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Puheenjohtajan Palsta

Kesän Sukujuhlasta on tullut myönteistä palatetta – oli onnistunut Juhla.
Kiitokset vielä sukuseuran hallitukselle juhlan suunnittelusta ja toteutuksesta. Kesäinen Eedeni 
sopi hyvin juhlapaikaksi. Aluksi juhlistimme sukujuhlaa nostamalla Väyrysten sukuseuran 
isännänviirin salkoon Eedenin sisäänkäynnin edustalla. Osanottajia oli runsaasti ja 
Amerikastakin oli tullut ”serkkuja”, jokunen oli jo aikanaan osallistunut edelliseen sukujuhlaan 
Puolangalla. Kotimaisen ohjelman lisäksi amerikkalaiset myös esiintyivät. Tästä kiitokset heille. 
Kiitokset myös kaikille muille esiintyjille ja puhujille. Thanks to cousins from America for 
coming before.

Merry Chrismas and Happy New Years

Juhani

Sukujuhlan osallistujia Mairen ateljeen edessä.
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SIHTEERIN PALSTA

Syystalven terveiset Suomussalmelta! Tänään 12.11 voi täällä jo sanoa, että ”lumi on jo peittänyt 
kukat laaksosessa” eli maa on valkeana. 

Kokous

Hallitus on päättänyt, että sukuseuran vuosikokous on Tampereella 12.7.2014. Sinne ovat 
tervetulleita jäsenet ja siellä voi liittyäkin jäseneksi. Toki voi käydä tutustumassa vaikka ei ole 
jäsenkään. Tästä lisää kevätlehdessä ja infoa jaetaan myös netin kautta kotisivulla ja 
facebook:ssa.

Talous 

Sukuseuran talous on vielä melko hyvällä mallilla, mutta juhla ja kokoukset maksavat melko 
paljon, joten hallitus esittää kokoukselle jäsenmaksun nostoa. Sehän on ollut sama euron tulosta 
asti, eikä siis riitä enää lehteen ja kokouskuluihin. Jäsenmaksu on vielä vuoden 2014 aikana 10 
euroa ja nuorisomaksu 5 euroa. Sen maksaminen on tärkeä toiminnan kannalta.
Vielä on muutamia kirjoja myytävänä. Niitä saa ainakin minulta tilaamalla. Taitaa pari olla 
myös Paltamon kirjakaupassa.

Arkisto

Minulle on luovutettu laatikollinen aineistoa, joka on löytynyt kajaanilaisen omakotitalon 
ullakolta.Talon nimi on Korhola ja osoite Kirkkohaantie 365. Laatikko sisältää kirjeitä 1900-
luvun alkupuolelta. Vastaanottajina ovat olleet: Olga Väyrynen, Eljas Väyrynen ja Antti 
Väyrynen. Myös joitakin lehtileikkeitä ja muutama muu paperi on joukossa.
Pidän ne nyt jonkin aikaa kotonani, mutta voin luovuttaa aineiston tänne kotiseutuarkistoon. 
Lisätietoja saa minulta puh. 0500 307  995.

OIKEIN HYVÄÄ TALVEN JATKOA JA MUKAVAA, RAUHALLISTA JOULUNAIKAA!

Toivoo Eeva-sihteeri

Sukuseura Väyryset ry.
Kotisivu: www.vayryset.fi

Sähköposti: sukuseura@vayryset.fi
Ylläpitäjän sp: yllapito@vayryset.fi
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Tervehdyspuhe 25-vuotis Sukujuhlassa Oulussa 2013

Hyvät sukuseuran ystävät – Dear cousins

 Aluksi kunnioittakaamme edesmenneitten muistoa minuutin hiljaisuudella ylösnousten.
 First we can stand up and honor the death Persons standig up for one minute.

Tervetuloa Väyrysten sukuseuran 25 vuotisjuhlaan. 
 Welcome to the 25th Anniversary of the Family Wayrynen Society to Oulu.

 Kiitokset sukuseuran hallitukselle ja sihteerille  juhlan suunnitelusta ja toteutuksesta.
Sukuseuramme täyttää tänä vuonna 25 vuotta, jota juhlistamme Oulun Edenissä, missä 
alkuaikoina pidettiin myös vuosikokous, johon silloin osallistui runsaasti väkeä. Muutamat 
alusta lähtien mukana olleet ovat toivoneet tätä Juhlaa. 

