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VAPAA JULKAISTAVAKSI HETI

RUUSKANEN-RUUSKA SUKUSEURA RY KOKOONTUI JÄRVENPÄÄSSÄ SADAN HENGEN VOIMIN
Ruuskanen-Ruuska sukuseura ry piti neljännen sukukokouksensa Järvenpäässä sijaitsevassa
hotelli Scandicissa 4.8.20120. Kokouksen osallistujia oli eri puolilta Suomen ja Ruotsistakin
saakka yhteensä sata henkeä. Ennen varsinaista kokousta kuultiin mielenkiintoinen esitelmä
taikuudesta 1700-luvun lopulla. Esitelmän piti oli saatu tohtorikoulutettava Emmi Lahti ja
esitelmän aihe oli ”Ruumiin luita, arkun nauloja ja kirkon kiertelyä”.
Taikuutta 1700-luvun lopulla
Taikuuden harjoittajia olivat esitelmän mukaan 1700-luvun loppupuolella miehet. Tavalliset
henkilöt käyttivät taikoja tehdessään apuna taikuuseksperttejä, jotka osasivat oikeat loitsut ja
taikuuden harjoittamistavat. Erityisasemassa oli hautausmaiden ja niihin haudattujen
henkilöiden käyttäminen apuna taikuudessa. Haudattujen henkilöiden eli kirkonväen uskottiin
taikojen avulla nousevan haudoistaan avuksi, jotta haluttu lopputulos saataisiin varmistettua.
Taikoja tehtiin yleisimmin sairauksien parantamiseksi tai varastettujen tavaroiden
takaisinsaamiseksi. Myös kotipiiriin ja maanviljelyyn, metsästykseen ja kalastukseen liittyviä
taikoja tehtiin paremman lopputuloksen saamiseksi.
Varsinainen sukukokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Asko Ruuskanen
Kuopiosta ja varapuheenjohtajaksi edesmenneen Anja Gustafssonin tilalle Outi Rytkönen
Pielavedeltä. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Reino Ruuskanen Järvenpäästä,
Seppo Ruuskanen Heinolasta ja Markku Ruuskanen Nurmijärveltä, Lea Kokko ja Marita
Nygrén Helsingistä sekä Jorma Ruuska Tampereelta. Uutena jäsenenä hallituksen valittiin
Raija Peltola Mäntsälästä. Toiminnantarkastajina jatkavat Jali ja Olli-Mikko Ruuskanen sekä
varalla Jukka Immonen. Hallituksessa ovat edustettuina Rantasalmen, Nilsiän ja Maaningan
sukuhaarat Ruuskanen-sukuhaarojen puolelta ja Kaukolan sekä Viitasaaren sukuhaarat
Ruuskan sukuhaarojen puolelta. Sukuseuran uudet kotisivut ovat käytössä osoitteessa
www.ondruska.fi/ ja valokuvat on tallennettu sukusivujen kautta aukeaville sukuseuran
Facebook-sivuille.
Kokousväki sai tietoa DNA-tutkimuksesta
Kokouksen loppupuolella Tuomo Rytkönen esitelmöi DNA-tutkimuksista ja niiden käytöstä
sukuseurojen sukututkimuksen apuna. Tutkimus perustuu kromosomimuutoksiin Ykromosomissa ja niiden perusteella voidaan määrittää haploryhmä, johon suvun edustajat
kuuluvat. Tutkimuksen avulla voidaan selvittää, onko samaa sukunimeä käyttävillä henkilöillä
yhteinen esi-isä menneisyydessä. Sukukokous päättyi kokouskahveihin ja pääosa
kokousyleisöstä siirtyi busseilla kiertoajelulle Tuusulan Rantatien maisemiin. Kiertoajeluuun
sisältyivät Ainolan ja Halosenniemen asiantuntevien oppailden esitykset ja tutustuminen
näihin taitelijakoteihin.
Loppuhuipentumana oli käynti Hyrylän Koskensillalla, jossa Pohjois-Savossa kuuluisa RosvoRuuskanen oli joukkoineen tavattu karkumatkallaan Viaporin linnoituksesta vuonna 1833.
Rosvojoukko jäi lopulta kiinni Hyrylän Kettulinnassa ja Rosvo-Ruuskanen sai
kuolemantuomion Turun hovioikeudessa. Tuomio muutettiin karkoitukseksi Siperiaan Senaatin
Oikeusosastossa ja matka kohti Siperiassa sijaitsevia Nertsinskin hopeakaivoksi alkoi vuonna
1835. Sen jälkeen Rosvo-Ruuskasesta ei ole kuultu halaistua sanaakaan.

