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Puheenjohtajan tervehdys

Olen nyt toiminut 10 vuotta sukuseuran puheenjohtaja. Yleensä 8 vuotta pidetään 
ajanjaksona, jonka jälkeen ei ole enää mitään annettavaa. 

On tullut aika vaihtaa puheenjohtaja nuorempaan, ikääkin kun alkaa jo olla. Valitessanne 
minut puheenjohtajaksi laitoin päämääräksi sukukirjan julkaisun, joka toteutui v. 2008. 

Uusi puheenjohtaja tuo aina mukanaan uusia tuulia ja uutta toimintaa sukuseuraan. 
Puheenjohtajan nuorennus ehkä auttanee myös nuorison saamiseksi mukaan toimintaan 
esim. elvyttämällä mm seuran keskustelupalstaa.

Kiitokset hallituksen jäsenille, teitte suurarvoista työtä mm sukujuhlien järjestelyissä. 
Erityiset kiitokset Eevalle sihteerin ja rahastonhoitajan toimista koko 10-vuotiskaudella. 
Kiitokset Raijalle ja Taistolle, joiden kotona olemme saaneet pitää hallituksen kokouksia 
ja joiden luona olen kohdannut Amerikan serkkujamme. Erään pariskunnan mukana tein 
junamatkan Tampereelta Ouluun. Kehuivat, että puhun hyvin Englantia, johon vastasin 
ettei se kehuttava ole, mutta lapset kyllä puhuvat hyvin Englantia. Pariskunta sanoi, että 
ainakin ymmärrettävää puheeni on. Matkan aikana Gus korjasi ääntämisvirheitäni ja 
minä toistin perässä. Sen pituinen se Englannin taitoni.

Sukuseurassa jo ensimmäisessä tapaamisessa 1998 kohtasin useita ja läheisempiä ja 
kaukaisempia serkkuja. Tämä oli minulle, joka ei koskaan aikaisemmin ollut tavannut 
muita isänpuolen sukulaisia kuin isäni sisaruksia ja heidän lapsiaan, uutta. Olin kyllä 
kuullut tai lukenut heistä jotakin.

Sukulaistemme vierailut Amerikasta ovat tuoneet konkretiaa viestintään ja 
sukututkimukseen. Meillä Väyrysillä on ollut ilo tavata ja tutustua näihin Amerikan 
serkkuihin. Ensimmäiset yhteydenotot tapahtuivat Ancestry.com ja Genealogy.com 
sivustoilla, joilla Amerikan Väyryset etsivät sukulaisiaan Suomessa. Jotkut olivat vuosia 
aikaisemmin käyneet mm Suomussalmen kirkkoherran virastossa laihoin tuloksin. Paitsi 
tietoja henkilöistä sain myös lukuisia valokuvia, joista useat ovat sukukirjassamme. 
Lisäyksiä kirjassa oleviin kuviin olen sittemmin saanut myös Taistolta ja Raijalta ja olen 
ne taltioinut alkuperäiseen taitokseen myöhempää käyttöä varten.

Mielenkiintoista on ollut perinteisen ja geneettisen sukututkimuksen vertailu. Sieltäkin 
on tullut vastaan Amerikkaan muuttaneiden Väyrysten jälkeläisiä.

Best regards to our cousins in America. We are grateful for your visit to Finland and ex-
pecially that you came up in the 25 years anniversary in Oulu. Thanks to You.

Juhani



4

Sihteerin palsta

Aurinkoinen, mutta kylmä vapunjälkeinen aamu. Lunta on jonkin verran näkösällä 
vielä täällä Suomussalmella. Sukuseuramme 26:s vuosi on menossa ja hallitus on 
suunnitellut vuosikokousta, joka tänä vuonna pidetään Tampereella.

