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Puheenjohtajan tervehdys
Vuosi autiopaikalla
Sain toissa vuonna sukuseuran puheenjohtajan nuijan, jota olen päässyt napauttamaan
jo muutamassa kokouksessa. Kokoukset ovat sujuneet hyvin. Olemme pohtineet
Väyrysniitin sisältöä, keskustelleet sukuseuran rahainhankinnasta. Sukukirja on
lähestulkoon myyty loppuun, vielä löytyy muutama kirja halukkaille. Jäsenmäärä ei
ole juurikaan kasvanut, joten pelkästään jäsenmaksuilla ei sukuseuraa pyöritetä.
Tarvitaan myös muuta varainhankintaa.
Sukuseuran hallitus tarjoa jäsenilleen myös mahdollisuuden tilata sukuseuran omaa
t-paitaa. Toivottavasti saamme innokkaita tilaajia, jotta saamme ensi kesän sukuseuran
kokouksessa käyttää sukuseuran logolla painettuja paitoja.
Perustimme vuosi sitten syksyllä Facebookkin sukuseuralle oman suljetun ryhmän,
joka on otettu käyttöön. Ryhmässä on muun muassa keskusteltu sukututkimuksesta, ja
sitä kautta on jaettu tietoa ja vastailtu kysymyksiin. Toivottavasti saamme jatkossa
myös jaettua tietoa. Sukuseuralla on myös omat nettisivut ja kaikille avoin Facebooksivusto, jota saa käydä peukuttamassa.
Next summer Väyrynen Family Association will have a Family Society meeting at
Suomussalmi. It would be a great if we would have at least some our American family
members attend this meeting too. There will be time to see other Family Association
members and a chance to see around beautiful Finnish nature up north at Suomussalmi.
Toivotan iloista joulun aikaa
Virpi Väyrynen
puheenjohtaja

Merry Christmas!
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SIHTEERIN PALSTA
Nyt, kun ensilumi on satanut, saattaa päästää vähän jouluiseen tunnelmaan, vaikka on
vielä lokakuu kun tätä kirjoitan.
Hallitus piti skypekokouksen 24.10. Asioina oli mm. päättää vuosikokouksen ajasta ja
paikasta. Lisäksi esillä olivat henkilövalinta-asiat sekä toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Jälkimäiset ovat lehdessä nähtävänä, mutta hallitus ei vielä tehnyt esitystä
hallituksen jäsenistä erovuoroisten tilalle.
Seuraava sukukokous pidetään Suomussalmella 9.7.2016. Samassa yhteydessä
voidaan järjestää oheisohjelmaa. Esimerkiksi käynti Hiljaisen kansan niityllä tai
Raatteen Portissa. Mahdollista on ajaa Kianta-laivalla Turjanlinnaan. Näistä
lisää seuraavassa Väyrysniitissä. Mutta merkitkää päivämäärä ja paikka jo nyt
muistiin! Lisäksi pyydän tarjouksia majoituspaikoista ja liitän ne kevään lehteen
ja laitetaan myös FACEBOOK:n.
Päätettiin myös esitellä tuotteita, joissa on sukuseuran logo. Esimerkiksi tpaitoja, solmioneuloja ja avaimenperiä. Jos niitä halutaan tilata, niin voidaan
tuoda myyntiin kesän kokoukseen.
Hyvät ”Väyrysläiset”! Sukuseuran hallitus pyytää ehdottamaan hallitukseen
jäseniä. Puheenjohtaja kertoo hallituksen tehtävät. Niitä ei ole paljoa, joten
rohkeasti vaan esittämään ja tulemaan mukaan toimintaan Sukuseura Väyryset
RY:n hyväksi!
Kiitos kaikille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksut. Nyt niitä tarvitaan kun kokous on
tulossa. Huomatkaa, että jäsenmaksut käytetään vain ja ainoastaan Sukuseuran
toimintaan. Tehdään ja lähetetään lehti, kustannetaan yleisessä kokouksessa kahvit ja
voidaan osallistua kustannuksiin myös oheisohjelman toteuttamiseksi, jos on varaa.
Hallitus on säästänyt pitämällä skypekokouksen kun se on ollut mahdollista.
Helmikuun kokouksessa on oltava läsnä, koska on tilien allekirjoitus. Silloin syntyy
myös jonkin verran kustannuksia. Mikään yhdistys ei toimi ilman rahaa, vaikka
tehtävistä ei makseta mitään. Toivottavasti hyvät jäsenet arvostatte tätä toimintaa niin,
että haluatte maksaa jäsenmaksun! Uusiakin jäseniä toivomme joukkoon. Hyvä jos
nuoret lähtee mukaan löytämään juuria ja tutustumaan sukulaisiin.
Toivon, että kaikki voivat viettää hyvä, rauhallisen ja virkistävän joulunajan!
Eeva

