Suomussa1mi 23.11.1990
Puheenjohtajan palsta
Hyvat sukulaiset
Vuosi 1990 on jaamassa pian muistojen joukkoon. Sukujuhla- ja
kokoustilaisuus Oulussa menneena kesana oil mahtavan hyva.
Tunnen suurta tyydytysta ja mielihyvaa tuon kesatapahtumamme
jalkeen, erikoisesti sen takia, etta mukana oli ensi kerran
vieraita "rapakon" takaa eli Amerikan Vayrysia. Suuri kiitos
heille kaynnista !
On syyta muistaa sukujuhlamme taideantia. Esillahan oli
taideteoksia. kuten saviesineita ja maalaustaidetta ym. Myos
juhlassamme esiintyneita on syyta muistaa. Kiitoksia heille
kaiki11e.
Ei1a—sihteerimme tovereineen ansaitsee aivan erikseen oikein
sydamellisen kiitoksen sukujuhlan jarjestelyista.
Hyvat sukulaiset! Parhain kiitos teille kaikille menneesta
toimintavuodesta! On mielta lammittavaa kuulua tahan sukuun ja
tehda tyota sukuseuramme hyv'aksi.
Ensi vuonna pidamme vain vuosikokouksen, joka on Suomussalmen
Ammansaaressa kesakuun puo1iva1issa.
Rauhal1ista joulua ja hyvaa uutta vuotta!
Toivoo Elias
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J O U L U N K A T S E
On kiire tauonnut.
Se viela äsken piti tuhattoiminensa vallassaan kaikki.
Nyt on peikallenaa jo asetettu lahjat
ostetut ja sädehtivä puu,
kauniisti koriateltu, pihkantuoksuinen.
Keskella huoneen on se, ihmisten.
Ja silmat ihraisten
niin avoimet on, niihin liekit kynttiloista,
kuvastuvat kuin tahdet talvioista.
On katse silmissa kuin lapsosen,
kun taysin ymmartaa
ei tama jsksa nakemaansa, uudestaan
vain aina leikkii kuvitelmillaan.
Se joulun katse on.
St vihae, katkeruutta kanna aiaaasasi.
On sielusi kuin pieni lapsenVasi,
niin vastaanottavainen, ajaton.
Sen kataeen nahdesaaan
pois paha pakenee ja sammuu, haviaa.
Vain jouluaaton auuri hetki jaa.
Kalevanveikko Wäyrynen
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Taru Vayrynen:
Entisaikojen Wayryinen käräjöi
Sukututkija paasee vaivatta 1700-luvun alkuun kirkonkirjojen
avulla. Sitä varhaisempia esi-isiä löytyy vain, jos nämä ovat
kiinnostaneet verottajaa tai virkavaltaa muuten. Mikko Moilanen
toimitti minulle kopioita vanhoista Paltamon
käräjäpöytäkirjoista, joissa Väyrynen on riitajutussa
osallisena. Tosin ei kovin usein syytettynä, olimme kunniallista
väkeä jo silloin.
Vanhin merkintä on kuitenkin Paltamon kesäkäräji1tä vuodelta
1675, ja silloin Leinonen syyttää Matti Pekanpoika Väyrystä
siitä, että tämä on kylvänyt Leinosen itselleen merkitsemän
kasken. Väyrynen puolustautuu sanomalla, että Leinonen on
(ilmeisesti ahneuksissaan) merkinnyt kaskivarauksia enemmänkin.
Oikeus päätyy puolitien ratkaisuun: Väyrysen on luovutettava
puolet sadosta Leinoselle.
Talvikäräji1lä 1695 alkaa sitkeä riita Somerjärven tilasta.
Matti Väyrynen on sen ostanut Niilo ja Pekka Huovisen isältä,
kun pojat ovat vielä olleet pieniä. Tilan omistaa Martti
Väyrynen, ilmeisesti sen ostaneen Matin poika. Nyt Niilo ja
Pekka Huovinen yrittävät saada kaupan purettua, vedoten siihen,
ettei lainhuutoasiaa ole aikanaan hoidettu loppuun, eikä koko
kauppahinnallekaan löydy kuittia, vain osalle. Huovisen
veljeksille myönnetään oikeus lunastaa tila itselleen maksamalla
suoritettu osa kauppahintaa takaisin.
Saman vuoden
kesäkäräji1lä Martti Väyrynen valittaa, että Huovisen veljekset
ovat asettuneet tilalle kuin omistajat, hänelle suureksi
haitaksi, mutta eivät ole suorittaneet takaisin jo maksettua
kauppahintaa. Hän esittää nyt myös kuitin koko kauppasummasta ja
vaati itselleen lainhuutoa tilaan ja saakin sen ilmeisesti,
sillä Väyrysten suku Somerjärven tilaa jää asustamaan.