Kokousasiat

Kokousaika ja -paikka: 12.7.2014 klo 13.00, Holiday Inn Ravintola, Yliopistonkatu 
44. Tampere
Ilmoittautumisen voit tehdä minulle sähköpostilla: vayryneneeva(at)gmail.com tai 
puhelimella 0500 307 995. Toivon, että kerrot mahdollisesta ruokavaliostasi 
ilmoittautumisen yhteydestä! Sukuseura tarjoaa kokouskahvit.  Juuri sinä olet 
lämpimästi tervetullut ja ota kaverisikin mukaan!

Kirjat

Kaapissani on tätä kirjoittaessani vielä 19 Wäyrysniitti-juuret-kirjaa jäljellä. Sitä voi 
tilata minulta hintaan 60 euroa ja lähetyskuluja täytyy periä 10 euroa. Koetan tuoda 
muutamia myös kokouspaikalle. Jos ostaa sieltä, säästyy kuluja. Voit myös etukäteen 
ilmoittaa, jos haluat ostaa kirjan kokouksessa käydessäsi.

Talous 

Sukuseuran talous on ollut monta vuotta hyvällä mallilla. Nyt kuitenkin on 
heikentynyt tilanne, koska esimerkiksi kokouskulut ovat nousseet paljon ja 
jäsenmaksu on pysynyt samana jo yli kymmenen vuotta. Hallitus esittääkin 
vuosikokoukselle, että jäsenmaksua korotettaisiin. Toimintaa ei voida kunnolla jatkaa, 
jos ei ole rahaa. Yhdistyksen toimijat tekevät ilmaista työtä, mutta muita kuluja silti 
on. Toivon, että mahdollisimman moni osallistuu toimintaan maksamalla 
jäsenmaksun. Myös kannatusmaksuja ja lahjoituksia otetaan vastaan. 

Arkisto

Olen luovuttanut aineistoa Kajaanin kaupungin arkistossa sijaitsevaan 
kotiseutuarkistoon os. Pohjolankatu 13. Aineisto sisältää mm. Antti Väyrysen, Olga 
Väyrysen (o.s. Mikkonen) ja Elias Väyrysen kirjeenvaihtoa 1900-luvun alkupuolelta. 
Kun ne on luetteloitu ja kuvailtu, voi niitä käydä tutkimassa, kuvaamassa tai kopioita 
voi ottaa mukaan. Mielenkiintoista aineistoa!

OIKEIN HYVÄÄ JA KAUNISTA KESÄÄ KAIKILLE!

Eeva
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY

Kokouskutsu

Sukuseura Väyryset ry:n vuosikokous pidetään Tampereella 12.7.2014 klo 13.00 
Holiday Inn Ravintola, Yliopistonkatu 44. 
Esillä sääntömääräisten asiat.

Tervetuloa!

 
The meeting of Väyrynen Family Association takes place in Tampere 12.7.2014 
at one PM. in Holiday Inn Restaurant, Yliopistonkatu 44 .

Welcome! 
      HALLITUS

Meeting affairs

The time anda place of meeting: 12.7 2014 at Holiday Inn restaurant, Yliopistonkatu 
44 Tampere.
You can registrate to me by e-mail: vayryneneeva(at)gmail.com or by phone 0500 
307  995. I hope you inform about your possible special diet at the same time. Family 
society offers coffee at the meeting. You are warmly welcome and please take your 
friends with you.

Books

19 copies of Väyrysniitti – roots – book are still available. You can order it from me 
by the price of 60 euros plus posting expenses. Some copies are for sale also at the 
meeting. You can inform in advance if you want to buy the book at the meeting.

Economy

Our economy has been in good condition for many years. Now the situation has be-
come weaker because the meeting expenses have rised a lot but the membership fee 
has stayed the same for ten years. The board proposes to the annual meeting that the 
membership fee will be raised. Without money it is difficult to carry on the activity. 
Society’s actors do mostly voluntary work but still there are expenses. I hope that as 
many as possible takes part of the action by paying the membership fee. Also dona-
tions and contributions are welcome.
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ESITYSLISTA
     
VUOSIKOKOUS 12.7.2014 klo 13.00

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 2012 ja 2013 toimintakertomukset

