Sisällys
Puheenjohtajan joulutervehdys...

1

Sukukokouksen muisteluita........

2

Victoria......................................_

3

Sattumuksia Savenaholla............

4

Sihteerin palsta...........................

6

Juhlavuoden näyttelystä..............

8

Kaunis kairojen tie (runo)...........,

9

Onnittelut....................................

10

Valtakunnassa kaikki on ...........~

12

Jäsenluettelo...,...........................

13

Joulun odotus (runo)...................

16

Hallitus 1997 -1998
Nassakan emännän jouluvirsi (runo)

Lehden toimitti
Valokuvat

2

Eila K. Oikarinen
Hilkka Möttönen
Eila K. Oikarinen

HYVÄT SUKULAISET
On kesä mennyt, tunne lämpöä en nyt. Näin runoilee lauluntekijä. Mennyt kesä oli
keskimääräistä lämpimämpi. Saimme nauttia runsaista maan antimista. Seuramme
vuosikokouksen pidimme Kajaanissa. Kokouksen jälkeen risteilimme Kouta -laivalla
Kainuun merellä eli Oulujärvellä. Sää oli mitä parhain, mutta osanottajia oli
niukanlaisesti, no hyvä näinkin.
Ensi kesänä kokoonnumme Puolangalle seuran syntysijoille viettämään
kymmenvuotis-tapahtumaa.Todella kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun seuramme
perustettiin Silloin oli väki liikkeellä runsain joukoin, lieneekö ensi kesänä?
Kokoontumisajankohta on heinäkuun toinen viikonloppu, jolloin on myös Puolangan
pitäjätapahtuma eli ROKULI. Seuran hallitus miettii hiki hatussa ohjelmaa
yhdessäolomme ajaksi ja aikoo myös onnistua.
Lopuksi haluan joulun ja uuden vuoden lähestyessä
toivottaa vaimoni Eevan ja omasta puolestani
rauhallista ja hyvää joulua sekä onnea vuodelle 1998.
Tavataan ensi kesänä Puolangalla runsain joukoin!
Monin terveisin

Elias Väyrynen puheenjohtaja
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SUKUKOKOUKSEN MUISTELUITA
Lämmin kesäkuinen lauantaipäivä. Väyryset kokoontuivat Kajaaniin. Aamupäivä meni
kokouksen merkeissä, ltapäivän sai itsekukin käyttää kaupungilla olemiseen. Sitten kokoonnuttiin
kirjastolle, osta lähdimme kohti laivarantaa Siellä meitä odotteli Kouta -laiva, ja niin alkoi
risteilymme Oulujärvellä.
Järvi oli aivan peilityyni. Ihailimme, miten kaunis voi kesäinen järvemme olla. Jokainen mukana
ollut sen huomasi Puheensorinaa alkoi kuulua, ja kokkipoikamme laittoivat ruokaa. Pöytä oli
katettu runsailla antimillaan. Sitten alkoikin nenään tulla kanankoipien ja paistetun makkaran
tuosu. Joku siellä huhuili: Syömään pitäisi tulla. Pian olikin pöydät täynnä ruokailijoita. Täydellä
vatsalla oli hyvä ryhtyä laulamaan.Yhteislaulu raikui; välillä suuta kostutettiin virvokkeilla. Joku
myi arpoja, ja voittojakin tuli.
Päivä alkoi kallistua iltaan. Niinpä laiva kääntyi kohti lähtörantaa Auralaa. Päivä oli antoisa
kaikille mukana olleille.
Näin muisteli Hilkka.

