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HYVÄT SUKULAISET

Haluan tervehtiä teitä jälleen tämän joululehtemme välitykselläKulunut vuosi on mennyt ihan mukavasti. Kesä oli lämmin niinkuin
silloin ennen.
Vuosikokouksen pidimme Tampereella, Hotelli Rantasipissä 18.6.
Odotin suurta joukkoa mukaan, sillä onhan Väyrysten sukuun kuu
luvia myöskin ruuhka-Suomessa huomattava määrä, mutta näin ei
käynyt. Mukana kokouksessa ja sen jälkeen illanvietossa oli n.
50 henkilöä. No, hyvä näin.
Ensi kesänä menemme Pielisen rannalle, Juuan kirkolle pitämään
vuosikokousta ja viettämään yhdessäoloa Joensuun Ellin maisemis
sa. Juuassa vietetään Elli-viikkoja heinäkuun puolivälissä, jol
loin mekin menemme sinne. Saamani tiedon mukaan kuuluisa Joen
suun Elli on ollut naimisissa Väyrynen-nimisen miehen kanssa.
Lopuksi haluan kiittää teitä kaikkia kuluneesta vuodesta ja
TOIVOTTAA HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA sekä menestystä uudelle
vuodelle.
SUKUSEURAN JA OMASTA PUOLESTANI TERVEHTIEN
Elias Väyrynen seuran
puheenjohtaja
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Sukukirjapalsta
Vuosi sitten ilmestyneessä joululehdessä oli sukukirjasta
seuraavaa:
"Tässä muutamia ehdotuksia mietittäväksi. Kirja A sisältäisi
tiedot alusta 1850-luvulle koko Suomesta. Vaihtoehto
edelliselle: kirja Aa sisältäisi tiedot Kainuun Väyrysistä,
kirja Ab Pielisjärven, kirja Ac Pohjanmaan ja Ad muun Suomen
Väyrysistä 1850-luvulle saakka. Kirja B käsittäisi tutkijoiden
julkaisuja valokuvien kera joko kaikista suvun jäsenistä tai
pelkästään sukuseuran jäsenistä. Muitakin vaihtoehtoja on,
joten toivon seuran jäseniltä ehdotuksia mielellääm tammikuun
loppuun mennessä."
Seurassamme on uusia jäseniä, joten on paikallaan kerrata viime
vuotista. Eipä Väyrys-suku ole kovin paljon ehdotuksia
lähetellyt, joten kirjatoimikunta päättänee kirjan sisällöstä
ja rakenteesta. Vielä ehtii mukaan! Lähetä mielipiteesi minulle
tai muille toimikunnan jäsenille.
Hallitus on lokakuussa pitämässään kokouksessa valinnut
toimikuntaan seuraavat: Mikko Moilanen (Muhos), Juhani Väyrynen
(Tampere), Saila Väyrynen (Oulu) ja Eila Oikarinen (Oulu).
Toimikuntaa laajennetaan tarvittaessa. Jos olet halukas
kirjatoimikuntaan,
ilmoittele hallituksen jäsenille.
Lehden välissä on kyselykaavake muutamille, joista ei ole
riittävästi tietoja. Ole hyvä,
lähetä se tai soittele.
Kyselykaavakkeen toiselle puolelle voit kirjoittaa juttuja
suvustasi, menestyneistä esivanhemmista tai elossa olevista.
Aiemmin kerättyjä kuvia säilytetään Oulun maakunta-arkistossa.
Näitä kuvia tullaan käyttämään sukukirjassa. Lisää kuvia voit
lähettää sihteerille tai minulle arkistoitaviksi.
Viime keväänä sain arkkitehti Ilpo Väisäseltä otteen kirjasta,
jossa kerrotaan Väyrys-Pekasta. Kirjoituksen perusteella Pekan
juuret on selvitetty. Pekka on Puolangalla 1843 syntyneen MattiHeikki Väyrysen (Hepo-Matti) poika. Seurassamme on paljon
jäseniä, jotka ovat Hepo-Matin jälkeläisiä.
Siskoltani Elmalta sain tietoja Oikarilasta, jossa isoisäni on
asunut. Sen perusteella olen piirtänyt talosta pohjapiirroksen
ja laatinut sijainnin. Tällaiset piirrokset rikastuttaisivat
sukukirjaa, joten lähetelkää niitäkin.
Monesti olen miettinyt, missähän on Väyrylä-nimisiä taloja.
