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HYVÄT SUKULAISET !

Sukuseuran hallituksen päätöksen mukaisesti kokoonnumme tänä
vuonna Tampereelle, Hotelli Rantasipiin pitämään vuosikokousta
ja viettämään yhteistä iltaa.
Seuran olemassaolon aikana olemme kokoontuneet ainoastaan
Oulun läänin alueella, mutta nyt menemme lähelle Etelä-Suomessa
asuvia sukulaisia.
Lähtekäämme siis mukavin mielin viettämään kesäistä viikon
loppua sukuseuran merkeissä Tampereelle. Sieltä löytyy varmasti
oman ohjelmamme lisäksi monenlaista muutakin ajanvietettä itse
kullekin.
Nauttikaamme tänä vuonna yhdessäolosta Tampereen kesä
maisemissa Väyrysten sukuseuran merkeissä.
Olette sydämellisesti tervetulleita. Ota ystäväsi ja tuttavasi
mukaan !
TERVETULOA !

puheenjohtaja
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.

KOKOUSKUTSU
Sukuseura Väyryset ry.n sääntömääräinen vuosikokous'pidetään
Tampereella Hotelli Rantasipissä, Yliopistonkatu 44, kesäkuun
18. päivänä 1994 klo 13 alkaen. Tervetuloa !
Hallitus
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.

ESITYSLISTA
18.6.1994

VUOSIKOKOUS 18.6 1994 klo 13.00.

1

Kokouksen avaus

2

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3
4

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6

Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus

7

Hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään tilinpää
töksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille

8

Vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kalenterivuoden
toimintasuunnitelma ja talousarvio

9

Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten
tilalle

10

Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi vara
tilintarkastajaa

11

Päätetään seuraavana kalenterivuonna kannettavan jäsenmak
sun suuruus

12

Muut esille tulevat asiat

13

Kokouksen päättäminen
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TAMPERE KUTSUU KESÄKUUSSA
SUKUSEURA VÄYRYSET RY:N KESÄTAPAAftlNEN 1994 TAMPEREELLA 18.19. kesäkuuta hotelli Rantasipissä, Yliopistonkatu 44.
OHJELMA
LAUANTAI 18.6.
Klo 13.00 Sukuseura Väyryset ry:n sääntömääräinen vuosikokous hotelli
Rantasipin tiloissa.
Klo 15.00 Opastettu kiertoajelu Tampereella. Hinta n. 35 mk/hl*, maksetaan
kiertoajelulle lähdettäessä. Kiertoajelulle osallistumisesta tieto sukuseuran
sihteerille ilmoittautumisen yhteydessä. Klertoajelubussl lähtee hotelli
Rantasipin edestä Ja a j a a tarvittaessa Pyynikin kesäteatterin kautta, jonne
kesäteatteriin menijät voivat jäädä suoraan kiertoajelulta.
Klo 17.00-19.30 Pyynikin kesäteatterin näytelmä AKSELI JA ELINA.
Teatteriesitykseen varattu 30 lippua. IlmoUtauminen sukuseuran sihteerille
15.5. mennessä. Lipun hinta 1 1 0 mk/hlö maksetaan sukuseuran tilille (SSP
Puolanka, tili n:o 470070-411587 Sukuseura Väyryset ry.).
Klo 20.30 Illanvietto hotelli Rantasipissä. Illallinen noutopöydästä 70 mk/hlö.
Maksetaan illanvieton yhteydessä. Ilmoittautuminen Illanviettoon 31.5.
mennessä sukuseuran sihteerille.