HINNASTO:
Jäsenmaksu 15,00 euroa yli 30 v ja nuoret 7,50 euroa
Sukukirja
60,00 euroa
Sukuviiri
5,00 euroa
4

Hyvää joulua!

The secretary column
Our next family meeting will take place in Suomussalmi on the 9th of July 2016. We
are planning some extra program for the day, for example a visit to Hiljaisen Kansan
niitty (The meadow of the silent people) or Raatteen portti (The gate of Raate). Or we
could arrange a trip on the boat Kianta to visit Turjanlinna. You’ll find more information about these items in our next Väyrysniitti.
But do put the date and the place down in your diary already! In addition, I wish to get
your offers for accommodation; I’ll publish them in our next edition coming out in
spring, and I’ll post them to Facebook, too. We also decided to show some products
with the logo of our family association, for instance T-shirts, tiepins and key holders.
If you want to order them, we can sell them at our summer meeting.
Dear members of the Family Väyrynen! The board of our family association asks you
to make suggestions for new members of the board. The chairman will inform new
members of the tasks of the association. They are few, so please don’t hesitate to make
suggestions and join the work for the good of the Family Association of the Family
Väyrynen ry.
I wish you all a good, peaceful and stimulating Christmas season!
Eeva Väyrynen
Translated by Päivi Kairento

Väyrysniitin tekeminen

Taitto ja tulostus:

Asiakirjat ja kirjoitusten kokoaminen:
Kannen kuva:
Kirjoittajat:

Merry Christmas!
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Mukaan sukuseuran hallitukseen
Kiinnostaako sinua sukuseuran toiminta? Kesällä on jaossa hallituspaikkoja
Suomussalmella sukuseuran kokouksessa, jossa kenellä tahansa sukuseuran jäsenellä
on mahdollisuus tuoda äänensä esille ja vaikuttaa.
Sukuseuran hallitus kokoontuu muutaman kerran vuodessa, joten kokouksia ei ole
kovin usein. Helmikuun lopussa käymme läpi tilit ja mietimme miten sukuseuran
toimintaa voidaan kehittää. Tämä kokous on yleensä pidetty Oulun seudulla, viimeksi
Limingassa. Loka-marraskuun taitteessa pidämme toisen kokouksen, joka on kahtena
viime vuotena pidetty Skypen välityksellä. Tällöin ei ole kenenkään tarvinnut
matkustaa ja kuitenkin netin välityksellä olemme saaneet pidettyä vallan mainion
kokouksen. Tässä kokouksessa päätetään muun muassa Väyrysniitin sisällöstä.
Joka toinen vuosi pidetään sukuseuran sääntömääräinen kokous kesällä. Hallitus
kokoontuu tällöin myös keväällä, jolloin käydään läpi kokoukseen liittyviä asioita ja
valmistellaan siten kokousta. Hallitustoiminta ei siis ole aikaa vievää puuhaa, vaan se
on yhdessäoloa ja asioiden viemistä eteenpäin. On hyvä, että hallituksessa on
edustettuna sukuseuran jäseniä eri puolilta Suomea. Rohkeasti vain mukaan
hallituksen toimintaan.

