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Hyvät sukulaiset

Jälleen on vuosi kipuillaan ja vaihtumassa uuteen vuoteen 1996 I
ahctan taman julkaisun mukana tervehdyksen.
Hyvaa joulua ja onnea uudelle vuodelle!
Hallitus on päättänyt muuttaa lehtemme nimen Sc on nyt
Vayrysniitti Nimi tulee siitä, etta teknisen korkeakoulun
professori geologi Heikki Allan Väyrynen (1888- 1956) teki
kallioperätutkimuksia mm Kainuussa ja löysi uuden kivilajin,
jonka nimeksi annettiin Viyryneniitti ( F.rajari, Hame)
Hallituksen mielestä uusi lehtemme nimi kuvaa sukuseuramme
lujuutta ja sitkeyttä, joka on ei ainoastaan Suomen
kallioperässä, vaan meissä Väyrysissä.
Vuoden 1996 sukukokous on joko Oulun tai Kajaanin seudulla Siitä
kerromme tarkemmin keväällä.
Hyvaa jatkoa! Toivoo
Elias Väyrynen
puheenjohtaja
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Aforismeja

Aika ja paikka, näyttämö tapahtumiselle
--Muoto on hetkeksi cristeity kaikkeuden osa
--Romanttisuus johtuu etäisyydestä
--Huuto on muotoilematonta musiikkia
--Tarkoituksenmukaisuus on kauneuden veli.
--Taiteilija siirtää aiheen muotoon, yleisö muodon kuvitelmiinsa
--Runo on kirjallisuuden suola Suola käy aina huonosti kaupaksi
--Ainutlaatuista (Taisi puuttua vertailukohtia )
--Sadepisara veistoksen nenässä tekee siitä inhimillisemmän
--Jos ajatukset loikkivat metsään kuin jänis talvella, jäävät kuitenkin
jäljet
--Suurin osa siitä, mitä ihmiselle tapahtuu, tapahtuu aivoissa
--Nähdäkseen rrierineisyytecn on mentävä kauas, tulevaisuuteen
syvälle
--Onko hiekan uni kevyempi kuin raskaan kallion''
--Tutki ylia pienempää, löydät isompaa.
--Olemme aina monessa maailmassa, toivottavasti oikeassa
--Sulkiessasi oven. avaat toisen maailman
--Unelma, arjen komplementti väri
Kalevanveikko Wäyrynen
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Tampere 22.11.1995 Juhani Väyrynen
NIMESTÄ VÄYRYNEN
Eila Oikarinen kirjoitti kevättiedotteessa 1995 Väyrynennimisistä taloista. Sen lisäksi Väyrylä-nimisiä taloja on ollut
Kainuussa Ristijärvellä ja Jormasjärvellä.
Pohjois-Pohjarunaalla mainitaan väyrynen-nimiset talot jo 1600luvulla Pyhäjärven Mäkiöiskylässa ja Kestilässä seka Väyrylä/
Väyrölä Pyhäjärven Hiidenmaellä ja Kärsämäelle. Väyrynen on
saanut myös nimensä Väyryssuohon ja nini mainitaan kartassa jo
1797 muodossa Kaurasten suo nykyisen Vuolijoen pitäjässä