SUNNUNTAI 19.6.
Sukuseura el järjestä virallista ohjelmaa sunnuntaina. Tämän tledotuslehden
liitteenä olevasta Tampereen matkailuavaimesta löydät tietoja kaupungin
tarjoamista palveluista. Toivomme sinun löytävän siitä pyhäpäivän viettoon
sopivia kohteita.
Jos tarvitset majoituspaikan "Väyrysjuhlien" ajaksi, hoida asia Itse Ja tee se
hyvissä ajoin, sillä samana viikonloppuna kaupungissa Järjestetään myös
karjalaisten kesäjuhlat, joihin odotetaan n. 1 0 000 vierasta.
Tampereen matkailuavaln sisältää kaupungin hotellien ym. majoituspaikkojen
hinnat Ja osoitteet sivuilla 7-9.
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Tampereen hotellivaraukset hoitaa keskitetysti Hotel Service Tampereen
hotellivaraukset Puutarhakatu 16 B 6. krs, puh. 931-213 3155, rax 213 3884
(Hotel Service on avoinna ma-pe
8.30- 1 6 .30).
Tampereen kaupungin matkailutoimisto on avoinna kesäaikaan ma-pe 8 30-20,
la 8.30-18 ja su 11.30-18. Matkailutoimiston osoite on Verkatehtaankatu 2. PL
87, 33211 TRE (Tammerkosken rannalla, hotelli Ilveksen vieressä). Puh. 931212 6652. Fax 931-219 6463.
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAMPEREELLE!
ilmoittautuminen joko puhelimitse sukuseuran sihteeri Eija M. Väyryselle
numeroon 981-554 2324, tai alla olevalla kupongilla. Jonka voit postittaa
osoitteella:
Eija M. Väyrynen Tullimiehentle I G 55
90560 OULU
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY. TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 1993

1. YLEISTÄ
Vuoden tärkein tapahtuma oli vuosikokous Puolangalla.
Sukuseura täytti viisi vuotta. Sukuseuran ensimmäiset
standaarit jaettiin myös Puolangalla. Lehti ilmestyi
kaksi kertaa.
2. TOIMINTA
Seuran vuosikokous pidettiin Puolangan yläasteella
3.7.1993. Kokouksen puheenjohtajana toimi Elias Väyry
nen ja sihteerinä Eeva Pietarila. Läsnä oli 42 seuran
jäsentä.
Sunnuntaina hallitus muisti sankarivainajia laskemalla
seppeleen sankarihautausmaalle. Elias Väyrynen lausui
virren: Jumala ompi linnamme.
Sunnuntaina 4.7, vietettiin sukujuhlaa. Kunnanjohtaja
Raimo Karvonen toivotti tervetulleeksi Puolangan kun nan
puolesta. Juhlapuheen piti Paavo Väyrynen. Tilai suudessa
esitelmöivät Kajaanin kirkkoherra Aarne J. Kyllönen ja
Juhani Väyrynen. Elias Väyrynen lauloi Maire Mannisen
säestämänä. Juhlassa jaettiin seuran ensimmäiset yhdeksän
standaaria. Varapuheenjohtaja Jorma Kankaan ojentamina
standaarin saivat : Janne Väyrynen, Pirkko Kangas,
Puolangan kunta, Elias Väyry nen, Eila Oikarinen, Unto
Väyrynen, Antero Väyrynen, Mikko Moilanen sekä Paavo
Väyrynen. Lauantaina oli vielä yhteinen illanvietto
ravintola Pohjanportissa. Iltasanomat oli lehdistöstä
paikalla kumpanakin päivä nä.
3. JÄSENET
Vuoden lopulla oli jäseniä 335. Lukuun sisältyy sekä
lapsijäsenet että 70 vuotta täyttäneet jäsenet.
4. KOKOUSTOIMINTA
Hallitus kokoontui neljä kertaa vuodenaikana.
Uusi vuosikokouksessa valittu hallitus järjestäytyi 7.10
1993 Oulussa. Sihteerin tehtävät jaettiin kahtia.
Seuralla on nyt sihteerin lisäksi tutkimustoiminnasta
vastaava sukututkimussihteeri. Vuoden 1994 vuosiko kousta
valittiin järjestämään toimikunta, jossa ovat Esko Juhani
Väyrynen ja Juhani Väyrynen.
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HALLITUS
Vuosikokoukseen asti hallituksen jäseniä olivat: Elias
Väyrynen puheenjohtajana, Jorma Kangas va
rapuheenjohtajana ja sihteerinä toimi Eila Oikari nen.
Muut jäsenet olivat Margareta Niskanen, Pent ti Väyrynen
ja
Eija M. Väyrynen. Antero Väyrynen toimi
rahastonhoitajana.
Vuosikokouksen jälkeen hallituksen jäseniä ovat :
puheenjohtajana Elias Väyrynen, varapuheenjohtajana Jorma
Kangas, seuran sihteerinä Eija M. Väyrynen ja
sukututkimussihteerinä Eila Oikarinen. Muita jäseniä ovat
Margareta Niskanen ja Pentti Väyrynen. Rahas tonhoitajana
toimii edelleen Antero Väyrynen.
HALLITUS

" Ei ajettu tie ruohutu."
" Ahkeralla hämähäkillä on suuri verkko."

