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Millennium on lähestymässä
Hyvät sukulaiseni!
Vuosi 1999 on kulumassa loppuun Ja vaihtumassa vuodeksi 2000. Tätä
ajankohtaa kutsutaan Millenniumiksi, joka on latinaa.
Sukuseuran hallituksen puolesta haluan kiittää seuramme jäseniä ja muita
mukana olleita innostuksesta, jota olette osoittaneet seuramme toiminnan
tukemisessa. Haluan toivottaa vaimoni Eevan ja omasta puolestani
kaikille lukijoillen!

Väyrys-hallitus koolla

Sukuseura Väyrysien hallitus kokoontui lauantaina 2. lokakuuta Oulun Cumuluksessa
Kokous sujui leppoisasti ja täsmällisesti kuten aina- Elias Väyrynen toimi
puheenjohtajana, ja hänet kokous valitsi seuraavalle kaudelle sukuseuran
puheenjohtajaksi Sihteerinä piikaan toiminut Eija Salonpää ent. Vayrvnen luovutti
tehtävänsä, joita hoitelevat Eeva Väyrynen ja Eila K Oikarinen. Eeva huolehdi jäsenja hallintoasioista ja Eila sukututkimus- ja tiedotusasioista
Joululehden toimittaminen tuolluu hankaluuksia, koska aineistoa ei vielä
ole tarpeeksi Ainakin jäsentiedote tehdaun ja siinä samalla lähetetään
joulutervehdys Hyvät väyrysläiset, lähettäkää kirjoituksia, tutkimustuloksia,
tarinoita yms hallitukselle, että voitaisiin toimittaa lehtoa.
Ensi kesän sukukokouspaikasta keskusteltiin pitkään Päätein in. että helmikuun
tihkokouksessa päätetään kokouspaikka. Jos joku sukuseuran jäsenistä haluaa juhlan
kotiseudulleen, hallitus tulee kyllä mielihyvin valmiiseen tapahtumaan
Merkkipanauutisel jaanetät ensi vuosituhannen lehteen. Tiedot ja valokuvat
nnsta voi lähettää Eevalle tai Eilalle Eevan osoite on santa kuin puheenjohtajan, silla
he osat samaa kamlakuntaa Väyiysniilti ilmestyy joka tapauksessa ennen
vuosikokousta, koska siinä on kaikki kokousasiat.
Leppoisaa talvea toivoopi Väyrys-hallilus
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Joulutoivomuksia seuraavalle vuosituhannelle
Vuodenvaihde on aina toivomusten aikaa. Nyt olemme millcniumixsa ja otamme
ensiaskeleita uudelle vuosituhannelle. Meillä on toiveita ja niin on sukuseurallakin.
Päällimmäisenä toiveena on saada sukuseuran jäseniä aktiivisiksi.
Viime vuodet ovat osoittaneet, että Väyrysniitti on monen kohdalla tärkein
yhdysside seuraan. Nyi on kuitenkin niin, että kaikkia juttuja ja tarinoita ci vielä ole
julltaistu. Niitä löytyy jäsenten pöytälaatikosta, sillä niitä ei hevin paljon ole
sukuseuran varastoissa. Tiedossamme on, että monet ovat tutkineet ja saavuttaneet
myös tulosta. Kun kaikilla ei ole varaa tai halua surffailla verkossa, niin lehtemme
välityksellä voitaisiin seuran asioita viestittää. Minullakaan ci ole verkkoyhteyksiä,
sillä aika ci riitä kaikkeen. Olen ehkä liian vanhoillinen surffailuun. Toisaalta olen
ollut työryhmässä tekemässä kirjaa, joten nyt on menossa lorvailun aika. Jos Sinulla
on lannoita, juttuja, elämänkertoja tai tutkimuksia, ota yhteyttä sihiccnin. jolta
voisimme julkaista niitä. Kaikki nämä olisi hyvä ollu paperin lisäksi myös
levykkeellä.
Jäsenmaksu on vakava asia, sillä monella on rahasta uupclo. varsinkin nuorilla.
Seurassamme on monta nuorehkoa jäsentä, joiden vanhemmat ovat maksaneet
lahjaksi lastensa ainaisjascnyyden. Näin sihteerillä on helppoa siltä osin. rämin
jäsentiedotteen mukana on pankkisiirtolanketti. jossa on viitenumero Jos useampi
maksaa samalla lankctilla, niin tiedonantoja osaan olisi tärkeä merkitä henkilöiden
rumcl ja jäsennumerot. Joka tapauksessa maksajan viitenumero on ehdottomasti
oltava, jos maksaa muulia tavoin. Sihteeri on merkinnyt pankkisiirrolle jo nimet,
jos samassa katti lakunnassa on useampi jäsen. Näin jäsenet voivat pienentää
pankkikulujaan. Monella eläkeläisellähän on kuitenkin vapautuksia näistä
jäsenmaksuista.