Siikajoen latvoilla. Onko suo ollut piilopaikka, ovatko Väyryset
polttaneet siellä tervaa vai niittäneet heinää? Asiasta
tietävien olisi hyvä ottaa yhteyttä seuran
sukututkimussihteeriin.
Pohjois-Karjalassa Ilomantsissa on Väyrylä-niminen talo
Ilomantsin järven koillispuolella ja Sonkajan Kylässä
Väyrynyaara, jota Heikki ja Paavo Väyrynen asuttivat 1696. Myös
Kiihtelysvaaran Hpinäwaara»«a mainitaan 1700-luvulla
Väyrylä-niminen talo.
Juuassa on tietysti myös Väyrylä Saapukkavaaran ja Suuren suon
alueeella. Onpa Väyrynen saanut nimensä tiehenkin.
väyryset ovat lähtöisin Savosta 1500-luvulta ja vanha
asuinpaikka löytyy nykyisen Jäppilän pitäjän Väyrilän kylästä.
Väyrynen on saanut nimensä myös mineraaliin - väyrynenniitti
-keksijänsä pielisjärveläisen geogologin Heikki Väyrysen
( 1 8 .5.1888 - 29.8.1956) mukaan. Heikki Väyrynen toimi w. 194056 teknillisen korkeakoulun mineralologian ja geologian
professorina.
Mistä nimi Väyrynen on peräisin? Siitä voidaan olla eri nieltä.
Nimi on saattanut nuotua sanasta vöyre, vöyräs, veurea = terve,
virka, hyvinvoipa, voimakas, komea, runsas, vankka; germ. för =
kunnossa oleva, terve reipas, virkeä, voimakas, pystyvä, alkuaan
alus, jolla voidaan kulkea; germ. föria = kulkea; färi, väri =
lautta, lossi;
ruots. färja = lautta; ruots. väring viikinki; färing = färsaarelainen. Perimätieto kertoo 3 pitkää
Väyrysen veljestä tulleen Savosta ja tehneen huuhtaa Salmijärven
rannoilla. Väyryset ovat saattaneet myös olla Savon asuttamisen
aikoihin esim. varakkaita turkisten metsästäjiä. Karjalaista
perää nimi ei liene, koska Novgorodin Vatjan viidenneksen
verokirjat eivät tunne nimeä. Jossain suvussa Kulkee tarina,
että Väyryset polveutuisivat Väien-nimisestä viikinkisuvusta.
Tästä tarinasta olisi mielenkiintoista saada enemmänkin tietoja;
onko elossa Väyrysiä, jotka ovat kuulleet tarinan, missä
sukuhaaroissa ja missä nämä sukuhaarat ovat liikkuneet ja
asuneet. Pälkäneellä sijaitsee muinainen asuinpaikka Värilä,
onko Jäppilän Väyrilä saanut siitä nimensä eli onko Varilasta
muuttanut eräasukkaita Jäppilän Väyrilään? Mikkelin lähistöltä
muinaisesta kalmistosta on löydetty pitkiä ihmisjäännöksiä sekä
myös lyhyitä ja arveltu pitkien tulleen lännestä ja lyhyitten
olleen karjalaisia.
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Sihteerin palsta