Kainuussa on ainakin Puolangan Törmänmäessä, Paltamon Uuralla,
Sotkamon Vuokatissa, Suomussalmella, Kesti Iässä ja Oulujärven
rannalla. Tiedätkö muita sukumme mukaan nimettyjä taloja?
Pitäjänhistorioista voit löytää lisää. Puolangalla on ollut
Väyrylä jo 1600-luvulla. Se näkyy vanhassa kartassa. Talo on
ollut Kongasmäessä paikalla, jossa veljeni asuu.
Tehdään yhdessä sukukirja, jota tulevat sukupolvet arvostavat.
Siksipä: "Ja eikun kirjoittamaan!"
Eila Oikarinen
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LIISA-MARIA SNECK - SUOMEN NAISTEN JÄÄKIEKKOMAAJOUKKUEESSA
Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue perustettiin kuusi vuotta
sitten. Joukkueen taival on ollut voittoisa: kolme EM-kultamitalia ja kolme MM-pronssimitalia. Liisa-Maria Sneck on ollut muka
na voittamassa kaikkia kolmea kultamitalia ja MM-pronssia. Lii
sa-Maria Sneck on Törmänmäestä syntyisin olevan Eeva Sneckin ty
tär .
Viime keväänä naisten jääkiekkomaajoukkue voitti MM-pronssia
Lake Placidissa USA:ssa niukasti Kanadan ja Yhdysvaltojen jäl
keen. Kiina voitettiin pronssiottelussa 8-1. Ottawassa pelatun
harjoitteluottelun Kanadaa vastaan naisleijonat voittivat 6-3.
Harjoitteluottelun voitto antoi uskoa tulevaisuuteen MM-pronssin
ohella.
1998 vuoden olympialaisissa naisjääkiekkoilu ollaan ottamassa
viralliseksi lajiksi. Lajin arvostus tulee varmasti nousemaan.
Olympiakomitea on jo tänä vuonna myöntänyt naisten maajoukkueel
le rahallista tukea, mikä mahdollistaa leireilyn ulkomailla.
Joukkue onkin menossa ennen ensi vuoden EM-kisoja Latviaan aina
kin neljä kertaa. Lisäksi joukkue käy pelaamassa kansainvälisen
turnauksen Moskovassa, sekä kaksi maaottelua Ruotsissa Tre
Kro-norin naisia vastaan.
1994-1995 kaudella monen pelaajan tie suuntautuu ulkomaille.
Maalivahti Liisa-Maria Sneck lähtee kaikkien aikojen toisena
suomalaisena naisena Kanadaan. Häntä ennen Sari Krooks on pelan
nut Kanadassa. Viisi viimeistä kautta Liisa-Maria on pelannut
Ilveksessä. Uuden joukkueen nimi on Hamilton Golden Hawks. Kana
daan Liisa-Maria lähtee kehittääkseen itseään maalivahtina ja
ihmisenä. " Matkailu avartaa sekä opettaa. Sitä paitsi lätkä on
niin veressä, että kyllä siitä vaikka vähän maksaa saadessaan
toteuttaa unelmansa ", sanoo Liisa-Maria Sneck.
Lyhennetty sanomalehtiartikkelista: Suomen menestynein joukkuenaisleijonat
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OMENOITA
Siitä on aikaa viisikymmentäviisi
vuotta, ja vieläkin muistan niiden
punaiset posket.
Isä sai kutsun kertausharjoituksiin lokakuussa 1939. Samanlaisen
kutsun saivat kaikki miehet, jotka Suomen lakien mukaan olivat
asekuntoisia miehiä. Isä joutui Valamoon. Kotiin jäi äidin li
säksi kolme tytärtä, joista minä olin vanhin, täyttänyt keväällä
kymmenen. Toiset siskot olivat yhdeksän ja kaksi vuotiaat.
Elettiin pelon vallassa. Meillä oli kylän ainoa radio, ja naapu
ritkin tulivat kuuntelemaan uutisia ja juttelemaan maailman asi
oista. Mielialat olivat todella ankeat, vaikka toivottiin ettei
sotaa tulisi. Marraskuun loppupuolella pääsi isäkin kotona käy
mään, lomalle, kuten sanottiin. Se oli riemukas tapaaminen. Il
tamyöhällä hän saapui aivan yllättäen. Olimme jo nukkumassa,
mutta tokihan me heräsimme. Ja ne tuliaiset, joita isä kaiveli
repustaan ! Suuria punaisia omenoita. Olimmehan toki nähneet ja
syöneetkin omenoita, mutta sellaisia ei koskaan ennen.