Valkolan vapriikki
Valkola, Puolangan lukkarin talo, lienee useimmille tuttu. Valkola perustettiin jo
1850-luvulla, mutta Valkolan nimen se sai pari vuosikymmentä myöhemmin.
Vapriikki on yleisesti käytetty nimi suksiverstaasta. Useimmat suksisepät
työskentelivät pirteissään, jolloin käytettiin varsin usein nimitystä ”pirttiverstas”.
Voimme vain arvailla, millainen oli Valkola sata vuotta sitten. Haastattelutietojen
mukaan suksia on ollut lukkarilan orsilla.
Puolangan lukkari Juho Hiltusella oli poika, jonka nimi oli myös Juho. Tämä
nuorempi oli koulutukseltaan kansakoulunopettaja. Sattui niin, että vuosi 1902 oli
katovuosi. Puolankalaiset rupesivat hätätyönä tekemään suksia. Se työ ei ollut mitään
pientä nikkarointia, vaan sitä voidaan kutsua ansiokotiteollisuudeksi. Kirkonkylällä
Valkolassa otettiin vastaan suksia, jotka markkinoitiin Ouluun. Valkolassa sukset
saivat viimeistelyn. Suksien pintatyöt tarkistettiin ja korjailtiin. Hinnoitellut suksiparit
täyttivät varastot, joten lukkarin asuinhuoneen orsillekin vietiin.
Eila K. Oikarinen
kokoelmasta Elämänlanka, rokulipomon pikkutarinat
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Sukuseuran tuotteita myytävänä
Sukukirja: Wäyrysniitti Juuret 60,00 €
Sukuviiri (n. 30 cm korkea)

5,00 €

Jäsenmaksu: alle 30 vuotiailta 7,50 € / vuosi

Isännänviiri:

muilta

15,00 € / vuosi

30x300cm

40x400cm

45x500cm

50x600cm

53,00€

66,00€

87,00€

104,00€

Isännänviirin
voi itse tilata
Helsingin Lipputehtaalta

Helsingin Lipputehdas Oy
Karvaamokuja 4
FIN-00380 Helsinki
puh. +358 9 561 7220
fax. +358 9 561 72250
www.helsinginlipputehdas.fi

TILAUS: sukuseura@vayryset.fi

T-paita
Kuvankaltainen t-paita on tulossa tuotevalikoimaamme, jos kiinostusta löytyy. Jos siis
olisit halukas ostamaan korkealaatuisen
t-paidan sukuseuran logolla tai kuvalla (voi
poiketa kuvan asettelusta) kerrothan siitä
sukuseuran toimihenkilöille. Ennakkotilaus
ei ole sitova ja päätös t-paitojen teettämisestä tehdään jos tilausmäärä on vähintään 20
paitaa.
Paidan hinnaksi tulee n. 20€

