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HYVÄT SUKULAISET I

Sukuseuran hallituksen päätöksen mukaisesti kokoonnumme tänä
vuonna Juuan kirkolle Pitopalvelu Pellikaiseen pitämään vuosiko
kousta. Yhteistä iltaa vietämme Ravintola Sinikossa.
Juuka sijaitsee n. 40 km Nurmeksen kaupungista etelään valtatie
16 varrella Pielisen länsirannalla. Lähtekäämme suurella joukol
la katsomaan ja kuuntelemaan mitä kauniin Karjalan Väyrysille
kuuluu.
Järjestelyistä ovat vastanneet Annikki Lehikoinen ja Sinikka
Väyrynen. Heille parhain kiitos seuramme puolesta.
Olette sydämellisesti tervetulleita Juukaan viettämään kesäistä
viikonloppua Joensuun Ellin maisemissa.
TERVETULOA !
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.
KOKOUSKUTSU
Sukuseura Väyryset ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
Juuassa pitopalvelu V. Pellikaisessa, Nurmeksentie 24 A Juuka
83900, heinäkuun 8. päivänä 1995 klo 12 alkaen. Tervetuloa !
Hallitus
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SUKUSEURA

VÄYRYSET RY.

ESITYSLISTA
8.7.1995

VUOSIKOKOUS 8.7 1995

klo 12.00

1

Kokouksen avaus

2

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa

4

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6

Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus

7

Hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään tilin
päätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämises tä
tilivelvollisille

8

Vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kalenterivuo den
toimintasuunnitelma ja talousarvio

9

Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten
tilalle

10

Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa

11

Päätetään seuraavana vuonna kalenterivuonna kannettavan
jäsenmaksun suuruus

12

Muut esille tulevat asiat

13

Kokouksen päättäminen
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Tervetuloa Juukaan, Väyrysten sukuseura!

Ihmisten arvomaailmassa tapahtuu jatkuvia muutoksia ja kullakin
aikakaudella on selvästi havaittavat omat piirteensä. Tälle
ajalle on tyypillistä, että suhteet kotiseutuun ja omien juurien
etsiminen on erityisesti keski-ikäisille ja sitä vanhemmille
väestöryhmille tul lut hyvin tärkeäksi. Sukuseuroilla on
merkittävä aseina ja tehtävä kanavana omille juurille. Ne
antavat turval lisen ja luonnollisen yhteyden siihen sukupolvien
lo puttomaan ketjuun, jossa itsekukin täytämme Luojan meille
antamaa tehtävää ja muodostamme oman lenkkimme -asulmmepa missä
päin Suomea tai maailmaa tahansa.
Juuassa perinteet, paikalliskulttuuri, kotiseutuhenki ja
erilaiset kädentaidot ovat silta menneisyyteen ja keskeisiä
jokapäiväisen elämämme ainesosia. Esim. pe rinteisiin pohjautuva
vuoluklviosaaminen työllistää yli 450 juukalaista, mikä on 1/3
koko Suomen kiviteollisuu-den työpaikoista. Moni muukin vanha ja
arvokas asia on täällä säästynyt modernin kehityksen paineissa
ja nous sut uuteen arvoonsa. Perinteistä täällä Juuassa on muo
dostunut arvo, jonka vaaliminen koetaan tärkeäksi kult tuurin
osa-alueeksi.
Edellä kuvaamaltani pohjalta on luonnollista todeta, että
jokaisessa sukuseurassa ja -yhdistyksessä tehtävä perinteiden
vaaliminen, suvun jäsenten keskinäinen kanssakäyminen ja
vuorovaikutus sekä lämminhenkinen "verkostoituminen" antavat
voimaa paikallistasolla eri puolilla Suomea tehtävälle
kotiseututyölle. Sukukokous Juuassa on aidossa, oikeassa
ympäristössään ja uskon, että Juuan tarjoamat kokouspuitteet
ovat kaikin puolin virikkeitä ja mielihyvää antavat.
Meillä kaikilla juukalaisilla on ilo tervehtiä Väyrys ten
sukuseuraa ja toivottaa kaikki sen vuoden 1995 su kukokouksen
osanottajat tervetulleiksi Juukaan. Kokouk senne on
luonnollisesti tärkeä tapahtuma Teille itsel lenne, mutta myös
täällä asuville monille sukunne jäse nille ja kesäisenä
tapahtumana muulle paikalliselle väestölle.
Viihtykää, tutustukaa ja löytäkää
Juukaan_Ja onnistunutta tapaamista.
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toisenne.

