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Puheenjohtajan tervehdys
Kesällä Suomussalmelle
Sukuseuran perinteisiin on kuulunut kesäinen sukuseuran tapaaminen ja sen
yhteydessä pidetty vuosikokous. Useamman kerran olemme tavanneet sukua PohjoisSuomessa ja kokous ollut Helsingissä. Tänä vuonna kokoonnumme Suomussalmella
Vanhassakurimossa.
Ohjelmassa on vuosikokouksen lisäksi mahdollisuus osallistua Kiantajärven
laivaristeilylle tai vaikkapa keskustella sukuseuran sukututkijoiden kanssa. Ennen
risteilyä on mahdollisuus nauttia maittavasta soppalounaasta.
Sukuseuran jäsenillä on nyt myös mahdollista tilata itselleen sukuseuran logolla
varustettu t-paita. Kun paidan tilaa hyvissä ajoin, ehtii sen saamaan sukuseuraan
kokouksessa. Paidassa komeilee sukuseuran logo. Logo, joka julkistettiin kesän 1991
sukuseuran kokouksessa juurikin Suomussalmella.
Sukukokouksen yhteydessä pidetään sukuseuran vuosikokous. Kokouksessa valitaan
seuralle puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle sekä kolme muuta hallituksen
jäsentä ja heidän varahenkilönsä. Nyt on hyvä tilaisuus tulla mukaan sukuseuran
toimintaan ja vaikuttamaan asioihin.
Väyrynen Family Association will have annual Family meeting at Suomussalmi. We
will having time together enjoying each other company. Discuss with Family Associations genealogists and enjoy of beautiful nature of Suomussalmi.
Virpi Väyrynen
sukuseuran puheenjohtaja

SUKUSEURA VÄYRYSET RY
Kokouskutsu
Sukuseura Väyryset ry:n vuosikokous pidetään Suomussalmella 9.7.2016 klo
11.00 Ravintola Vanha Kurimo, Kurimontie 39 B, 89600 Suomussalmi
Esillä sääntömääräisten asiat.
Tervetuloa!
The meeting of Väyrynen Family Association takes place in Suomussalmi
9.7.2016 at 11 AM. in Vanha Kurimo, Kurimontie 39 B, 89600 Suomussalmi
Welcome
HALLITUS
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Sihteerin palsta
Tämän vuoden kokous on päätetty pitää Kainuussa, Suomussalmella. Kokous on täällä
ollut vain kerran, ajankohta oli 15.6.1991 ja paikka Kantakievarissa, joka on nykyään
Kylpylähotelli Kiannon Kuohut. Tämän kertainen kokouspaikka sijaitsee
Suomussalmen (Ämmänsaaren) keskustasta Siikarantaan päin noin viisi kilometriä,
entisen hoitokodin takana, osoite on: Kurimontie 39 B.
Kokouksen jälkeen on samassa paikassa ruokailu, jonka maksun voi suorittaa
etukäteen yhdistyksemme tilille. Myös kokouspaikalla voi maksaa ilmoittamansa
ruuan. Samalla otetaan vastaan jäsenmaksuja niin uusilta kuin jo mukana olevilta
jäseniltä. Vielä on muutama kirja myymättä, joten senkin ostoa kannattaa harkita.
Sukuviirit ovat myös kaupan. Maksu voidaan ottaa vain käteisenä tai annetaan
tilisiirtolomake.
Kokouksen jälkeen on mahdollista lähteä laivaristeilylle Turjanlinnaan.
Hallituksen kokouksessa on päätetty esittää jäsenmaksun korotusta 20,00 euroon ja
nuorisojäsenen maksun 10,00 euroon. Taloudellinen tilanne on ollut tähän saakka
kirjojen myynnin ansiosta melko hyvä, mutta kirjoja on jäljellä enää muutama kappale.
Toivon, että kokous hyväksyy korotetun maksun. Sukuseura maksaa esim.
kokouskahvit ja toimittaa Väyrysniitti-lehden.
Viime vuoden joulutervehdyksessä oli tälle vuodelle toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Myös ne käsitellään kokouksessa, joten voitte vielä palauttaa ne asiat
mieleenne.
Jäsenasioista sen verran, että voitte lähettää sihteerille tietoa perhetapahtumista, jos
haluatte, että ne julkaistaan Väyrysniitissä. Sihteerille tiedoksi myös jos jäsenasioissa
tapahtuu muutoksia. Otetaan juttujakin mielellään, syntymäpäivistä, häistä tai muista
perhejuhlista.
Olette sydämellisesti tervetulleita tänne itärajan lähelle!
Toivon hyvää kesää kaikille lukijoille!
Eeva Väyrynen