“ Ei ahneen aitta ole koskaan kyllin täynä. “
“ Ei nukkumalla turkkia tienata. "
“ Silloin seppä takoo kun on rauta kuuma”
10
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1994
1 YLEISTÄ
Toimintavuoden tärkeimpinä asioina ovat sukututkimus-toiminnan
ylläpitäminen sekä sukuhengen lujittaminen pitämällä yhteyttä
Väyrysten eri sukuhaarojen välillä yhteisten vuosittaisten
tapaamisien kautta. Myös jul- kaisutoimintaa harjoitetaan.
2 TOIMINTA
Valokuvia, kirjoituksia sekä sukututkimuksia tallenne taan
sukuseuran omaan kansioon Oulun maakunta-arkis toon. Materiaali
on julkista ja sitä on lainattavissa
sihteeriltä.
Henkilökuvia kerätään entistä järjestelmällisemmin Väyrysten
omaa sukukirjaa varten. Sukukirjaa suunni tellaan tehtäväksi.
Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, toinen keväällä
vuosikokouksen toimintatiedotteena ja toinen vuoden lopussa
joulutervehdyksenä. Lehdessä julkaistaan jä senten
tutkimustuloksia ja kirjoituksia. Jäsenluettelo on
joululehdessä.
3 KOKOUSTOIMINTA
Seuran vuosikokous on Tampereella kesäkuussa. Tapaami nen on
kaksipäiväinen ja sijoittuu viikonlopuksi. Tar koituksena on
vuosikokouksen lisäksi järjestää yhtei nen illanvietto sekä
tutustua yhdessä Tampereeseen ja sen lähiympäristöön.
4 HALLITUS
Vuosikokouksen järjestää hallitus. Hallituksen apuna
vuosikokousta järjestää sukukokoustoimikunta, jossa toimivat
Hallitus
Juhani Väyrynen ja Esko Väyrynen Tampereelta.
tiedottaa vuosikokouksesta ja muusta toiminnasta jäsenille.
HALLITUS
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.
TALOUSARVIO VUODELLE 1994

TULOT
Jäsenmaksut
Mainokset

200 * 50 rak

Viirit

10 000
2 000

30 * 50 mk1 500

Korkotulot

400
Yhteensä

13 900 mk

MENOT
Tiedottaminen (lehdet)

6 000

Toimistokulut

1 500

Sukututkimustyö

1 500

Kokousmatkat 3 * 600 mk

1 800

Muistamiset

500

Leimasimet

400

Laulukirjat

50 * 20 mk

Muut kulut

1 000
200

Yhteensä

12 900 mk
Erotus

1 000 mk
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SIHTEERIN PALSTA
Keväinen tervehdys teille kaikille ! Kevätlehtemme on tänä vuon
na mukavan aikaisessa, mutta niin on myös yhteinen tapaamisemme,
vuosikokous Tampereella, sijoitettu kauniiseen alkukesään.
Sukuseuramme jäsenistö on kasvanut mukavaa tasaista vauhtia.
Huhtikuun alussa sihteerin uuden tilasto-ohjelman mukaan jäseniä
oli 382. Aikuisjäseniä oli yhteensä 344, joista 13 oli ainaisjäsoniä ja yli seitsemänkymmentä vuotiaita oli 59. Nuorisojäse
niä oli 38.
Alle kahdeksantoista vuotiaat pääsevät jäseniksi, jos jompikumpi
heidän vanhemmistaan on jäsenenä sukuseurassa. Ikäväkseni on
todettava, että joka vuosi jokunen jäsen putoaa pois jäsenlistoilta. Jäsenyyden menettää, jos jäsenmaksu jää maksamatta kah
delta vuodelta. Mikään ei estä tietenkään liittymästä uudelleen.
Maksaessanne jäsenmaksun OLKAA TARKKANA I Maksulomakkeeseen on
merkittävä NIMI ja OSOITE selvästi. Myös syntymäaika on hyvä
merkitä, niin varmasti ei tule epäselvyyksiä.
Sukuseura on saamassa leimasimen. Leimasin on pyöreä ja siinä on
sukuseuran logo keskellä. Leimasin on lähinnä sihteerin käytössä
ja tekee näin kirjallisen kanssa käymisen virallisemmaksi.
Tänä vuonna hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Elias Väyry
nen ja Eila Oikarinen sekä heidän varajäsenensä Mikko Moilanen
ja Arja Väyrynen. Hallituksessa on keskusteltu sukukirjan teke
misestä. Asia otetaan esille vuosikokouksessa, joten miettikää
minkälaisen kirjan haluaisimme tehdä suvustamme.
VARATKAA YÖPYMISPAIKKA AJOISSA! Samana viikonloppuna Väyrysten
vuosikokouksen kanssa Tampereella on toinenkin suuri tapahtuma,
johon on tulossa jopa 10 000 osanottajaa. Hotellivarauksen voi
tehdä haluamaansa hotelliin Tampereelle Hotel Servicen numeroon
931-213 3155.
Tapaamisiin Tampereellalla