Muutamien päivien kuluttua kuului iltauutisissa, että kaikkien
lomalla olevien sotilaiden oli viipymättä palattava joukko-osas
toonsa. Isä lähti aamulla kesken lomaansa. Sota oli syttynyt.
Kaikesta huolimatta täytyi yrittää elää normaalia elämää, koulu
akin käytiin, tosin opettajakin oli vaihtunut. Oikea opettaja
oli myös siellä jossain...
Eräänä iltana me lapset aloitimme ruinata äidiltä oikein kuoros
sa: " Omenaa, omenaa, oomenaa, oomenaaaa 1" Äiti oli viisaasti
tallettanut omenat jonnekkin piiloon säästääkseen ne jouluksi.
Kun ruinaaminen sai sellaisen asteen, että äiti jo hermostui,
niin hän haki koko pussin ja jätti pöydälle ja hiukan tuskas
tuneena sanoi että:" Siinä on, syökää vaan kaikki, ettei jouluk
si jää mitään." Meitäkös nolottamaan. Äiti oli todella hyvää
tarkoittaen säästänyt omenat, että edes jouluna olisi jotain
hyvää, ja voisimme isääkin muistella ja hänen lomalla käyntiään.
Otimme vain yhden omenan ja sanoimme äidille, että emme halua
kaan nyt omenoita.
Se oli ensimmäinen joulu, kun isä ei ollut kotona. Hän oli jos
sakin Mantsinsaaressa, jonne miehet siirrettiin Valamosta. Kun
sitten aattoiltana söimme niitä punaposkisia omenoita, niin
o-limme iloisia, että äiti oli tehnyt juuri oikein. Mielet
olivat herkistyneet joulusanoman tähden, ja maassa rauha. Maassa
ei ollut rauha. Suuri murhe oli monessa kodissa. Isä ei tulisi
ehkä koskaan kotiin ? Äidin silmiin kihosi kyyneleitä, jotka pik
kusisko pyyhki ja sanoi: " Jumala pyyhkii kyyneleet isän silmis
tä." Rauhan tultua saimme isän kotiin ja meillä oli vielä monta
onnellista joulua yhdessä.
Anneli Lehikoinen
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Lars Kemppaisen isä
lähti nuorena miehenä
Puolangan Auhon kylästä
Yhdysvaltoi hin. Lars
itse on nyt 74-vuotias.
Hän on vain kerran
käynyt Suomessa, mutta
hän puhuu suomea ai ka
hyvin ja yrittää kir
joittaakin. Hän haluaa
säi lyttää suomenkielen
taitonsa.
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Frederik
Wisconsin
Joulukuu 1992
Lämpimät terveiset
täältä meidän risukosta. Ei ole vielä paljon lunta.
Paljas maa näkyy enimmältä. On ollut pilvistä nyt monta
viikkoa, vaan tä nään paistaa aurinko.
Me olimme lomalla tuolla Etelämeren saarella viikon
päivät. Täs sä meni viikko aikaa.
Siellä oli melko kuuma, oli 90 astetta meidän
lämpötila-asteikon mukaan jokaisena päivänä. Vaan oli
hauskaa kahlata meren aal loissa hiekkaisella
rannalla.
Kirjoitan nyt hieman englanniksi, koska suomenkieleni
ei ole niin hyvä. Joka tapauksessa, aioin kertoa
matkastamme Cayman saarille noin kaksi viikkoa
sitten. Oli kuumaa, mutta meillä oli mukavaa.
Nautin kävelystä meren huuhtoessa jalkojeni ylitse ja
lämpimästä merivedestä. Oli hankalaa tottua lämpimään
Wisconsinin kylmän ilman jälkeen.
Vietämme joulun kotona tänä vuonna. Aikaisemmin
olemme viettä neet joulua Michiganissa poikien,
joskus tyttäremme ja lasten-lapsiemme kanssa
Minnesotassa. Olen iloinen, että olemme kotona tänä
vuonna. Ehkä lapsillakin on mukavampaa täällä. Heistä
on kivaa olla isoisän ja isoäidin luona.
Talvi on ollut hyvä tähän saakka. Meillä on vain
vähän lunta maassa. Jopa paljasta maata näkyy. On
ollut hyvin pilvistä, mut ta tänään paistaa aurinko.
No niin, minä koitan taas kirjoittaa vähän suomeksi.
Minä lensin sinne Salt Lake Cityn uuteen valtioon,
Lorettan veljen lesken luokse. Lorettan veli kuoli
tässä jokin aika sitten. Hänen vai monsa muutti
Pohjois-Dakotaan. Jatkoin autolla Pohjois-Dakotaan.