Sukuseura Väyryset ry.
Kotisivu: www.vayryset.fi
Sähköposti: sukuseura@vayryset.fi
Ylläpitäjän sp: yllapito@vayryset.fi
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The Secretary’s column
The annual meeting this year will take place in Kainuu, Suomussalmi. We have met
here in Kainuu only once, on the 15th of June, in 1991. The meeting took place in
Kantakievari, which is nowadays called Kylpylähotelli (The Spa) Kiannan Kuohut.
This summer we’ll meet at the address Kurimontie 39 B. It is situated about five kilometers from the center of Suomussalmi (Ämmänsaari) towards Siikaranta. The place is
just behind a former Care Home.
We’ll have dinner in the same place after the meeting. You can pay the dinner into our
society account in advance or pay it at the meeting. You can also pay your membership fees at the meeting. There are still a few Wäyrysniitti Juuret Books and family
pennants left on sale, so if you don’t have them yet, come and get them now. You can
pay in cash or via credit transfer.
After the meeting you have a chance to take part in a boat cruise to Turjanlinna.
The family board has decided to present a raise of the membership fee up to 20 euros,
youngsters 10 euros, and hopes that it will be accepted by the meeting. The raise is due
to the financial situation. The family society pays for the coffee at the meetings and the
Väysysniitti magazine.
Have a look at the latest Väyrysniitti Christmas edition and review the plan of action
and budget for 2016, since they will be considered at the meeting, too.
You can send information about events in your family which you want to be published
in Väyrysniitti. Inform me about the changes in membership, too. We’d love to have
articles about birthdays, weddings or other family celebrations, too.
We warmly welcome you all to our annual meeting near the Eastern boundary!
I wish all our readers a nice summer!
Eeva Väyrynen

Vanha Kurimo keväällä
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ESITYSLISTA
VUOSIKOKOUS 9.7.2016 klo 11.00
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 2014 ja 2015 toimintakertomukset
7. Hyväksytään 2014 ja 2015 tilit ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden 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
toimintasuunnitelma ja talousarvio
10.
a) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, jonka toimikausi on 2 vuotta
b) Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
Erovuoroiset: Juhani Väyrynen (Esko Väyrynen), Harri Asikainen (RiittaLiisa Lehikoinen), Pentti Väyrynen (Maire Manninen)
11. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
Entiset: Markku Kovaniemi ja Pertti Manninen, varalla Sisko VäyrynenHämäläinen ja Esko Väyrynen, Helsinki
12. Sukupuuohjelmat
13. Muut esille tulevat asiat (hallituksen esittämät)
14. Kokouksen päättäminen
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.
TOIMINTAKERTOMUS 2014
1.

YLEISTÄ

Sukuseuran kokous pidettiin Tampereella. Kokouksessa tehtiin historiaa valitsemalla
seuralle sen historian ensimmäinen naispuheenjohtaja. Sukuseuran Väyryset ry:n
puheenjohtajaksi eroa pyytäneen Juhani A. Väyrysen seuraajaksi valittiin
yksimielisesti Virpi Väyrynen Tampereelta.
Kokouksessa standaarin saivat: Raija Väyrynen, Riitta-Liisa Lehikoinen, Anna-Liisa
Väyrynen, Tapio Tolonen ja Heine Yrttiaho.
Eeva Väyrynen kutsuttiin kunniajäseneksi.
Väyrysniitti ilmestyi kaksi kertaa: kesäkuussa ja marraskuussa. Taloudellinen tilanne
on edelleen melko hyvä kirjojen myynnin ja jäsenmaksujen ansiosta. Tappiollisia
vuosia on ollut kolme peräkkäin. Siksi kokouksessa päätettiin korottaa jäsenmaksua
viiteentoista euroon ja nuorisomaksu seitsemään ja puoleen euroon.
2.