7. Hyväksytään 2012 ja 2013 tilit ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastu-
uvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
Päätösesitys: Vahvistetaan tilit ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille
Päätös:

8. Päätetään seuraavina kalenterivuosina kannettavan jäsenmaksun suuruus  

9. Vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen ja seuraavan kalenterivuoden toimintasu-
unnitelma ja talousarvio

10. 
a) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, jonka toimikausi on 2 vuotta
b) Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
Erovuoroiset: Taisto Väyrynen (Pentti Väyrynen), Päivi Kairento (Anna-Liisa 
Väyrynen), Sauli Paavola (Lauri Kiviniemi)

11. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa

Entiset: Markku Kovaniemi ja Jukka Väyrynen, varalla Sisko Väyrynen-Hämäläinen 
ja Esko Väyrynen, Helsinki

12. Muut esille tulevat asiat (hallituksen esittämät) 
 - muistamiset

13. Kokouksen päättäminen
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.

TOIMINTAKERTOMUS 2013

1. YLEISTÄ

Seuran 25-vuotis juhla pidettiin heinäkuussa ravintola Edenissä Oulussa.  Juhlassa 
kuulimme musiikkia ja näimme taikurin esityksen. Juhlapuheen piti Paavo väyrynen. 
Kävimme Limingassa kiertoajelulla, jonka jälkeen söimme päivällistä Edenissä ja 
nautimme Eero Schroderuksen monologista.
Väyrysniitti ilmestyi kaksi kertaa: kesäkuussa ja marraskuussa. Taloudellinen tilanne 
on yhdistyksessä hyvä kirjojen myynnin ja jäsenmaksujen ansiosta. Tilannetta on nyt 
heikentänyt juhlakustannukset. Yhdistys maksoi juhlakahvit ja vuokran sekä osan 
Limingan retkikustannuksista.

2. JÄSENET

Vuoden lopussa jäseniä oli 243. uusia jäseniä on tullut 7 ja kuolleita 3.

3. KOKOUSTOIMINTA

Hallituksen kokouksia oli kolme. Tilikokous pidettiin Raija ja Taisto Väyrysen kotona 
Kempeleessä, Juhlan valmistelukokous ravintola Edenissä Oulussa lisäksi hallitus piti 
kokousta ravintola Astorissa Tampereella.

4. HALLITUS

Vuosikokouksessa 2012 valittu hallitus:
Yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Väyrynen, sihteeri Eeva Väyrynen ja hallituksen 
jäsenet ja varajäsenet: Taisto Väyrynen (Pentti Väyrynen, Jyväskylä), Päivi Kairento 
(Anna-Liisa Väyrynen), Juhani Väyrynen, Helsinki (Esko J Väyrynen) Sauli Paavola 
(Lauri Kiviniemi), Pentti Väyrynen (Maire Manninen), ja Harri Asikainen (Riitta-Liisa 
Lehikoinen)

5. MUUTA

Sukukirjoja on jäljellä vielä sihteerillä 29 kappaletta.

6. TILIT

Tilinpäätös osoittaa 2 131,59 € alijäämää ja taseen loppusumma on 5 381,89 €.

HALLITUS
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.  
  
TASE 31.12.2013  
  
VASTAAVAA  
pysyvät vastaavat  
aineettomat hyödykkeet  
aineettomat oikeudet: atk ohj.  115,00 
nettioikeudet    178,35 293,35
aineelliset hyödykkeet  
koneet ja kalusto (tulostin)   157,80 
   muut aineelliset hyödykkeet  333,28 491,08
pysyvät vastaavat yhteensä  784,43
vaihtuvat vastaavat  
   vaihto-omaisuus  
valmiit tuotteet/tavarat   1068,26 
   rahat ja pankkisaamiset   3529,20 
vaihtuvat vastaavat yhteensä   4597,46
VASTAAVAA YHTEENSÄ   5381,89
  
VASTATTAVAA  
oma pääoma  
   edellisten tilikausien ylijäämä   7321,48
   tilikauden ylijäämä    -2131,59
oma pääoma yhteensä    5189,89
  
vieras pääoma  
   saadut ennakot     192,00
   ostovelat  
veiras pääoma yhteensä    192,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   5381,89
  
