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Joulutervehdys

Hyvät sukuseuramme jäsenet jo ystävät? Haluan kiittää teitä lämpimästi 

kuluneesta kymmenestä toimintavuodesta ja toivottaa teille oikein hyvää ja 

rauhallista joulunaikaa, sekä onnea ja menestystä alkavalle vuodelle.

Elias Väyrynen  

puheenjohtaja
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SIHTEERIN PALSTA

Sukuseuran juhlavuosi alkaa olla takana pain Vaikka sukuseura onkin elänyt nyt monta 
hiljaisempaa vuotta alkuinnostuksen jälkeen, on kymmenen vuona jo suuri saavutus tässä 
yhdistysten luvatussa maassa Moni yhdistys on saanut innoituksen hyvästä ideasta ja aiheesta ja 
sitten aikojen saatossa hautautunut arkistointikaappiin. Sukuseuran tulevaisuus ja olemassaolo 
kuitenkin elaa suvun jäsenissä, nuorissa ja vanhoissa, niissä ihmisissä, jotka kokevat, etta heillä 
on muutakin yhteistä kuin ajatus jostakin, ja ne ovat juuret, jotka sitovat meidät maahan, esi-
isiemme askeliin

Sukuseuran 10-vuotisjuhla järjestettiin Puolangalla ja ilmassa todellakin oli juhlan tuntua 
Lauantaina oli vuosikokous ja iltamat Vayrylan kylässä Sunnuntai, varsinainen juhlapäivä alkoi 
kukkalaitteen laskemisella sankarihaudalle ja tätä tapahtumaa seurasi jumalanpalvelus 
Puolangan kirkossa Varsinainen juhla kajahti käyntiin Puolangan konkaal ja vaarat yhteislaululla 
Elias Väyrynen lausui seuraavaksi tervehdyssanat Tilaisuudessa kuultiin lausuntaa ja laulua seka 
en yhteisöjen tervehdykset sukuseuralle Kotiseutuneuvos Kalle Juntunen piti juhlaesitelmän 
suomalaisista sukunimistä. Eila K Oikarinen esitti sukuseuran historiikin Juhlan lopussa jaettiin 
huomionosoitukset pitkäaikaiselle ja alkuperäiselle pulieciijohiajallctninc 1:1 ia* Vayiyscllc ja 
viidelle standaarin saajalle Juhlapaikan aulatilassa oli esillä näyttelyitä ja kirjoja Eila Niskanen 
esitteli kirjojaan ja Annikki Lehikoinen oli tuonut esille kaksi mielenkiintoista näyttelyä, toinen 
Argentiinan Väyrysistä ja toinen tapahtumista ja tunnelmista Talvisodassa päiväkirjojen valossa

Sukujuhlassa oli läsnä paljon niitä ihmisia, jotka ovat ahkerasti joka vuosi tulleet tultuja 
tapaamaan, moni oli myös noissa Kun nyt muuton yhteydessä pakkasin papereita 
pahvilaatikkoihin, tipahti jostain kansion välistä syliini hieman haalistunut keltainen paperi, 
jossa oli runo. Rakastunut Mercedes Joka vuosi tähän saakka olen saanut vuosikokouksen 
jälkeen käteeni Kalevanvcikko VVäyrysen uusimpia runoja julkaistavaksi Vayrysniitissa Nyi 
jäämme hänen poismenon myötänsä kaipaamaan myös meitä paljon ilahduttaneita runoja

Yhtenä tämän juhlavuoden haaveena oli saada Intemettiin omat kotisivut Omista suurista 
elämänmuutoksista (muutto ja työelämään siirtyminen) johtuen sivujen valmistaminen siirtyy 
tuonnemmaksi Pyrkimys on loinenkin, etta saamme yhteyden sukulaisiin ja muihin 
kiinnostuneisiin toimimaan myös moderneja tiedonvälityskanavia pitkin Jos löytyy joku sivujen 
teosta kiinnostunut niin ottakaa minuun yhteyttä