14

Eila Oikarinen

ANTTI VÄYRYNEN
mestarihiihtäjä sata vuotta sitten - Kainuun poika

Evon metsänvartijakoulun oppilas Antti Väyrynen voitti
9.3.1886 Helsingin Sporttiklubin järjestämän hiihtokilpailun.
Nykyajan mittapuun mukaan kilpailu oli vaatimaton, mutta sen
vaikutuksesta Suomessa on hiihto kehittynyt valtavasti.
Hiihdettävä matka oli 16 450 m. minkä Antti sivakoi ajassa
1.15.20. Ensimmäinen palkinto oli 200 mk. joka vastasi
ammattimiehen senaikaista kuukausipalkkaa.

Puolangan VäyrylänkyIässä syntyi 10.12.1853 Antti, perheen
seitsemäs lapsi.
Isä Henric ja Anna-äiti asuivat Väyrylä
-nimisessä talossa, jossa suku oli asunut jo pitkään. Antin
syntymän aikoihin Henric oli torppari. Perhe asui useammassa
paikassa nykyisessä Törmänmäessa: Vayrylassä, Alatalossa,
Oikarilassa ja Hovissa. Vartuttuaan Antti seurasi veljensä
Matts Henricin eli Hepo-Matin perhettä Hepovaara1 le.
Koulua

ia tvötä

Kerrotaan, että Antti hiihti Hepovaaralta VäyrylänkyIän
Mäelle. Hän oli sanonut lähtevänsä nälkää pakoon. Tarkkaa
ajankohtaa tuosta lähdöstä ei ole.
Muhoksen maanvi1jelysopistoon Antti otti papinkirjan keväällä
1879 Puolangalta. Opiskelu Muhoksen Koivikossa sujui hyvin.
Antin uutteruus palkittiin kirjalla, jonka hän sai 24.10.1881
koulusta lähtiessään.
Kajaanissa Karolineburgin kartanossa Antti oli lyhyen ajan
kartanonvoutina. Liekö ollut pudasjärveläinen suksi, joka
houkutteli hänet Pudasjärvo1 le. Antti oli taitava suksiseppä.
mitä todistaa sekin, että hän hiihti kilpailuissa
omatekoisilla suksillaan. Antin veli Hepo-Matti ja tämän
poika Paavo ovat myös olleet taitavia suksiseppiä.
Pudasjärveltä Antti muutti Lammille, jossa suoritti Evon
metsänvartijakoulun vuosina 1884 -1886. Hyvästä käytöksestä,
ahkeruudesta ja taitavuudesta hänet palkittiin 25 markalla.
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Evon jälkeen Antti sai paikan Nokia Aktiebolag"issa, jossa hän
toimi metsäpäöl1ikköno vuodesta 1887 vuoteen 1913. Nokialla
ollessaan hän nautti suurta luottamusta. Hän piti kotonaan
kaikenlaisia kassoja. Antti oli perustamassa v. 1910 Pirkkalan
säästöpankkia, jonka lsännistöön hänet valittiin. Pirkkalan
kuntakokouksen puheenjohtajana Antti toimi vuodesta 1910 vuoteen
1913. jolloin hän perheineen muutti kotiseudulleen.
Hiihtäla - Kainuun poika
Antti Väyrynen otti osaa muihinkin kuin ensimmäisiin yleisiin
hiihtokilpailuihin v. 1866. Parin vuoden kuluttua Sporttiklubin
järjestämissä kilpailuissa Antti oli neljäs. Tampereella samana
talvena maaliskuun 11. päivänä järjestetyt kilpailut Antti
voitti. Silloin puheenaiheena oli, kumpi on edullisempi
hiihtotapa, yhdellä vai kahdella sauvalla hiihto. Sata vuotta
myöhemmin puheenaihe on luistelutyyli. Hiihtotyyliin ja
harjoitteluun alettin kiinnittää enemmän huomiota Tampereen
kilpailun jälkeen. Hiihtovälineisiin kiinnitettiin myös
huomiota. Antin tiedetään tehneen tunnetuksi Kajaanin mallin
suksia Tampereen seudulla.
Viime talven lumilla menestyneen mestarihiihtäjä Kari Härkösen
hiihto on ollut sujuvaa luistelua. Antti Väyrysen tyylistä hänen
kilpakumppaninsa Hilppa Vornanen on sanonut ajatelleensa
itsekseen .
. " tuon kanssa en minä tällä matkalla koetakaan
kilpailla, sillä hän kulkee Jaloillansa eikä ainoastaan
käsillänsä". Antilla ja Karilla on sadan vuoden välimatka, sama
kotiseutu ja yhteisinä esivanhempina v. 1758 syntynyt Jakob
Jokelainen ja hänen vaimonsa Anna Moilanen.
Kajaanissa ollessaan Antti Väyrynen kyläili VäyrylänkyIän
Hepovaaralla ja Pahkavaaralla. Ajoipa hän kerran Ylitalon pihaan
mustalla orillaan, kyseli isännältä, muistaako tämä hänet. Antti
kertoi hänelle lähteneensä nuorena maailmalle nälkää pakoon.
Antin menestymisen salaisuus niin työssä kuin kilpaladuilla on
ollut työnilo ja luja tahto viedä itseään eteenpäin.
Tämä kirjoitus on julkaistu Oulun Sukututkijassa (1985:2).

