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HYVÄT SUKULAISET !

Vuosi 1993 on kulumassa loppuun. Miten lieneekin, että ny
kyvuodet tuntuvat huomattavasti lyhyemmiltä, kuin silloin ennen.
Tämä vuosi jää sukuseuramme historiaan merkityksellisenä sen
vuoksi, että vietimme tällöin vuosikokouksen ja yhteisen illan
vieton lisäksi viisivuotisjuhlaa seuran syntysijoilla Puolangal
la.
Sukuseuran hallitus on päättänyt, että seuraavaa yhdessäoloa
vietämme Tampereella ensi kesänä viikkoa ennen juhannusta. Myös
vuosikokouksen pidämme siellä.
Haluan kiittää teitä hyvät sukulaiset kuluneesta vuodesta ja
toivottaa hyvää ja rauhallista joulua ja menestystä kohta alka
valle uudelle vuodelle !
On arvokasta kuulua sukuseuraan !
VAIMONI JA OMASTA PUOLESTANI TERVEHTIEN !
Elias Väyrynen
puheenjohtaja

Puolangalla 1993:
Elias Väyrynen esittti
Yksinlaulua, säestäjänä
Maire Manninen
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RAKASTUNUT MERCEDES
Oli kiiltävä, ihana Mercedes, tie sileä, aurinko paistoi. Ohi kiitivät
keväiset maisemat. Mies ratissa pullosta maistoi.
Oli nuori ja vallaton Mercedes, tiet mutkaiset suoriksi taikoi. Näytti mittari
ylitse sataa jo, mies kaasua lisätä aikoi.
Ohi kaikesta livahti Mercedes, kun mutkasta metsikön takaa tuli miehekäs
kuormuri hyräillen, niin tyylikäs, harteva, vakaa.
Sitä rakkauden hehkua, Mercedes kun syöksähti kulkijan syliin! Pelti lenteli
uumilta kaunoisen, vei rytinä viestiä kyliin.
Oli sylissä kuormurin Mercedes ja ajaja kirosi: "Lutka!" Hänet peltien seasta
vedettiin tien päätteenä poliisiputka.

Kalevanveikko Wäyrynen
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SUKUSEURA VÄYRYSET R.Y:n PÖYTÄSTANDAARI

Kun kesän 1991 vuosikokouksessa sukuseuralle valittiin logo, oli
yksi sen esille tulleista käyttötavoista sukuseuran pöytäviiri.
Tähän perustuen sukuseuran hallitus päätti ryhtyä tuumasta toi
meen ja pyytää Pirkko Kangasta suunnittelemaan pöytästandaari.
Pirkko suunnitteli ja piirsi kuusi eri vaihtoehtoa pöytälipuksi
sekä erikseen sukuseuran viirin.
Standaarivaihtoehdoista saatiin asiantuntijan ohjeet ja lausun
to:
Standaarissa esiintyvä " vanha W " on sen perussymboli. On tär
keää, että se on muotoiltu sekä mitoitettu normien mukaisesti,
logossamme oleva W on lähinnä fraktur- tyyppiin luettava ja näin
ollen standaarin W tehtiin frakturityypin mukaisena, joten tästä
syystä se poikkeaa eräiltä osin logon " vanhasta W " mallista.
Lausunto tästä vaihtoehdosta kuului:
" Standaarissa on selkeät puhtaat värit, käytetty kultaväri ja
punos antavat sille arvokkuutta sekä hienostunutta näyttävyyt
tä. Uuden V:n vihreä väri ilmaisee nuorekasta, kasvussa olevaa
voimaa ollen myöskin tulevaisuuden ja toivon ilmentäjä.
Standaarin muoto ja mitoitus on normien mukainen."
Standaarin käytöstä:
Pöytästandaaria käytettäessä on muistettava, että se edustaa
samoja arvoja kuin suuretkin liput. Se on juhlava koriste-esine
sukuseuran juhlissa ja sen jäsenten kotona. Sitä käytetään omis
tus laatoin varustettuna arvokkaana huomion- tai tunnustuksen
osoituksena tarkoitusta varten laadittujen standaarisääntöjen
jakoperusteiden mukaisesti luovutettuna.
Samanaikaisesti syntynyt sukuseuran viiri on seuran jäsenten
kotiin kuuluva koriste- ja tunnusesine. Sitä on saatavana oma
kustannushintaan sukuseuran hallituksen jäseniltä.
Hallituksen keskuudessa on keskusteltu logon käyttämisestä
myöskin isännänviirin tunnuksena. Mikäli tällaisen sukuseuran
logolla varustetun isännänviirin hankinnan halukkuutta jäsenten
keskuudessa tuntuu tarpeeksi löytyvän ryhtyy hallitus
toimenpiteisiin asian eteenpäin viemiseksi.
Jorma Kangas
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STANDAARIT 1993

