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Majoitus ja ruokailu kylpylähotelli Edenissä
Edenin tarjous majoituksista ja ruuasta:
Majoitus € 125.00 / 2 henkilöä / vrk / kahden hengen Standard-huoneessa
€ 110.00 / 1 henkilö / vrk / yhden hengen Standard-huoneessa
€ 15.00 / 1 henkilö / vrk / lisävuoteessa
€ 145.00 / 2 henkilöä / vrk / kahden hengen Superior-huoneessa
€ 135.00 / 1 henkilö / vrk / yhden hengen Superior-huoneessa
€ 15.00 / 1 henkilö / vrk / lisävuoteessa
- Superior-huoneet ovat 8m² tilavampia huoneita, joissa on huonekohtainen
ilmastointi ja lämmönsäätö.
Ruokailu € 19.00 / henkilö / päivällinen noutopöydästä (klo 16-21)
o Tarjolla runsas alkuruokapöytä, liha- ja kalapääruoka sekä kahvi/tee,
keksejä, hedelmiä ja makeisia
Autopaikoitus

Hotellissamme on ilmaisia parkkipaikkoja reilut 200 kpl.

Sukuseuralle ainakin alustavat ilmoittautumiset juhlaan osallistumisesta toivotaan tammikuun
loppuun mennessä sihteerin postiin: sukuseura@vayryset.fi
Tarjouksia voi katsoa Edenin sivulta: www.sokoshotels.fi/hotellit/oulu/eden/tarjoukset/
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Puheenjohtajan tervehdys
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta sukuseuran perustamisesta ja juhlistamme sitä
sukuseuran "veteraanien" toivomuksesta kylpylähotelli Eedenissä Oulussa lauantaina 13.7.2013.
Toivomme runsasta osanottoa. Sukuseuran alkutaipaleella osanotto kokouksiin oli runsasta ja
Oulun Eedenissä meitä oli aikoinaan satakunta. Hallitus järjestää puitteet, mutta toivomme
esiintyjiä. Samoin toivomme vuosijuhla tiedotteeseen kirjoituksia, tarinoita tai muita
mielenkiintoisia tapahtumia suvun keskuudessa. Jotkut amerikkalaiset ovat jo varanneet
lentoliput.
Olemme avanneet sukuseuran kotisivuille keskustelupalstan, jonka toivomme innostavan
nuoriakin mukaan sukuseuratoimintaan. Siellä voisi esittää tarinoita suvusta, suvun henkilöistä,
sukutauluista ja muusta sukuun liittyvästä sekä sukuseuran tulevasta toiminnasta. Se voisi toimia
myös keskustelupalstana.
Judy (Maynard) ja Gus Kaliforniasta olivat sukuseuran vieraana Taiston ja Raijan kotona, missä
saimme nauttia heidän vieraanvaraisuuttaan. Matka Tampereelta Ouluun kävi rattoisasti
jutellessa, vaikka huonolla Englannin taidollani ei aina kuullut tai ymmärtänyt, mitä Judy sanoi,
mutta Gus huomasi asian herkästi ja esitti asian ymmärettävästi. Taisto ja Raija käyttivät heitä
Judyn esivanhempien asuinpaikolla Suomussalmella, jossa myös Eeva oli oppaana. Kiitokset
heille. Heidän matkansa jatkui sitten Joulupukin maahan Rovaniemelle ja edelleen Norjan kautta
Espanjaan, mistä Gus'in suku oli peräisin. Gus'in suvussa on Amerikassakin säilynyt vanhan
kotimaan kieli Espanja, jota puhutaankin melkein toisena kielenä USA:n etelä-valtioissa. Judy
kertoi, että he Johanna Väyrysen ja Juho Kemppaisen jälkeläiset järjestävät tapaamisen ensi
kesänä, johon minä kehoitin heitä järjestämään Amerikan Väyrysten tapaamisen. Keskutelussa
kävi jälleen ilmi, että on käyty samaa koulua South-Dakotassa tietämättä, että ollaan samaa
sukua.
Taitelija Maire Manninen on suunnitellut isännänviirin, jonka tilauksesta saa lähemmät tiedot
sihteeriltä.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta
Merry Christmas and Happy New Year

Väyrysniitin tekeminen
Asiakirjat ja kirjoitusten kokoaminen:
Kannen kuva:
Kirjoittajat:

Eeva Väyrynen
Maire Manninen
Juhani Väyrynen, Judith Maynard, Lillian
Hoika, Eeva Väyrynen, Markku Kovaniemi,
Sauli Paavola

Taitto ja tulostus:

