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Puheenjohtajan tervehdys

Viestikapula vastaanotettu

Kesän sukuseuran kokouksessa vastaanotin viestikapulan, puheenjohtajan nuijan, 
vietäväksi eteenpäin. Kiitokset Juhani Väyryselle sukuseuran luotasaamisesta usean 
vuoden ajan. Nyt on nuoremman polven vuoro.

Sukuseura  on ehtinyt jo 26 vuoden ikään. Olemme siis vielä nuori ja innokas seura 
iältämme. Toisaalta sukuseuran ikärakenne on huomattavasti vanhempi. Tampereen 
kesäisessä kokouksessa paikan päällä oli harvalukuinen määrä sukuseuramme jäseniä . 
Jäinkin miettimään miten saadaan aktivoitua jäseniä seuran toimintaan mukaan.

Sukuseuratoiminta ja sukututkimus  kiinnostaa yleensä vanhempia ihmisiä, kun on 
enemmän aikaa miettiä ja pohtia mistä tulen, ja elämän niin sanotut ruuhkavuodet ovat 
takana. Itse en ole ollut aktiivisesti mukana sukuseuratoiminnassa, kuitenkin minulla 
on vuosien kokemus järjestötyöstä. Toivon näiden taitojen auttavan sukuseuran 
johtamisessa.

Viestintä ja näkyväksi tekeminen on yksi keino. Loimme sukuseuralla Facebookin 
ryhmän:  Sukuseura Väyryset ry, jonne sukuseuran jäsenet voivat liittyä jäseniksi. 
Ryhmän sivuilla voimme keskustella ajankohtaisista asioista, levittää tietoa 
esimerkiksi sukututkimuksesta. Käykäähän liittymässä ryhmään, ja viedään 
sukuseuran viestiä eteenpäin.

In summer 1988 The Family Society Väyrynen was founded and on that time I made 
my very first trip to US and Canada. I didn’t have any clue that in US and Canada 
there will be family relatives.  Few years later I returned back to Minnesota and found 
out from a phone directory that there is living some number of Wäyrynen people on 
that area. I just wondered whether those people might be members of family tree.

In summer 2002 we travelled by car from Minnesota to Dakotas. On that trip we 
passed a place called Aitkin, MN and suddenly I paid attention that there were a sign: 
Dale Wayrynen memorial high way. Later when we returned back to Finland we found 
out story of him. He was a brave person who saved lives of his company, whereas he 
loosed his own.  

It would be great to other stories of Family Wäyrynen from US and Canada side.

Toivotan sukuseuran jäsenille rauhaisaa joulua ja iloista uutta vuotta 2015.
I wish a Merry Christmas and Happy New Year 2015!

Virpi Väyrynen
sukuseuran puheenjohtaja
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SIHTEERIN PALSTA

Terveiset Suomussalmelta! Vuosikokous ei tänä vuonna kovin paljoa kiinnostanut 
jäseniä. Ilmeisesti viime vuotisessa juhlassa sai tavata sukuseuran jäseniä ja tänä 
vuonna oli muita menoja. Saimme toki päätökset tehtyä yhdentoista ihmisen 
kokoontumisella. 

HALLITUS

Sukuseuran Väyryset ry:n puheenjohtajaksi eroa pyytäneen Juhani A. Väyrysen 
seuraajaksi valittiin yksimielisesti Virpi Väyrynen Tampereelta. 
Hallituksessa erovuorossa olleet Taisto Väyrynen ja Sauli Paavola valittiin uudelleen 
sekä Anna-Liisa Väyrynen uutena varsinaiseksi jäseneksi. Varalle valittiin Pentti 
Väyrynen (Jyväskylä), Juhani A. Väyrynen (Tampere) ja Päivi Kairento. 

