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HYVÄT SUKULAISET !

Niin se luo aika rientää. Kevät on jo pilkalla, mutta lunta on runsaasti, liki metri, vaikka on jo 
huhtikuu.
Tulevana kesänä pidämme vuosikokouksen Kajaanin kaupungissa. Kajaanihan on sukumme 
mcrkillävää asuin-ja elinaluetta jo vuosisatojen takaa. Kokouksen lisäksi teemme laivaristeilyn 
Kainuun merelle eli Oulujärvelle, mikäli osallistujia on tarpeeksi.
Hyvät ystävät! Toivon, etta tulette kesätapahtumaamme runsaslukuisena mukaan, muutoin 
seuramme hallitus tuntee työnsä turhauttavaksi.
Tapaamisiin iloisin ja reippain mielin Kajaanissa.

Tervehtien
Elias Väyrynen puheenjohtaja
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.

KOKOUSKUTSU

Sukuseura Väyryset ry:n vuosikokous pidetään Kajaanissa kaupungin kirjaston Kalevala-salissa, 
Kauppiaankatu 35, lauantaina 28.6 1997 alkaen kello 11.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat. Tervetuloa !

Hallitus
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.   ESITYSLISTA 
       28.6.1997

VUOSIKOKOUS   28.6.1997 klo 11.30

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa 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 paatoksen 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 jäsenmaksun suuruus

12 Muut esille tulevat asiat

13 Kokouksen päättäminen
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OHJELMA

28.6 1997 Kajaani

klo Ohjelma

11.00 - 11.30  Ilmoittautuminen ja tulokahvi Kajaanin kaupungin kirjaston   
 kokoussalin aulassa. 

11 .30 - 13.00     Vuosikokous kirjaston Kalevala-salissa.

13.00 - 14.00    Sukututkijoiden palaveri kirjaston Elias-salissa. Tutkijat vaihtavat 
 kuulumisia keskenään ja kertovat missä mennään ja kuka tutkii mitä.

14.15 - 16.00   Opastettu kiertokävely Kajaaninjocn historiallisiin paikkoihin. 
 Kokoontuminen kirjaston oven edessä.

16.00  Lähtö henkilöautoilla Kouta-laivan laiturille.    
 Ennakkoilmoittautuminen Kokoontuminen kirjaston parkkipaikalla.

16.30 - 20.30    Laivaristeily Oulujarvella Kouta-laivalla. Laivalaituri Auralassa,  
 Kajaaninjocn suul la (eteläranta). Ennakkoilmoittautuminen.

Laivaristeily: Laivaristeilylle on ilmoittautuminen 8.6 mennessä. Matkalle mahtuu 60 
ensimmäiseksi ilmoittautunutta (vähimmäismäärä n. 40 henkilöä) Risteilyn hinta on 100 mk / 
aikuinen ja 40 mk / lapsi. Risteily kestää neljä tuntia, josta sukuseura kustantaa viimeisen risteily 
tumiin. Risteilyllä tarjotaan retkiruoka (sisältyy risteilyhintaan) sisältäen broilerin koipia, 
makkaraa, salaattia, patonkia, kahvia jne. Toivomuksia otetaan vastaan ilmoittautumisen 
yhteydessä (jos on jotain erityistä ruokavaliossa). Myös upukokiksi grillaukseen saa 
ilmoittautua. Pääkokkina toimii laivaristeilyn isäntä Lauri Kiviniemi.

Tervetuloa !

Ilmoittautuminen 8.6 1997 mennessä kirjeitse tai puhelimitse

11.5-3I.5 asti    1.6-8.6

Lauri Kiviniemi   Eila K. Oikarinen
Viertokalu 68   Louhipolku 10 A 3
87150 Kajaani   89200 Puolanka
puh.  (08)6130 559 
 0400-375516  puh. 0400 287 406
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Majoitusta Kajaanissa:

Arctia Hotel Kajanus, Koskikatu 3, puh. (08) 1641

Hotel Kainuunportti, Kainuunportti, p. (08) 133 010 (kauempana keskustasta)

Hotelli Kajaani, Leiripolku 2, p. (08) 1531

Kajaanin seurahuone, p. (08) 23 076

Sokos Hotel Valjus, Kauppakatu 20, p. (08) 150 200

Hotelli Välskäri, Kauppakatu 21, p. (08) 150 200 (ks. Hotelli Valjus).

