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HYVÄ LUKIJA

Kädessäsi on sukuseuran ensimmäinen julkaisu. Toivon, että luet tämän 
tiedotteen tarkkaan ja annat myöskin sukulaisesi ja ystäväsi tutustua tähän 
seuramme ensimmäiseen lehteen.

Seuramme tarkoituksena on julkaista tulevaisuudessa kerran-pari vuodessa 
omaa lehteä, joista tämä on ensimmäinen. Teidän tulisikin seuran jäseninä 
ottaa lehtiasia omaksi ja lähettää lehtitoimikunnalle lehdessä julkaistavaa 
materiaalia. Meillä useimmilla lienee omissa muistiinpanoissamme tai 
mielessämme lehtitoimikuntaa kiinnostavia asioita, kunhan vain saamme ne 
esille.

Ensi vuoden kokoontumispaikkakunta on Oulu, johon järjestämme sekä juhlan, 
että kokouksen, molemmat eri päivinä. Varaa siis aikaa tarpeeksi. Tästä 
asiasta on toisaalla lehdessämme enemmän.

Toimimalla sukuseurassa, haluamme tuoda menneitten polvien elämästä, niin 
hyviä, kuin huonojakin puolia oman elämämme ohjeeksi.
Menneisyys antaa meille lujaa uskoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta 
onnellisempaa tulevaisuutta ajatellen.

Hyvä ystävä. Tuokoon tämä ensimmäinen julkaisumme jo osaltaan 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistakoon meitä arvokkaassa työssämme 
sukumme ja sukuseuramme hyväksi.

Toivotan kaikille lukijoille HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA.

Elias Väyrynen Puheenjohtaja
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Lyhennelmä esitelmästä Väyrysten 
sukujuhlassa Puolangalla 10.7.1988 
Mikko Moilanen:

KAINUUN VÄYRYSTEN ALKUVAIHEISTA

Perimätieto kertoo Väyrysten tulleen Kainuuseen Savosta. Kolme 
vankkaa veljestä heitä on ilmaantunut Puolangalle pitäjän etelä 
osaan kaskea raivaamaan. Ja teräviä tiedetään heidän työkalunsa 
olleen: yksi veljeksistä ei hionut kirvestään koskaan keskellä 
viikkoa, vaan ainoastaan lauantaisin jolloin ajoi sillä 
partansa.

Kansan suussa kulkenut perimätieto osuu osaksi oikeaan. Väyrysen 
suvun kantapaikka Kainuussa sijoittuu todella nykyiseen 
Puolangan Väyrylänkylään, jonka nimestä jo voi päätellä suvun 
vaikuttaneen seudulla varsin kauan.

Kainuu asutetaan

Kainuuta alettiin pysyvästi asuttaa savolaisten toimesta 1500-
luvun puolimaissa. Vaikka pääosa tulijoista valitsi 
talonpaikakseen Oulujärven vehmaat rantamaat, vaelsi osa 
uudisasukkaista myös Puolangan etelä- ja keskiosiin. Mm. Kongas- 
ja Osmankajärvien sekä Puolanka-jarven tienoille kohosi 
uudispirttejä. Muuttoaallossa oli mukana myös Väyrysiä. Vuoden 
1558 veroluettelossa heitä mainitaan kaksikin: Mooses ja Olli 
Väyrynen Paltamon ja Puolangan rajoilta Kiehimästä. Montaa 
vuotta nämä Väyrysen "pioneerit" eivät seudulla viihtyneet. 
Liekö veri vetänyt vielä pohjoisemmas vai lienevätkö rajan kirot 
langenneet heidän niinkuin monen muunkin uudisasukkaan ylle. 
Heidän myöhemmästä kohtalostaan ei ole tietoa.

Lupaavasti alkanut Kainuun asuttaminen katkesi vuosisadan lopulla, 
sillä Ruotsin ja Venäjän välinen vihanpito, 25 vuotta kestänyt 
sota hävitti Oulujärven tienoon uudisasutuksen lähes kokonaan. 
Vain harvat piilopirteille pelastuneet saattoivat yrittää uuden 
elämän alkuun rappasotien nimellä tunnettujen vainoaikojen pää-
tyttyä vuonna 1595. Mainittuna vuonna solmitussa Täyssinän 
rauhassa Kainuu ensimmäisen kerran virallisesti tunnustettiin 
Ruotsi-Suomeen kuuluvaksi.

