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Hyvää joulua! - Merry Christmas!

Puheenjohtajan tervehdys
Potkua toimintaan
Viime kesänä Tampereen plikka matkusti ensin yöjunalla Kempeleeseen ja sieltä
Väyrysen Taiston kyydillä aina Suomussalmelle asti sukukokoukseen. Matka taittui
kuin huomaamatta Taiston tarinoita kuunnellessa.
Meitä oli yli toistakymmentä osallistujaa sääntömääräisessä vuosikokouksessa.
Kokous eteni rauhalliseen tahtiin hyviä päätöksiä tehden. Tulevaa toimintaa pohtiessa
virisi esille, että sukuseura voisi järjestää retkiä kuten esimerkiksi kesäisen retken.
Olihan jo Suomussalmelle matkustaminen itselleni jo kerrassaan kesäretki, miksipä ei
yhteinen retki voisi olla oiva tapa tavata muita sukuseuran jäseniä. Kokouksen jälkeen
saimme särvintä syödäksemme ja kuulimme tarinaa Vanhasta Kurimosta. Päivä jatkui
vielä Turjanlinnan risteilyllä. Vaikka olikin hieman sateinen päivä, oli mielenkiintoista
kuulla tarinoita Ilmari Kiannosta ja hänen Turjanlinnan synnystä ja tapahtumista.
Kesän kokouksessa Sukuseuran pitkäaikainen sihteeri Eeva Väyrynen ilmoitti, että hän
haluaisi luopua sihteerin paikasta. Nyt meillä on haussa sihteerin. Kiinnostaisiko sinua
sukuseuran toiminta ja innostuisit uudesta tehtävästä?
Hallituksen marraskuisessa kokouksessa tuli retkitoiminnan järjestämisen ohella esille
myös sukuseuran aluetoiminnan virittäminen. Sukuseuramme jäsenistöä on keskittynyt
tietyille alueille, joten olisi kiva tavata muita ja saada oppia omasta suvusta uutta.
Rauhaisaa joulun aikaa
Virpi Väyrynen
sukuseuran puheenjohtaja
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SIHTEERIN PALSTA
Hyvää joulunalusaikaa! Lumi suli täältä Kainuustakin melkein kokonaan, mutta välillä
kyllä on ollut oikein talvista. Ainakin minua paleli pari viikkoa sitten. Nyt on
marraskuun 20. päivä ja vielä kuukauden päivä lyhenee. Joulun odotus on kuitenkin
mukavaa kun monenlaiset jouluvalot valaisevat ulkona ja sisällä.
Virpi Väyrynen jatkaa puheenjohtajana ja Harri Asikainen on valittu
varapuheenjohtajaksi.
Sihteeri
Sukuseura etsii uutta sihteeriä. Tehtävistä on erillinen juttu tässä lehdessä. Sukuseuran
jäseninä on varmasti monta henkilöä, jotka ovat hyviä siihen tehtävään. Esiintuloa
kaivataan! Minä aloitin sihteerin tehtävät tässä yhdistyksessä 1999. Viime
vuosituhannella olen aloittanut myös rahastonhoitajan tehtävät ja voin jatkaa siinä, jos
tarvitaan.
Jäsenmaksu ja muut tulot
Jäsenmaksu vuosina 2017–2018 on 20 euroa ja nuorilta 10 euroa. Ei tarvitse joka
vuosi muistella, jos maksat nyt 200 euroa. Silloin merkitään ainaisjäseneksi. Nyt kun
kaikki kirjat ovat myyty, tulee jäsenmaksusta entistä tärkeämpi tulolähde sukuseuralle.
Viirejä on vielä myytävänä. Sen saa viidellä eurolla. Lähetyskuluja tulee muutama
euro lisäksi.
Aluetoiminta ja retkiasia
Sukuseuran kesän kokouksessa oli jo puhe, että olisi mukava kokoontua välivuonnakin
vaikka retken merkeissä. Millainen se retki voisi olla? Milloin ja mihin tekisimme vai
olisiko esimerkiksi laivaristeily? Tämä epävirallinen kokoontuminen olisi jokaisen itse
kustannettava. Ehdotuksia hallitukselle voi lähettää tai kirjoittaa sukuseuran Facebooksivulle.
Toisaalta hallitus suunnitteli, että muodostettaisiin alueellista tai sukuhaaroittain omaa
toimintaa. Alueille valittaisiin vastuuhenkilö, joka huolehtisi oman alueensa
toiminnasta. Alueittain voi pitää omaa Facebook ryhmää tai käyttää hyväksi
sukuseuran alla olevaa tapahtumasivua.
HYVÄÄ JOULUA KAIKILLE!
Eeva Väyrynen
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Secretary’s column
Christmas is coming soon. It is nice to wait for it. Many kind of lights are shining
both outside and in the houses.
Virpi Väyrynen is continuing as a chairman. Harri Asikainen was elected as a vice
chairman.
The Family Association is looking for a new secretary.
The membership fee for years 2017 – 2018 is 20 euros and 10 euros for young people.
All the books have been sold. Pennants are still available, they cost 5 euros plus some
mailing expenses.
Regional activities and trip issue
The board of our Family Association is planning regional activities or activities for
different stems of the family. For each region should be elected a person responsible
for action. Each region could keep their own Facebook – group or use Family Associations own Facebook – page.
Merry Christmas for everyone!