Leirintä Onnela, Niskantie, p. (08) 150 561

Kajaani info p. (08)6155 555
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Sihteerin palsta

Toukokuinen tervehdys kaikille sukuseuran jäsenille. Kulunut vuosi on ollut hiljaisempaa eloa 
sukuseuia Väyryset ry:n toiminnassa. Poikkeuksellisesti myös joululehti 1996 jäi ilmestymättä ja 
sc korvattiin jäsenkirjeellä. Myös tämän kevään lehti ilmestyy pelkistettynä vuosi koko 
usticdottccna. Niin kuin elämässfl muutenkin on nousu-ja laskukausia, niin näyttää olevan myös 
yhdistystoiminnassa. Sukuseuramme toiminnassa on ollut nyt pari hiljaisempaa vuotta. On siis 
aika lähteä uudestaan nousukauteen ! Toimintaa clvyttäaksecn on sukuseuran hallitus järjestänyt 
vuosikokouksen yhteyteen laivaristeilyn Oulujoella ja kannustaakseen jäseniään tulemaan 
Kajaanin vuosikokoukseen maksua sukusciiia osau laivaristeilyn kuluttu.

Vuosikokous pidetään lauantaina 28.6 alkaen kello 11.00 vuosikokouskahvilla. Paikkana on 
Kajaanin kaupungin kirjaston Kalevala-suli. Kello 13.00 .sukututkijat kokoontuvat vaihtamaan 
kuulumisia ja kello 14.15 lähtee opasteltu kiertokävely Kajaanin historiallisiin paikkoihin. 
Kävelylle on hyvä varustautua kunnon kengillä lluonojalkaistcn on hyvä huomioida, että 
kävelyn viimeiseen kohteeseen Karoluicburgiin. on maasto nousevaa rinnettä.

Kouta-laivan risteilylle on ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN 8.6 mennessä. Kuten sanottu, 
sukuseura kustantaa yhden ylimääräisen tunnin cli risteily kestää 4 tuntia. Risteilyn liimaan 
kuuluu retkiruoka. Kuljetus laivalaiturille järjestetään henkilöautoilla, joten on tärkeää tietää, 
montako autoa on käytettävissä ja montako henkilöä on lähdössä. Kaikille järjestyy kyyti, joten 
heti ilmoittautumaan mutkalle 1

Haluan kiittää kaikkia sukuseuran jäseniä kuluneista vuosista. Tämän kevään kuluessa olen 
ilmoittanut sukuseuran hallitukselle vetäytyväni toistaiseksi sihteerin tehtävistä ja keskittyväni 
enemmän perheelleni ja suorittaakseni tulevan vuoden aikana loppuun opintoni. 
Sukututkimussihtecri Eila K. Oikarinen on ystävällisesti lupautunut ottamaan myös sukuseuran 
sihteerin tehtävät seuraavaan hallituksen järjestäytymiskokoukseen saakka, jolloin uusi hallitus 
järjestäytyy.

Toivotan kaikille sukuseuran jäsenille hyvää ja aurinkoista kesää !

Eija M. Väyrynen
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Keskustelijat

Oululainen ei sanottavasti puhu kadulla eikä hän puhu bus 
sissa,
pankissa, virastossa tai kirkossa. 

Luultavasti hän ei puhu paljoa kotona. Hän ei puhu 
unissaan, eikä rakastaessaan.

Hän ei ole mykkä, hänellä on oma oululainen murre, tavuja
lisäävä,
konsonantteja kahdentava kieli.

Hän osaa puhua kun pitää tinkiä kaupassa, hän osaa puhua 
ruokatunnilla, kapakassa, valtuustossa, 
kulttuurikeskusteluissa ja yleisönosastossa. 

