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Hyvät sukulaiset

Pitkä talvi merkittävine kansainvälisine ja yhteiskunnallisine 
tapahtumineen alkaa olla onnellisesti takana päin. Kevät tulee 
hyvää vauhtia, lieneekö liiankin aikaisessa.
Me Väyryset lähestymme pikkuhiljaa vuosikokousta, joka 
viime kesän päätöksen mukaisesti on tänä vuonna 
Suomussalmen Ämmänsaaressa, kauniissa Kiannon Kuohut-
kylpylään kuuluvassa hotelli Kantakievarissa kesäkuun 
puolivälissä, kuten toisaalla tässä tiedotteessa käy 
ilmi.
Tänä vuonna emme järjestä sukujuhlaa, vaan
ainoastaan kokouksen, mutta Ekokunta Suomussalmelta
löytyy kyllä monenlaisia retkeilyn ja matkailun
kohteita niille,  jotka haluavat käyttää aikaa tähän
tarkoitukseen. On Ilmari Kiannon Turjanlinna.
on talvisodan Raate, on karjalaiskylä Kuivajärvi
Domnan pirtteineen. Myös Hossa kauniine ulkoilualueineen
on hyvä nähdä ja kokea. Kylpylä Kiannon Kuohujen yhteydessä
olevasta matkailun info-pisteestä on mahdollisuus saada
lisätietoa siitä, mitä Suomussalmi tarjoaa.
Hyvä sukulaiseni. Suomussalmella kolme vuosikymmentä asuneena 
ja toimineena toivotan Sinut ja ystäväsi lämpimästi 
tervetulleeksi pitämään arvostetun sukuseuramme vuosikokousta 
tänne Ämmänsaareen ja viettämään ainakin yksi pyhänseutu 
kaunissa Ekokunnassamme.

Sydämellisesti tervetuloa !

puheenjohtaja
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VUOSIKOKOUKSESTA ÄMMÄNSAARESSA

Sukuseuran vuosikokous pidetään tänä vuonna 15.6.  
Suomussalmen Ämmän saaressa Hotelli Kantakievarissa  
(Jalonkatu 1).  Vuosikokoukseen il moittautuminen 
tapahtuu paikanpäällä alkaen klo.   9.00.   Vuosikokous 
al kaa klo.   10.00,   lounaalle on varattu aika klo. 
12.00.

Ämmänsaari on Suomussalmen kuntakeskus Kainuun kauniissa 
maisemissa. Paikallisista nähtävyyksistä mainittakoon 
historiallisesti kuuluisa Raatteentie,  Turjanlinnan 
risteilyt Kianto-laivalla sekä patikoinnista 
kiinnostuneille Hossan värikalliot.   Jos Turjanlinnan 
ja Raatteen mat koille on innostuneita lähtijöitä,  voi 
ottaa yhteyttä hallituksen jä seniin tai  sihteeriin,   
jolloin voimme tehdä ti1ausmatkan. 13-16.6. vieteään 
Hossanviikkoja,  jolloin järjestetään monipuolisia 
kesätapah tumia.   
Tarkempia tietoja saa Suomussalmen matkailutoimistosta 
p. 986-71911. 7191243.

Liikenneyhteydet Ämmänsaareen: 
-lentokoneella Kajaaniin
-junalla Kontiomäelle, josta linja-autoyhteys 
Ämmänsaareen, sekä -autoillen mm.valtatie nro. 5.

Majoitumahdollisuuksia on mm.   vuosikokouksen hotelli 
Kantakievaris-sa(kylpylä Kiannon kuohut) sekä Hossan 
leirintäalueella.Eri vaihtoeh doista voi tiedustella 
yllä mainitusta matkailutoimiston numerosta.

Toivottavasti  tapaamme mahdollisimman suurella joukolla 
kesäkuun vuo sikokouksessa ja tapahtumasta tulee jälleen 
uusi miellyttävä kokemus ja  tutkimusmatka sukumme 
lähtöpaikoille.

Iloista kevättä!   tv. Eija Väyrynen
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 VÄYRYSTEN SUKUSEURAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1990

1. YLEISTÄ

Vuoden huomattavimmat tapahtumat olivat sukujuhla 
Oulunsalossa ja vuosikokous Oulussa. Lehti ilmestyi kaksi 
kertaa.

