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Puheenjohtajan tervehdys
Pyöreitä vuosia
Meillä oli lapsuudenkodissa kirjasarja, jonka nimi muistaakseni oli Suomen kansa
aikakirjat, joka oli kulkeutunut perintönä meille. Kirjasarjaan kuului useampi kirja,
joista yhteen osaan oli tehty merkintä, joka meni suurin muistaakseni näin: Kolme
pitkää Väyrystä tuli Savonmaalta. Tätä täytyi usein käydä katsomassa nuorempana,
liittyihän se tavallaan omaan sukuun ja siten myös juurimme. Nämä Väyryset ovat
saattaneet olla kivenpyörittäjiä, linnanrakentajia.
Väyrysten sukuun liittyy myös muita tarinoita. Tiedetään, että Suomen ensimmäiset
hiihtokilpailut voitti muuan metsänvartija Antti Väyrynen Puolangalta. Liekö nämä
tarinat ja tietoisuus suvusta olleet myös yhtenä tahtona perustaa sukuseura liki 30
vuotta sitten.
Sukuseura on julkaissut vuosien saatossa omaa lehteä Väyrysniittiä, joka on saanut
nimensä Heikki Väyrysen löytämän mineraalin Väyrysniitin mukaan. Väyrysniitistä
Wikipedia kertoo seuraavaa: Väyryneniitin väri vaihtelee vaaleanpunaisesta
ruusunpunaiseen, ja mineraali on tavallisesti massamainen tai rakeinen, kiteet ovat
harvinaisia, pieniä ja kuitumaisia. Väyryneniitin kidejärjestelmä on monokliininen.
Väyryneniitti on läpinäkyvä tai -kuultava ja lasikiiltoinen.
Family association had very first annual meetings on summer, mostly on July. From
those early years there were also participants from USA. In summer 2002 I was on
canoe trip in Boundry Waters Canoe Area in Ely Minnesota. On that summer we had a
road trip from Minnesota to Both Dakotas. On that trip we found the Dale Wayrynen
Memorial Highway. Later on we returned back to home we find some more
information about him. He did the military service in Vietnam. He saved lifes of his
company throwing himself over the grenade.
Sukuseuran perustava kokous pidettiin 11.7.1988 Puolangalla. Vietämme siten ensi
vuonna sukuseuran 30-vuotisjuhlia. Kokoonnumme yhteen kesäkuun 16. ja 17.päivä
Keminmaan Pohjanrannassa. Sukuseuran hallitus haluaa toivottaa sukuseuran jäsenet
yhteiseen tapaamiseen ja viettämään yhdessä sukuseuramme 30-vuotista taivalta.
Sukuseuran puheenjohtaja
Virpi Väyrynen
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SIHTEERIN PALSTA
Tervehdys sukuseuran henkilöt!
Nyt, kun kirjoitan tätä, alkaa marraskuu olla puolessavälissä. Joulun lehteä olisi
tarkoitus miettiä, mutta lunta ei ainakaan vielä ole täällä Suomussalmella. Ei tule heti
mieleen joulu kun katselee ulos. Kuitenkin hyvällä mielellä kirjoittelen, koska hallitus
on tehnyt suunnitelmia ensi kesän juhlaa ja kokousta varten.
Kokous pidetään 16.6.2018 kylpylähotelli Pohjanrannassa os. Pohjantie 23, 94400
Keminmaa. Kokouksen jälkeen on ruokailu ja tauko. Tauolta menemme juhlasaliin,
jossa vietämme sukuseuran 30-vuotisjuhlaa.
Juhlapaikalla on tarkoitus näyttää slideshow sukuseuran matkan varrella otetuista
kuvista. Jos teillä on mielenkiintoisia kuvia, saatte lähettää niitä sihteerille. Kuvien
mukana pitää olla tietoja, missä otettu, keitä kuvissa ja mitä tapahtuu. Jos näitä tietoja
ei ole, niin jotain mainintaa esim. ajankohdasta olisi hyvä olla. Hallitus valitsee niistä
sitten esitettävät kuvat.
Tarkoitus on myös laittaa digitaalisena vanhoja Väyrysniitti-lehtiä selailtavaksi.
Paperisia lehtiä on mahdollista ostaa.
Koska Pohjanrannan läheisyydessä on paanukirkko, voidaan pitää siinä
jumalanpalvelus sunnuntaina. Toivomme, että sukuseurasta löytyy pappi, joka haluaa
pitää palveluksen.
Tarkempia tietoja kevään lehdessä, mutta varatkaa nyt jo kalenterista 16–17.6.
sukuseuran jäsenten tapaamiseen ja yhdessäoloon. Toivon, että voidaan viettää
mukava viikonloppu Keminmaalla!
HYVÄÄ JA MUKAVAA JOULUNODOTUSTA!
Sihteeri Eeva
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Secretary’s column
30th anniversary 16th and 17th of June
I will remind you once again of the 30 the anniversary of the family association. It will
be held the 16th and 17th of June at spa Pohjanranta in Keminmaa. There will be a
slideshow of the history of association. So if you have photos concerning the history
please send them to the secretary. Send also information about the photos – where it
has been taken, names of the people in the picture and what´s happening in the photo.
Old Väyrysniitti –magazines will digitalized, you can also buy paper versions of the
magazine. On Sunday the 16th we will visit the church near Pohjanranta.
Merry Christmas for everyone!
Secretary Eeva