Hän osaa puhuja kauan sitten tapahtuneista asioista, 
teatteritalosta ja televisio-ohjelmista, työstä, 
työttömyydesta" ja Ruotsiin muutosta, siitä että Pohjois-
Suomea sorretaan. Jumalasta.

Oululainen osaa haukkua kaupunkia ja kaikkia kaupungin 
herroja,
hän osaa sanoa sopivan todistuksen naapurista, 
osaa sanoa "vanana" ja "lehemä", 
hän osaa pitää juhlapuheen. 
Hän osaa puhua huutaen. 
Hän osaa kirota.

likka Vuotila
(Oulu-kaupungin muuttuva omakuva 1972)

Yksi markka ei helise, eikä kahta viitti puistaa.

Sanonta
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Sihteerin palsta

Keväinen tervehdys kaikille lukijoille ja sukuseuran jäsenille. Kevät ja kesä on uuden kasvun ja 
voiman aikaa Väyrysten voimaksi voi kyllä sanoa, ctta hc jaksavat tasaisesti läpi vuoden, mutta 
kukapa ei ilahtuisi kevätauringon paisteesta ja vihreästä maan kullasta. Sukuseura Väyryset ry 
on toiminut tämän vuoden aikana useina pieninä työryhminä ja täytyy todellakin kiittää niitä 
henkilöitä, jotka ovat jaksaneet ottaa selvää asioista ja hiljaisella, mutta uutteralla työllään 
edistäneet yhdistyksemme toimintaa.

Erityiskiitos sukuseuramme rahastonhoitajalle Antero Väyryselle, joka on hoitanut raha-asioita 
sukuseuramme perustamisesta, vuodesta 1988 lähtien. Vuodesta toiseen on Antero aina 
lupautunut hallituksen pyynnöstä jatkamaan rahastonhoitajana. Seitsemän vuotta on pitkä aika 
toimia niin vastuullisessa tehtävässä ja hän haluaakin siirtää taloudenhoidon välillä toisten 
käsiin. Taloutemme on pysynyt hyvänä ja olemme voineet huoletta toimia 
toimintasuunnitelmien mukaisesti. Toivottavasti löydämme yhtä hyvän uuden rahastonhoitajan

Vuosikokous pidetään lauantaina 29 6 klo 12.00 alkaen. Kokouksen esityslistaan kannattaa 
tutustua etukäteen. Kokouksen toimihenkilöiden Iisaksi olisi hyvä olla jo mielessä ehdotuksia 
muista henkilövalinnoista Hallituksen jäsenistöstä vaihtuu aina vuosittain kaksi 
varahenkiloineen Samoin vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille 
varatilintarkastajat Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Eija M. Väyrynen ja Pentti Väyrynen 
sekä heidän varajäsenensä Hannu Tervonen ja Arvo Lapinlampi. Tilintarkastajina ovat toimineet 
Antero Oikarinen ja Leila Valppu, seka varalla Martti Väyrynen ja Ellen Polvela. Ajatuksia, 
ideoita ja muuta vastaavaa asiaa varten on kohta 12, muut esille tulevat asiat. Tutustukaa 
ennakolta toimintakertomukseen ja toimintasuunnitelmaan.

Tänä vuonna sukuseuran hallitus on päättänyt järjestää vuosikokouksen Oulussa Viikonvaihde 
on valittu kesäkuun lopusta ja ohjelmaa on sekä lauantaille, että sunnuntaipäivälle Sunnuntaiksi 
on järjestetty päivän kestävä retki Hailuotoon, joka on Perämeren suurin saari aivan Oulun 
edustalla Hailuoto on oikea lomailijan paratiisi kauniilla säällä ja niinpä sinne on kesäkautena 
oikea autojen ruuhka Olemmekin varanneet käyttöömme ison linja-auton, johon toivon runsaasti 
matkustajia Linja-autollamme on lauttaan etu ajo-oikeus, eli meillä ei ole vaaraa jäädä yöksi 
"loukkoon" saareen, vaikka siellä onkin erinomaisia yöpymiskohteita Retki toteutetaan, jos 
aikuislähtijoitaon vähintään 30. Parista edellisestä retkestä viisastuneena, on retkelle 
ennakkoilmoittautuminen 10.6 mennessä. Retken toteutumisesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti 
ennakkoilmoittautumisen jälkeen, joten ilmoittakaa nimenne ja puhelinnumeronne 
yhteystietoihin.