2. TOIMINTA

Sukujuhla oli Oulunsalon kirkonkylän koululla lauantaina 
14.7.1990. Se alkoi kello 10 ilmoittautumisella ja 
näyttelyiden avaamisella. Lounaan jälkeen oli salissa 
juhlat,  jossa oli lähes 200 (180) vierasta. Näyttelyissä 
oli sukuhistoriaa, kirjallisuutta, maalauksia ja 
keramiikkaa. Sukujuhlan saimme viettää kauniin sään 
vallitessa.
Samana päivänä vietimme yhteistä iltaa Edenissä aterian, 
keskustelun ja pyörähtelyn merkeissä.
Hallitus muisti sunnuntaiaamuna kansanedustaja ja 
sisäministeri Antero Väyrystä kunniakäynnillä Oulun 
hautausmaalla,  jossa laskettiin hänen haudalleen kukka 
la ite .
Seuran vuosikokous pidettiin 15.7.1990 Oulussa 
kylpylähotelli Edenin kabinetissa. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Matti Väyrynen ja sihteerinä Eija 
Väyrynen. Elias Väyrynen avasi kokouksen,  jonka alussa 
pidettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden jäsenten Matti 
Väyrysen Tampereelta 48 v, Erkki Pöykön Oulusta 58 v ja 
Juho Väyrysen muistolle.  Läsnä oli 55 jäsentä.
Juhlatiedote 1990 ilmestyi kesäkuussa. Sen 

 toimittivat Mikko Moilanen (päätoimittaja), Eila 
 Oikarinen. Eija Väyrynen ja Taru Väyrynen.

Jouluksi ilmestyi Joulutervehdys 1990. Sen 
 toimittivat Eija Väyrynen (päätoimittaja), Mikko 
 Moilanen ja Eila Oikarinen.

3. JÄSENET

Vuoden lopulla oli  jäseniä 323.
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4. KOKOUSTOIMINTA
Hallitus kokoontui 3 kertaa vuoden aikana. Kokouksessa 
27.4. Oulun Edenissä päätettiin vuosikokouksen 
esityslista ja hyväksyttiin sukujuhlaan liittyvät 
suunnitelmat, jotka toimikunta (Eila Oikarinen. Mikko 
Moilanen, Arja Väyrynen, Eija Väyrynen,ja Hilkka 
Väyrynen) oli ehdottanut.
Toinen kokous 13.7. Oulunsalossa tilikokous.
Uusi vuosikokouksessa valittu hallitus järjestäytyi 
24.11. Puolangalla Ponjanportissa pidetyssä kokouksessa. 
Hallitus valitsi lehden toimituksen ja päätti seuraavan 
vuosikokouksen ajan ja paikan. Hallitus päätti onnitella 
Nalkin koulua,  jonka nimi muuttuu Väyrylän kouluksi 
syyslukukauden 1991 alussa.

5.HALLITUS

Vuosikokoukseen asti hallituksen jäsenet olivat: Elias 
Väyrynen puheenjohtajana, Mikko Moilanen 
varapuheenjohtajana, Antero Väyrynen rahastonhoitajana ja 
Eila Oikarinen sihteerinä. Muut jäsenet olivat Margareta 
Niskanen ja Aili Väyrynen.
Vuosikokouksen jälkeen hallituksen jäsenet olivat: Elias 
Väyrynen puheenjohtajana, Pentti Väyrynen 
varapuheenjohtajana. Antero   Väyrynen rahastonhoitajana 
ja Eila Oikarinen sihteerinä. Antero Väyrynen valittiin 
hallituksen ulkopuolelta. Muut jäsenet olivat Margareta 
Niskanen. Aili Väyrynen ja   Eija Väyrynen.
HALLITUS



7

SUKUSSEURA VÄYRYSET TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1991

1 YLEISTÄ
Toimintavuoden tärkeimmät asiat ovat sukututkimus-toiminnan 
järjestelyn jatkaminen ja kaikenlaisen kanssakäymisen ja 
yhteyksien lisääminen seuran jäsenten kesken.