On joulutervehdysten aika Vuosi on ollut (alleen kerran meille suosiollinen Sukuseura on
toiminut aktiivisesti yhteydenottoja on ollut puoleen jos toiseenkin kiitettävästi Erityisesti minua
sihteerinä ilahduttavat puhdut. vaikka olenkin joskus puhelimella vaikeasti tavoitettavissa
Puhdin on k ommun; k oi nti välineenä hyvin luonnollinen On helppo yhdistää nimi ja aam
toisiinsa ja nain saada heti muistikuva oikeasta henkilöstä

Vuosikokous 1995:
Vuoden 1995 vuosikokous pidettiin Juuassa Kiitokset järjestelytoimikunnalle Annikki
Lehikoiselle ja Sinikka Väyryselle On mukavaa tulla vuosikokoukseen joka on hyvin etukäteen
järjestetty, sukuseuran jäseniä oli läsnä 59 Juuan Väyrysiä oli paljon paikalla Vuosikokouksen
yhteydessä sukuseuran hallituksen puheenjohtaja luovutti standaarin, Margareta Niskaselle ja
VVeikko VVavryselle Päivä päättyi yhteiseen illanviettoon.

Hallitus:
Vuosikokous valitsi uuden hallituksen Uutena jäsenenä hallitukseen tuli valituksi Lauri
Kiviniemi Kajaanista Uudelleen valituksi tuli Jorma Kangas Oulusta Muina hallituksen jäseninä
jatkavat Elias Väyrynen (Ainmansaari). Eija M Väyrynen (Oulu), Eila Oikarinen (Oulu) ja Pentti
Väyrynen (Kemijärvi)
Vuoden 1996 vuosikokouspaikka jaa päätettäviksi ensivuoden alkuun Vaihtoehtoina hallitus on
ottanut esille Oulun ja Kajaanin Paatoksesta ja järjestdyiden yksityiskohdista tiedotetaan hyvissä
ajoin. Alustavasti ajankohdaksi on suunniteltu kesäkuuta

Arkistointi:
Olemme nyt pari vuotta keränneet henkilovalokuvia sukuseuramme jäsenistä Valokuvia saa
lähettää kummallekin sihteerille Jos valokuva on ainoa kappale tai muuten haluaa sen lakaisin,
voi siitä rnainita erikseen, niin palautamme alkuperäisen. Henkilovalokuva voi olla mistä
elämänvaiheesta tahansa. Se voi olla myös perhe tai sukukuva, jonka haluaa tallentaa sukuseuran
käyttöön ja arkistoon Valokuvia on nyt kerätty 70 vuotta täyttäviltä. Valokuvien tallentaminen
on osa sukututkimuksen tekoa, se täydentää kirjallista tietoa

Jäsenet:
Sukuseuran jasenhicttdo on joululchdcn liitteenä Jäsenistö koostuu vakinaisista jäsenistä,
vuosjjäsenista ja nuorisojäsenistä Vakinaisia jäseniä ovat ainaisjäsenet Vuosijäsenia ovat jäsen
maksunsa vuosittain maksavat henkilöt Myös 70 vuotta täyttäneet ovat vuosijäsenia. mutta
heidän jäsenmaksunsa on vapaaehtoinen Nuorisojäseniä ovat alle 18- vuotiaat, jolloin jäsenyys
edellyttää käytännössä jommankumman vanhemman jäsenyyttä 1995 joulukuun loppuun
mennessä jäseniä oli 354
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Jäsenmaksut:
Tänä vuonna otetaan käyttöön henkilökohtainen jäsennumero helpottamaan jäsenmaksujen
maksamista Jokainen voi tarkistaa oman jäsennumeronsa osoitelipiikkeesta lehden takaa
Jäsennumero on myös merkitty tänä vuonna maksulomakkeeseen. Maksaessanne jäsenmaksua
(50mk) merkitkää näkyviin nimi. osoite ja jäsennumero Jäsennumeron avulla valtamme
sekaannuksia nimien välillä Pahoittelemme syvästi niitä sekaannuksia, joita on aiheutunut
jäsenmaksujen kanssa Meitä on niin monta, joilla on saman sukunimen Iisaksi sama etunimi ja
jos jäsenmaksu on vielä maksettu eri paikkakunnalla, kuin asuinpaikka on ja jos osoite on
unohtunut, ovat virheelliset tulkinnat mahdollisia. Aina kannattaa ottaa yhteyttä joko sihteeriin
tai suoraan rahastonhoitajaan, jos on epäselvyyksiä. Muistuttaisin vielä, että 70 vuotta täyttäneet
on vapautettu jäsenmaksusta Jäsenmaksun saa maksaa kannatusmielessä Pankkisiirtolomake
laitetaan kaikille automaattisesti lehden saliin Kertamaksu 500 markkaa oikeuttaa
ainaisjasenyytcen, jolloin ei tarvitse joka vuosi huolehtia jäsenmaksuista Maksaessanne kerralla
kahden tai koko peitteen jäsenmaksun, merkitkää pankkisiirtoon kaikkien jäsen numeroi, myös
lasten.
Hyvää ja rauhallista joulua ja uutta vuotta kaikille
Eija M Väyrynen
sihteeri
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Kesä Puolangalla

