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Puheenjohtajan tervehdys
Juhlahumussa
Kesä on vihdoin tullut pitkään kevättalven jälkeen. Puissa lehdet vihertävät, kukat
kukkivat ja linnut visertävät puunoksilla. Kesä on yleensä juhlien aikaa. Ensi vuonna
saamme juhlia myös sukuseuraamme, sillä kesällä 2018 tulee kuluneeksi 30 vuotta
sukuseuramme perustamisesta. Vietämme kesäkuussa 2018 sukuseuramme 30vuotisjuhlia Pohjanrannassa Keminmaalla.
Toivomme, että mahdollisimman moni sukuseuran jäsenellä olisi mahdollisuus
osallistua yhteiseen juhlamme ja viettää aikaa yhdessä. Kannattaa siis jo nyt varata
kalenteriin 16.–17.6.2018 ja suunnata Keminmaalle juhlistamaan sukuseuramme
yhteistä hienoa taivalta. Samalla on mahdollisuus niin tutustua sukuseuramme jäseniin
kuin Pohjanrantaan ja lähiympäristöön. Kannattaa siis varata koko viikonloppu ja
lähteä vähän kauempaa juhlistamaan sukuseuran taivalta ja samalla nauttia keskikesän
pitkistä valoisista illoista.
Saimme vieraaksemme sukuseuran perinteiseen tilikokoukseen sukututkija Reijo
Savolan. Hän kertoi meille internetpohjaisesta Geni-sukupuuohjelmasta. Geniin on
luotu myös sukuseurallamme oma sukuprojekti, jonne sukuseuran jäsenet voivat käydä
täydentämässä omaa sukupuutaan. Huomaathan kuitenkin, että jos täydennät tietoja
lähisuvustasi, tarvitset luvan saada lisätä tietoja. Sukupuuhun on mahdollista lisätä niin
valokuvia ja kertomuksia suvun jo edesmenneistä jäsenistä. Verkossa toimiva sukupuu
mahdollistaa myös samanlaisten tietojen löytymisen. Joku on jo mahdollisesti lisännyt
tämän henkilön tiedot ja tästä tulee ilmoitus.
Kiinnostaako sinua sukuseurassa toimiminen? Etsimme vielä sukuseurallamme uutta
sihteeriä. Sukuseuran pitkäaikainen sihteeri Eeva Väyrynen ilmoitti viime kesän
sukuseuran vuosikokouksessa, että hän haluaisi luovuttaa tehtävät muille.
Virpi Väyrynen
puheenjohtaja
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Sihteerin palsta
Hyvät ystävät ja sukulaiset!
Tänä äitienpäivänä ei korista kukkaset luontoa ainakaan täällä Kainuussa. Varmasti
vielä tulee suvi suloinen myös tänne. Sitä odotellessa kerron jo kesä 2018 sukuseuran
tapahtumista. Nyt voisitte jo laittaa mieleenne 16–17.6.2018. Se on viikkoa ennen
juhannusta. Silloin kokoonnutaan Kylpylähotelli Pohjanrantaan Keminmaalle. Siellä
meillä on sukukokous ja 30-vuotis juhla. Pohjanrannan pihapiirissä on paanukirkko,
jossa yleensä on taidenäyttely. Muusta oheisohjelmasta ei ole tietoa kuin, että
kesälauantaisin järjestetään tanssit talon puolesta.
Sukuseuran hallitus ei vielä ole päättänyt kovin paljon ohjelmasta, mutta jotain
suunnitelmia on: perinteiset puheet, musiikki- ja runoesityksiä sekä kuvaslideshow
vuosien varrelta (mahdollisesti kaksi erilaista, toinen jossa on selostukset sekä
suomeksi että englanniksi).
Vanhojen lehtien selaaminen koneelta.
Pohjanrannassa on aika edulliset huoneet ja niitä voi käydä katsomassa osoitteessa:
http://www.pohjanranta.fi/fi/hotelli/
Tänä vuonna ei ole kokoontumisia, ellei jotkut järjestä lähiseudun sukulaisille.
Mainittakoon, että Limingassa on tapahtuma 17.6.2017. Siihen on sukuseuran jäsen
Maire Manninen suunnitellut esitteen, joka on julkaistu sukuseuran facebookissa.
https://www.facebook.com/sukuseuravayryset/?fref=ts
Sukupuuohjelma Geni:n voitte tutustua ja aloittaa rakentaa sinne omaa puuta. Reijo
Savola kertoo ohjelmasta lisää.