  
TULOSLASKELAMA 1.1.2013-31.12.2013  
  
VARAINHANKINTA  
tuotot      2029,40
kulut      -2467,93
kulujäämä     -438,53
SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA  
tuotot      23,94
kulujäämä     -414,59
SATUNNAISET ERÄT (juhla)  
tuotot      1180,00
kulut      -2897,00
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ   -2131,59
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

1 YLEISTÄ

Tarkoituksena on tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa ja edistää yhteishenkeä ja kiinnos-
tusta suvun yhteistä historiaa, mutta myös tulevaisuutta kohtaan. 
Tutkitaan mahdollisuutta perustaa nuoriso-osasto.

2 TOIMINTA

Sukuseuran jäsenistöä kannustetaan osallistumaan aktiivisemmin sukuseuran 
toimintaan, sukuseuran lehden julkaisuun, ehdottamaan aineistoa kotisivuille ja suku-
tutkimukseen Väyrysniitissä ja kotisivuilla voisimme julkaista merkkipäivätapahtumia 
ja –uutisia, sekä muita juttuja.

3.   TAVOITTEET

Jäsenmäärän kasvattaminen.  Jäsenmaksujen saaminen kaikilta maksuvelvollisilta jäse-
niltä, jotta voisimme kehittää toimintaamme.  Yhteydenpidon helpottaminen esim. 
sähköpostiosoitteiden muodossa
Kirjojen myynti.

4.  KOKOUSTOIMINTA

Hallitus pitää kokouksia tarvittaessa. Tilikokous on helmikuussa. Yleiskokous pide-
tään. Kokoustiedote lähetetään toukokuussa ja joulutervehdys marraskuussa.

5. TALOUS

Talousarvion tulos on 715 euroa tappiollinen. Esitetään vuoden 2015 talousarvioon 
jäsenmaksun korotusta.

VUOSI 2015

Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen ja tilikokouksen sekä kokoontuu tarvittaessa. 
Väyrysniitti ilmestyy joulutervehdyksenä.
Jäseniin yhteyttä voidaan pitää facebook:n ja nettisivujen kautta.

HALLITUS
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY 
 
TALOUSARVIO 2015 
 
VARSINAINEN TOIMINTA 
 
TULOT   €
 
Jäsenmaksut  1270,00
kirja     120,00
Korkotulot        6,00
   1396,00
MENOT 
 
Tiedottaminen    450,00
Toimisto- ja postikulut   290,00
Pankkipalvelumaksut     90,00
Kokousmatkat ja -kulut   330,00
Muistamiset      20,00
Menot kirjoista      60,00
Muut kulut      34,00
Tilikauden ylijäämä   122,00
   1396,00

ILON HETKET

Kenet Amor ruusuverkkoonsa sai,
häntä saavuta ei surun ahnas hai.
Hän tanssii pilvellä, maata ei nää,
ilon kirkkaan maljan vain tyhjentää.

Kalevanveikko Wäyrynen, kokoelmasta” iltapuku sielulle”
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Rovasti Johannes Väyrynen.

 Rovasti Johannes Väyrynen oli merkittävä henkilö Kajaanin 

seudulla aikanaan. Oheen on liitetty arkistojen katköistä löytynyt 

muistokirjoitus Johanneksesta.