Sukuseura Väyryset ry:n hallitus myönsi kokouksissaan 16.4 1993
ja 28.5 1993 yhdeksän pöytästandaaria seuraavin perustein:
Std nro 1. Sukuseuran logon tekijä Janne Väyrynen
Std nro 2. Sukuseuran pöytästandaarin ja viirin suunnittelija ja
piirtäjä Pirkko Kangas Std nro 3. Sukuseuran
perustamis- ja kotipaikkakunta, Puolangan
kunta
Std nro 4. Sukuseuran perustajajäsen, koko toimita-ajan ansiok
kaasti puhenjohtajan tehtävät hoitanut Elias
Väyrynen
Std nro 5. Sukuseuran perustajajäsen, koko toiminta-ajan sihtee
rinä tehtävät hoitanut, perustavaa laatua olevan
jä-senrekisterin luoja Eila Oikarinen
Std nro 6. Sukuseura-ajatuksen virittäjä, sukuseuran perustaja
jäsen Unto Väyrynen
Std nro 7. Sukuseuran perustajajäsen, koko toiminta-ajan kirjan
pidosta ja talousasioista vastuunkantanut Antero
Väyrynen
Std nro 8. Sukuseuran perustajajäsen, edistänyt merkittävästi
suvun tutkimustyötä julkaisemillaan omiin sukututki
muksiin perustuvia artikkeleita sukuseuran lehdessä
Mikko Moilanen
Std nro 9. Yhteiskunnallisella alueella erittäin merkittävää
arvostusta saavuttanut, sukuseuran ainaisjäsen, kan
sanedustaja, presidenttiehdokas Paavo Väyrynen
Standaarit jaettiin sukuseuran viisivuotisjuhlassa Puolangalla
4.7 1993.
Sukuseuran jäsenet voivat tehdä esityksiä standaarien saajista.
Esityksessä tulee olla tarkat tiedot standaarin saajasta, stan
daari sääntö j en mukaiset perustelut ansioista sekä esittäjän
yh teystiedot. Esitykset tulee lähettää sukuseuran sihteerille.
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LEHDISTÄ POIMITTUA Väyryset Puolangalla 1993

PUOLANKA kirjoittaa 14.7
" Lauantaina 3.7 vuosikokous pidettiin yläasteen auditoriossa
klo 14.00. Sen jälkeen juotiin tulokahvi Pito- ja lounaspalve
lussa. Illalla yhteinen tilaisuus oli ravintola Ponjnaportissa".
"Lauantai-iltana Ruupertti Romppaenen viihdytti ja nauratti juh
livia Väyrysiä. Ruupertti oli ottanut kurttunsa mukaan, beteli
välillä Hiski Salomaata ja selosti värikkäällä tavalla naisten
hiihtoa (Mikko Moilanen)... Raisiolainen Salme Väyrynen lausui
P. Mustapään runon "Linnut" kauniisti eläytyen. Hauskan itsekirjoittamansa "Rakastunut Mercedes" esitti Mynämäeltä juhliin saa
punut Kalevanveikko Wäyrynen. Todella kiinnostava runo".
KAINUUN SANOMAT kirjoittaa 22.7
" Sunnuntaina oli sukujuhla. Siellä jaettiin yhdeksän standaa
ria, jotka oli tehty Janne Väyrysen suunnitteleman logon mu
kaan" .
Kajaanin kirkkoherra Aarne Kyllönen piti luennon Kainuun asu
tushistoriasta .
" Täällä elettiin ekologista luomuelämää sopusoinnussa luonnon
kanssa jo silloin, kun muualla Suomessa uivat vielä ahvenet ja
kuhat"."Kyllönen kohotti kainuulaisten itsetuntoa".
YLÄ-KAINUU kirjoittaa 6.7
"Standaarit saivat sukulogokilpailun voittanut Janne Väyrynen,
sukustandaarin suunnittelija Pirkko Kangas, sukuseuran puheen
johtaja Elias Väyrynen, seuran sihteeri Eila Oikarinen, Mikko
Moilanen, Unto Väyrynen, Antero Väyrynen, kansanedustaja Paavo
Väyrynen ja Puolangan kunta".
"Sukuseuran puolankalaissyntyinen puheenjohtaja, Elias Väyrynen
muisteli sukujuhlan tervevehdyspuheessa suvun merkkihenkilöitä.
Yksi heistä on ollut metsänvartija Antti Väyrynen, joka voitti
1800-luvulla ensimmäiset Suomen mestaruushiihdot...Toinen suvun
merkkihenkilö oli Kajaanin seurakunnan ensimmäinen kirkkoherra
Johannes Väyrynen."
"Kajaanin kirkkoherra,rovasti Aarne J. Kyllönen esitelmöi Kai
nuun asutushistoriasta. Lääkäri Juhani Väyrynen Tampereelta puo
lestaan puhui sukututkimuksesta".
PUOLANKA kirjoittaa No:3 1993
"Standaarit jakanut varapuheenjohtaja Jorma Kangas totesi pu
heessaan, että vanha W-kirjain on suvun ja logon perussymboli.
Lipussa on lisäksi vihreä V-kirjäin.Vihreä väri on tulevaisuuden
ja toivon väri".
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KYSYMYKSIÄ JANNELLE

Janne Väyrynen voitti 1991 Sukuseura Väyryset ry:n
järjestämän logokilpai lun. Hän vastasi muutamiin
kysymyksiin. Samalla hän toivottaa Hyvää ja Rauhal
lista Joulua ja Turvallista Uutta Vuot ta kaikille
sukuseuran jäsenille !