Tervetuloa

Hilja Väyrynen
oli "Joensuun Elli"
"Sen päevän mie muistan niin nuukaan
kuin eilen se ollunna oes kun Ellin
kanss' seilattiin Juukaan, KolMaevalla
Lieksasta pois." Nämä sanat ovat osa
Juuassa syntyneen Eino Kettusen tutusta
laulusta "Joensuun Elli". Kettunen
avioitui juukalaisen Hilja Kuosmasen
(s. 3.11.1985) kanssa, he asuivat
Lieksassa. Avioliitto päättyi kuitenkin
aikanaan eroon. Hilja palasi Lieksasta
takaisin Juukaan Koli-laivalla Pielisen
yli.
Hilja avioitui uudelleen, tällä kertaa
juukalaisen Eetu Väyrysen (s.6.1.1903)
kanssa. Myöhemmin Kettunen kuitenkin
haikaili entisen vaimonsa perään ja
omisti tälle laulun "Joensuun Elli".

HiljaVäyrynen oli
Joensuun Ellin esikuva

Juuassa vietetään joka vuosi heinäkuussa EllinpäiviS, ja päivien
kohokohta on Juuan Ellin valinta.
Teksti: Juuka-seura ry. / Kaija Mattila
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JUUASSA TAVATAAN !
Sukuseura Vhyryset ry:n kesätapaamlnen on tänä vuonna Juuan kun
nassa Pielisen rannalla LAUANTAINA 6.7 1995.
Klo 10.00
Sukukirjatoimikunta kokoontuu (V. Pellikaisella)
Tilaisuuteen voi tulla jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita toimi
maan kirjatoimikunnan apuna. Kirjatoimikunta informoi kokoukses
taan vuosikokouksessa.
Klo 12.00 Sukuseura Väyryset ry:n sääntömääräinen VUOSIKOKOUS
pitopalvelu V. Pellikaisella, Nurmeksentie 24 A. Tilaisuudessa
Juuan Osuuspankki tarjoaa kahvit kokouksen osanottajille.
Klo 20.00
Yhteinen ILLANVIETTO Ravintola Sinikossa, Nunnanlahdentie 1075, Nunnanlahti, 83900 Juuka. Tilaisuuteen toivotaan
paljon mukavaa ohjelmaa. Sinikko ei ole tanssiravintola, mutta
sillä on anniskeluoikeudet. ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN ILLANVIET
TOON 30.6 MENNESSÄ. Jos tarvitset kyyditystä Juuan kirkolta
Nun-nanlahteen (n. 12 kra), ilmoita ennakkoilmoittautumisessa,
jär jestämme kuljetuksen. PÄIVÄLLINEN: vihersalaatti,
häränlihakää-ryleet ja kahvi, maksetaan paikanpäällä (70mk/
henkilö). Erikois ruokavaliosta on hyvä ilmoittaa erikseen
ilmoittautumisen yh teydessä. Päivällinen tarjotaan pöytiin.
ILMOITTAUTUMINEN ILLANVIETTOON:

SINIKKA VÄYRYNEN
Joki-Rantalantie 43
63900 Juuka
p. koti 976-470 567
työ 976-6812 280