Väyrysniitin tekeminen
Asiakirjat ja kirjoitusten kokoaminen: Eeva Väyrynen
Kannen kuva: Paljakka ja Suomenlippu
Kuvat: Taisto Väyrynen
Kirjoittajat: Virpi Väyrynen, Eeva Väyrynen, Markku
Kovaniemi, Sinikka Väyrynen, Carolyn
Caines, Eevi Lipponen
Taitto ja tulostus: Sauli Paavola / ZalePrint
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Adam Väyrynen – myöhempien sukupolvien muistoissa
Juuassa Ukonvaaran talossa kato- ja nälkävuosien kesänä 1867 kesäkuun 10. päivänä
Jaakko Petteri Väyryselle ja hänen vaimolleen Stiina Loviisa Louhelaiselle syntyi
poika, joka sai nimekseen Adam Väyrynen. Adam avioitui Annan Kaisa Korhosen
kanssa, tytär Anna syntyi 1888 ja tytär Hilda 1890. Adamin toinen vaimo oli Eeva
Turunen. Tästä avioliitosta syntyivät Aino Alina, Eeva, Vappu, Väinö, Iida, kaksoset
Hanna ja Helmi ja nuorimpana Reino, jonka syntymästä 23.6. tuli 100 vuotta.
Vanhemmat tyttäret Anna ja Hilda lähtivät jo viime vuosisadan alussa Yhdysvaltoihin
köyhyyttä pakoon ja parempaa elämää etsimään. Nähtävästi Adam pienten tyttöjensä
kanssa asui Mataran Eerikkalassa, koska Yhdysvaltoihin muuttanut Hilda kirjoittaa
veljelleen Väinölle: ”Ne vuodet Eikkolassa oli huolettomia lapsen vuosia”. Adam osti
perheelleen Mataran Vaaranpäästä maapaikan, johon rakensi mökin. Hilda kirjoittaa: ”
Muistan hyvin kun ensi kerta mentiin siihen mökkiin, - oli syksy, mutta kun kevät
tuli, niin ainoastaan pankon allen ei tullut vettä he itse meni sateilla naapuriin, kun
mökissä oli vaan havu katto niin kun lumi suli niin vesi tippu sillon usein. Köyhyys –
se oli”. Elämä Yhdysvalloissa oli tyypillistä siirtolaiselämää. Sisar Eeva muutti myös
isosiskonsa luo, ja myöhemmin avioiduttuaan Argentiinaan Buenos Airesiin. Sinne
matkusti myös 19-vuotias Helmi ja kaksoissisar Hanna.
Juuan kunnan 150-vuoden innoittamana kutsuimme Adam Väyrysen jälkipolvia
syntymäpäivänä 10.6. sukutapaamiseen, jonka tarkoitus oli muistella erityisesti
Adamin elämää.