Olojen rauhoittuminen mahdollisti myös uuden laajan 
asutusvaiheen, joka käynnistyikin nopeasti 1500-1600-lukujen 
taitteessa. Tulijat olivat nytkin pääosin savolaisia, mutta   
myös pohjalaisia alkoivat vaaramaiden kasket ja kalaisat vedet 
kiinnostaa. Pohjalaisille (Limingan ja Iin talonpojille) Kainuu 
oli jo vanhastaan tuttua seutua, olivathan he jo pitkään 
harjoittaneet siellä eränkäyntiä ja kalastusta.

Kainuun ensimmäiset Väyryset

Vuonna 1608 tehtiin kruunun veronkannon tarpeita varten 
huonekunta-luettelo Kainuun alueen asukkaista. Heidän joukostaan 
löytyi kaksi Väyrystä, Pekka ja Reko, jotka olivat saapuneet 
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seudulle paria vuotta aiemmin. Väyrysten vaiheita voidaan 
seurata mainitusta ajasta lähtien lähes aukottomasti nykyaikaa 
kohti, sillä Pekka ja Reko jäivät pysyvästi myöhemmän 
Väyrylänkylän alueelle. Heitä on pidettävä Kainuun Väyrysten 
kantaisinä.

Pekka ja Reko Väyrysen synnyinpaikka on tuntematon. Tuolloin ei 
vielä pidetty väestörekistereitä, ei edes kirkonkirjoja, joihin 
ihmisten liikkumiset myöhemmin merkittiin. Erilaisista verotus-
luetteloista kuitenkin selviää, missä päin Suomea Väyrysiä 
siihen aikaan asusteli. 1500-luvun puolimaissa heitä oli Juvan-
Joroisten-Pieksämäen   seutuvilla   yksi   ruokakunta.    Oulun   
läänin Pyhäjärvelle ilmaantui puolestaan uudisasukkaaksi Paavo 
Väyrynen 1560-luvulla. Samoin tavataan Olli Väyrynen 
Pyhäjärvellä hiukan myöhemmin. Suvun alkukoti lienee siis Savon 
suunnalla, mutta tulivatko Pekka ja Reko sieltä suoraan vai 
Pohjanmaan kautta "koukaten", jäänee arvoitukseksi.

Pekalla ja Rekolla oli kummallakin 1/8-osa manttaalin tila. Kun 
1620-luvulla koottiin kuningas Kustaa II Aadolfin määräyksestä 
ylimääräistä karjaveroa 30-vuotisen sodan rasitusten 
peittämiseksi, kirjattiin Väyrylänkylän Väyrysiltä karjaa 
seuraavasti: Pekalla oli vuonna 1627 tamma, 6 lehmää ja 
seitsemän lammasta, Rekolla puolestaan 4 lehmää ja 8 lammasta. 
Molemmat olivat kylväneet keväällä halmeisiinsa 1/2 tynnyriä 
viljaa. Keskimääräisessä kainuulaisessa talossa pidettiin tuohon 
aikaan kolmea lehmää - Väyrysten taloudenpito oli siis päässyt 
jo hyvään alkuun.

1630- ja -40-luvut olivat vaikeaa aikaa. Valtakunta soti itseään 
suurvallaksi kaukana Keski-Euroopassa ja kotimaassa kärsittiin 
lukuisista peräkkäisistä katovuosista ja kulkutaudeista. 
Väkiluku suorastaan aleni ja ihmisiä pakeni muualle, etenkin 
Pohjois-Karja-laan Käkisalmen lääniin pois väenottojen ja 
nälänhädän ulottuvilta.

Vaikeaa   kautta   seurasi   sitten   asutukselle ja elämiselle 
helpompi jakso. Kainuu oli annettu läänityksenä 30 vuodeksi 
kreivi Pietari Brahelle, joka kohteli asukkaita lempeämmin kuin 
mihin kruunun hallin nassa oli totuttu. Kun vuodentulotkin 
pysyivät kauan suotuisina, niin mainittu aika   1650-80 jäi 
kansan suussa pysyvästi muistoon "kreivin aikana".