ANNIKKI LEHIKOINEN
Lamminkyläntia 15 A
83900 Juuka
p. 976-470 833

p.s Jos ilmoittautuu 16.6 mennessä, lähetetään postitse Juuassa
ilmestyvä Vaarojen Sanomat, jossa kaikenlaista paikallistietoa.
Varatkaa aikaa tutustua Juukaan ja juukalaisiin. Kuuluisia
ELLINVIIKON avajaisia vietetään Juuassa perjantaina 7.7. Samana
iltana Juuassa vietetään myös YÖMYÖHÄÄ alkaen klo 21.00. Ohjel
maa ja tapahtumia on silloin kylällä aina aamuyöhön asti. Lauan
taina on TORIPÄIVÄ mm. tuottajaintori alkaen n. klo 6.00. Oma
toimisesti kannattaa myös tutustua Pielisen saareen Paalasmaahan
ja eihän luonnonkaunis Kolikaan ole kaukana, vaikka ei enää Juu
an kuntaan kuulukaan. Vuokonjärven KESÄTEATTERISSA on myös men
neillään Einari Ketolan Hulluja kesävieraita (su 9.7 klo 14.00 ja
19.00).
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MAJOITUS: Juuassa on paljon erilaisia majoitusmahdollisuuksia.
Jokainen huolehtii itse majoituksensa varauksesta, mutta tässä'
muutamia vaihtoehtoja. Lisätietoja saa Juuan ja Kolin matkailu
neuvonnasta p. 973-671 333 (avoinna ma-pe 9-17, la-su 9-15).
Hotelli-Ravintola Petra, Poikolantie 2,83900
Juuka p. 976-472 700
Motelli-Ravintola Juuan Elli, Nunnanlahdentie 3, 83900
Juuka, p. 976-470 360
Majatalo-Ravintola Rikas-Rouva, Vanhatie 8,
83900 Juu ka, p. 976-472 010
Vierastalo Sinikko, Nunnanlahdentie 1075,
Nunnanlahti, 83900 Juuka, p. 976-681 151
- Leirintäalue Piitteri Oy, Piitterintie 114,83900 Juuka, p.
976-472 000 . Myös mökkejä.
p.
- Paalasmaan lomamajat, Eteläpääntie 14, 83910 Paalasmaa
976-479 516 ja 472617.
- Leirintäpaikkoja ja mökkejä , Kannaksen lomamajat,
Paalasmaantie 462 B,83900 Juukap. 976-470 165
Savi- ja käsityöpaja/kahvio, Paalasmaantie 181,
83900 Juuka, p.976-470 824, kotimajoitusta.
TAVATAAN JUUASSA!
TERVETULOA !
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MATARALLE
On vaiheilla vaarojen korkeiden
saloseutua kaunis kaista,
mi meiltä on vanginnut sydämen
eikä toista sen tienoon laista.
Ei rikkauksilla se vanginnutkaan
eikä eduilla näkyvillä.
Vaan kaikessa on olemuksessaan
toki tenhoisa voima sillä.
Se kaimaksi kukkasen herttaisen
ihan ammoin on nimetty.
On suloin se joukossa kylien
se on silloin jo ymmärretty.
Maan paikoista Matara mieluisin
olet kunnaillas kasvaneille.
Sun metsissäs linnutkin kauneimmin
suvivirttänsä soittaa meille.
Et rannallle järvien aavojen
eikä liepeilles meri yllä.
Luo lumonsa kätköihin korpien
salolampies läiske kyllä.
Sun kesäsi tuokion kestää vain,
kivet vaarojen pintaa peittää.
Niin niukka vain leipä on raatajain,
voitpa leivättä joskus heittää.
On kasteltu virroilla kyynelten
sinun tanhuas runsahosti.
Kun puutetta päälle suot
puuttehen ihan kehdosta hautaan asti.
Maamies sua kuitenkin rakastaa
kukin meistä sun kuvas armaan
jo lapsena sielunsa kätköön saa,
eliniäksi talteen varmaan.
Jos kuinka kauaksi muille main
elonpolku se jonkun johtaa.
Niin Mataran tienoot no armaat ain,
hälle kaipuun kohteena hohtaa.
0i taivas sun ylläsi auetkoon,
sieltä siunaus tulkoon Herran.
Ja iäisten aarteiden kammioon
täältä helmiä nouskoon kerran.
Ester Väyrynen
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Sokean Esteri Väyrysen runot lähetti Tuomo Huotari Juuasta. Es
teri Väyrynen syntyi Juuassa 10.4 1900 ja kuoli vuonna 1974.
Runon Mataralle Esteri omisti kotikylälleen.