Väyrylänkylän Vartiopirtti, joka on rakennettu vuonna 1932, tunnettiin myös nimellä Salamisen
talo. Vuodesta 1995 kyläläiset ovat talkoilla kunnostaneet taloa. Ensi kesänä Vartiopirtin tulisi
olla kunnostuksen osalta valmis.Kuluneena kesänä kyläyhdistys järjesti Kökkäjäiset, joihin tuli
paljon väkeä. Oli ohjelmaa, yhteislaulua, arpajaisia, puffetti, tikanheittoa, poniratsastusta ja
tanssia. Eiköhän ensi kesänä mennä porukalla, esitetään omaa ohjelmaa ja vietetään rattoisa ilta.
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VICTORIA
Olin ollut pari kuukautta Etelä-Espanjassa, tarkemmin sanottuna Costa del Solilla, kun tämä
tapahtui (Tuon nimen Costa del Soi voisi kyllä vaihtaa vaikka nimeksi Costea del Soi, sillä tätä
kirjoittaessani on satanut päivät aamusta iltaan viikon ajan. Yksi päivä oli vain pilvessä, niin että
seuramme sai vietyä läpi joka lauantaisen petankkiharjoituksen.)
Nautin luonnosta kävelemällä Välimeren rannalla, jossa mitä taitavimmat hiekkataiteilijat loivat
teoksiaan yleisön nähtäviksi. Delfiinit, merileijonat, Poseidon ja merenneidot, lohikäärmeet,
vieläpä itse Buddhakin oli ikuistettu sikäli kuin ikuistamisesta voi puhua hiekan ollessa
kysymyksessä. Rannan kävelykadun toisella puolella asusti lukuisa kissalauma luonnon
muovaamissa onkaloissa. Vanhat mummot toivat kissoille murkinaa. Ohitse juoksentelevat
pienet koirat eivät paljonkaan korviaan lotkauttaneet kissoja nähdessään. Näin muutaman kerran
rotevan miehen, painijaksi aivan passelin, avaavan muovikassin kissajoukon seuratessa silmä
kovana mitä tapahtuman pitää. Mies kaivoi kassista ison joukon kissanruokapurkkeja, alkoi
aukoa niitä ja sanoi selvällä suomenkielellä: "Syökää nyt tarpeeksenne, että jaksatte!"
No niin. Mutta se Victoria. Soitin pojalleni Suomeen ja ilmoitin, että olen ottotyttären onnellinen
omistaja. Tytön nimi on Victoria, ja hänen isänsä on kiinalainen ja äitinsä
espanjalainen.Puhelimen toisessa päässä tuli hetken ajaksi kunnioittava hiljaisuus, jonka jälkeen
poikani kysyi ikäänkuin varmuudeksi. "Mitä sinä sanoit?" Oletin poikani olevan kohta shokissa,
joten aloin selittää: "Täällä olevassa supermarketissa on tapana antaa pistemerkkejä yli tuhannen
pesetan ostoksista. Niin myös minulle. Kun olin jo saanut muutamia, kysyin, että mitäs näillä
sitten oikein tehdään. Liimataanko ne otsaan, vai? Suu vienossa hymyssä kassaneiti ojensi minulle
kortin, johon oli varattu paikat kuudelle pistemerkille. Kun ne olisivat täynnä, saisi hienon nuken
tuhannella neljällä sadalla yhdeksälläkymmenellä viidellä pesetalla.Kortti tuli pian täyteen, ja
täytyihän etu käyttää. Kortissa oli useita kuvia eri nukeista. Victoria -niminen näytti ihan
säälliseltä. Seuraavana aamuna, kun myymälässä ei vielä ollut muita asiakkaita, kiiruhdin kuponki
kädessä kauppaan. Otin hyllyltä yhden kotelon, jonka läpinäkyvän seinämän lävitse kurkisteli
Victoria viekkasti. Kassalle ja ulos mahdollisimman pian, eikä kukaan ehtinyt näkemään.
Apartamentossani otin sitten nuken pakkauksesta. Se oli tehty Kiinassa, ja koska se oli
