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HYVÄT SUKULAISET!
On kulunut kymmenen vuotta sukuseuramme perustamisesta.
Kuten muistamme kokoonnuimme vuonna 1988 Puolangalle suurella joukolla sukuseuran
perustavaan kokoukseen. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti seuran perustamisesta.
Hyvät ystävät! Tänä kesänä kokoonnumme jälleen Puolangalle vuosikokouksen ja
kymmenvuotisjuhlan merkeissä.
Samaan aikaan on Puolangalla koko pitäjää käsittävä kesätapahtuma, jonka nimi on "ROKULI.
Rokuli tarkoittaa sitä, että silloin laitetaan rukkaset naulaan ja osallistutaan kunnan sekä
yhteisöjen järjestämiin tilaisuuksiin. Sukuseuramme haluaa olla mukana omalla toiminnallaan.
Hyvät ystävät! Toivon, että tulette vuosikokoukseen ja kymmenvuotisjuhlaamme. Nauttikaamme
kesäisestä viikonlopusta Puolangalla!
Tervehtien

Elias Väyrynen puheenjohtaja
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.
KOKOUSKUTSU
Sukuseura Väyryset ry:n vuosikokous pidetään Puolangalla. Puolangan Pito-ja lounaspalvelussa,
Ouluntie 4.89200 Puolanka, lauantaina 11.7 1998 alkaen kello 16.00. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa !
Hallitus
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.

ESITYSLISTA
11.7.1998

VUOSIKOKOUS 11.7.1998 klo 16.00
1

Kokouksen avaus

2

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3
4

Valitaan kokoukselle kaksi r^öytakirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6

Hyväksytään edellisen vuoden totrnintakertomus

7

Hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään tilin päätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

8

Vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kalenterivuoden toiinintasuunnitelma 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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Sukuseura Väyryset ry.
OHJELMA 11.- 12.7 1998 PUOLANGALLA

LAUANTAI 11-7 1998
16.00 Vuosikokous Pito- ja lounas
palvelussa, Ouluntie 4.
- juhlakahvit

SUNNUNTAI 12.7 1998
9.30

Kunniakäynti sankanhaudatla

10.00 Jumalanpalvelus Puolangan kirkossa
(konfirmaation laisuus)
12.00 Juhla-ateria (yläasteella.)
-ennakkoilmoittautuminen 15.6
mennessä juhla-ateria 60 mk / aikuiset
- 30 mk / alle 12-vuotiaat alle 4-vuotiailta
ei maksua
14.00

10-vuotisjuhla (yläasteella)

Sukuseuran nayttely yläasteen aulassa seka mah
dollisia seuran jäsenten omia nayueiypoytia.
Annikki
näyttely

Lehikoisen

Talvisodan

päiväkirja-

OHEISTAPAHTUMAT PUOLANGALLA
La 9.00 Puolangan kotiseutuyhdistyksen retki Paljakasta kirkonkylälle (maksullinen,
jaijestetian, jos osallistujia tarpeeksi).
- Hepoköngäs, kunnantalo. Kiiskilä, leirintäalue, Puolanka-talo, kirkko jne.
La 21.00

Iltamat Väyrylänkylän Vaniopirtillä.
- ohjelmallinen ilta. puffetti. tanssia ja musiikkia Oma ohjelma tervetullutta.
- Viyrylan kyläyhdistys järjestää.

Pnntangan kirjastossa Eetu Väyryvsen valokuvanäyttely kirjaston aukioloaikoina.
Lauantai- ia sunnuntai-iltana kcsatealtenssa: Matieena ja kunnan
piiat
Lisätietoa oheistapahtumista Eila Oikanselta p. (0400) 287 406
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SIHTEERIN PALSTA
Pitkin talven jälkeen on niin ihanaa odotella ke vatsaapa Suomen kaunista kesää. Onko mi taan
ihanampaa kuin nähdä kuinka luonto pikku hiljaa puhkeaa kukkaansa ja rehevöityy täyteen
vihreään asuunsa ! Näin kesän kynnyksellä ei ole vaikeaa kuvitella miltä esi-isistämme on
tuntunut, kun be uuden kesän alussa o vai toivoneet hyvää kesii, joka turvaisi taas pitkän ja
pimeän talven. Metsä, maa ja multa tuoksuvat niin hyvillä kevätsateen jälkeen !
Kesä on suomalaisille vilkasta seuraelämän aikaa. Myös Väyryset kokoontuvat tänä kesänä
Puolangalle. Sukuseura perustettiin Puolangalla tasan 10 vuotia sitten. Siili alkoi lämä seuran
tasainen ja vakaa toiminta. Kun suku kokoontui tuolloin ensimmäisiä kertaa, oli se myös tähän
mennessä kaikkein väkilukuisin tapaaminen. Mitäpä voisi siis toivoa muuta kuin. että
mahdollisimman moni voisi tulta Puolangalle. Tapahtuma on suuren juhlan kunniaksi
kaksipäiväinen. Vuosikokous on lauantaina 11.7 ja varsinainen sukujuhla sunnuntaina 12.7.
Vuosikokous pidetään lauantaina Pito-ja lounaspalvelussa kello 16.00. Vuosikokoukseen ei
tarvitse erikseen ilmoiiuuitua. Perinteisesti hallitus tarjoaa kokouksen yhteydessä
ttvtekaiiaikahvit.
Sunnuntain virallinen ohjelma alkaa sankarihaudalla käynnillä. Kello 10 on jumalanpalvelus,
joka on samalla myös konfirmaatiokirkko. Juhla-ateria alkaa yläasteella kello 12.00. Tähän on
eiinakkoilrnoiiiautununen 1S.6 mennessä, jotta nedetiin ilmoittaa pitopalvelulle osallistuneiden
rnäärä. Alena sisältää, joko kala- tai lihakeiton vaihtoehtoisesti, leivät lisukkeineen, ruokajuomat
sekä jälkimoan. Kello 14.00 alkavan juhlan jälkeen (joka on samassa lilassa) juodaan vielä
juhlakahvit. Ilmoittakaa ilmoituuiturnisen yhteydessä erikoisruokavalioista ja muista
erityisjärjestely isiä.
Sunnuntaina on yläasteen aulassa esillä Sukuseura Väyryset ry:n arkistoa ja näytielymaleriaalia.
Jos haluaa laittaa esille jotain omaa materiaalia, voi minuun ottaa yhteyttä järjestelyjä varten.
Lämpimisii tervetuloa Puolangalle, tapaamisiin heinäkuussa !
Eija M. Väyrynen
Sihteeri
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PUOLANGAN SEURAKUNNAN TERVEHDYS