Sauli Paavola / ZalePrint
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Sihteerin palsta
Syksyiset terveiset Suomussalmelta!
Viime kesänä oli kokous Jyväskylässä ja hallitus on suunnitellut juhlakokousta ensi kesäksi
Ouluun. Jyväskylän kokouksessa valittiin hallitukseen uusiksi jäseniksi Harri Asikainen
Jyväskylästä ja Juhani Väyrynen Helsingistä.
Juhlakokouksesta:
Juhla pidetään Sokos Hotelli Edenissä Oulussa lauantaina 13.7.2013 klo 12,00. Nyt voit
merkitä jo kalenteriin sukujuhlapäivän! Juhlatoimikuntaan on valittu Maire Manninen, Pentti
Väyrynen (Kemijärvi), Sauli Paavola ja Taisto Väyrynen. Oheisohjelmana voi tulla esim.
kiertoajelua, kesäteatteria tai muita tapahtumia.
The Family Society banquet meeting will be held in Oulu 13.7.2013.
Lehtiartikkeleista:
Iloksemme olemme saaneet taas Amerikasta pari kirjoitusta lehteemme. Lillian Hoika on
kertonut isoäitinsä Mathilda Wäyrysen historiasta ja Judith Maynard omista
isovanhemmistaan. Molempien isoäiti on muuttanut Amerikkaan Suomussalmelta.
Toivon, että saamme teiltä hyvät sukuseuramme jäsenet lisää juttuja lehteemme.

Myytäviä tuotteita:
Sukukirjoja ”Wäyrysniitti Juuret” on vielä muutamia jäljellä. Kirja maksaa 60,00 euroa ja
lähetyskuluja peritään 10,00 euroa.
Pieniä viirejä on myös. Siitä on kuva kotisivullamme. Viiri maksaa 5 euroa.
Isännän viirejä voi tilata suoraan lipputehtaalta.
Siellä on valmiiksi sukuseura Väyryset ry:n malli. Tieto tilauksesta on ilmoitettava sihteerille.
Talous:
Sukuseuran talous on tällä hetkellä melko hyvä. Kirjojen myynti on tuottanut rahaa. Tulossa on
kuitenkin toinen tappiollinen vuosi juhlien järjestämisen takia. Sitten on jo 2014 varsinainen
sukukokous. sekin voi aiheuttaa tappiota kyseiselle vuodelle. Toivon, että saamme jäsenmaksuja
riittävästi taataksemme toiminnan jatkamisen. Lahjoituksia otetaan vastaan!
Mukavaa joulunalus aikaa ja hyvää Joulua sekä onnellista uutta vuotta!
Eeva Väyrynen
sihteeri
Helsingin Lipputehdas Oy
Karvaamokuja 4
FIN-00380 Helsinki
puh. +358 9 561 7220
fax. +358 9 561 72250
www.helsinginlipputehdas.fi
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013
1 YLEISTÄ
Tarkoituksena on tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa ja edistää yhteishenkeä ja kiinnostusta suvun
yhteistä historiaa, mutta myös tulevaisuutta kohtaan.
Tutkitaan mahdollisuutta perustaa nuoriso-osasto.
2 TOIMINTA
Sukuseuran jäsenistöä kannustetaan osallistumaan aktiivisemmin sukuseuran toimintaan,
sukuseuran lehden julkaisuun, ehdottamaan aineistoa kotisivuille ja sukututkimukseen
Väyrysniitissä ja kotisivuilla voisimme julkaista merkkipäivätapahtumia ja –uutisia, sekä muita
juttuja.
Sukuseura järjestää 25-vuotis juhlan.
3. TAVOITTEET
Jäsenmäärän kasvattaminen. Jäsenmaksujen saaminen kaikilta maksuvelvollisilta jäseniltä, jotta
voisimme kehittää toimintaamme. Yhteydenpidon helpottaminen esim. sähköpostiosoitteiden
muodossa
Kirjojen myynti.
4. KOKOUSTOIMINTA
Hallitus pitää kokouksia tarvittaessa. Tilikokous on helmikuussa. Yleiskokousta ei pidetä
vuonna 2013. Juhlatiedote lähetetään toukokuussa ja joulutervehdys marraskuussa.
HALLITUS

Sukuseura Väyryset ry.
Kotisivu: www.vayryset.fi
Sähköposti: sukuseura@vayryset.fi
Ylläpitäjän sp: yllapito@vayryset.fi
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY
TALOUSARVIO 2013
TULOT

€

Jäsenmaksut
Kirjatulot 5*60
Viirit 2x5
Korkotulot

MENOT

1300,00
300,00
10,00
60,00
1670,00

Tiedottaminen
Toimisto- ja postikulut
Pankkipalvelumaksut
Kokousmatkat ja -kulut
Muistamiset
Menot viireistä
Kirjamenot 5*20
Muut kulut: Juhla
Tilikauden alijäämä

Sukuseuran tuotteita myytävänä
Sukukirja: Wäyrysniitti Juuret
60 €
Sukuviiri (n. 30 cm korkea)
5€
Kokousvideot DVD
5€
Jäsenmaksu: alle 30 vuotiailta
5 € / vuosi
muilta
10 € / vuosi
Isännänviirin voi itse tilata Lipputehtaalta
Helsingin Lipputehdas Oy
Karvaamokuja 4
FIN-00380 Helsinki
puh. +358 9 561 7220
fax. +358 9 561 72250
www.helsinginlipputehdas.fi

Isännänviirien hinnat
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€
1200,00
350,00
95,00
220,00
150,00
10,00
100,00
300,00
-755,00
1670,00