Vuonna 1650 laadittiin ensimmäinen verraten tarkka kartta 
Kainuusta. Väyrysen asumia taloja on karttaan merkitty kolme. 
Kongasjärven rannalla asui Heikki nykyisin Heikkilänä tunnetussa 
talossa. Paakana-järven rannalla Paakana-talossa isännöi Martti 
ja Paltamon Melalahden puolella Osmankajärven eteläpuolella 
Raappananmäellä Pekka, jonka asuma paikka nykyisin tunnetaan 
Julkumäkenä.

1670-80- luvuilla   Väyrysiä   asusteli   edellisten 
Väyrylänkylän Väyrysten lisäksi myös Sotkamon puolella Jormas- 
ja Nuasjärvien suunnalla (Pekka ja Heikki Väyrynen).    
Sukuhaara   kuitenkin sammui ennen vuosisadan vaihdetta,    ehkä   
suurten   kuolonvuosien aikaan 1696-97. Molemmat mainitaan 
kirkontileissä vuonna 1696: Pekka Väyrynen, soitettu 
hautajaisissa kelloja, maksu 1 markkaa.    Heikki Väyrynen, 
haudattu ilmaiseksi.
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Mainittuja   kuolonvuosia   edelsivät   ankarat   kadot.    Koko 
silloisen Paltamon emäpitäjän alueen väestöstä menehtyi 
kolmasosa. Puolangan asukkaat selvisivät kuitenkin 
keskimääräistä paremmin. Korkeilla vaaroilla saatiin kohtalaisia 
satoja myös hallaisimpina vuosina. Toiseksi seutu oli syrjäinen 
ja näin vältyttiin suuremmilta kerjä-läisjoukoilta, jotka 
väistämättä kantoivat kulkutautia mukanaan.

Rannoilta vaaroille

Vuonna 1695 oli Väyrysen talouksia Väyrylänkylässä jo viisi. 
Paitsi taloluvun   lisääntymistä   on   tuona   aikana   
havaittavissa myös siirtymistä veden ääreltä ylemmäs vaaroille.    
Vuosisadan lopulla muutti   todennäköisesti Kongasjärven 
Väyrysiä Somerjärvelle tilalle, joka tänä päivänä tunnetaan   
Kuikka - nimellä.    Kongasjärven Väyrysistä Matti vaelsi 
rakentamaan taloa Törmänmäkeen ja Pekka vaimoineen siirtyi 
Paltamon Kiehimäjoen suuhun. Kantapaikat joutuivat näin vähin 
erin muiden sukujen haltuun, kun Paakanaankin tulivat uudet 
asukkaat. —

Isonvihan nimellä tunnettu kausi venäläismiehityksineen koetteli 
1710-luvulla   myös Kainuuta. Kun Kajaanin linna tammikuussa 
1716 antautui ja räjäytettiin, seurasi ryöstöjen sarja, joilla 
tuhatpäinen venäläisarmeija hankki elantoa ja poltti taloja. 
Väyrylänkylän alue säästyi pahemmilta tuhotöiltä, vaikka 
esimerkiksi Puolangan ja Auhon taloja poltettiin ja asukkaita 
surmattiin. Kuitenkin vuoden 1723 verojen lyhennysluettelossa 
mainitaan mm.: Väyrylä 1/8-mantt. Erkki tai Matti, autio 
vuodesta 1716, jolloin asukkaat kuolivat. Nälkäinen leski 
lapsineen elättää itseään kerjuulla.

1700-luvun alkupuoliskolla alkoi Väyrysen suku levittäytyä 
nimikko-kylänsä ulkopuolelle. Törmänmäen, Melalahden Julkunmäen 
ja Väyrylän Somerjärven lisäksi heitä näkyy mm. Suomussalmen 
Keralan- ja Vuokin-kylillä ja Puolangankylällä. Monien vaikeuksien 
ja koettelemusten jälkeen oli vihdoin koittanut parempi aika, joka 
mahdollisti suvun leviämisen paitsi maakunnassa myös sen 
ulkopuolella. - Tänä päivänä suku on kohtalaisen laaja. 
Nimeäkantavia henkilöitä oli vuonna 1970 yhteensä   2831 kpl.