Perustamisjuhla pidettiin Puolangalla 1988 ja puheenjohtajaksi valittiin Elias Väyrynen. Siellä 
Väyryset tapasivat joukon tuntemattomia, joista jotkut paljastuivat aivan lähisukulaisiksi. Silloin 
juurien löytäminen tuntui tärkeältä. Vähitellen selvisi, että Väyryset olivat lähteneet savolaisten 
muuttoallossa liikkeelle. Kaskeamiskelpoinen maa alkoi loppua ja leipää piti etsiä muualta. 
Kuningas Kustaa Vaasa halusi asuttaa pohjoiset erämaat, jotka sijaitsivat Pähkinäsaaren rauhan 
rajan pohjois- ja itäpuolella. Olavinlinnan päälliköt ja kirjurit olivat mukana näissä 
asuttamistouhuissa ja uudisasukkaaksi lähtevä sai mukaansa ns. kukkarokirjan eli kuninkaan 
antaman oikeuden asuttamiseen. Sitä sanottiin kukkarokirjaksi, koska sitä säilytettiin varta 
vasten tehdyssä kukkarossa. Sittemmin geenitutkimukset ovat vahvistaneet, että kuulumme 
savolaisten heimoon, joka syntyi n. 2000 vuotta sitten karjalaisesta heimosta geenimutaation 
seurauksena todennäköisesti Etelä-Savossa. Henkiökohtaisesti toivoisin, että kaikista suvun 
haaroista saataisiin tehtyä geenitutkimus. Mainisen tässä erään suvun, joka oli lähtöisin Vienasta 
ja suvusta löydettiin skandinaaveja, suomalais-uralilaisia ja slaaveja. Sukututkimus olisi vienyt 
aivan hakoteille ilman geenitutkimusta. 
Leivän perässä on menty Savosta Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Karjalaan. Leveämmän leivän 
toivossa on muutettu Amerikkaan 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa.
Perustamisjuhlan jälkeen osallistuminen vuosikokouksiin oli vilkasta useiden vuosien ajan 
hiipuen sitten vähitellen, jonka vuoksi sääntöjä muutettiin niin, että vuosikokous on vain joka 
toinen vuosi.

Nyt meillä on 25-vuotisjuhla, jossa saamme yhdessä muistella näitä useinkin muistorikkaita 
tapaamisia.

Hyvää kesää ja tervetuloa juhlaan. Good summer and welcome.

Thanks to the board of Wayrynen Family and Secretary planning and coming true. We can meet 
known and unknown relatives, cousins.

It was the hunger, that drive the Wayrynen Peobles first to move from Savo in Finland to 
Ostrobothnia, Kainuu, Northern Karelien and even to Lake Ladoga. The lands of burn-clearing 
were lost in Savo. The savonians moved from Savo also to Värmland in Sweden 1500th (the 
Forest Finns) and from there as the first Finnish emmigrants to Delaware In North America 375 
years ago. In this emigration were not known Wayrynens. The later emigration began at the end 
of 1800th. 
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The Wayrynen Family is savonian tribe and also genetically, that was born of Karelians about 
2000 years ago in Southern Savo. The closest cousins of us are genetically Janhunens, 
Nyyssönens, Väänänens and Rautiainens.  A part of Lesonens are also genetically near us, but 
there were tree haplogroups of them in same village and in same farm in Vienna, Finns (N1c1), 
Scandinavians (I1a) and Slavs (R1a). Luckily the Genetest were maid before the Family Book. 
All Lesonens were not same family, although they lived in same farm.

The Wayrynen Family is farming, but there are also been smeds, tailors, carpenters, soldiers, 
maids and hired hands.

Only at the End of 1800th century the first Wayrynen's were going to studing.