1. KERRO ITSESTÄSI. Olen Heikki Janne Artturi Väyrynen, 16 v. Asun
Järvenpäässä, tänne muutimme tammikuussa 1990 Helsingistä.
Perheeseeni kuuluvat lisäkseni isä Heikki, äiti Sisko sekä sisaret
Johanna, Kaisa ja Saimi.
2. VOITIT SUKUSEURA VÄYRYSET R.Y: LOGOKILPAILUN, MISTÄ SAIT IDE AN LOGOON?
Väyryset r.y:n logon idean sain äidiltäni ja piirsin sen tus sikynillä .
3. MITÄ HARRASTAT ?
Harrastan näyttelemistä,

laulamista ja soittamista (kitara, rummut)

5. TOIVEAMMATTISI ?
Niin kauan kuin muistan, olen haaveillut olevani ammatiltani lentäjä.
6. LEMPIAINEESI KOULUSSA ?
Käyn tällä hetkellä kymppiluokkaa. Lempiaineet ovat vaihdel leet, tällä
hetkellä niitä ovat matematiikka ja fysiikka.
8.

KUINKA HYVIN TUNNET SUKUJUURESI ?
Olen neljännessä polvessa Heikki, mutta vain joka toisen on "lupa" ollut
olla Heikki. Isäni on Heikki Johannes, hänen isänsä oli Heikki Ilmari, ja
hänen isänsä oli Heikki.

10.ASUT JÄRVENPÄÄSSÄ, TUNNETKO MUITA VÄYRYSTEN SUKUSEURAAN KUU LUVIA SIELTÄ
?
Järvenpäässä ei taida asua paljon Väyrysiä, ei ainakaan mi tään
kuuluisuuksia. Naapurikunta vetää voiton, kun siellä asuu
presidenttiehdokas Paavo Väyrynen.
13. MITÄ TOIVOT VUODELTA 1994 ?
Tulevaisuudelta toivon vakaita oloja ja mahdollisuuksia to teuttaa
toiveitaan ja haaveitaan.
14. MILLÄ TAVALLA SUKUSEURAN PITÄISI MIELESTÄSI HUOMIOIDA NUO RISOJÄSENTÄÄN ?
Väyryset r.y:n vuosikokouksen yhteydessä voisi olla erillinen
nuorisotapahtuma.
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SIHTEERIN PALSTA
Vuoden 1993-94 toimikaudelle on tehty muutoksia sukuseuran sih
teerin osalta. Viiden vuoden aikana sukuseuramme sihteerin työt
lisääntyivät valtavasti. Kirjallisen "toimistotyön" ohella on
tärkeää saada tallennettua valokuvia, artikkeleita ja pidettävä
yllä julkaisutoimintaa. Tärkeälle sukututkimustyölle tuntui jää
vän liian vähän aikaa. Niinpä hallitus päätti järjestäytymisko
kouksessaan Oulussa 1.10 1993 jakaa sihteerin työt kahtia.
Koko sukuseuran olemassa olo ajan sihteerinä toiminut Eila Oika
rinen toimii kaudella 1993-94 sukututkimussihteerinä ja vastaa
näin ollen tutkimustyöstä. Eija Väyrynen toimii seuran sihteeri
nä ja toimittaa seuran yleisiä sihteerin tehtäviä. Tehtävän jako
tuntuu helpottavalta ja sukuseura toivottavasti toimii tulevai
suudessa entistä aktiivisemmin.
Sukuseuran hallituksessa toimii edelleen puheenjohtajana Elias
Väyrynen. Varapuheenjohtajana on Jorma Kangas. Muita hallituksen
jäseniä ovat Eila Oikarinen, Margareta Niskanen, Pentti Väyrynen
ja Eija Väyrynen. Antero Väyrynen jatkaa rahastonhoitajana.
Joululehden välissä saamme taas uudet jäsenmaksulomakkeet. Jä
senmaksu on 50 markkaa aikuisjäseneltä. Alle 18 vuotiaat ovat
nuorisojäseniä, eikä heidän tarvitse maksaa jäsenmaksua. Samoin
jäsenmaksusta ovat vapautetut 70 vuotiaat. Vapaaehtoisia jäsen
maksuja sukuseuran kannatusmielessä saa tietenkin maksaa. Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla jäsenmaksun kymmenkertaisena eli
500 markkaa.
Vuoden 1993 jäsenmaksuja on vielä maksamatta! Sen voi suorittaa
vuoden 1994 kanssa yhdessä (muista mainita laskussa). Kaksi
vuotta peräkkäin maksamatta jättäneet putoavat pois jäsenluette
losta. Tilinumero ja pankki ovat valtakunnallisista muutoksista
huolimatta samat vanhat vielä ainakin vuoden eteenpäin:
SSP-PUOLANKA 470070-411587
Jos uutena jäsenenä nimeäsi ei vielä ole joululehden jäsenluet
telossa, voi se johtua siitä, että jäsenmaksut saman vuoden mar
ras- ja joulukuulta eivät ehdi ajoissa toimitukseen. Lehti menee
kirjapainoon marraskuun lopussa.
Väyrysten viiriä on myytävänä hallituksen jäsenillä hintaan 50
markkaa/kpl.
Vuoden 1994 vuosikokousta varten on perustettu toimikunta jär
jestämään kokousta Tampereelle. Toimikunnassa toimivat Juhani
Väyrynen ja Esko Väyrynen Tampereella.
Huomioikaa sihteerien osoitteet ja oikea asiayhteys.
sihteeri
Eija M. Väyrynen
Tullimiehentie 1 G 55
90560 Oulu
p.