2 TOIMINTA
Sukututkimustyön tuloksia talletetaan edelleen Oulun 
maakunta-arkistoon Väyrysten omaan kansioon. Sihteerillä on 
kopiot talletetuista kuvista, asiapapereista ja 
lehtikirjoituksista.
Seuran jäsenet voivat julkaista tutkimustuloksiaan, 
pakinoitaan, runojaan tai muuta kiinnostavaa luettavaa 
seuran lehdessä. Lehden ilmestymisaika on kevät ja joulukuu. 
Kevätlehti on toimintatiedote ja kokouspaikan esittelyyn 
liittyvä julkaisu. Myös kirjoituksia siihen on tarkoitus 
sijoittaa.
Sukuseuran logokilpailun ratkaisu.

3 KOKOUSTOIMINTA
Seuran vuosikokous on Suomussalmella 15.6.1991 hotelli 
Kantakievarissa. Vierailla mahdollisuus laivaristeilyyn 
Turjanlinnaan ja tutustumiseen Raatteentiehen.
Hallitus järjestää vuosikokouksen ja tiedottaa siitä sekä 
muusta toiminnasta jäsenille. Seuraava (1992) kokouspaikka 
Kajaanin läheisyydessä.

HALLITUS
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SUKUSEURA VÄYRYSET ESITYSLISTA 1991

23.3.1991

VUOSIKOKOUS 15.6.1991
1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3 Valitaan kaksi  (2) pöytäkirjantarkistajaa ja

kaksi  (2) ääntenlaskijaa ^
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Kokouksen esityslistan hyväksyminen (liite 1)

6 Edellisen vuoden toimintakertomuksen hyväksyminen 
(liite 2)

7 Tiliselvitys vuodelta 1990 (liitteet 3-4)

8 Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

9 Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen 
(liitteet 5-6)

10 Hallituksen jäsenten (2) valinta erovuoroisten Elias 
Väyrysen jc Eila Oikarisen tilalle

11 Varajäsenten valinta uusille hallituksen jäsenille

12 Kahden (2) varsinaisen tilintarkastajan ja kahden (2) 
varatilintarkastajan valinta.

13 Muut esille tulevat asiat
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139 Nälkämaan laulu

g-d Oskar Merikanto (1868-1924)

1. Kuulkaa korpeimme kuiskintaa! 
 Jylhien järvien lois kintaa! 
 Meidänpä mainetta mainivat nuot: 
 koskien ärjyt ja surkeat suot: 
 meidänpä vapautta vaarat on nää! 
 Meidän on laulua lahtien pää! 
 Meille myös kevätkin keijunsa toi: 
 rastas ja metso täälläkin soi.

2. Taival lie hankala — olkoon vaan! 
 Luonto lie kitsas —. siis kilpaillaan! 
 Kolkassa synkeän syntymämaan 
 pirttimme piilköhön paikoillaan. 
 Vainojen virmat — oi, vaietkaa! 
 Rapparit, ryöstäjät —kaiotkaa! 
 Miekkaa ei tarvis — tarmoa vaan 
 puolesta hengen, heimon ja maan!

3. Nosta jo rintasi maausko uus! 
 Taannuta taika ja vanhoillisuus! 
 Maamies, muista, miss' onnesi on: 
 riihe si rikkaus loppumaton! 
 Kainuun kansa, ah, arpasi lyö! 
 Missä on ryhtisi, kunnia, työ? 
 Meidän on uudesti luota va maa! 
 Raukat vain menkööt merten taa!

Ilmari Kianto (1874-1970)
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Laulu Kainuulle

On Kainuu jylhien korpien maa
ja köyhä sen luonto lie,
mutt' Kainuun kauneus kiehtova on,
se syömmeni sytyttää.
Kenet kerran Kainuun korpihin
on johtanut kohtalon tie,
ei kaihoo hän konsaan etelään,
hän korpien tenhoon jää.

Soi vaaran varjoissa korkeitten
kohu koskien kuohuisten
ja siintää huipuille valtavat veet
ja välkkyvät virtain vyöt
ja tienoot uinuvat iltaisin
pois päivästä sinehen.
Valon siunaamat sill' on suvisäät
ja juhannusjuhlain yöt.

jo taatot kirjoitti kuokallaan omat 
mietteensä korpehen, he miekoin varjeli 
viljelmiään ja kallista Kainuutaan. 
Suuri siunaus ollut toimilla on polvien 
menneiden, niin olkohon meidän töillä 
myös, kun kaadumme multaan maan.