      Juhani Väyrynen

Linda photographed by FGGMN member Richard Harju
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FinnFest USA 2013

The 2013 edition of FinnFest USA was held on 
Michigan’s Upper Peninsula in the twin cities of 
Houghton and Hancock, Michigan, on 19-23 June. 
Since I had already made up my mind to attend 
this, my first FinnFest USA, I proposed to 
Sukuseura Väyryset that I be the association’s 
representative there. Lillian Hoika, another 
member of the Väyrynen Family Society, was also 
at this FinnFest.
I prepared business cards, printed out the Web 
page in English, and made copies of those pages in 
Wäyrysniitti Juuret which showed my family, as 
an example of the usefulness of the book. A 
banner and poster completed the preparations.
FinnFest was very well attended. There were 
people everywhere! Most events took place on the 
campus of Michigan Technological University in 
Houghton. A tori filled the immense gymnasium. 

FinnFest USA 2013, Festival Guide

Lectures, film viewings, and other indoor types of activities were held in classrooms, and others 
were located on the campus of Finlandia University in Hancock. People took part in outdoor 
events in many different places, and there were concerts throughout the area. Excursions to 
Finnish points of interest out of town were also scheduled. The variety of types of activities to 
choose from was impressive. As Lillian later wrote me, there weren’t enough hours in the day to 
participate in everything that interested her.
The genealogical part of FinnFest was disappointingly small. Off the tori was a room dedicated 
to this subject, and it was here that I set up my Sukuseura Väyryset table. (My thanks to the 
Finnish Genealogical Group of Minnesota (FGGMN) who were responsible for this part of 
FinnFest.) I spent most of my time there helping to answer questions of visitors to the genealogy 
room, the reason for the presence of the FGGMN of which I also am a member. During the four 
days I was there, however, I had no queries about Sukuseura Väyryset, a fact which surprised 
me.
Nevertheless, I am glad I attended FinnFest USA. Who would have dreamed that there were so 
many people who would come to the Upper Peninsula of Michigan to share their common 
interest in Finland and things Finnish.

Linda Reverchon, great-granddaughter of Antti Väyrynen (Andrew Hill)
Abbotsford, BC Canada
linda_reverchon@telus.net
22 October 2013
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PUOLANGAN SAGA  
 
 
Away from the bustle of Oulu on a less 
traveled road, we get out of the car long 
enough to pose for pictures,  four cousins 
lined up under a billboard sign...Kainuu.
Another name with twenty-one letters
is captured  in the photo. I've no hope
of pronouncing it for anyone. 

My grandparents could only dream 
of coming back down this country road.
Five of their grandchildren have returned
in their place, eyes taking in beech trees,
hay bales, and fields in flower.
After a long gravel driveway, we park 
in the grass by a red farmhouse.
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The Wayrynen Farm: Kurtto
  
Grandma Reeta grew up here.
The family home is new, standing
in the same footprint, facing an ancient 
field
of rocky soil and the far off hills she 
viewed 
more than a hundred years ago.
  
A picnic is set up on tables in the yard,
strawberries and blueberries,
potato soup, baked salmon, rye bread,
cider, and coffee, of course. However,
it is the people that make the day special.
  
One father has the blond hair and features
of my brother Frank, and another
strikingly like my cousin Allen.
So many Wayrynen's welcoming us.
Then, a face I cannot know, but do 
somehow.
  

Eeva, the matriarch of the family,
my mother's cousin.    Her white hair
glints in the noonday sun. She rises,
smiling and waiting for a hug. Hello.
She has a photo of me, age nine.
  
She talks in Finnish while a young man
interprets for us. Eeva speaks of family
and hardships during the war years.
She tells how her father, Matti, saved the 
town
with the windmill he built.
  
A niece shows us a sauna bucket he made
with the date carved in the bottom.
1891, January nineteen, a new year.
I can touch the past and sense the future.
I am part of this story going on.
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The Juntunen Farm: Pohjola

Another red farm house down a grassy drive.
We are greeted by Kirsti, a second cousin. 
More hugs and handshakes. She has been 
waiting with the table set for coffee...and 
more sliced meat and cheese, bread and 
sweets.
 

A portion of my grandfather’s old farmhouse,
with sagging doors and faded timber, still 
stands between new red-painted buildings. 
Like a weary man, with hunched shoulders,
it holds on to the dreams of past generations.
  

Weathered by harsh northern winters, 
an old sauna house sits, half hidden by tall 
grass and a stand of birch trees. I could almost 
hear the laughter of Grandpa and his brothers 
echoing across the summer afternoon.
  