Myytäviä tuotteita on vain sukuviiri. Se maksaa viisi euroa + lähetyskulut. T-paitoja
voidaan teettää, jos on tilaajia. Vuosi sitten sen hinta oli 20 euroa + lähetyskulut.
Esitän jälleen toivomuksen, että jäsenmaksut maksetaan sukuseuran tilille. Toiminta
vaikeutuu tai loppuu, ellei rahaa ole. Jos yhdistyksellä on tarpeeksi rahaa, voi se
panostaa enemmän myös juhlaan.
TOIVOTTAVASTI TULEE KAIKILLE OIKEIN HYVÄ KESÄ!
Sihteeri Eeva
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Sukuseura Väyryset ry.
Kotisivu: www.vayryset.fi
Sähköposti: sukuseura@vayryset.fi
Ylläpitäjän sp: yllapito@vayryset.fi
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Tule mukaan Väyrysten sähköiseen sukupuuympäristöön (Väyrynen-projekti)
Sukupuumme on visuaalinen sukulaisympäristö, jossa on Väyrysten sukuhaarojen
tutkijoita sekä risteävien sukuhaarojen tutkijoita mukana yhteistyössä. Ympäristöön
voi lisätä mm. valokuvia, henkilöihin liittyviä tarinoita ja lähdeaineistoja. Viestit ja
keskustelut yhdistävät sukulaisia, joiden perheet ovat vuosikymmenten aikaan
joutuneet erilleen, jopa eri maihin. Puun laatu nousee, kun sukulinjoja varmentaa ja
lähdekeskustelua käy suurempi joukko tutkijoita. Väyrysten eri sukulinjoja on
rakennettu jo vuosia, mutta ei systemaattisesti. Tekemistä siis on vielä ja lisää
sukupuun rakentajia ja yhdistäjiä tarvitaan mukaan.
On tavoitteena, että sukupuurungon lisäksi puuhun saadaan tarinoita, muistelmia ja
valokuvia. Tekemistä riittää sekä sukututkimuksen taitajille että materiaalin ja
tarinoiden kokoajille, sekä myös oman lähisuvun hallinnoijille. Olemalla mukana saa
uutta mielenkiintoista tietoa suvusta ja varmasti löytää myös uusia sukulaisia.
Puun julkaisualusta on Geni.com. Geniin on perustettu Väyrynen-niminen
yhteistyöprojekti. Tavallinen käyttäjä pärjää Genin ilmaisversiolla vallan hyvin.
Ilmaisversiolla voi lisätä sukutietoa, valokuvia käydä keskusteluja sukulaisten kanssa.
Väyrynen-projekti tukeutuu Genissä pitkään toimineeseen Suojärvi-projektiin, joka
panostaa erityisesti laatuun, sukututkimuksen käytännesäännöistä (erityisesti
tietosuojasta) kertomiseen ja tutkijoiden verkottumiseen. Suojärvi-projektissa on
mukana 45 Geniä kauan käyttänyttä henkilöä, jotka opastavat. Kaikki 45 auttajaa
tavoittaa sähköpostiosoitteesta geni-suojarvi@googlegroup.com.
Puuhun mukaantuloon liitty iso puu, pieni puu ja yhdistäminen. Iso puu on
varsinainen sukupuumme (joka täydentyy ja jonka laatua parannetaan), jossa ovat
kaikki puun tuhannet henkilöt. Ison puun rungon muodostavat yli 100 vuotta sitten
syntyneet, jo edesmenneet henkilöt. Liittymisvaiheessa teet oman pienen puun, joka
sisältää vähintää itsesi, vanhempasi ja isovanhempasi, niin että tiedoista löytyy yli sata
vuotta sitten syntyneitä. Jos lisäät puuhun eläviä ihmisiä, kysy heiltä lupa, että
heidän nimensä saa olla mukana. Tämä on tärkeää tietosuojan takia. Jos et pääse
kysymään lupaa, niin käytä heidän nimiensä sijasta anonyymiä merkintää ”N. N.”.