Väyrysniitin tekeminen
Asiakirjat ja kirjoitusten kokoaminen: Eeva Väyrynen
Kannen kuva: Sukukokoukseen osallistujat 9.7.2016.
Kuva: Taisto Väyrynen
Kirjoittajat: Virpi Väyrynen, Eeva Väyrynen, Markku
Kovaniemi, Maire Manninen, Raija
Väyrynen, Jaska Rinta, George Wayrynen,
Carolyn Caines
Taitto ja tulostus: Sauli Paavola / ZalePrint
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Kutsumme teitä Väyrysten sukuseuran jäsenet ideoimaan yhteistapaamisia
Sukuseuralle on tullut kyselyjä Väyrysten sukuun kuuluvien henkilöiden
yhteistoiminnan aktivoinnista. Olemme hallituksen kokouksessa pohtineet keinoja
millä tavoin voisimme parantaa seuran jäsenten yhteistä toimintaa.
Kutsumme kaikkia teitä sukuseuran jäsenet ideoimaan hallituksen kanssa
toimintatapoja, joilla voisimme lisätä yhteisöllisyyttä. Kaikki te, jotka olisitte
kiinnostuneet Väyrysten sukuun kuuluvien alueellisen toiminnan kehittämisestä, voitte
ottaa yhteyttä allekirjoittaneisiin henkilöihin, Maireen
maire.manninen@liminkalainen.com, 040 521 7231, Anna-Liisaan
avayryn@gmail.com, 040 568 4303 ja Taistoon taisto.vayrynen@gmail.com, 040
565 1350.
Olemme Oulun seudulla suunnittelemassa tapaamista lähiseudun Väyrysen sukuun
kuuluvien henkilöiden kanssa, tai sukuun kuuluvien henkilöiden, jotka voisivat tulla
Ouluun ideointitapaamiseen. Ideana on koota Oulun seudun Väyryset tapaamaan
toisiaan kahvittelun merkeissä. Lähdemme siis avoimin mielin alueellisiin
yhteistapaamisiin. Haastamme jo tässä joulutervehdyksessä kaikkia teitä Väyrysten
suvun jäseniä innostamaan lähipiiristänne yhtä uutta jäsentä liittymään mukaan
sukuseuratoimintaan.
Paikallislehdessä ilmoittelua
Aiomme ilmoittaa Oulussa ilmestyvässä Kalevassa tapahtumat -palstalla
aluetapaamisesta. Jos muuallakin, pitkin Suomen niemeä olisi kiinnostusta
samanlaiselle toiminnalle, kerromme mielellämme kokemuksiamme. Monilla sanoma/paikallislehdillä on varmasti seurojen toiminnasta ilmoittamiseen osoitettuja ilmaisia
palstoja. Sukuseuralla ei ole varattuna rahoja maksullisiin ilmoitteluihin, joten kuluja
ilmoittelusta ei seuralle saa tulla. Jos saisimme käynnistettyä eri alueille
lähitapaamisia, voisimme olla yhdessä suunnittelemassa laajemman alueen
sukuseuratapaamisia ja olisimme jo hyvin verkostoituneet ennen seuraavaa sukuseuran
yhteistapaamista kesällä 2018.