Merry Christmas!
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KEMP FAMILY REUNION – JUNE 2015
At the end of June, the remaining grandchildren and some great-grandchildren of John
and Johanna Kemp (Juho Kemppainen and Johanna Vayrynen – Table 1306 in
Juhani’s book), the names we knew them by, gathered in their American town of Lake
Norden, South Dakota. Since our last reunion in 2004, several of us cousins have died.
The town is where many relatives from Finland settled according to Juhani
Vayrynen’s book. Indeed, it was a comfort to learn from Juhani that, when Grandma
Kemp came to America with her first child, Charlie (Kalle Julmari), that she did not
travel alone. Her sister Kristiina (Table 1332) traveled with her and settled near
Bismarck, North Dakota.
Lake Norden is an attractive prairie town of about 450 residents with many lakes as
would be found in Finland. The café that was our favorite gathering place is gone
replaced by a much larger restaurant and bar where we had most of our meals. There is
now a large milk processing plant that employs almost 200 employees and has helped
increase the population of the town.
Some things in town have never changed from our childhood. Cousin Sheldon Koisti
(Table 1324) lives in Lake Norden and is still the proprietor and mechanic of the
garage that his grandfather built in 1916, the house our grandparents moved to when
they left the farm is still there and owned by their great-grandson Larry Barnett , and
several of us stayed in the cabins that were built and owned by neighbors Mr. and Mrs.
Vayrynen, perhaps relatives, when we were children.
Some of us went to the new town museum. There we saw all kinds of farm equipment,
antique furniture and quilts, pictures of high school graduating classes, including
cousins, who graduated long ago. Most fun was seeing a milk separator, like I watched
my cousin Donny Hiltunen (Table 1321) use when I was a kid, a butter churn like
Aunt Olga Hiltunen (Table 1321) used, and a “pee-pot” like my sister I used at
grandma’s house as kids instead of going to the out-house in the dark of night. You
know you are old, when antique objects in a museum, are familiar from your own past!
Much of what we did was eat, talk and catch-up. Few of us live near each other. My
husband and I live 2,000 – 3,000 miles (3,200 – 4,800 kilometers) from nearly all of
my cousins and my sister. So we were all thrilled to see each other!
On Saturday afternoon, we met at the Senior Center for munchies and conversation. I
made a display board to show part of our trip to Finland three years ago. It had
pictures of the land that Grandma Kemp grew up on in Suomussalmi, the War
Memorial in Suomussalmi, and pictures of Juhani, Taisto, Raija, and Eeva who were
so helpful and welcoming to us. I also had out Juhani’s book, genealogy chart and
little flag of the Vayrenen Association. My cousins were impressed by the work done
to document the Vayrenen family.
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We then had dinner across the street at the Bullpen. Cousin Sheldon’s son-in-law,
Richard Jensen, surprised us all by paying for the dinner of about 15 of us. The
waitress said she loved to watch the faces of customers when told they didn’t have to
pay for their meal! She saw many shocked faces that evening. After dinner, we
watched Sheldon’s grandchildren set off fire works in their back yard.
I wanted us each to have a souvenir of our reunion. I make baskets, so I made about 30
of them to send ahead. There were a few extras that I gave to the restaurant staff that
prepared such delicious meals for us.
As we are getting older, we have decided we will gather next in 2018 and hope we will
all still be able to attend. I hope then our distant cousin Lillian Hoika (Table 1428),
who spent many years in Lake Norden, also will be able to attend.
Judith Maynard

THE PURPOSE OF SNOW
Perhaps the purpose
Of snow is to conceal
Cold drabness
In winter,
Which we notice
In Washington
Most Christmases,
As if for a time
Every tree and shrub
Has come dressed
To the nines
For a celebration
In sparkling white
Splendor.
But most of all
Snow falls
To grant a wish
On Christmas morning
For the child
In us all.
Carolyn Caines

Merry Christmas!
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
1

YLEISTÄ

Tarkoituksena on tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa ja edistää yhteishenkeä ja
kiinnostusta suvun yhteistä historiaa, mutta myös tulevaisuutta kohtaan.
2