TOMINNANTARKASTAJAT

Valittiin varsinaiseksi Markku Kovaniemi ja Pertti Manninen, varalla Sisko 
Väyrynen-Hämäläinen ja Esko Väyrynen, Helsinki 

JÄSENMAKSU

Päätettiin seuraavina kalenterivuosina kannettavan jäsenmaksun suuruudeksi 15,00 
euroa ja nuorisojäsenillä (18–29 v) 7,50 euroa. 

HUOMIONOSOITUKSET

Standaarin saivat: Raija Väyrynen, Riitta-Liisa Lehikoinen, Anna-Liisa Väyrynen, 
Tapio Tolonen ja Heine Yrttiaho
Eeva Väyrynen kutsuttiin kunniajäseneksi.

MUITA ASIOITA

Tämän vuotinen tilinpäätös tulee osoittamaan tappiota. Jäsenmaksut eivät riitä 
kattamaan kokouskuluja ja lehden tekemisestä ja lähettämisestä aiheutuneita kuluja. 
Sen vuoksi jäsenmaksu nousee seuraavana vuonna. Toivon silti, että mahdollisimman 
moni maksaa jäsenmaksun ja pysyy näin jäsenenä. 
Kirjoja on vielä jäljellä.

Kiitän kaikkia sukuseuran jäseniä kuluneesta vuodesta ja toivon oikein hyvää joulua ja 
onnea vuodelle 2015!

Eeva sihteeri
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Secretary’s column

 Board of Directors

As a chairman for Family Society has been elected unanimously Virpi Väyrynen from 
Tampere. She follows Juhani Väyrynen in this task.
Taisto Väyrynen and Sauli Paavola were reelected  to the board. Anna-Liisa Väyrynen 
was chosen as a new member to the board.  Deputy members are Pentti Väyrynen 
(Jyväskylä), Juhani A. Väyrynen (Tampere) and Päivi Kairento (Tupos)

Auditors

As main auditors were chosen Markku Kovaniemi and Pertti Manninen, their 
substitutes are Sisko Väyrynen- Hämäläinen and Esko Väyrynen( Helsinki).

Subscription

It was decided that in next years the subscription is 15 Euros and for the youth mem-
bers (18-29) 7,50 Euros.

Accolades

Table flags were given to Raija Väyrynen, Riitta-Liisa Lehikoinen, Anna-Liisa 
Väyrynen, Tapio Tolonen and Heine Yrttiaho.
Eeva Väyrynen was coopt as a honorary member of the society.

I thank all members of the society for the past year and wish merry Christmas and a 
happy new year for everyone.

Eeva, the secretary
Translate Markku Kovaniemi

Väyrysniitin tekeminen

Asiakirjat ja kirjoitusten kokoaminen: 
Kannen kuva:

Kirjoittajat:

 
Taitto ja tulostus: 

Eeva Väyrynen
Eila K. Oikarinen; Sukupuu
Virpi Väyrynen, Eeva Väyrynen, Markku 
Kovaniemi, Juhani A Väyrynen, Kristiina 
Haukkamaa, Päivi Kairento, Annikki Le-
hikoinen, Sauli Paavola, Carolyn Caines

Sauli Paavola / ZalePrint
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Teatterireissu Pohjanrantaan

Oululainen nuorisoseuran tilausonnikka poimi minut kyytiinsä   Iin Kärkkäiseltä.  
Rattoisa matka "entisten nuorten" porukassa jatkui kohden Paavon isännöimää 
Pohjanrantaa. Lisämausteen loi odotus teatteriesityksestä. Myös kaunis syys-sää suosi 
retkeämme.

Perillä talon isäntä vastaanotti meidät puhuttelevan kauniissa Paanukirkossa. Hän 
kertoi kirkon idean  paikallisen taustan ja onnistuneeseen lopputulokseen johtaneen 
prosessin. Juhani Palmun tunnelmaaluova alttaritaulu pysäytti katseet, samoin hänen 
muut siellä esillä olevat työnsä.
  Kuriositeettina kuului kirkon pysyvään kokoelmaan myös kansallisromantikko, 
paikallinen monitaituri Otto Valleniuksen maalaus, joka oli tällä hetkellä lainassa 
näytelmäesityksessä.