Perinnöistä riideltiin jo silloinkin. Vuonna 1697 vaatii
Rahikainen,
ilmeisesti Pekka Väyrysen vävy, appivainajansa
jäämistöä jaettavaksi.
Väyrysten naisetkin olivat jo kykeneviä oikeuksiaan
puolustamaan. Markus Väyrysen tytär Inga vaatii itselleen vuonna
1700 osuutta kaskesta,
jonka kylvämiseen hänen velivainajansa
Juho on osallistunut.
Hän saakin velivainajansa osuutena
kolmanneksen sadosta, vaikka Martti Väyrynen ei siihen ilman
käräjöintiä suostunut. Kovin suurta sukurakkautta tällainen ei
osoita.
Ehkä sama Martti Väyrynen osoittaa kovasydämisyyttään
samoilla käräjillä myös vaatimalla Lauri Karppisen hänen
mailleen (jotka taitavat olla edellämainittua Somerjärven tilaa)
rakentamaa torppaa purettavaksi. Oikeus päättääkin näin, koska
torpasta on talonpoika Väyryselle suurta haittaa. Rakentavammin
toimii Pekka Väyrynen,
joka näillä käräjillä todistaa,
maksaneensa asumisoikeus-veron Niilo Huovisen autioksi
jättämästä tilasta VäyrylänkyIässä, ja ottaneensa sen vi
1jeltavakseen.
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Vuonna 1705 joutuu Heikki Karhu oikein oikeudessa vaatimaan
saataviaan Matti Matinpoika Väyryseltä Väyrylänkylästä.
Vuonna 1708 saa Pekka Väyrynen sakkoja, mutta käräjäkirjurin
todella vaikea käsiala säilytti ainakin minun osaltani
salaisuutena sen, mitä pahaa hän oli tehnyt.
Ikioman (tai oikeastaan mieheni) sukuhaaran kantaisä
ilmestyy käräjäpöytäkirjoihin vuonna 1731, jolloin Matti
Matinpoika Väyrynen anoo Matti
ja Juho Martinpoji1 ta
(Väyrysiä hekin) ostamalleen tilalle lainhuutoa ja saakin sen.
Kysymyksessä on taas Somerjärven tila, josta ennenkin on
käräjöity. Ja vuonna 1734 ilmestyy käräjille Olli Keränen
Vuokista ja haluaa sukulaispoikiensa Matti ja Juho
Martinpoikien nimissä lisää kauppahintaa jo päätetystä
kaupasta, vedoten siihen, että vuonna 1695 tilan hinta oli
suurempi kuin nyt tehdyssä kaupassa. Oikeus ei kuitenkaan
lisähintaa määrää, varsinkin kun Juho Martinpoika on saanut
asua uuden omistajan kanssa tilalla.
Niin että osattiin sitä riidellä ennenkin, mutta osattiin
olla sovussakin. Sitä todistaa myös Juho Väyrysen yhteiselämä
entisessä kotitalossaan uuden omistajan kanssa-asujana, kunnes
hän sitten rakentaa oman talon.
Monta hauskaa hetkeä vietin näitä pöytäkirjoja lukien.
Vanhojen käsialojen kanssa joutuu kuitekin joskus
arvausleikkiin, ja vanha ruotsinkielikin on vaikeaselkoista.
Niinpä edelläolevat tulkinnat pöytäkirjojen sisällöstä eivät ole
virheettömiä eivätkä täydellisiä - mutta ehkä sitä eivät olleet
edes käräjien todistajalausunnot tai tuomarien päätökset,
silloinkaan.
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VÄYRYSET KOKOONTUIVAT OULUN SEUDULLA

Vayrysten sukujuhla ja vuosikokous kokosi sukuun
kuuluvia kaikkialta Suomesta heinakuun puolivalissa
Oulun seudulle. Kaukaisimmat vieraat olivat USArsta
saakka.

Heinakuun 14. paivana kokoontui lahes 200 sukuun kuuluvaa
Vayrysta Oulunsaloon, jossa vietettiin 1988 perustetun seuran
ensimmaista sukujuhlaa. Tilaisuuden alussa oli vierailla mahdol
1 isuus tutustua nayttelyihin ja samalla tavata tuttuja.
Oulunsalon kirkonkylan koulu oli mainio paikka juhlille.
Kylanpuolen maa- ja kotitalousnaiset olivat kattaneet tilavan
ruokasalin viihtyisaksi . Siella vierai1le tarjottiin lohisoppaa
ja juhlan jalkeen viela kahvit. Itse paojuhla oli koulun
juhlasalissa.
