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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hyvät sukulaiset!

Tänä vuonna me sukuseuran jäsenet ja jäseniksi aikovat kokoonnumme Puolangan kir konkylän 

koulukeskukseen pitämään seuramme vuosikokousta. Mainittakoon, että suku seuramme on 

perustettu juuri Puolangalla 1988, joten ikää seuralla on neljätoista vuotta.

Hyvät Ystävät! Tervetuloa vuosikokoukseen!

Elias Väyrynen puheenjohtaja

SIHTEERIN KIRJOITUS

Kesä on jo lähellä ja hallitus on päättänyt kokousasiat.

Vuosikokous pidetään Puolangalla 20.7. Ensi vuonna luultavasi pidetään juhlat. Tule siis jo nyt 

suunnittelemaan juhlavuoden tapahtumia!

Kokous alkaa jo klo 12.00 että ne, jotka haluavat lähteä Askanmäen kotiseututalolle, kerkiävät 

klo 15.00 alkavaan kesäteatteriesitykseen. Se on Tanja Heikkisen ohjaama Kivenpyörittäjän kylä.

Ruokailun voi tilata sukuseura, mutta maksusta täytyy itse huolehtia. Jos et halua läh teä 

Askanmäkeen voit syödä lounaan esim. Puolangan pito- ja lounaspalvelussa hintaan 7,57 €. 

Askanmäen kotiseututalolta voidaan tilata teatterin jälkeen puolinen, joka laite taan Askanmäen 

pirttiin ja on vanha-aikainen pöysti n. klo 17.00, jos on halukkaita syö mään sellaisen. Se sisältää 

perunaa, lihaa, nauriskuutioita, muikut, puuro ja soppa/kahvi ja pulla hintaan 12 €. Ruokailua 

varten pitää ehdottomasti ilmoittautua 30.6.2002 mennessä joko Taisto Väyryselle puh 08 516 

085 tai Maire Manniselle puh 08 530 8670 tai sähköpostilla os: sukuseura.vayryset(5)nic.fi. 

Samalla voi ilmoittaa, jos tarvitsee kyytin Puolangalta Askanmäkeen n. 20 km.

Muuta oheisohjelmaa on esim. Askanmäen kotiseututalolla iltamat klo 20.30. Suku seuralla on 

tarkoitus pitää leikkimielinen huutokauppa periaatteella "tuo tullessasi ja vie mennessäsi" eli jos 

tuodaan tavaroita kaupattavaksi voidaan huutokauppa järjestää.

Yöpymisestä jokainen huolehtii itse, mutta tässä joitakin vihjeitä ja puhelinnumeroita: Askan 

koulu Aarne Sutinen 08 758 112 ja 0440 122 351 (pitää myös Eräkoulua), Helga Holappa 

aittamajoitus kotiseututalon näköpiirissä 08 758 173 samoin Matti Moilanen 08 758 174. Esteri 

Oikarinen kesämökkimajoitus Aittojärven rannalla 10 km Puolangalta sekä kirkonkylällä 13 

paikkaa 08 751 621 ja 040 530 9907. Puolangan leirintäalue puh. 08 751 096 ja vielä seurakunnan 

leirikeskus 08 751 288. Onhan toki vielä hotellit Metsola 08 751 641 ja Paljakka 0201 552 400.

Siis tervetuloa kokoukseen ja nauttimaan luonnon ja muista antimista Puolangalle!

Hyvää kesää toivoo Eeva Väyrynen 

sihteeri, rahastonhoitaja 08 711 042

Ps. Muistitko jäsenmaksun?
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY. 

KOKOUSKUTSU

Sukuseura Väyryset ry:n vuosikokous pidetään

Puolangalla koulukeskuksessa yläasteen ruokalassa

20.7.2002 klo 12.00. Kokouskahvit tarjotaan klo 11.00 alkaen.

