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Chairman’s Greetings
This year our Family Association turned 30 years and we celebrated our journey at
Pohjanranta Spa hotel at Keminmaa. During the party we were able to listen to householders welcome wishes and history of the place. In addition in the program there were
poetry reading, greetings from US and life stories in life in Eastern Lappland and
Keminmaa. The weather was beautiful, not too hot or cold.
Besides of web pages the Family Association do have also a Facebook group and open
Facebook pages. In closed Facebook group there is possibility to discuss about issues
concerning about genealogy or any other issues concerning about the Family Association. Every single member has rights to publish in this group. In Fagebook page only
admins are able to publish. Those pages are mostly for marketing kind of use and external communication. All kind of stories and old pictures of the members of family
from old golden days are mostly welcome.
Virpi Väyrynen
Chairman of Family association
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Puheenjohtajan tervehdys
Toimintaan potkua
Vietimme kesäkuussa sukuseuramme 30-vuotisjuhlia ja samalla pidimme sukuseuran
sääntömääräisen vuosikokokseen Pohjanrannassa Keminmaalla. Tilaisuudessa saimme
kuunnella Pohjanrannan isännän tervetulotoivotukset sekä paikan historiaa,
runonlausuntaa, tervehdyksen toiselta puolen Atlanttia ja elämästä Keminmaalla ja
Lapin Sallassa. Sää ainakin suosi juhlijoita, ei ollut liian kuuma, mutta ei myöskään
liian kylmä.
Sukuseuran vuosikokouksessa tuli esille toive, että sukuseura järjestäisi omia yhteisiä
retkiä. Tämä toive esitettiin myös kaksi vuotta sitten Suomussalmen kokouksessa.
Hallitus on keskustellut asiasta ja olemme järjestämässä sukuseuran yhteistä retkeä
keväällä tai alkukesästä. Hallitus on myös päättänyt, että kyselemme jäseniltämme
milloin heille tällaisen retken järjestäminen sopii parhaiten ja minne suunnataan
retkeilemään. Toivottavasti löydämme ajankohdan, joka sopii mahdollisimman
monelle ja löydämme mieluisan kohteen.
Sukuseurallamme on omien verkkosivujen lisäksi Facebookissa niin julkiset sivut kuin
oma ryhmä. Sukuseuran omassa ryhmässä on mahdollista keskustella niin
sukututkimuksesta kuin muista sukuseuraan liittyvistä asioista. Ryhmässä kuka
tahansa ryhmän jäsen voi julkaista asioita ja aloittaa keskustelun. Sen sijaan julkisessa
ryhmässä julkaisuoikeus on ainoastaan ylläpitäjillä. Facebook ulkoiset sivut ovat
tarkoitettu ulkoiseen tiedottamiseen, siihen miten me Väyryset näymme muulle
maailmalle. Erilaiset tarinat ja vanhat kuvat suvun jäsenistä elävöittävät sivujamme,
joten toivomme saavamme elävöittämään sivujamme.
Iloista joulun aikaa toivottaen
Virpi Väyrynen
sukuseuran puheenjohtaja
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SIHTEERIN PALSTA
Sukuseuran juhlavuosi alkaa olla lopuillaan. Saimme juhlia kauniissa ympäristössä
Pohjanrannassa Keminmaalla. Palvelu oli hyvä sekä juhla että kokous onnistunut.
Jäsenmaksu
Jäsenmaksujen tuotolla yhdistyksemme tekee lehteä, postittaa ne, järjestää kokouksia
ja määrävuosina juhlia. Lisäksi voidaan palkita vapaaehtoisia standaarilla. Muita
tuloja ei ole, joten jäsenmaksu on tärkeä toiminnan kannalta. Siksi on tärkeätä, että ne
maksetaan ajoissa. Useat niin tekevätkin ja siksi iso kiitos siitä. Jos maksulappu
joutuu hukkaan, sihteeri voi lähettää tiedot maksamista varten. Jäsenmaksu on edelleen
20,00 euroa vuodessa ja nuorilta 10,00 euroa. Ainaisjäsenyyden saa nyt 200,00