Puolangalla Väyrylän kylästä on valmistumassa ensi vuoden kesäkuussa kirja nimellä Kaikuja 
Väyrylän vaaroilla. Kirjaan on koottu mm arvokasta suullista perintöä haastatteluina seka siinä 
on paljon yksityisiltä ihmisiltä koottuja valokuvia Kirja on Väyrylän kyläyhdistyksen 
kuslantama ja Eila Oikarinen on ahkeroinut sen parissa viime aikoina syntymäpaikkakunnalleen 
palanneena. Kirjasia kiinnostuneel voivat otlaa suoraan yhteyttä Eila Oikariseen

Nailla kuulumisilla haluan toivottaa teille kaikille lämmintä joulua ja erinomaista uutta alkavaa 
vuotta, joka varmasti jaa muistoihimme myös historiallisena vuotena, vuonna ennen kuin 
vuosisata vaihtuu ja meidän pitaa oppia kirjoittamaan koko vuosiluku aivan uudella numerolla

Hyvaa joulua !

Eija M Väyrynen, sihteeri
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VUODEN 1999 JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu on pysynyt samansuuruisena koko sukuseuran olemassaolon ajan ( 50 markkaa ). 
Jäsenmaksun voi myös maksaa kerralla kymmenellä vuodelta ( 500 mk ), joka on silloin 
ainaisjäsenmaksu.
Ensi vuodeksi otamme käyttöön uudet viitteelliset jäsenmaksulomakkeet. Tämän pitäisi 
helpottaa jäsenmaksujen tunnistamista oikeille henkilöille Sukuseuran tilille on edelleen tullut 
jäsenmaksuja, joiden lähettäjää ei ole voitu tunnistaa, joten ikäviä väärinkäsityksiäkin on päässyt 
syntymään, kun jäsenmaksu on esimerkiksi oletettu toiselle samannimiselle Mutta nyt taas 
katsotaan, miten tämä uusi maksujärjestely toimii.
Muistakaa edelleen lainaa tilisiirtoon nimi, osoite, jäsennumero ja jos maksatte 
maksuautomaatilla tai kotitietokonepäätteellä muistakaa ilmoinaa viitenumero. Ja tietenkin on 
hyvä mainita muutkin perheenjäsenet, jotka ovat jäsenmaksussa mukana. Jäsenmaksu on 50 
markkaa täysi-ikäisiltä jäseniltä 70 vuona täyttäneet on vapautettu jäsenmaksuista.
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Historiikki Sukuseura Väyrysten kymmen vuosi taipaleelta.

Eila K. Oikarinen esilti tämän historiikin ja kronikan 10 vuotisjuhlassa 1'unlangalla 12.7 1998

Puolangalla kokoonnuimme ensimmäisen kerran

Kymmenen vuotta sitten heinäkuun 11 pai vana olin mukana tassa samassa tilassa perustamassa 
sukuseuraa Väyrysille Silloin kaunis aurinkoinen paiva komi sateisen lauantain jälkeen Juhla alkoi 
jumalanpalveluksella Puolanka oli monelle Väyryselle silloin tuntematon Joku oli ehtinyt kysellä 

-Missähän se Puolangan kirkko on7 No, keskellä kyläähän se on! Puolangan kirkko oli tupaten 
täynnä tahan heimoon kuuluvia paikallisten kirkossa kävijöiden Iisaksi

Siirryimme yläasteen ruokasaliin yhteiselle aterialle, jonka Esteri Oikarinen oli meille valmistanut 
Meillä oli paljon ohjelmaa, ja lopuksi päätimme perustaa sukuseuran

Viimeisessä Vayrysniitissä Vappu Väyrynen muistelee ensimmäistä kokoontumilta näin; - 
Seurasin yleisöä: siistiä, hyvinkin siistiä kansaa Ja mikä ihmeellisintä: tunsin oman sukuni, 
sisarusteni näköisia ihmisiä En ollut ennen kokenut sellaista siisteyttä ja sellaisia siistejä 
ruokailijoita kuin isossa ruokasalissa, jossa pilkan ruokapöydän valkea pöytäliina oli tahralon 
ruokailun jälkeen, vaikka meitä oli vannaan yli sala osanottajaa ja ruokailijaa. Olin ihmeissäni ja 
ylpeä suvustani