Esityslista

VUOSIKOKOUS 20.7.2002 klo 12.00

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 tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

8 Vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kalenterivuoden 
toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. 
Erovuorossa ovat Anja Ahokas (Raimo Väyrynen) ja Taisto Väyrynen 
(Hilkka Väyrynen)

10 Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa

11 Päätetään seuraavana kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun 

suuruus

12 Hallituksen esittämä sääntömuutosehdotus

13 Juhlakokousehdotuksia vuodelle 2003

14 Muut esille tulevat asiat (hallituksen esittämät)

15 Kokouksen päättäminen
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2001

YLEISTÄ
Vuosikokous pidettiin Kajaanissa 15.7.2001. Lehti ilmestyi kerran, vuosikokoustie-dotteena. 

Joulutervehdyksenä tällä kertaa lähetimme vain kortit. Kotisivut ovat palvel  leet jäseniä ja 

muita, jotka ovat olleet kiinnostuneet suvustaan. Myös käytännön neuvoja olemme voineet antaa 

kotisivun ja sähköpostin välityksellä.

TOIMINTA
Vuosikokous pidettiin Kajaanin Keskusseurakuntakodilla. Kokouksessa oli 29 henki  löä. 

Kävimme Jumalanpalveluksessa Paltaniemen kuvakirkossa ja Lauri Kiviniemi esitteli 

Paltaniemeä.

JÄSENET
Vuoden lopussa jäseniä oli 301.

KOKOUSTOIMINTA
Hallitus kokoontui kolme kertaa. Tilikokous pidettiin Puolangan Pito- ja lounaspalvelussa ja 

uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin samassa paikassa.

HALLITUS
2001: Elias Väyrynen (Jukka Väyrynen), Taisto Väyrynen (Hilkka Väyrynen) Eila K. 

Oikarinen (Arja Väyrynen), Maire Manninen (Anneli Väyrynen), Anja Ahokas (Raimo 

Väyrynen), ja Lauri Kiviniemi (Eeva Pietarila). Puheenjohtajana Elias Väyrynen, varapu  

heenjohtajana Taisto Väyrynen. Rahastonhoitajan tehtäviä on hoitanut sihteeri. Järjestäy  

tymiskokouksessa valittiin Eila K. Oikarinen sukututkimussihteeriksi ja Eeva Väyrynen 

jäsensihteeriksi.

Vuosikokouksessa 2001 valittu hallitus:

2002: Elias Väyrynen (Jukka Väyrynen), Taisto Väyrynen (Hilkka Väyrynen) Eila K. 

Oikarinen (Arja Väyrynen), Maire Manninen (Pentti Väyrynen), Anja Ahokas (Raimo 

Väyrynen), ja Lauri Kiviniemi (Eeva Pietarila). Puheenjohtajana Elias Väyrynen, varapu  

heenjohtajana Taisto Väyrynen. Rahastonhoitajana toimii Eeva Väyrynen. Järjestäytymis  

kokouksessa valittiin Eila K. Oikarinen sukututkimussihteeriksi ja Eeva Väyrynen jäsen  

sihteeriksi.

MUUTA
Hallituksen jäsenillä oli täysien vuosikymmenten juhlia: Puheenjohtaja täytti 70 vuot  ta, Eila 

Oikarisella ja Maire Mannisella tulivat täydet vuosikymmenet ikää.

SUKUSEURA VÄYRYSET RY
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY. 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2002

1. YLEISTÄ
Toimintavuoden tärkeimpänä tapahtumana on vuosikokouksen järjestäminen. Tarkoi  tuksena on 

tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa ja edistää yhteishenkeä ja kiinnostusta suvun yhteistä historiaa, 

mutta myös tulevaisuutta kohtaan. Kotisivun kehittäminen.

2. TOIMINTA
Sukuseuran jäsenistöä kannustetaan osallistumaan aktiivisemmin sukuseuran toimin  taan, 

vuosikokoukseen, sukuseuran lehden julkaisuun, ehdottamaan aineistoa kotisivuille ja 

sukututkimukseen Väyrysniitissä ja kotisivuilla voisimme julkaista merkkipäivä-tapahtumia ja 

-uutisia, sekä muita juttuja.

Hallitus ehdottaa sääntöjen muuttamista.