Talonpoikainen raivaajasuku

Kaiken kaikkiaan Puolangan 1600- ja 1700-luvun Väyrysiä voi 
pitää uutterana ja kohtalaisen hyvin toimeentulevana 
raivaajasukuna. Siitä lienee osoituksena sekin,    että heitä   
istui lautamiehinä useilla 1700-luvun käräjillä. Puolangankylän 
Martti Väyrynen oli tässä luottamustoimessa 1730-luvulla, ja 
Törmänmäen Matti Väyrynen vuosisadan toisella puoliskolla. 
Väyryseen luotettiin myös seurakunnan puolella: kirkkoväärtinä 
eli taloudenhoitajana toimi vuosina 1789-1800 Puolangankylän 
Elias Väyrynen. Hänen jälkeensäkin seurakunnan rahavaroista 
huolehtiminen oli pitkään samalla suvulla, kah-
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della Eerikki Väyrysellä, isällä ja pojalla.

1720- ja 1730-luvulla löytyy Väyrysten joukosta yllättävän 
runsaasti sotilaita. Törmänmäen Väyrylästä palvelivat kruunua 
sotilaina Erkki, Matti ja Heikki, Somerjärveltä Antti ja 
Julkunmäeltäkin vielä Juho. Varsinkin pikkuvihan kynnyksellä 
1730-luvun lopulla sotilaaksi pestautuminen näyttää olleen 
yleistä.

Lopuksi vielä Väyrysen nimen alkuperästä. Pohjois-Savossa, 
Kainuussa ja Peräpohjolassa tavataan sanat "vöyreä, vöyri ja 
vöyrä" tarkoittaen tervettä, hyvinvoipaa, komeaa ja voimakasta. 
Samoin "vöyristyä" merkitsee   tervehtyä, pulskistua, vaurastua. 
Sukunimi lienee kehittynyt mainitusta sanasta, joka aikoinaan on 
annettu henkilölle lii-kanimeksi ja joka sitten on saanut 
itäsuomalaiseen tapaan -nen -päätteen. Niinpä alussa esitetyn 
perimätiedon totuusarvo vain lisääntyy:
"...kolme vankkaa Väyrysen veljestä tuli Savosta..."!!
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ISOISÄN AIKALAISIA

Väyrysten suurta sukua tutkivien palaverissa Joutenlammi1 la 
sovimme, että ensi kesän sukujuhlaan järjestämme näyttelyn. 
Tarkoitus on tuoda esille 1800-luvun puolivälissä syntyneitä niin 
mies-   kuin naispuolisia Väyrysiä. Järjestämme näin tilaisuuden 
löytää omat esivanhemmat aina 1600-luvulle saakka. Jos sinulla on 
tutkittuna omaa sukuhaaraa,  ilmoittanet yhdyshenkilölle tietosi. 
Ne henkilöt,  joilla esim.  isovanhempien syntymäajat sijoittuvat 
1800-luvun puoliväliin, mahdollisesti löytävät juurensa.

Seuraavassa on luettelo esi-isistä sekä yhdyshenkilöistä.

Sigfridin sukuhaaraa on tutkittu pitemmälle taaksepäin. Tutkimus 
on Oulun maakunta-arkistossa seuran kansiossa.

Säräisniemen kirkonkirjat ovat tuhoutuneet tulipalossa. Heikki 
ja Matti Väyrysen ja Osmangan haaran Väyrysten jälkeläisiä on 
asunut ja asuu edelleen Säräisniemen ja Kestilän alueella. 
Muutamien sukuhaarojen tutkiminen on vielä kesken, eikä niissä 
ole päästy taaksepäin kirkonkirjojen puuttumisen vuoksi. Toivon, 
että saisimme joko tutkittua materiaalia tai haastattelutietoa 
tältä alueelta.

Juho Väyrysen sukuhaaraan ei viime kesänä löytynyt 
yhdyshenkilöä. Jos joku haluaa olla yhdyshenkilönä, annan 
tehtävän mielelläni, koska oman esi-isäni Heikin (s.1697) 
sukuhaaran tietojen kokoamisessa on paljon työtä.