espanjalaisessa varastossa, voi aivan hyvin sanoa sen äidin olevan espanjalainen." Puhelimessa
kuului syvä helpotuksen huokaus.
Sijoitin Victorian kirjahyllyn päälle seisomaan, sen sievä hattu ulottui melkein kattoon. Siellä se
nyt seisoo Mona-Lisan salaperäinen hymy huulillaan. Sen ilmekään ei värähdä, eikä se ole
näkevinäänkään pientä joulupukkipahaista, jonka sain pikkujouluna lahjaksi, ja joka seisoo
kirjahyllyn toisessa nurkassa, vaan se tiirailee vastapäistä kivitaloa sinisillä silmillään.
Jaa, että saako tässä iässä leikkiä nukeilla? Kaipa se on merkki siitä, että on alkanut toinen lapsuus
tai sitten supermarketin oivallisesta myyntitekniikasta.
Kalevanveikko Wäyrynen
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Sattumuksia Savenaholla
Puolangan Auhonkylään Väyrysen sukua ilmaantui 1800-luvun puolimaissa. Tuolloin isännäksi
Savenahon taloon tuli vuonna 1802 syntynyt Eera Väyrynen. Hän oli lähtöisin Puolangankylän
Puolanka-talosta. Väyryset isännöivät tuota reilun 800 hehtaarin suuruista Saveahoa vajaan sadan
vuoden ajan. Sieltä sukua muutti jatkossa mm. saman kylän Taikkolaan. Eera Väyrysen poika
Eera nuorempi peri vartuttuaan Savenahon isännyyden. Hänellä taas oli Juho-niminen poika, josta
muutama sana tuonnempana.
Savenahon rahakätkö
Elettiin vuoden 1880 kevättalvea. Päivänä muutamana alettiin Savenahon pirtissä tehdä
uuniremonttia. Korjausta varten vanha uuni purettiin kokonaan. Uunin perustuksia kaivelivat
myös muutamat alaikäiset pojankoltiaiset. Yllätyksekseen he löysivät paikalta rahakätkön, jossa
oli 14 kappaletta puolen taalarin ja kaksi kappaletta neljäsosataalarin arvoisia vanhoja
kolikkorahoja. Rahat olivat hyvin vanhoja. Pojat kiikuttivat rahat isäntä Eera Väyryselle, joka pani
ne talteen.
Kohta kylällä levisi tieto tästä harvinaisesta rahalöydöstä. Etenkin Eera Väyrysen velimiehiä Heikki, Jaakko, Esaias ja Aatu - tuo löytö alkoi kiinnostaa, olihan kyse heidän perintömaaltaan
löydetyistä kolikoista. He tulivat kohta ehdottelemaan Eeralle, että eiköhän jaeta nuo rahat!
Mutta kun kyseessä oli vanha rahakätkö, niin kolikoita ei noin vain voitu omia. Ensin niitä piti
tarjota kruunulle lunastettavaksi ja vietävä asia tietoon myös läänin kuvernöörille. Mikäli kruunu
ei lunastusoikeuttaan käyttäisi, niin Väyrysen veljekset voisivat tehdä rahoille mitä lystäävät.
Tuo rahakätkö jäi kaivelemaan vuosiksi kyläläisten mieltä. Sakarin talon isäntä Jaakko Räisänen
halusi päästä osille hänkin. Räisänen muisti, että Savenahon uuninperustuksista oli rahoja ollut
kaivelemassa myös hänen oma poikansa, 11-vuotias Jaakko. Tarkemmin poikaa jututtaessaan
Räisänen sai selville, että tämä oli löytänyt viisi riksin kolikkoa. Aikaa löydöstä oli kulunut kohta
viisi vuotta, kun Savenahon isäntä sai kuulla, että Sakarin isäntä on velkomassa häneltä viittä
riksiä tai niiden arvoa 30 markkaa!
Jouduttiin siis kertailemaan, kuka oikein löysikään kolikoita ja kuinka paljon. Savenahon isäntä
piti puoliaan ja selitti:
"Itsellisen Pekka Keräsen poika Matti ensin löyti kysymyksessä olevat vanhat rahat, ehkä