“Lauantaita vasten yöllä vaipui täällä ikuiseen uneen Kajaanin kaupunki- ja 
maaseurakunnan kirkkoherra, rovasti J o h a n n e s  V ä y r y n e n lähes 67 
vuoden ikäisenä.
Täten on keskuudestamme poistunut voimakas henkilö, jonka työn ja toimeli-
aisuuden tuloksia todistaa suurimmalta osalta se edistys, mitä täällä on ollut 
havaittavissa kolmen vuosikymmenen aikana. Voimme nimittäin sanoa, että 
tällä seutukunnalla on tuskin ollut ainoatakaan henkistä ja taloudellista yritys-
tä, missä ei rovasti Väyrynen olisi ollut mukana, vieläpä useimmissa alotteen-
tekijänä ja johtavana henkilönä. Viimeinen työpäivänsä on ollut pitkä ja työn 
suorittaja uupumaton, vastuksia väistämätön, työn iloa tunteva henkilö.   Hänen 
itsenäinen   persoonallisuutensa   ja omintakeinen ajattelunsa oli aina kunnioi-
tusta herättävä,  joskaan ei aina kaikkien ymmärrettävissä. Mielipiteissään   oli 
hän tinkimätön, vakaumuksensa ja uskonsa syvällisesti tunteva ja niiden puoles-
ta peloton taistelija.
Pieni yhteiskuntamme on hänessä menettänyt paljon sellaista, mikä ei ole helposti 
korvattavissa — kaatunut on voimakas juurinen puu, jonka suuruuden moni ha-
vaitsee vasta nyt, kun sen laajalle ulottuva vaikutus lakkaa, kun se ei enää nosta 
latvaansa vallitsevana näreikön ylitse.

Rovasti Väyrynen oli syntynyt Oulussa 1860 ja kävi täällä ruotsalaisen lyseon. 
koska siihen aikaan ei suomalaista, yliopistoon johtavaa oppilaitosta seutukun-
nalla ollut. Ylioppilastutkinnon suoritti hän v. 1881 ja. aniauduttuaan jumaluu-
sopillisiin lukuihin, suoritti jo v. 1884 korkeimmilla arvosanoilla 
pappistutkinnon. Seuraavana vuonna villittiin hänet papiksi ja määrättiin ar-
movuoden saarnaajaksi Haapajärvelle, jossa toimessa oli toista vuotta. 
Vuoteen 1894 toimi hän v.t. kappalaisena Revonlahdella ja kirkkoherran 
apulaisena Siikajoella, ollen myös aika-ajoin sijaispappina Hailuodossa. Ka-
jaanin kaupungin ja maaseurakunnan kappalaiseksi siirtyi hän mainittuna 
vuonna 1894.
Jo nuorena pappina liittyi rovasti Väyrynen koko vakaumuksensa lämmöllä 
herän-näisyyssuuntaan, uskollisesti säilyttäen nämä nuorena omaamansa käsit-
ykset kuolemaansa as i i .  Saarnamiehenä oli hän syvämietteinen, filosofeerava 
ja usein vaikeasti tajuttava, mutta rahvaalle puhuessaan selvä ja koruton sanan 
julistaja. Hän on myöskin kirjoitelmillaan vaikuttanut uskonelämän kehit-
ykseen. Mainittakoon hänen tutkielma-kirjoituksensa »Elämä Kristuksen jä-
lessä», Ahtisaarnoja, Luomakunnan historia Raamatun mukaan ja Raamatun 
Esihistoria opetuksessa, joista viime mainittu teos ilmestyi väitöskirjana pap-
peinkokoukseen Kuopiossa ja jonka kirjoittamisen virkaveljensä olivat hänelle 
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uskoneet. Ansioistaan pappina sai hän rovastinarvon jo kappalaisena ollessaan, 
mikä on sangen harvinaista. Uskonnon opettajana on hän toiminut useina vu-
osina Yhteislyseossa ja myös-kin seminaarissa aikoinaan pari vuotta.
Mutta kuten jo sanoimme, rovasti Väyrysen toimeliaisuus on kolmen vu-
osikymmenen aikana jättänyt perin syvät jäljet paikkakuntamme taloudelliseen 
kehitykseenkin.
 Se on ollut aloterikasta ja hedelmiä kantavaa työtä köyhän ja puutteellisen 
maakunnan asioissa. Mainittakoon tässä Kajaanin Maanviljelysseura, jonka 
johtokunnassa hän on ollut vuodesta 1905 ja sen puheennjohtajana v:sta 1908. 
Kotiteollisuusyhdisty-, Suksikoulu, Kajaanin Meijeri- ja Myllyosuuskunta, Kai-
nuun Rajaseutukomitea. Kainuun Kansanopisto j.n.e. Hän on myös toiminut 
jäsenenä hallituksen asettamassa komiteassa, jonka tarkoituksena oli Kajaanin 
kihlakunnan elinolojen tutkiminen sekä esityksen teko kihlakunnan taloudel-
lisen ja henkisen aseman kohottamiseksi. Kaupungin valtuusmiehenä on hän 
ollut useita vuosia ja monessa muussa kunnallisessa lautakunnassa toiminut 
vaikuttavalla tavalla.
Osuusliike Maakunta r.l. on myös saanut osakseen rovasti Väyrysen toimeli-
jasta huolenpito ja samoili Paltamon pitäjän säästöpankki. Oulujärven ja Sotka-
mon vesistön la iva yrityksissä on hän myöskin ollut mukana. Yleisesti 
voimme sanoa, kaikkia tehtäviä mainitsematta, että rovasti Väyrynen on ollut 
mukana melkeinpä poikkeuksetta kaikissa asioissa, joita on ollut vireillä Ka-
jaanin ja sen kihlakunnan henkisen ja aineellisen elämän kohottamiseksi. 
Myöskin tätä »Kajaani»-lehteä perustamassa oli rovasti Väyrynen.
Moninaiset   ovat siis olleet ne tehtävät, joissa rovasti Väyrynen on ollut 
vaikuttavana tekijänä mukana ja siksipä hänen poistuttuaan    monella taholla 
tullaan kaipaamaan hänen kykyjään ja työtarmoaan.
Paitsi puolisoa surevat vainajaa lapset, joitten kotiliedeltä voimakas henki on 
sammunut sekä myöskin laajat kansalaispiirit koko Kainuussa.”