EO
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KILPAILU SEURAN JÄSENILLE

Viime kesän vuosikokouksessa päätimme järjestää kilpailun, jotta 
saisimme seuralle logon eli sukutunnuksen. Hallitus on kokouksessa 
päättänyt seuraavaa:

• ehdotus logosta tulee lähettää seuran sihteerille ensi toukokuun 
puoliväliin mennessä.

• ehdotus on lähetettävä suljetussa kuoressa ja kuoren päälle on 
merkittävä "KILPAILU".

• kirjeen sisälle liitetään toinen suljettu kuori, Jonka sisällä on 
ehdotuksen tekijän nimi Ja osoite.

• logoehdotuksesta on hyvä tehdä selostus.
• hallitus pyytää taiteilijoilta lausunnon ehdotuksista.
• hallitus lunastaa kolme ehdotusta palkiten ne.
• ehdotukset on tehtävä A 4-kokoiselle paperille, mielellään esim. 12 x 
20 cm:n kokoon. Väriehdotus on myös mahdollista.

Kesän 1990 sukujyhlissa on jäsenillä mahdollisuus äänestää logosta. 
Hallitus arvelee, että jäseniä kiinnostaa oman logon hankkiminen. Logoa on 
mahdollisuus käyttää mm. kirjeen yläkulmassa, kirjeensulkijamerkkinä, 
viirinä tai tekstiilien (paitojen) koristeena. Hierokaapa "nystyröitä".

Eila Oikarinen

LÖYTYNYT

Sihteeri on saanut kaksi pientä lehtileikettä, Joista seuran jäsenet 
varmaan Jotakin tietävät.

1. Johan Wäyryin oli jo Väyrynen
Teksti alkaa: Väyrysiä on asustellut Pohjois-Karjalassa jo 1500-luvulla. 
Myös Kainuusta heitä on tavattu ja Puolangan Väyrylän kylän nimikin on 
lähtöisin kahdesta vauraasta, alueella asuneesta manttaali-isännästä.
Jatkuu...suvusta on tehty sukututkimus, Josta löytyy muun
muassa vuonna 1677 syntynyt tilallinen Johan Wäyryin.

Kenellä on tietoja tästä tutkimuksesta? Lehtileike on hämeenlinnalaisesta 
lehdestä.

2. Kuolleita
Ent. ylijunailija August Väyrynen
Muistokirjoitus kuvan kera on ollut oululaisessa lehdessä 1938.

Sihteeri kiittää lehtileikkeiden lahjoittajaa. Tällaisen aineiston 
kerääminen arkistoitavaksi on arvokasta työtä. Sihteeri toivoo lisää 
lehtikirjoituksia, varsinkin vanhoja sellaisia.

Eila Oikarinen
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KUUSEN IHMEELLINEN TARINA

(Kirj. Martta Väyrynen 1927 ja Julkaistu Kajaanissa ilmestyneessä 
Perukka-lehdessä 1936)

Kuusi. Salon sallava puu. Kuinka monenlaisena sinut muistankaan. 
Jumaloituna - hyljeksittynä - ihailtuna - peLjättynä - salaperäisenä 
- vertauskuvallisena. Ensimmäinen muistoni on kauhu.
Olin piipertänyt pihamaalle, ehtinyt veräjän suulle.
Edessäni oli koko maailma, kesäisine järvineen, teineen, puineen.
Mutta houkuttelevimpana seisoi metsä.
Mansikat punersi, vanamot kukki.
Koivujen humina, lintujen liverrys ja pehmeäsiipisten perhojen 
leijailu yhtyi väreilevään kuulakkuuteen kiehtovana - kutsuvana. 
Maistoin maasta marjan, tempaisin käteeni kukan. Kultasiipi perhon 
tahdoin nyt käteeni saavuttaa. Tuossa se välkkyi valkorunkoisen 
koivun kyljellä. Hei! - Palleroiset käteni ojentuivat sitä kohti. Ei! 
- Poies se lensi, poies kultainen kumppali. Eipä kauas. Horsman 
huojuvan hamehelle.
Nopeasti nousi pieni jalka. Nopeammin nousi perho hamehelta. 
Lenti, liiti, leijaili, pieni tyttönen perässä. Humsis. Sammalihin 
upposi jalka. Maassa pieni pyöriskeli, pyristeli.
Missä perho - missä kukka - missä marja - missä kotoinen veräjä? 
Eessä seisoi metsä synkkä. Harmajana paistoi rungot. Tummat havut 
pimentohon jätti taivaan.
Maass' ei kukkaa, marjaa, karissehet neulat kaiken elon peitti. _ 
"Poies täältä - kotiin - kotiin. Isän luokse, äidin luokse". Kiisi 
jalat, pamppaili sydän, kauhu kurkkuhun tarttui, jääti silmät 
jähmetyksiin, viimein huudoksi kajahti: "Isä, isä!" Isä yksin, suuri 
voimakas isä voisi pienoisensa, - poloisensa poies noutaa. Muut ei 
voi, ei voi!
- Isä, isä!
Tuuliko huudon kantoi vai perhoko, kultasiipikö tiedon ehätti? 
Voimakkaat kädet nostivat värisevän ruumiin kostealta mättähältä. 
Pienet kädet kiertyivät kuin kuoleman hädässä isän kaulan ympärille. 
Pamppaileva sydän painui rauhallista sydäntä vasten. Silmät suli 
kyyneliksi, mutta pieni suu puhkesi puhumaan:"Isä, rukoillaan, että 
Jumala tappaisi kaikki kuuset!"