kantajan pojan onnistui samassa tilaisuudessa itsellensä anastaa viisi kappaletta; mutta koska
rahat luonnollisesti vanhoista ajoista olivat kuuluneet taloon ja poika Matti Keränen ei ollut niitä
vaatinut, piti vastaajan asiamies kantajan kaipuun kokonaan perättömänä ja vaati sen
hylkäämistä".
Savenahon isäntä sai pitää löytörahat. Räisänen ei voinut näyttää niihin
omistusoikeuttaan ja vaade kumottiin.
Savenahon Jussi Amerikassa
Juho ("Jussi") Väyrynen otti passin Amerikkaan 7. joulukuuta vuonna 1906 Oulussa Vuonna 1870
syntynyt Jussi oli tuolloin jo aviossa ja hänellä oli neljä alaikäistä lasta. Vaimo ja lapset jäivät
kotiin, mutta aikomus kenties oli, että hekin menisivät myöhemmin perässä. Juho kuitenkin palasi
myöhemmin takaisin Suomeen ja tuli Savenaholle isännäksi. Eläminen "lännen kultamailla" ei
maistunut hänelle hunajalta. Jälkeenpäin oli Jussi ilkikurisena tuumaillut, että "tuli niin kova
vaimon nuusa, ettei siellä olisi pärjännyt mitenkään!"
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Lähtiessään Amerikkaan Jussi muistutti talon työmiestä, Aittokylästä tullutta Jahvetti Moilasta:
"Hoijahan hyvin tuota minun hevosta ja anna sille aena reilusti jaohoa". Jussin mentyä alkoi talon
vanha Eera -isäntä pihistellä ruokavarojaan ja päätti, että "suolasalakkarillinen jaohoa pitää riitteä
hevoselle viikoksi". Eera piilotti jauhoaitan avaimen.Piikana Savenaholla oli tuolloin Pakolan
Tilta - hänkin kotoisin Aittokylästä Tilta oli kerran ollut lähdössä hakemaan hevosella heiniä
Havukkajokivarresta. Olisi pannut hevoselle aisakellon, mutta vanhaisäntä oli senkin piilottanut.
Tuosta suivaantuneena Tilta pani lehmänkellon reenaisan nokkaan ja lähti ajelemaan. Ja kello
moikui!
Jussi oli talon ainoa aikuiseksi varttunut poika. Eera -niminen veli oli hukkunut poikasena
vuonna 1882 Ohtalampeen. Jussi toivoi saavansa Savenahon itselleen aikuistuttuaan.
Vanhemmat kuitenkin edellyttivät, että tyttärille on annettava lainmukaiset sisarosuudet.
Tilanpitoon liittyneet epäselvyydet saivat Jussin lähtemään meren taa onnea etsimään.
Amerikan reissu kesti parisen vuotta. Jussi meni ensin Oulusta junalla Hankoniemeen, sitten
laivalla Lontooseen. Sieltä matka jatkui mantereen yli Liverpoolista Hulliin, josta edelleen
laivalla Kanadan Halifaxin kautta Michiganin Calumetiin (Hancock). Meren ylitys kesti kolmisen
viikkoa. Mieleen Jussille olivat jääneet etenkin valaat merellä ja eläintarha Englannissa.
Amerikassa Jussi työskenteli kaivoksella. Kun tienestejä alkoi olla kasassa riittävästi, niin hän
kirjoitti kotiin kirjeen, jossa ilmoitti matkatikettien olevan varattu Maria-vaimolle ja lapsilleen.
Mutta anoppi ja appiukko saivat puhutuksi vaimon ympäri, eikä tämä tohtinut lähteä ollenkaan.
Amerikan valloitus tyssäsi siihen, kun Jussikin palasi kohta Suomeen. Myöhemmin hän kertoili
matkoistaan kotiväelle kaikenlaista - kapakkajuttujakin, jotka tietenkin olivat vanhemmalle väelle
kauhistus. Muistoina Jussi toi reissustaan mm. kultaisen taskukellon.