My husband and I went to Finland
I have always been a bit jealous of my husband. He has an unusual last name [Gurule] (Table
1330) and is able to trace his ancestry back ten generations. Everyone with his last name is related
to the same Frenchman who was a sailor on La Salle’s last expedition in the late 1600s to what
was to become the United States.
As for me, on my father’s side I knew my great-grandparents came from England to work the
copper mines in Michigan. On my mother’s side, they came from Finland, became farmers in
South Dakota, but I didn’t know if they had been farmers in Finland or why they left.
To me, it must have taken unimaginable courage to leave home presuming they would never see
home again. Leaving all they knew, their family and friends – to go on a difficult ship ride, to a
place they knew little about and start life all over again. Awe-inspiring, scary and hopefully a bit
exciting!
I have always been proud to be a Finn. The cultural and language independence of Finns, despite
being ruled for centuries by Sweden and Russia, their courage in war, the high literacy rate, the
integration of women in government and occupations long before other countries, the
independent spirit of sisu – so much to be proud of. However, I never thought I would learn
about my family history as I do not speak or read Finnish.
My sister, Susan Willard (Table 1331, pictures p. 96 and 493), has done some genealogy research
and was put in touch with Juhani Våyrynen several years ago, submitting pictures and other
information that appears in his book Wåyrysnitti Juuret. Thanks to that long ago connection and
she forwarding me his e-mail address, many mysteries have been resolved.
When my husband and I went to Finland in September, Juhani met us on the train to Oulu where
we met and were hosted by Taisto and Raija Våyrynen. They generously drove us the 200 km to
the community my grandparents came from Suomussalmi. There Eeva Våyrynen showed us the
farm where my Grandma grew up (the house is gone, but the land is still a farm) and took us to
the site of and memorial for the Battle of Suomussalmi in 1939-40. As my husband said after,
those two days will stay in our memories for the rest of our lives!
Our family is in the Juhani’s book, which he generously gave to me, between Tables 1320 (our
Grandma Johanna Våyrynen Kemppainen – changed in America to Kemp) to Table 1331, plus
Table 1042 and 1043. There are pictures of my mother, Sadie Kemp Maynard, on pages 96, 422
and 493. She died in 2006.
Interestingly, prior to the 2004 reunion picture on page 96, my cousin Janice Evens (Table 1322
with picture on page 490) was telling her postman in Bismarck, North Dakota that she was going
to Lake Norden, South Dakota for the event. It turned out that he, Lyle Wayne Wilen (Table
1373 and 1379) is the grandson of Kristiina Våyrynen (Table 1332) who immigrated to
American with her sister, my Grandmother! Her daughter Mamie Florence Bakkila (Table 1373)
is his mother who still lives in Gackle. Small world!
Juhani answered the question I have wondered about for years. What was so terrible that it drove
my grandparents to take a dangerous and arduous journey to a new life? I always assumed that it
was related to Russia, as it was not always a benevolent ruler for Finland. But the answer is
much more basic – they were hungry. There was not enough food available in Suomussalmi.
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My grandparents never learned to speak English well and they died when I was young. But I
have such sweet memories of them. My grandmother carding wool, making rag rugs, cooking
hardtack bread in their wood stove that burned corncobs as there is little wood in the part of
South Dakota where they settled. When we would pull up to their house, my grandfather would
go down to the cellar and get out two swings that he would hang from the apple trees for my
sister and me. One tree still survives! It is a comfort to know grandma had her sister as a travel
companion, as grandpa immigrated before her, and to know from Juhani’s books that they
settled near people from home, so they were not struggling alone in a new land.
I am eternally grateful to Juhani, Taisto, Raija and Eeva for their generosity, sharing spirit, and
great company. I have new relatives and a connection to more people than I ever would have
imagined. Not only that, but Eeva gave me the Våyrynen Family Flag that now hangs proudly
over my desk. I can’t wait to share the story with my cousins all of whom, I am sure, wonder
about our roots.
Judith Maynard
November 1, 2012
Juuria etsimässä
Judith Maynard, jonka isoäiti on lähtöisin Suomussalmelta, kertoo suvustaan ja käynnistään
isoäitinsä Johanna Väyrynen Kemppaisen kotimaisemissa.
Judith ja hänen miehensä Agustin Gurule matkustivat junalla Ouluun. Juhani Väyrynen tuli
myös samalla junalla. Seuraavana päivänä amerikkalaiset vieraamme tulivat Suomussalmelle
Raija ja Taisto Väyrysen mukana. Kävimme katsomassa Korpelan talon pihalla Johannan
kotipaikkaa. Sen jälkeen ajoimme Raatteen Porttiin talvisotanäyttelyä katsomaan. Judith kertoo
olevansa ylpeä suomalaisista sukujuuristaan.
Kirjoituksessaan hän kertoo suvustaan ja siitä, mistä tauluissa tai miltä sivuilta suvun jäsenet
löytyvät Wäyrysniitti-Juuret kirjasta.
Eeva Väyrynen
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Gus, Judith, Eeva ja Raija Raatteen Portin vieressä. Kuvannut Taisto.