Olen kysellyt muutamilla sukuseuran jäseniltä, mitä muistoja yhteisi «a tapaamisista heille on 
jäänyt Olen saanut tietooni seuraavia mietteitä - Puolangalla oli mukava kokoontua suurena ja 
tuntemat lomana sukuna yhteen Mahtava tunne tavata suuri joukko ihmisia, jotka ovat samaa sukua

Historiikin lopuksi kirjoittamani kroniikka. jossa on tarkemmin juhlan sisällöstä samoin kuin 
valmisteluista ennen juhlaa

Kajaanin Joutenlammilla rovastin jalanjäljillä 1989

Kajaanin vanhalla ja kauniilla hautausmaalta kävimme laskemassa kukkalaitteen Kajaanin 
ensimmäisen kirkkoherran rovasti Johannes Väyrysen sukuhaudalle Vuosikokous, tutkijoiden 
tapaaminen, jumalanpalvelus, julila-ateria ja sukujuhla oli seurakunnan omistamassa vapaa-ajan 
keskuksessa Joutenlammilla
Väyrysten ominaispiirteitä kuvaa laajemminkin Johannes Väyrysestä kirjoitettu kirja "Mies riensi 
levähtämättä", pelkästään jo nimenä Ja kun katsoo Paavo Väyrysen touhuja, niin "levähtämättä 
hankin rientää" lahjakkuutta ei kukaan voi kieltää Näitä lahjakkaita henkilöitä Väyrysissä on 
useita Ja sitkeitä ovatkin He eivät masennu vaikeuksien kohdatessa, vaan raivaavat tiensä 
Väyryset ovat parjanneet alalla kuin alalla, olosuhteista riippumatta

Oulunsalon sukujuhlaa 1990 sävyttivät näyttelyt

Lauantaina aloitimme juhlimisen ala-asteen tiloissa. Sukututkijat olivat tuoneet näytteille 
saavutuksiaan. Luokkatiloissa oli Orvokki Väyrysen keramiikkaa sekä Vilho Väyrysen, Eevi 
Lipposen ja Taru Väyrysen kirjoja Helsinkiläinen kuvataiteilija Pekka Väyrynen ripusti 
ruokasalin seinille laulujaan, joista henki kunnioitus esi-isicn työt* kohtaan Sukujuhlassa oli 
runsas joukko Väyrysiä aina USA st a asti Ohjelmaa oli koottu seuran keskuudesta ja 
OulunsaJosta Iltaa istuttiin kylpylä Edenin kabinetissa, jossa satakunta juhlijaa tutustui toisiinsa 
seurustelun ja tanssin merkeissä Tosiupea auringonlasku jätti juhlapäivästä ihanan muiston
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Sunnuntaiaamuna muistimme ministeri Antero Väyrystä kunniakäynnillä hänen haudallaan 
Vuosikokous kahvineen pidettiin Edenin kokoustiloissa
Olivat mielestäni ehkä anloisimmat. Sukupuu, sen tärkeys ja silti muu kokonaisuus erittäin hyvä. 
sanoi eräs ahkerimmista osallistujista Puheenjohtaja Elias Väyrynen on antanut järjestelyistä 
crikoiskiitokset

Ämmänsaaressa risteili iirikin sadekesänä 1991

Liekö sää vai juhlapaikan sijainti verottanut vuosikokousta Juuasla päin kuitenkin oltiin lähdetty 
tutustumaan heimoveljiin ja -sisariin, mikä oli mieluisa asia Sukuseuraan liittyi paljon uusia 
jäseniä eteläisestä Suomesta Janne Väyrysen suunnittelema logo voitti logokilpailun
Risteily ei tuntunut kiinnostavan, silla saa oli kolea ja tuulinen Mukana Kiantajärven -risteilyllä 
oli mm everstiluutnantti Lars VVayrynen. Vuosikokouksessa muistimme Elias Väyrystä, joka 
aloitti aiemmin keväällä uuden vuosikymmenen. Suomussalmen sankarihaudalla muistimme 
niitä, jotka ovat taistelleet vapautemme puolesta