Jussi oli kova tekemään työtä. Vaikka oli pienikokoinen, niin silti tiitterä ja sinnikäs mies. Hän tuli
uskoon 25 -vuotiaana ja säilytti vakaumuksensa elämänsä ehtoo puolellakin. Jussi ei ollut kovin
innokas maanviljelijänä, mutta sitäkin enemmän taisi kaikenlaista muuta työtä: teki näppärästi
mm suutarin, sepän ja kirvesmiehen hommia. Jussi kuoli muutama vuosi sotien jälkeen.
Mikko Moilanen
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SIHTEERIN PALSTA
Taas on vuosi vierähtänyt, mutta kaksi vuotta joululehden ilmestymisestä. Nyt se sitten ilmestyy!
Sen tekeminen ei ole suuri juttu, mutta postittaminen tuottaa joskus joulumaisen kiireen.
Toivottavasti tämä lehti ehtii ajoissa jakeluun. Kirjoitukset tähän lehteen olen joutunut pyytämään
muutamilta aktiivisilta jäseniltä, ja päätin täydentää omilla tiedotteilla sekä entisellä materiaalilla.
Nyt lähetetty lehtimateriaali alkaa olla käytetty, joten jäsenet hyvät: Lähettäkää kirjoituksia!
Ensi helmikuussa sukuseuran hallitus käsittelee juhlalehden sisällön, nimeää lehtitoimikunnan
sekä juhlatoimikunnan. Minut viime kokous valitsi juhlajärjestelyjen vastaavaksi. Yritän ottaa
mahdollisimman paljon seuranjäsenten toivomuksia huomioon. Kesällähän jo vuosikokous antoi
eväitä juhlajärjestelyihin.
Hallitus päätti lokakuisessa järjestäytymiskokouksessaan 10 -vuotisjuhlan pitopaikaksi
Puolangan, sillä siellähän sukuseura sunnuntainalO. heinäkuuta 1988 päätettiin perustaa.
Vuosikokous pidetään lauantaina 11. heinäkuuta yläasteen auditoriossa. Samaksi illaksi
Puolangalla on Rokuliin liittyen toritanssit, luultavasti. Suunnitelmissa on, että Väyrylänkylälle
Vartiopirttiin järjestetään iltamat, joihin sukuseuran jäseniltä saadaan ohjelmaa, luulisin.
Sunnuntaina juhla alkaa jumalanpalveluksella ja kunniakäynnillä sankarihaudalla. Juhlaateria on yläasteen ruokasalissa, 10 -vuotisjuhlat liikuntasalissa ja päätöskahvit ruokasalissa.
Yläasteelle järjestetään näyttelyitä, ja omiakin tuotteita voi tuoda myyntiin, kun ilmoittelee
Eijalle ajoissa järjestelyjä varten.
Puolangalla on pitäjäntapahtuma Puolangan Rokuli samanaikaisesti. Väyrysillä on mahdollisuus
osallistua sen tapahtumiin. Ensi kesänä Rokuli on saamieni tietojen mukaan kulttuuripainotteinen.
On luultavaa, että Askanmäelle järjestetään tapahtumia. Mikäli on halukkaita, järjestetään
lauantaiksi autoretki, joka alkaa aamulla Paljakasta. Käydään Hepokönkäällä, tutustutaan
kirkonkylään. Retki on maksullinen, mihin maksuun sisältyy kahvit, automatka ja ruoka. Ottakaa
yhteyttä mahdollisimman pian, että tiedän tehdä järjestelyjä. Enempää minulla ei tällä hetkellä ole
tietoja Rokulista.
Eeva Pietarila on lupautunut kokoamaan Puolangan kirjastoon isänsä Eetu Väyrysen valokuvista
näyttelyn, joka käsittäää Puolangan kirkonkylän maisemineen ja henkilökuvia. Näyttelyä varten
on varattu Puolangan kirjasto heinäkuun ajaksi. Jos sinulla on kuvia tähän näyttelyyn, ota yhteys
Eeva Pietarilaan, jonka osoitetiedot ovat hallitusluettelossa. Eetu Väyrynen kuvasi paljon tämän