• "Kaikki kuusetko? - Joulukuusenkinko? - tai tämän kukkaan puhjenneen 
puun?"
Ja isäni taittoi hellävaroin oksan, jossa tumman vihreä ja vaalean 
vihreä ja veripunainen yhtyivät kauniina silmiini.

• "Ei tyttöseni, ei rukoilla sitä, mutta rukoillaan, että oppisit 
ymmärtämään kuusen ihmeellisistä ihmeellisimmän tarinan."

Isän rukouksista on kulunut vuosia.
Isän pieni tyttönen on elänyt kylliksi, juostakseen monta - 
monta kertaa saman kuusimetsän läpi, samaa kammoa tuntien.
Isän tyttönen on kuluttanut monet kuusen havut jalkojensa 
pyyhkiminä.
Isän tyttönen on kantanut kuusen oksaa maansa vapauden ja 
sanrien muistona.
Hän on lapsuutensa jumalallista joulukuusta ristissä käsin 
ihaillut. On monta, monta vuotta itse kaunistanut kuusen ja 
sytyttänyt siinä kynttilät.
On salaa hyväillyt sen pehmeitä oksia ja täysin rinnoin vetänyt 
itseensä joulun tuoksua.
On monta, monta vuotta sammuttanut kynttilät ja riisunut kuusen, 
mutta sitä tehdessään on hän hiljaa rukoillut:"Tule meille 
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ensikin jouluna, mutta elä sillä välin - elä sillä välin. Suo, 
että me kaikin tapaisimme toisemme ensi kerran, kun joulukuusen 
kynttilät sytytetään".
Sillä isän pieni tyttönen oli elänyt niin kauan, että oli nähnyt
kuusten tulevan taloon muulloinkin.
Oli nähnyt niiden asettuvan portin pieliin.
Oli nähnyt niiden menevän vielä kauemmaksi, asettuvan rakastetun 
veljen kirstun ympärille.
Hänen, joka vasta oli elämää ja voimaa, uskoa ja intoa täynnä ja 
nyt makasi kalpeana ja kylmänä valkoisessa majassaan. Nyt on 
isän pieni tyttönen elänyt vielä kauemmin: On nähnyt kuusten 
tulevan isänkin arkun ympärille. On nähnyt tummien havujen 
peittävän hänen, rakkaimmista rakkaimman matkamiehen lepokammion 
ja kirstun.
Mutta isän rukouksen, että hänen tyttösensä oppisi ymmärtämään
kuusen ihmeellisen tarinan,
se on hänelle vasta nyt alkanut selvitä.