Olimme tien päällä kaksi ja puoli päivää. PohjoisDakotasta len simme koneella takaisin kotiin.
Emme pitäneet pitempää lomaa viime kesänä. Kävimme
Michiganissa poikamme luona alkukesästä. He tulevat
kaikki kotiin jouluksi.

Terveiset Lorettelta ja meiltä kaikilta
Hauskaa joulua
Lars

Vapaasti suomennettu Larsin kirjeestä.
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HAASTATELTAVANA MAIJA MARTTILA
Tapasimme Maija Marttilan marraskuisena iltapäivänä
haastattelun merkeissä. Edellisenä viikonloppuna Maija oli
ollut käymässä Kainuun Römppäjuhlissa. Harvoinpa tapaa näin
virkeätä ja elämän iloista 91-vuotiasta kuin Maija on.
Reunuspitsiäkin hän virkkaa vielä harva se päivä. Mikähän
lie pitkän iän salaisuus ?
Maija syntyi kaksilapsisen perheen nuorimpana lapsena. Veli
oli yhdeksän ja puolivuotta vanhempi kuin Maija. Pitkä tauko
oli sisarusten tapaamisellakin, ennenkuin Maija lähti
tapaamaan vel jeään Ameriikkaan. Ehti siinä hurahtaa 40
vuotta toisiaan tapaa matta. Veli jäi merille lähdettyään
naimisiin Atlantin toiselle puolelle ja perusti suomalaisen
vaimonsa kanssa kanafarmin.
Isä oli Kemppaisia Hyrynsalmelta Paltamon Uuran kylästä.
Äiti taas Kajaanin maalaiskunnan Väyrysiä ja perheen ainoa
tytär. Isä toimi uittopäällikkönä ja oli perheen luota
paljon poissa var sinkin kesäisin ja poika kulki paljon
mukana. Maijan mielestä heillä lapsilla oli hyvä lapsuus. Jo
nuorena Maija harrasti paljon ja toimi aktiivisesti mm.
Nuorisoseurassa laulaen, lau suen ja esiintyen näytelmissä.
Maijan sairaanhoitajan ura alkoi harjoittelijana
sairaalassa. Vanhemmat kuitenkin sairastuivat ja Maija
joutui ainoana tyttä renä jäämään kotiin hoitamaan
vanhempiaan tunnollisena ja ahke rana ihmisenä. 18-vuotiaana
hän myös hoiti puhelinkeskusta ja kulki Kajaanissa kunnan
kiireisen diakonissan mukana opetellen sairaanhoitajan
tehtäviä.
Lotta-työssäkin Maija on ehtinyt olla kummankin sodan
aikana. Ensin hän toimi pikkulottana ja kutoi mm.
ammuntasormikkaita rintamalle. Hänellä oli aina ollut 10
todistuksessa käsitöistä. 18-vuotiaana Maija pääsi oikeaksi
Lotaksi. Lottana Maijan saavu tukset ovatkin
kunnioitettavat. Hän toimi johtokunnassa jo hyvin nuorena ja
kävi mm. kaksi kertaa Viipurissa edustamassa Lotta-työtä.
Lotta-työn edustuksen Maija otti tunnontarkasti. Ahkerana
ihmisenä Maija osallistui useille kursseille. Hän toimi myös
ns. tupavanhimpana. 1939-sodan kynnyksellä Maija oli mukana
tekemäs sä kenttäsairaalalaatikoita sekä vaate- ja
lääkelaatikoita Ou lussa. Sodanaikana Maija toimi Oulussa
Sotasairaala 32:ssa leik kaussaliin erikoistuneena.
Sairaanhoitajana hän työskenteli vie lä kymmenen vuotta
Kontinkaan sairaalassa ennen eläkkeelle jää mistään.
Aviopuoliso löytyi Oulusta ja niin Maija meni emännäksi Oulu
joelle. Aviomies oli postissa töissä. Kauan he eivät
kuitenkaan ehtineet olla naimisissa, kun hyvä puoliso kuoli.
Itsenäisyys päivän 1936 he viettivät vielä yhdessä ystävien
ympäröimänä ja vain kaksi päivää myöhemmin joulukuun 8.
päivänä onnettomuuden seurauksena sokeutunut aviomies kuoli.
Virkeällä Maijalla on paljon ystäviä. Sukulaiset asuvat
kaukana, mutta heihin on hyvä pitää yhteyttä vaikkapa
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puhelimella. Van haksi ei Maija ole tuntenut itseään
koskaan, ehkäpä siinä onkin se pitkän iän salaisuus!