TOIMINTA

Sukuseuran jäsenistöä kannustetaan osallistumaan aktiivisemmin sukuseuran
toimintaan, sukuseuran lehden julkaisuun, ehdottamaan aineistoa kotisivuille ja
sukututkimukseen Väyrysniitissä ja kotisivuilla voisimme julkaista
merkkipäivätapahtumia ja –uutisia, sekä muita juttuja.
3. TAVOITTEET
Jäsenmäärän kasvattaminen. Jäsenmaksujen saaminen kaikilta maksuvelvollisilta
jäseniltä, jotta voisimme kehittää toimintaamme. Yhteydenpidon helpottaminen esim.
sähköpostiosoitteiden muodossa.
Kirjojen myynti.
4. KOKOUSTOIMINTA
Hallitus pitää kokouksia tarvittaessa. Tilikokous on helmikuussa. Yleiskokous
pidetään Suomussalmella 9.7.2016.
5. TIEDOTTAMINEN
Väyrysniitti lähetetään touko-kesäkuun vaihteessa ja marras-joulukuun vaihteessa.
Kokouksesta ilmoitetaan paikallislehdessä.
6. MUUTA
Kokouksen oheisohjelma

HALLITUS
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY
TALOUSARVIO 2016

TULOT
Jäsenmaksut
Kirjatulot 2*60
t-paidat tulot 25 *20
Viirit 2x5
Korkotulot

€
1860,00
120,00
500,00
10,00
20,00
2510,00

MENOT
Tiedottaminen
Toimisto- ja postikulut
Pankkipalvelumaksut
Kokousmatkat ja -kulut
Muistamiset
Menot viireistä
menot t-paidoista
Kirjamenot 2*20
Muut kulut
Tilikauden alijäämä

1200,00
350,00
95,00
450,00
100,00
10,00
460,00
40,00
40,00
-235,00
2510,00

Merry Christmas!
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Christmas Memories of the “Little White Church”
Over one hundred years ago my Grandfather, Antti Wayrynen, his brother, sisters, and
a dozen families from Puolanka Oululaani Finland settled in Washington State in the
rugged, timbered hills overlooking the Columbia River.
The families preserved their language and traditions by gathering in homes. They
founded the Finnish Congregational Church in March 1916 and as their families grew
built a little white church in 1925. It became the center of community life for those
living on “Puolangan Hilli” as they affectionately called the area.
The most anticipated event of the year was Christmas. In the early years when my
Mother was a child, worshipers made their way through the snow to the front door.
They were greeted by the glow of candles on the window sills and the warmth of the
fire built in the large black potbellied stove.
A large tree cut from the nearby woods stood in the corner decorated with strings of
popcorn and cranberries. The candles on the tree were lit for a very short time. Guitar
players performed music and the choir sang. After the service supper of meat and
potato stew was served and the children passed out Christmas cards while they waited
expectantly for Joulu Pukki. He passed out wonderful treats of apples, oranges, and
candy to the delighted children.
As the years passed my Mother, her cousins and friends became parents themselves
and we children also had the tradition of attending Christmas Eve services at the
“Little White Church.” We no longer expected snow on the ground since it usually
came in January and February. Electricity had replaced candles so we were greeted by
sparkling lights on the tree and store bought decorations. Through the years some
things remained the same. The fire in the large black stove still warmed the room, the
choir sang, and children still anticipated the arrival of Joulu Pukki. We were delighted
to receive oranges and candy from him.
In time young people in the Finnish community grew up and moved away but always
returned for the special Christmas Eve services held until 1968. Sadly with the passing
of the older generation and fewer members to do the work there came a time when the
lights were dimmed and the stove grew cold. Unfortunately the church was torn down
in 1970’s.
Now when our families gather for the holidays we are warmed by the memories of our
childhood and the Christmas Eve services in the “Little White Church.”
Maila Rinta Cadd …Christmas 2015
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”Pienen Valkean Kirkon” Joulumuistoja
Yli sata vuotta sitten isoisäni Antti Wäyrynen, hänen veljensä ja sisarensa sekä
kymmenkunta perhettä Puolangalta Oulun läänistä Suomesta asettuivat asumaan
Washingtonin osavaltioon rosoiselle, puiselle kukkulalle, josta on näkymä Columbia
joelle.
He säilyttivät kielensä ja kulttuurinsa kokoontumalla koteihin. He perustivat
suomalaisen seurakunnan maaliskuussa 1916 ja kun heidän perheensä kasvoi,
rakennettiin pieni, valkea kirkko 1925. Siitä tuli yhteisön keskus heille, jotka asuivat
”Puolangan mäellä” kuten he hellästi aluetta kutsuivat.
Odotetuin tapahtuma oli joulu. Alkuvuosina, kun äitini oli lapsi, palvojat kulkivat
lumista tietä ovelle. Heitä tervehti ikkunalaudoilla olevien kynttilöiden hehku ja isoon,
mustaan, pulleamahaiseen uuniin oli sytytetty tuli, joka lämmitti tulijoita.
Iso puu, joka oli kaadettu lähimetsästä, seisoi nurkassa ja oli koristeltu maissi- ja
karpalonauhoin. Kynttilät puussa olivat sytytetty vain hyvin lyhyeksi ajaksi. Kitaran
soittajat soittivat musiikkia ja kuoro lauloi. Jumalanpalveluksen jälkeen tarjoiltiin lihaperunamuhennosta ja lapset jakelivat joulukortteja samalla kun he malttamattomina
odottivat joulupukkia. Hän jakoi omena, appelsiini ja karamelli makupaloja
ilahtuneille lapsille.
Vuodet vierivät ja äidistäni, hänen serkuistaan ja ystävistään tuli vanhempia ja myös
me lapset osallistuimme ”Pienen valkean kirkon” perinteiseen jouluaaton
palvelukseen. Me emme enää odottaneet lunta maahan ennen kuin tammihelmikuussa, jolloin se tavallisesti tuli. Sähkö on korvannut kynttilät, joten meitä
tervehti loistavat kynttilät puussa ja kaupasta ostetut koristeet. Vuosia jotkin asiat
pysyivät samanlaisina. Suuren, mustan uunin tuli lämmitti huonetta, kuoro lauloi ja
lapset yhä odottivat joulupukin saapumista. Me ilahduimme häneltä saamistamme
appelsiineistä ja karkeista.
Aikanaan nuoret ihmiset Suomalaisessa yhteisössä kasvoivat ja muuttivat pois, mutta
aina palasivat jouluaaton Jumalanpalveluksen, jota pidettiin aina vuoteen 1968 saakka.
Valitettavasti vanhemman sukupolven mentyä ja työntekijöiden vähenemisen takia tuli
aika, jolloin valot olivat sammutetut ja uuni jäähtynyt. Ikävä kyllä, kirkko purettiin
1970-luvulla.
Nyt kun kokoonnumme lomalla meitä lämmittää lapsuuden ”Pienen valkean kirkon”
Jouluaaton palveluksen muisto.