(981) 554 23 24

sukututkimussihteeri
Eila Oikarinen
Karjaportintie 18
90140 Oulu
p.

(981) 332 551

RAUHALLISTA JOULUA!
Eija M. Väyrynen
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Sukututkimus - sukuseuran tallenteet kirjaksi
Kun nyt olen viisi vuotta hoitanut sihteerin tehtäviä, on
paikallaan paneutua sukututkimukseen. Sihteerinä toimiessani
opin suvusta paljon sellaista, mikä on arvokasta.
Yksi tärkeä asia on kiinnostus esivanhempiin.
Kyselykaavakkeiden perusteella on voitu koota tietoa eri
sukuhaaroista. Nyt olisi aika miettiä, miten tieto saataisiin
levitettyä seuran jäsenille. On siis aika tehdä julkaisu
Väyrysistä.
Ensi kesänä pidettävässä vuosikokouksessa voitaisiin
yhdessä päättää, millainen kirja tehdään. Jos kaikki tiedot
kirjataan yhteen kirjaan, on tehtävä mahdoton. Toivon seuran
jäseniltä mielipiteitä tästä asiasta. Lähettäkää ehdotuksia
siitä, millainen kirjan tulisi olla ja ketkä olisivat halukkaita
kirjaa toimittamaan. Mikäli halukkaita ei ole riittävästi,
hallitus ottanee tehtäväkseen perustaa toimikunnan tähän
tarkoitukseen.
Tässä muutamia ehdotuksia mietittäväksi. Kirja A sisältäisi
tiedot alusta 1850-luvulle koko Suomesta. Vaihtoehto
edelliselle: kirja Aa sisältäisi tiedot Kainuun Väyrysistä,
kirja Ab Pielisjärven, kirja Ac Pohjanmaan ja Ad muun Suomen
Väyrysistä 1850-luvulle saakka. Kirja B käsittäisi tutkijoiden
julkaisuja valokuvien kera joko kaikista suvun jäsenistä tai
pelkästään sukuseuran jäsenistä. Muitakin vaihtoehtoja on,
joten toivon seuran jäseniltä ehdotuksia mielellääm tammikuun
loppuun mennessä.
Nyt aloitimme lehdessä valokuvien julkaisun 70 ja 90 vuotta
täyttävistä. Tarkoitus on jatkaa kuvien julkaisua siten, että
kerätään 1922 ja sitä ennen syntyneistä Väyrysistä kuvia, jotka
julkaistaan lehdessä, jos kuvan lähettäjä ei sitä kiellä.
Lähettäkää kuvat Eija Väyryselle ja merkitkää kuvaan tiedot
henkilöstä sekä lähettäjän osoitetiedot.
Oulunsalossa meillä oli näyttely tutkimuksista,
julkaisuista, valokuvista ja tauluista. Ehkä piakkoin
järjestämme samallaisen näyttelyn,
jotta seuran jäsenet
voisivat tutustua työn tuloksiin. Seurassamme on kirjoittajia,
runoilijoita, taiteilijoita, puukkoseppiä ja muita kädentaitoa
vaativia harrastelijoita. Tuokaa tuotteita näytteille tai
myytäviksi. Ilmoittakaa etuäteen, että näyttelytilaa voidaan
varata. Puolangalla saimme viime kesänä katsella ja kuunnella
esiintyviä Väyrysiä. Aina kun kokoonnumme, on kiva nähdä ja
kuulla oman suvun ohjelmaa.
Kun teemme julkaisua, jossa on tietoja 1850-luvulle asti,
tarvitaan elävöitystä. Jos kirja on luettelonomainen, se on kuin
luuranko. Tarvitaan lihaa luurangon peitoksi, mitä saadaan
kertomalla henkilöistä tarkemmin. Esivanhemmista on kulkeutunut
juttuja, jotka tulisi tallentaa. Esimerkkinä tässä eräs
esivanhemmistani, joka viimeisinä elinvuosinaan nukkui joskus
arkussa,
joka tehtiin valmiiksi ennen kuolemaa (ainakin
vanhoille). Kysyttäessä, miksi hän nukkuu arkussa, hän sanoi
harjoittelevansa.
Sihteerin tehtävät paisuivat niin, että tutkimustyö jäi
vähälle. Nyt olen tutkinut vuosina 1988 ja 1989 palautetut
kyselykaavakkeet. Sitä nuoremmista kyselykaavakkeista osa on
vielä tutkimatta. Toivon, että kyselykaavakkeet palautettaisiin
Eijalle, jolta saan kopiot tutkimusta varten. Tähän asti eri
haaroja tutkivat ovat saaneet apuja kyselykaavakkeista. Jos
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tutkit tai haluat tutkia jotakin sukuhaaraa, ota yhteyttä Eijaan
tai minuun.
Lokakuussa selailin Oulun maakunta-arkistossa mormonien
sukunimen mukaan tekemää henkilöluetteloa Oulun läänin alueelta.
Kyllä siellä näyttää olevan tutkimista. Mormoneilla on myös
etunimen mukaan tehty henkilöluettelo, joka on mikrofiImi
levy1lä kuten edellä mainittukin.
Eila Oikarinen
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TERVETULOA TAMPEREELLE KESÄLLÄ 94!