Säv. Eila Oikarinen
Sanat Eila Oikarinen

Tulen Puolangan vaaroille taivaltamaan,
suvi kukkahan saanut on vaarojen maan.
Tulen Puolangan luonnossa samoilemaan,
jylhän maiseman lumoissa haaveilemaan.
Vaarat kaukaa nähdä
ma saan.
kuin ennenkin.
kuin ennenkin.
Suven koitteessa vaaroilla haaveilla saan.
Hepokbngäs on keskellä vaarojen vyön,
vedet virtaavat poistaen talvisen yön.
Kosken pauhu on könkäässä voittamaton,
kumu kantautuu kauas korpikuusikkohon.
Vaarat kaukaa ...
Paras Puolangan vaaroista Paljakka on.
Mitä kätkee saloseutu tuo arvaamaton!
Monet vaarat ma matka Hain samota saan.
korpipoluiIta ahoille lapsuuden maan.
Vaarat kaukaa ...
Vaaran laella seison näin aatoksissain.
järvet siintävät vaaroja veteen kuvastain.
Salolampien rauha nyt on rinnassain.
Täällä koin mitä talvella haaveilin vain.
Vaarat kaukaa nähdä
ma saan,
kuin ennenkin.
kuin ennenkin.
Suven koitteessa vaaroilla haaveilla saan.
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sitten vain
meikkaukseen.
nuori
herra
loi sipauksen poskelle
ja maalia huulille.
ah onpa sitten kaunista.

Viserrykset televisiossa
Vekkari,isossa pajassa
avasi ovensa
lintujen lauluille.
kajahtivat ÄÄnet
niin moniin koteihin.

kahvia ja seurustelua
alkuun.
Sitten studioon.
huone suuri ja
avara.
siitä nyt suoraan
livertelemään.
Tämä on oiva
oivallus kaikille ihmisille.
Kainuun laulava lintu.
22.9.1995
Eila Niskanen

SYKSYINEN SÄÄ,
KAUNIIT RUSKALEHDET
LENTELIvXT MAAHAN.
KUN KAINUUN TYTTÖ
MATKUSTI HELSINKIIN,
TUONNE TELEVISIOON.
SATEINEN sÄÄ,KUN
KONE LASKEUTUI VANTAAN
KENTÄLLE.
AUTO KIIDÄTTI
ASEMALLE.
tunne sisällä,
mitähän mahtaa tapahtua?
olihan aivan uusi
kokemus edessÄ.
nauravat,iloiset
ihmiset tervehtivät
tulijaa.
vapaa oli myös
kainuun tytön tunne.
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Kirja vielä alkutekijöissä
Kirjatoimikunta on syksyn aikana pitänyt keskenään
puhelinyhteyttä ja päättänyt paneutua innolla työhön. Toimimme
nyt kahtena ryhmänä: pohjoinen ja eteläinen. Ensimmäisessä
toimivat Mikko Moilanen, Lauri Kiviniemi ja Eila Oikarinen ja
jälkimmäisessä Juhani Väyrynen. Tapio Tolonen ja Irja Hakola.
Pohjoinen ryhmä kokoontui lokakuussa luonani.
Suoritimme kirjan osalta ajallista ja maantieteellistä rajausta.
Lisäksi kartoitimme kirjan sisältöä jo päätimme työnjaosta.
Aikarajaus: Ensimmäinen osa kertoo vuodesta 1614
alkaen kolme vuosisataa Kainuussa. Lisäksi suvun alkuvaiheet,
jotko tulevat jokaiseen osaan.
Maantieteellinen rajaus: Kirjasta tulee 3-osainon.
Ensimmäiseksi valmistuu Kainuun kirja, seuraavaksi Pielisjärven
kirjo Ja viimeiseksi Kestilä - Pohjanmaa.
Vaikka kyselykaavakkeet sukuseuran perustamisvuodesta
1988 alkaen ovat käytettävissä, haluamme vielä lisää tietoja.
Tekstaa selvästi tai kirjoita koneella, jotta virheiltä
vältyttäisiin.
Rauhallista joulua
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Eila K Oikarinen
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