Paavo kertoi Pohjanranta- tilan historian. Tieto oli teatteriesityksen aukeamisen 
kannalta oleellinen.
  Kuljimme pitkän, muttei pitkästyttävän esityksen aikana Suomen itsenäisyyden tietä 
Kemijokivarren valtiopäivämies- isännän Matti Niemelän elämänvaiheita seuraten.  

Pääosaa esittävän valtiopäivämies-Paavon eläytyvä roolitulkinta, jota ei 
"näyttelemiseksi"  esityksen aikana edes muistanut, sai 300 päisen yleisön 
keskittyneesti reagoimaan sekä ilon ja inhimillisten vastoinkäymisten kohtaloihin.  
Myös muut näyttelijät ansaitsevat vilpittömän kiitoksen suorituksistaan. Keskeisenä 
sanomana näytelmässä oli elinikäisen ystävyyden tuki ja merkitys. Tunnelman 
kohottajina olivat lisäksi tasokkaat musiikkiesitykset. Me katsomossa tunsimme 
olevamme juhlavieraina esityksessä.

Meri-Lapin ruokamessutapahtuma samana päivänä Pohjoisrannan pihamaalla oli 
saanut paljon väkeä liikkeelle. Peräpohjolan ja Lapin tuottajat tarjosivat kotiinvietävää. 
Myös tilan omat tuotteet olivat omassa  myymälässään.
Tuusulan omenoiden myyntipöytää hoiti puolestaan Vuokko-emäntä.  

Nuorisoseuran paluuonnikassa oli tyytyväistä väkeä. Pohjanrantaan lähdemme taatusti 
uudestaan ja kaiken kruunuksi nauriitkin maistuivat kauppiaan lupauksen mukaan 
juuri niiltä "lapsuuden nauriilta".  

Kiitos Vuokko ja Paavo Pohjanrannan  tarjoamasta   virkistävästä päivästä!

Kristiina Haukkamaa
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On the trip to Pohjanranta

The members of the Oulu  youth association  picked me in their bus in front of Kärk-
käinen in Ii. The enjoyable trip with other  “eternally young” people continued to-
wards Pohjanranta and its master Paavo. Besides Pohjanranta we were looking 
forward to a promised theatre play. And even the weather  on this autumn day was re-
ally beaufiful.

The master of the house  welcomed us in the utterly beautiful Paanukirkko. He told us 
about the local background of the idea of the church and about the successful process . 
The altarpiece by Juhani Palmu  and his other paintings were rich in athmosphere. An 
interesting  curiosity in the permanent collection of the church was the painting by the 
local versatile person, Otto Vallenius. At the moment the painting was to be seen in 
the coming  theatre play. 

Paavo told us about the history of the estate Pohjanranta. The knowledge was essential 
for understanding the play.  The long and interesting play took us on the road towards 
the independence of Finland in the footsteps of Matti Niemelä,  a farmer and a member 
of parliament , who lived by the river of Kemijoki.

The leading man, the member of parliament, Paavo ,  acted with such a power of living 
the part  that the audience (300 people) empathized both the joys and hardships of hu-
man fate.

Also other actors in the play are worthy of praise. The central message of the play was 
the support and importance of lifetime friendship. The musical performances were of a 
high level. We in the audience felt like guests of honor.

The Food Fair of Meri-Lappi on the very same day had gathered lots of people on the 
grounds of Pohjanranta. The producers of Southern Lapland and Lapland as well as 
the estate itself had displayed many items for buyers.  The hostess Vuokko herself 
took care of selling apples from Tuusula.

On their way back the members of youth association felt contented. We will visit 
Pohjanranta again for sure.  And imagine, even the turnips tasted exactly like they did 
when we were young, just as the trader told us!