3. TAVOITTEET
Jäsenmäärän kasvattaminen. Jäsenmaksujen saaminen kaikilta maksavilta jäseniltä, jotta 

voisimme kehittää toimintaamme. Yhteydenpidon helpottaminen esim. sähköpostiosoit  teiden 

muodossa.

4. KOKOUSTOIMINTA
Vuoden 2002 vuosikokous pidetään heinäkuussa Puolangalla.

5. HALLITUS
Vuosikokouksen järjestää hallitus. Vuosikokouksesta tiedotetaan sukuseuran kevättie-dotteessa 

Väyrysniitissä, joka ilmestyy toukokuussa.

HALLITUS
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Puolankajärven leirintäalue - majapaikka Puolangan kirkonkylän sydämessä

Pyynnöstä kerron lyhyesti omistamastani camping-alueesta, jos vaikka jollakulla suvun 

jäsenistä olisi uupelo majapaikasta täälläpäin liikkuessaan.

Alunperin kunnan omistama leirintäpaikka on sijainnut mökkeineen ja huoltorakennuksineen 

sievällä paikalla puhtaan Puolankajärven rannalla jo hyvinkin 30 vuotta. Itse tulin paikan 

omistajaksi 15 vuotta sitten kyllästyttyäni alituiseen reissaamiseen. Olin nimittäin työskennellyt 

radiosähköttäjänä suomalaisissa laivoissa liki 21 vuoden ajan ja sinä aikana käynyt 80 eri maassa 

ympäri maailman. Vaan onpa leirintäalueellakin käy nyt kansalaisia 53 eri maasta!

Alueella on 12 vanhempaa mökkiä huoltorakennuksineen ja rantasaunoineen; lisäksi 50 

asuntovaunu- ja 50 telttapaikkaa sekä 3 uudempaa, talviasuttavaa majoitusyksikköä, joissa 

kaikissa mm. oma sauna. Uusimpana uutuutena on tanssipaviljonki, jossa pidämme 

orkesteritansseja kesäisin kerran viikossa, yleensä perjantaisin. Kuriositeettina mainitta koon, että 

kolmena talvena olemme pitäneet rannassa auki avantoa. Käyntikertoja oli viime talvena 1750 - 

avantopäiväkirjan mukaan.

Suomen korkeimmalle luonnonvaraiselle vesiputoukselle on meiltä varttitunnin mat ka. 

Raahasimme kerran "Metsolan Erkin" kanssa yhden kanooteistani putouksen alle ja meloa 

luikautimme leirintäalueen rantaan. Matkaa joenmutkineen kertyi nelisenkym mentä kilometriä, 

mutta täältäpä olisi voinut jatkaa Kiiminkijokea pitkin 170 km aina Perämerelle saakka. Monet 

sen tekevätkin: vuokraavat meiltä kanootin ja eikun virran vietäväksi. . .

Puolangan pitäjäntapahtumaa, Rokulia on vietetty campingilla jo muutamana vuotena, niin 

tulevana kesänäkin. Rokulin ajankohta on 5. - 6. heinäkuuta, ja ohjelmaa on luvassa monenlaista. 

Tervetuloa, Väyryset, jos satutte näillä main liikkumaan. Majoitusvarauksia voi kysyä puh. (08) 

751 096 tai (0400) 689 052.

Hyvää kesää kaikille toivottaa Markku Yli-Tepsa

Väyrylänkylän Voikivi

Voikivelle johtaa luonnonpolku pitkospuineen nykyisen Väyrylän koulun luota. Polun 

lähtökohta on Ristijärventien ristauksesta vain muutama sata metriä Kajaaniin päin on. Voikivi oli 

aikoinaan markkinapaikka, jossa papit keräsivät saataviaan. Siihen aikaan kiven sijaintipaikka oli 

edullinen polkujen risteyksessä. Matkamies saattoi sammuttaa janonsa läheisellä Pahkapurolla ja 

köllähtää vaikkapa kivelle lepäämään.