Judith ja Gus Kempeleessä
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Mathilda Wayrynen, Pioneer Woman, my Grandmother
Lilian Hoika kertoo tässä lyhyessä tarinassaan isoäitinsä, Mathilda Wäyrysen elämänvaiheet
1800-luvun lopun nälkävuosien Suomussalmelta Dakotan asumattomalle preerialle, missä tämä
uuttera ja neuvokas nainen synnytti 16-lasta ja hoiti tilaansa yhdessä miehensä Peter Hoikan
kanssa. Matkaa tehtiin niin vankkureilla, junilla, Fordeilla ja lopulta suihkukoneellakin niin että
yhden ihmisen elämään ehätti melkein satavuotisen elämäntaipaleen aikana mahtua
monenlaista.
Markku Kovaniemi

Mathilda Väyrynen was born in 1867 at Lahnanen,
Suomussalmi, Finland, daughter of Matti (Matti’s logo:
)and Greta (Juntunen) Väyrynen. Mathilda was 16 years
old when her family immigrated to America in 1882. Like
many Finns, their first home was in Hancock, Michigan.
The opportunity for free homestead land in the west gave
the family courage to migrate to Dakota Territory. As
pioneers, they traveled by train as far west as possible,
then by wagon to the unpopulated prairie. They settled on
the grassy, treeless plains. First they constructed a simple
shelter and began a new life as farmers. The US
government had promised that after establishing a home
and farming the land for 5 years, the pioneer family would
be awarded a deed to 160 acres in the Territory. Later, in
1889, South Dakota would become a State of the US.
Mathilda married Peter Hoikka (Hoika) in 1885, outdoors,
at a nearby homestead at the age of 18. Peter and Mathilda
claimed their own homestead of 160 acres in Cleveland
Township, Hamlin County, South Dakota, in 1896. These
immigrants settled among fellow Finns in this rural area of
lakes, rich prairie soil and small settlements. They

50th Anniversary
50-vuotisjuhla

established churches with Finnish language services. Their small towns had public saunas. They
subscribed to Finnish language newspapers. Both Mathilda and Peter were articulate and literate
in Finnish. Unfortunately English was never easy for them. I could never communicate in
English with my grandmother. Nevertheless I feel like we had a rich communication without
spoken language.
Mathilda and Peter had 16 children, birthed over 27 years. The land and its resources needed to
sustain them. The farm, demanded hard work, The prairie climate brought harsh winters and
potential crop devastation from summer hail, drought or insects. Many of their children left
home to make their own livelihoods when they were still in their late teens. The assumption was
that other, younger siblings, would help with the farm work.
Peter and Mathilda donated a few nearby acres of their pasture to the state government in order
that a rural schoolhouse could be built. This was also self-serving since they had many school
age children. Their children graduated after 8 years of education and, with this seemingly limited
education, all became independent, competent citizens. I attended that same one room school as
10

a child. My grandmother, who did not understand English, would nevertheless walk to the
school to attend our little “programs” to entertain families.
Mathilda annually planted a huge vegetable garden. Additionally, she churned butter that was
sold to grocers in the small settlement, Lake Norden. Peter raised a large flock of chickens. He
also supplemented the family income with the eggs he took to the local grocers. The only cash
income for the family came from the butter, eggs and grain sold from the farm. Fish, wild fowl,
and meat from their chickens and cattle provided meat.
Mathilda, like all pioneer women, was resourceful. She saved her income from selling butter to
build a cistern near the house. She made her own sugar cubes, saved every carton, small piece of
string, scrap of reusable paper. Sauna and house rugs were braided or woven from old clothing,
even used socks. Sauna towels and dish towels were recycled cloth feed bags. She made all her
clothing, often using the printed feedbags.
Of course there was the Saturday night saunas. My family lived nearby and went every week.
The sauna was offered as a hospitality to other neighbors, mostly non-Finns who did not have
the luxury at their home. After sauna the men enjoyed card games and the ladies shared gossip
and family news.
During Mathilda’s lifetime she traveled by immigrant ship by train, horse & wagon, first model
Fords, and eventually, jet plane.
Mathilda lived at her homestead, cared for by her bachelor son, until her death there in 1960 at
the age of 93
Lillian Hoika