SIHTEERIN PALSTA
Kesäinen tervehdys kaikille ! Tänä vuonna tapaamme sitten Juuassa. Paikkakunnan nimi onkin mukavasti aiheuttanut ainakin minulle oululaisena päänvaivaa. Mitenkä se Juuka oikein taipuu
Puhutaan Juuasta ja Juukasta ja ollaan Juuaalla, Juukalla vai Juukassa
?
Maltan
tuskin
odottaa
pääseväni
tutustumaan
siellä
paikkakuntalaisiin, paikkakuntaan ja tietenkin tavata taas suu rella
joukolla Väyrysiä. Juuka sijaitsee kauniissa Karjalassa Pielleen
aaltojen syleilyssä. Väyrysiä on Juuassa paljon ja moni on sieltä
lähtöisin ja muualle muuttanut. Onpa osuvasti Juuassa Väyryläntiekin.
Sukuseura Väyryset ry:n hallitus on kokoontunut vuoden 1994 vuo
sikokouksen jälkeen kolme kertaa. Järjestäytymiskokous oli pe
rinteisesti Puolangalla. Sukuseuran tilit käytiin läpi helmi kuussa
Puolangalla ja toukokuun kokouksessa Kestilässä käsitel tiin mm.
vuosittaiset jäsenmuutokset. Jäseniä on nyt kaikenkaik kiaan 339. Uusia
jäseniä on vuoden varrella tullut lisää seit semäntoista. Melkein
samanverran on jäänyt jäseniä myös pois. Muistuttaisinkin jäsenmaksun
maksamisesta. Jäsenmaksu olisi hyvä maksaa aivan vuoden alkukuukausina.
Sukuseuran tili on seuraava:
PSP Puolanka 000019-79250975
Maksaessanne jäsenmaksua muistakaa mainita nimi ja osoite. Meil lä kun
on niin monella sama sukunimi ja jos vielä etunimikin sattuu samaksi,
niin sihteeri ja rahastonhoitaja joutuvat "sala-poliisihommiin". Jos
osoite tai muut tiedot muuttuvat tai lehti jää saapumatta, niin
soittakaa sihteerille ja korjaamme asian. Hyvänä vihjeenä voisin vielä
sanoa, että sukuseuran jäsenyys on mukava lahja sukulaiselle, joka ei
ole vielä jäsenenä- Samoin joululehteä voi tilata minulta useampia
kappaleita,
kuten
myös
viirejä,
joita
otan
taas
mukaan
vuosikokoukseenkin.

TAPAAMME SIIS JUHASSA HEINÄKUUSSA !
Terveisin
Eija M. Väyrynen sihteeri
p. 901- 554 23 24
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SUKUTILA MARTTI