Ruokasaliin jarjesti suutarimestari Antti Vayrysen
pojanpoika taiteilija Pekka Vayrynen Helsingista nayttelyn.
Hanella oli nelja 61 jyvarimaalausta, joista yksi kuvasi hanen
isovanhempiaan Anttia ja Hildaa.
Oululaisen keramiikkataitei1ija Orvokki Vayrysen kaunis
nayttely oli sijoitettuna samaan luokkahuoneeseen, jossa oli
kirjal1isuusnayttely. Kirjoja oli esilla Vilho Vayryselta
Rovaniemelta. Eevi Lipposelta Kemijarvelta ja Taru Vayryselta
(Makinen) Hameenlinnasta.
Kahdessa luokkahuoneessa ja aulassa oli seuran
sukututkijoiden valmistama nayttely. Sielta saattoi loytaa
oman esivanhempansa. joka oil elanyt
1600-luvul la.
Nayttelyssa oli vielakin vanhempaa tietoutta Vayrysista.
Joista voimme odotella lehtikirjoitusta sukumme juIkaIsussa.
Lauantaipaivan kohokohta oli kuitenkin juhla, joka alkoi
yhteislaululla. Juhlan juonsi seuran puheenjohtaja Elias
Vayrynen tutulla innostavalla tavalla. Seuran terveiset lausui
Paavo Vayrynen ja kunnan tervehdyksen esitti
koulutoimenjohtaja Markkku Seppanen. Maisteri Mauno Hiltunen
juhlapuheessaan esitelmoi Oulun seudun asutushistoriasta.
Oulunsalolainen Petri Nauska elaytyi lausuntaesityksessaan
ja esiintyi tottuneesti. Musiikkiesityksista huolehtivat Helena
Kauppinen ja Juho Oikarinen duetollaan seka Anu. Paivi ja Tarja
Vayrynen kotiseutuaiheisilla lauluillaan. Juhlan saestajana oli
Pentti Vayrynen Kemijarvelta. Vapaa sana ei kovin kiinnostanut
osal1istumaan. Esiintyjilla oli laulua, runoa ja 1innunlaulua.
Toivoisin, etta lapset saataisiin esiintymaan juuri vapaan sanan
kohdalla. Juhla paattyi arvokkaasti maakuntalauluun.
Illalla oli kylpylahotel1i Edenissa yhteinen tilaisuus.
jonne kokoontui 100 juhlijaa.
Sunnuntaina oli kunniakaynti kansanedustaja Antero Vayrysen
haudalla. Seuran puheenjohtaja ja sihteeri laskivat
kukkalaitteen.
Sukujuhlan yhteyteen oli kutsuttu koolle myos vuosikokous
Edeniin. Paikalla oli 55 seuran jasenta. Puhetta johti Matti
Vayrynen Oulusta ja sihteerina toimi
Eija Vayrynen
Oulunsalosta. Seuran hallitukseen valittiin Eija Vayrynen
Oulunsalosta ja Pentti Vayrynen Kemijarvelta. Muut jasenet ovat
Elias Vayrynen Suomussalmelta, Margareta Niskanen Runnilta, Aili
Vayrynen Muhokselta ja Eila Oikarinen Oulusta. Kokouksessa
keskusteltiin seuraavasta vuosikokouksesta ja toiminnan
monipuolistamisesta. Jasenmaksu pidetaan ennallaan.
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Tapahtumarikas viikonvaihde oli saanut monet suvusta
kiinnostuneet saapumaan kolmannen kerran koolle. Ensimmaisen
kerran suku oli koolla 1988 Puolangalla ja viime kesana
vuosikokous oli Kajaanissa. Vaikka nyt joukossa oli jo paljon
tuttuja aikaisemmista tilaisuuksista. ensikertalaosia juhliin
osallistuvia sukulaisia oli ilahduttavan runsaasti mukana.
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Korpelan vaarin viimeinen karhunkaato
Korpelan vaari, vaikka jo 70 ikavuottaan sivuuttanut, oli viela
voimakas ja jamera mies. Pituudeltaan oli ban ehka hiukan
keskimittaa kookkaampi. leveaharteinen ja voimakasraa jainen.
Tukki jo hampun harmaa, mutta tuuhea ja niskasta tasaiseksi
leikattu. Kesanaikoina oli hanel la vaatetuksena hurstihousut ja
hurstinen paita, seka jaloissaan taval 1 isesti tuohivirsut.
Housuvyo - ehka jo isaltaan peritty - oli hyvin koristeel 1
inen.
Siina oli messinkisia n.s. tiirikoita aivan vieri
vieressa ja sivutiirikan renkaassa roikkui tuohinen tuppi, jossa
visapainen suuri puukko. Paassa hanella oli lipaton, matala
kangasmyssy.