Yksinäistä kyllä joskus on, kun ei ole omia lapsia. Maija
kiittää silti jokaisesta päivästä ja monista muistojen
hetkistä, joita hänellä varmasti onkin paljon.

Oli mukavaa käydä haastattelemassa Maijaa. Kahvit Maija keitti
ja kahvipöydänherkut tarjosi. Kynttilä paloi pöydällä iloksemme
ja tunnelma oli käsinkosketeltavan lämmin ja aito. Sellainen
ihminen Marttilan Maija on.
Haastattelijoina
Eija Väyrynen ja
Eila Oikarinen
17.11.1994 Oulussa
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SIHTEERIN PALSTA
Vuosi sukuseura Väyryset ry:n sihteerinä on kulunut ja toinen
vuosi juuri alkamassa. On ilo olla mukana tämän suvun toiminnas
sa. Olen tässä ollut korvat kuulolla hieman joka suuntaan ja
jopa kuullut sellaista, että monet suvut epäröivät perustaa var
sinaista sukuseuraa, koska pelkäävät, ettei toimintaa ja yh
teydenpitoa saataisi aikaan.
Erityisen ylpeä olen siitä, että Väyrysissä on niin monia innok
kaita eri alan taitajia. Olemme hyvin edustettu suku. Varsinkin
tuo kirjallinen ja taiteellinen puoli tuntuvat olevan todella
vahvoja. On hyviä laulajia, esiintyjiä, tarinankertojia, kirjai
lijoita, piirtäjiä ja mainioita runoilijoita ja monia muita,
u-nohtamatta kuitenkaan kaikkia niitä, jotka ovat tutkineet oman
sukunsa historiaa tai tehneet hieman laajempaakin tutkimustyötä.
Eivät taida ne meidän sukustandaarit riittää alkuunkaan tulevai
suudessa .
Sukuseuran lehti on nyt "hyvällä mallilla". Materiaalia alkaa
olla niin mukavasti, että on kiva tuottaa aina uusi lehti. Enää
ei tarvitse lehtitoimikunnan raapia hiuksia päästä ja pureskella
kynän vartta. Lisää vain materiaalia ! Kaikki on todella terve
tullutta ja rikastuttaa lehtemme sisältöä. Samoin materiaalia
sukukirjaa varten voi lähettää sihteerille.
VUOSIKOKOUS 1994:
Vuoden 1994 vuosikokous vietettiin Tampereella. Kiitokset ko
kouksen järjestelytoimikunnalle: Juhani Väyryselle ja Esko Väy
ryselle. Järjestelyt oli hyvin hoidettu ja tunnelma antoisa.
Järjestyipä jopa ylimääräisiä teatterilippuja loppuunmyytyyn
näytelmään Pyynikin harjulle. Kokoontuminen alkoi varsinaisella
kokouksella. Tilaisuudessa oli esillä myös Weikko Wäyrysen valo
kuvanäyttely. Illanvietossa otimme käyttöön oman laulukirjan.
Hiihtäjämestari Antti Väyrysen pojanpoika Juhani Väyrynen piti
esitelmän Väyrysten muuttoliikkeistä Suomessa. Annikki Lehikoi
nen ja Kalevanveikko Wäyrynen lausuivat runoja. Ilta oli oikein
onnistunut.
SUKUKIRJA:
Vuosikokous päätti perustaa toimikunnan suunnittelemaan sukukir
jaa. Nyt on sitten se aika, että etsitään innokkaita sukututki
mustyön parissa puurtajia. Yhteyshenkilönä toimii hallituksen
taholta sukututkimussihteeri Eila Oikarinen. Olisi tietenkin jo
hyvä tässä vaiheessa tietää, kuinka moni on kiinnostunut hankki
maan kirjan. Kirja tullaankin luultavammin toimittamaan ennakko
tilausten perusteella.
HALLITUS:
Hallitus kokoontui tällä kaudella ensimmäisen kerran jo perin
teellisesti Puolangalla 22.10. Yksimielisesti hallituksen pu
heenjohtajana jatkaa Elias Väyrynen. Jorma Kangas toimii varapu
heenjohtajana. Rahastonhoitajana jatkaa Antero Väyrynen. Samoin
kummatkin sihteerit jatkavat työssään toista kautta. Ensi vuoden
vuosikokouksen hallitus päätti pitää Juuassa. Tapaaminen on yk
sipäiväinen ja sijoittuu Elli-viikoilla (8.7). Toimikuntaan va
littiin Annikki Lehikoinen ja Sinikka Väyrynen. Vaihtoehtoina
vuosikokouspaikaksi olivat myös Kemi, Tornio sekä Helsinki.