JÄSENET

Vuoden lopussa jäseniä oli 244. Uusia jäseniä on tullut 3 ja kuolleita on 2.
3.

KOKOUSTOIMINTA

Hallituksen kokouksia oli kolme. Tilikokous pidettiin Raija ja Taisto Väyrysen kotona
Kempeleessä, lisäksi hallitus piti yhden kokouksen ravintola Astorissa Tampereella.
Marraskuussa pidettiin hallituksen kokous skype-kokouksena.
4.

HALLITUS

Vuosikokouksessa 2014 valittu hallitus:
Yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Väyrynen, sihteeri Eeva Väyrynen ja erovuorossa
olleet hallituksen jäsenet ja varajäsenet: Taisto Väyrynen (Pentti Väyrynen, Jyväskylä)
ja Sauli Paavola valittiin uudelleen (Sauli Paavolan varajäseneksi valittiin Juhani A.
Väyrynen) sekä uutena varsinaiseksi jäseneksi Anna-Liisa Väyrynen (Päivi Kairento),
Hallituksessa jatkavat: Juhani Väyrynen, Helsinki (Esko J Väyrynen), Pentti Väyrynen
(Maire Manninen) ja Harri Asikainen (Riitta-Liisa Lehikoinen). Hallitus valitsi
varapuheenjohtajaksi Juhani Väyrysen Helsingistä.
5.

TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistyksellä on kotisivut os. www.vayryset.fi
HALLITUS
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.
TOIMINTAKERTOMUS 2015
1.

YLEISTÄ

Seuran yleistä kokousta ei ollut vuonna 2015. Väyrysniitti ilmestyi
joulutervehdyksenä.
Perustettu Facebookin suljettu ryhmä.
2.

JÄSENET

Vuoden lopussa jäseniä oli 229,joista seitsemän kuollut, yksitoista poistettu ja kolme
uutta.
3.

KOKOUSTOIMINTA

Hallituksen kokouksia oli kaksi. Tilikokous pidettiin helmikuussa Maire ja Pertti
Mannisen kotona Limingassa ja lokakuussa skype-kokouksena.
4.

HALLITUS

Vuosikokouksessa 2014 valittu hallitus:
Erovuorossa olleet Taisto Väyrynen ja Sauli Paavola valittiin uudelleen ja Päivi
Kairennon tilalle Anna-Liisa Väyrynen.
Yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Väyrynen, sihteeri Eeva Väyrynen ja hallituksen
jäsenet ja varajäsenet: Juhani Väyrynen Hki (Esko J. Väyrynen), Anna-Liisa Väyrynen
(Päivi Kairento) Sauli Paavola (Juhani A. Väyrynen), Pentti Väyrynen (Maire
Manninen), Taisto Väyrynen (Pentti Väyrynen J-kylä) ja Harri Asikainen (Riitta-Liisa
Lehikoinen)
5.

MUUTA

Sukukirjoja on jäljellä seitsemän kappaletta.
6.

TILIT

Tilinpäätös osoittaa 487,83 €:n ylijäämää ja taseen loppusumma on 4 431,53 €.
HALLITUS
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.
TASE 31.12.2014
VASTAAVAA
pysyvät vastaavat
aineettomat hyödykkeet
aineettomat oikeudet: atk ohj.
nettioikeudet
aineelliset hyödykkeet
koneet ja kalusto (tulostin)
muut aineelliset hyödykkeet
pysyvät vastaavat yhteensä
vaihtuvat vastaavat
vaihto-omaisuus
valmiit tuotteet/tavarat
rahat ja pankkisaamiset
vaihtuvat vastaavat yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ

115,00
293,35

178,35
157,80
55,80

VASTATTAVAA
oma pääoma
edellisten tilikausien ylijäämä
tilikauden ylijäämä
oma pääoma yhteensä
vieras pääoma
saadut ennakot
ostovelat
veiras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