vuosisadan alkupuoliskolla myös rippikoululaisia. Koska ei ole varmuutta, onko kirjasto auki
rokulipäivinä, järjestetään yläasteen tiloihin muutaman kuvan valokuvanäyttely.
Eija M. Väyrynen huolehtii muista yläasteen tiloihin tulevista näyttelyistä, joista tässä lehdessä
toisaalla Eijan kirjoitus.
Muistan vieläkin, kuinka Simo Hiltunen, Puolangalla 1988, soitteli hanurillaan, Kantolan
sisarukset soittivat ja lauloivat, Alamäen Väyryset huolehtivat säestyksestä.samoin Pentti säesti,
ja puheita kuunneltiin. Nyt tiedustelen seuranjäseniltä ohjelmaa sekä sukujuhlaan että iltamiin.
Seuran historiikille pitäisi saada kirjoittaja, että voidaaan esittää juhlassa. Ilmoitelkaa,
mieluummin jo tämän vuoden puolella, mitä ohjelmaa esitätte. Sihteerin töitä hoidan tämän
vuoden loppuun, jolloin Eijan tuuraaminen päättyy.
Juhlalehteen tulevat muistelukset, runot, sukututkimukset ja muut kirjoitukset olisi syytä lähettää
mahdollisimman pian, sillä aika rientää, eikä lehden toimitus kädenkäänteessä pysty lehteä
kokoamaan. Lehden tulisi olla jo kesäkuun alkupuolella jäsenillä luettavana. Arvelisin, että
lehtimateriaali tulee olla sihteerillä huhtikuun alkupuolella.
Olen mukana Puolangan kotiseutuyhdistyksessä, joka suunnittelee retkipäiviä vuoden 1999
valtakunnallisiin kotiseutupäiviin, jotka ovat elokuun alussa Kainuussa. Jos sinulla on materiaalia,
tietoja ja valokuvia menneiltä ajoilta tai jotain muuta säilytettävää, ota minuun yhteyttä näissä
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asioissa. Puolangan kotiseutuyhdistyksen museoteemana on suksiperinne. On saatu aineistoa
suksisepistä ja heidän ansioistaan. Kirkonkylällä nyt kunnostetaan Aspin taloa Kukkulaa, joka on
nyt kunnan omistuksessa.
Ensi vuonna Väyrylänkylän kyläyhdistyksen kirjatoimikunta saanee valmiiksi kyläkirjan, joka
on ennakkomyynnissä elokuun loppuun asti. Jos sinulla on materiaalia, jota tarjoat kirjaan, ota
yhteyttä. Haastattelut ovat jo loppusuoralla, ja kokoaminen meneillään.
Suomessa maaseudun lähiosoitteet ovat muuttuneet. Enää ei ole käytössä PPA, vaan tilalle
ovat tulleet uudet tienimitykset sekä numerot kirjaimineen, joista ilmenee mm. talon etäisyys
tien alkuristeyksestä. Maksaessasi jäsenmaksua lähiosoitteen voit ilmoittaa tiedonantoja kentässä. Aina eivät tiedonannot ole tulleet tiliotteen mukana perille. Jos maksat jäsenyytesi
muulla kuin lehden välissä olevalla tilisiirrolla, ole hyvä ja merkitse jäsennumero
tiedonantoihin. Se helpottaa sekä rahastonhoitajan että sihteerin tehtäviä. Osoitteenmuutokset
olisi paras ilmoittaa sihteerille postista saatavalla ilmaisella kortilla. Näin varmistat, että
sukuseuran posti tulee perille. Vielä on muutamia jäseniä, joilta ei ole saatu kyselykaavaketta.
Ole hyvä ja ilmoita syntymäaikasi ja -paikkasi sihteerille. Jos jäsenmaksuasioissa on jotain
epäselvyyttä, ota yhteys mahdollisimman pian sihteeriin tai rahastonhoitajaan.
Rahastonhoitajana on Eeva Väyrynen, osoite Petkelkatu 1 B, 89600 ÄMMÄNSAARI. Eevan
puhelinnumero on 08 - 711 042, ja samasta numerosta vastaa myös puheenjohtaja Elias