6

Hyvää joulua! - Merry Christmas!

Sukuseuran toiminnasta tiedotetaan sukuseuran fb-sivuilla. Aluetapaamisiin kutsumme
teitä facebookin kautta. Jos kiinnostuneita aluetoimintaan löytyy, voimme myös
perustaa Skypessä ryhmän, jonne kunkin alueen sukuseuralaiset voivat liittyä.
Jäseniin, jotka eivät käytä nettiä aktiivisesti, voimme olla muuten yhteydessä. Heille
voimme soittaa jos ilmoitatte yhteystietonne alla olevien henkilöiden
puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Kaikkialla ei ole tarpeenkaan olla
samanlaista toimintaa, vaan haluamme että ympäri Suomea löytyisi monenlaisia tapoja
yhteistoiminnallemme. Yhtenä tapana on perustaa Sukuseura Väyryset fb-sivuille
sukuhaarojen omia ryhmiä, kuten nyt marraskuussa on perustettu Taikkolan Heikki ja
Johanna Väyrysen jälkeläisille oma ryhmä.
Yhteistyöterveisin,
Maire, Anna-Liisa ja Taisto

Maire Manninen
Anna-Liisa Väyrynen
Taisto Väyrynen

maire.manninen@liminkalainen.com, 040 521 7231
avayryn@gmail.com, 040 568 4303
taisto.vayrynen@gmail.com, 040 565 1350
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Vayrynen Christmas
My wife, Marcia, and I spent 3 weeks in Finland this past summer to reconnect with
relatives and friends. It had been 13 years since our last trip. Since my mother’s
family hails from Puolanka, we spent time visiting with my Wayrynen relatives.
In 2010 we had the opportunity to meet my second cousin Taisto Vayrynen who was
visiting Washington State, USA. My grandfather, Antti Wayrynen, and several of his
siblings had emigrated from Puolanka and settled in Longview, Washington. Taisto
wanted to see where his uncles and aunts had settled and meet his American cousins.
We were encouraged to visit Finland.
We reconnected with Taisto and his wife Raija when we visited Kempele. We had the
opportunity to see several old photos, recognizing several relatives. The following day
we drove to Puolanka and visited the old homestead site where my grandfather would
have once lived.
One of the most impactful moments for me personally was learning how big a
sacrifice the Wayrynen family made during the Winter War and Continuation War. So
many fathers, sons, husbands, and uncles fell in action defending Finland’s freedom. I
never realized how large this sacrifice was. I’m so proud to be a Wayrynen and look
forward to meeting more cousins on our next visit.
Jaska Rinta
th
21012 NE 10 Ave
Ridgefield, Washington 98642
USA

Picture on next page: Jaakko ja Marcia Rinta, Eeva from Särkijärvi and Raija Väyrynen on the front of Church of Puolanka