Adam Väyrynen
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Työväenaatteen mies
Perheen elämä oli niukkaa, myös ruoasta oli puutetta. Työväenliikkeen alkavaan
toimintaan Adamin kerrotaan osallistuneen esimerkiksi vetämällä hirsiä Juuan
työväentalon rakennukseen. Vaimo Eeva oli kirkonkylän sepän tytär. Kansalaissodan
aikaan suojeluskuntalaiset tulivat noutamaan Adamia Mataran kodista. Eeva-vaimo
istui Reino-vauva sylissään ja n. 7-vuotiaat kaksoistytöt Helmi ja Hanna kahden
puolen äitiänsä. Suojeluskuntalaiset tiukkasivat, missä Adam oli. Vaimo sanoi, että ei
ole kotona. Tapahtuma jäi lähtemättömästi sekä Helmin että Hannan mieleen. Adam
säilytti kukaties henkensä, kun ei sattunut olemaan kotona.
Helluntaiherätyksen myötä oman hautausmaan omistajaksi.
Nuorten metsätieteen ylioppilaiden Eino Mannisen ja G. A. Pekurin hengellisen työn
tuloksena levisi helluntaiherätys Juukaan 1920-luvulla. Adamin perhe liittyi mukaan
uskonnolliseen toimintaan. Kun uskonnonvapauslaki sen salli, perhe siirtyi
siviilirekisteriin v. 1923.
Merkittävän työn Adam Väyrynen teki hankkiessaan omistukseensa oman
hautausmaan. Perustamishakemuksessa talollinen Adam Väyrynen 23.6.1934 hakee
lupaa hautausmaan perustamiseen Juuan pitäjän kirkosta eronneita varten. Hän
mainitsee hautapaikkojen maksavan Juuan evankelis-luterilaisella hautausmaalla 150
markkaa kappale. Väyrynen piti hintaa ”mahdottomana” ”paikkakunnan oloihin
nähden”. Juuan kunta myi kunnanvaltuuston määräämästä 2 000 markan hinnasta
hautausmaan kirkkoon kuulumattomien käyttöön. Hautausmaa oli Väyrysen perheen
omistuksessa, kunnes Adamin perillinen Reino Väyrynen lahjoitti alueen Juuan
Rukoushuoneyhdistys Siion ry:lle eli Juuan Helluntaiseurakunnalle, jolle se alun perin
oli tarkoitettukin. Vanhempi poika Väinö Adam Väyrynen oli mukana hautausmaan
hankinnassa sitoutumalla hautausmaan ylläpitoon. Väinö jatkoi isänsä perintöä
toimimalla lukuisissa kunnallisissa luottamustehtävissä, mm. kunnanvaltuuston
puheenjohtajana ja Juuan keskikoulun ”isänä”. Helluntaiseurakunnan johtajana Väinö
toimi kuolemaansa saakka.
Sukutapaaminen
Lastenlasten piirissä heräsi ajatus viettää muisto- ja tapaamispäivää Adamin
syntymäpäivänä. Adamia ukikseen puhuttelevia on keskuudessamme 13 serkusta.
Koska vanhimmat tyttäret muuttivat Yhdysvaltoihin jo ennen Adamin ja Eevan
nuorimpien lasten syntymää, on siinä sukuhaarassa serkkujen lapset lähimpiä
sukulaisia. Suvun tapaaminen ”Vanhassa maassa” kiinnosti Yhdysvaltojen sukuhaaraa
niin, että kuusi vierasta saapui sukujuhlaan. Annan pojan Sulo Forrestin poika Paul ja
tytär Pamela puolisonsa Leon kanssa tulivat tutustumaan Suomeen. Hildan tyttären
tytär Megan Pulver puolisonsa Chadin ja veljensä Jamesin kanssa saapuivat myös
isoisoisää muistamaan ja sukulaisia tapaamaan.
Muistojuhla vietettiin Lepola-hautausmaalla. Kukkalaite laskettiin haudalle, jossa
viimeisen leposijansa ovat saaneet Adam ja Eeva Väyrynen, heidän tyttärensä Helmi ja
poikansa Reino sekä Helmin poika Väinö. Kukkakimppu laskettiin myös samalla
hautausmaalla olevan Väinö A. Väyrysen haudalle, tyttären Iida Huotarin haudalle ja
muualle haudattujen muistomerkillä muistettiin niitä perheenjäseniä, joiden
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hautapaikka on muualla, erityisesti Yhdysvalloissa elämänsä eläneitä Annaa ja Hildaa
sekä Argentiinaan muuttanutta Eevaa ja siellä kadonnutta Hanna. Lauluilla, Raamatun
säkeillä ja henkilöhistoriamuisteloilla vietettiin esivanhempien muistotilaisuus.
Mataran tantereilla tutustuttiin niihin maisemiin, missä Adamin perhe vaatimatonta
pienviljelijän elämää vietti omassa kodissaan. Adam syntyi katovuosiin, pulavuosia oli
muidenkin lasten syntymien aikoihin ja nuorin poika Reino syntyi kansalaissodan
aikoihin. Helmin tyttären Sinikan kotona tarjottiin sukutapaamisväellä ruokia, joita
voisi ajatella syödyn viimevuosisadalla. Perunamaito sipulilla tai ilman, suolahauki,
sienisalaatti, lihakukko, naurispalat, voi ja kainuulainen pettuleipä olivat tarjolla niin
suomalaisille kun amerikkalaisille sukulaisille.
Erityisen ilon tapahtumaan toivat amerikkalaisen sukuhaaran edustajat. Tunne siitä,
että juuret yhdistävät, oli käsinkosketeltava. Hilda kirjeissään oli harmissaan siitä, että
ei saanut käydä kouluja. Nykyinen suomalainen kouluopetus ja opiskelu on antanut
mahdollisuuden opiskella erilaisia taitoja. Niinpä keskustelu ja tulkkaus englannin ja
suomen kielen välillä sujui suvun jäsenten kesken.
Suomi ja Juuka täyttävät vuosia. Maiden ja kuntien historia muodostuu myös niistä
tavallisista ihmisistä, jotka elävät, tekevät työtä, hoitavat perhettään ja poistuvat
keskuudestamme. Perhe hajaantuu monelle mantereelle, kuten Adamin lapsille kävi.
Haudalle lasketun kukkalaitteen nauhassa luki: ”Esivanhempia kiittäen, Adam
Väyrysen suku”.
Sinikka Väyrynen