Väyrynen.Seuran varapuheenjohtajana on Taisto Väyrynen Kempeleestä, sihteerinä on tämän
vuoden loppuun Eila K. Oikarinen ja ensi vuoden alusta Eija M. Väyrynen.
Sukuseuran tili on Puolangan Postipankissa nimellä Sukuseura Väyryset ry. ja tilinumero on
PSP 80 0019 - 79 250 975. Seuran sihteerin puhelinnumero on 08 - 5542 324 ja minun 0400 287 406 tai 049 - 287 406. GSM -numerosta tavoitat minut parhaiten, sillä olen hyvin
liikkuvaista sorttia, mikä johtunee osittain sihteerin tehtävistä, kesämökin läheisyydestä ja
kuntoutuksesta.
Toivon seuranjäsenille Rauhaisaa Joulua ja
Onnea tulevalle juhlavuodelle.
Eila K. Oikarinen
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JUHLAVUODEN NÄYTTELYSTÄ
Sukuseura täyttää tulevana vuonna kymmenen vuotta. Tällöin vuosikokouspaikkana on
sukuseuran kotikunta Puolanka. Vuosikokous järjestetään 11. -12. 7. 1998, jolloin Puolangalla
on myös muita oheistapahtumia mm. Puolangan kuuluisat rokulit.
Tarkoituksenamme on järjestää vuosikokouksen yhteyteen suvusta kertova näyttely. Siispä
sukututkijat ja muut suvun vaiheista kiinnostuneet,ottakaa yhteyttä tulevan vuoden alussa
näyttelyvastaavaan, jotta saamme esille sukumme eri haarojen sukupolvitauluja Näyttelyä
varten on varattu erityinen tila, johon saamme sukutaulut esille.
Tarkoitus on laittaa myös esille valokuvia suvun henkilöistä ja tapahtumista, jotka liittyvät
meihin läheisesti. Vanhat valokuvat, lehtileikkeet, asiakirjat, kirjat, esineistö ym. on tarkoitus
saada vuosikokouksen yhteyteen esille, mahdollisesti suurennettuina valokopioina kuvista tai
alkuperäisinä, jolloin ne sijoitetaan lasivitriineihin. Kaikki alkuperäinen materiaali palautetaan
sen oikealle omistajalle.
Toivon yhteydenottoa toivomuksista vuosikokousta varten. Esitykset ja esitelmät ovat
tervetulleita. Mitä aikaisemmin saamme niistä tiedon, sen paremmin vuosikokoustoimi-kunta
pystyy huomioimaan toiveet ja järjestelemään asiat.
Toivotan hyvää joulua ja uutta alkavaa vuotta. Eila K. Oikarinen toimii hallituksen sihteerinä
vuoden loppuun asti, josta minä jatkan taas uuden vuoden puolella uusilla voimilla.
Eija M. Väyrynen
Näyttelyvastaava
Puh. 08 -5542 324
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KAUNIS KAIROJEN TIE
LAPIN KUUHUT KAI KULLANNUT POLKUNI LIE
LÄPI KULJEN MÄ KAIROJEN TIEN
POHJAN TUULET KUN RAIVOTEN LYÖ
JA ON KAIROILLA POHJOLAN YÖ
KAUNIS KAIROJEN TIE YLI TUNTURIN VIE
KUU JA TÄHDET VAIN SEURAANI LIE
KAUNIS KAIROJEN TIE YLI TUNTURIN VIE
KUU JA TÄHDET VAIN SEURAANI LIE
TAI K ARUMPUJEN SOITON SIEL KUULLA MÄ SAAN
YLI KULTAISEN KAIROJEN MAAN
YLI TUNTURIN YLI LAAKSOJEN SAAN
KUULLA SOITTOA POHJOLAN MAAN
KAUNIS KAIROJEN TIE YLI TUNTURIN VIE
KUU JA TÄHDET VAIN SEURAANI LIE
KAUNIS KAIROJEN TIE YLI TUNTURIN VIE
KUU JA TÄHDET VAIN SEURAANI LIE
SITÄ TUNNETTA EI MIKÄÄN KORVATA VOI
MIKÄ RINNASSA SYKKII JA SOI
SE ON TUNNETTA KAIROJEN KULTAISIEN
SE ON TUNNETTA RAKKAUDEN
KAUNIS KAIROJEN TIE POLKU HUIPULLE VIE
KUU JA TÄHDET VAIN SEURAANI LIE
KAUNIS KAIROJEN TIE POLKU HUIPULLE VIE
KUU JA TÄHDET VAIN SEURAANI LIE
San: Vilho F. Kuronen