Lähteet;
Eijanko-Kirjavainen. Suomen hiihdon historia Uljas
3.4.1886 s. 5-6
Puolangan. Paltamon, Kajaanin ja Hyrynsalmen kirkonkirjat
Kaukovalta. Pirkkalan historia Antti Väyrysen päästötodistus
Urho Kekkonen. Vuosisatani 1 Juhani Väyrynen, Tampere Tyyne
Väyrynen, Tampere Mirjam Väyrynen. Helsinki Heikki Mäkäräinen,
Hyvinkää Pentti Härkönen, Oulu
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Nokia - Tampereen kupeessa
Viime vuonna olin Nokialla Edenissä. Kuljimme ympäristössä ja
löysimme mielenkiintoisia kohteita, joita nyt haluan opastaa.
Lähdet Tampereita kantatie 41 pitkin Turkua kohti. Nokian
keskustan kohdalla, lähellä Pyhäjärveä ennen siltaa, sinulla on
mahdollisuus pysähtyä katsomaan vanhaa kivikautista
asiunpaikkaa. Paikkaa ei helposti huomaa autosta, mutta sillan
poskessa puistossa se on.
Sillan jälkeen nouset metsäiselle rinteelle, jonka päällä
käännyt oikealle, kapealle tielle. Saavut Nuijasodan
muistomerki1 le. Vuoden 1396 lopulla nuijamiesten pääjoukko ja
Klaus Fleming sopivat kohtaamisesta Nokialla. Historia kertoo,
miten siinä kävi .
Jatka matkaasi samaa soratietä. Nouset notkon jälkeen Nokian
kartanon alueelle. Siinä vasemmalla on pitkä, punatiilinen
rakennus. Nokian kartanon entinen navetta, jossa nyt on
ampumarata. Pysähdy ja muistele erästä sukumme uurastajaa, joka
on ollut Nokian palveluksessa. Hän. Antti Väyrynen, oli
pehtorina ennen v. 1901 Nokian kartanossa, jonka pinta-ala oli
vuoden 1918 lopussa 11 000 ha. Nokian palvelukseen Antti tuli v.
1891. Hän johti myös metsätöitä ja uittoja, sahaa ja
tiilitehdasta, purkausta Ja lastausta, höyryveneliikennettä,
rakennustöitä ja kapearaiteisen rautatien liikennettä. Hän lähti
Kajaaniin 1913.
Jos olet varannut yöpymisen Viinikanniemestä, jatkat matkaasi
Turuntietä ja kohta olet perillä. Itse olen käynyt pari kertaa
Viinikanniemessä ja olen viihtynyt. Toki käynet Nokianvirran
toisella puolen. Nokian keskustassa.
Eila Oikarinen
Lähteet: Lars Bonsdorff. Nokia osakeyhtiö 1865 - 1965
Otavan iso tietosanakirja
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