Heikkiset. Hiltuset. Holapai. Juntuset. Kemppaiset. Moilaset. Väyryset - yha useammat suvut
ovat nykyään saaneet tutkijansa ja kokoajansa kinoihin ja kamun, jasenlehtiin ja sukukokouksiin
Saksasta pansen vuosisataa siuen alkunsa saanut sukututkirnustiede kiinnosti aluksi vain
huomattavampia aatelis- ja sivisty ssukuja, muna on varsinkin viime vuosikymmeninä levinnyt
yha laajempiin kansankerroksiin "tavallisten" sukujen ja ihmisten pariin Halutaan yhä
tarkemmin saada selville, kuka polveutuu kenestäkin ja panna se paperille tai tietokoneen
muistiin, koska ei enää ole montakaan sellaista vanhusta, jonka oma muistitieto riittäisi
kovinkaan kauas ajassa taakse päin.
Tärkeitä ovat myös suvun jäsenten vaiheet Miten he asuivat ja elivät, rakastivat ja vihasivat,
iloitsivat ja surivat, miten heidän matkansa viimein päättyi. Asiat eivät aina sujuneet niin kuin
olisi pitänyt. Kerrotaan, miten joku suvustaan kiinnostunut olisi ensimmäisten sakotettujen ja
vangittujen rultua ilmi menettänyt kiinnostuksensa omiin juuriinsa. Uskollisimmat ovat kaikesta
huolimatta jatkaneet ja löytäneet varjoien ohella paljon valoa, ihmeellisiä sclviytyrmstannoiia ja
voimannäyttöjä.
Uskon, että jokainen omasta suvustaan kiinnostunut löytia sukunsa vaiheita ja ominaispiirteitä
omasta iisesiiän. Löytyy asioita, joista ilahtuu, voi olla vahan ylpeäkin, mutia pysyy kuitenkin
turvallisesti maan pinnalla, kun huomaa myös yhteisiä kielteisiä piirteitä itsessään
Tutustuessani Puolangalla Väyrysiin yli kolmen vuosikymmenen aikana, minulle on
hahmottunut kuva suvusta, jolla on paljon lahjakkuutta ja sisäisiä ja ulkoisia voimavaroja.
Tarvittaessa mennään vaikka "läpi harmaan kiven ". kuten sanonta kuuluu. Näillä
ominaisuuksilla on saatuja saadaan tulevaisuudessakin aikaan sellaista, mikä vie kehitystä
eteenpäin. Toisaalta Väyryset itse tietävät parhaiten, miten tällaisten voimavarojen hillitseminen
ei aina ole helppoa itselle eikä toisille. Sananlasku "kivi kiveä hioo. ihminen ihmistä" käy toteen.
'Tikka on kirjava, elämä on vielä kirjavampi ". Sanonta toteutuu suvun ja yksilön vaiheissa.
Samalla siinä toteutuu Luojan hyvä suunnitelma, että hänen luomakuntansa kokonaisuus olisi
nuuidollisimrnan rikas ja monipuolinen hänen kunniakseen ja meidän iloksemme.
Väyiysniitin lukijoita lämpimästi lenehuen
Kyösti Juntunen

Puolangan kirkko 1988
8

PUOLANGALLA ON PALJON NÄHTÄVÄÄ JA KOETTAVAA
Hepoköngäs on tärkein Puolangan nähtävyys. Tämä Suomen korkein vesiputous on 24 m
korkea. Autolla pääsee 300 metrin pQähän. ja pysäköintialueelta on putoukselle pitkospuut.
Pysäköintialueen tuntumassa on kahvila.
Siikavaara on UKK-reitillä. Puolankaa mainostetaan usein Suomen vaarallisimpana pitäjänä. Ja
tottahan on, että koko Puolangan alueella on vaaramaisemia, joissa sininen hämy vangitsee
matkailijan.
Kalliuskoski on Kiiminkijoen hyvä kalapaikka ja myös samalla nähtävyys. Kalliuksen
taukopaikalla voi levähdellä laavulla ja pyöräyttää nuotiokahvit. Koski sijaitsee 15 km
Puolangalta Utajärvelle päin.
Voikivi on uusi tulokas Puolangalla. Nykyisen Väyrylän koulun luota palikka malkaa n. 1.5 km
Limingan ja Paltamon papit ovat keränneet siellä verosaaiaviaan. Lienee ollut myös
markkinapaikka kirkkoteiden
risteyksessä. Peruskartalle merkitty kivi Voikivensuon itäreunalla. Rauhoitemi.
Vartio pirtti on entinen suojeluskunnan talo. jonka omistaa VäyTylänkylän kyUyhdistys.
Kokoontumispaikka, jota vielä kunnostetaan talkoilla.
Pirunkirkko sijaitsee Paljakan matkailualueen tuntumassa. Se on erikoinen nähtävyys
katlioscinanuneen ja "saamastuoleirieen" aamikuusten keskellä.
As ka nm Aki pihapiireineen on kunnostettu kotiseututaloksi. Askanmäkeen liittyy Kauniin
Kaijan uuma, josta Juhani Aho sai aiheen teokseensa "Juha". Puolangalta 25 km Pudasjärven
suuntaan.
Kirkko seisoo keskellä kylää. Vanha kirkko paloi lähes 50 vuotta sitten salaman sytyuämänä.
Tilalle rakenneniin uusi kirkko, joka valmistui 1954.
Kirjasto Kaijan kartano edustaa nykyaikaista arkkitehtuuria Puolangan keskustassa.
Arkkitehtinä puolankalaissyniyinen Ilpo Väisänen, joka kuuluu Väyrysten heimoon.
Saarijärven ulkoilu- ju virkistysalue on 16 km Puolangalta Vaalaan päin. Siellä matkailija
kohtaa koskematonta luontoa.
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OLGA VIRKKUNEN: RUNOJA
KOTIJÄRVI
Kun rannalla Paatin järven
kesäpäivänä kuljeskelin.
min lapsuusajalta sillan rmnstoihin
Rakentelin.
Esi-islmme talonsa tehneet
niemeen ja lahdelmaan,
ja paljonhan tuttuja siellä
vieläkin asustaa
Kun rannalla istun mä tässä
ja katselen järvelle pain,
niin muistoissani äidin venheellä
soutavan näin.

ORVON HUOKAUS
Ihmiset Emolleni kantoivat kaunaa
saanut ei lepoa ei rauhaa.
Raskas on orvonkin tie
muille se kulkea helpompi lie.
Minä nukkua sain taivaan lähden alla,
kuusien kuiskeita kuuntelemalla,
min kuin kuulisin äidin laulun.
Uneeni kuulisin kuiskeen hiljaa minä
suojelen uniasi sun.
Olga Virkkunen

Minä sekä naapurin lapset
siinä hiekalla leikittiin.
Käpylehmille ryyiistä aitaa
yhdessä laitettiin.
Minne rantojen keltaiset hiekat
kaikki on kadonneet,
kun nyt liejuiset rannat
sain silmäini etenen.
Niin monet tämänkin rannan lapset
ovat pois lähteneet,
vieraallekin maalle
monet joutuneet.
Täällä vieraallakin maalla
kotijärveä muistellaan,
ja kesälomalta aina sen
järven nähdä saan.

KESÄPÄIVÄ
Ota kiinni, jos saat. huutaa kesäpäivä ja juuri kun olen säämallillani sitä sylin
täyteen,
se on jo tuolla kaukana poissa
keliakukkien ylitse Icnläen ja viljapeltoja
pyyhkäisten
se pääskysparvena lentää talojen yllä.
limujen lauluna, pihakukkien tuoksuna se
illan hämyssä painuu mailleen ja tulee taas
aamuauringon kera meitä viihdvitämään
Olga Virkkunen