Mathilda Väyrynen Hoika, farm landscape, prairie and sauna
Taustalla maalaismaisema, sauna ja avoin preeria
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Genetiikasta 4. Juhani Väyrynen.
Nykyihminen syntyi Afrikassa noin 140 000 vuotta sitten ja vaelsi lähi-itään ja sieltä
Eurooppaan, Aasiaan, Oceaniaan ja Amerikkaan.
Haploryhmää N tavataan läpi pohjoisen Eursasian. Mahdollisena syntymäpaikkana pidetään
lounais Kiinaa, josta väestö levisi Itämerta ja Siperiaa kohti 10 000 vuotta sitten Altain kautta.
Haploryhmä N syntyi Kiinassa noin 15 000 - 20 000 vuotta sitten. Dominoiva N1c1 syntyi n. 6
000 vuotta sitten Uralin seutuvilla ja levisi Siperiaan ja Pohjois-Eurooppaan. Alaklaani M178
esiintyy vain länteen Uralista ja alaklaani L550 on tyypillinen Itämeren alueella Liettuassa,
Latviassa, Puolassa, Saksassa ja Valkovenäjällä. Alaklaaania L550 löytyy vähäisessä määrin
Skandinaviassa ja Brittein saarilta. Alaklaani L550 tunnetaan Suomessa Varsinais-Suomalaisena
(suomalaisena ) heimona. Suurin esiintyvyys Suomessa on Z1936 klaanilla, johon kuuluvat
Karjalaiset ja Savolaiset. L1022 alaklaani eli Hämäläisten esiintyvyys on pienempi kuin
Karjalaisten tai Savolaisten. L550 alaklaani on kaikkein pienin, mutta esiintyvyys Suomessa
suurempi kuin Skandinaviassa. Lisäksi Suomessa asuu muutamia Ugreja (Z1936 ja Z1925) sekä
Uraaleja (Z1936 ja L1034). Uralit ja Ugrit ovat Karjalaisten ja Savolaisten veljesklaaneja.
Tietokannassani Ugrien suurin esiintyvyys on Unkarissa, joka on kielisukulainen näiden
ansiosta, vaikka heitä on hyvin vähän.
Ruijaan ovat vuosituhansien aikana muuttaneet Saamelaiset Espanjan niemimaalta jään sulaessa
pitkin rannikkoa n. 9 000 - 10 000 vuotta sitten. Saamelaisiin sitten sekoittui suomalaisia sekä
Suomen, Ruotsin että Venäjän alueilla (Kuolassa) ja saamelaiset vaihtoivat kielensä Saameksi.
Mikä osuus on ollut keskinäisessä kaupankäynnissä (turkitsia) ja mikä vaimon otossa vieraan
heimon keskuudesta. Esimerkiksi Suomessa ns. Lapinraja kulkee Vaasasta Viipuriin ja kaikki
mtdna eli naishaplorymän saamelaisperäiset naiset asuvat tuon rajan pohjoispuolella ja heitä on
runsaasti Kainuussa. Saamelaistuneet suomalaismiehet ovat etupäässä muinaishämäläisten ja
-karjalasten jälkeläisiä. Suomessa löytyy muutamia alaklaanin N1c2 miehiä.
Alkuperäinen saamealaisklaani R1b asuu Suomessa etupäässä Tornionjokilaaksossa, mutta heitä
löytyy jonkun verran koko maasta 3,5%.
Suomessa on myös jonkun verran Intiaaniklaania Q* 0,5% ja ilmeisesti Amerikoista löytyy myös
suomalaisklaania N*.
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Haplogroup Migration Map

Haploryhmän N1c1 esiintyvyys
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Haploryhmä N syntyi 15-25 000 vuotta sitten Kiinassa, mistä vaelsi Siperian kautta Eurooppaan.
Haploryhmä N1c1 syntyi n. 6 000 vuotta sitten Uralin länsi- tai itäpuolella, mistä levisi
jääkauden jälkeiseen lähinnä Pohjois-Eurooppaan ja Siperiaan.
Eurooppalaisia klaaneja R1b:n lisäksi I1 klaanin osuus 28%, Slaaveja 7,5% (R1a).
Haploryhmän N1c1 esiintyvyys:
Suomessa
Latviassa
Liettuassa
Virossa
Venäjällä
Bashkirs
Ruotsi
Ukraina
Norja
Tanska
Pohjois-Saksa
Länsi-Saksassa

58 %,
42 %
38 %
34 %
23 % Pohjois-Venäjällä yli 30 %
17 %
9%
5%
3%
1,5 %
1,5 %
2%

Y-DNA Haplogroup N and its Subclades - 2012
N
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M231/Page91, Page56/S323 Syntyi Kiinassa
N* N1 LLY22g.1_1, LLY22g.1_2
• N1* • N1a P189.2
• N1b L732
• • N1b* • • N1b1 L731, L733
• N1c L729
• • N1c* • • N1c1 M46/Page70/Tat, P105
• • • N1c1* • • • N1c1a M178, P298 melkein kaikki eurooppalaiset, Uralista länteen

Tilanne tämä vuoden 2011 alussa. FTDNA haploryhmän N1c1 eri projekteihin osallistuvien
panoksen seurauksena päästiin eteenpäin alahaploryhmissä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N1c1a* N1c1a1 L708, L839 Uralista länteen
• N1c1a1* • N1c1a1a L392, L1026/Z1973
• • N1c1a1a* • • N1c1a1a1 L550/S431 Suomalaiset, Rurikidit
• • • N1c1a1a1* • • • N1c1a1a1a L1025 Presouthbaltic
• • • • N1c1a1a1a* - South Baltic
• • • • N1c1a1a1a1 L149.2, L551 Gedimiinit
• • • • N1c1a1a1a2 L591

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• • • • • • N1c1a1a1a3 L1027
• • • • N1c1a1a2 L1022 Hämäläiset
• • • • N1c1a1a3 Z1936 Karjalaiset, Savolaiset, Uralit ja Ugrit
• • • • • N1c1a1a3* • • • • • N1c1a1a3a Z1935
• • • • • • N1c1a1a3a* • • • • • • N1c1a1a3a1 Z1941
• • • • • • • N1c1a1a3a1* • • • • • • • N1c1a1a3a1a Z1940
N1c2 L666 - joitakin Suomessa
• N1c2* • N1c2a M128
• N1c2b P43 Vepsäläisistä 18%
• • N1c2b* • • N1c2b1 P63
• • N1c2b2 L665 Matti Jaakonpoika Ilkka Ilmajoki

Tilanne edellä olevassa lokakuussa 2012.