Sukuseura Väyryset ry:n hallituksen jäsenet vierailivat 13.5
1995 Kestilässa Väyrylänsaaressa. Kevätaurinko pilkotti pilvien
lomitse ja nostatti tunnelmaa. Vanha Väyrysten asuttama sukutila
otti meidät avosylin vastaan. Hallituksen kokouksen yhteydessä
puheenjohtaja Elias Väyrynen luovutti Martin emännälle Martta
Koskelalle Sukuseura Väyryset ry:n kymmenennen standaarin. Suku
tila Martti on yksi Väyrysen suvun vanhimmista sukutiloista.
Kestilän Väyrylänsaari on myös yksi sukumme varhaisista lähtö
paikoista .
Sukutila Martti on siirtynyt isältä pojalle jo monennessa suku
polvessa. Jo itse talo huokuu sellaista arvokkuutta paksuine
hirsiseinineen, että saa vieraan tuntemaan tulleensa johonkin
hyvin tuttuun ja turvalliseen paikkaan. Paikkaan, jossa on monta
lasta polvella kiikutettu vuosien varrella ja kaikista heistä on
kasvanut terveitä ja työteliäitä ihmisiä.
Talon uuden puolen vintillä on vuosiluku 1860. Vanha puoli lie
nee vieläkin vanhempi. Korkea pirtin katto on tummunut mustaksi
parisataavuotisen historian aikana. Pirtissä on myös suuri lei
vinuuni, jonne mahtuu kerralla paistumaan 22 leipää. Joskus uuni
on ollut isompikin, sen päällä on ollut lämmin ja mukava nukkua
kylminä pakkastalvina, kuten on ennen tehty.
Väyrylänsaari on täynnä Väyrysiä ja Väyrysten taloja. Toiselta
puolen kylää virtaa Siikajoki, toisella puolella on Uljuan al
las. Peltoaukealta kuluu keväisin valkoviklon ja liron soidinääniä. Sukutila
Marttia emännöi Martta Koskela jo isännän
virkaa hoitaa hänen poikansa Juhani Koskela. Martta on omaa su
kua Väyrynen. Hänen vanhempansa olivat Sofia Amanda os. Tuokkola
ja. Juho Juhonpoika Väyrynen. Isä oli Kestilän Väyrysiä ja äiti
lähipitäjästä Rantsilasta. Tuttavallisesti kyläläiset kutsuivat
heitä Martin Mantaksi ja Jussiksi. Tila lienee saanut nimensä
Martti joskus siellä isännöineen Martin mukaan. Kirkonkirjojen
mukaan Kestilän kylän Wäyrysen tilaa n:o 2, Marttia on jo 1800luvun alkupuolella isännöinyt Martti (Marten) Väyrynen ja hänen
vaimonsa Gretha. Myös Martta Koskelan isoisä oli nimeltänsä Jo
han Märtensson eli Juho Martinpoika Väyrynen.

Valokuvat
Yläkuva: Suuri valkoinen talo on Martin päärakennus. Saman pihan
pienempi asuinrakennus on siirretty Takalon Martista. Etualalla
oleva talo on Vanhala, samaa sukua sekin
Alhaalla oikealla: Britha Maria Tanelintytär Väyrynen os.
Väyrynen s. 7.2.1848
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Alhaalla vasemmalla: Juho Juhonpoika Väyrynen
s. 2.6 1874 Kestilässa ja Sofia Amanda os. Tuokkola
s.

1.1 1889 Rantsila.
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ALLA ORREN TUVAN TUMMAN
Savupirtti tupa tumma alla ortes olo kumma,
valtaa mielsin mun.
Muinaisaika asuu täällä
joka esineessä päällä
hämärässäs sun.

Ovensuus on perhe loisen,
vähän peremmälle toisen
monilapsisen.
Usein yöpyy kiukahalla,
pankolla tai kolpitsalla,
vieras viluinen.

Täällä saatan selvään
kuulla, miten sillan
hankapuulla, virsu vitisee,
kuulen kuinka vanha kansa
totta sekä taikojansa
haastaa, laulelee.

Jotain jos on syötäväksi
ja palan siitä evähäksi
kulkijakin saa.
Jos ei uuvuttane saloon,
joka yöksi eri taloon
täytyy taivaltaa.

Eikös soittoniekka suuri
pöydänpäässä ota juuri
esiin kanneltaan.
Paljon työstä, taistelusta
mulle isäin kannel musta
kertoo soitossaan.

Riemujakin kannel soittaa
päivä paistaa, kesä koittaa
kypsyy tähkäpäät.
Suvikuulla kauneimmalla
pestyn tuvan orren alla
nuorilla on häät.

Tuskat tuimat viiltävinä
soinnahtavat sävelinä
alla orren tuvan tumman.
Monet pulmat entisaikain
kera voimattomain taikain
muistuu mielehen.

Kunnon kesä vaivat maksoi,
ken vain talven elää jaksoi
kiittää onneaan.
"Viljavuotta" kukkuu käki,
ahkerana häärii väki
Toukohommillaan.

Survaa syö talon väki
nuorin päivän valon näki
aivan hiljattain.
Ummessa on lehmäkulta,
tuskin nälkää, äiti suita,
pettu poistaa lain ?