Sukuseura Väyryset ry:n ensi kesän vuosikokous pidetään 18.-19. kesäkuuta
Tampereella. Kokouksen ohjelma ja tarkka aikataulu ovat vielä jonkin verran
auki, mutta ohjelmaan sisältyy ainakin opastettu kiertoajelu Tampe reella,
yhteinen illanvietto ruokailuineen ja varsinainen vuosikokous. Vanhoina
"manselaisina"

uskomme,

että

jokainen

vuosikokousvieras

löytää

kaupungistamme jotakin näkemisen ja kokemisen arvoista. Vuosikokouksen
tarkka ohjelma, ajat ja paikat ilmoitetaan sukuseuramme kevät-tiedotteessa,
joka

ilmestynee

Merkkaapa

yllä

toukokuun alkupäivinä.

mainittu

ajankohta

kalenteriisi,

siis

viikkoa

ennen

juhannusta 1994! Mikäli tiedät jo nyt osallistuvasi kesän kokoukseen,
ilmoittaudu joko kokouksen järjestäjille tai hallituksen puheenjohtajalle tai
sihteerille. Sitova ilmoittautumien on hoidettava viimeis tään

sukuseuran

kevättiedotteen ilmestyttyä.

Tampereella
Terveisin

nährään, nääs!

kokouksen järjestäjät:

Esko J Väyrynen

Juhani Väyrynen

Kallioisenkatu 6

Metsänsyrjänkatu 10

A 33530 TRE

33560 TRE

puh. 931-557 470

puh.