Seuraavalla sivulla omat SNP:t sekä STR lokukset.
Seuraavilla STR lokuksilla (markereilla)Suomessa asuvat voidaan jakaa heimoihin
Lokus
Suomalaiset
Hämäläiset
Karjalaiset
Savolaiset

D390
23
23
24
24

D19
14
14
14
14

D459a,b
9.9
10,10
10,10
10,10

20
20
20
18

YCAllb
8
8
9
8

D537

Sen lisäksi suomalaisilla (varsinais-suomalaisilla) ja hämäläisillä DYS442 = 13-14 sekä
karjalaisilla ja savolaisilla DYS 442 = 12. Suomessa tavattavat haplotyypit, joissa DYS19 = 15
kuuluvat edellä mainitun jaon mukaisesti heimoihin.
Haplotyyppi = kyseisen henkilön markereiden arvot. Edellä esitetty Kit 141818 111 markerin
haplotyyppi, joista 67 markerista on laskettu Geneettinen etäsyys.
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Geneettinen etäisyys - Genetic distance (GD). Pieni geneettinen GD vaikkapa yksi ei takaa
sitä, että haplotyyppien etäisyys on n. 100 vuotta, se voi olla vuosisatoja. Suurempi GD on
kaiken todennäköisyyden mukaan luotettavampi. Genetiikka pelaa todennäköisyyksillä.
Jos kertautumismutaatio esim. DYS390 on toisessa haplotyypissä 14 ja toisessa 13, niin GD =
1. Katsomalla kaikki 67 markerin eroavaisuudet saadaan näiden kahden haplotyypin GD.
Seuraavassa taulukossa ne FTDNA:n projektiin osallistuneiden haplotyyppinen erot 1-4, jotka
ovat lähinnä kit 141818. Kaikkiaan näitä haplotyyppejä, joiden GD 1-7 on n. 90.
Karkeasti ottaen jos
GD = 1, geneettinen etäisyys n. 100 vuotta.
GD = 2, geneettinen etäisyys n. 200 vuotta.
GD = 3, geneettinen etäisyys n. 300 vuotta.
GD = 4, geneettinen etäisyys n. 400 vuotta.
GD = 5, geneettinen etäisyys n. 500 vuotta.
GD = 6, geneettinen etäisyys n. 600 vuotta.
GD = 7, geneettinen etäisyys n. 700 vuotta.
Taulukossa on vertailtu Jören Erichson Wäyrysen geneettisistä etäisyyttä n. 32 haplotyypin
kanssa.
Pieni geneettinen etäisyys eli esim. 1 ei tarkoita sitä, että kyseiset henkilöt ovat varmasti
lähisukua, koska sattumanvaraisesti sama haplotyyppi voi säilyä satoja jopa tuhansia vuosia.
Suuri geneettinen etäisyys on lähempänä todellista etäisyyttä.
Huomiota kiinnittää kitin 183409 GD = 1 ja kitin N69524 GD = 3. Molemmat ovat Heinäveden
Rummukkalasta. Lind on ilmeisesti sotilasnimi. Hannu Väyrynen myi osuutensa
Rummukantaipaleen vierestä Särkijärven rannalta Väyrilän kylästä Juvan Suurpitäjän Joroisilta
1560 luvulla ja katosi rahojensa kanssa jonnekin, ettei vain olisi mennyt Heinävedelle vävyksi,
jolloin paikka myös olisi saanut nimeksi Rummukkala.
Toinen huomion kohde on kit 123491 GD = 2, Varis Konnevedeltä, isäntänä Olli, joka saattaa
olla joku niistä Olleista, jotka katosivat savolaisekspansion pyörteissä. Muiden Varisten GD kit
175574 GD = 4 Ilomantsista ja 166468 GD = 6 Konnevedeltä. Nämä kaksi konnevesiläistä
eroavat huomattavasti toisistaan ja 123491 on saattanut tulla vävyksi Varisten taloon.
Konnevesihän sijaitsee matkan varrella, kun Väyryset liikkuivat Joroisilta Kainuuseen ja kaksi
Olli Väyrystä ja katosi samoihin aikoihin 1560 luvulla, kun Olli Varis tuli Variskelan isännäksi
Konnevedellä.
Jören Kemiläinen GD = 4 Utajärveltä voi olla sukua nimestä ja geneettisestä etäisyydestä
päätellen Yrjö Erkinpoika Väyryselle Kestilästä. Jören tuli Kemistä taloon vävyksi ja talo sai
sittemmin nimeksi Kemilä.
Erikoisen mielenkiintoinen on Överkalixista kit 240647, jonka täytyy olla erittäin läheistä
sukua Kestilän Väyrysille ja voi olla löydettävissä asiakirjoista. Nimi Mattikin sopii kuvioihin.
Nyyssösistä, Janhusista, Väänäsistä ja Väyrysistä ei ole löytynyt yhteyttä asiakirjoista, jotka
alkavat vuonna 1541 Savon maakirjasta. Varkauden seudulta on olemassa Flemingien maakirjat
edellä mainittua aikaa varhemmista ajoista. mutta niissäkään ei ole tässä mainittuja nimiä.
Rautiainen on ainoa, joka esiintyy veroluettelossa samassa arviokunnassa Väyrysten kanssa
useampana vuotena. Edellä mainittujen yhteinen esi-isä ajoittunee 1400 luvulle.
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Hämäläiset tulleet Viron kautta Suomeen (Virossa hämäläisiä haplotyyppejä). Suomalaiset eli
Varsinais-Suomalaiset tulleet Etelä-Baltian - Puolan - Ruotsin kautta. Savolaisten heimo näyttää
syntyneen Karjalaisesta heimosta Etelä-Savossa - Suomen ulkopuolelta löytyy vain muutama
savolainen haplotyyppi. Olisiko Karjalainen heimo syntynyt Suomen tai Venäjän Karjalassa?
Suomessa esiintyvä haploryhmä syntynyt vuotta sitten:
Haploryhmä N1c1