15

Mikko Moilanen:

HARRASTUKSENA SUKUTUTKIMUS

Entisaikojen elämä, perinteet ja mennyt aika yleensä 
kiinnostavat yhä enemmän tämän päivän ihmistä. 
Pitäjähistorioita ilmestyy tiuhaan tahtiin, kansalais- ja 
työväenopistoissa järjestetään erilaisia perinnekursseja ja 
menneiden sukupolvien työn muistoa vaalitaan kesäisin monilla 
kotiseutupäivillä ja sukuseurojen juhlissa. Kiinnostus etenkin 
omaan sukutaustaan ja esivanhempiin on viime aikoina 
voimakkaasti kasvanut. Tutun sanonnan mukaan kansa on hakemassa 
juuriaan.

Kaipuu juurilleen on mitä ilmeisimmin vastareaktiota 
sodanjälkeisen aikakauden suurille yhteiskuntarakenteiden 
muutoksille: kaupungistumiselle, muuttoliikkeelle ja niiden 
seurannaisilmiöille. Yhteys sukutaustaan ja kotikontuun katkeaa 
jo nuorena, vanhakantaiset perheyhteydet häviävät ja viimeiset 
sukutietoutta perimätarinoina ylläpitäneet vanhukset siirtyvät 
manan majoille. Seurauksena on monesti vieraantuminen.-
Sukututkimuksen ja sukuseuratoiminnan kautta haetaan kadonnutta 
yhteyttä takaisin.

Esivanhempien elämään ja kohtaloihin tutustumisen kautta 
avautuu mahdollisuus omankin elämänpiirin parempaan 
ymmärtämiseen. Samalla kunnioitus menneiden sukupolvien työhön 
kasvaa. Toki sukututkimus harrastuksena on mielenkiintoista ja 
haastavaa itse työnäkin: aikaa kuluu ja puurtamista tarvitaan, 
mutta kyllä vaivat joskus myös palkitaan. Löytäjän iloa 
parhaimmillaan, kun tietoja kauan etsitystä henkilöstä 
putkahtaa esiin asiakirjan lehdiltä.
Sukututkijalla on - toisin kuin monesti luullaan - käytössään 
varsin runsaasti mahdollisuuksia päästä esi-isiensä jäljille. 
Ennen arkistoihin siirtymistä kannattaa kuitenkin hyödyntää 
kaikki sukuun liittyvä perimätieto ja kodeissa säilyneet 
asiakirjat. Sukua tuntevien iäkkäiden ihmisten haastattelu on 
usein hyödyllistä. Ikäihmiset kertovat mielellään vanhoja 
sukupolvesta toiseen kulkeneita tarinoita, jotka vaikkakaan 
eivät aina täysin pidä paikkaansa usein kuitenkin antavat 
vihjeitä tutkimuksen suuntaamiseksi.

Pohjamateriaalia sukututkijalle löytyy lisäksi tilojen 
kauppakir joista, testamenteista, vanhoista kirjeistä, 
perheraamatun sivuilta jne. Vanhat valokuvat on syytä tallettaa 
tarkoin ja selvittää, missä ja milloin kuva on otettu ja keitä, 
kuvassa poseeraa. Valitettavan usein nykypäivänkin valokuvista 
nämä tärkeät tiedot unohtuvat.
Ennen varsinaisen arkistotyön aloittamista on syytä hiukan 
perehtyä lähteiden käyttöön. Kirjastosta voi lainata sukut u t 
k imus oppa a n tai mennä kansalaisopiston 
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sukututkimuskurssille, joita järjestetään yleisesti. Kurssilta 
saa pohjatiedot ja -taidot itsenäiseen tutkimustyöhön. 
Tutkimuksen "saloihin" pääsee vihkiytymään kuitenkin vasta vähin 
erin taitojen karttuessa omassa tutkimustyössä.

Sukututkijan tärkeimmän tietolähteistön muodostavat 
kirkonarkistojen asiakirjat. Nykypäivästä taaksepäin noin 1800-
luvun puoliväliin saakka kirkonkirjat ovat säilytettyinä kunkin 
seurakunnan   kirkkoherranvirastossa.   Kirkkoherranvirastosta 
saa lähtötiedot ja samalla sukupuun ensimmäiset 2 - 3  
sukupolvea. Kirkkoherranvirastossa voi itsekin selailla rippi- 
ym. kirjoja, joskin osaa tästä uudemmasta aineistosta ei 
intimiteettisyistä anneta yleiseen käyttöön.