Sininen Ajatus oli rikkoontua 1992

Sateen ripotellessa lähdimme Sotkamosta Sininen Ajatus -laivalla risteilylle kohti Kajaania Siellä 
meillä oh matkalla vapaata yhdessäoloa. Perillä meistä osa ehti käydä tutustumassa kaupunkiin, 
mutta kurja saa pidätti muutamat Anttilan kahviossa Näytti silta, etta sää tuhrii meidän hyvin 
suunnitellun
risteilyn.
Kuinkas ollakaan! Paluumatkalla aurinko tuli esiin. Liekö ilmanmuutos johtunut laivan 
akk(jarrutuksesta Hallituksen kokousta laivan pohjakerroksessa jarrutus ei mitenkään häirinnyt. 
Ihmettelimme kyllä, mikähän tästä tulee Kokouksen jälkeen saimme lieiaa. etta laivan masto oli 
unohdettu laskea, joten sillan alitus olisi todennäköisesti pysäyttänyt kulkumme Petaisenniskalle 
Seuramme innokas jäsen Margareta Niskanen sai katsella kotitanhuvia laivan kannelta 
Muistoistaan hän kertoi Vuokatinhovissa pidetyssä illanvietossa Siellä esiintyi myös 
sotkamolainen harrasiajanayllclijä Hannu Väyrynen Vuokatinhovi oli pannut parastaan 
noutopöytään, silla kuisketta isompi ääni kuului - Täällä on hyvvca ruokaa

Sunnuntaiaamuna kävimme kauniilla Sotkamon sankaristilla laskemassa kukkalaitteen Meille 
sattui anteeksi pyydettävä juttu Emme huomanneet, että jumalanpalvelus oli lavallista pitempi ja 
oli vielä kesken Joku juhliin tullut ci ehtinyt sankarihaudalle Suotakoon anteeksi 
Vuosikokouksessa oli lammin ja kodikas tunnelma Omat tuntemukseni tulkoon tässä yhteydessä 
ilmi Filmasin videokameralla äitinsä sylissä olevaa lasta, kun Hannu Väyrynen esitti ohjelmaa 
Pieni mies -laulu sopi kuvattavaan lapseen Nyt nauhalla on Hannun laulu, ja kuvassa on lapsi, 
joka onkin tyttö.

Puolangalla juhlimme 5 -vuotiasta vuonna 1993

Lauantaina aloitimme yläasteen auditoriossa vuosi kokouksen merkeissä. Sieltä piipahdimme 
Pito- ja lounaspalveluun kahville. Illalla kokoonnuimme Metsolaan yhteiseen illanislujaiseen, 
jossa Ruupertti Romppainen alias Mikko Moilanen viihdytti meitä. Kalevanveikko YVäyrynen ja 
Salme Väyrynen lausuivat runoja. Ilta vanheni, ja kukin palaili majapaikkaansa "kuutamossa", oli 
täydenkuun aika ja lämpö väreili ilmassa.
Sunnuntaina kirkonmenojen jälkeen kävimme laskemassa kukkalaitteen sankarihaudalla. Paikalla 
oli paljon väkeä samoinkuin juhlassakin. Kajaanin kirkkoherra rovasti Aarne Kyllönen pili 
mielenkiintoisen esitelmän Kainuun asutushistoriasta ja tämä esitelmä oli seuraavassa lehdessä 
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kaikkien luettavissa. Muita puhujia olivat Paavo Väyrynen ja Juhani Väyrynen, joka esitteli 
sukututkimusta.
Sunnuntain juhla poikkesi edellisistä siinä, etta ensimmäisen kerran jaettiin standaareja. Myös 
viirit tulivat myyntiin. Kävi vain niin surkeasti, että osa vieraista oli jo lähtenyt pois, kun havaittiin 
virhe viirin logossa. Keskellä oleva tupla-W oli kääntynyt väärinpäin.

Tampereella kesäkuussa 1994

Esko J. Väyrynen ja Juhani Väyrynen olivat järjestäneet vuosikokouksen ja illanvieton 
Tampereelle Rantasipiin. Lääkäri Juhani Väyrynen esitelmöi illanvietossa ansiokkaasti Hänen 
tutkimuksensa ulottuu 500 vuotia ajassa taaksepäin. Sukujuhlassa Väyrysten edustus eteläisestä 
Suomesta oli suurempi, ja uusia jäseniä liittyi seuraan.