Olga Virkkunen
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HAASTATELTAVANA ELIAS VÄYRYNEN
Elias Väyrynen on sukuseura Väyryset ry:n
puheenjohtaja. Heinäkuun sukujuhlassa hänestä tulee
sukuseura Väyryset ry n ensimmäinen kunniajäsen.
Nimi. ik.ä ja perhe
Toivo Elias, ikä 67 vuona. Ensimmäinen vaimoni (Elma) kuoli nntasyöpaän v. 1989. Nykyisen
vaimoni Eevan (os. Väyrynen) kanssa olen ollut naimisissa vuodesia 1992 alkaen. Minulla on
kaksi aikuisia poikaa, joika ovat työssfl Helsingissä ja toinen Lahdessa. Asumme rakkaan
vaimoni kanssa kahdestaan.
Syntymäpaikka ja asuinpaikka:
Syntymäpaikka on Puolangan Väyrylänkylässä. Nykyinen asuinpaikkani on Suomussalmi, jossa
olen asunut ja elämäntyöni tehnyt vuodesta 1961 alkaen.
Harrastukset ja ammatti:
Koulunisammamni on metsätalousinsinööri. Metsäopiston olen käynyt Rovaniemellä.
Harrastukseni ovat pääasiassa yhteiskunnallisia. Kuten kunnanvaltuuston jäsen, kirkkovaltuuston
jäsen, kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Ämmänsaaren palvelutalon hallituksen
puheenjohtaja sekä Lions-loiminta ja sukuseuratyö tietysti ym.
Miten löysit tiesi Sukuseura Väyryset ryihyn ?
Pieni muotoisia crian sukuhaaran toimintaa oli ensin Puolangan pitäjän pohjoisosassa Sitten
vuonna 1987 Eila Oikarinen ja Unto Väyrynen ottivat minuun yhteyttä tarkoituksena perustaa
sukuseura Tama sopi rmnulle mainiosti. Niinpä panimme hynttyyt yhteen ja kutsuimme
sukuseuran perustavan kokouksen koolle Puolangalle 1988 Siitä se alkoi. Olen ollut seuran
puheenjohtajana alusta alkaen.
Kuinka hyvin tunnet sukujuuresi ?
Sukuni juuret olen saanut selville Eilan myötävaikutuksella 1600- luvulle saakka. Myös vaimoni
Eevan, joka myös on Väyrysiä, sukuselvitystä on tehty.
Mukava muisto Puolangan Väyrysistä:
Mukava muisto Väyrysistä on, kun metsänvartija Antti Väyrynen, joka oli kotoisin Puolangan
Hepovaarasta. voitti aikoinaan ensimmäisen Suomessa järjestetyn hiihtokilpailun Hiihtoryyli oli
ollut kuitenkin ruma ja riehlova, mutta voitti kuitenkin.
Kunnalliselämässä on aikoinaan kunnostautunut maininnan arvoiseksi Pahkalan Heikki
Väyrylänkylän Pahkalasta.
Mukava muisto Väyrysten kokoontumisesta:
Kaikki Väyrysten kokoontumiset ovat olleet hyvin mieleen jääviä, erityisesti ereimroäincn. Kun
ensimmäistä kokousta valmistelimme, oli kutsu Puolangan kirkkoon jumalanpalvelukseen, niin
Paavo Väyrynen soitti ja kysyi, missä on Puolangan kirkko. No. minähän vastasin, etu se on
keskellä kylää.
Mietteitä tulevaa kesää ja 10-vnotisjuhUa odotellessa:
Nyt kun olemme järjestämässä vuosikokousta ja kymmenvuotisjuhlaa Puolangalle, min toivoisin
että mahdollisimman moni seuramme jäsen ja tuleva jäsen tulisi mukaan. Näin ollen ei hallitus
tuntisi järjestelyjen hukkaan menneen.