Merry Christmas!
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Tampere 10.11.2000/Juhani Väyrynen
POHJOIS-POHJALAISIA SUKSIMESTAREITA 100-VUODEN TAKAA
1800-luvulla oli suksentekeminen muuttunut teollisuudeksi, josta moni mies
Torniojokilaaksossa ja Kajaanin seuduilla sai elantonsa perheelleen.
Maanviljelysseurat pitivät 1800-luvun loppupuolella käsityönäyttelyitä, joissa myös
suksia on ollut näytteillä. Puolankalainen Matti Väyrynen oli saanut palkintoja
suksistaan Koivikon näyttelyssä Muhoksella 1882 sekä Turun ja Kajaanin
maanviljelysnäyttelyissä 1888. Muita tämän ajan suksimestareiksi mainitaan Esa
Mustonen, Matti Hyttinen, Matti Oikarinen, Elias Moilanen ja J. Mikkonen Kainuusta.
Myöhemmin alettiin pitää varsinaisia suksinäyttelyitä, joista ensimmäisenä on
pidettävä suksinäyttelyä, jonka urheilulehden Sporten´in toimittaja järjesti 1883
Helsingissä. Tämän ollessa ensimmäinen suksinäyttely ei siihen ilmestynyt kuin 15
paria suksia, joista enin osa oli Kajaanin seudulla tehtyjä. Ensimmäisen palkinnon sai
Johan Mikkonen Ristijärveltä 40 mk.
Sitten piti Uljas-lehden toimittaja suksinäyttelyn Helsingissä talvella 1887 ja
maaliskuun numerossa julkaistiin kilpailun tulokset. Matkasuksista Kajaanin mallia
ensimmäisen palkinnon 40 mk sai Kalle Kemppainen Paltamon pitäjän Melalahden
kylästä, toisen palkinnon 25 mk Abel Väisänen Puolangan pitäjän Kotilan kylästä,
kolmannen palkinnon 20 mk Eero Hyttinen Puolangan pitäjän Väyrylän kylästä,
neljännen palkinnon 15 mk Matti Väyrynen Väyrylän kylästä ja viidennen palkinnon
15 mk Olli Huovinen samasta Puolangan Väyrylän kylästä.
Sittemmin Oulussa pidettiin useita suksinäyttelyitä. Ensimmäinen pidettiin v. 1889.
Suksia kerrotaan olleen yli 60 paria ympäri Oulun läänistä. Palkintoja saivat:
1:nen palkinnon 25 mk Salomon Anunti Ylitorniolta.
2:nen palkinnon 15 mk Elias Väisänen Muhoksen Sanginjoelta.
3:nen palkinnon 10 mk Aapeli Väisänen Puolangalta.
4:nen palkinnon 10 mk Lassi Haapala Puolangalta.
5:nen palkinnon 10 mk Matti Klint Kemistä.
6:nen palkinnon 6 mk Kalle Kemppainen Paltamosta.
7:nen palkinnon 5 mk H. Moilanen Oulusta.
8:nen palkinnon 5 mk Oskar Anunti Ylitorniosta.
9:nen palkinnon Matti Väyrynen Sotkajärveltä.
10:nen palkinnon Matti Karjalainen Puolangalta..
11:nen palkinnon Joeli Mäkäräinen Puolangalta.
Kiitoslause annettiin Matti Väyryselle Puolangalta ja Risto Väisäselle Puolangalta.
16
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Vuonna 1890 pidettiin suksinäyttely Oulussa maaliskuu 13-15 päivinä. Näyttelyyn oli
asetettu näytteille noin 30 paria suksia, jotka olivat Oulun läänistä paitsi yksi pari
Sammatista ja kaksi paria norjalaisia mäenlaskusuksia, jotka oli lähetetty näyttelyyn
Tampereelta. Palkintoja saivat Pekka, Salomon ja Oskar Anunti Ylitorniosta, Matti
Ritola Haapavedeltä, Juho Heikka Ylitorniosta, Aukusti Väliaho Olhavasta, Matti ja
Paavo Väyrynen Muhokselta, Kalle Eskelinen Iisalmesta, Lassi Heikkinen
Puolangalta, Jaakko Väyrynen Säreisniemeltä. Kustaa Komulainen Sotkamosta ja
Elias Juntunen Iistä.
Suksimalleja oli useita: mm. Kajaanin suksi, Pudasjärven suksi, Haapaveden suksi, Iin
suksi ja Tornion suksi. Suksinäyttelyiden palkinnot jaettiin malleittain. Antti Väyrysen
kerrotaan tehneen Kajaanin suksea tunnetuksi Tampereen seudulla.
Myöhempien suksinäyttelyiden palkinnonsaajina mainitaan Matti Väyrynen
Kiimingistä, Paavo Väyrynen vanhempi ja nuorempi Muhokselta, A. Väisänen, Matti
Väyrynen, Heikki Oikarinen ja Matti ja Erkki Hyttinen, Lassi Heikkinen, J.
Mäkäräinen, Lassi Hiltunen ja Jussi Keränen Puolangalta, Jussi Heikkinen, Samuli
Moilanen, J. Pääkkönen, Joonas Kemppainen, Paltamosta, ja Matti Karjalainen
Sotkamosta, Heikki Mikkonen Ristijärveltä. 1900-luvun puolelle näyttelyihin tuli
mukaan paltamolainen Antti Sivonen, puolankalaiset Jaakko Väisänen, Antti
Seppänen ja Matti Oikarinen sekä mm. Juho, Emil ja Heikki Lampinen Porvoosta,
josta lienee alkanut Lampisen suksiteollisuus.
Tosiallisesti edellä mainittu Matti Väyrynen s. 1858 asui Yli-Kiimingissä ja hän oli
kuuluisa suksiseppä. Paavo Väyrynen vanhempi s. 1833 ja nuorempi s. 1870 asuivat
tosiasiallisesti Utajärvellä. Matti ja Paavo olivat veljeksiä ja v, 1833 syntyneen
Paavon poikia. Matti oli muuttanut Utajärveltä Yli-Kiiminkiin 1890.