Juuassa kaikki tapahtui yhdessä päivässä kesällä 1995

Olimme Joensuun Ellin maisemissa Ellihän kuuluu myös Väyrysiin! Laulu on omistettu Hilja 
Väyryselle. Pielisjärven Väyrysillä oli nyt mahdollisuus tulla omille juurilleen sukujuhlaan, mutta 
oli siellä paljon Kainuunkin Väyrysiä. Lehikoisen Annikki ja Väyrysen Sinikka olivat järjestäneet 
meille hyvät juhlat. Hallitus sai tulla katettuun pöytään. Sukuiapaaminen alkoi Pitopalvelu V._ 
Peli ikäiseltä, vuosikokouksella ja kahvilla. Illalla tutustuimme vuolukiveen, sen syntyyn ja sen 
käsittelyyn Tulikivi Oy:n tiloissa Sinikossa Nunnanlahdessa. Saman katon alla istuimme iltaa 
hyvän ruuan ja ohjelman parissa. Annikki oli elementissään. Hyvä Annikki, kiitos!

Oulussa retkeiltiin 1996

Monet ovat ihmetelleet, miksi Oulussa oli vähän Väyrysiä paikalla. Tämä seikka on merkille 
pantava, sillä väkikato on jatkunut. Oulun seudulla on paljon sukuseuran jäseniä, joten toimikunta 
odotti enemmän juhlijoita.

Lauantaina oli vuosikokous ravintola Rantasipissä ja Salme Väyrysen lausuntamatinea. Illalla 
söimme ja juhlimme ja keskustelimme Ohjelmaakin oli, mutta kovin myöhään monikaan ei 
jaksanut juhlia Sunnuntaiaamuna varhain suuntasimme kohti Hailuotoa Samalla linja-
autolastillinen Väyrysiä sai tietää, missä minä olen vuodesta 1974 alkaen ollut opettajana 
Hailuodossa oli paljon nähtävää kuten luotsiasema, tuulivoimalat ja Rantasumppu hyvine 
tarjoiluineen Paluumatkalla poikkesimme Oulunsalossa Varjakan kartanossa kahvilla, ja 
kahviaikaa oli runsaasti autovian vuoksi. Kaiken kaikkiaan oli onnistunut retki.
Kajaani*** kesäkuun lopulla 1997

I aun Kiviniemi järjesti napakan juhlapäivän vuosi sinen Kirjaston Kalevala-salissa pidimme 
vuosikokouksen Kukin kivi tauolla ruokailemassa Lauri esitteli seudun historiaa Seminaarin 
pihalla, josta lähdimme yhdessä Kouta-laivalle ja risteilemään Oulujärvelle, Kainuun merelle 
Unohtumaton retki, silli Oulujärvi oli peilityyni, mika on hyvin harvinaista Lauri ja Juha 
grillasivat makkaroita ja kotkotin pikkukoipia Tarjoilu toimi ja yhteislaulu kiin rannalle asti
Nyt oli enää kourallinen Väyrysiä paikalla Miten viritettäisiin osallistumisinnokkuutta, siinäpä 
kysymys Olisiko paikallaan pitää juhlia joka viides vuosi ja muulloin olisi vuosikokous ja 
tutustuminen kokouspaikkakunlaan?

Tiinaan Eetu Väyrynen
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Vuosikokouksien ja sukujuhlien yhteydessä on ollut näyttelyjä Antti Väyrysestä tehty leikekirja 
on kiertänyt melkein joka paikassa Vilho Väyrysen ja Taru Väyrysen kirjoja on ollut esillä Viljo 
Väyrysen. Kalevanveikko Wäyrysen ja Eevi Lipposen runokirjat ovat olleet esillä Tanaan 
vuorossa on Eetu Väyrynen, puolankalainen räätäli, jolla oli monia harrastuksia Yksi 
rakkaimmista oli valokuvaus Puolangan kirjastossa on heinäkuun aikana valokuvanäyttely, jossa 
on vain osa hänen otumistaan kuvista