14

PUOLANGAN MUISTELMIA

Katson velvollisuuksiin! kuuluvan kertoa Puolangan ihmeellisestä kehityksestä nutien 55
vuoden aikana (1933-1988). jolloin olin poissa Puolangalta Olin valmistunut lääketieteen
lisensiaatiksi maaliskuussa 1933 ja alkanut heti hakea kunnanlääkärin virkaa eri puolelle
Suomea. Olin Lappeenrannassa kunnanlääkärinä, kun minulle tuli tieto, että pääsisin hoitamaan
Puolangan aluelääkänn virkaa loppuvuodeksi, kun vakituisen laäkänn Maila Haltian pitäisi
jyräyttää elokuussa, kuien synnyttikin. Hän oli vielä Puolangalla, kun tulin sinne, joten sain nain
häneltä hieman tietoja seudun asioista Aiuelääkän oli Lääkintöhallituksen alainen valtion virka,
josta maksettiin kolmetuhatta markkaa palkkaa kuukaudessa Köyhät oli hoidettava ilmaiseksi
kunnanhenan antaman köyhyystodistuksen mukaan ja miltei kaikki olivat köyhiä. Valtio
kustansi lääkärinasunnon kaksikerroksisessa talossa kalustettuna ja se asunto oli siisti.
Puolangan kirkonkylässä oli jonkinlainen tori ja sen varrella oli Ifiäkärinasunto ja sen vierellä
apteekki. Torin toisella puolella oli puhelinkeskus, mutta puhelinta ei ollut lääkärillä eikä
sairaalallakaan, joka sijaitsi 20-30 metrin päässä asunnostani hieman järvelle päin. Sairaala oli
uusi ja siisti. Erikoisesti minulle ovat jääneet mieleen sen kauniin harmaaksi maalatut lattiat.
Eräs naispotilas oli joko pissinyt lamalle tahi kaatanut pottansa sisällön siihen ja oli käsillään
levittämässä tuotettaan lev^äTnmäksi ja ohuemmaksi. Toin ehkä kauhuni ilmi ääneen, muna
akka lohdutti minua: "Äkkiä tuohon minun mieheni maalin lykkää." Ruma jälki jäi pysyvästi
ainakin minun siellä ollessani.
Maila kertoi, että Puolangalla oli aivan erikoisen viehättävä diakonissa, sisar Eeva, johon
saanoi luottaa. Oli myöskin kätilö ja terveyssisar, joka kulki paljon pyörällä pitkin pitäjää, ja
hänen kanssaan minä joutuisin kulkemaan tarkastamassa koulut polkupyörän selässä. Hän kertoi
myös. että kansa on kövhää. oppimatonta ja taikauskoista. Monia sairauksia tultaisiin yhä
hoitamaan selvällä paskalla, ainakin paiseet. Niissäkin saanoi olla eroa. oliko lehmän vai
lampaan tuo erite. Angiinaa hoideniin kurlaamalla nielu omalla virtsalla. Korvasäryssä pantiin
korvaan mustetta, jos sattui olemaan. Palorakkuiat, jolleivät olleet puhjenneet, puhkaistiin
parsinneulalla, jossa oli punainen villalanka. Tuskin kaikkia näitä tietoja ehdin saada Mailalta,
vaan opin ne ollessani siellä lääkärinä. Tietysti ennen lähtöään Maila oli kehottanut minua
menemään mtusturnaan sairaalaan, joka oli aivan uusi sanoen, että sairaalassa on hoitaja, jota on
sanottava ylihoitajaksi. Hän ei itse lähtenyt mukaani. Niinpä kävelin sairaalaan ja olin
aiaportaalla. kun ovi rakennuksessa avautui ja ulko-oven täytti vaalea, tukevahko hahmo
sairaanhoitajan puvussa. Ennen kuin ennaun mitään sanoa, hän lausui: "Ai. noin nuori! M utu
ehkä minä saan auttaa" Olinhan kuullut ennenkin sanot uv an. että näytin ikääni nuoremmalta.
Jotkut potilaat olivat kysyneet: 'Otetaanko siu lapsiakin lääkäriksi?" Tuo "ylihoiuja" oli Selma
Koistinen, joka olikin sairaalan ainoa hoitaja Muuu henkilökuntaa oh keittäjä ja siivooja sekä
renki. Minun Puolangalla ollessani oli siellä Lomen kokous, jonne sairaalan keituja ja siivooja
olisivat halunneet mennä, muna Selmapa ei päästänyt he::., "sinne sotimaan". Samaan aikaan
olisi ollut myös asevelikokouj. jonne renki olisi hallinnut osallistua, mutu '•Neiti kielsi", ja siitä
hän oli selvästi pahoilla mielin. Sairaala oli siis uusi ja siisti. Siinä oli joitakin potilashuoneita
molemmin puolin käytävää ehkä neljän hengen huoneita, chka joku pienempikin.
Potilaspaikkoja oli muisuakscni 10-12. Kahvihuone, joka lie ollut myös ruokailuhuone, oli heti
ovesta tullen vasemmalla. Kun saavuin, oli sairaalassa jokunen potilas. Oliko Maila ne ominut
vai oliko ne Selma valinnut, en uedä. Siellä oli ainakin koko ajan muuan Matti-niminen poika,
joka oli jalkeilla. En tiedä, rnikä sairaus häntä vaivasi, mutu tämä poika huvitti Selmaa suuresti.
 Onko Matti nukkunut hyvin?" jne. ja Matti vastasi joka kysymykseen: "Oun". Ja sekös Selmaa
nauratti, mikään muu ei hanU naurattanutkaan minun kuulteni. Syksyllä kun oh Rcfculi-päivät
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Malille osumiin omena ja kysyttiin, uctaakö Matti, mikä se oli. Matu mietti ja sanoi sitten:
"Oeskoon tuo kananmuna.' Siis Marti ei ollut ennen nähnyt kananmunaa! Lähistöllä oli talo,
josu kuului kukon kiekaisu joskus Otin Matin sairaalan portaille toivossa, etu kukko kiekaisisi
Maulle. Ja odottaessamme se kiekaisikin. muna ei min komeasti kuin olisin toivonut
Sairaalassa oli myös enstysosasro. mutu Selma ei halunnut hoitaa sitä poti las la. jonka
jouduin sinne otumaan. Hän oli mustilainen ja kauhean rumasti ruhjottu Venäjän puolella ja hän
oli kovasti kiroileva. Hän ei kuitenkaan tahtonut viipyä sairaalassa kovin kauan. Muita poiilaiu
ei eristysosastolla ollutkaan. Leikkaussaliin luotiin leikkauspöytä vain muutama päivä tuloni
jälkeen ja satuin näkemään, kun sitä kantoi ylpeänä kuusi-kahdeksan miestä, jotka olivat
sotkeutua ei vain leikkauspöydän jalkoihin vaan toistensa ja varsinkin omiin jalkoihinsa. Näky
oli kamalaa katseltavaa, mutta ehyenä se leikkauspöytä tuli kuitenkin perille. Leikkaussali oli
siisti, mutta valoa leikkauspöydälle ei juurikaan antanut korkealla katossa riippuva
sähkölamppu. Pian tuli umpisuolileikkaus. Valoa oli saatava, mutta mistä. Joku tiesi- euä lähellä
asuvalla kauppias Halosella oli jaikalamppu ja senhän me sitten lainasimme joka leikkaukseen,
vaikka se soti steriliteettiä vastaan. Jalkalampun koristeena lampun ympärillä oli keltainen
vaate, ehkä silkkiä. Selma asistcerasi oikein hyvin ja selvisimme jokaisesta tavallisesta
umpisuolileikkauksesta. Leikkauspöytä oli ja pysyi samassa korkeudessa- missä se oli tuotaessa.
Sitä ei saanut ylemmäs, ei alemmas, mutta sopi minun pituudelleni hyvin. Sitä ei myöskään
voinut saada käännetyksi sivuasentoihin puhumattakaan, että olisi saanut pääpuolta alemmas
tahi yläpuolta toiseen asentoon, mikä olisi välttämätöntä munasarja-, kohtu- tai vatsalaukku
leikkauksissa.
Muistan kerran leikanneeni erään Elsa- nimisen noin seitsemän vuotiaan tytön umpisuolen
ja lähdin heti sen jälkeen käymään tärkeällä asialla Helsingissä. Tällä matkallani en kertaakaan
muistanut koko Elsaa enkä hänen umpisuoltaan ennen kuin sairaalaan palattuani. Elsa voikin
hyvin ja Selma selitti Elsan nukkuneen hänen vieressään samassa sängyssä. Muuten en
Selmassa huomannut hellyyden osoituksia, joskin hän lausahti usearnman kerran :" Nämä
ihmiset täällä eivät saa kylliksi rakkautta osakseen." Mutta ei Selma sitä rakkautta minun
nähdäkseni muuten osoittanut kuin nyt hämmästyksekseni nukuttamalla Elsaa vieressään.
Kerran tuli luokseni nuori mies kertoen vaimonsa synnyttäneen lapsen, jota imetti, mutta
nyt oli rinta hyvin tulehtunut ja arka. Kehotin tuomaan naisen lapsineen sairaalaan. Mies ei ollut
kuulevinaankaan. Sanoin, että rintaa voisi hautoa jääpussilla ja ehdottomasti pitäisi tyhjentää
rinta imettämisen jälkeen aivan tyhjäksi. Kului joku päivä ja vastaanotolle saapui nuori nainen
ilmoittaen; "Minä olen se tissinainen." Katsoin rintaa ja kauhistuin. Todella tulehtunut rinta oli
täynnä hampaan jälkiä! "Minkä ikäinen se lapsi on. jos nuo ovat hänen hampaansa jäljet?" "No,
ei kai nyt neli vii kkoisella ole vielä hampaita" opetti minua tuo "tissinainen". " Kuka tätä on
imenyt sitten?" "Kuka milloinkin!" Ehkä talon renkikin, päättelin. Millaiset hampaatkin niillä
on, reikiä täynnä ja likaiset, kauhistuin. Minun oli avattava se rintapaise ja olisin ottanut nuoren
äidin sisälle sairaalaan, mutta kun vauva oli kotona, ei äiti voinut sitä. jättää.
Vuonna 1933 oli Puolanka epäsiisti ja likainen kauniista luonnosta huolimatta. Joka talossa
lie ollut lutikoita, russakoita ja täitä. Tietysti myös pappilassa oli lutikoita. Sen tiesin
papintyttönä, että kun lapsi tuotiin ristittäväksi ja purettiin päällysvaatteista, niin niistä ryömi
lutikkalaumat. Samoin niitä oli vihittävien vaatteissa. Lutikkajahti oli luonnollista ja raskasta
työtä pappiloissa, lääkärien vastaanotolla ja asianajajien toimistossa. Ainakin näin oli lapsuuteni
ja nuoruuteni ajalla Kajaanissa, mutta nyt vei Puolanka ylivoimaisen voiton. Niitä meni myös