eurolla.
Tapaamiset
Hyvä sukuseuran jäsenet! Osallistukaa toki tapahtumiin. Haluamme tutustua
toisiimme. Myös siten tulee huomattua, mihin rahaa käytetään. Vapaaehtoiset tekevät
monenlaisia tehtäviä, että asiat ja tapahtumat sujuvat. Käyttäkää siis hyväksenne!
Sukuseuralla on tarkoitus järjestää kevätretki 2019. Seuratkaa tietoja esim.
Facebookista tai kotisivultamme. Myös seuraavassa Väyrysniitissä on lisää asiasta.
Facebook ja kotisivut
Sukuseura Väyryset ry. julkaisee Facebookissa joulukuun alusta aina jouluaattoon asti
oman joulukalenterin, jossa on joka päivä uusi runo.
Runot ovat sukuseuran omista kokoelmista. Runot ovat kirjoittaneet: Eevi Lipponen,
Annikki Lehikoinen, Viljo Väyrynen, Kalevanveikko Wäyrynen ja Carolyn Caines
(englanniksi)
Sukseuralla on omat kotisivut, jotka löytyvät osoitteesta: http://www.vayryset.fi/.
Kotisivuilta löytyy vanhoja julkaistujaVäyrysniittejä ja monenlaista muuta tietoa
sukuseurasta.
Kotisivulle on tulossa lomake, jossa on mahdollisuus äänestää sukuseuran kevätretken
ajankohdasta ja kohteesta. Kohteiksi on ehdottu muun muuassa kotimassa
Hämeenlinnaa, Jyväskylää tai Savonlinnaa ja ulkomaan kohteina Pärnuä, Viipuria tai
Pietaria. Vilkaiskaapa sinnekin ja äänestäkää!
Jos ei ole mahdollista äänestää nettisivulla, voi lähettää sihteerille toivomuksen ja
samalla tiedon, haluaako osallistua retkeen.
HYVÄÄ, RAUHALLISTA JA RENTOUTTAVAA JOULUA KAIKILLE!
Eeva
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Secretary’s column
The jubilee year of the Väyrynen Family is about to end. We had our jubilee in the
beautiful surroundings at Pohjanhovi in Keminmaa. The service was good and both the
jubilee and the meeting were a success.
The membership fee
With the returns of membership fees we make and post our magazine, organize meetings and celebrations at regular intervals. We can also reward volunteers with table
flags. Since we have no other income, membership fees are essential for the activities
of the association. That’s why it’s essential that the fees are paid on time. Most of you
do so, thank you very much for that. If you happen to lose your payment slip, the
secretary can send you the necessary details of the payment. The membership fee is 20
euros per year and 10 euros for youngsters. The life membership fee is 200 euros.
Meetings
Dear members! Do participate in our events! We want to get to know each other. In
the meetings you can also see what the money is spent on. The volunteers do many
kind of tasks in order to make things work. So please, participate!
Facebook and Homepage
The Family Väyrynen will publish an advent calender with a new poem every day
st
from the 1 of December up to Christmas Eve. The poems by Eevi Lipponen, Annikki
Lehikoinen, Viljo Väyrynen, Kalevanveikko Wäyrynen and Carolyn Caines (in English) are from the Family collection.
The Family Väyrynen has its own homepage: http://www.vayryset.fi. On the web site
you can read old Wäyrysniitti magazines and find more information about the Family.
On our homepage you will soon be able to vote for the date and the resort of the coming Family trip next spring. The suggested resorts are for instance Hämeenlinna,
Jyväskylä, Savonlinna in Finland and Pärnu, Vyborg, St. Petersburg abroad. Have a
look and vote!
If you can’t vote on the net, you can send your wish to the secretary and let her know,
if you are to participate in the trip.
MERRY, PEACEFUL AND RELAXING CHRISTMAS TO YOU ALL!
Eeva
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.