Kiitän kaikkia kuluneesta toimintakaudesta Hyvää kesää ja tapaamisiin Oulussa !

Sihteeri
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Oulujärvi - Kainuunmeri

Oulujärvi on Suomen .suurimpia järviä ja varmaan vähiten tunnettuja. Järvelle on mclko vaikea 
päästä, toki sitä voi ihailla Kajaanin lähclU PallarucmcUä ui keskellä järveä olevassa 
Manamansalon saaressa. Muna tavallinen ohikulkija ci sitä huomaa.
Oulujärven historiaan mahtuu monenlaista sattumusta. Ennen Kainuun vakituisen asuttamisen 
aikaa järvellä kalastivat mm. lappalaiset ja 1400-luvulta lähtien liminkalaiset talonpojat, mm. 
haukea järvestä nousi mukavasti. Karjalaiset kulkivat Oulujoen vesistöä pitkin Pohjanlahdelle 
milloin milläkin asialla. Kainuun ensimmäinen kirkko, Oulujärven pitäjän kirkko, rakenneltiin 
1500-luvun puolivälin jälkeen Manamansalon saareen. Kirkon läheltä on löydetty vanha 
hautausmaa ja kirkon paikalla on nykyisin muistomerkki. Rappasodissa 1570-1595 
vihovenalaiset polttivat kirkon, tappoivat papin ja veivät kirkonkellon saaliinaan. Pitkään luultiin 
kellon pudonneen vainolaisten veneestä Oulujärvccn, josia sila etsittiin useaan olleeseen. 
Etsintöjä suoritti mm. kansakoulutarkaslaja O. A.F.Mustoncn - Eino Leinon vanhin veli - viime 
vuosisadan vaihteessa. Kello "löydettiin" lopulla Solovelskin luostarisaarelta 1970-luvulla.

Kainuun vanhin maan viljelykseen liilyvä asutus asettui nimikään Oulujärven rannoille. 
Vanhimpia kyliä olivat Jaalanka, Melalahti, Manamansalo, Koutaniemi, Vaalaiuiiska, 
Saarcsnuki ja Vuolijoki. Vuosina 1555-1571 järven rannoilla asustelleiden sukujen joukossa oli 
myös Väyrynen, Kainuun Väyrysten kantaisiä.

Kreivin aikaan 1600-luvuUa läanityshcrran kreivi Pietari Brahen mielenkiinto suuntautui 
rajamaiden kehittämiseen. Hän perusti Kajaanin kaupungin 1651 ja suunnitteli kanavan 
karvaltamista Oulujärvella Vcnehcilon kautta Siikajoen vesistöön. Kanavahanke toteutui 1900-
luvun alkuvuosina, jolloin Painuanlahdcsta kaiveltiin hätäaputöinä uittokanava Siikajoki!arvaan. 
Puutavaran uillo Siikajokeen ci toiminut kovin kauan, silla maannousu jätti kanavan kurville. 
Koko Oulujoen allas kallistuu hiljalleen etelään.

Vuonna 1819 Oulujärvella nähuin keisarillinen vieras, kun tsaari Aleksanteri matkusti veneellä 
Vuolijoelta Kajaaniin. Oikukas järvi kunnioitti korkeaa vierasta kelpo myrskyllä ja Kajaanista 
Ouluun tsaari matkusti turvallisestii maitse. 1800-luvun loppupuoleUajärvelU liikkui runsaasti 
tervaveneitä, lervahanhia, kun ylämaiden talonpojat veivät lervaa Oulun porvareille. Tienestit 
olival onnettoman huonot ja moni menetti talonsa tehtyään velkaa tcrvaurkkoa vastaan. 
Tervansoutajia vaanivat ylävesien ja Oulujoen vaaralliset kosket, Oulujärven myrskyt seka - 
merirosvot. Oulujärvi lienee ainut Suomen järvistä, jossa on harraslcltu merirosvousta: 1860-
luvun nälkävuosien tietämillä Kiveksen rosvot kevensivät monen kulkijan matkatavaroita.