213,58
506,93
986,31
2737,96
3724,27
4231,20

5189,89
-1801,19
3388,70
842,50
842,50
4231,20

TULOSLASKELAMA 1.1.2014-31.12.2014
VARAINHANKINTA
tuotot
kulut
kulujäämä
SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA
tuotot
satunnaiset kulut
kulujäämä
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

1190,00
-2903,34
-1713,34
13,75
-101,60
-87,85
-1801,19
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.
TASE 31.12.2015
VASTAAVAA
pysyvät vastaavat
aineettomat hyödykkeet
nettioikeudet
aineelliset hyödykkeet
muut aineelliset hyödykkeet
pysyvät vastaavat yhteensä
vaihtuvat vastaavat
vaihto-omaisuus
valmiit tuotteet/tavarat
rahat ja pankkisaamiset
vaihtuvat vastaavat yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
oma pääoma
edellisten tilikausien ylijäämä
tilikauden ylijäämä
oma pääoma yhteensä
vieras pääoma
saadut ennakot
ostovelat
veiras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

178,35
55,78
234,13
919,15
3 278,25
4 197,40
4 431,53

3 388,70
487,83
3 876,53
555,00
555,00
4 431,53

TULOSLASKELAMA 1.1.2015-31.12.2015
VARAINHANKINTA
tuotot
kulut
kulujäämä
SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA
tuotot
kulujäämä
SATUNNAISET ERÄT (juhla)
tuotot
kulut
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
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2139,54
-1651,71
487,83
0,00
487,83
0,00
0,00
487,83