931-636 425
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Sukuseura Väyryset ry:n vuosi juhlaesitelmä 4.7.1993
Aarne J Kyllönen: KAINUUN HISTORIASTA JA ASUTTTAMISESTA
Vanhin Suomea koskeva historiallinen asiakirja on niinkin
myöhäi seltä ajalta kuin vuodelta 1171 tai 1172, jolloin paavi
Aleksanteri III lähetti syyskuun 9. päivälle päivätyn ja
allekirjoitetun kirjeen Upsalan arkkipiispalle, hänen
aiipiispoi1leen ja Ruotsin jaarli Guttormille. Se tunnetaan
"Gravis admodum-bu1 lana", koska se alkaa: "Ylen raskas ja
surullinen valitus on esitetty apostoliselle istuimelle siitä,
että suomalaiset aina kun heitä uhkaa vihollisen sotajoukko,
lupaavat säilyttää kristillisen uskon... mutta sotajoukon
vetäydyttyä kieltävät uskon sekä halveksivat ja ankarasti
vainoavat saarnaajia." Paavi oli lisäksi sitä mieltä, ettei
suomalaisille, näille "helvetin lapsille" sovi vielä kristityn
nimi, koska he sitä hyvinä päivinä pilkkaavat ja siihen vain
vastoinkäymisissä turvaavat.
Tuota kyseistä historiallista ajankohtaa vanhemmista
asioista ja tapahtumista on luotava käsitys muiden kuin
kirjallisten lähteiden avulla. Toki on olemassa myöhemmin
kirjalliseenkin asuun laitettua tietoa tuota runsaan 800 vuoden
ikäistä dokumenttia varhaisemmalta ajalta. Kuuluisimpia niistä
ovat Pyhän Henrikin legenda, Novgorodin kronikka, viikinkiajan
saagat ja meillä ennen kaikkea kansallis eepoksemme Kalevala.
Niiden historiallista arvoa ja todenmukaisuutta täytyy kuitenkin
tarkastella tavallista kriittisemmin, vaikka niiden kulttuurinen
arvo on varmasti aivan verraton.
Hyvin käyttökelpoisen ja käytännössä riittävän tarkankin
lähteen tarjoavat arkeologiset kaivaukset ja niiden esiin
tuomien löytöjen vertaileva tutkimus. Viime aikoina on löydetty
myös bysanttilaisista lähteistä Suomenkin varhaishistoriaa
valaisevaa aineistoa. Samoin vanhojen alkeellistenkin
karttapiirrosten vertailuilla saadaan valoa varsinkin keski- ja
varhaisimman uuden ajan asutuksen levinneisyydestä ja
sijoittumisesta. Maastoihin jääneet luonnon muutosten merkit
paljastavat myös monia muutoin esihistorian hämärään jääviä
seikkoja. Muutoin on todettava» että vuosisatoja kansan suussa
suvulta toiselle siirtyneet perimätiedot pitävät yllättävän
hyvin paikkansa, aina kun niitä pystytään tavalla tai toisella
tarkistamaan.
Edellä kerrottujen periaatteiden valossa voidaan todeta,
että Kainuun asutus on itse asiassa Suomen vanhinta. Uusimpien
arkeologis ten löytöjen perusteella jo ainakin 10 000 vuotta
vanhaa. Silloisen jääkauden jälkeisen Yoldiameren ja vesien
kurouduttua myöhemmin Ruotsin ja Norjan keskiosien kohdalta irti
Atlantista, Ancylusjärven ulottuessa Vuokatin rinteille ja
Puolangan vaaroille asti, täällä jo hiihdeltiin peurojen ja
hirvien perässä, valmistettiin kivisiä työkaluja ja tarveesineitä ja käytiin "idänkauppaa" aina Arabiaa myöten.
Bjarmilais- ja lappalaisheimot paimensivat porojaan, kalaste
livat runsailla apajillaan ja harjoittivat "värikal1ioittensa"
katveessa muinaiskalevalaisia rituaalejaan. Silloin ei puhuttu
mitään lamasta ja rakennemuutoksista, vaan elettiin ekologista
luomuelämää sopusoinnussa muun luomakunnan kanssa. Näiltä
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vuosituhansilta ovat peräisin mm. Vuokatin vaaran
kalliorinteillä näkyvät meren aaltojen syövyttämät rantaviivat ja
Jormuan porakaivojen vesistä löytyvät merisuolasaostumat.
Vuoden 990
paikkeilla perustettiin Suomen sukuisten
heimojen asuma-alueiden vaikutuspiiriin Novgorodin
piispanistuin. Näin alkoi järjestäytynyt kristillinen ja
kirkollinen toiminta Suomen itäisten heimojen keskuudessa paljon
aikaisemmin kuin lännessä. Viikinkiajan kauppamiehet olivat jo
aiemminkin tuoneet paitsi kristillisin symbo lein varustettuja
tarvekaluja myös kristillisiä elämänarvoja pitkälle itään
ulottuvilta kauppamatkoiltaan. Novgorodin alaiset suomensukuiset
"korelialaiset"
(karjalaiset)
ja samaa kieltä puhuvat
"jemiläiset" (hämäläiset) ja "sumilaiset" (suomalaiset) olivat
omaksuneet kristil lisen uskon perusteet muodossa, joka salli
kohtuullisen vanhan kaleva laisen pakanuuden ja uuden, mystiikan
sävyttämän kristillisyyden rinnakkaiselon.