Thank you Vuokko and Paavo for the refressing day in Pohjanranta!

Kristiina Haukkamaa
Translate Päivi Kairento
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Ali-Pihkala

Väyryset viljelivät Kestilän Väyrynen nro 2 tilaa ja myös Pihkalan Ali-ja Ylipihkalan 
tiloja. Nykyinen maalaiskartano Pihkala on Riikosten omistuksessa. Veijo Riikonen 
Pihkalan tilan nykyinen isäntä kertoo;

Väyryset raivasivat 1800 luvun loppupuolella hyvin suuret , laajat peltoalueet. Ottivat 
velkaa tilansa kehittämistä varten. Vuoden 1800 loppupuolella olivat useiden vuosien 
ajan kestäneet hallavuodet.

Halla tuhosi viljan ja muut viljelystuotteen, joista saaduilla myyntituloilla velat oli 
suunniteltu maksettavan. 
Väyryset menettivät tilansa.

Väyryset hajaantuivat ympäri Suomea mm. Keminmaahan, tämän haaran jälkeläisiä on 
mm. poliitikko Paavo Eemelinpoika Väyrynen.

Juhani A Väyrynen

Ali-Pihkala; Väyrynen suvun kanta-asuinpaikka Väyrylä tilan kanssa, Nykyinen 
maalaiskartano Pihkala.
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Neljännesvuosisata väyrysniittejä

Sukuseuramme jäsenlehti on ilmestynyt nyt neljännesvuosisadan. Aluksi se ilmestyi 
Joulutervehdyksenä ja kokous- tai juhlatiedotteen nimellä. Vuonna 1993 lehtemme sai 
nimen Väyrysniitti. Tällä nimellä lehti on ilmestynyt 1 - 2 kertaa vuodessa. Tällä 
tavoin alkoi ensimmäinen lehtemme, Joulutervehdys vuodelta 1989:

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 tun-

netta 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

25-vuotiasta lehteä onnitellen,
Sauli Paavola
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Väyrysniitti 1994 Sukupuu, Kalevanveikko Wäyryrynen
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THE

FAMILY TREE

has

all these branches 

scattered here and there, 

outlined in 

documents, deeds, certificates, 

postcards, and 

letters written in Finnish 

with flowing, fading, ink pen script. 

I can't comprehend how 

Grandma and Grandpa's family 

birthed so many cousins and children of cousins 

I've never met. 

Perhaps when we were small, 

our mothers shared coffee and pulla bread 

while we sat listening to them talk. 

When I meet you, 

I see how we 

are so 

alike, 

a family 

with long 

roots  that hold 

us      all     together.

Carolyn Caines

COMING TO AMERICA: a Finnish Family Story 

is the factual account of Thomas and Reeta Jun-
tunen's lives which were chronicled previously as a 
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VANHA MIES

Huoneen hiljaisuuteen hämärä laskeutuu,
mies vanha harmaapäinen vuoteelle ojentuu.

Hän kohta uneen vaipuu ja sitten säpsähtäen hereille havahtuu.
Kaukainen ukkonen nyt jossain jyrähtää,

vai oliko se tykki mi hänet herättää.
Muistot kaukaiset nyt mieleen palajaa ja siellä jossakin sotilas vaeltaa.

Rukajärven tiellä, Ontajoella.
Mottia purkamassa Omeliassa.

Hän kuulee kuinka haavoissansa veljet vaikertaa
ja jokaisen luokse hän tahtoo kiiruhtaa, rukoilee, lohduttaa.

on haavoittunut veli, myös sotilas vieraan maan, hän käskyn saatuaan
on joutunut sotimaan.

 Hän heille avun antaa kaikille aikanaan.
Tää vanhus kerran ollut on nuori sotilas, käskyt kaikki täytti puolesta

Isänmaan.
Taas huoneensa hämärässä on lepoon käynyt hän

ja kaikki sodan muistot hän kantaa mukanaa.