The farm has not been a working farm for 
years, but is a mixture of old and new, like the 
hot tub, hand made with large belts tied 
around it  and a stovepipe on the side. The 
wooden ladder invites us to climb in, to soak 
in the stories of the land.
 
 

A summer home now, the place comes alive 
when the land is friendly and the sun stays out 
all night. Some nephews want to restore the 
buildings, preserving family history. Maybe 
my children will see it someday. More stories 
wait to be told.
  
--Carolyn Caines
  
© July 2013, Puolanka, Finland
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Discovering Suomussalmi

It was my mother’s father, John E. Hill, who told me when I was a child that his father’s “real” 
name was Väyrynen and that he was from Oulu in Finland. Several decades later, when I 
decided to hunt for the origins of Andrew Hill, the extent of my ignorance about my great-
grandfather became apparent. Was it Oulu City, Oulu Parish, or Oulu County that he came 
from? According to an Internet search, there were many, many Väyrynens in northeastern 
Finland. I didn’t even know the exact date of his birth, only estimating it to be around 1860.
In January of 2003, I made contact by email with Lillian Hoika whose grandmother was a 
Väyrynen. When I explained how little was known about my great-grandfather, Lillian 
suggested writing Eeva Väyrynen, the secretary of the Väyrynen Family Society (Sukuseura 

Väyryset) in Suomussalmi, Finland. The Society had given Lillian much help with her 
grandmother’s family. So, I wrote to Eeva, little realizing that I would find out more about 
Andrew Hill’s ancestors than even Andrew would have dreamed of – back to the early 
seventeenth century! In a word, the researchers of the Väyrynen Family Society located Antti 
Väyrynen (my Andrew Hill) as well as his entire family, and provided me with a long pedigree 
of this great-grandfather whom I never met.
So, having learned that it was in the parish of Suomussalmi that my maternal grandfather’s 
father was born, it was time to take a trip to see his birthplace for myself.
On 14 September 2005, I flew from my home near Vancouver, Canada, arriving in Helsinki on 

the 15th. I stayed there for a day and a half, getting a brief look at Finland’s capital. On 17 
September, a short flight brought me to Oulu and the friendly welcome of Raija and Taisto 
Väyrynen of Kempele. I stayed overnight at Raija and Taisto’s home, making the acquaintance 
there, on the afternoon of my arrival, of Juhani and Tuulikki Väyrynen, Eeva Väyrynen and her 
son Sauli Paavola, and Maire and Pertti Manninen.
On Sunday, 18 September, Taisto and Raija drove me to the town of Suomussalmi where Eeva 
Väyrynen made me feel at home. I stayed with her for three full and very active days. Acting as 
my tour guide during this time, Eeva showed me local sites such as the charming Orthodox 
church, the impressive memorial to the Winter War battle of Raate Road which raged in this 
area, the Church Village Museum, and the tourism information office where Eeva instructed me 
to sit down at the computer and get knowledgeable about Suomussalmi’s prehistory, in English, 
all ten thousand years of it! I obeyed and found the “surfing” worthwhile. I never would have 
thought I’d learn so much about this part of Finland!
Of special meaning to me, however, were the stops we made at Alanne farm (where one of 
Andrew Hill’s ancestors died in 1765), and, especially, in the village of Yli-Näljänkä (Upper 
Näljänkä) at Korkia farm where my great-grandfather was born. (Suomussalmi parish was 
evidently very large and included this area distant by maybe 60 kilometers from where Eeva 
lives.)
My memories of the weather we had are mainly of cool, cloudy, and often windy conditions 
with some rain. Our visit to Alanne farm, however, could not have been in more lovely 
circumstances. The day was so golden and the water of the surrounding lake so blue that it 
would have been hard to see Alanne in a more attractive setting.
I made food discoveries, too. My growing up surrounded by Swedish relatives, rather than 
Finnish, meant that dishes such as munavoi and karjalanpiirakka, without even mentioning 
moose meat (tasted at Eeva’s) were never on our menus at home. The many different kinds of 
breads on Finnish tables were also a novelty.
On Thursday, 22 September 2005, I took leave of Eeva and Suomussalmi, riding the bus back to 
Oulu where, after another overnight at Raija and Taisto’s, they drove me to Haparanda on the 
Swedish side of the Tornio River. There began another stage of my “homecoming”, that of 
exploring the places connected with the family of Andrew Hill’s wife, Mary Ivarie (born Maria 
Iivari).
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I will never be able to thank enough Sukuseura Väyryset and its members Raija and Taisto and 
Eeva (all of them Väyrynens) for being such wonderful hosts and tour guides, and researchers 
Juhani Väyrynen and Hjalmar Jansson for the precious information they gave me about my 
ancestor Andrew Hill/Antti Väyrynen. Kiitoksia paljon!