VALON JA VARJON VALSSI
Ympäri pyörin, ympäri pyörit
valot ja varjot vaihtuvat.
Murheita joskus lieneekö ollut,
kaikki ne pois nyt haihtuvat.
Liekkeinä hohtaa nyt otsasi yllä
kultaiset, vaaleat kiharat.
Yllämme tähdet, allamme tähdet
tanssimme jälleen varjoihin.
Silmiisi kätket tähtien välkkeen,
silmäsi tummiin marjoihin.
Valoa kohti tanssimme jälleen,
poskesi hehkuvat kukkasin.
Valon ja varjon verkossa näin me
keinumme hetken vaihtaen
muistojen kultaan, aina mi säilyy
unholan porttia kaihtaen.
kauaksi kohta kulkevi tiemme
loisteessa samojen tähtien.
Kalevanveikko Wäyrynen, kokoelmasta Iltapuku sielulle
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TERVETULOA SUOMUSSALMELLE!
Tulkaa Kiantajärven rannalle eli Kiannon mukaan Rämsänrannalle!
Kokouspaikka on saaressa, Ämmänsaaressa, ei kirkonkylällä. Viitostietä tultaessa on
ennen tätä varsinaista kuntakeskusta viitat sekä pohjoisesta, että etelästä tulevalle,
joissa lukee: Suomussalmi kk. Sinne ei mennä, vaan ajetaan risteykseen, jossa on
viitta: keskusta.
Matkailijalle löytyy tietoa Suomussalmi.fi sivuilta. Toivottavasti tulette tutustumaan
tähän historiastaankin tuttuun seutuun. Täällä on Raatteenportti talvisotanäyttelyineen,
sen lähellä on suuri kivikenttä ja talvisotamuistomerkki, Raatteentien päässä on vanha
rajavartioasema.
Kulttuuria on monenlaista. Myöhemmin heinäkuussa käynnistyy kuuluisat Eero ja
Ulla Schroderuksen kirjoittamat kesäteatteriesitykset. Reijo Kelan suunnittelema
tilataideteos ”hiljainen kansa” sijaitsee 30 km:n päässä Ämmänsaaresta. Sen
yhteydessä on niittykahvila muurinpohjalettuineen. Kokouksen jälkeen lähdemme
käymään Kianta-laivalla Ilmari Kiannon kotona Turjanlinnassa.
Suomussalmella on myös karjalaiskylät Hietajärvi ja Kuivajärvi. Hietajärvellä on
runolaulaja Jussi Huovisen kunniaksi rakennettu perinnepirtti. Kuivajärvellä on
Domnan pirtti, jossa yöpymismahdollisuus ja ravintola. Ortodoksisuus näkyy kylissä.
Kokouspaikasta on kuva lehden kannessa. Se on entinen maalaistalo, joka on
kunnostettu kokous- ja juhlakäyttöön. Siinä on iso pirtti ja kamarit.
Ruokana on monipuolinen leipä- ja salaattipöytä sekä keitto valinnan mukaan:
Maalaisruisleipää, ohrarieskaa, lohikukkoa, porkkanateoksia, ohrasuurimoteoksia,
kevytlevitettä, kotikaljaa, maitoa, mehua ja vettä, marjakiisseliä.
Soppa valinnan mukaan: Kermainen lohikeitto, Kainuulainen lohikeitto, juustosavuporokeitto, lihakeitto, palvilihakeitto.
Hinta 12 euroa/ henkilö.
Toivomme, että maksat ruuan etukäteen sukuseuran tilille: FI52 8000 1979 2509 7.
Samalle tilille maksetaan myös jäsenmaksut.
Kun ilmoittaudut kokoukseen, kerro otatko ruuan ja minkä keiton haluat.
Vanhaan Kurimoon on keskustasta matkaa n. viisi kilometriä. Jos tarvitset kyydin,
niin voit kertoa sihteerille. Samoin kerro myös lähdetkö retkelle Turjanlinnaan ja
tuleeko lapsia mukaan. Laivamatka, joka sisältää opastuksen maksaa 15 euroa
aikuisilta ja 7 euroa lapsilta. Laivassa on baari.
Kokouspaikalla myydään sukuseuran logolla varustettuja, etukäteen tilattuja Tpaitoja.
Ilmoittautumisista on erikseen lomake, mutta tässä myös yhteystiedot:
puh 0500 307 995 tai sähköposti vayryneneeva@gmail.com.
Helinä Romppasen teos Ämmänsaaresta löytyy netistä os.
http://www.suomussalmi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/suomussalmi/embed
s/suomussalmiwwwstructure/23061_Kulttuurikavely.pdf
Sihteeri Eeva
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MAJOITTUMINEN SUOMUSSALMELLE
Matkustajakoti Kuutamossamme. Nythän on hyvä mahdollisuus ottaa
vaikka koko talo, niin saa olla omassa rauhassa. Tällä hetkellä ei ole yhtään
varausta vielä sille viikonlopulle.
Koko talo (sis. 4 h, keittiö/oleskelutila, sauna, ph, 2 wc, vapaa wi-fi)
Hinta 360 €/vrk max 10 hlö sisältäen liinavaatteet, pyyhkeen
Lisähenkilöt 35 €/hlö/vrk
Aamiainen 5 €/hlö
Huonehinnat
Petipaikka
1 hh
2 hh
3 hh
4 hh

45 €/vrk
65 €/vrk
75 €/vrk
85 €/vrk
95 €/vrk

Hinnat sisältävät aamupalan, liinavaatteet, keittiön ja saunan vapaan käytön
sekä wi-fiN (langaton netti)
Varaukset ja tiedustelut nro 050- 4622 066
***********************
Kylpylähotelli Kiannon Kuohut
MAJOITUSHINTA
64 €/hlö/vrk/2 hengen jaetussa huoneessa
92€/hlö/vrk/1 hengen huoneessa
Majoitushintaan sisältyy päivällinen, aamiainen, sekä kylpylän ja kuntosalin
käyttö niiden aukioloaikojen puitteissa.
p. +358 8 710770
www.kiannonkuohut.fi
hotelli@kiannonkuohut.fi
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Ämmän hotellissa on alakerrassa viisi huoneistoa 2-4 hengelle, joissa kaikissa
minikeittiö (kahvinkeitin , mikroaaltouuni, jääkaappi, astiat ) tv , wc ja suihku sekä
kaikki liinavaatteet ja pyyhkeet, oma sisäänkäynti ja oma terassi.
Toisessa kerroksessa on neljä huonetta 2-3 hengelle, joissa wc ja suihku sekä tv
liinavaatteet ja pyyhkeet sekä yhteiskeittiö.
Kolmannessa kerroksessa on kaksi perhehuonetta 5 – 8 hengelle, joissa minikeittiöt
sekä sauna ja iso oleskeluhuone / pukuhuone ( 10-15 hengelle)
Majoituksen hinta on 40 € / hlö /yö
www.tilausmatkat.info