Eilan palsta
Olen ollut kiireessä ja ahdistuksessa. Tärkeimpänä saavutuksena on "Kaikuja
Väyrylän vaaroilta" -kyläkirjan valmistuminen viime kesäkuussa. Siinä
hommassa olin toimikunnan sihteerinä, joten työtä on riittänyt. Nyt kirja on ollut
myynnissä, ja lähes 500 kirjaa on myyty. Kirjaa voi ostaa Puolanka -lehdestä
(puh. 08 -6532 200). Puolangan kirjakaupasta (puh. 08 -751 064). Väyrylän
kvlävhdistvksen sihteeriltä Kaija Väisäseltä (puh. 08 -756 173) sekä minulta
Puolanka-puoti ja Pahkakahvio myyvät myös kirjaa. Hinta on 190 mk ja
postituskulut päälle Kirjassa on 440 sivua, sc on kovakantinen lankusidottu, ja
siinä on lähes 200 valokuvaa.
Viime kesän Väyrysniitissä oli kirjoitus isästäni Heikki Väyrysestä Siinä oli
painotekninen virhe Isäni ja äitini vihittiin vuonna 1921 eikä 1923. Toivon niiden
seuran jäsenten, joita kirjoitus koskee, tekevän korjauksen omaan lehteensä.
Tekeville sattuu.
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Puolangan kotiseutuyhdistys suunnittelee vakavasti suksimuscoaineiston
keruuta ja suksi tietouden tallentamista. Jos tiedät tai Sinulla on aineisti», ota
minuun yhteyttä Olen kotiseulyhdistyksen nimeämänä suksi toimikunnan sihteeri.
Perinteen tallentaminen on lähellä sydäntäni. Puolangalla on tällä hetkellä
kolme kyläkirjau työn alla. Joukokyläläiset ovat luultavasti pisimmällä, koska
heillä on ainakin 80 % aineistosta koolla. Kotila-kirjan pitäisi valmistua ensi
vuonna. Puokiolaisct ovat aloittamassa omassa perinnepiirissään aineiston
keräämisen kirjaa varten. Hyvät sukuseuran jäsenet. Lähestyn teitä kaikkia näillä
tiedoilta, koska seuran jäsenten joukossa tiedän olevan henkilöitä, joilla on juuria
näillä kyläkulmilla, Ottakaa yhteyttä näiden kylien puuhahenkilöihin. Myös
minun välityksellä yhteys tulee hoidetuksi, sillä kotiseutuyhdistyksen
hallituksessa on edustaja joka kyläkulmalta.
Vielä niistä jutuista, tarinoista ja tutkimuksista. Uhettäkää toki niitä
sihteereille. Fmme me voi kaikkea tietää. Vahingossa osui näkökenttääni
sanomalehti Kalevassa kirjoitus, että seuramme jäsen Taru Väyrynen on väitellyt
Oulussa tohtoriksi. Minua henkilökohtaisesti kiinnostaa kaikenlaiset työn.
harrrasiusten tai tutkimusten alueilla saavutetut tulokset. Fi niitä pidä vähätellä.
Muistokirjoitukset kuolleista olisivat myös hyvä saada Väyrysniitin sivuille. Nyt
vain kirjoittelemaan sihteereille. U-hdcn toimitus muokkiui tekstin luettavaan
muotoon, jos siihen on tarve. Viime kesän vuosikokous pidettiin jo enne
juhannusta Utajärvellä. Paikka oli rauhallinen maalaitalo. jonka ladossa oli
vuosikokouksen lisäksi juhla. Kiitokset Maire Manniselle sekä muille
suunnittelijoille. Olitte panneet paljon aikaa puuhasteluun ja saaneet kivat
ohjelman. Osallistujista oli vähän niinkuin uupelo. Enemmänkin sinne olisi
sopinut juhlanviettoon.
Sukuseuran hallituksessa toimivat Elias Väyrynen Suomussalmelta. Anja
Ahokas Kemistä. Uuni Kiviniemi Kajaanista, Maire Manninen Oulusta. Fila K.
Oikarinen Puolangalta ja Taisto Väyrynen Kempeleestä. Heidän henkilökahtaiset
varajäsenensä oval Paavo Niemelä Oulustu. Raimo Väyrynen Oulusta. Eeva
Pietarila Oulunsalosla. Anneli Väyrynen Puolangalta, Arja Vävrvnen Kellosta ja
Hilkka Väyrynen Oulusta.
Lämpimät kiitokseni kaikille Sukuseura Väyrysten toimintaa tavalla tai
toisella osallistuneille. Toivon uuden vuosituhannen ja uuden vuoden tuovan
nunausta Suomen kaikkiin perheisiin. Samoin toivon, että opeteltaisiin
unohtamaan vähemmän tärkeät asiat niin elävistä kuin haudan levossa olevista.
Eläkäämme sovussa ja lähimmäisen rakkaudessa.
Eila K. Oikarinen.
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Eevan palsta
Jouluinen tervehdys minultakin!
Kuten Eila jo kirjoitti, meillä ei ole nyt aineistoa eikä resursseja tehdä
Väyrysniittiä, mutta lähetämme kuitenkin tervehdyksen, toimin tällä hetkellä
sukuseuran sihteerinä yhdessä Eilan kanssa ja rahaston hoitajana.
Lähetän nyt ensi kertaa myös jäsenmaksu laput. Toivon, että ne tulevat : oikein.
Jos on virheellisiä, pyydän anteeksi ja toivon teidän ilmoittavan niistä minulle.
Toivon myös, että jos samaan perheeseen on tullut useampia, saisin siitä tietää jotta
osaan yhdistää muistiinpanoissani perheet oikein. Jos joku on saanut uusia
perheenjäseniä ja haluaa heidätkin jäseniksi niin ei muuta kuin ilmoitus esim.
jäsenmaksun viestin yhteydessä. Minulle voi imös laittaa sähköpostia osoitteella:
Jäsenluettelot päätimme jakaa vuosikokouksessa tai kevään lehdessä.

PYHÄ, PYHÄ JOULUYÖ
KATTOIN YLLE VAIPUU
VÄLKKYY TAIVAAN TÄIITEINVYÖ
ARKIHUOLET HAIPUU
KAARET SINIHOLYIEN
KORKEALLA LOISTAA
ENKELLAULUN AMMOISEN
TÄHTEINSARJAT TOISTAA
“.”MILLOIN, MILLOIN KUULLA SAAN
HYMNIN HUMINOIVAN
IKIRAUHAN SANOMAN
MAAILMAHAN SOIVAN?"."
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