Tervetuloa Puolangalle! Takakannen kartta ei ole tarkassa mittakaavassa, mutta eikö hän siitä 

ole apua. Minulta voit kysellä lisää (0400) 287 406, toivoo Eila K. Oikarinen
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Askanmäki - Puolangan vaaroilta

Askanmäki on Puolangan vanhaa asuttua aluetta. Asutus on tullut vaaralle 1600 -luvul la. Heikki 

Heikinpoika Koskelo mainitaan isäntänä n. 1680. Talo on ollut sen ajan mitta puun mukaan ns. 

ökytalo eli vauras talo.

Talo on jäänyt asumattomaksi 1982 tienoilla. Talon pihassa on esitetty Kauniin Kaijan 

näytelmää, myöhemmin Raija Orasen samasta aiheesta kirjoittamaa näytelmää "Pala purppuraa" 

sekä viime talvena joulutarinaa "Taru Auringon Kullasta" - Raija Orasen kir joittama ja Kaj 

Chydeniuksen säveltämä. Pihapiirin, joka tunnetaan kotiseututalona, omistaa Puolangan kunta.

Askanmäestä löytyy savusauna, joka lämmitetään tilauksesta. Perinteisesti Askanmäellä 

tanssitaan juhannusväliyönä. Luvassa on jälleen hyvää tanssimusiikkia ja hulvattoman hauska 

kilpailu.

Väyrysten sukujuhlan aikaan 20. heinäkuuta Askanmäen kotiseututalolla on iltamat klo 20.30 

alkaen. Ohjelmasta vastaa Ummit ry. hupaelmalla "Valtateiden varsilta kylien kynnykselle". 

Myytävänä uutta "Lauluja korpien kätköistä 2" cd-levyä ja kasettia. Muista tapahtumista saatte 

tietoja Liisa Manniselta.

Askan pitopalvelu valmistaa toivomusten mukaan lähes mitä vain ruokaa. Pitopalvelun oma 

ruokalista on kehitetty Kainuun perinneruuista.

Askan Eräkoulusta löytyy mukavia yllätyksiä erämaassa viihtyville niin metsästäjille kuin 

kenelle tahansa luonnossa viihtyvälle. Koulun tiloissa voi majoittua isompikin jouk ko 

ryhmämajoituksessa. Keittiölliset majoitustilat soveltuvat myös muuhun matkailuun. Hiihto- ja 

syyslomaviikolla Askan Eräkoulussa voi luonnon tuntemuksen lisäksi suorittaa metsästäj 

ätutkinnon.

Tervetuloa Askankyläänl Lisätietoja saatte Kirsti Kokolta (08) 758 140 pitopalvelusta, Aarne 

Sutiselta (08) 758 112 eräkoulusta (ilt.) ja kaikesta muusta teitä "valistaa" Liisa Manninen (08) 

751 189 tai (040) 8650 327.

Joukokylässä sieniä - niinkuin sieniä sateella

Tervetuloa sienestämään ja vaeltamaan Siikavaaran sienipolulle! Siikavaara rajoittuu 

Joukokylään, Suolijärveen ja Askankylään. Siikavaaran ja Iso Nuottivaaran halki kulke van UKK 

-polun varrelle valmistui 2001 lopulla sienipolku, jonka pituus kokonaisuudes saan on 22 km - ja 

sen voi kulkea joko osittain tai kokonaisen vaelluksena. Matkan aikana voi ihastella arvokkaita 

luontokohteita mm. vanhoja metsiä. Sienipolkuoppaassa on kart ta kohteista, joiden numerot 

vastaavat maastosta löytyvien paalujen numeroita. Kolme infotaulua opastaa liittymisteiden 

päissä polun varrella. Sienikirja ja muut sienestysvälineet mukaan. Sienipolkuoppaita myytävänä 

mm. Askanmäen kotiseututalolla ja Joukokylässä kyläkaupalla ja kylätalo Väinölässä (08) 753 

253.