Viereisen sivun kuvassa ovat Jaakko ja Marcia Rinta, Eeva Särkijärveltä ja
Raija Väyrynen Puolangan kirkon edessä.
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Vierailu Suomessa
Vaimoni Marcia ja minä olimme viime kesänä kolme viikkoa tapaamassa uudelleen
sukulaisia ja ystäviä Suomessa. Oli kulunut 13 vuotta edellisestä matkasta. Äitini suku
on kotoisin Puolangalta. Kävimme tapaamassa sukuani, Väyrysiä.
Vuonna 2010 meillä oli mahdollisuus tavata pikkuserkkuni Taisto Väyrynen, joka oli
vierailulla Washingtonin osavaltiossa USA:ssa. Isoisäni Antti Wäyrynen ja hänen
useat sisaruksensa muuttivat Puolangalta Longviewiin Washingtonissa. Taisto halusi
nähdä, minne sedät ja tädit olivat asettuneet ja tapasi heidän jälkeläisiään. Me
rohkaistuimme vierailemaan Suomessa.
Tapasimme Taiston ja hänen vaimonsa Raijan uudelleen, kun vierailimme
Kempeleessä. Meillä oli mahdollisuus nähdä vanhoja valokuvia tunnistaen useita
sukulaisia. Seuraavana päivänä ajoimme Puolangalle ja vierailimme vanhalla tilalla,
jossa isoisäni oli asunut.
Yksi vaikuttavimmista hetkistä minulle oli saada tietää, kuinka suuren uhrauksen
Väyrysten suku teki Talvisodan ja Jatkosodan aikana. Monet isät, pojat, aviomiehet ja
sedät kaatuivat sodassa Suomen vapautta puolustaessaan. En koskaan tajunnut, kuinka
suuri uhraus se oli. Olen ylpeä, kun olen Wäyrynen, ja odotan kovasti tapaavani lisää
serkkuja seuraavalla vierailullamme.
Jaska Rinta
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
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.
Sukuseura järjestää retken jäsenilleen.
Hallitus kutsuu pilvipalveluasiantuntijan kokoukseensa.
Aluetoiminta: Aloituskokous, joka alueella, jossa sovitaan millaista
toimintaa halutaan järjestää.
Vastuuhenkilöt alueille.
Facebookin on mahdollista perustaa alueellisia ryhmiä tai käyttää hyväksi
sukuseuran alla tapahtumasivuja.
3. TAVOITTEET
Jäsenmäärän kasvattaminen. Jäsenmaksujen saaminen kaikilta
maksuvelvollisilta jäseniltä, jotta voisimme kehittää toimintaamme.
Yhteydenpidon helpottaminen esim. sähköpostiosoitteiden muodossa.
Tavoitteena facebookin tai kotisivujen kehittäminen toimivaksi
yhteydenpitovälineeksi.
4. KOKOUSTOIMINTA
Hallitus pitää kokouksia tarvittaessa. Tilikokous on helmikuussa.
Yleiskokousta ei pidetä vuonna 2017. Jäsenkirje lähetetään toukokuussa.
Joulutervehdys laitetaan marraskuussa.

HALLITUS
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY
TALOUSARVIO 2017
VARSINAINEN TOIMINTA
TULOT
Jäsenmaksut
Korkotulot

€
2460,00
5,00
2465,00

MENOT
Tiedottaminen
Toimisto- ja postikulut
Pankkipalvelumaksut
Kokousmatkat ja -kulut
Muistamiset
Muut kulut
Tilikauden ylijäämä

660,00
490,00
90,00
30,00
20,00
50,00
825,00
2465,00

Wilhelmiina Wäyrysen
tytär Hanna ja tonttuna
poikansa Harri jouluna
1964
Kuva: Harri Asikainen
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SIHTEERIN PAIKKA AVOINNA
Sukuseura Väyryset ry hakee reipasta, oma-aloitteista ja yhdistystoimintaa tuntevaa
sihteeriä. Tehtävät ovat mielenkiintoisia ja niitä on vain ajoittain. Palkkana on hyvä
mieli onnistuneesta työstä tai jäsenten palvelemisesta. Sihteerin pääasialliset tehtävät:
-

Olla puheenjohtajan apuna

-

Kokousasiat:
Kokouspaikan varaaminen ja tarjoilun tilaaminen
Esitys/asialistan laatiminen
Kokouksessa käsiteltävien asiakirjojen tekeminen (esim.
toimintakertomus ja –suunnitelma)

-

Väyrysniitti
Aineiston kokoaminen
Sihteerin kirjoitus (ajankohtaiset asiat)
Lehtien lähettäminen jäsenille.
Mahdolliset sopimiset lehden tekemiseen liittyen eri
yhteistyökumppaneiden ja sukuseuran hallituksen jäsenten kanssa.