Elävien henkilöiden tiedot eivät tosin näy kuin lähipiirille ohjelmassa, ja ei missään
tapauksessa julkisesti. Jos olet epävarma, kysy lisäohjeita laittamalla sähköpostia.
Sukupuumme on verkottunut Geni-ympäristössä avioliittositeiden kautta hyvin
laajalle.
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Miten pääsen mukaan?
1. Rekisteröidy Genin jatkuvasti ilmaisen version (Geni Basic)
käyttäjäksi osoitteessa Geni.com. Rekisteröitymistä varten tarvitset
sähköpostiosoitteen, jota voit käyttää Geni-viestintään.
Rekisteröityminen tehdään englanniksi, mutta heti rekisteröitymisen
jälkeen oman ohjelmanäkymän voi muuttaa suomenkieliseksi. Pyydä
siis apua alkuun jos et hallitse englanninkieltä. Rekisteröityminen on
tosin varsin helppoa. Tarvittaessa voit pyytää
sähköpostiosoitteestamme myös apua rekisteröitymiseen.
2.

Lisää sukupuunäytössä oman profiilisi yläpuolelle vanhempiesi ja
isovanhempiesi yms. tiedot, niin että saamme lähtötiedoiksi ainakin
yli 100 vuotta vanhoja syntymäaika- ja paikkatietoja. Huomaa luvan
kysyminen eläviltä ihmisiltä.

3. Ilmoita tämän jälkeen rekisteröitymisestäsi sähköpostilla (genisuojarvi@googlegroups.com).
4.

Saat kutsun yhteistyöhön, Väyrynen-projektiin ja Suojärviprojektiin. Hyväksy nämä kolme kutsu sähköpostistasi tai Genistä
(postilaatikko. alalaatikko Avoimet pyynnöt).

5.

Tämän jälkeen pyrimme yhdistämään syöttämäsi pienen puu isoon
Väyrysten-puuhun Suojärvi-projektin auttajien toimesta.
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Muistamme ja kaipaamme – Hanna Hietalan os. Väyrynen katoamisesta 40 vuotta.
Juuassa Väyrysten suvun asumisella on vuosisataiset perinteet. Kertomukseni lähtee
äidin isästä Adam Väyrysesta. Hän syntyi 10.6.1867 eli 150 vuotta sitten. Anna Kaisa
Korhosen kanssa Adam sai kaksi tytärtä, Annan ja Hildan, jotka 1900-luvun alussa
muuttivat yhdysvaltoihin. Toisen vaimonsa Eeva Turusen kanssa Adamin lapset olivat
Aina Alina, Eeva, Vappu, Väinö, Iida, kaksoset Hanna ja Helmi ja nuorimpana
23.6.1917 syntynyt Reino-poika. Adamin jälkeläisten piirissä kokoonnumme
viettämään Adamin 150-vuotissyntymäpäivää ja Reinon 100-vuotissyntymäpäiväätänä
kesänä, kun Juuan kuntakin täyttää 150 v.
Tämä tarina kertoo Helmi-äitini kaksoissiskosta Hannasta. Eeva-sisar oli
Yhdysvalloissa avioiduttuaan muuttanut Argentiinaan, jonne 1929 matkusti ensiksi
Helmi ja vähän myöhemmin Hanna. Helmi palasi kotikonnuilleen Juuan Mataraan.
Hanna avioitui Argentiinassa ja sai puolisonsa Vilho Hietalan kanssa kaksi poikaa.
Elämä Argentiinassa sujui työtä tehden ja vastuksiin vastaten. Perhe asui mm. saarella,
jossa tulva hukutti kaiken omaisuuden alleen. Vilho-puoliso kuoli 1967. Pojat Reino ja
Vilho kasvoivat, kävivät koulunsa ja siirtyivät työelämään. Molemmat avioituivat ja
perustivat perheen. Pojat aikuistuessaan osallistuivat ammattiyhdistystoimintaan ja
kokivat syvästi sen epäoikeudenmukaisen ja raaistunee yhteiskunnan, johon
Argentiina oli vajonnut. Sotilasjuntta hallitsi maata valtioterrorin keinoin.
Ammattiyhdistysten jäseniä vainottiin.