Linda Reverchon
linda_reverchon@telus.net

TUTUSTUMISMATKA SUOMUSSALMELLE

Kun olin lapsi, ukkini kertoi, että hänen isänsä oikea nimi oli Väyrynen ja hän tuli Oulusta 
Suomesta. Useita vuosikymmeniä myöhemmin kun päätin etsiä Andrew Hillin alkuperän, 
paljastui tietämättömyyteni laajuus isoisän isästä. Oliko Oulu, josta hän tuli, kaupunki, kunta vai 
maa? netin mukaan Pohjois-Suomessa on paljon Väyrysiä. En edes tiennyt isoisän isän 
syntymäaikaa tarkasti, vain arvelin sen sijoittuvan vuoden 1860 tienoille.

 Tammikuussa 2003 otin yhteyttä Lillian Hoikaan, jonka isoäiti oli Väyrynen. Lillian ehdotti, 
että kirjoittaisin sukuseuran sihteeri Eeva Väyryselle Suomussalmelle Suomeen. Yhdistys oli 
auttanut paljon Lilliania hänen isoäidin perheen tietojen etsimisessä. Niin kirjoitin Eevalle 
käsittäen, että saisin lisää tietoja Andrew Hillin esi-isistä. Vieläpä enemmän kuin Andrew olisi 
uneksinut. Aina 1600-luvun alkupuolelle asti. Sukuseura Väyryset ry:n tutkijoilta sain Antti 
Väyrysen (Andrew Hill) koko pitkän sukupuun.
Kun olin saanut tietää, että äidinpuoleinen isoisän isä oli syntynyt Suomussalmella, oli minun 
aika tehdä matka hänen synnyin seudulleen.
Syyskuun 14 päivänä 2005 lensin kotoani Cancouverin läheltä Kanadasta Helsinkiin, jonne 
saavuin 15.9. Viivyin siellä puolitoista vuorokautta, jonka aikana sain lyhyen katsauksen 
Suomen pääkaupunkiin.
17.9 lensin lyhyen lennon Ouluun, jossa minut ystävällisesti vastaanottivat Raija ja Taisto 
Väyrynen Kempeleestä. Olin yötä heidän kotonaan. Tulopäivän iltapäivällä tutustuin Juhani ja 
Tuulikki Väyryseen, Eeva Väyryseen ja hänen poikaansa Sauli Paavolaan sekä Maire ja Pertti 
Manniseen.  
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Sunnuntaina 18. syyskuuta Taisto ja Raija veivät minut Suomussalmelle, jossa Eeva Väyrynen 
sai tuntemaan oloni kotoisaksi. Olin hänen luonaan kolme hyvin aktiivista päivää. Eeva näytti 
minulle paikallisia nähtävyyksiä kuten Ordotoksisen kirkon, vaikuttavan Talvi sodan 
muistomerkin raatteen tiellä sekä kirkonkylän museon. Jalonniemessä Eeva istutti minut 
tietokoneen ääreen. Siitä sain tietoa Suomussalmen esihistoriallisesta ajasta englanniksi. Kaikki 
kymmenentuhatta vuotta! En koskaan ajatellut, että oppisin niin paljon tästä osasta Suomea.