Oli syksyinen keskipaiva ja vaki, oltuaan riihella seka saatuaan
riihen taas ahdetuksi saapui pirttiin aterialle, "puol isel le".
Kun oli istuttu poytaan ja kun vaari oli juuri lukenut
tavanomaisen ruokasiunauksen juoksi pirttiin eras piikatyttonen
ja hyvin hataantyneena huusi : "Karhu molyyttaa lehmaa
hetteella".
Tama hete (lahde) oli ehka noin 100 mtr. paassa peltojen aidasta
ja sen ymparilla jonkunverran heinikkoa. Aterialle ryhtyminen
keskeytyi akkia, ja miesvaki hyppasi hamui lemaan aseita, mika
kirvesta, mika heinahankoa ja olihan talossa suusta
ladattava pyssykin ja sen taisi kopata isani. Vaari kerkesi
kuitenkin karhun kimppuun ensimmaisena. Hanella oli pirtin
oviseinustal la naulakkojen paalla vanha tuttunsa karhukeihas.
Siepattuaan kouriinsa sen han alkoi painel1 a hetteel1 e. Niin
kiire oli Vaarilla, etta kun virsut putosivat jaloista, niin ei
joutanut niista piittaamaan, vaan juoksi avojaloin, Olin silloin
ehka 5-6 vuotias, ja kun minakin piipersin toisten perassa
hetteel le. niin on mieleeni painunut siita seuraavanlainen
nakemys: Kuollut karhu kolldtti maassa ja vaari, joka oli jo
vetaissyt keihaansa ulos karhun rinnasta, pyyhki verista
asettaan ruohoon ja tehtyaan sen, istahti karhun paalle, otti
myssyn paastaan, haroi sormillaaan hikista tukkaansa ja suu
vahan naurun mareessa tuumiskel i seuraavaan tapaan:
"Enpa ole ennen mokoman kanssa nain vasynyt, vaikka olenhan
naita pistanyt puolival iin toistakymmenta. Vanhuusko tuo jo
vaivannoo, mutta keperryitpas viela kehno - lehmain syoja!"
Sanoja en tietenkaan muista, mutta tahan tapaan vaari
tuumiskeli .
Kerrottiin, etta kun isani ja toisetkin miehet saapuivat
aseineen ja he i dank in piti ryhtya karhua rusikoimaan, n i i n
vaari, joka oli jo iskenyt keihaansa karhun rintaan ja siina sen
kanssa painiskeli oli karjaissut:
"Antakaa olla, kyjla tama viela minulta asettuu!" Tama oli kylla
vaarin viimeinen karhunkaato, vaikka han elikin vielä kauan
jälkeenpain.
Vuosikymmenien perasta koeJLin hankkia taman isoisani
karhukeihaan muistoksi itselleni ja jalkipolvi 1 leni, mutta en
siina onnistunut. Syntymaseutuni kuulu poika ja hyva ystavani,
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itse Iki-Ilmari Kianto, sai tämän keihaan tietoonsa, mutta kun
hän meni sitä noutamaan, niin o l i se muistaakseni paivää
aikaisemmin, säretty ja terärauta siitä käytetty auran
korjaukseen.
Korpelan Eeli

Suomussalmi, Turjanlinna
6 p. jouluk. 1938
Kotiseutuni Kasvatille.
Kolean Korpelan Pojalle,
Hallan Ukon Naapurille,
Wäyryselle - Elielille.
Waltavalle vaeltajalle.
Joka läksi maailmalle.
Eikä jäänyt taivas-alle.
Keksi keinot kaikkialle.
Oman onnen toiminnalle.
Toverille topakalle.
Kiertävälle kipakalle
Lahjakkaalle, lupsakalle.
Ihmiselle innokkaalle
- omistan tämän
"kirojensa' kirjavan
kirjasen
Ystävällisesti ja Hyvää
joulua toivottaen vielä
tämä tekijä Ilmari Kianto

Korpelan vaarin viimeinen karhunkaato ja Ilmari Kiannon
runo. Jonka kirjailija on omistanut Eliel Aatami
Vayryselle. On saatu M.J.Vayryselta Helsingistä
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Mikä ihmeen naisjääkiekko?
Tiesitkö, että Suomen naisjääkiekon maajoukkue voitti
maaliskuussa MM-pronssia Kanadan Ottavassa? Saavutus on kaikkien
aikojen paras heti vuoden 1989 EM-kullan jälkeen.