potilaiueni korviin ja vastaanotolla täisikin olla eniten noita korvahuuhteluja.
Syyskuussa alkoivat koulut ja nyt oli minun velvollisuutena tarkastaa koulut ja oppilaat.
Terveyssisar tunsi pitäjän ja hän oli seurani ja oppaani noilla "pyörämatkoilla". Olikohan
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koulutaloa muualla kuin kirkonkylässä? Koulua pidettiin yleensä jonkun talon pirtissä. Oppilaat
olivat, ainakin useimmat likaisia ja heillä oli paitsi täitä myös lutikan puremia. Monilla oli kuulo
huonontunut, kun korvakäytävässä oli joku syöpäläinen. Sain siis tehdä korvahuuhtomisia
usein. Lisäksi koululaisissa oli syyhyä, joka heidän mielestään oli hävettävämpi tauti kuin
lutikan purema ja he koeluvatkin inttää vastaan :" Se on lutikan purema!" Terveyssisar oli
miellyttävä matkaseura, joka osasi kohdella kansaa hyvin, kummastelemalta minulle
paljoksikaan mitään. Näimme molemmat saman kurjuuden. Diakonissaan, sisar Eevaan olin
tutustunut jo alkupäivinä ja me ystävystyimme heti. Ajan kuluessa saatoimme yhdessä vapaasti
ihmetellä kansan tapoja ja uskomuksia. Hän kertoi, että synnyttäjän istukan varsi kiinnitetään
vuoteen jalkopäähän, jottei ismkka karkaisi suun kautta ulos. "Ovathan he nähneet teurastuksia
ja synnytyksiä eläimillä. Kuinka he voivat tuollaista pötyä uskoa?" sanoin. Sisar Eeva selitti,
ettei heidän uskomuksiaan voinut kukaan ulkopuolinen mullistaa, ei edes hän. "Mullistajan
täytyy nousta kansan riveistä." Sisar Eevan kanssa puhelimme paljon, mutia koskaan hän ei
haukkunut tai moittinut puolankalaisia potilaitaan.
Puukotuksia oli suhteellisen paljon ja opin, että Puolangalla ja Utajärveliäkin (sielläkin tuli
poiilaiia) oli lapana puukottaa poskeen korvan juureen. Voin tässä yhteydessä kertoa, että
Lappeenrannassa puukotettiin rintakehään usein keuhkoihin saakka ja iltayöllä tulivat puukko
junkkarit ryhmänä pyytämään apuani. Kiuruvedellä' ei käytetty vain puukkoa vaan kirvestäkin
ja puukottaja toi uhrin hoitooni rukoillen antamaan apua: 'maksoi mitä maksoi". Samaa sanontaa
oli käytetty Lappeenrannassakin, mutta siellä ei maksettu mitään, vaikka olisin tehnyt
tuntikaupalla työtä keskellä yötä. Kiuruvedellä maksettiin aina. Oli lokakuun 22 päivä,
sunnuntai ja minulla oli vieraana Kajaanista Eva-sisareni. Olin pyytänyt samalla luokseni
iltapäiväkahville kirkkoherra Tanskasen rouvineen Kahvia juodessanune tultiin minua
hakemaan vesien taakse sairaskäynmlle. Oh tapahtunut onnettomuus. Talon isäntä oli
PYHÄPÄIVÄNÄ mennyt korjaamaan kaivoa ja oli pudonnut nuora naarain välissä kaivon
pohjalle, ja pyhäinen työ oli saanut rangaistuksen. Nuora oli repinyt ainakin peräsuolta pitkästi.
Minun pitäisi nyi lähteä miestä hoivaamaan. Pakkasin mukaani puukkoa, saksia, enlaisia
pinsettejä ja puristimia, katgut- ja silkkilankaa ja tietysti neuloja. Etsin sidetarpeita. Mitä lienen
saanutkin mukaani. Olin hetkessä valmis. Piti pukeutua lämpimästi, sillä oh jo syyskylmät, ja yö
tulossa. Kävelimme järven ramaan hakijani ja min*. Ihmettelin hieman nähdessäni, kuinka
paljon miehiä oli venheessä. Miehet selittivät, eitä meidän olisi mentävä koskia myöten ylös,
jolloin minun pitäisi kulkea rantaa pitkin miesten vetäessä venettä koskia ylös. Joku miehisiä oli
oppaanani rannalla, jossa kompuroitiin kallioisia epätasaisia tielöntä tietä. Öljylamppu valaisi
olematonta polkua. Välillä oli suvantopaikkoja ja sain istua veneessä ja kuulla mm. "historiaa":
"Se Ruusentaali, joka ampui sen Poprikohvin". Toinen koeni korjata: "Eikös se ollut se
Ruusentaali. joka ampui sen Oskari Saumannin." (Tohtori Rosendahl oli isäni hyvä ystävä, ja
hänen opettajansa Oulussa. Tn Rosendahl yöpyi meillä käydessään pitämässä poliittisia
esitelmiään ja isäni oli omaksunut hänen poliittiset näkemyksensä Hänet karkoitettiin
myohenanun Ruotsiin valtiollisista syisiä.) Tulimme perille lavalliseen pirttiiupaan, jossa isäntä
makasi sivustavedeilavän vuoteen päällä. Pyysin nostamaan hänet pirtin pöydälle, joka oli
keskellä lattiaa ja öljylampun alla. Itselleni sain luolin pöydän päätyyn, jota kohu nyt oli
haavoittunui takapuoli Todella kamala jälki! Nyt minun oli kuitenkin pyydettävä jotakuta
miehistä ottamaan se öljylamppu hyvin lähelle. Peräsuoli oli pitkälti halki. Naru oli poistettu
"haarain" välistä, muna näky oli kamala. Kyllä siinä oli virtsanjohduiiakin vioittunut. Koeun
puhdistaa ji selvittää miehen anatomiaa ja aloin ommella retaleita kiinni. Työ oli raskasta, muna
sild kanssani keskusteltiin. Kysyttiin, montako koulua olin käynyt. Vaikka luettelin
kansakoulun, yhteiskoulun ja yliopiston lisäksi rippikoulun ja pyhäkoulunkin, en piisannut
Janne-vainaalle, joku oli käynyl monet kirjeopistot. Janne-vainaa oli miltei tärkeämpi henkilö
kuin potilas. Aloin jo miettiä, mitenkähän minä täältä pääsisin pois. Oli pilkkopimeää ja pirtin
ilma jo tympeä. En ehkä ehtinyt tuoda ajatustani julki, kun minulle sanottiin, että saisin yöpyä
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uudessa luvassa, mikä oli aivan vanhan luvan vierellä. Niinpä minut johdateltiin uuteen tupaan.
Se olikin todella uusi. pirtin pöytä ja penkit aivan höyläyksen jäljellä käyttämättömät ja lattia
siisti. Minut vietiin lanne-vainaan kamariin, jossa tämä oli kuollut keuhkotautiin keväällä. Siellä
oli myös lanne-vainaan kirjasto: todella ohuita kirjeopiston vihkosia, noin 30. muna ei yhtään
vihkoa, johon Janne olisi vastannut Minun olisi kai pitänyt nukkui hänen sängyssään, jossa oli
olkipaija. hamppuinen metrin mittainen aluslakana ja samanlainen harmahtava lakananriekale
paallyspeiiieeksi Eipä tehnyt mieli mennä sänkyyn. Niinpä menin siistiin pirttiin, joka oli
kylmä, sillä sitä ei ollut koko syksynä lämmiteti) En riisunut päällysvaatteitani, painoin vain
paatuneen pöytää vasten, nojasin siihen pääni ja yritin nukkua. Näin täytin 30 vuottani siinä
pirtin pöydän ääressä paljon kokeneena ja viisastuneena, mutta ylen surullisena. Aamulla noin
kello viisi päättelin talonväen heränneen ja menin vanhaan lupaan, joka oli täynnä kansaa.
Ensimmäisenä menin katsomaan potilaani haarain välejä ja lyöni tuloksia. Kauheata! Hirveätä!
Siellä oli ompeleitten päällä kostea, likaisin luuturiepu, jonka olin eläessäni nähnyt. "Potilaalla
oli niin kovat tuskat, eitä niitä piti helpottaa kylmällä kääreellä", selitettiin minulle. Suutuin
uivan silmiitömästi, olin rievun käsiini ja paiskasin sen koko voimallani lattialle sanoen: "Nyt
äkkiä potilas lähiökuntoon! Vien hänet sairaalaan." Kumma kyllä minua toteltiin ja mies
kannettiin venheeseen, sen pohjalle makaamaan. Minä istuin vierellä. Ja nyi oli minulla laas
elämäni kokemus. Jos matka illalla ylös koskia oli kestänyt pari lumia, mentiin nyt koskei alas
sellaisella vauhdilla, etten oikein tajunnutkaan, kun olimme jo sairaalan rannassa Selma laittoi
leikkauspöydän kumoon ja minä puhdistin haavan ja ompelin uudelleen revenneet kudokset
Mies oli suhteellisen tyytyväinen, sai tietysti kipulääkkeitäkin, muna jo kolmen-neljän päivin
kuluttua hän vaali päästä kotiin. Taalla on liian siistiä minulle ja ruokakin erilaista-" Mikään ei
estänyt häntä lähtemästä, kun hakijamiehet lulivai. Varoitin, ettei mies saa kulkea kivikkoisia,
kyhmyistä rantoja, vaan hänet piu veiää koskei ylös venheessä maaten. En enää koskaan kuullut
tuosta miehestä, vaikka eräs hakijamiehisiä oli luvannut lahetutä minulle varmasti pätevän
keuhkotautiresepnn. joka ei ollui ehtinyt Jannelle. Nyi luo kallisarvoinen resepti oli eteläSuomessa, muna heti kun se sieltä pataa lakaisin, minä saisin sen. En ole kuitenkaan sitä saanut.
Muna en minäkään ollut suinkaan virheetön tuolla Puolangalla. Mujatalon emännän maha
oli hyvin kipeä ja minut pyydettiin sinne. Poiilas oli hyvin lihava ja sisar Eeva sanoikin, että hän
luuli paikkakunnalle tullessaan, että tuo emäntä oli raskaana ja kysyikin, milloin vauvan pitäisi
syntyä. Tutkin nyt emännän, jonka vatsan alaosan oikea puoli aristi tyypillisesti umpisuolena.
Niinpä Selma valmisti leikkaussalin kuntoon ja minä avasin vatsan umpisuolen kohdalta
todeten, että kysymyksessä olikin munasarjakasvain. joka oh kiertynyt. Sain kMftymän jollakin
tavoin korjatuksi, mutia mahdotontahan minun oli poistaa kasvainta, kun ei pöytä kääntynyt, ei