Rovasti Väyrysen tyttäret Leea ja Vappu 23.10.98
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Geneettinen sukutukimus

Geneettistä sukututkimusta voidaan käyttää täydentämään perinteistä sukututkimusta. 
Näin on etenkin jos vanhemmat tai toinen vanhempi ei ole tiedossa. Sukututkimus 
voidaan myös aloittaa geneettisellä sukututkimuksella, jonka tulokset sitten johtavat 
perinteiseen sukututkimukseen.
Voidaan myös käyttää samanaikaisesti molempia menetelmiä.
DNA sisältään ihmisen perimän, jonka jokainen lapsi saa isältään ja äidiltään kes-
kimäärin puoliksi molemmilta. Yksittäiset geenit – sukupuolikrosomit lapsi perii aina 
vain isältään – Y-kromosomit vain äidiltään – X-kromosomit.
Mutaatio on sukuhaaran korvamerkki. Satunnaisesti tapahtuu mutaatioita, jotka periy-
tyvät edelleen jälkeläisille. Mutaatioista pystytään edelleen päättelemään, kuinka 
kauan sitten kyseinen mutaatio syntyi ja kuinka kauan sitten kyseinen sukuhaara syn-
tyi. Mutaatiot voidaan jakaa Y-STR ja SNP mutaatioihin.
Tutkimus kertoo myös henkilön sukuhistoriasta, mihin klaaniin henkilö kuuluu ja 
minkälaisenvaelluksen esivanhemmat ovat tehneet, ennen kuin on päädytty nykyisille 
asuinsijoille.
Tutkimus kertoo myös geenisukulaisista.

Geneettiset linjat
1. Isälinjan eli Y-kromosomin tutkinta.
2. Äitilinjan eli mtDNA tutkinta
3. Autosomisten kromosomien tutkinta eli Family Finder.