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JÄSENMAKSUT:
Sihteerin osana tuntuu aina olevan muistuttaa jäsenmaksujen
mak samisesta. Nyt on painettu uudet jäsenmaksulomakkeet.
Huolehti kaa, että maksajan nimi ja osoite tulee selvästi
näkyviin. Suo tavaa olisi myös syntymäajan merkitseminen
maksulomakkeeseen. Tässä lehdessä olevan jäsenluettelon
alussa on kolmen henkilöä, joista emme tiedä kuin nimet. Jos
tunnet heistä jonkun, ota ys tävällisesti yhteyttä
sihteeriin. Jos et löydä nimeäsi jäsen luettelosta tänä
vuonna, ota ystävällisesti yhteyttä sihteeriin, niin korjaan
heti asian. Kuluneen vuoden aikana on varsinkin
pankkimuutosten, mutta myös sihteerin uuden
tietokoneohjelman ajon vuoksi^voinut tapahtua valitettavia
virheitä.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia tänä vuonna Sukuseura
Väyryset ry:n toimintaan osallistuneita.
Kaikille sukuumme kuuluville kotosuomen pohjoisesta etelään,
lännestä itään. Yhdysvaltoihin ja Ruotsiin SYDÄMELLISET
JOULU TERVEISET JA RAUHALLISTA UUTTA VUOTTA 1995 !
Eija M. Väyrynen sihteeri

MANSIKKASUU
Muistojen kotisaari,
kunnaat ja maat,
niityt ja haat,
pilvet ja taivaankaari,
rannat ja marjamaat.
Päivänkakkarape1lot
kattoivat maan.
Ei milloinkaan
siniset kissankellot
ole niin loistossaan.
Aikojen takaa
aina lapsuutta hain.
Muistelen: Vain
kesällä, sunnuntaina
mansikkasuukon sain.
Viikate villi niitti
Omenapuun
ja monen muun.
Aika muistoihin liitti
pienen mansikkasuun.
Viljo Väyrynen Juuka
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KAARLO VÄYRYNEN
nahkurimestari ja voimmies

Karl Jakob Wäyrynen, syntyi 1857 Kajaanin Kivimäessä ja
avioitui Ida Pelinin (s. 1861 Sysmässä) kanssa. Heille
syntyi 8 lasta, joista vanhin, Kaarlo, syntyi vuonna 1886
Viipurissa, jossa hä nen isänsä työskenteli silloin
nahkurina. Kaarlo oli vain muuta man kuukauden ikäinen, kun
perhe muutti Sysmään ja Karl Jakob perusti sinne
nahkurinliikkeen.
Kun Karl Jakob kuoli vain 43 vuotiaana, lähti Kaarlo sen
ajan tavan mukaan kiertelemään n.s. "nahkurinkisällinä".
Varsinaisen kisällitutkinnon hän suoritti Porvoossa vuonna
1906.
Urheilu ja varsinkin voimalajit kiinnostivat Kaarloa ja jo
nuo rena hän liittyi sysmäläiseen " W & U.S Suomen Värit"
nimiseen seuraan, josta hän vuonna 1907 sai mm. suurella
hopeisella sol-jella varustetun urheilu-vyön "Sysmän
Kuninkuudesta".
Muutettuaan Heinolaan hän liittyi W.P.K:n Woimistelu ja
Urhei luseuraan. Siellä kansallisissa
yleisurheilukilpailussa oli ker ran mukana 10 eri lajia.
Niistä Kaarlo voitti 9 ja sai yhden hopeasijan. Heinolassa
Kaarlo opetti myös painia mm. näyttelijä Jalmari Rinteelle.
Vuonna 1911 tuli voitto painonnostossa, jonka 50 kilon
kestävyysnosta 43 kertaa oli Suomenennätys.
Kun Kaarlo ja hänen Riku veljensä muuttivat Heinolasta,
valitti Heinolan Sanomat: " Jos herrat Wäyryset muuttavat
pois paikka kunnalta kuten on kerrottu, W.P.K:n W ja U
seurassa ei hevillä niiden poikain paikkoja täytetä".