Sienifestivaali järjestetään viidennen kerran elokuussa 10. - 11. päivinä. Festivaali on kasvanut 

valtakunnalliseksi sienitapahtumaksi, joka on varsin arvostettu ns. sieni-ammattilaisten ja 

aktiiviharrastajien joukossa. Tänä vuonna festivaalista on tulossa entis tä laajempi tapahtuma, 

jossa muutkin luonnontuotteet ovat esillä, kuitenkin sienet ovat pääteemana. Festivaalilla 

järjestetään lähiruokaseminaari keittiöalan ammattilaisille, kun tien päättäjille ja virkamiehille 

sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Lähiruokatuotteita on sekä maisteltavana että myytävänä.

Sienifestivaali on laadukas ja laaja-alainen kulttuuritapahtuma, jossa tänä kesänä kirjailija-

vierailijoina ovat Tuulaliina Varis ja Keijo Korhonen. Ohjelmaan kuuluu esitelmiä, semi naareja, 
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näyttelyitä, markkinatori myyjineen, tanssia ja kirjallisuutta - sieni pääteemana. Monipuolinen 

sieninäyttely sekä sieniretket ja sieniruokavihjeet ovat sienifestarin suola.

Tervetuloa Malikasta Maitorouskuun -sienifestivaalille Joukokylään!

Kotila - vuoden 2001 kainuulainen kylä

Kotila sijaitsee Puolangan eteläosassa Paljakan matkailu- ja hiihtokeskuksen ympärillä. Kylällä 

on asukkaita vähän vajaa 200 henkilöä. Kotilan kyläyhdistys Kotilan Kehittäjät ry on ollut koko 

historiansa ajan aktiivisesti kehittämässä kyläänsä. Lisäresursseja on saatu erilaisista projekteista, 

joihin rahoitus on tullut osaksi EU:n kautta, osaksi kansallisista varoista. Väkäset -

kylänkehittämishankkeella tutkittiin liuskekivivaara, jota nyt myös hyödynnetään. Kyläläisille ja 

yrittäjille järjestettiin koulutusta ja retkiä, kunnostettiin reittejä, koottiin kyläkirja "Kotoisasti 

Kotilasta" ja kyläesite, järjestettiin erilaisia tapah tumia ja valokuvanäyttely sekä perustettiin 

Osuuskunta Paljakka Group.

Kotila, Paljakka, Röllimaa -hankkeella (2001 - 2002) pyritään hyödyntämään Rölli ja 

metsänhenki -elokuvan peikkoteema kylällä. Hankkeen aikana koulutetaan retkioppaita ja 

järjestetään peikkoretkiä, kehitetään kalastusmatkailua ja rakennetaan lasten leikki paikka. 

Elokuussa viikolla 33 pidetään Paljakan Marja-, retkeily- ja matkamessut.

Keväällä 2002 organisoitiin Lasten liikunnallinen Naamiaistapahtuma. Peruskyläläisiä ja 

vanhuksia varten kyläyhdistys on vuodesta 1998 alkaen palkannut kotitaloustyöntekijän 

auttamaan arjen askareissa. Näistä monista ansioista Kotila voitti vuoden kainuulaisen kylän 

arvonimen viime vuonna. Tavoite on varmaankin voittaa valtakunnallisesti sama arvo, sillä Kotila 

on panostanut esimerkillisesti elinkeinojen kehittämiseen ja työpaikko jen lisäämiseen.

Kotilan ylpeyden aiheita ovat Paljakan hiihto- ja matkailukeskus, Röllimaa, Pirunkirkko, marja- 

ja kala-apajat, retkeilyreitit, puhdas ilma, upean jylhä vaaramaisema sekä aidot kainuulaiset 

kyläläiset. Viihtykää!

Röllimaa Oy järjestää retkiä. Lisätietoja saa Arto Kamppiselta (050) 3642 864 sekä Kari 

Kuikalta (0400) 908925.

Hepoköngäs - Suomen korkein luonnonvarainen putous

Hyrynsalmentieltä poikkea Hepokönkäälle: koet upean putouksen, jonne huonompi-

jalkaisenkin on helppo päästä. Tie on tehty hyväksi. Kahvitella voit 4H -kerhon hoivissa 

läheisessä kahvilassa.