1800-luvun puoltaväliä vanhemmat kirkonkirjat säilytetään 
maakunta-arkistoissa, jotka kattavat yhden tai usemman läänin 
alueen. Valtionarkistoon Helsinkiin on puolestaan kerätty 
asiakirjat koko Suomen alueelta. Oulun ja Lapin läänin 
seurakuntien vanhat kirkonkirjat ovat Oulun maakunta-arkiston 
suojissa. Kirkonkirjojen avulla esivanhempia voi jäljittää mo 
nesti 1700-luvun alkuun, eli aina niihin aikoihin, joista alkaen 
kirjoja on alettu pitää. Käytännössä se merkitsee noin kymmentä 
sukupolvea. Rippikirjoista paljastuvat ihimisten ripillä ja 
ehtoollisella käynnit, kristinopin ja katekismuksen tuntemus, 
asuinkylä ja -talo, muutot ym. "Synnillisestä" elämästä kertovat 
huomautussarakkeen salavuoteusmaininnat, sakkorangaistukset 
juopottelusta tai varkaudesta jne. Myös henkilön synty-, mä-, 
vihkimis- ja kuolinaika saadaan selville, monesti myös 
kuolinsyy.

Sukupolvien ketjua voi jatkaa taaksepäin vielä senkin jälkeen, 
kun kirkonkirjat sulkeutuvat. 1600-luvun osalta ovat käytössä 
henkikirjat, joissa luetellaan kylittäin ja perheittäin kaikki 
henkirahaa maksaneet ihmiset. Muutkin veroluettelot 
(kymmenysvero, maakirja ym) tuovat lisänsä tutkimukseen, joskin 
on todettava, että luotettavan esipolvitaulun tekeminen 1600-
luvulta on jo epävarmaa, ainakin jos on kyseessä 
talonpoikaissuku. Veronkantoluetteloita voi seurata aina 1500-
luvun puolimaihin saakka, jolloin historian verho useimmassa 
tapauksessa laskeutuu tutkijan eteen eikä taaksepäin enää pääse.

Mikäli tietää jonkun esi-isistään olleen sotilas, kannattaa 
perehtyä sotilasasiakirjoihin. Katselmusluettelosta voi löytää 
Pommerin sodan veteraanin, maininnan haavoittumisesta, 
karkaamisesta, sankaruudestakin.

Käräjäpöytäkirjat ovat erittäin laaja ja antoisa asiakirjasarja, 
josta löytyy monenlaista sukupuuta elävöittävää aineistoa: 
perukirjoja, kauppakirjoja, riita- ja rikosasioita ym. Entisajan 
oikeudenkäynti oli eloisa näytös, jonka kaikki pienet yk 
sityiskohdat ja todistajalausunnot kirjattiin paperille. Näin 
tuomiokirjat voivat paljastaa varsinaisen käräjäasian ohella 
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muutakin talon tai kylän elämään ja ihmisten välisiin suhteisiin 
liittyvää taustatietoa. Senhetkisen yhteiskunnan tavat, normit 
ja ihmisten ajattelutapa tulee tuomiokirjoissa esiin. Oivana 
esimerkkinä käräjäpöytäkirjojen annista tutkijalle mainittakoon 
joku vuosi sitten ilmestynyt Antero Heikkisen tutkielma 
"Kirveskansan elämää", jossa kerrotaan Kuhmon perukan asukkaista 
ja elämästä 1800-luvun alusta.

Harrastuksena sukututkimus on pitkäjänteistä, tarkkuutta 
vaativaa ja joskus uuvuttavaakin puuhaa. Vaikeutena on 
vanhemmissa lähteissä vielä se, että ne on kirjoitettu vanhalla 
ruotsin kielellä, sulkakynällä ja vieraalla käsialallla. 
Tutkijan ei silti tarvitse olla ruotsinkielentaitoinen, riittää 
kun hallitsee joitakin kymmeniä sanoja. Loput löytää 
sanakirjoista. Ja kuten sanottu, harjoitus tekee mestarin!
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Hyvät sukuseuran jäsenet

Olemme taas saaneet uuden kevään. Odotamme ensi kesän 
tapaamista Suomussalmen Ämmänsaaressa vuosikokouksen merkeissä. 
Seuran kevätjulkaisu on saatu kokoon ja sihteeri alkaa jo 
odotella joulujulkaisuun materiaalia.