saatu suolta edestä pois. Mita tehdä? Paatin ommella mahan kiinni, soittaa Kajaanin Yleisen
Sairaalan ylilääkärille ja pyytää häntä auttamaan. Ohn jo tilannut lava-auton ja pyytänyt si»ar
Eevaa potilaan seuraksi. Potilas oli vielä narkoosissa, kun hänet nostetuin autoon sänkyineen.
Hän oli herännyt matkalla ja kysynyt: "Ollaanko matkalla?" Luuliko hän. että näin mennään
taivaaseen? Joka tapauksessa hän toipui Kajaanin sairaalassa tri Lehtisen hoidossa. Jouduin
hieman myöhemmin käymään Kajaanissa, ainoan kerran, ja täydessä autossa. Huuskon
omatekoisessa "bussissa" kanssamatkustajani aloittivat vilkkaan keskustelun lääkäristä, joka
kuulemma osaa leikatakin, mutta nyt se oli lähettänyt majatalon emännän Kajaanin sairaalaan
"maha auki, suolet paljaana." Auto piti kahvitauon Kiehimässä (Paltamo) ja Huusko oli
selostanut kansalle, että lääkäri istui autossa hänen vieressään ja oli epähienoa enää haukkua
lääkäriä Niinpä loppumatka istuttiin ääneti, mutu minua tuijotettiin takaa ja sivulta. Lieneekö
asdniaudoillakm ollut seisten matkustajia kuten uvallisestikin.
Apteekkanlla oli yksi ainoa lapsi, kuusivuotias vilkas poika, ei ehkfl parhaiten kasvatettu H
an tunsi minut ja minä hänet. Selma oli puhutellut poikaa:" Kuinka vanha sinä olet ?" "Haisu
paska," vastasi poika. Siis poika oli tuhma Selman mielestä. Kerran syksyllä poika söi raakoja
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viinimarjoja ja minä puhuttelin häntä sanoen marjojen olevan viikon päästä makeampia. Ehkä
hän haistatti minuakin, mutta en varmasti kiinnittänyt siihen huomiou. Nyt hän sairastui ja
kysymyksessä oli varma umpisuolentulehdus. Pyysin Selmaa kunnostamaan leikkaussalin
poikaa varten. "Minä en ota sitä poikaa hoitooni, hän on tuhma." En ollut uskoa korviani.
Rukoilin häntä. Sattui vielä niin. että sinä päivänä minun piti olla minuutilleen asevelvollisten
urkastuksessa läak.eversti Väisäsen kanssa. Han tuli jostakin Vupurau päin. Olisin kuitenkin
hyvin ehtinyt kaksikin umpisuolu leikau ennen määräaikaa, mutu Selma ei ryhtynyt toimeen
Minun oh sanottava apteekkanlle. että poika ohsi toimiteruva Kajaanin sairaalaan äkkiä uksilla,
sillä Huuskon auto ei olhit kulku vuorossa Menin siis asevelvollisuustarkastukseen. Lääk eversti
oli aluksi aivan asiallinen, mutu heti alkuun oli nimenhuudossa ongelmia. Eversti selitti
huuuvansa kunkin nimen ja mies astuisi silloin esiin. Siis: "Anni Antinpoika Ahonen." Kukaan
ei astunut esiin. Uusi selitys. Ei taaskaan. "No. otetaan seuraava. Juho Kustinpoika Aronen." Ei
kukaan astunut esiin. Kuinkahan monu kertaa yritettiin. Lopuksi yksi astui esiin, mutta ci
suinkaan sc. jonka nimeä oli huudettu. Ja jollakin huudolla astui sitten esiin kolme Väyrystä ja
kaksi Väisästä eikä ainakaan heidän sukunimiäah oltu huudettu. Silloin jo eversti ja minä
nauroimme: "On me sukuun jouduttu!" Loppujen lopuksi kuitenkin saatiin miehet jotenkin
järjestykseen, ehkä joku selitti asian toisille niin. että riämä käsittivät sen. mitä mc emme olleet
osanneet selittää. Tilaisuus kesti kauan ennen kuin sinen läiiäjalat ym. oli erotemi joukosta Olin
väsynytkin, mutu menin suoraan apteekkann asunnolle iiedusiellakscni. miten matka Kajaaniin
oh mennyt. "Pojalle nousi kuume, ja eihän kuumeista voi leikau". kuulin kauhukseni
lervetuliaissanat. Rukoilin nyt vielä Selmaa, muru laman kielto oli julma :"Ei" Niinpä poika
lopulta lähetettiin uksilla Kajaaniin, mutu matkalla umpisuoli oli puhjennut Poika oli leikattu ja
dreneerartu. ja hän oli ollut miu viehättävin ja kiltein pikkupotilas, mutu hän kuoli. Olin hänen
hauujaisissaan ja muistan, miten musta pukuni vapisi.
Kerran tuli potilaaksi selvä suolisolmu-mies, joka oli oikein tuskainen. Olisi ollut
mahdotontu häntä leikata Puolangalla tuolla leikkauspöydällä suoli-instrumcntiien puuttuessa,
ja ns. isoa liinaakin olisi tarvittu. Rukoilin nyt kunnanhcrroilu taksia ja nopeasti. "Ei, onhan
sairaalassa leikkauspöytä." Soitin loiselle, kolmannellekin herralle ja selitin, miten suuri
hengenhätä nyt oli kysymyksessä. Turhaa. "Meneehän Oulun bussi kello kuusi aamulla." Tiesin,
etu sc olisi liian myöhäisiä, mutu sittenkin pyysin Selmaa lähetUmään miehen aamulla Ouluun.
Jotenkin kai nukuinkin. joskin harmini ja itketu. Menin aamulla kello yhdeksän sairaalaan ja
Selma otti minut hymyillen vastaan: "Me kikkaamme sen. Sehän on umpisuolentulehdus" Nyt
olin raivooni ratketa. En itkenyt aaneen. mutu sisäinen raivo oli kamala. Leikkaussali oli
valmiina ja sisar Eeva luhsi nukuttamaan. Miksi todella ryhdyin hullun hommaan? Hain omia
instrumenttejani vaikka tiesin, «leiväthän nekään auttaisi. Avasin vaisan, heti näimme musui
suolet ja niin solmussa, etten noita hauraita elimiä saanut edes solmusu irrotetuksi, kun mies jo
kuoli. En ehkä tuntenut Selmaa, mutta häneltä ei tullut edes antecksipyytävää katsetta. Sisar
Eeva oli tietysti kauhuissaan, mutta mc emme sanaakaan vaihtaneet, kalseaa kylläkin. Olin
pakahtua raivosta. Jollekin piti purkaa sydäntäni, mutta kenelle. Sattui niin. elia postirouva
Kosonen, Ilmari Kiannon sisar, pyysi minut luokseen, kun hänen vieraakseen oli Kajaanista
tullut perhetuttavamme, rouva Gutzen, joka kuulemma halusi nähdä, oliko Vappu yhtä kaunis,
kuin oli ollut lapsena! Näin tutustuin rouva Kososeen ja hänellehän sinen sain purkaa sydäntäni
luottamuksellisesti.
Sairaalan raha-asioita hoiti sama mies. joka oli kunnan rahaloimenhoitaja. Hän oli
asiallinen, pidin hänestä. Häh oli likinäköinen ja ehdotin hänelle silmälaseja, mutta hän sanoi,
eitä täällä jo muutenkin sanotaan hänen näyttelevän herraa. Jos hän hankkisi silmälasit, saisi hän
lisää pilkkaa osakseen.
Sitten Selma alkoi suunnitella koivukujaa sairaalasta raniaan. Hän sanoi, että koivumaimia
saa Puolangalla ottaa mistä vaan. Rahastonhoitajakin kuuli luon ja hieman pudisti päätään :"Ei
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nyi sentään mistä vaan." Selma keksi, että jokainen henkilökunnasta istuttaa oman koivun ja
panee juurelle pussiin oman nimensä. Minä en ajatellutkaan suostua, mutta ehkä se koivukuja
istutettiin. Renldkm nöyrästi oli mukana, joskin hän minulle sanoi pilkkasanat koko
koivukujasta.
Tuli ankara pakkanen joulukuussa ja järvei jäätyivät. Se oli rninulle jotenkin elämys. Olin
asunut koskisten jokien äärellä eivätkä ne jäätyneet. Nyt oli tuo jäätymisen pauke jotain uuttaja
jännittävää!
Tuli poislähdön hetki. Aamu se oli, jolloin siinä Huuskon autossa tuli uusi sijainen ja
minun piti maikustaa samalla autolla kokonaan pois. Oli 40 asieen pakkanen ja seuraajani
läakei.lis. Franzs Kotkasta tuli knalli päässä ja korvat jäässä. Minä olin saanut kunnanlääkärin
viran Tuupovaarasta, jonne siis matkasin.
Tähän loppuu muistelmani Puolangalta vuonna 1933. mutia seuraavan kerran vierailin
siellä vuonna 1988, jolloin Väyrysien Sukuseura perustettiin. Kesähuvilamme on
Kouraniemellä, jossa asuu monia Väyrys-suvun jälkeläisiä, ei kuitenkaan isälleni, rovasti
Väyryselle kovin läheistä sukua. Olemme ystävystyneet monien kanssa, varsinkin
Karkearannan Väyrysten. Nyt he olivat innolla lähtemässä perustamaan Väyrysten sukua ja
tarjosivat meille autokyytiä, ja samalla he saivat minusta ja Leea-sisaresiani ikään kuin turvaa.
Olin tietysti käynyt kirkossa vuonna 1933, mutta nyt meille selostettiin kirkon alttaritaulua vai
olivatko ne seinämaalauksia. Selostus oli erinomainen ja se tehosi minuun. Seurasin yleisöä :
siistiä, hyvinkin siistiä kansaa. Ja mikä ihmeellisintä: tunsin oman sukuni, sisarusteni näköisiä
ihmisiä. Eräs komea, pitkä mies herrasmiehen vaatteissa muistutti selvästi Vapaussodassa
kaatunutta veljeäni enkä voinut olla seuraamatta hänen käytöstään ja liikkumistaan. Hän oli
Puolangan ulkopuolella, mutta alkuasukkaissakin huomasi aina jonkin purteen muistuttavan
jotakuta sisaruksistani . Kaikki olival siististi puettuja. En ollut ennen kokenut sellaista siisteyttä
ja sellaisia siistejä ruokailijoita kuin isossa ruokasalissa, jossa pitkän ruokapöydän valkea
pöytäliina oli tahraton ruokailun jälkeen, vaikka meitä oli varmaan yli sara osanottajaa ja
ruokailijaa. Olin ihmeissäni ja ylpeä suvustani. Millainen muutos ja kehitys olikin voinut
tapahtua 55 vuoden aikana parempaan päin! Puolanka oli pessyt kasvonsa! Ehkäpä
taikauskoisuuskin oli hävinnyt!