Sukuseuran logolla varustettu t-paita. Paidan materiaali korkealuokkaista,
100% puuvillaa. Malli saattaa poiketa hieman kuvassa nähdystä.
Hinta: 20€
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2016 ILMOITTATUMINEN
NIMI
YHTEYSTIEDOT

RUOKAILU (12€)

T-paita 20€
KOKO

Kermainen lohikeitto

S

Kainuulainen lohikeitto

M

Palvilihakeitto

L

Juusto-savuporokeitto
Lihakeitto

Miesten

Naisten

XL
XXL

Erikoisruokavalio

Risteily Turjanlinnaan

Rastita kohdat joihin haluat ilmoittautua
tällä lomakkeella. Jos haluat ilmoittaa
useamman henkilön samalla
lomakkeella, laita kyseiseen ruutuun
ilmoittautujien lukumäärä.

Aikuinen 15€
Lapsi 7€

Voit ilmoittautua myös sähköisesti tai
puhelimitse. Katso ohjeet ”Tervetuloa
Suomussalmelle” jutusta.

Voit tilata tällä lomakkeella myös Sukuseuran logolla varustetun t-paidan. Laita kappalemäärä koko kohtaan,
miesten tai naisten sarakkeeseen. Muistathan tällöin lisätä myös yhteystietosi.

Lähetä tietosi sähköpostitse osoitteella: vayryneneeva@gmail.com
Tai postitse osoitteella: E.Väyrynen Petkelkatu 1 B 89600 SUOMUSSALMI