1800-luvun loppuvuosina Oulujärvella purjehti pienellä veljiltään perimillään veneellä muuan 
Eino Lönnbohm. Hövelön Eino ihastui järveen niin, että Oulujärven maisemat on löydettävissä 
joistakin hänen runoistaan. Nuori Eino toimi posupoikana, kun taidemaalari Pekka Halonen 
nuorikkoineen malkasi Kivcsjärvcn maisemiin maalaamaan teostaan "Neiet niemien nenässä".

1800-luvun lopulla alkoi   Höyrylaivaliikenne järvellä. Laivalla paasi Kajaanista Vaalaan ja 
lakaisin. Turistiliikennekin alkoi, Kajaaninjoen ja Oulujoen koskei olivat etenkin englantilaisten 
lohiloordicn suosiossa. Puutavaran uitto alkoi myös 1800-luvun lopulla, sahoja oli niin 
Kajaanissa kuin Oulussakin. Vuonna 1907 rakenneltiin Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön 
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teollisuuslaitos Kajaaninjocn alajuoksulle Tilusauiicmccn. Alkoi Oulujärven saastuminen. 
Saastuminen väheni ratkaisevasti 1970-luvulle tultaessa puhdistusmenetelmien kehittyessä ja 
järven lila alkoi kohentua.

Oulujärven veden säännöstely alkoi vuonna 1941, kun Jylhämän voimalaitospato valmistui 
Vaalaan. Veden vaihtelu tasoittui ja esim. Paltaniemen vanhan hautausmaan vyöryminen järveen 
pysähtyi. Höyrylaivaliikenne järvellä päättyi ennen II maailmansotaa rautatieyhteyden 
valmistuttua Kajaanista Kontiomäen kautta Ouluun. Uitto päättyi 1980-luvulle tultaessa.

Nykyisin Oulujärvi on merkittävä virkistysalue. Venesatamia järvellä on Kajaanin päässä 
Koutanicmcllä ja Paltaniemeltä, Manamansalossa sekä Vaalassa. Yksi Suomen kntelryimmislä 
leirintäalueista on metsähallituksen Manamansaloon rakentama. Säännöllistä Liivaliikcnncltä 
Oulujäivcllä ei ole, tdausliikcnncttä kylläkin. Suunniteltu Oulujärven ylitystie on rahapulan lakia 
jäissä - ja toivottavasti pysyykin.

Lauri Kiviniemi

Hyvän kirjan Oulujärvcstä on kirjoittanul FT Reijo Heikkinen, "Oulujärvi - Kainuun meri", 
Gummerus 1989. Kirjan erinomaiset valokuvat ovat Jussi Mielikäisen käsialaa.
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1996

1. YLEISTÄ

Sukuseuran lärkein tapahtuma oli vuosikokous Oulussa. Sukukokous järjestettiin toistakertaa Oulussa. 
Lehti ilmestyi vuosikokousticdotleena. Sukuseura muisti jäseniään vuoden vaihteessa joulukirjeellä.

2. TOIMINTA

Sukuseuran vuosikokous pidettiin 29.6 1996 hotelli-ravintola Rantasipissä Oulussa. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Elias Väyrynen ja sihteerinä Eija M. Väyrynen. Läsnä oli 40 seuran jäsentä. 
Kokouksessa oli esillä sukuseuran tallenteita, tutkimuksia, lehtileikkeitä ja valokuvia.

Illanviettoa vietettiin 29.6 Rantasipin tiloissa illallisen, yhteislaulun ja pienten esitysten merkeissä. 30.6 
lehtiin linja-autorctki Hailuotoon. Hailuodossa tutustuttiin Oulun yliopiston tutkimusasemaan, 
luotsiasemaan sekä pieneen kalastajakylään. Lounas syötiin Rantasumpussa. Paluumatkalla pysähdyttiin 
näyttelyssä Varjakan kartanossa.