Kirjoittanut Vappu Väyrynen

PUOLANGAN NIMIKOT
Puolangan Kotiseutuyhdistys järjesti viime kesänä Puolangan Rokulin aikana kyselyn, johon
osallistui yli 100 rokulnn jouiunuiu. Tämän vuoden alussa Kotiseutuyhdistys valisti kyselyn
perusteella omat nimikot: kuusi, metso, orava, suopursu, tonko. mekkomäenkihara ja
kangasrousku.
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KUUSI
Puolangan kunnan vaakunassa esiintyy kuusi, mistä johtuu, että kuusen valinia on paikallaan.
Muita syitä ovat kuusen talviasu, joka monella vaaralla on huikaiseva näkymä. Paljakan
tykkykuusel ovat monen hiihtäjän valokuvauskohde. Teiden varsien lumiset kuuset ovat meidän
kaikkien ihailtavina. Kuusi on myös useimmiten oravan kotipuu.
Kuusenpihkaa on käytetty haavan hoitoon tulehdusta poistavana lääkkeenä. Köhätautia ja
reumatismia on lievitetty kuusenoksista haudutetulla vedellä. Keväällä silmuista puhkeavat
vaaleat kcrkät ovat vitamiinipitoisia ja raikkaan makuisia. Ne sopivatkin teeksi tai salaatuyitiksi.
Koristeltuna joulukuusi tuo tunnelmaa koteihin Kuusen oksia ja käpyjä käytetään konsteiksi ja
väriaineeksi lankoihin. Kuusi, meidän nimikkomme antaa hyvin neuvon: "Sitä kuusta
kuuleminen, jonka juurella asunto".
SUOPURSU
"On kuin suo olisi koonnut syvimmista, salatuista syövereistään tähän suureen varpuunsa
kirpeimmat. myrkyllisen huumaamat tuoksunsa joita tuma sitten voimallisesti Ja uskollisesti
uhoo kaikista osistaan ja kaiken ikansa. Ja kun kukkimisaika saapuu, turvemaa pukee
tuhkimonsa sellaiseen häikäisevään loistoon, ettei moista ole millään muulla karun salon
kasvatilla " (Reino Kallio/a).
Suopursu roikottaa talvella lehtiään taistellessaan tuiskuja ja pakkasia vastaan. Kesällä sen
kaunis valkoinen kukinto paljastaa, että se on jalon rhododendronin eli alppiruusun sukuinen.
Suopursu kuuluu samaan heimoon kuin Kainuun maakuntakukka kanerva.
Suopursun voimakkaan lyytinuusen hajun vuoksi sitä on käytetty lääkkeenä, jopa
koiperhosten häyitujänä. Elias Lönnrot tiesi paljon erilaisia käyttötapoja: "Ryssöljyä tislataan
suopursuista ja koivuntuohesta; sitä Venäjällä käytettiin nahkain valmistuksessa. Kaljaan
pantuna kasvi vaikuttaa päänkipuun. Keitevesi karkottaa syöpäläiset eläimistä ja sioista, kun
heitä sillä pestaan; niin mvos luteet vuoteista." Vankasvina suopursu tuottaa monia vihreän,
keltaisen ja ruskean vivahteita. Suopursu on myrkyllinen varpu- ja lääkekasvi.
TONKO
Puolangan vaaramaisemissa on paljon puroja, joissa purotaimen eli tonko viihtyy. Joissakin
paikoin tätä kalaa kutsutaan myös tammukaksi. Purotaimen muistuttaa järvitaimenen poikasta,
josta sitä on vaikea erottaa. Se on kuuluullaan tummien ja punaisien täplien peittämä, ja sen
vatsapuoli on usein kellertävä.
Toogan onginta vaatii hiljaisuutta ja kärsivällisyyttä. Pienoinen sade edesauttaa kalan
tarttumista syöttiin. Tonko elää koko elämänsä aloillaan pienissä joivsa ja lammissa. Jo
kaksivuotiaana se kasvaa täyteen mittaan, ja enimmillään on alle 2 kg. Kalajutuissa sc kuitenkin
on painavampi. Tonko kuien muut laimenet on maukas kala. minkä vuoksi se on suosittu m m
koniarvekalastajien kuin urheilukalasujien keskuudessa. UKK -reitti Tonkohuikonen on saanut
mmikkokalasumme nimen.
MEKKOMÄENKIHARA
Vain Puolangalla esiintyvä kaunis kiharainen kiilleliuskc. jota on loumttu koristeluviksi
takkoihin ja seiniin. Kiharaisesta kivestä on tehty korisie-esineitä kuten kelloja ja kynttelikköjä.
Mekkomäki sijaitsee Väyrylänkyiällä Somerella. Mekkomäenkihara on ulkonäöllään
koristeellinen. Se on lämpöä varaava, minkä vuoksi sitä käytetään takkakivenä.
Eila K. Oikarinen
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.