-

Muita asioita
Jäsenrekisterin ylläpito
Vastaaminen jäsenten ja/tai jäseneksi aikovien kysymyksiin
Facebookin päivitykset
Kotisivujen ylläpitäjälle lähettää ajankohtaiset tiedot seuran
toiminnasta.
Muiden kuin kokousten järjestelyihin liittyvät asiat saattavat tulla
sihteerin tehtäviksi.

Näitä tehtäviä voidaan tietysti jakaa eri tavallakin. Hallitus päättää asiasta.
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My Christmas Story
California Christmas time is 40 degrees Fahrenheit with rainy days. No snow for
Santa’s sleigh in the Sacramento Valley. My father, Arthur Einor Wayrynen, was the
Veterans of Foreign Wars Santa Clause at the annual Christmas party for all the children of which, I was one. My mother, Tillie, would take me to sit on Santa’s knee
and receive my present. I would not see my father, anywhere and did not know that I
was sitting on his knee.
The family Christmas party was always at my grandparent’s home in Sutter Basin
County. One Christmas, Santa Clause came to my grandparent’s home. He came
through the front door with a large sack of presents. My cousin’s and I were sitting
on the floor by the fireplace. We could not move, amazed by seeing the real Santa
Claus. He said our name, as he gave us the present. We opened the presents and
started playing with the toys. I and my cousins did not see Santa Claus, as he went
out the front door. Our parents ran to the windows to wave good bye to Santa Claus.
We could not see anything with them blocking the widows. They saw Santa Claus on
his sleigh being pulled by his reindeer up into the night time sky. Rudolph’s red nose
was glowing brightly. Our parents finally sat down in the chairs. My cousins and I
stared out the windows for a long time, looking at the twinkling stars, but no red
glow. We finally went back to playing with our presents from Santa Claus.
George

T-paita
Kuvankaltaisia t-paitoja on saatavana, jos tilaajia löytyy riittävästi. Jos siis olisit halukas
ostamaan korkealaatuisen t-paidan sukuseuran logolla kerrothan siitä sukuseuran
toimihenkilöille. Ennakkotilaus on sitova ja
päätös t-paitoja teetetään lisää vain jos
tilataan vähintään 6kpl.
Paidan hinnaksi tulee 20€ + postikulut
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ONCE A CHRISTMAS TREE
Once a little Christmas tree,
A seedling in a pot,
Didn’t know what she could be.
She gave it not a thought.
Tiny ornaments she wore,
Wrapped in shiny foil.
In her Christmas dress she stood,
Toes in potting soil.
After Christmas out she went
Into the cold, cold world.
There the winter threatened her.
The snow around her whirled.
Planted, she took residence.
She grew and grew for years,
Until the seasons made of her
What presently appears.
A tall and stately noble fir
Stands high above my head.
She cannot fit inside a pot,
Lives in the sky instead.

Carolyn Caines

Sukuseura Väyryset ry.
Kotisivu: www.vayryset.fi
Facebook: Sukuseura Väyryset ry
Sähköposti: sukuseura@vayryset.fi
Ylläpitäjän sp: yllapito@vayryset.fi
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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 Sinikka
Joki-Rantalantie 43
83900 JUUKA
040 588 3778
sinikka.vayrynen@gmail.com

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 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
juhavay@saunalahti.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

Väyrynen Jukka
Kivitie 9 D
92130 RAAHE
jukkavayrynen@luukku.com

Puheenjohtaja
Väyrynen Virpi
Saarenvainionkatu 13 A 5
33710 TAMPERE
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ZalePrint

www.zaleprint.com

E.Väyrynen
Petkelkatu 1 B
89600 SUOMUSSALMI

