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SUKUSEURA VÄYRYSET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2002

1. YLEISTÄ
Vuosikokous pidettiin Puolangalla 15.7.2002.       Lehti ilmestyi kerran, vuosi kokous tiedot 
teenä. Joulutervehdyksenä tällä kertaa lähetimme vain kortit. Koti sivut ovat palvelleet jäseniä ja 
muita, jotka ovat olleet kiinnostuneet suvustaan. Myös käytännön neuvoja olemme voineet antaa 
kotisivun ja sähköpostin välityksellä. Sääntömuutos on hyväksytty toisen kerran.

2. TOIMINTA
Vuosikokous pidettiin Puolangan kirkonkylän koululla. Kokouksessa oli 14 henkilöä. Kävimme 
Askanmaessä katsomassa teatteriesitystä.

3. JÄSENET
Vuoden lopussa jäseniä oli 282

4. KOKOUSTOIMINTA
Hallitus kokoontui kolme kertaa. Tilikokous pidettiin Puolangan Pito- ja lounaspalvelussa ja 
uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin samassa paikassa.

5. HALLITUS
2002: : Elias Väyrynen (Jukka Väyrynen), Taisto Väyrynen (Hilkka Väyrynen) Eila K. 
Oikarinen (Arja Heikkinen), Maire Manninen (Pentti Väyrynen), Anja Ahokas (Raimo 
Väyrynen), ja Lauri Kiviniemi (Eeva Pietarila). Puheenjohtajana Elias Väyrynen, varapu 
heenjohtajana Taisto Väyrynen. Rahastonhoitajan tehtäviä on hoitanut sihteeri. 
Järjestäytymiskokouksessa valittiin Eila K. Oikarinen sukututkimussihtecriksi ja Eeva Väyrynen 
jäsensihteeriksi

Vuosikokouksessa 2002 valittu hallitus:
2003 : Elias Väyrynen (Jukka Väyrynen), Taisto Väyrynen (Hilkka Väyrynen) Eila K. Oikarinen 
(Arja Heikkinen), Maire Manninen (Pentti Väyrynen), Sauli Paavola (Heli Väyrynen), ja Lauri 
Kiviniemi (Eeva Pietarila). Puheenjohtajana Elias Väyrynen, varapu heenjohtajana Taisto 
Väyrynen. Rahastonhoitajana toimii Eeva Väyrynen. Järjestäytymiskokouksessa valittiin Eila K. 
Oikarinen sukututkimussihtecriksi ja Eeva Väyrynen jäsensihteeriksi.

6. MUUTA
Sähköpostilla on tullut kyselyitä eri suvuista ja jäseneksi liittymisestä. Sukututkijat ovat 
auttaneet sihteeriä vastaamaan kysymyksiin. Uusia jäseniäkin olemme saaneet, joista kaukaisin 
USA:sta Etelä Dakotasta.
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Sukuseuramme 15-vuotisjuhIapäivän yöpymismahdollisuudet:

Kannattaa olla käpläkkäna ja varata yöpymispaikat ajoissa: Esimerkiksi Merikylpyla Ecden 
(08-5504100) on kävelymatkan päässä Meri- Toppilasta. Hotelli Cumulus (08-8827111) on 
lähellä Oskarin kellaria, keskustassa. Kesähotelli Oppimestari (08 8848527) on viihtyisä ja 
edullinen majoitusvaihtoehto lähellä Oulun keskustaa. Hotelli-ravimola Lasaretti (08-8848301) 
on Oulun ydinkeskustan tuntumassa Oulujoen rannalla (49 savutonta hotellihuonetta). Ho telli 
Turisti(08-5636100) ihan Oskarin kellarin vieressä. Entäpä "siskonpetit" ja atimal tultavi en tai 
sukulaisten luona. - Houkuttelevathan pohjoisen hillasuot!
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2003

1. YLEISTÄ

Toimintavuoden tärkeimpänä tapahtumana on vuosikokouksen järjestä minen. Kokous 
järjestetään Oulussa Ravintola Oskarin Kellarissa 19.7. Koska kysymyksessä on juhlavuosi, 
järjestetään kokouksen yhteyteen ohjelmaa.
Tarkoituksena on tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa ja edistää yhteishen keä ja kiinnostusta suvun 
yhteistä historiaa, mutta myös tulevaisuutta kohtaan. Kotisivun kehittäminen.