6 000 Suomi 3898 +- 462 vuotta, vanhimmat hämäläiset haplotyypit.

Germaanit

6 000 Suomi 3100 +- 282.

R1a1a/Slaavit

7 000 Länsi-Suomi 3471 +- 327

Itä-Suomi 2997 +- 343.

R1b2a1/Saamelaiset 14 000 Suomi 3669 +- 249.
Melkein kaikki R1b ryhmän edustajat asuvat Tornionjokilaaksossa. Gotlannista löydetty 2
suomalais-uralilaista haplotyyppiä luista, jotka ovat 5000 vuotta vanhoja.
Haploryhmä N1c1 kokenut useita pullonkaulailmiöitä eli eloon jäänyt vain muutamia. Suuri
geneettinen pullonkaulailmiö ollut 4000 vuotta sitten. Geneettistä materiaalia on menetetty, joka
vaikeuttaa ikämäärityksiä. Ketä ne kirveskansan edustajat olleet, jotka muuttivat Kokemäenjoen
seutuville n. 5000 vuotta sitten. Mahdollisesti olleet suomalais-uralilaisia (vanhimmat hämäläiset
haplotyypit - N1c1) tai vepsäläistyyppisiä N1c2.
Suomessa haplotyyppien diversititeetti (erilaisuus) on erittäin matala verrattuna muuhun
Eurooppaan. Tästä johtuen emme pääse Y-STR lokusten markereiden (haplotyyppien)
vertailussa pidemmälle muinaisuuteen. Saa nähdä, kuinka pitkälle pääsemme SNPemäsmuutaatioiden avulla. Tuskin niistäkään selviää, koska N* edustajia tuli Suomeen, mutta
SNP-emäksen ikä voidaan laskea ja kunkin heimon ikä määritellä.
SNP-emäksen mutaationopeus on 1.0 x 109 tai 3.0 x 108 per generatio (sukupolvi).
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SNP-emäs mutaatiot N1c1 haploryhmässä Euroopassa

SNP
L550 L551 L591 L1025 L1027 L708 L839 L1022 L1034 Z1925 Z1936 Z1935 Z1940 Z1941
Klusteri
Hämäläiset + +
+
Karjalaiset
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Savolaiset
+ +
+
+
+
Ugrit
- +
+
+
+
Uralit
+
Suomalaiset +
+ +
Varjaagit
+
+ +
Rurikids
+
+
PreSouthBa
South Baltic
South Baltic
SB Gedimin

+
+
+
+

+

+
-

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

-

Z1940 ja Z1941 ovat karjalaisen klusterin Z1936 alaklaaneja.
Euroopassa L708 ja L839 positiivisia. Siperiassa L708 ja L839 voivat olla negatiivisia.
Suomalaiset, varjaagit ja Rurikidit ovat samaa heimoa. Rurikidit hallitsivat Venäjällä 1482-1598.
Tätä seuranneena 15 vuoden sekasortoisena aikakautena nähtiin vielä yksi varjagihallitsija,
Vasili IV (1606-1610). Gedimiinit, Jagellonica suku hallitsi Liettuan suurherttuakuntaa 12851440 ja Puolaa 1386-1572. Katariina Jagellonica oli Juhana III:n ensimmäinen vihitty puoliso,
Ruotsi-Suomen herttuatar ja sittemmin Ruotsin kuningatar. PreSouth Baltteja esiintyy myös
muutama Suomessa. Suomessa myös muutama South Baltti, jotka muuttaneet Puolasta.
Karjalaiset, Savolaiset, Ugrit ja Uralit ovat veljesklaaneja, kaikilla Z1936 positiivinen.
Kiitokset FTDNA projekteihin osallistuneiden mielenkiinnosta ja osallistumisesta SNP-emäs
mutaatioiden selvittämiseksi. FTDNA:n WTY projekti (Walk Through the Y-DNA). Kyseessä
on ollut iso ja aikaa vievä projekti, kun tutkitaan yli 1000 emäsmutaatiota. Valitettavasti
ensimmäisillä suomalaisilla, hämäläisillä, karjalaisilla ja savolaisilla ei vielä ollut käytettävissä
kaikkia SNP-emäs mutaatioita ja varsinainen edistysaskel ollutkin yksittäisten SNP:en
tilauksissa.
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South Baltien kohdalla oli sattumaa, että he sijoittuivat jo tunnettuihin SNP-emäsmutaatioihin ja
saatiin täydellisesti selvitettyä. PreSouthBaltic ryhmäkin löytyi, jota esiintyy myös Suomessa
jonkun verran ja tullut Suomeen Ruotsin kautta. Myös tästä ryhmästä pitäisi vielä löytyä uusia
SNP:tä. Kaikkiaan projektin 1000 genomea pohjalta on löydettävissä kymmenkunta uutta
SNP:tä.