Seuran jäsenluettelo on vielä puutteellinen. Siksi joillekin 
on vanhanmallinen kyselykaavake kirjeessä mukana. 
Pankkisiirtolomake on liitetty niille,  joilta' ei ole 
maksusuoritusta maaliskuun puoliväliin mennessä tullut.

Muutamia maksusuorituksia on ollut vaikea jäljittää. 
Osoitetiedot ovat puutteellisia. Tässä tiedot näistä 
tapauksista:  Näsi Matti;  ei osoitetietoja.  Väyrynen ???,-
jäsenmaksu maksettu tälle vuodelle Oulun Raksilassa (OASP?), 
Väyrynen Anneli; Tampere (1ähiosoite)ja Väyrynen Olli; Tervo 1 
a.

Iloksemme olemme saaneet Pielisen seudun Väyrysiin yhteyksiä. 
Viljo Väyrynen os. 83915 VIHTASUO tutkii po. Väyrysiä. Kyselyjä 
on ollut, kuka tutkii.

Jorma Kangas Oulusta tutkii Kestilän Väyrysiä. Muista 
tutkijoista ei minulla tällä hetkellä ole enemmän tietoja kuin 
viime kesäiset Oulunsalon sukujuhlassa olleet selvitykset. 
Tutkijat,  jos saatte jotain valmiiksi, lähettäkääpä sihteerille 
tietoja.  Itse olen tutkinut kotitilani historian aina 1650-
luvulle. Väyrysiä en ole ehtinyt sen vuoksi kovin paljoa tutkia.

Suomussalmen sukuhaarojahan ovat Antti Pekanp. Väyrynen s.   
1695 Puolangalla ja Martti Pekanp. Väyrynen s. 1697 Puolangalla. 
Sukuseurassa on paljon jäseniä näistä sukuhaaroista. Jos Sinulla 
on tukimuksia näistä, toivoisin julkaisuja paikallisissa 
lehdissä vuosikokouksen aikoihin mm. Ylä-Kainuussa ja Kainuun 
Sanomissa.

Kiitokseni, että seuran toiminta on alkanut virkeästi. 
Kiitokseni hallituksen jäsenille innokkaasta työskentelystä. 
Toivotan kaunista ja lämmintä kesää kaikille.

sihteeri



19

Sukuseura Väyryset Hallitus 1990-1991

Elias Väyrynen  metsätalousinsinööri
Petkelkatu 1 B puh.   (986) 711 042 koti
89600    ÄMMÄNSAARI (986)  712 710 työ
varalla
Mikko Moilanen. metsänhoitaja
Pääskyntie 3 E puh.   (981) 5 332 748 koti
91500    MUHOS
 5 331 404 työ
Margareta Niskanen  terveydenhuoltoneuvos
Peltola puh.  (977)' 41 709
74595   RUNNI puh.   (977)  12 525
varalla
Taru Väyrynen  kirjailija
Annanpiha 6 puh.   (917) 184 193
13500 HÄMEENLINNA

Eila Oikarinen perusk.luokanopettaja
Karjaportintie 18 puh.  (981) 332 551
90140 OULU
varalla
Arja Väyrynen  toimistovirkailija
Lammaskuja puh.   (981) 475 008
90830   HAUKIPUDAS

Aili Väyrynen         keittäjä
Ahot ie 3 puh.   (981) 5 331 715
91500 MUHOS
varalla
Hilkka Väyrynen aluetyönjohtaja
Maivatie 4 puh.  (981) 341 689
90550 OULU

Eija M Väyrynen  opiskelija
Uusikatu 40 A 22 puh.   (981) 481 053
90100 OULU
varalla
Hannu Tervonen instrumenttiasentaja
Erätie 14 D 30 puh.  (986): 27 929
87200 KAJAANI

Pentti Väyrynen        rehtori
Soppela 59 puh.   (9692) 80 079
98100 .KEMIJÄRVI
varalla
Arvo Lapinlampi  puhelinasentaja
Tietäväisenkatu 4 A 5 puh.  (986) 710 076
89600 ÄMMÄNSAARI
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