2. TOIMINTA
Sukuseuran jäsenistöä kannustetaan osallistumaan aktiivisemmin suku seuran toimintaan, 
vuosikokoukseen, sukuseuran lehden julkaisuun, eh dottamaan aineistoa kotisivuille ja 
sukututkimukseen Väyrysniitissä ja kotisivuilla voisimme julkaista merkkipäivätapahtumia ja 
-uutisia, sekä muita juttuja.

3. TAVOITTEET
Jäsenmäärän kasvattaminen. Jäsenmaksujen saaminen kaikilta maksavilta jäseniltä, jotta 
voisimme kehittää toimintaamme. Yhteydenpidon hel pottaminen esim. sähköpostiosoitteiden 
muodossa.

4. KOKOUSTOIMINTA
Vuoden 2003 vuosikokous pidetään heinäkuussa Oulussa.

5. HALLITUS
Vuosikokouksen järjestää hallitus. Vuosikokouksesta tiedotetaan suku seuran kevättiedotteessa 
Väyrysniitissä, joka ilmestyy toukokuussa.

Hallitus
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Kuulumisia Puolangalta

Viime heinäkuussa minut pyydettiin Rokulipomoksi. Sitä "virkaa" olen hoitanut kirjallisesti. 
Puolanka-lehdessä olen pitänyt Rokulipomon palstaa heinäkuun lo pulta alkaen. Kohta minulla ei 
mittaa virkoa.

Puolangan merkittävin tapahtuma oli Isa Aspin patsaan julkistaminen marras kuussa. Isa Asp oli 
ensimmäinen suomalainen merkittävä naislyyrikko, joka kirjoit ti runoja suomeksi. Isan patsas on 
keskellä kylää, aivan Asp-suvun asumapaikan vieressä.
Tervetuloa Puolangalle! Eila K. Oikarinen

Kypäräpakkoko?

Miltähän kylänraitti näyttäisi, jos kaikki pyöräilijät käyttäisivät kypärää? Haaveenahan näkymä 
olisi mahdollista, joten annetaanpa ajatusten lentää.

Tehdäänpä Puolangasta kypärämuodin keskus. Kypärät koristellaan tai verhoillaan kankaalla, 
nahkalla tai kudonnaisella. Sinisalo on etulyöntiasemassa ainakin nahkaverhoilun suhteen, 
Puolanka-puodin väki kunnostautuisi pörrölankaisilla tuotteillaan, joter muut pyöräilijät 
käyttänevät kankaanpainannan mahdollisuuk sia kypäräverhoilussa. Paljakan seudulla 
"Röllikansan" kypärämalli lienee suosituin.

Seuraava vaihe olisikin saada komeat, aidot puolankalaistuotteet esille. Siinä oli si 
elinkeinotiimille mietittävää, järjestetäänkö kypärätuotteiden esittely-, kilpailu vai 
markkinointitapahtumia. Entäpä, jos Puolangalle valittaisiin kuukauden pyö räilijä kypärän 
komeuden perusteella. Toimisikohan tällainen idea! Kavereiden naurun pelkääminen olisi turhaa, 
sillä kaikki pyöräilijät olisivat keskenään yhtä "hölmönnäköisiä".

Kypäräasialla on kyllä vakava puolensakin. Suurin osa pyöräilijäkuolemista joh tuu päähän 
kohdistuneen iskun seurauksena syntyneistä aivovammoista. Pyöräily-kuolemat puolittautuisivat 
ja loukkaantumiset pienenisivät kolmanneksen, jos pyö räilijät käyttäisivät pyöräilykypärä!.

Pyöräilijät ja vanhemmat! Kokeilkaapa kananmunatestiä, miten korkealta kanan munan 
(pannaripäivänä) voi pudortaa tyhjään Kulhoon, jotta kuori säilyisi ehjänä. Pyöräilijän pää on 
arvokas ja ainutkertainen, joten sitä kannattaa varjella - ilman testejä!