Tunnettuahan on. että kelttiläistä syntyperää oleva piispa
Henrik kävi 1100-luvun puolivälissä (1155) järjestelemässä
Suomen kirkollisia oloja roomalaiskatolisen kirkon mallin ja
opin mukaisiksi. Näin alkanut Suomen "länsimaistaminen" tuotti
tuloksia hyvin hitaasti, kuten edellä mainittu paavi Aleksanteri
III:n kirjekin osoittaa. Köyliöläinen Lalli, jonka ruotsalainen
kirkollinen ja valtiollinen propaganda on kuvannut Henrikin
jaloissa viruvaksi pikku paholaiseksi, oli jo ennen Henrikin
tuloa Suomeen kastettu kristityksi, roomalaisen taitavan kirkon
taloudenhoitajan pyhän Laurentiuksen kaimaksi ja hänen vaimonsa
Kerttu pyhän Gertrudin mukaan. Lallin, Kertun ja Henrikin
eräänlaisessa "kolmiodraamassa" olikin ensisijaisesti kysymys
kahden kilpailevan kirkkokunnan ja niiden erilaisen kristinuskon
käytännön sovellutuksen välisestä yhteenotosta, joka päättyi
silloin Henrikin ja vähän myöhemmin myöskin Lallin tuhoksi.
Rooman kirkon opetus ja käytäntö, joka perustui hyvin
pitkälle antiikin ajan filosofin Aristoteleen esikristi11iseen
filosofiaan ja sen pohjalta kehitettyyn skolastiseen teologiaan,
korosti lakia, kuria ja järjestystä. Se juurtui hyvin työläästi
tähän omaperäiseen luonnon läheiseen, ympäröivän luonnon ja sen
voimien kanssa sopusointua etsi vään uskomuskulttuuriin. Jo
niissä rituaaleissa,
joita värikal1ioiden äärellä
harjoitettiin, oli todennäköisimmin kysymys tasapainon etsimi
sestä elämää ylläpitävän luonnon ja sitä elämässään
selviytymisekseen hyväksikäyttäjän välillä. Ilman rukouksia ja
uhreja ei uskallettu verottaa luomakuntaa. Sen maagisilta
voimilta,
jumaluudelta pyydettiin nöyrästi saalista
jokapäiväisen elämän ravinnoksi, mutta kiitokseksi siitä osa
uhrattiin takaisin ravinnon antajalle.
Rooman paavien. Ruotsin hallitsijoiden ja sotaväenkin
avulla Suomi vähitellen pitkin keskiajan loppupuolta
käännytettiin roomalais katolisen kirkon ja Ruotsin jaarlien ja
kuninkaiden alamaisuuteen Karjalan itäosia lukuunottamatta.
Pähkinänsaaren rauhassa 1323 vahvis tettiin paitsi valtakuntien
myöskin kirkkokuntien raja Rajajoelta Pattijoelle. Mistä kohden
raja kulki savolaisten asuma-alueiden pohjoispuolella,
kiisteltiin pitkälle uudelle ajalle asti. Kainuu jäi joka
tapauksessa pitkäksi ajaksi "ei kenenkään maaksi". Se teki
mahdolliseksi monet verisetkin kamppailut tämän alueen
omistuksesta ja nautintaoikeuksista. Toukokuun 18. päivänä 1595
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tehtiin Täyssinässä Inkerinmaalla rauha, jossa Ruotsi luopui
vaatimuksistaan Vienaan ja Aunukseen ja jo keskiajan lopulla
Novgorodin valtaansa alistanut Venäjä oikeuksistaan
Peräpohjolaan ja "Kajanskaja Zemljaan" eli Kainuuseen.
Vuonna 1555 ilmestyi Upsalaan nimitetyn roomalaiskatolisen
arkkipiispan Olaus Magnuksen latinankielinen teos "Pohjalaisten
kansojen historia". Se sisälsi myös seikkaperäisiä Suomea
koskevia tietoja. Siinä kerrotaan mm, että suomalaiset olivat
kääntyneet hitaasti kristinuskoon. Hänen mielestään se johtui
ennen kaikkea Suomen pitkistä etäisyyksistä ja
vaikeakulkuisuudesta. Kansan kalevalaiset uskomukset saivat elää
varsinkin syrjäisimmillä seuduilla melko rauhassa. Lapset
tuotiin kyllä kasteelle pitkistäkin matkoista, mutta "vanhan ja
uuden uskon" sekoittuminen oli hyvin tavallista. Näinhän
Kalevalakin antaa asian ymmärtää vielä vuosisatoja myöhemmin.
Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa alkoi 1550-luvulla aivan
selvästi strategisista syistä asuttaa Kainuuta savolaisilla.
Karjalaiset kauppamiehet, pohjalaiset eränkävijät ja pirkkaoikeuden omistaneet hämäläiset lappalaisten verottajat eivät
katsoneet suopeasti uusia kilpailijoita omilla leipämaillaan.
Pohjalaiset ja "pirkan" eli kuninkaan verotusoikeuden omistavat
hämäläiset olivat saman hallitsi jan alamaisia kuin hämäläisten
ja karjalaisten sekoittumisesta syntyneet savolaisetkin, joten
heidän kiistansa jäivät useimmiten paikallisiksi. Käräjiä kyllä
käytiin kalavesistä, kaskimaista ja karjan laitumistakin.
Pohjalais-pirkkalais-kainulaisgeenejä kantavat Moilaset,
Seppäset ja Väyryset, jotka nousivat tänne Ii-, Kiiminki-,