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Heinolasta Kaarlo muutti Helsinkiin ja astui vaihteeksi
poliisi laitoksen palvelukseen. Kerran kun hän talutti yksin
putkaan erään tunnetun rettelöitsijän, jota aina ennen oli
pitänyt olla kuljettamassa vähintään kaksi poliisia, ei
päivystäjä tahtonut uskoa silmiään. Sen jälkeen Kaarlo
saikin luottamustehtäviä. Hän mm. kuljetti valtion rahoja
junassa. Joutuipa hän myöskin ole maan kenraalikuvernöörin
henkivartijana. Pitkän päälle ei polii sin homma kuitenkaan
kiinnostanut ja hän perustikin oman nahkaverstaan Tervoon. Kaarlon lähtiessä oli poliisipäällikkö pahoi
tellut: " Olisitte nyt olleet vielä vähän aikaa, niin olisi jär
jestetty teille poliisimestarin paikka jossakin kaupungissa ".
Mutta nahka-ala veti puoleensa.
Tervossa Kaarlo tapasi sievän meijerskan, Elli Margareeta Kilpo
sen ja romanssi oli valmis. Heidät vihittiin Iisalmen Waltarin
pappilassa vuonna 1913. Samana vuonna he muuttivat Kiuruvedelle.
Siellä syntyi sisareni Oma, myöhemmin uskonnonlehtori ja kirjai
lija. Kerran Kaarlon ajaessa pyörällä Kiuruveden kirkolle tuli
häntä vastaan mies, joka oli tullut pitämään voimailunäytöksiä.
Julisteessa hän oli luvannut suuren rahasumman sille, joka nos
taisi suuremmat painot kuin hän. Tavatessaan Ellin hän oli ky
sellyt Kaarlon nostoharrastuksista. Elli oli kertonut ja jo sa
mana päivänä tämä " voimailija " oli rapsinut mainoksensa pois
pylväistä.
Sotkamoon Kaarlo muutti 1916 ja perusti isohkon nahkavalmistamon
sekä myöhemmin kenkä- ja nahkakaupan. Myöhemmin hänellä oli ken
käkauppa myös Kajaanissa. Sotkamossa syntyi myös allekirjoitta
nut 1920. Mestaridiploomin isä sai vuonna 1931. Samana vuonna
hän sai messuilta ensimmäisen palkinnon yhdeksästä nahkalaadus
ta, mm. Glaceesta. Muistan, miten hauskaa oli, kun pikkupoikana
pääsin kypsennysvaiheessa polkemaan glaace-nahkoja saavissa,
jossa vaikuttavan aineena oli mm. kananmunan ruskuaisia.
Isäni kuului Sotkamossa kunnan- ja kirkkovaltuustoon, rakennus
lautakuntaan ja toimi raittiuslautakunnan puheenjohtajana. Sot
kamossa oli vain kaksi miestä, jotka pyörittivät olkapäälleen
lähes 100 kiloa painavan täysin pyöreän kiven. Isä oli toinen ja
rovasti Elias Lönnroth toinen heistä. Isä ihastui kiveen niin,
että kun muutimme myöhemmin Jyväskylään, hän otti sen muuttota
varoiden mukaan. Se on vieläkin siellä erään talon pihassa.
Suojeluskunnan kisoissa oli kerran kylienväliset köydenvetokilpailut. Kun kirkonkylän joukkue jo hellitti, piti isä yhä yksin
puoliaan pitkään viittä vastaan. Syvät jäljet maassa todistivat
tapahtuneesta. Kerran oli koko perhe menossa kyläilemään, kun
pirssiauto juuttui kiinni savisella sivutiellä. Ajaja jo hermos
tui: " Tähän sitä nyt jäätiin ". " Eikö mitä, haehan metsästä
havuja ", sanoi isä. Isä tarttui auton takaosaa, nosti perän il
maan ja näin havut saatiin pyörien alle. Matka jatkui.
Kaarlo piti nahkaliikettä Sotkamossa 18 vuotta, jonka jälkeen
perhe muutti ensin Jyväskylään ja sitten Helsinkiin. Helsingissä
isä perusti Turkistuottajille turkismuokkaamon, jota hän johti
6 vuotta.
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1957 isäni sai urheilun edistämisestä Opetusministeriön myöntä
män ansiomitalin. Isäni kuoli vuonna 1972. Vielä viimeisinä
e-linvuosinaankin hän nosteli miltei päivittäin tankoa, jonka
kum paankin päähän oli valettu sementistä n. 20 kilon painot.
Kalevanveikko Wäyrynen

VAIHTOEHDOT
Jos hanskamaakari fuskaa
ja tekee liian huonoa työtä,
voi hän joutua helvettiin.
Siellä hänen täytyy muokata rautapeltiä
kunnes se venyy,
ja tehdä sitten piruille
tulenkestäviä käsineitä.
Mutta jos oikein hyvin onnistaa,
voi hanskamaakarikin päästä taivaaseen.