Lopussa kiitos seisoo, sanoo vanha sananlasku

Monet ihmiset ovat pyyteettömästi osallistuneet sukuseuran toimintaan Siitä kiitos heille Monien 
mieleen on erikoisesti jäänyt petankin pelaaja, runoilija Kalevanveikko VVäyrynen Turun 
puolesta Hän on osallistunut joka vuosi sukuseuramme juhliin Hänen kirjoituksiaan, aforismiaan 
ja runojaan olemme saaneet usein lukea Väyrysniitti-lehdcstämme Hän on poissa 
keskuudestamme Vaikka osallistuminen yhteisiin tilaisuuksiin on pienentynyt, oma lehtemme on 

viestittänyt, mitä Väyrysille kuuluu Tervehdys Helsingin seudulla asuville1 Pitäkää yhteyttä 
keskenänne, kokoontukaa ja kirjoittakaa lehteemme tilaisuuksistanne Tervehdys kaikille muille 

seuduille, eri sukuhaaroille1 Kokoontukaa ja kirjoitelkaa kuulumisianne'

Kiitos kaikille, jotka olette osallistuneet Vayiysniiiti-lehdcn toimittamiseen Vayrysruitti yhdistää, 
viestittää seka kasvattaa sukurakkautta
Seuramme tilaisuuksien kantava voima Elias Väyrynen Kiitos kun olet jaksanut innolla olla 
keulalla' Sina olet todella toiminut pyyteettömästi juhliemmc johtotehtävissä sanan ja musiikin 
kera

Nyt on kronikan aika!
Eila K Oikarinen
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Vayrystelya 10 vuotta sitten
eli historiaa Sukuseuran 
perustamisesta

Herättäjäjuhlissa Kantolan Ville
penkillä istui, tultiin juttusille:
Eiköhän perusteta sukuseura -
kuka sille oliskaan paras keula

Kovalan Eliaalla taito on johtaa, 
puhui Ville-setä tällä kohtaa. 
Siinä on mies, joka osaa laulaa 
sekä sopivassa kohdassa nauraa.

Seuraava arki kun kauniina koitti, 
Eilapa Eliaalle innolla soitti: 
Mitä jos kutsutaan suku juhlaan,
vaikkapa tarmoni siihen tuhlaan.

Elias sano, jotta pyydäpäs Untoa, 
joka herätteli Väyrysten tuntoa. 
Unto nitoi jo Väyrysten tertun, 
Askassa tapasi Juuson ja Kertun.

Soitinpa Untolle tuota pikaa 
Onko tuumassa paljolti vikaa? 
Ei ole vikaa, Unto nyt virkko,
pyydäpäs mukaan Moilas-Mikko.

Neljähän meitä nyt on, malta -
viides temmataan Puolangalta 
Antero saatiin touhuun mukaan,
Pohjanporttiin siis kokoontumaan.

Uutinen Väyrysten juhlista kiersi. 
Helsingin Sanomatkin kertoa tiesi. 
Kun on kahdeksan kahdeksan kesä. 
Väyrysten heimolle laaditaan pesä.

Kirkkaana koitti heinäkuun pyhä, 
Väyrysiä kirkkoon riensi yhä ja yhä. 
Esko kätteli naista ja miestä, 
käsi oli hellä ja litisi hiestä.

Kulkeeko aurinko tuttua rataa. 
Väyrysiä koolla monta sataa! 
Oikaris-Esko messuta alkaa, 
Pentti jo parvella venyttää jalkaa.
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Urut ne pauhaa, soitossa tahti,
Väyrysten heimolla laulun mahti.
Sunnnunlaiaamusta Juho laulaa,
joku kääntyy, venyttää kaulaa.

Sitten lauletaan pitkä virsi, 
kaikuu kirkkoja kuuntelee hirsi 
Eiköhän tämä ala loppua. 
Jalka on kipeä, ei tahdo tottua.

Väyrysheimo koululle rientää, 
ottamaan rieskaa, syömään lientä. 
Esterin porukka juhlassa häärää 
Voi tuota Väyrysten lukumäärää!

Täynnä on masut ja hyvä mieli, 
tuttavan kanssa porisee kieli. 
Yhdessä monet Väyrysten haarat, 
lauletaan Puolangan könkäät ja vaarat.

