvatetaan kauas historiaan. Sukujen omat 
kertomukset, tarinat, valokuvat ja muistot tuovat sitä tuuheutta, jota sukupuu ympärilleen 
kaipaa. Haluan innostaa jokaista Ruuskanen-Ruuska sukujen jäsentä kirjaamaan suvun 
muistoja ja toimittamaan niitä eteenpäin sukuseuran hallitukselle. Tässä toiminnassa me 
kaikki voimme olla mukana ikään katsomatta.

Hyvä sukulainen, näin joulun alla on luontevaa muistella sukunimemme alkuperää, jota 
Markku Ruuskanen esitteli Rantasalmella. Sen mukaan nimen alkuperä juontuu 
kreikankielen sanasta Andreas. Andreas oli yksi Jeesuksen apostoleista ja hänen mukaansa 



muotoutui ortodoksinen etunimi Andreas, jonka toinen muoto on Ondrei, Ondruska.

Levollista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta 2007!
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