Muistojuhla Lepola-hautausmaalla
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THE WHITE TAG
Soldiers wounded on the battlefield lay
side by side on stretchers
outside the crowded ward
where too few doctors labored
over those they could help,
and where split-second decisions
of tired orderlies and dismayed nurses
decided the fate of each case.
A white tag placed at the foot of the soldier
was a ticket to life…the possibility
of walking away from the battlefield.
A red tag meant chances weren’t so good,
but with immediate medical attention,
the soldier could likely be saved.
However, a black tag assumed the worse.
No amount of medical attention would help.
In the end, that soldier would die. Hopeless.
A nurse stopped beside a black tagged stretcher
offering a drink and a word of kindness
to ease a solder’s last minutes. The soldier
opened his eyes and pleaded desperately to see
his wife and children one more time. The nurse
was so moved, she took the black tag
and exchanged it for white while calling for
someone to carry the soldier into the ward.
He lived because of that white tag.
Today, Jesus walks by your life and sees
the hopeless black tag of sin lying at your feet.
But He takes that tag and declares that
because of His blood (the red ticket paid),
you are free to go. Take the white tag and live.

Carolyn Caines
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
1

YLEISTÄ

Sukuseura täyttää 30 vuotta. Sitä juhlitaan Kylpylähotelli Pohjanrannassa
Keminmaalla 16.–17.6.2018.
Tarkoituksena on tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa ja edistää yhteishenkeä ja
kiinnostusta suvun yhteistä historiaa, mutta myös tulevaisuutta kohtaan.
2

TOIMINTA

Sukuseuran jäsenistöä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti sukuseuran toimintaan,
sukuseuran lehden julkaisuun, ehdottamaan aineistoa kotisivuille ja sukututkimukseen.
Väyrysniitissä ja kotisivuilla julkaistaan merkkipäivätapahtumia ja –uutisia, sekä
muita juttuja.
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. Helpottaa yhteydenpitoa esimerkiksi
sähköisten viestintäkanavien kautta. Tavoitteena on Facebookin ja kotisivujen
kehittäminen toimivaksi yhteydenpitovälineeksi.
4. KOKOUSTOIMINTA
Vuosikokous pidetään 16.6.2018 Pohjanrannassa Keminmaalla.
Hallitus pitää kokouksia tarvittaessa. Tilikokous on helmikuussa. Kokoustiedote
lähetetään toukokuussa. Joulutervehdys lähetetään marras-joulukuussa.