Kell' on komein kypärä, ja kuka sitä käyttää!
Rokulipumo
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Linjat kuumina Amerikkaan

Kotimaani ompi Suomi - laulu on tuttu meille monille. Se kertoo amerikansuo malaisten 
kaipuusta entiseen kotimaahan.

Nykyisin yhteydet ovat parantuneet tietoliikenteen ansiosta. Sukuseuralla on oma kotisivunsa, ja 
postiakin on tullut aina Amerikasta asti. Tässä eräs yhteyden otto. Suomussalmelainen Matti 
Väyrynen Pesiön Lahnasesta muutti vaimonsa Margaretan ja lastensa kanssa 1882 USA:han. Hän 
käytti uudessa kotimaassaan sukunimestään muotoa VVayrynen.

Matti ja Greta olivat maanviljelijöitä Etelä-Dakotassa. Heidän lapsistaan Mathildan (Hoika) ja 
Matin perhe sai toimeentulonsa maatilaltaan. Pekka -poika oli seppä.

Matti Wayrynen on syntynyt 28.01.1829 ja puoliso Greta Juntunen s. 09.12.1829. Heidän 
lapsistaan on seuraavat tiedot: Elsa VVayrynen s. 25.02.1855 (pso Eemil Manninen), Anna 
VVayrynen s. 1857 (pso John Huotari), Pekka VVayrynen s. 25.01.1860 (pso Kaisa Seura), 
Mathilda VVayrynen s. 30.01.1867 (pso Peter Hoika) ja Matti VVayrynen s. 13.01.1870 (pso 
Anna Bajuniemi).

Peter A. Hoikan ja Matildan pojan tytär Lillian Hoika on ottanut yhteyttä suku seuraamme. Hän 
on tutkinut sukua ja tutkii edelleen. Lilian on seuramme jäsen, joten häneen voi ottaa yhteyttä - 
englanniksi; osoitteet ovat sihteerillämme. Lillian Hoika on lähettänyt suvustaan valokuvia, joissa 
on mm. Mathilda Hoika, edellisen veli Matti VVayrynen ja sisar Anna Huotari.

Linda Reverchonilla on tietoja isoisänsä isästä Antti Väyrysestä, joka on syntynyt 1859 ja 
muuttanut 1880 Oulusta USA:han. Antin vanhemmat ovat luultavasti Antti Antinp. Väyrynen 
Näljangältä ja Elsa Erikintytar Hiltunen Kerälänkylastä. Lieneekö Antti Väyrynen s. 06.01.1828 
kyseisen v. 1859 syntyneen Antin isä. Kenellä on varmaa tietoa, lähestyköön kirjeitse tai 
sähköpostilla Eeva Väyrystä, sihteeriämme.

Mahdollisesti muitakin Väyrysiä on muuttanut samalle alueelle. Heidän jälkeläisistään olisi 
hyvä saada tietoja välitettäväksi Lillian Hoikalle tai Linda Reverchonille.

Eila K. Oikarinen
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Uhrautuva Minnesotan suomalainen Dale Wayrynen