Säv: Vilho F. Kuronen
Sov: Taito Vainio
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Valtakunnassa kaikki on ...
Mikko Moilanen on kirjoittanut vanhoihin tietoihin perustuvan teoksen "Lippolan Paha-Paavo"
Nykyajan miehet ovat maitonaamoja Paavon rinnalla.
Veljeni Eero Väyrynen on ollut vastaavana mestarina lumikirkon rakentamisessa Helsingin
Senaatintorille. Asiasta kertoi televisio ja Helsingin Sanomat. Ulriika Eleonoran puukirkko sijaitsi
samalla paikalla sata vuotta, Isovihan jälkeen. Viimeistään vuonna 2000 lumikirkko rakennetaan
uudelleen, mutta suurempana. Rakentamisidea on Helsingin rakennusmestarien!
Samasta kylästä kuin minä on kotoisin serkkuni poika Eero Väyrnen, joka viime maaliskuussa
voitti seiväshypyn EM -hallikilpailun Birminghamissa sarjassa 50 -vuotiaat. Tulos tiukassa
loppukilpailussa oli 360. Pituuden tulos 559 riitti viidenteen sijaan.Eero Väyrynen on kaikkien
aikojen ensimmäinen kainuulainen veteraaniyleisurheilun Euroopan mestari, tiesi Kainuun
Sanomat kertoa.
Irja Hakola Espoosta on tutkinut ahkerasti Juuan Väyrysten sukuhaaroja. Häneltä sihteeri on
saanut yli viisikymmentä sivua valmista materiaalia tulevaa sukukirjaa varten.
Lauri Kiviniemi järjesti meille vuosikokouksen päätteeksi hienon retken Kouta -laivalla
"Kainuunmerelle". Historiantutkijana työskentelevä Kiviniemi saa vamiiksi itsenäisyyspäiväksi
300 -sivuisen kirjan "Kainuun urheilun historia". Toinen osa kirjasta ilmestyy myöhemmin. Kirjan
hinta jää alle 200 mk, ja sitä voi ostaa Kainuun Liikunta ry:ltä ja kirjakaupoista.
Ensimmäiset Finlandia junior -palkintoehdokkaat asetettiin. Kuusi kirjaa kilpailee parhaillaan 150
000 markan voitosta. Mukana kilpailussa ovat Taru Väyrynen & Tarmo Väyrynen kirjalla
"Kuningastie" (Vuorileijonan varjo 2). Toivokaamme menetystä!
Liisa-Mari "Lilli" Sneck sai viime toukokuussa Tampereella komean pokaalin, jääkiekossa.
Kotipihalla Kontulassa alkanut maalivahdin homma on hanskassa, ja kunto on kohdallaan.
Toivotaan, että näemme Lillin Naganossa jäällä maalin edessä tarkkana vahtina!
Vanhin sukuseuramme jäsen Naemi Nuutinen on täyttänyt 95 vuotta. Onnittelut!
Valtakunnassa on tapahtunut paljon muutakin, mutta sihteerin muisti ei tällä kertaa riitä
enempään. Lehdissä ja muissa viestimissä on kyllä tietoja; mutta sihteeriä voi kyllä informoida
kirjeellä, mitä valtakunnassa tapahtuu tai on tapahtunut.
Eila K. Oikarinen
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