Jouko öystilän ja Jorma Välimäen valmentama naisjoukkue oli
yllättää jopa jääkiekon suurmaat Kanadan ja USA:n. Rakas
naapurimme Ruotsi kaatuikin sitten pronssiottelussa numeroin
6-3. Suomen joukkueen runko perustui Tampereen Ilveksen
pelaajista, joita oli joukkueessa kymmenen. Yksi ratkaisevista
lenkeistä oli Ilveksen maalivahti Liisa-Maria Sneck,
joka
kasvoi ottelu ottelulta joukkueen runkopelaajaksi. Liisa-Maria
on Törmänmäen Väyrysten jälkikasvua Helsingistä.
Suomessa naisten jääkiekkoa on pelattu jo toistakymmentä vuotta,
ja tällä hetkellä joukkueita on 13 ja pelaaja-aktiiveja noin 300
.f\ Tosin menestys on kasvattamassa lisää pieniä kiekkotyttöjä
ja -joukkueita.
Liisa-Maria Sneck on pelannut maalivahtina IFK.-ssa vuodesta
1984 lähtien. Opintojen takia meni viime kausi 1989-90 Tampereen
Ilveksen väreissä ja toi SM-kultaa.
- MM-pronssi on ehdottomasti urheilu-urani kohokohta heti SMkullan, EM-kullan ja kahden SM-pronssin jälkeen, arvioi Li
isa-Maria.
- Kanada on hieno jääkiekkomaa. Kisat oli hyvin järjestetty ja
parhaimmillaan yleisöä oli jopa 4500-9000 henkilöä. Pelitunnelma
oli loistava. Jopa meikäläinen nimmari oli haluttua tavaraa,
naureskelee Liisa-Maria.
- Haastajana oli helpompi
lähteä otteluihin, mutta ottelut
eivät olleet helppoja.
Suomi aiheutti melkein jymy-yllätyksen häviämällä vain 15
sekuntia ennen loppua USA:lie 5-4,
ja välierässä Kanada voitti
pienellä tuomarin avustuksella 6-5.
- No lätkä on sellaista, pronssi oli hieno saavutus ja kisat
olivat kokonaisuudessa positiivinen kokemus. Ensi vuonna on
EM-kisat ja 1992 on seuraavat MM-kisat. Silloin Suomi on
todella kova. Varokoot USA, Kanada ja kaikki muutkin, povailee
Li isa-Maria.
Artikkelin kirjoittaja on Liisa-Marian äiti Eeva Sneck ent.
Väyrynen Puolangalta Vieremän talosta.
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Maalivahti Liisa-Maria Sneck MM-kisojen palkinto kädessään
ja kaikkien aikojen ensimmäinen pronssimitali kaulassaan.
KILPAILU SEURAN JÄSENILLE
Viime kokouksessaan hallitus päätti jatkaa kilpailuaikaa, joka
päättyy 30.4.1991. Tässä vielä kerran säännöt, koska seurassa on
uusia jäseniä. Hallitus on kokouksessaan päättänyt logosta
seuraavaa:
- Ehdotus logosta tulee lähettää seuran sihteerille ensi
huhtikuun loppuun mennessä.
- Ehdotus on lähetettävä suljetussa kuoressa ja kuoren päälle on
merkittävä " KILPAILU".
- Kirjeen sisälle liitetään toinen suljettu kuori, jonka sisällä
on ehdotuksen tekijän nimi ja osoite.
- Logoehdotuksesta on hyvä tehdä selostus.
- Hallitus pyytää taiteilijoilta lausunnon ehdotuksista.
- Hallitus lunastaa kolme ehdotusta palkiten ne.
- Ehdotukset on tehtävä A 4-kokoiselle paperille, mielellään
esim. 12 * 20 cm:n kokoon. Väriehdotus myös mahdollista.
Kesällä 1991 vuosikokouksessa on jäsenillä mahdollisuus äänestää
logosta. Hallitus arvelee, että jäseniä kiinnostaa oman logon
hankkiminen. Logoa on mahdollisuus käyttää kirjeen yläkulmassa,
kirjeensulkijamerkkinä, viirinä tai tekstiilien (paitojen)
koristeena. Nystyröitä hieromaan!