Näen nyt tumman peloittavan kuusien metsän. 
Sehän on kansa, joka pimeydessä vaelsi.
Näen nyt kukkivan oksan, tumman vehreän, vaalean vehreän, 
veripu-naisen. - Sehän on Jumalan lupaus kansojen Vapahtajasta. 
Näen nyt jumalallisen kirkastetun joulupuun. - Sehän on 
lupausten täyttymys Jeesus Kristus.
Näen ne katkotut havut, joihin jalkani pyyhin, mutta näen 
myöskin Jeesuksen, jonka veriset haavat puhdistavat meidät 
kaikesta synnistä.
Näen ne kuuset, jotka viimeisenä ystävänä seisovat vierellämme 
tai tyhjentyneen kodin veräjän suulla.
Jumalan poikahan se on, johon saamme viimeiseksi luottaa ja 
jonka huostaan saamme jälkehen jääneet jättää.
Näen ne havut, jotka lepokammiomme seinät verhoavat ja 
arkullemme ystävänä putoavat. - Sielläkin on Jeesus Kristus, 
joka kuolemallaan on haudan pyhittänyt ja meidät kuolemasta 
vapahtanut. Isä, onko pieni tyttäresi ymmärtänyt kuusen 
ihmeellisistä ihmmeel-lisimmän tarinan - Jeesuksen Kristuksen?
Isä, rukoile vielä kerran puolestani, että löytäisin armon Hänen 
edessään, että oikein omistaisin joulun pyhän Jeesus-lapsen.
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KESÄMUISTO

Väyrysten sukukokoukseen Kajaanissa viime kesänä joutui eteläisessä 
Suomessa asuva lähtemään hyvissä ajoin. Niinpä mekin ajelimme 
matkailuautolla jo perjantai-iltana Hämeenlinnasta Kuopioon, jossa 
yövyimme. Lauantaina tulimme perille Kajaaniin, ensin siellä asuvien 
sukulaisten luo ja sitten yöksi Jouten-1ämmille. Ilma oli sateinen, mutta 
onneksi oli hyvät majoitustilat. Kaunista mäntykangastakin ehdimme ihailla, 
kun sade illalla taukosi.
Aamulla alkoi paikalle sitten virrata pääosa kokousväestä. Suvun eittämättä 
tunnetuin jäsenkin, Paavo Väyrynen, pysäköi autonsa matkailuautomme 
viereen.
Vävypoika ihaili hienosti pukeutunutta kokousväkeä niin, ettei melkein 
uskaltanut sekaan retkiasuisena.
Kokoontumistilat olivat tunnelmalliset ja oli mukava katsella havaitsisiko 
suvussa, jonka ensi kertaa näki näin laajasti koossa, yhteisiä piirteitä. 
Lähipiirini Väyrysissä minä ja muut sukuun avioliiton kautta tulleet olemme 
näkevinämme "minä itse"-henkeä, kainuulaisten isäntämiesten perintönä. 
Kokousvieraita ei kuitenkaan tullut tuntemaan niin paljon, että tietäisi, 
ulottuuko tämä piirre laajemmalle Väyrysten sukuun.
Innolla odotin varsinkin sukututkijoiden kokoontumista, koska olen itsekin 
yrittänyt tutkia mieheni sukujuuria ja päässyt siinä Puolangan 
Väyrylänkylään   1600-luvulle. Siellä tuli paljon mielenkiintoista uutta. 
Varsinkin Mikko Moilasen perehtyminen suvun alkujuuriin ja Eila Oikarisen 
laaja työmäärä sukupuun oksien selvittelyssä teki vaikutuksen.
Sovimme  yhteistyöstä tutkimusten jatkamisesta ja ensi kesän kokoukseen on 
luvassa yhteenveto suvun eri haaroista. Lähdimme Joutenlammilta maittavan 
lounaan jälkeen ja ajelimme mieheni entiselle kotitalolle Vaalan Jaalangan 
kylään. Asutustilan vennamolaistalo on enää vain kesäkäytössä. Siellä 
saunoimme ja istuimme iltaa sukukokouksen vaikutelmia sulatellen.

Taru Väyrynen

TARINAT TALTEEN

Yritetään yhdessä perinnekeräyksenä selvittää sukumme "sattumia" yhteisiin 
kansiin. Mikäli tiedätte sukuumme kuuluvista henkilöistä kertomuksia, 
kaskuja, vitsejä tai tunnette persoonia, joista katsotte tulevienkin 
sukupolvien olevan kiinnostuneita, niin kirjoittakaa tietonne muistiin ja 
toimittakaa aineisto seuran sihteerille.
Kehitellään kerätystä aineistosta "Väyryspalat".