Annikki Lehikoinen

sukukirja: Sukutauluja, kertomuksia, kuvia

TILAUS: sukuseura@vayryset.fi

60€

TILAA 
ennen kuin loppuvat!
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Eila K. Oikarisen muistolle

Sukuseuramme kunniajäsen Eila Oikarinen menehtyi syksyllä 2014 vaikean sairauden 
murtamana. Eila oli v. 1988 perustamassa Väyrysten sukuseuraa Puolangalla. Täällä 
kokouksessa tapasin Eilan ensimmäisen kerran. Seuraavan kerran tapaaminen oli 
Joutenlammilla v. 1989. Täällä sukututkimuksesta kiinnostuneet oli kutsuttu 
neuvotteluun. Eilakin kysyi minulta suurempaa kiinnostusta sukututkimukseen, jota 
olin tehnyt jonkun verran isoisäni Antti Väyrysen kohdalta. Sanoin, että se vaatii 
matkustamista eikä oikein sovi nyt minulle. Tampereella oli silloin huonot 
tutkimusmahdollisuudet, olisi pitänyt matkustaa Helsinkiin nykyiseen 
kansallisarkistoon tai Oulun maakunta-arkistoon. Sittemmin, kun Tampereelle oli 
valmistunut Metson kirjastoon mikrofilmitiloineen tilat innostuin asiasta. Sen 
kummemmin en ollut henkilökohtaisesti hänen kanssaan tekemisissä.

Eila toimi alkuun sukuseuran sihteerinä vuosikaudet ja jätettyään tämän tehtävän 
sukututkimussihteerinä. Eila teki suuren työn alkuvuosina pitämällä jäsenrekisteriä ja 
siinä ohessa myös ”sukututkimusrekisteriä” omassa kehittämässään kortistossa. Tästä 
rekisteristä kokouksissa olevat saivat tietojaan omista esivanhemmistaan.

Eila oli Väyrysten sukuseuran primusmotor alkuaikoina. Hän ylläpiti Väyrysten 
sukuseuran arkistoa ja leikekirjaa Oulun maakunta-arkistossa. Hän toimitti sukuseuran 
tiedotteet ja joutui kirjoittamaan käsin koko tiedotteen ja siinä olevat sukuseuran 
toimintasuunnitelmat ja talousarviot ja tiedotteeseen tulevat artikkelit. Lisäksi suuri työ 
oli aina vuosikokouksen järjestämisessä, joissa varsinkin alkuvuosina kävi runsaasti 
Väyrysiä; oli järjestettävä mm vuosikokouspaikka, ohjelma ja ruokailut sekä 
vuosikokoustiedotteet. Paitsi vuosikokoustiedotetta tehtävänä oli saada mm 
artikkeleita, valokuvia ja runoutta ja vuosikokouspaikan kulttuuritarjontaa ja tietoja 
majoituksesta. Myös Joulutiedotteet vaativat osansa artikkeleineen ja painatuksesta 
huolehtimisineen.

Sukututkimuksen tiimoilta hän piti yhteyksiä moniin Väyrysiin, johon hänellä oli 
hyvät mahdollisuudet, olihan vuosikokouksissa kerätty osallistuvilta tietoja 
esivanhemmista ja lapsista sekä myös yhteystietoja.
Sukututkijana Eila oli vanhakantainen, tiedot pidettiin visusti pöytälaatikossa ja 
lähteitä ei kerrottu. Tästä oli suurta harmia sukukirjan laatimisessa. Vasta kun käytiin 
neuvotteluja kirjapainon kanssa aikataulutuksesta ja julkaisuajankohdasta, häneltä 
alkoi tippua tietoja. Lisäksi hän oli perustanut tietonsa suurelta osin vain rippikirjoihin, 
joissa kuten sukututkijat tietävät esiintyi virheitä.