Äidillä on keittämistä,
"vedenviljaa , metsällistä,
karjanannetta".
Perhe jaksaa työssä raataa,
kasket viertää, hongat kaataa
sadon, leivän toivossa.

Mikset nuku, nuppu kiltti
kirveleekö silmääs, piltti,
savu lieden tään ?
Vaiko oven auki olo
sinut talven lapsipolo
saattaa itkemään.

Lapset leikkii riemukkaina
eikä jalka paljon paina
heidän juostessaan,
mieluisalla marjamaalla
taikka tuonne huhtahaalla
nauriin noudantaan.

Rahkon päre sammuu, palaa
vaivojaan ei vauva salaa
öin ei päivinkään.
Taisi olla nähtävissä
"kalmankinttaat" kätösissä
hällä syntyissään.

Pellavaa suo pellon laita,
ehjä puku, uusi paita,
niistä kudotaan.
Päästänee myös kevähällä
ehjiks sormen kiertämällä,
verkot korjaamaan.
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Alla mustan kurkihirren
näin soi mulle sanat virren
muinaislaulajain.
Kannel vanha kertoo noista
toiveista ja taisteloista
Esivanhempain.
Viivyn pirtin "karsinassa"
ketään ei lie soittamassa !
sydän kuulee vain.
Kun jo lasna ollessani
harmaapäältä vaariltani
näitä kuulla sain.
Savutuvan hamarassa',
selvään tämän kaiken tässä
tunnen, tajuan.
Surut suuret, ilot niukat,
elämisen ehdot tiukat
hyvin oivallan.
Alla orren tuvan tumman
huomaan, että suuren summan
perintönä sain.
Raskaan taakan kantajilta,
meidän esivanhemmilta
aivan lahjaks vain.

Nyt on tuvat
valoisammat,
olot, elot viljavammat
meillä Suomessa.
Vilpittömin mielin
saamme
raivaajia karun maamme
kiittää paljosta.
Kiitos myöskin
korkeimmalle
kansakunnan auttajalle
maasta armaasta,
jossa suku suomalainen
kansanheimo
kalevalainen
löysi kotinsa.

18. marraskuuta 1952
Mäntyvaaran savutuvassa
Ester Väyrynen
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1994
1. YLEISTÄ
Vuoden tärkein tapahtuma oli vuosikokous Tampereella.
Vuosikokouksessa päätettiin perustaa toimikunta suun
nittelemaan ja toteuttamaan kirjaa Väyrysistä. Suku seura
julkaisi oman laulukirjan. Lahti ilmestyi kaksi kertaa.
2. TOIMINTA
Seuran vuosikokous pidettiin Tampereella 10.6 1994
Hotelli Rantasipin tiloissa. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Elias Väyrynen ja sihteerinä Eija M. Väyrynen.
Läsnä oli 31 sukuseuran jäsentä sekä 1G muuta vieras ta.
Kokouksen aikana oli esillä Welkko Wäyrysen
luontoaiheinen valokuvanäyttely.
Illanvietossa 10.6. sukuseuran jäsenet esittivät pie
nimuotoista ohjelmaa. Tilaisuudessa laulettiin yhteis
lauluja. Juhani Väyrynen piti esitelmän: Väyrysiä 1500luvulta 1700-luvun alkuun muuttoliikkeiden aika kausina.
Sukuseuran arkistoa, valokuvia, tutkimuksia ja muuta
materiaalia oli es 1111 runsaasti Oulun maa kuntaarkistosta ja sihteeriltä. Tilaisuuksissa myy tiin
sukuseuran viirejä 16 kappaletta sekä muutamia lehtiä.
3. JÄSENET
Vuodon lopulla oli jäseniä 340. Lukuun sisältyy sekä
lapsljäsenet että 70 vuotta täyttäneet jäsenet.
4. KOKOUSTOIMINTA
Hallitus kokoontui kolme kertaa vuodenaikana.
Uusi vuosikokouksessa valittu hallitus järjestäytyi
Puolangalla 22.10.1994. Sukukirjatoimikuntaan valit tiin:
Mikko Moilanen (Muhos), Juhani Väyrynen (Tampe re), Eila
Oikarinen (Oulu) ja Salla Väyrynen (Oulu). Saila Väyrysen
paikalle hänen estyessään valittiin myöhemmin Tapio
Tolonen Helsingistä. Vuoden 1995 vuo-sikokouspaikaksi
valittiin Juuka. Toimikuntaan valit tiin Annikki
Lehikoinen ja Sinikka Väyrynen.
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5. HALLITUS
1994
hallituksen jäseniä olivat: Elias Väyrynen pu
heenjohtajana, Jorma Kangas varapuheenjohtajana ja seuran
sihteerinä toimi Eija M - Väyrynen. Sukututkimussihteerinä toimi Eila Oikarinen. Muut hallituksen
jäsenet olivat Margareta Niskanen ja Pentti Väyrynen.
Antero Väyrynen toimi rahastonhoitajana.
1995