TALOUSARVIO 2019
VARSINAINEN TOIMINTA
TULOT
Jäsenmaksut

€
2200,00

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

660,00
490,00
90,00
230,00
50,00
680,00
2200,00

Löytyykö sinulta vanhoja valokuvia tai tarinoita?
Vanhoja valokuvia kaivataan julkaistavaksi sukuseuraan ulkoisilla
Facebook-sivuilla: https://www.facebook.com/sukuseuravayryset.
Löytyykö kuva-albumisi lehdiltä tai vanhaan kenkälaatikkoon
tallennettuna vanhoja valokuvia?
Onko sinulla tiedossa hauska muisto tai tarina, jonka haluat jakaa
luettavaksi muille? Tarinat elävöittävät sivuja ja niitä on mukava
lukea.
Otamme kuvia ja tarinoita vastaan ympäri vuoden, joten voit rauhassa
etsiä sopivia kuvia ja miettiä mikä mahtaisi olla mukava tarina muille
jaettavaksi.
Kuvat ja tarinat toivotaan lähetettävän sukuseuramme sihteerille Eeva
Väyryselle sähköpostiosoitteeseen vayryneneeva@gmail.com.
Kerro viestissä lyhyesti keitä kuvassa on, milloin ja missä kuva on
otettu. Lisäksi on hyvä myös mainita kuvaajan nimi, jos se on tiedossa.
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
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,
sukututkimukseen. Väyrysniitissä ja kotisivuilla voisimme
julkaistamerkkipäivätapahtumia ja –uutisia, sekä muita juttuja.
Sukuseura järjestää mahdollisesti retken jäsenilleen. Retket pyritään järjestämään
omakustanteisina. Mahdollisesti voidaan käyttää myös matkatoimiston järjestämiä
valmismatkoja. Hallitus selvittää mahdollisia valmismatkoja.
Facebookin on mahdollista perustaa alueellisia ryhmiä ja mahdollisesti käyttää hyväksi
sukuseuran alla tapahtumasivuja.
3. TAVOITTEET
Jäsenmäärän kasvattaminen. Jäsenmaksujen saaminen kaikilta maksuvelvollisilta
jäseniltä, jotta voisimme kehittää toimintaamme. Yhteydenpidon helpottaminen
esimerkiksi sähköpostin kautta. Tavoitteena on kehittää Facebookin ja kotisivuja
toimivaksi yhteydenpitovälineeksi.
4. KOKOUSTOIMINTA
Hallitus pitää kokouksia tarvittaessa. Tilikokous on helmikuussa. Yleiskokousta ei
pidetä vuonna 2019. Jäsenkirje lähetetään toukokuussa. Joulutervehdys laitetaan
joulukuussa. Aloitetaan vuoden 2020 vuosikokouksen suunnittelu. Kokouksen
ajankohdaksi on ehdotettu kevättä. Sääntöjen mukaan vuosikokous tulee pitää maalisheinäkuun aikana.
HALLITUS
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Puheenjohtajat Kokouksen puheenjohtajana toimi Juhani Väyryrnen ja
sihteerinä Virpi Väyryrnen

Kokousväen tervetulleeksi toivotti Paavo Väyrynen
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Juhani A. Väyrynen piti esitelmän genetiikasta

Eeva Väyrynen kuvitti sukuseuran historiaa
9

Amerikan terveiset esitti James Rinta

Juhlaesitelmän piti Kari Väyrynen
10
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Runoja lausui Sinikka Väyrynen