Juhani A Väyrynen



14   Hyvää joulua! - Merry Christmas!

Perustajajäsen, sukututkija, pitkäaikainen 
hallituksen jäsen ja sihteeri Eila K. Oika-
rinen on poissa. Hän menehtyi pitkäaikai-
seen sairauteen 3.9.2014. 
Siunaustilaisuus pidettiin 19.9.2014 
Puolangan kirkossa.

In Memoriam

Eilalle

Nyt on ensimmäinen kerta kun lehteä ei lähetetä sinulle. Terveisiä sinne Taivastielle! 
Olit ahkera näissä sukuseuran asioissa. Sukututkimus oli sinun mieluisa harrastuksesi, 
josta hyötyi moni suku. Myös useita kirjoituksiasi ja piirustuksiasi oli sukuseuramme 
lehdessä. Sukukirjasta Wäyrysniitti-juuret löytyy kirjoituksiasi. Sukuseuran sihteerinä 
toimit useita vuosia

Olen tavannut sinut myös erilaisessa yhteydessä: ”lauluja korpien kätköistä” 
julkistamis tilaisuuksissa.  Olit järjestellyt hienot tilaisuudet, jossa esitettiin sinunkin 
kirjoittamia lauluja.

Olen iloinen, että olen tuntenut sinut. Muistan sinut runoista, lauluista, kirjoituksista ja 
piirustuksista lehtemme sivuilla.

Eeva-sihteeri.

Sukuseura Väyryset ry.
Kotisivu: www.vayryset.fi

Facebook: Sukuseura Väyryset ry
Sähköposti: sukuseura@vayryset.fi
Ylläpitäjän sp: yllapito@vayryset.fi
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Puheenjohtaja
Väyrynen Virpi
Saarenvainionkatu 13 A 5
33710  TAMPERE

vivayryn@sci.fi

Väyrysten sukuseuran hallitus

Väyrynen Juhani 
Jokitie 28 A 1
00780 HELSINKI 
040 754 3961 
juhani.vayrynen@kolumbus.fi
  
Väyrynen Taisto
Tornikuja 1 A
90440 KEMPELE 
040 565 1350 
taisto.vayrynen@mail.suomi.net
  
Väyrynen Anna-Liisa
Kontiotie 3 A 12
90530 OULU
040 568 4303
anna-liisa.vayrynen@oulu.fi  

Paavola Sauli
Saturnuksenrinne 2 D 38
01480 VANTAA 
044  264 7891 
saulip77@gmail.com
   
Väyrynen Pentti
Hannuntie 3-5 
98100 KEMIJÄRVI 
0400 220 752
pena.vayrynen@pp.inet.fi
  
Asikainen Harri
Taitoniekantie 8 A 19
40740 JYVÄSKYLÄ 
harri.asikainen@asikainen.net

Sihteeri
Väyrynen Eeva
Petkelkatu 1 B
89600  SUOMUSSALMI
0500 307 995
vayryneneeva@gmail.com

Varalla

Väyrynen Esko
Kallioisenkatu 6 A
33530 TAMPERE
050 308 3149
esko.vayrynen@koulut.tampere.fi

Väyrynen Pentti
Viertäjäntie 20 B 10
40320 JYVÄSKYLÄ
040 530 7029     
pena.vayrynen@luukku.com

Kairento Päivi 
Yrjönkuja 5 
91910 TUPOS 
040 738 4271
paivi.kairento@siikajoki.fi

Väyrynen Juhani
Metsänsyrjänkatu 10
33560 TAMPERE
03-3636425, 040-5178038
juhava@kolumbus.fi

Manninen Maire
Rantatie 20 C
91900 LIMINKA
040 521 7231
maire.manninen@liminkalainen.com

Lehikoinen Riitta-Liisa
Ylimännynkatu 24
33580  TAMPERE
wehmas@koti.soon.fi

Sukuseura Väyryset ry.
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