Merry Christmas!
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Lea Korhonen
Eikös kukaan ole tuntenut mun isän äidin isää Simo Pekanpoika Väyrynen
s.11.10.1858,vaimo Anna Isakintytär Mikkonen,Väyrynen s.18.4.1855,V-sukupolvi
muutama nimi Eeva Stina Moilanen,Väyrynen, Franz Isak Heikinpoika Mikkonen
s.4.10.1825, Maria Yrjöntytär Kela,Mikkonen s.24.1.18?6, Edelleen löytyy nimiä:
Mikkonen,Kela,Kohonen,Kyyhkynen,Lappalainen,Kuisma,Ollikka,Welling,Kuosa,Ka
rjalainen,Veijalainen,Laalo,InkinenKärkäs,Akkanen,Hakulinen. Miten hemmetissä voi
olla noin paljon nimiä. Laitoin ainoastaan sukunimet,jos kävisi tuuri ja saisi jotain
johtolankoja isästäni ja hänen lapsuudestaan ja nuoruudestaan.Muut tuntomerkit tosi
tumma tukka,siniset silmät pituus noin 175 cm oli nuorena joskus Lappeenrannan
rakuunoissa. Älkää nyt naurako miul ko miust on mukava saahaa isästäin jottain
tietoo. Etenkii jos jollain löytyis vaik valokuva. Mius issäin olt kova haastamaan.