TOIMINTAKERTOMUS 1997

L YLEISTÄ
Sukuseura Väyryset ry kokoontui vuosikokoukseen Kajaanissa 28.6 1997 Lasna oli 36 seuran
jäsentä, lehti ilmestyi kaksi kertaa, vuosikokoustiedotteena ja joulutervehdyksenä.

2. TOIMINTA
Vuosikokous järjestettiin Kajaanissa kaupungin kirjaston Kalevala-salissa. Kajaanin kaupungille
luovuttiin standaari, jonka vastaanolu kuupungin valtuuston puheenjohtaja Jouko Härkönen.
Samalle päivälle oli järjestetty myös kiertokävely Kajaanin historiallisille paikoille ja illaksi
risteily Kouta-laivalla. jossa loimi kokkina ansioituneesti Lauri Kiviniemi.
Sukuseura muisti kujeella 70- ja 18- vuotta täyttäviä sukuseuran jäseniä.

3. JÄSENET
Vuoden lopussa oli jäseniä 352. Lukuun sisältyvät sekä lapsijasenei. etu 70 vuotta uynaneet.

4. KOKOUSTOIMINTA
Hallitus kokoontui kaksi kertaa. Tilikokous pidettiin Kajaanissa ja uuden hallituksen
järjestäytymiskokous Puolangalla.

5. HALLITUS
1997- 1997 Hallituksen jäseniä olivat: Elias Väyrynen puheenjohtajana. Jorma Kangas
varapuheenjohtajana. Eija M. Väyrynen sihteerinä kevääseen 1997 asti. jonka jälkeen
sihieeriniehiavi* hoiti Eila K. Oikarinen Muita hallituksen jäseniä olivat Lauri Kiviniemi ja Taisto
Väyrynen. Hallituksen ulkopuolella rahastonhoitajana toimi Eeva Väyrynen.
1997 hallituksesta olivat erovuoroisia Elias Väyrynen sekä Eila K. Oi kannen sekä heidän
varajäsenensä Mikko Moilanen ja Arja Väyrynen. Varsinaiset jäsenet vahttiin uudelleen ja heidän
varajäseniksi Paavo Niemelä Oulusta ja Arja Väyrynen Kellosta
1998- 1998 hallituksen jäseniä ovat Elias Väyrynen puheenjohtajana. Taisto Väyrynen
varapuheenjohtaja, Eila K. Oikarinen sihteerinä 31 12 1997 asti ja 1 1 1998 alkaen Eija M.
Väyrynen. Muut hallituksen jäsenet ovaiJorma Kangas ja Laun Kiviniemi. Rahastonhoitajana
jatkaa Eeva Väyrynen.
HALLITUS
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1998
1 YLEISTÄ
Toiminta vuoden tärkeimpänä tehtävä on järjestää sukuseuran 10-vuotis tapaaminen sukuseuran
kotipaikkakunnalla Puolangalla. Vuosikokouksen yhteyteen järjestetään enlaisu tapahtumia,
joiden tarkoituksena on lujittaa suvun henkeä ja edesauttaa sukuseuran toimimista sen
perustamissääntöjen pohjalta.
2 TOIMINTA
Sukuseuran toiminta keskittyy 10-vuotisjuhlan järjesuuniseen Puolangalle. Sukuseuralle avataan
intsmet-kotisivu juhlavuoden kunniaksi.
3 KOKOUSTOIMINTA
Vuoden 1998 vuosikokous järjestetään Puolangalla 11. -12.7 1998. Sukuseura täyttää 10 vuotta.
Tapahtuman kunniaksi vuosikokouksen yhteyteen järjestetään näyttelyitä suvun vaiheista
valokuvien ja muun materiaalin avulla. Tarkoituksena on myös tutustua paremmin Puolankaan
paikkakuntana ja yhtenä sukumme voimakkaimmista synnyinsijoista usealle sukupolvelle.
Tapahtuma liitetään Puolangan Rokulm yhteyteen.
4 HALLITUS
Vuosikokouksen järjestää hallitus. Juhlatoimikunnan vetäjänä toimii Eila K. Oi kannen
Puolangalta. Näyttelyistä vastaa sukuseuran sihteen. Vuosikokouksesta uedoteiaan paikkakunnan
lehdessä. Kainuun Sanomissa, sukuseuran omassa kevätuedotteessa sekä valtakunnan
suunmmussa sanomalehdissä

TULOSLASKELMA 1.1.1997-31.12.1997
VARSINAINEN TOIMINTA Varam hankinta
Jäsenmaksut
tulot viireistä 10 x 50
korkotulot

10480.00
500,00
180.02 11160.02

Toimintamenoa
kokous- ja matkakulut
-2150,00
sukujulkaisu menot
-4913,10
menot viireistä 10 x 30
-300,00
toimintamenot (toimisto, puh.) -1733.40
muistamiset
-87,00
menot standaareista
-76.36
pankin palvelumaksut
-405.00 -9664.86
toiminnan ylijäämä
1495.16
Myut tuotot [a kulut
tuotot risteilyltä
muut tuotot
kulut risteilyttä
tilikauden alijäämä

TASE 31.12.1997
VASTAAVAA käyttöomaisuus ja muut
pitkävaikutteiset menot
muut aineelliset hyödykkeet
standaarit 17 x 76.36
1298,20
vaihto-ja rahoitusomaisuus
sukuviirit (4250-300)
3950,00
rahat ja pankkisamiset
11725,49 16973.69
VASTATTAVAA
Oma pääoma 1.1.1997
tilikauden alijäämä

17760,13
-786,44 16973.69

3560,00
6,00
-5847.60 -2281.60
786.44
-11160,02
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