Hanna asui Zaraten kaupungissa lähellä Buenos Airesia. Suomeen yhteydet
tapahtuivat ahkeran kirjeenvaihdon avulla. Kun tekniikka kehittyi, käytettiin kelanauhoille nauhoitettuja puheita. Hanna oli vieraillut Suomessa 1935 katsomassa
Helmin pientä Harri-vauvaa, siis veljeäni Harri Väyrystä. Seuraava tapaaminen suvun
kanssa oli talvella 1975. Tapaaminen oli ikimuistoinen ja myös ratkiriemukas, vaikka
synkät pilvet varjostivat Hannan poikien elämää. Suurin elämys oli lumen
narskuminen kävellessä kengän alla. Sen Hanna oli unohtanut, mutta väsymättä hän
sitä muisteli niin täällä Suomessa kun myöhemmin kotonaan Argentiinassa.
Jälleennäkemisen riemu yhdisti sisarukset Iidan, Helmin, Hannan ja Reinon. Ja
sisarusten lapset ja lastenlapset saimme oman osamme tästä tunnelmasta.
Synkkyys paistoi vieraamme kasvoilla. Siellä olivat lapset ja lastenlapset uhkaavan
yhteiskuntaterrorin armoilla. Hanna ei voinut odottaa edes Suomen kevättä vaan lähti
takaisin Argentiinaan. Hän oli aina pysytellyt Suomen kansalaisena. Hanna luotti
siihen, että kansalaisuudesta olisi hänelle turvaa niin, että hän pystyy huolehtimaa
perheestään ja pysymään hengissä.
Toisin kävi. Hannan pojat olivat poliittisen toimintansa takia sotilasjuntan ”mustalla
listalla.” Vilho oli vieraillut Suomessa mutta palasi takaisin. Toukokuussa 1977
pidätettiin Vilho, hänen vaimonsa, vaimon vanhemmat ja useita muita sukulaisia.
Hanna meni kertomaan pidätyksestä Reino-pojalleen. Reinon kodissa olivat hänen
anoppinsa, Hanna ja pienet lapset. Siviilipukuiset sotilaat veivät molemmat isoäidit,
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eikä heistä sen jälkeen ole mitään kuulunut, ei myöskään Vilho-pojasta.
Monien vaarallisten vaiheiden jälkeen Reino vaimonsa ja kahden lapsen kanssa pääsi
pakenemaan Suomeen ja asuu Etelä-Suomessa lähellä lastensa perheitä. Vilholta jäi
kaksi lasta, pieni vauva ja pari vuotta vanha tytär. He saivat kodin sukulaistensa luona.
Laura ja Amanda ovat nyt naimisissa ja perheellisiä. Molemmat tyttäret ovat käyneet
Suomessa. Kaipuu omiin vanhempiin on kuitenkin aina olemassa, isä ja äiti riistettiin
lapsilta 30 000 uhrin joukossa, jotka Argentiinan ”Likainen sota” vaati.
Hanna eli elämäänsä työtä tehden, perheestään huolehtien, kantaen huolta myös
lähimmäisistään. Hänen kodissaan merimiespastorit pitivät hartaustilaisuuksia.
Luottamus Jumalaan oli lapsuuden kodin oppien mukaisesti luja. Sukulaiset olivat
tärkeitä Ja yhteyttä pidettiin tiiviisti. Hannan kohtalosta ei neljänkymmenen vuoden
aikana ole saatu selvyyttä. Hän on ainut Argentiinan sodassa menehtynyt Suomen
kansalainen. Perään kysely ei ole tuottanut tulosta, vaikka ulkoministeri Paavo
Väyrynenkin sitä teki. Meillä on vain muistot jäljellä. Toukokuun 22. päivä on
muiston päivä, silloin Hannan tiedossamme oleva tarina päättyi. Kaipaus ja
epätietoisuus jäi, rakkaus pysyy!
Sinikka Väyrynen
Hannan kaksoissisaren Helmin tytär
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Väyrysniitin tekeminen
Asiakirjat ja kirjoitusten kokoaminen: Eeva Väyrynen
Kannen kuva: Kokouspaikka: Vanha Kurimo keväällä
Kirjoittajat: Virpi Väyrynen, Eeva Väyrynen, Päivi
Kairento, Mika Väyrynen
Taitto ja tulostus: Sauli Paavola / ZalePrint
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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 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
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www.zaleprint.com

E.Väyrynen
Petkelkatu 1 B
89600 SUOMUSSALMI