Unto Väyrynen
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SUKU KOKOONTUU JUHLIMAAN OULUUN JA OULUNSALOON

Viime kesänä tuli ehdotuksia kaksipäiväisen juhlan 
järjestämisestä. Kokoontumispaikaksi esitettiin Oulun seutua. 
Mielessäni oli jo silloin Oulunsalon kirkonkylän koulu ja 
Nallikarin merikylpylä Eden.

Hallitus on päättänyt, että sukujuhlan pääjuhla on Oulunsalossa, 
jossa 14.7. tilaisuus alkaa ilmoittautumisilla ja näyttelyiden 
avaamisella klo 10. Lounas on klo 11 ja pääjuhla 12.30. Tämän 
jälkeen kukin voi tutustua joko näyttelyihin tai Oulun seutuun. 
Illalla kokoonnumme Edenin ravintolaan illalliselle klo 19 
paikkeilla. Tilat on jo varattu.

Sunnuntaina hallitus käy kunniakäynnillä Oulun hautausmaalla. 
Juhlavierailla on mahdollisuus jumalanpalvelukseen 
(Tuomiokirkko). Sukujuhlan yhteydessä pidetään seuran 
vuosikokous Edenin kokoustiloissa sunnuntaina iltapäivällä 
kahvitarjoilun kera. Nyt järjestettäviin juhliin voi osallistua, 
vaikka ei ole seuran jäsen. On todennäköistä, että seuraava 
sukujuhla on viiden vuoden kuluttua. Joka vuosi järjestetään 
seuran jäsenille tapaamismahdollisuus vuosikokouksen merkeissä.

Jäsenluetteloon olen merkinnyt jäsenten syntymäajat mikäli ne 
ovat tiedossani. Jäsenmaksun yhteydessä voi ilmoittaa 
syntymäajan. Toivon, että poisnukkuneet jäsenet ilmoitettaisiin 
sihteerille. Viime kesänä vietimme hiljaisen hetken 
poisnukkuneiden muistolle. Seuran jäsenistä on poistunut Kaarlo 
Väyrynen Oulusta ja Elma Väyrynen Ämmänsaaresta.

Vuosikokouksen päätöksen mukaan jäsenmaksu vuodelle 1990 on 50 
mk,  ja yli 70-vuotiai1 le se on vapaaehtoinen. Nuorisojäsenet, 
so. alle 18-vuotiaat, ovat myös vapautettuja jäsenmaksusta. Jos 
olet täyttänyt 70 vuotta etkä ole maksanut kertaakaan 
jäsenmaksua, ilmoita nimesi ja henkilötietosi sihteeri 1 le,jos 
haluat kuulua seuraan. Sama koskee myös nuorisojäseniä. 
Pankkisiirtolomakkeita nyt ei postiteta. Seuran tilin numero on 
470310-411587 ja pankkina on Puolangan Säästöpankki.

Ensi kesän sukujuhliin tulijat!
Eden on suosittu paikka,  joten hotellivarauksia sieltä 
kannattaa tehdä ajoissa,  jo tänä vuonna. Hallitus on varannut 
20 huonetta. Mikäli tarvetta on enemmän, varataan lisää. Sitovat 
varaukset kuitenkin kuukautta ennen tilaisuutta sihteerille. 
Ohjelmaa on alettu etsiä. Juhlapuhujaehdotuksia odottelen 
jäseniltä, mielellään pian. Vapaa sana tullaan järjestämään 
juhlan yhteyteen. Toivottavasti suvusta löytyy musiikkia,  
lausuntaa tai muuta ohjelmaa vapaan sanan merkeissä.
Nallikarin merikylpyIän lähiympäristössä on paljon myös nuorille 
toimintaa.

Toivon, että ensi kesänä sukua on koolla runsaasti.

 Eila Oikarinen 
 sihteeri
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AFORISMI

Mikä on suku? Suku on puku,

johon heimon henki pukeutuu.

Weikko Wäyrynen

Toimikunta:

Mikko Moilanen 

Eila Oikarinen 

Taru Väyrynen 

Unto Väyrynen