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. Näistä erovuorossa
1995 ovat: Margareta Niskanen ja Jorma Kangas, sekä
heidän varamiehensä Eeva Pietarila ja Anneli Väyrynen.
Rahastonhoitajana toimii hallituksen ulkopuolelta
edelleen Antero Väyrynen.
HALLITUS

KARJALAISTEN LAULU
Suloisessa Suomessamme
oisko maata armaampaa,
kuin kaunis Karjalamme,
laulun laaja kotimaa !
:; Lauluna sen kosket kuohuu,
järven aallot loiskuaa,
säveleitä salot huokuu,
ikihongat humajaa ;:
Ei oo meillä rikkautta
eikä maamme viljavaa,
vaan on laulun runsautta,
kylvämättä kasvavaa;
:; sit' ei pane Idän halla
eikä pohjan pakkaset,
se ei sorru sortamalla,
sitä ei lyö rakehet ;:

Konsa vaino Suomeamme
kovin kourin koittelee,
silloin kurja Karjalamme
Suomen surut soittelee,
:; ja kun onnen päivän
koitto
Suomelle taas sarastaa,
silloin riemun suuri soitto
Karjalasta kajahtaa ! ;:
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1995
1 YLEISTÄ
Toimintavuoden tärkeimpinä asioina ovat sukuseuran monipuolisen
toiminnan ylläpitäminen Ja kehittäminen. Erityisesti
kiinnitetään huomiota sukututkimustyöhön, joka on perustana
sukukirjan laatimisessa. Seuran jä senten välistä kanssakäymistä
pidetään yllä vuosiko kouksen merkeissä.
2 TOIMINTA
Sukukirjaa varten on valittu suunnittelemaan nelihen kinen
toimikunta, joka myös tiedottaa hallitukselle ja seuran
jäsenille kirjan edistymisestä. Toimikuntaa laajennetaan
tarvittaessa.
Viisihenkinen lehtitoimikunta toimittaa sukuseuran lehteä kaksi
kertaa vuodessa. Vuoden ensimmäinen lehti ilmestyy keväällä
vuosikokouksen toimintatiedotteena ja toinen vuoden lopussa
joulutervehdyksenä. Lehteä pyritään kehittämään entistä
monipuolisemmaksi ja mie lenkiintoisemmaksi sekä suuntaamaan se
kaikille su kuseuran jäsenille ikään katsomatta. Lehden ulkoasua
kehitetään toimivammaksi. Lehdessä julkaistaan sukua koskevia
tutkimustuloksia, kirjoituksia sekä valoku via. Jäsenluettelo on
joululehdessä.
3 KOKOUSTOIMINTA
Seuran vuosikokous järjestetään Juuassa. Tapaami nen sijoitetaan
Juuan Elli-viikkojen yhtoytoen. Tar koituksena on vuosikokouksen
lisäksi järjestää jä senille yhteistä vapaamuotoista ohjelmaa.
4 HALLITUS
Vuosikokouksen järjestää hallitus. Hallituksen apuna
vuosikokousta järjestää sukukokoustoimlkunta, jossa toimivat
Annikki Lehikoinen ja Sinikka Väyrynen. Hallitus tiedottaa
vuosikokouksesta ja muusta toiminnasta jäsenille.
HALLITUS
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