Ja siellä hän saa aina
leikata valkeata glaceeta,
ja tehdä siitä sieville enkeleille
juhlakäsineitä.
"Pagasos 20"
alias

Kalevanveikko
Wäyrynen

"Oodi suomalaiselle työlle nyt"
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VÄYRYS-PEKKA
Vuosisadan vaihteessa Suvannon kylään tuli Puolangalta kulkujätkä Pekka Väyrynen " mettätöihin, tukinlaskuun ja rakennuksille".
Väyrys-Pekka oli puuseppä ja kirvesmies, joka tuli rakentamaan
mm. Mattilan ja Harjulan taloja. Väyrys-Pekka avioitui Kustaava
Ollilan, Terva-Karkon tyttären kanssa. Aluksi hän siirsi vanhan
tallirakennuksen nykyisen Kujasuun paikalle ja asui siinä, mutta
kun Takalaan valmistui uusi asuinrakennus 1800-luvun lopulla,
Pekka siirsi vanhan Takalan pirtin Kujansuuhun ja entinen asumus
jäi navetaksi.
Kujansuussa ovat sen jälkeen asuneet mm. Aleksi Kujala, Elmiina
Uusitalo ja Jalmari Hiltunen. Kujansuun nykyinen emäntä Hulda
Uusitalo on kasvattanut mökissä 14-lapsisen perheensä. Vuonna
1973 vuoratulla mökillä on ikää toistasataa vuotta.
- Siihen aikhan ku Väyrys-Pekka oli Mettiäisellä heinärenkinä,
ei ollu voita pietty niityllä, vaikka olivat viikon reishun
läh-tenhet. Niin Pekka, joka oli ranttu ja suukko, oli sanonu
kun vanha Mettiäis-Olli oli tahtonu heinäntekhon, että
niityllä pit-tää olla voi. Niin sehän oli pitäny laittaa, ja
toisissa talois sa ku olit kuulhet sen, oli kans pitäny panna.
Mattilan talon isäntänä oli vuosisadan vaihteessa Kustaa Fredrik
Mattila, Kustu-Reetiksi kutsuttu. Hänet tunnettiin visuna miehe
nä. Väyrys-Pekka oli ollut Kustu-Reetilläkin heinämiehenä:
- Pikkuinen kahvipannu oli ollut Reetillä, eikä se ollu raskinu
kahvinporoja siitä tyhjentää. Siitä oli keittäny aina samoista
sakoista eikä ollu lopulta tullu ku rapanen kuppi itte
kelleki. Väyrys-Pekka oli sanonu että "sinun pittää hakia
tuohi mettästä ja tehä rove että panhan nämä sakat siihen,
näistä tullee hyvä sakkavesi vielä kotonaki." Niinhän se oli
tehny ja tyhjentäny pannun siihen ja pannu sinne lavon nurkan
päälle.
Lauantai-iltana sitte lähethin kotia. Sieltä lavolta oli meleko
pitkä matka venhelle, se oli toisessa päässä niittyä se vene
ollu. Pekka ei ollu puhunu sakkarophesta mithän, mutta ku oli
päästy venhelle, se oli sanonu Kustu-Reetille: "voi voi ku jäi
se sakkarove sinne lavolle." Silloin Kyngänen kyhnyttämhän la
volle ja hakemhan sitä rovetta.
Kustu-Reetillä oli kesälläki hevonen tallissa. Se oli ottanu
niityltä säkillisen heiniä sille hevoselle. Ku oli päästy kotiranthan, se oli ottanu heinäsäkin selkhän ja sakkarove oli ollut
toisessa kainalossa. Oli tullu ja pannu porthalle sen sakkarophen ja lähteny talhin. Pekka-vainaa oli tullut ja potkassu
ympäri kartanoa net sakat. Ei ollu Kustu muuta ku takansa vilkassu, ei ollu puhunnu mithän.
Kirjasta Suvannon kylä
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VANHA AITA
Olin kuvannut tien ja pajan
ja lahonneet tikapuut.
Olin kuvannut vanhan rajan
jonka taakse jäi monet muut.
Olin kuvannut kissankellon
ja vihreän kasvimaan.
Olin kuvannut vanhan pellon
ja liiterin kallellaan.
Mutta aitaapa, vanhaa aitaa
en huomannut kuvatakaan.
Se lymysi pellon laitaa
ihan harmaana murheissaan.
Nyt on vuorosi, vanha aita,
olit vainion vahti vain.
Tuli mattooni harmaa raita,
sen vanhasta aidasta sain.
Viljo Väyrynen
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