HALLITUS
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY
TALOUSARVIO 2018
TULOT €
Jäsenmaksut
t-paidat tulot 12 *20
Viirit 2x5

2400.00
240.00
10.00
2650.00

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

900.00
650.00
95.00
1000.00
100.00
10.00
190.00
40.00
-335.00
2650.00
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JOULULAHJAT
Joulupukki oli jättänyt lahjat eteiseen. Näin pikkuveljelleni Sepolle kerrottiin.
Lahjakori tuotiin sisään ja vanhempi veljeni Esko alkoi jakaa lahjoja siitä. Olin 12
vuotias ja kansakoulun kuudennella luokalla. Seuraavana lukuvuonna aloittaisin
koulun kirkonkylällä.
Viereeni kertyi paketteja, joita aloin availla. Ensin avasin pehmeän paketin. Siinä oli
mekko. Hieno puna-musta ruudullinen kangas. Ihana! Mielestäni se oli kaunein
mekko, mitä minulla on ollut siihen mennessä. Seuraavissa paketeissa olivat sukat,
hiihtokengät, sauvat, sukset ja siteet! Ensimmäiset sukset, joissa ovat oikeat siteet,
lisäksi sukset ovat uudenmalliset sälesukset. Tähän asti olin hiihdellyt
varpaallissuksilla. Tosin entiset olisivat kelvanneet, jos olisin saanut luistimet. Mutta
olin onnellinen, että vanhempani olivat hankkineet minulle kunnolliset hiihtovarusteet.
Lisäksi vielä sain äidin ostaman kirjan: Prinssi ja kerjäläispoika. Iloitsin siitä, että äiti
osti minulle kirjoja lahjaksi. Paketteja oli enemmän kuin koskaan ennen. Sain myös
karkkia. Esko oli käyttänyt kaikki kävyistä saamansa rahat karkkiin. Suurimman osan
itselleen, mutta myös yhteisiä ja meille muillekin tarkoitettuja karkkipaketteja on. Tuli
makeaa mahan täydeltä. Sanoin, että minulla ei ole ollut milloinkaan niin lysti kuin
nyt. Sitä äitini muisteli vielä monta vuotta jälkeenpäin.
Tapanin päivänä menimme kylään ystäväperheeseen. Siellä oli hieman minua
vanhempi tytär, Sinikka. Olimme pienestä pitäen leikkineet ja jutelleet keskenämme.
Niin nytkin lähdimme ulos kahdestaan. Menimme latoon, jossa oli keinu ja minua jo
poltteli halu kertoa lahjoistani. Ihmeekseni ja harmikseni Sinikka ei kuitenkaan
puhunut mitään omistaan. Halusin, että hän kertoisi ensin ennen kuin kehtaisin tuoda
julki iloiset uutiseni. Lopulta kysyin, että mitä hän sai joululahjaksi. ”Kamman ja
omenan”. Miten voi olla, ajattelin. En osannut heti sanoa mitään. Pääni tuntui tyhjältä.
Sääli jopa pahamieli hänen puolestaan tuli rintaani ahdistamaan. Siitä tuijotin häntä,
mutta hän ihan luontevasti kysyi minun saamistani joululahjoista. ”E-en paljon
mitään” sanoin.
Eeva Väyrynen
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JOULUN AIKAAN
Tule tupaan
joulunhenki
löydä tiesi sydämiin
lahjaks anna
joulumieli
hyvä tahto ihmisiin!
Loista valos
jouluntähti
tänne maahan pimeään
tuiki kirkas
jouluntähti
maahan myöskin lämpimään!
Luokaa lämpö
kynttiläiset
valkohankeen kalmiston
ikihongat
tuuditelkaa
pois jo menneet lepohon!
Astu majaan
Joulunherra
saavu jouluun valkeaan
tule taloon
pieneen, suureen
majaan kaikkein halvimpaan!
Soikaa, soikaa
joulunkellot
kaikkialle yli maan
rauhaa soikaa
joulunkellot
nyt jo aikaan tulevaan!
Eevi Lipponen, kokoelmasta ”Avoimin silmin”
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REACHING FOR HAPPINESS
Reach, reach, reach, reach,
Reach a little farther
And you may grab hold of
Winter happiness
In a striped candy cane
Or in a dream from childhood.
Remember the tinsel
Placed in perfectly hung strands
By your mother, patience
You did not possess.
Remember waiting for the bubble lights,
How they warmed and came to life
On the Christmas tree.
Remember, remember,
Remember when it took so little
To make you happy.

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@gmail.com

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
Partaantie 36
91800 TYRNÄVÄ
jukkavayrynen@outlook.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