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Tampere 24.11.1990
Väyrynen

Juhani

VÄYRYSIÄ 1500 JA 1600 LUVUN ALKUPUOLELLA
Väyryset ovat olleet hyvin mukana Ruotsin kuninkaiden erämaiden
asuttamisessa. Kustaa Vaasan aikana Savollinnan voudit Klemettikirjuri jo 1540-luvulla ja hänen jälkeensä Kustaa Fincke
asuttivat Oulujärven erämaata. Asukkaille luvattiin 3 vuoden
verovapaus ja sotilaallista suojaa alueella liikkuvia venäläi siä
(karjalaisia) vastaan. Kainuu koki kuitenkin kovia 25-vuotisen
Venäjän sodan kainuulaisittain rappsodan aikana ja Täyssinän
rauhan v. 1595 jälkeen alkoi toinen muuttoliike. Kaarle IX aikana
Kainuuseen määrättiin savolaisia sotaväenot toja tapaan. Vuonna
1604 Kaarle IX lähetti kirjeen Pohjanmaan voudille Iisak Behmille
ja Daniel Hjortille, määrää sekä aloittamaan verokannon, että
perustamaan
uudelleen
Oulunjärven
pitäjän
ja
hankkimaan
uudisasukkaita tähän erämaan kolkkaan. Uudisasukkaille luvattiin
6 vuoden verovapaus. Käytännössä asukkaat olivat verovapaita
toistakymmentä vuotta. Lisäksi asukkaat olivat vapautettuja
sotaväenotoista Kainuun innan rakentamisen vuoksi, johon asukkaat
velvoitettiin osallis tumaan. Paitsi Savosta, Kainuu sai näin
asukkaita jonkun verran myös Pohjanmaalta sekä Venäjän haltuun
joutuneesta Käkisalmen läänistä. Kustaa Vaasan poika Kaarle IX oli
1580 luvulla antanut luvan muuttaa Käkisalmen läänin alueelle,
joka kuiten kin Täyssinän rauhassa joutui venäläisille. Vasta
Stolbovan rauhassa 1617 alue liitettiin uudelleen Ruotsiin.
VÄYRYSIÄ KAINUUSSA
Ensimäisessä uudisasutusaallossa saapuivat Oulujärven erämaahan
Mooses ja Olli, ja heidät löydettiin ensimmäisen kerran
voudintileistä v. 1558. Väyryset kuitenkin häviävät kainuusta
1560- luvulla. Lienevätkö muuttaneet takaisin Savoon tai
pohjanmaalle tai joutuneet surman suuhun.
Niin sanotun toisen uudisasutusvaiheen aikana ilmaantuivat
Pekka Osmankajärvelle ja Reko Paakanajärvelle Iisak Behmin
suorittamassa manttaali- että huonekuntaluettelossa v. 1609.
Älvborgin toisten lunnaiden kantoluettelossa v.
1613-18 ei
kainuussa muita Väyrysiä tavata.
Valtakunnan kädessä sotaa Euroopassa ulotettiin väenottokin
Kainuudeen v. 1627 ensimmäisen kerran. Väenottoluetteloon merkityn
iän perusteella voidaan arvioida syntymäaika. Tämän mukaan Pekka
olisi syntynyt 1557 ja Reko 1567. Pekalla oli useita poikia, Martti
syntynyt 1602, Juho 1607 sekä Pekka 1610-12. Rekolla poikia ei
näyttäisi olleen ollenkaan. V. 1630 Pekan poika Juho on otettu
nihdiksi ja tämän jälkeen Martti myös 5 häviää väenottoluettelosta
ja löytyy vasta 1641 läänintileistä Rekon tilan jatkajana. Näin
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voitaneen pitää Rekon sukuhaara eli ns. Paakanajärven sukuhaara
sammuneena ja Osmanka- ja Paakana-jarven sukuhaaroja pidettävä
yhtenä sukuhaarana.
Heikki Väyrynen ns. Kongasjärven haaran esi-isä tavataan
ensimmäisen
kerran
vasta
1643
sekä
läänintileistä,
että
väenottoluettelosta. Hänen ikäänsä ei ole merkitty väenotto
luetteloon, mutta koska häntä ei enää esiinny v. 1644 luet
telossa, voidaan ajatella, että hän on tuolloin ollut yli
60-vuotias ja näin arvioitu syntymäaika 1583. Heikki tunnetaan
parhaiten samana vuonna 1643 syntyneen ja vasta 1731 kuolleen
Matti Matinpojan isoisänä.

VÄYRYSIÄ POHJANMAALLA
Ensimmäisten Väyrysten talon perusti 1564 silloisen Salon
Suurpitäjän Pyhäjoen Pyhäjärvelle, myöhemmin Pyhäjoen pitäjän
Mäkiöiskylän mainittu v. 1571-72 on todennäköistä saman tilan
veronmaksajaksi merkitty Olli maininnalla maankiertäjä. Lienee
sama Olli, joka käynyt myös Kainuussa ja mahdollisesti myös
välillä Savossa. Olli tavataan uudelleen Pyhäjärvellä v. 1579-81
merkinnällä uudisasukas. Vasta 1591 tavataan Paavo Väyrynen, joka
vaikuttanut ainakin vuoteen 1622. Onko sama Paavo Paavon poika,
joka ilmestyy kynnysluetteloon 1579 ?