Sukuseura Väyryset ry.
Kotisivu: www.vayryset.fi
Facebook: Sukuseura Väyryset ry
Sähköposti: sukuseura@vayryset.fi
Ylläpitäjän sp: yllapito@vayryset.fi
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Hyvää joulua!

Sukuseura Väyryset ry.

vivayryn@sci.fi

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

Väyrysten sukuseuran hallitus

Varalla

Väyrynen Juhani
Jokitie 28 A 1
00780 HELSINKI
040 754 3961
juhani.vayrynen@kolumbus.fi

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

Väyrynen Taisto
Tornikuja 1 A
90440 KEMPELE
040 565 1350
taisto.vayrynen@mail.suomi.net

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

Väyrynen Anna-Liisa
Kontiotie 3 A 12
90530 OULU
040 568 4303
anna-liisa.vayrynen@oulu.fi

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

Paavola Sauli
Saturnuksenrinne 2 D 38
01480 VANTAA
044 264 7891
saulip77@gmail.com

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

Väyrynen Pentti
Hannuntie 3-5
98100 KEMIJÄRVI
0400 220 752
pena.vayrynen@pp.inet.fi

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

Asikainen Harri
Taitoniekantie 8 A 19
40740 JYVÄSKYLÄ
harri.asikainen@asikainen.net

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

Puheenjohtaja
Väyrynen Virpi
Saarenvainionkatu 13 A 5
33710 TAMPERE

Merry Christmas!
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E.Väyrynen
Petkelkatu 1 B
89600 SUOMUSSALMI