Ilmoittautuminen ruokailuun sihteerille 23.6 mennessä. Ennakkoilmoittautuneille ruuan hinta 12€ Jälki-ilmoittautuneet maksavat kahden euron lisämaksun.
Paitatilaukset ehdottomasti 23.6 mennessä! Tilaus tehdään vain mikäli riittävän monta
ennakkotilausta saadaan.
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Mika Väyrynen:
Taidan olla Väyrysten sukuseuran uusimpia jäseniä, löysin sukuseuran vasta joitakin
viikkoja sitten. Kiitos suurenmoisen "Wäyrysniitti- Juuret"- kirjan, sain arvokasta
tietoa isäni puolen suvusta. Kuulun siis Juuan Erikin sukuhaaraan isäni puolelta.
Sukututkimus loppuu hieman epäselviin tietoihin isästäni Joukosta taulussa 2821.
(Isäni Jouko Olavi Väyrynen muuten syntyi Juuassa 1.9.1947 ja kuoli Helsingissä
31.7.2015) Kirjassa mainittu puoliso Hannele oli hänen toinen vaimonsa, jonka
kanssa ei lapsia tullut. Ensimmäisen vaimonsa Pirjo Alli Talvikki Väyrysen (myös os.
Väyrynen) eli äitini kanssa syntyi yksi lapsi. Minä. Voin ilolla todeta että Väyrysten
suku on toimestani kasvanut sittemmin neljällä jälkeläisellä. Isäni veljellä Jarmolla oli
muuten myös tytär, serkkuni Sari.
Nyt käännyn puoleenne, koskapa edessä on uusi ongelma. Olen tupla Väyrynen. Isäni
oli Väyrynen. Äitini tyttönimi oli myös Väyrynen ja siitä suvusta en löytänyt tietoa
kirjasta. Tiedustelen onko kenelläkään sukuseuran jäsenellä tietoa äitini puoleisesta
isoisästäni sekä häneen liittyvistä sukulaisista ja esi-isistä/äideistä? Tietoni ovat
vajavaisia, koskapa isoisäni ja isoäitini erosivat ja siihen yhteydenpito sitten
loppuikin. Nyttemmin lähes kaikki asianosaiset ovat kuolleet joten perimätietoakin on
mahdoton saada. Umpikuja.
Äidin puolen isoisäni nimi oli Soini Kalervo Väyrynen. Syntymäpaikkansa on hieman
epäselvä: on väitetty hänen syntyneen Karjalassa Pyhäjärven maalaiskunnassa. Myös
Karjalan Kivennapaa on ehdotettu syntymäpaikakseen. Syntymävuotta en ole löytänyt,
mutta oletettavasti se on suurinpiirtein 1920-luvulla (Hän avioitui isoäitini kanssa,
joka oli syntynyt 1929. Luonnollinen päätelmä että 1900-luvun alkupuolella Soini
Kalervo Väyrynen siis syntyi). Äitini mukaan hänen sisaruksiaan olivat Leo, Erkki
sekä Iiris joiden väitetään asuneen sittemmin Nokialla.
Soini Kalervo Väyrysen vanhemmiksi mainitaan nimet Kustaa (tai Kusti) Väyrynen ja
Aino (tai Aina) Väyrynen (os. ??). Muuta tietoa heistä ei ole eivätkä nuokaan perustu
kuin toisen käden tietoihin. Soini Kalervo meni naimisiin Aino Kaarina Tirkkosen
(20.4.1929 Pirkkala- 12.5.2014 Ruotsi) kanssa. He saivat tyttären joka sai
nimekseen Pirjo Alli Talvikki Väyrynen (s. 7.2 1949 Pirkkala). Joka puolestaan
avioitui Jouko Olavi Väyrysen eli isäni kanssa. Ja vuonna 1967 synnyin Helsingissä
minä, Mika Jouko Olavi Väyrynen. TuplaVäyrynen.
Soini Kalervo Väyrynen ja isoäitini Aino erosivat aikanaan ja väitetään että Soini
Kalervo avioitui myöhemmin toisen kerran.
Pitäisin valtavan suuressa arvossa jos tietoa Väyrysniitin lukijoilta löytyisi. Kaikki
mahdollinen Soini Kalervo Väyryseen liittyvä auttaisi suuresti omien juurieni edelleen
kartoittamisessa. Pyydän ystävällisesti vastaamaan sähköpostiini:
mikaaccordion@gmail.com
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Kerttu Knuutinen o.s. Väyrynen, Kestilän Hyvölänrannalta, täytti
5.4.2016 90 vuotta. Hän asuu Ruukissa ja on ollut jäsen yhdistyksemme perustamisesta lähtien.

Sukuseura onnittelee!
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Nälkämaan laulu
san. Ilmari Kianto
Kuulkaa korpeimme kuiskintaa!
Jylhien järvien loiskintaa,
Meidänpä mainetta mainivat nuo
Koskien ärjyt ja surkeat suot : :Meidänpä vapautta vaarat on nää,
Meidän on laulua lahtien pää,
Meille myös kevätkin keijunsa toi,
Metso ja rastas täälläkin soi: :
Taival lie hankala? - Olkoon vaan!
Luonto lie kitsas? - Siis kilpaillaan.
Helmassa synkeän syntymämaan
Pirttimme piilköhöt paikoillaan : :Vainojen virmat, oi vaijetkaa!
Rapparit, ryöstäjät, kaijotkaa!
Miekkaa ei tarvis, tarmoa vaan
Puolesta hengen ja heimon ja maan: :
Nosta jo rintaasi maausko uus!
Taannuta taika ja vanhoillisuus!
Maamies, muista, miss' onnesi on:
Riihesi rikkaus riippumaton : :Kainuhun kansa, ah arpasi lyö!
Missä on ryhtisi, kunniatyö?
Meidän on uudesta luotava maa,
Raukat vain menköhöt merten taa: :

Väyrysniitin tekeminen
Asiakirjat ja kirjoitusten kokoaminen: Eeva Väyrynen
Kannen kuva: Kokouspaikka: Vanha Kurimo keväällä
Kirjoittajat: Virpi Väyrynen, Eeva Väyrynen, Päivi
Kairento, Mika Väyrynen
Taitto ja tulostus: Sauli Paavola / ZalePrint
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