Paavon jälkeen tilaa hoitanut Matti syntynyt n. 1590 ja joka useita
kertoja mainitaan sairaaksi väenottoluettelossa. Matti mainitaan
ensimmäisen kerran väenottoluettelossa 1627, jossa Paavoa ei enää
esiinny, mutta kylläkin vanhimassa säilyneessä väenottoluettelossa
1618. Samana vuonna 1627 sekä vielä 1629 on manttaliluvun jälkeen
ensimmäisenä Grels Matsson - Grels Peersson ja vasta tämän alla
Matti Väyrynen. Arvioitu syn tymäaika n. 1540-50. Grels Peersson
tavataan joinakin vuosina myös kymmenysluettelossa. Liekö mitään
yhteyttä Kainuun Pekkaan ja Rekoon. Matti on ollut isäntänä
vuoteen 1648 ja Matti Matinpoika syntynyt 1610 vuosina 1649-82.
Pyhäjärvellä Hiidenniemellä tavataan jälleen Olli synt. noin. 1567
vuosina 1621-40 ja Olli Ollinpoika 1641 eteenpäin. Kärsämäelle
perusti Antti Juhonpoika uudistilan 1629, mutta tavataan 1626
käräjäpöytäkirjassa eräässä oikeusjutussa. Talon pitoa jatkanut
Matti 1648-51, jolloin surmattu puukkotap-pelussa. Älvsborgin
toisten
lunnaiden
kantoluettelossa
ei
Pyhäjärvellä
eikä
Kärsämäellä mainita kuin Paavo Väyrynen.
Salon pitäjän Siikajoen Tavastkengässä tavataan Pekka Heikin poika
1582-86. Kymmenyksiä on maksettu. Vuotuisverossa maan-alaksi
merkitty vain 1 1/2 panninmaata, nokkia O, ja karjaa 0, autio, ei
pysty maksamaan velkojaan. Maakirjassa merkitty myös autioksi ja
maksykyvyttömäksi.
Kemin pitäjän Ilmolassa on tavattu Lauri Väyrynen v. 1611.
Siikajoen latvoilta Kestilässä on ensimmäisen kerran tavattu Yrjö
Väyryin 1615 (evp.kapt. Olavi Suorsan tutkimukset).
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VÄYRYSIÄ POHJOIS-KARJALASSA
Mitä tulee siihen, etä Väyryset ovat asuneet Karjalassa jo 1500luvulla, siitä ei ole mitään todisteita. Novgorodin vatjalaisten
viidenneksen verokirja vuodelta 1500 ei mainita Väyrysiä. Saattaa
olla, että 1500- luvun lopulla Kaarle IX annettua luvan muuttaa
Pohjois-Karjalaan,
jokunen
Värynenkin
on
muuttanut
sinne.
Stolbovan
rauhan
jälkeen
tavataan
Käkisalmen
läänissä,
Pielisjärven pogostassa Nurmeksessa, myöhemmin Savitaipaleella
nykyisessä Savikylässä ensimmäisen kerran 1640 maakirjassa populi
Jussi VJeurinen, samoin 1645 maakirjassa jussi Wäyräinen tai nimi
esiintyy muodossa jöns. Nimi on aivan selvästi suomalaisessa
muodossa, eikä Ivan eikä Iivana. Häntäkään ei voida pitää vanhana
karjalaisena vaan muuttajana joko Kainuusta tai Savosta. Jussi on
ollut Pietulan talon isäntänä metsävastimojarvella 1643-87.
Mainittakoon, että myöhemmin Väyrysiä esiintyy myös Juukassa.
Väyrysiä Savossa
Savossa on 1500 luvun alussa asunut Juvan suurpitäjän Joroisten
ja Vesikansan neljännesten raja-alueilla, nykyisen Jäppilän
pitäjän Väyrilän kylässä Antti, Paavo ja Pekka. Antti tavataan
voudintileistä 1541, mutta Paavo ja Pekka esiintyvät vain pa t
ronyyminä.
Antin sukupuuta voidaan seurata yhtäjaksoisesti 1600-luvun
puoliväliin, Juho Antipoika 1541, Juho, Lasse Juhonpoika 1588-1643
ja Olli Lassenpoika 1634 eteenpäin. Olli Lassenpoika tavataan
ensimmäisessä
henkikirjassa
1634
ratsumiehenä
Kaitais
ten
kymmenyskunnassa, merkinällä renki. Ollut ilmeisesti jonkun talon
renki ja suorittamassa ratsupalvelusta isännän sijasta. Seuraavana
vuonna esiintyy jo yhdessä isänsä kanssa väenottoluettelossa
sairaaksi merkittynä. Tämä sukuhaara on ollut varsinainen
maakirjasuku.