In Memoriam

Pertti Väyrynen
1948 - 2012
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Jouluinen tervehdys myös täältä Raahesta!
Kotisivujen ylläpitäjän ominaisuudessa kerron että nettiin on suunnitteilla jäsenosio, jota vain
sukuseuran jäsenet pääsisivät selailemaan. Tarkoituksena on luoda sivusto, jossa on lehdessä
julkaisemattomia juttuja, kuvia sekä vanhoja lehtiä sähköisessä muodossa. Jäsenosiossa voisi
olla myös virallista aineistoa, kuten kokousten pöytäkirjoja. Tästä asiasta lisää keväällä.
Sukuseuran 25-vuotisjuhla on ensikesänä, 13.7 Oulun Edenissä. Lisätietoja ja
ilmoittautumisohjeita tulee nettiin, jahka tarkempia tietoja saadaan, joten käykääpä
kurkistamassa kotisivullemme www.vayryset.fi säännöllisesti.
Joulun kunniaksi myös kotisivua on päivitetty, joten yksi syy lisää vierailla netissä.
Iloista Joulua! Happy Holidays!
Sauli Paavola

Joulukuussa metsä on kasvanut, noussut
auringon eteen. Lumi on peittänyt polun
ja kellojen soitto humajaa metsissä.
Aurinko pelkää nousta, tarttuu kiinni
jäisiin oksiin ja kierii latvojen taakse.
Ketä nyt ennätti lämmittää?
Pakkasessa kypsät marjat
lintujen syödä ja
huudan puut huurteeseen.
Mitä tässä väliä? Seistä nyt
majansa rapulla valitsemassa parasta
tähtien joukosta, kun silmiin heijastuvat
vain vastarannan valot mustasta jäästä.
Koiran haukku yhtyy suden ulvontaan,
vai onko se oma voihkaisu kohti kesää.
Viljo Väyrysen kokoelmasta ”Tuuli on järveltä päin”

22

Sukuseura Väyryset ry.
Puheenjohtaja
Väyrynen Juhani
Metsäsyrjänkatu 10
33560 TAMPERE
040 517 8038
juhava@kolumbus.fi

Sihteeri
Väyrynen Eeva
Petkelkatu 1 B
89600 SUOMUSSALMI
0500 307 995
vayryneneeva@gmail.com

Väyrysten sukuseuran hallitus

Varalla

Väyrynen Taisto
Tornikuja 1 A
90440 KEMPELE
08 - 516 085
taisto.vayrynen@mail.suomi.net

Väyrynen Pentti
Viertäjäntie 20 B 10
40320 JYVÄSKYLÄ
040 530 7029
pena.vayrynen@luukku.com

Kairento Päivi
Yrjönkuja 5
91910 TUPOS
040 738 4271
paivi.kairento@siikajoki.fi

Väyrynen Anna-Liisa
Kontiotie 3 A 12
90530 OULU
040 568 4303
anna-liisa.vayrynen@oulu.fi

Väyrynen Juhani
Jokitie 28 A 1
00780 HELSINKI
040 754 3961
juhani.vayrynen@kolumbus.fi

Väyrynen Esko
Kallioisenkatu 6 A
33530 TAMPERE
050 308 3149
esko.vayrynen@koulut.tampere.fi

Paavola Sauli
Ohjaspolku 7 B 9
92150 RAAHE
044 264 7891
sauli.paavola@mbnet.fi

Kiviniemi Lauri
Kaislatie 3 Q 30
90150 OULU

Väyrynen Pentti
Hannuntie 3-5
98100 KEMIJÄRVI
0400 220 752
pena.vayrynen@pp.inet.fi

Manninen Maire
Rantatie 20 C
91900 LIMINKA
040 521 7231
maire.manninen@liminkalainen.com

Asikainen Harri
Taitoniekantie 8 A 19
40740 JYVÄSKYLÄ
harri.asikainen@asikainen.net

Lehikoinen Riitta-Liisa
Ylimännynkatu 24
33580 TAMPERE
wehmas@koti.soon.fi

lauri.kiviniemi@gmail.com

23

ZalePrint

www.zaleprint.com

E.Väyrynen
Petkelkatu 1 B
89600 SUOMUSSALMI