Vuoden 1996 aikana sukuseura jakoi standaarin Juhani Väyryselle.
3. JÄSENET

Vuoden lopussa oli jäseniä 352. Lukuun sisältyvät sekä lapsijäsenet että 70 vuotta täyttäneet jäsenet.

4. KOKOUSTOIMINTA

Hallitus kokoontui kolme kertaa. Tilikokous pidettiin Puolangalla, vuosikokouksen järjcslclykokous 
Oulussa ja uuden hallituksen jäsjestaytymiskokous Oulussa.

5. HALLITUS

1995-1996 hallituksen jäseniä olivat: Elias Väyrynen puheenjohtajana, Jorma Kangas 
varapuheenjohtajana, sihteerinä toimi Eija M. Väyrynen. Sukututkimussihtcerinä toimi Eila 
Oikarinen. Muut hallituksen jäsenet olivat Pentti Väyrynen ja Lauri Kiviniemi. Rahastonhoitajana 
toimi vuoden 1995 loppuun Antero Väyrynen ja vuoden 1996 alusia Eeva Väyrynen.

Hallituksen jäsenistä olivat erovuoroisia Eija M. Väyrynen ja Pentti Väyrynen. Eija M. Väyrynen valittiin 
uudelleen hallituksen jäseneksi. Pentti Väyrysen tilalle valittiin Taisto Väyrynen Kempeleestä.

1996-1997 hallituksen jäseniä ovat; Elias Väyrynen (puheenjohtaja), Jorma Kangas (varapuheenjohtaja), 
Eija M. Väyrynen (sihteeri), EUa Oikarinen (sukututkimussihteeri) sekä Lauri Kiviniemi ja Taisto 
Väyrynen. Hallituksen ulkopuolelta rahastonhoitajana toimii Eeva Väyrynen.

HALLITUS
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Aforismeja

Kuka kiskoo taivaalta tähtiä, hän repii kyntensä.

Naisin tarvitaan siinä kuin sotiakin.

kumpaisienkien kanssa mies voi osoitlaa miehuuttaan.

Vain yhdellä on pelissä parhaat kortit.

Olennot n:o 7 kunniakujaan, olento n:o 6 saapuu.

Vanha lanka ei kestä solmua.

Elämän viimeinen kirjallinen tentti on testamentti.

Jokainen taistelee kuolemaa vastaan viimeiseen mieheen.

Moni sanoo, cnei usko kuolcmanjälkciscenelämään. Ei ihme, 
eiväthän he elä täälläkään.

Kalevanveikko Wäyrynen
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1997

1 Yleisiä

Toimintavuoden tärkeimpänä tehtävänä on pitää yhteyttä sukuseuran jäsenten välillä. 
Sukuseuran jäsenten toivotaan osallistuvan aktiviteetteihin, joita sukuseura järjestää. Kerran 
vuodessa järjestettävän tapaamisen tarkoituksena on tutustuttaa suvun eri haarojen jäseniä 
toisiinsa sekä vaihtaa tietoutta suvun historiasta ja rohkaista suvunjäseniä sukututkimukseen.

3 Toiminta

Sukuseuran lehtitoimikunta järjestäytyy uudelleen. Lehteä pyritään kehittämään entista 
monipuolisemmaksi. Erityishuomiota kiinnitetään lehden luettavuuteen ja ulkoasuun.

Sukuseuran jäseniä rohkaistaan sukututkimusten tekoon. Suvun eri haaroissa on vielä paljon 
tutkittavaa. Sukututkimussihtccri toimii sukuseuran ja tutkijoiden yhdyshenkilönä.

4 Kokoustoiminta

Vuoden 1997 vuosikokous järjestetään Kajaanissa. Tapaaminen on kesäkuussa. Vuosikokouksen 
yhteyteen järjestetään opastettu kiertokävely Kajaanin historiallisiin kohteisiin. Illaksi järjestetään 
laivaristeily.

4 Hallitus

Vuosikokouksen järjestää hallitus. Vuosikokousta järjestelee Lauri Kiviniemi. Vuosikokouksesta 
tiedotetaan keväällä ilmestyvässä vuosikokoustiedotteessa.

Hallitus
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