Joroisilla asusteli myös 1500-luvun puolimaissa Kosma Paavon poika
1541-47,
Olli
1546-52
sekä
uudelleen
maininta
Ollista
tuomiokirjassa 1562 sekä Matti. Tuomiokirjoissa mainitaan 1562
Olli Matinpoika, 1564 hannu Antinpoika sekä 1565 Paavo Pekan
poika, joka saanut sakkoja, koska ei ollut saapunut väenottotilaisuuteen. Paavo kuitenkin maksanut veroja 1567. Lienevätkö
edellä mainitut Kosma, Olli ja Paavo ne kolmeveljestä, jotka
sukutarinain mukaan saapuivat Kainuuseen, mutta päätyivätkin Pyhäj
arvelle.
V. 1601 Joroisilta tavataan kaksi Juhoa, todennäköisesti isä ja
poika. Lauri Juhonpoika esiintyy kymmenysmiehenä 1603 ja Juho
1604. Tällöin tavataan voudintielissä lukuisia Väyrysiä, Niilo,
Mikko; Pekka Mikonpoika, Matti ja Antti, joista Pekka Mikonpoika
vielä 1611 yhdessä Juho Pekanpojan kanssa. Lauri Juhonpojan ja
Olli Laurinpojan lisäksi Joroisilta tavataan vasta 1630-luvulla
muita Väyrysiä, Pekka Antinpoika, Antti Niilonpoika ja Paavo
Paavonpoika.
Tavinsalmen
pitäjän,
Savilahden
neljänneksen
Jännevirran
kymmeneksessä tavataan 1598 Heikki, Juho ja Antti Paavonpoika.
1600-luvun puolella he esiintyvät Kuopioneimen kymmenyskunnassa
kuten Antti Heikinpoika. 1600-luvun ensimmäisellä vuosikym menellä
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tavataan vielä Olli Vehmasmäen kymmeneksessä. Lisäksi vielä
Savilahden neljänneksessä maininta Pekka VJäuranen - autio 1603.
Vielä 1620-luvulla Kuopion seudulla on asunut Väyrysiä - edellä
mainittujen lisäksi Matti ja Mikko, mutta 1630 luvulla ei enää
löydy kuin Maaninkavedeltä Mikko Laurinpoika ja Juho Ollin-poika.
Lauri oli ilmestynyt 1620 luvulla Maaninkaveden kym menyskunnan
veroluetteloihin.
Valtakunnan sodat vaativat myös veronsa, Antti Antinpoika Kuopion
seudulta mainitaan kuolleeksi Riikassa 1624.
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Väyryset kokoontuvat ensi kesänä Kainuussa
Sukuseura Väyrysten hallitus kokoontui 2 4 . 1 1 . 1 9 9 0
Puolangalla Pohjanportissa. Seuran puheenjohtajana toimii
edelleen metsätalousinsinööri Elias Vayrynen Ämmänsaaresta ja
sihteerinä opettaja Eila Oikarinen Oulusta. Varapuheenjohtajaksi
valittiin hallituksen uusi jäsen rehtori Pentti Väyrynen Kemi
järveItä. Hän on
sukujuhlissa säestänyt musi ikkiesi tyksiä.
Rahastonhoitajaksi valittiin lehtori Antero Väyrynen Puolangalta
Vuosikokous päätettiin järjestää Suomussalmen Ämmänsaareen
kesäkuun 15. päivä. Suomussalmella on 1 7 0 0 -luvulta alkaen
asunut Väyrysiä, joiden jälkeläisiä on paijon seuran jäseninä .
Monet heistä asuvat kaukana juuristaan aina Helsingistä
Sodankylään saakka.
Kokouksessa katsottiin Mikko Moilasen tekemä video
Oulunsalon sukujuhlista. Videota päätettiin tarjota muutamille
kirjastoille, jotta halukkaat voisivat katsella juhlan
tapahtumia. Ensi vuoden puolella saamme videon Puolangan ja
Oulunsalon kirjastoon sekä juhlaesitelmän monisteena.
Logo-kilpailuun on tähän mennessä tullut vain kaksi
ehdotusta. Kilpailuaikaa päätettiin jatkaa.
Se päättyy
3 0 . 4 . 1 9 9 1 Hallitukselle on tullut tietoon, että valmiita
ehdotuksia on. Lähettäkää sihteerille ehdotukset.
Joululehden toimittajina ovat Eija Väyrynen Oulunsalosta,
Mikko Moilanen Muhokselta ja Eila Oikarinen Oulusta. Eija on
lehden päätoimittaja.
Sukuseurassa on jäseniä tällä hetkellä n. 3 0 0 . Seuran
toimintaa on ollut vuodesta 1988, jolloin seura perustettiin
Puolangalla pidetyssä ensimmäisessä sukujuhlassa.
Hyvää Joulua ja kiitokset kuluneesta vuodesta!
Eila Oikarinen
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