Ajaessani viime kesänä vaimoni Virpi Väyrynen-Lamminpään kanssa halki Yhdysvaltain 
keskilänttä huomasimme tien varressa kyltin, jossa luki "Dale Wayrynen Memoriat Highway". 
Meidän oli pakko pysähtyä ja rientää ottamaan siitä valokuva. Aloimme myös pohtia, kuka oli 
tämä arvoituksellinen Dale. Oliko hän kongressiedustaja vai kenties senaattori? Kysyimme 
hänestä muutamalta tuttavaperheeltämme, mutta jäimme ilman vastausta.
Kotiin päästyämme aloimme etsiä tietoja Dalesta. Löysimmekin internetistä nopeasti monta 
linkkiä. Valtatien Iisaksi Dale Wayrysen mukaan oli nimetty myös monitoimi keskus ja 
yhdistys. Olipa hänelle pystytetty muistomerkkikin.
Dale Eugene Wayrynen syntyi 18. tammikuuta 1947 Minnesotan suomalaisalueella, Moose 
Laken (Hirvijärvi) 1200 asukkaan pikkukaupungissa Duluthin eteläpuolella. Hän liittyi USA.n 
armeijaan ja sai maaliskuussa 1967 siirron Vietnamiin.
Dalen yksikkö oli toukokuun 18.1967 avustamassa öisessä haavoittuneiden evakuoinnissa 
etelävietnamilaisessa Quang Ngain maakunnassa. Kun joukon tunnustelija joutui kasvo tusten 
vihollisen kanssa, hän varoitti omia joukkojaan huutaen. Myös vihollinen kuuli huudon ja avasi 
bunkkereistaan välittömästi konekivääri- ja käsikranaattitulen. Dale, joka kulki osaston toisena, 
syöksyi haavoittuneen tunnustelijan ohi, ampui lähimmän vihollisen ja raahasi haavoittuneen 
suojaan muun ryhmän luo. Yhtäkkiä vihollisen kra naatti putosi keskelle sotilasrypäsiä. Dale 
punnitsi nopeasti tilanteen, joka uhkasi hänen yksikköään ja vieressään ollutta 
joukkueenjohtajaa. Hän varoitti muita, työnsi yhden miehen sivuun ja heittäytyi räjähtävän 
kranaatin päälle pelastaen useita henkiä, mutta uhraten samalla omansa.
Dale Wayryselle myönnettiin ainutlaatuisesta urheudesta ja omaa henkeä uhmaavasta 
rohkeudesta
Yhdysvaltain kongressin kunniamitali (Congressional Medal of Honor), jonka presidentti Nixon 
luovutti Valkoisessa talossa Dalen omaisille.
Dale Wayrynen on haudattu Minnesotan McCregoriin, jossa on myös hänelle omistettu 
sotaveteraanien muistomerkki. Hänen nimensä on kaiverrettu Washingtonissa olevan Vietnamin 
sodan muistomerkin mustaan marmoriin.

Mikko Lamminpää

Kentuckyssa toimivan sotaveteraanien monitoimikeskuksen tunnus
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Suksi suolle Suksisuolle!

Kuinka terveellistä onkaan samota suolla hillojen (=lakkojen) perässä, varsinkin huonona 
marjavuonna. Silloinpa voitaisiin marja-astioiden sijasta ottaa sukset ja sauvat ja tarpoa aamu n 
raikkaassa suoluonnossa. Siitäkös selkä riemastuu, kun ko valla asvalttialustalla ei tarvitse kärsiä.

Puolangalla lienee sopivia soita, jonne voi tehdä kävely- tai hiihtoreittejä. Siinä olisi 
puuhakkaalle kylälle töitä! Terveellisempäähän sauvakävely on suolla kuin maantiellä. Selkäkin 
saa sopivaa työtä, ja lihakset pumppaavat verta tehokkaam min. Olisihan se mahtavaa, kun 
lehdessä lukisi: Puolangan Suksisuolla MM-sauva-kävelykilpailut tai Suksisuon karpaasin valinta 
Puolangalla. Onhan tämä hullu idea! Mutta kun Vuokatissa on hiihtoputki ja Hyrynsalmella 
suopotkupallo, miksikäs ei Puolangalla suokävcly tai suosauvakävely tai suohiihto.

Seuraavaksi pitäisi löytää sopivia soita. Väyrylänkylallä on Suksisuo, hyvä paikka ainakin 
nimensä puolesta. Kirkonkylän läheltä löytynee hyvä kävely suo. Kun in nostusta ja ehkä 
huumoriakin on riittävästi, niin tulevaisuudessa voisimme olla ylpeitä uudesta harrastuksesta. Voi 
vain ounastella, millaisen suksentekovimman uhriksi puolankalaiset joutuisivat.

Lylynlykintälykkyä!      Rokulipotno

Runon siivin

Runon siivin lentää tahdon
 taakse aikain entisten. 
Runon herkin sitein katson 
nuorta Isaa, muistelen.

Runon aallot aikain takaa
lipuu rantaan verkalleen. 
Runon voimaa saamme jakaa 
mailla Isan nuoruuden.

Runon juuret meidät kietoo
Isaan, aikaan menneeseen. 
Runon siivet menneen sitoo. 
Isa palaa rannoilleen.

Eila K. Oikarinen Isa Aspin juhlassa
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