Juhlaan osallistujat kokoontuneena joenrannalla
11

Sotavanki apuna
Elettiin sotakesää 1944. Olin silloin 15-vuotias. Rintamilla käytiin asemasotaa. Koska
oli hiljaisempaa aikaa, päästettiin maanviljelijöitä kotitöihin. Isäni palveli Rukajärvellä
kenraali Raappanan joukoissa.
Suomessa oli sotavankeja ja heitä annettiin erilaisiin töihin, myös maatiloille. Niin
Juukaankin tuli vankeja. Isän lomalla käydessä isä ja äiti neuvottelivat
mahdollisuudesta ottaa vankeja töihin. Niinpä he päättivätkin ottaa vangin avuksi
maataloustöihin. Heinäkuussa 1944 isä meni polkupyörällä Juuan kirkonkylään ja
minä ajoin sinne hevoskärryillä isän perässä. Isä valitsi lapsenkasvoisen, nuoren
Simon-vangin avuksi töihin. Simonin kanssa ajelin sitten lämpimänä kesäpäivänä
hevosella seitsemän kilometrin matkan kotiin Kannakselle. Yhteistä kieltä meillä ei
ollut, mutta jotenkin selvisimme kommunikoinnista. Tosin Simon oli jo sodan
alkuvaiheessa joutunut vangiksi ja oppinut jonkin verran suomen kieltä leirillä.
Vangiksi joutuessaan hän oli ollut 19-vuotias.
Äiti toivotti hänet tervetulleeksi. Nuoremmat sisaret ihmettelivät vierasta miestä, joka
ei osannut suomea.
Taloihin oli annettu määräykset vankien kohtelusta. Yksi määräys oli, että vankien
olisi pitänyt nukkua lukkojen takana. Meillä oli laudasta rakennettu sivuaitta, jossa oli
nukkumatilat kesällä. Simon sai sen asunnokseen. Aitassa ei ollut koskaan ollut lukkoa
eikä sitä laitettu nytkään.
Isä lähti rintamalle seuraavana päivänä ja näin ollen työhön perehdyttäminen jäi äidin
harteille. Simonilla ei ollut kokemusta maataloustöistä, koska hän oli ollut töissä
tehtaassa silloisessa Leningradissa.
Heinätyöt aloitettiin jo seuraavana päivänä naapurin isännän niitettyä niittokoneella
heiniä. Heinät laitettiin kuivumaan seipäille. Heinäseipäiden pystyttämisessä Simon oli
suuri apu. Myös seivästäminen opetettiin hänelle. Työskentelin Simonin parina
heinäpellolla seivästämisessä ja sisarteni tehtävä oli haravoida jäljet.
Ruis valmistui ja rukiin leikkuu oli edessä. Siihen aikaan rukiit leikattiin sirpillä
lyhteiksi. Pian Simon oppi myös sen taidon. Lyhteet puitiin riihessä ja siitä työstä
Simon ei pitänyt aluksi, mutta kun hänelle selvitettiin, että tästä tehdään leipää, työ
alkoi sujua.
Metsätöitä Simon teki lähimetsässä. Hän sai kellon mukaansa, jotta tietää tulla oikeaan
aikaan ruokailemaan. Siskoni teki hänelle eväät ja sanoi: ”Älä karkaa!” ”En karkaa.
Leirillä paha, täällä hyvä.”
Iltaisin ennen nukkumaan menoa lauloimme hengellisiä lauluja. Kysyimme Simonilta,
ymmärtääkö hän laulujen sisältöä. Hän ojensi kätensä ylöspäin ja sanoi, että laulut ovat
Jumalasta.
Simon nimitti äitiäni ”mamaso”. Me emme olisi halunneet sitä, koska emme halunneet
muiden nimittävän meidän äitiä omaksi äidikseen. Isä pääsi käymään lomalla ja Simon
kysyi, joko sota loppui. Ei loppunut.
Kun aselepo tuli voimaan, vangit oli luovutettava pois. Annoimme hänelle kellon
lahjaksi lähtiessä. Hän lupasi kirjoittaa, mutta kirjettä ei ole koskaan tullut. Simo oli
iloinen, kun pääsi lähtemään kotiin. Saatujen tietojen mukaan sotavangit vietiin
kuitenkin rintamalle Saksaa vastaan. Siinä varmaan syy kirjeen tulemattomuuteen.
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Olimme kiitollisia tästä ajasta, jolloin Simon oli luonamme auttamassa raskaimmissa
maatilan töissä, koska isä oli rintamalla. Muutenkin yhteiselo Simonin kanssa sujui
mutkattomasti ja samalla saimme lyhyen kurssin venäjän kielessä ja Simon
kielikylvyn suomen kielessä.
Annikki Lehikoinen, 6.8.2018

TOUCHING GOD
Imagine if you had been picked
To be the parent of
The very Son of God on earth
To hug and hold and love.
Imagine how it would have felt
To stretch out with your hand,
Like John, to touch the Son of God,
To baptize Him as planned.
Imagine if you had the chance
To wash his feet with tears.
Would touching flesh-to-flesh relieve
Your trembling, knock-kneed fears?
Imagine that you might touch God
As life is lived today.
When you take the bread and wine,
You’re touching God, they say.
Imagine that God came to be
Inside your very heart.
Why, that’s His Christmas gift to you!
To take it is your part.
Carolyn Caines
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Väyrysniitin tekeminen
Asiakirjat ja kirjoitusten kokoaminen: Eeva Väyrynen
Kannen kuva: Sukujuhlaan osallistujat 16.6.2018.
Kuva: Taisto Väyrynen
Kirjoittajat: Virpi Väyrynen, Eeva Väyrynen, Annikki
Lehikoinen, Carolyn Caines
Taitto ja tulostus: Sauli Paavola / ZalePrint

Liity jäseneksi
Nyt voit liittyä jäseneksi sukuseuraamme liittymislomakkeella
osoitteessa: www.vayryset.fi/Liity.html

Sukuseura Väyryset ry.
Kotisivu: www.vayryset.fi
Facebook: Sukuseura Väyryset ry
Sähköposti: sukuseura@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