1. Isälinjan tutkimukset voidaan jakaa Y-STR tutkimuksiin ja SNP tutkimuksiin.
• Isälinjan tutkinnalla haetaan haploryhmää, mihin SNP haploryhmään kuluu. Jo 12
markerin tilauksella voidaan määrittää haploryhmä. Suomen yleisimmät haploryhmät
ovat Hg N, Hg I, R1b ja R1a. Haploryhmän alaryhmiä selvitetään tilaamalla näiden
alaklaanien tunnettuja snipsejä (SNP). Nämä snipsit ratkaisevat todellisen sijainnin ns.
haplopuussa ja siis myös todellisen sukulaisuuden. Uusien snipsien etsintä on edelleen
käynnissä ja siihen osallistuvat kaikki Geno 2 ja BigY tilaajat. Vähitellen lähestytään
SNP mutaation mutaationopeutta ja sitä voidaan käyttää ajoitukseen.
• Y-STR testissä tutkitaan mitä mutaatioita on tapahtunut DNA tikapuiden pienoissa. 
Jos tällä tutkimuksella halutaan saada tarkemmin selvää sukulaisuudesta täytyy tilata 
67 markerin testi, Siinä etäsyyttä mitataan, kuinka monen markkerin kohdalla tulokset
eriävät toisistaan. 1 markerin eli 1 stepin ero on käytännössä 67 markerin testissä
keskimäärin 100 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että käytännössä 1 stepin ero voi alla satoja
vuosia jopa tuhansia vuosia, pienimmillään keskimäärin 30 vuotta eli yhden sukupol-
ven ero. Me Väyrysten edustajat Juhanit olemme 1 stepin päässä toisistamme, mutta 
yhteistä esivanhempaa ei ole löytynyt 450 vuoteen. Mahdollisesti yhteinen esivanhem-
pi löytyy 500 vuoden päästä. Tämä 1 stepin ero tarkoittaa sitä, että suvussamme on 
haaroja, joissa mutaatiota tapahtuu vähän 1-2 mutaatiota 500 vuodessa. 67 markerin 
testiä voidaan käyttää myös eri sukuhaarojen etsintään. Jotkut sukuseurat ovat teet-
täneet jäsenistään 1- 2 67 markerin testiä vuosittain sukuhaarojen selvittämiseksi: es-
imerkiksi Janhuset, Nyyssöset ja Väänäset Joroisilta, josta myös Väyryset ovat 
peräisin ja jotka ovat Väyrysistä alkaen 3 stepin päässä.
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Väyrysniitin tekeminen

Asiakirjat ja kirjoitusten kokoaminen: 
Kannen kuva:

Kirjoittajat:

 
Taitto ja tulostus: 

Eeva Väyrynen
V. 1994 Väyrysniitistä: Eila K. Oikarinen
Juhani Väyrynen, Eeva Väyrynen, Markku 
Kovaniemi

Sauli Paavola / ZalePrint

2. Äitilinjan tutkimuksella tutkitaan tuman mitokondrionaaliset mutaatiot eli myös 
MtDNA
haploryhmä. Tutkimus voidaan ottaa sekä mieheltä, joka silloin edustaa tämän äidin 
mtDNA linjaa tai naiselta, joka silloin kertoo hänen äitilinjansa. Äitilinja tutkimukses-
sa puhutaan ajanjaksoista tuhansissa ja kymmenissä tuhansissa vuosissa. Sitä 
käytetäänkin
väestöhistoriallisiin tutkimuksiin 

3. Autosomisia kromosomeja voidaan tutkia ns. Family Finderillä. Sillä saadaan 
selville serkkuja ja pikkuserkkuja 2-5 ja joskus useammankin sukupolven välillä. 
Minulle on tullut tuloksia 6-7 sukupolven päähän. Apuna voidaan käyttää lataamalla 
FF raakadata Gedmatch’iin, joka on erinomainen työkalu sukulaisuuden selvittämisek-
si. Suomen kohdalla saadaan kuitenkin liian läheisiä etäisyyksiä autosomien ker-
tautuessa isolaatioden seurauksena eli samoja autosomeja saadaan useiden eri 
periytymisteiden kautta.
Geneettisä tutkimuksia voi tilata esim. FTDNA Suomiprojektin kautta. Siellä on tarjol-
la erilaisten tapahtuminen aikana tarjouksia, joten kannattaa seurata.

https://www.familytreedna.com/public/finland

Juhani Väyrynen
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