Oulu- ja Siikajokia pitkin, kohtasivat näillä maisemilla
savolaista geeniperimää kantavia Juntusia, Heikkisiä, Keräsiä ja
Kemppaisia. Kateutta riitti molemmilla puolilla omiksi ja
vieraankin tarpeiksi. Savolaiset olivat tottuneet elämään
kaskeamalla ja tarvitsivat siksi laajoja erämaita.
Alkuperäisväestö lappalaiset työnnettiin armotta pohjoista
kohti, he kun poroineen olivat kaskivi1jeImien rauhalle suureksi
uhaksi, kuten tänäänkin poronomistajat porottomien istutusmetsille. Haittona olivat myös nuo luhtaniittyjen ja
peltotilkkujen lännestä päin tulleet viljelijät, kuten heidänkin
mielestään nuo vierasta "rotua" olevat itsetietoiset ja
jaahatellen puhuvat kaskenkaatajat.
Karjalaiset taas katsoivat Venäjän tsaarin alamaisina, että
ruotsalaiset, joiksi myös Suomen heimoihin kuuluvia Karjalassa
kutsuttiin, tuppautuvat heidän ikimuistoisille nautintamai1leen.
Näin alkoivat ns. "rappasodat", jotka käytiin kiivaimpina
vuosien 1578 -1585 välisenä aikana. Niinä vuosina tuhoutui
Kainuun vakituinen asutus lähes kokonaan. Manamansalon saarelle
vuonna 1559 rakennettu Oulujärven seurakunnan kirkko poltettiin,
pappi tapettiin ja kirkon kello raahattiin aina Vienanmeren
saarelle Solovetskin luostariin asti .
Vuoden 1595 rauhan jälkeen raja rauhoittui niin, että
vuodesta 1598 alkaen Ruotsi saattoi asuttaa Kainuuta uudelleen.
Uudisasukkaille luvattiin houkuttimeksi jopa kuuden vuoden
verovapaus. Se saattaisi olla tehokas keino nytkin maaseudun
asuttamiseksi uudelleen. Uudis asukkaiden hallintoa ja hoitoa
varten perustettiin 1599 Paltamon seurakunta, johon kuului koko
nykyinen Kainuu Vaalan länsiosia lukuun ottamatta. Seurakunnan
keskus oli Paitaniemellä,
jonne alettiin samana vuotena
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rakentaa kirkkoa. Nykyinen Paltaniemen ns. "kuvakirkko" on
rakennettu 1726 ja on kolmas kirkko samalla niemellä hiukan
etäämpänä rannasta kuin aikaisemmat.
Vuonna 1647 Paltamo jaettiin kahteen pitäjään, Paltamoon ja
Sotkamoon. Sotkamoon kuuluivat nykyiset Sotkamon ja Kuhmon
pitäjät. Muu Kainuu jäi kuulumaan Paltamoon. Paltamo jaettiin
edelleen kahdeksi 1786» jolloin uuden pitäjän keskus tuli
Hyrynsalmelle. Siihen kuului koko nykyinen Ylä-Kainuu kokonaan.
Samalla kuninkaallisella päätök sellä vuodelta 1786
suurseurakuntien sisälle perustettiin kuusi kappeliseurakuntaa,
jotka sitten myöhemmin ovat itsenäistyneet omiksi
seurakunnikseen ja kunnikseen. Seuraava vaihe onkin sitten
yhdistellä niitä uudelleen.
Kainuun nykyinen asutus sai siis perusväkensä noin 400
vuotta sitten. Pitkin 1600-lukua tuli kyllä uusia asukkaita jopa
uusia sukuja Kainuuseen varsinkin etelästä ja lännestä käsin,
mutta myös itärajan takaa, kuten Kyllösetkin Kuhmon Lentualle
vuosisadan loppupuolella. Suuri Pohjansota ja sen aikainen
"Isoviha" autioittivat Kainuutakin monin paikoin 1700-luvun
alussa, mutta piilopirteillä säilyi Kainuun perusväestö
melkoisen elinvoimaisena. 1700-luvun loppupuolella tapahtui
kuitenkin uusien sukujen saapumista Ii- ja Kiiminkijokien
vesiteitä myöten sekä Kuitti järven kauppateitä myöten
Karjalasta. 1800-luvun lopulta alkoi sitten väestön siirtyminen
täältä poispäin, kun Amerikka alkoi vetää varsinkin nuoria
miehiä "kultamailleen". Venäjän tapahtumat 70 vuotta sitten
toivat taas muuttoaallon Karjalasta ja 1960-luku meiltä
Ruotsiin.
Monista vaikeistakin ajoista, nälkävuosista ja sota-ajoista
huolimatta Kainuu on säilynyt 1500- ja 1600-luvuilla tänne
muuttaneiden sukujen hallussa. Niinpä suomussalmelaiset ovat
enimmäk seen Juntusia ja Seppäsiä, puolankalaiset Moilasia,
hyrynsalmelaiset ja ristijärveIäiset Keräsiä ja Kemppaisia,
kuhmolaiset Heikkisiä, sotkamolaiset Korhosia, paitamolaiset
Leinosia, vuoli Jokiset Karjalaisia ja kajaanilaiset Rimpiläisiä
ja Härkösiä. Vaalalaisille sopinee tyyppisuvuksi Karppinen ja
Haataja.
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Syntymäpäivä, ja rauita onnitteluja valokuvineen voivat sukulai
set lähettää lehden toimitukselle. Valokuvat arkistoidaan su
kuseuran kansioihin ja niitä käytetään materiaalina suunnitteil la
olevassa kirjassa Väyrysistä.
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