Mukana myöskin Puolangan kunta, 
hiljentyy Väyrysten sukukunta 
Raimo rykäisee: Viesti on mulla, 
Puolangan vaaroille hyvä on tulla.

Simo kun lavalta kurttua vetää, 
sekös ihmetyttää tätiä, setää 
Kantolan siskokset esiintyä taitaa. 
Eliaskin hypistelee valkeaa paitaa.

Päätetään perustaa sukuseura: 
No, mitähän siitäkin seuraa. 
Valitaan seuralle hallitus oma. 
Kaikuu nyt Nälkämaan laulu soma.

Taisinpa jotain unohtaa sanoa. 
Niin, pitäähän minun kiitokset lausua, 
kaikille, jotka tulleet on juhlaan. 
Turhaan enää aikaanne tuhlaan.

Riimitteli Eila K Oikarinen 
syksyllä 1997 Nassakassa
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PUOLANGAN NIMIKOT

Kevään Väyrysniitissa oli osa Puolangan nimikoista, kuusi, suopursu, tonko ja mckkomäenkihara. 
Nimikoi on kerännyt Puolangan kotiseutuyhdistys Tässä lopu! nimikoista eli metso, orava ja 
kangasrousku Piirrokset Eila K Oikarinen.

METSO

"Rastas ja metso tullakin soi" Nain kirjoittaa Ilmari Kianto kainuulaisten maakuntalaulussa 
"Nälkämaan laulu" Puolanka on tullut tunnetuksi TV-ohjdmasla "Metsolat" Metso oli linnuista 
ylivoimaisesti suosituin kyselyssä.
Metson soitimella olon seuraaminen on eränkävijälle valtava kokemus Tiettyä varovaisuulta on 
syytä noudattaa, sillä kukko voi olla arvaamaton Se joko lopettaa soitimensa tai hyokkaa 
ihmisenkin kimppuun lajikumppancidcn puutteessa Naarasmetso eli koppelo on väritykseltään 
vaatimattomampi ja kukkoa paljon pienempi Millään muulla suomalaisella linnulla ei ole yhlä 
suurta sukupuolten kokoeroa kuin metsolla. Ferdinand von Wrightin maalaus "Taistelevat 
metsot" on kaikille suomalaisille tuttu Se lienee tikkataulun jälkeen Suomen tunnetuin taulu.
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KANGASROUSKU

Syksyisin Puolangan suot ja mäntykankaat ovat valtoimenaan kangassieniä eli kangasrouskuja. 
Monien mielestä sieni on helposti tunnistettava Käytetään enimmäkseen suolasienenä. Neste on 
maitomainen kuten karva-ja haaparouskulla
Kuten muillakin rouskuilla kangasrouskulla malto ei ole säikeistä, vaan murtuu "rouskahtaen", 
mistä johtuu sen nimi. Kangasrouskun lakki on kuivapintainen, laakea tai hieman suppilomainen. 
Lakin keskellä on usein pieni kohouma Sienen maku on kirpeä, minkä vuoksi se on ryöpättävä ja 
huuhdeltava ennen käyttöä.

ORAVA

Orava on antanut entisaikaan monelle elannon Sen nahkoja on myyty, ja nain metsästäjät ovat 
saaneet tuloja Vielä aikaisemmin oravannahka on ollut kaupankäynnin ja veronmaksun välineenä 
Monet osaavat lauluja oravasta, jonka lempinimi on Kurre
Orava on tutuimpia nisakkaitamme, silla se viihtyy pihapiirin puissa ja pensaissa. Sen ketteriä 
liikkumitta ilmakaapeteila pitkin on kiinnostavaa seurata samoin kuin taiturimaisia hyppyjä 
puusta puuhun Orava liikkuu päivisin ja uskaltautuu lintulaudallekin Orava valmistautuu talveen 
kätkemällä ruokaa maahan hujan hajan eri paikkoihin, mutta kaikkia varastojaan se ei aina löydä. 
Sieniaikaan voi metsässä liikkuja havaita oksahaarassa kuivumassa olevan sienen, jonka orava on 
sinne varastoinut Suonien kuuluisimpia oravia lienevät Tiku ja Taku.
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