Erikoisen tärkeää minulle oli käynti Alanteen tilalla, jossa yksi Antin esi-isä kuoli 1765 ja Yli-
Näljängän Korkian tilalla, jossa isoisäni isä oli syntynyt. Suomussalmi on hyvin laaja ja paikka 
sijaitsi ehkä 60 km:n päässä Eevan asunnosta.
Muistaakseni sää oli enimmäkseen viileä, pilvinen ja usein tuulinen ja vähän sateinen. Kuitenkin 
Alanteen reissulla ei olisi voinut olla ihanammat olosuhteet. Päivä oli kultainen ja ympäröivän 
järven vesi niin sininen, että olisi ollut vaikea kuvitella Alanteen tilaa vielä viehättävämpään 
ympäristöön.
Tutustuin myös ruokiin. olen kasvanut paremminkin ruotsalaisen kuin suomalaisen suvun 
parissa. tarkoitan sellaisia ruokalajeja kuin munavoi ja karjalanpiirakka puhumattakaan 
hirvenlihasta (maistoin Eevalla), joita meillä kotona ei ollut koskaan ruokalistalla. monet 
erilaiset leivät, jotka olivat suomalaisilla pöydillä, olivat minulle uusia asioita.

Torstaina 23.syyskuuta lähdin Suomussalmelta. Matkustin bussilla Ouluun, josta yhden yön 
nukuttuani Taisto ja Raija veivät minut Haaparantaan Torniojoen Ruotsin puolelle. Siellä alkoi 
”kotiintuloni” toinen vaihe. Siellä on paikka, josta Andrew Hillin vaimo Mary Ivarie (Maria 
Iivari) oli lähtöisin.

En koskaan voi tarpeeksi kiittää Sukuseura Väyryset ry:tä, sen jäseniä Raijaa, Taistoa ja Eevaa 
(kaikki Väyrysiä) vieraanvaraisuudesta ja opastuksesta. Sekä tutkijoita Juhani Väyrystä ja 
Hjalmar Janssonia, jotka antoivat minulle kallisarvoisia tietoja esi-isästäni Antti Väyrysestä

Vapaasti kääntänyt Eeva Väyrynen
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CHRISTMAS EVE 1952

     Columbia Heights Finnish Congregational Church  in Longview, Washington   U.S.A.

At midnight, headlight beams bounce 
across the grass. A stream of black autos
rumble into the field, parking in uneven rows
near the country church. Engines silence. 
Fathers and grandfathers open heavy, car doors. 

A girl in black Mary Janes jumps out 
onto a running board, followed by a grandmother, 
her hair held neatly in a bun. Moments later, 
the girl’s mother emerges, taking her hand.

They join other families walking in the shadows 
toward the church steps. 
Men in dark wool suits and hats greet each other
in rumbling Finn, with firm handshakes. 
Foggy breath hangs in the air
while the women urge them inside. 

Wooden pews are dwarfed by a fir tree. 
Arched boughs nearly touch the high-beamed ceiling. 
Candles glow on branches like earthbound stars. 

Sliding across a hard pew, the girl hums Silent Night.
Finnish lyrics fill the sanctuary
as the pump organ wheezes out the final chords. 

The pastor reads the Christmas story in Finnish, 
then English: Today in the town of David 

a Savior has been born to you; he is Christ the Lord.  

Drowsy, the girl leans into her mother’s coat sleeve,
the melody of another carol, like a lullaby in her ears.  
All is still a moment, and then a rush of cold air when
the church doors open behind them.  

Wide awake now, the girl strains to see Santa 
with his bag. Her mother whispers to her, 
and she steps out timidly from the pew 
with the crowd of  eager children
waiting for a midnight Christmas sweet.

--Carolyn Caines
(published in a book of poetry, In the Noiseless Night, 2011) 
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JOULUYÖ 1952

Keskiyöllä valokiilat poukkoilevat pitkin nurmikkoa.
Mustien autojen virta jyrisee pellolle, 
pysäköivät epätasaisiin riveihin kirkon katveeseen. Koneet hiljenevät.
Isät ja isoisät avaavat raskaat autojen ovet.

Tyttö mustissaan, Mary Janes hyppää ulos
 astinlaudalta isoäiti perässään,
 isoäidin tukka siististi nutturalla. Muutamaa hetkeä myöhemmin
ilmaantuu tytön äiti ottaen hänen kädestään kiinni.

He liittyvät toisten varjossa kulkevien perheiden seuraan 
matkalla kohti kirkon portaita
Miehet tummissa villapuvuissaan ja hatuissaan tervehtivät toisiaan 
 miehekkään suomalaisesti, puristavat lujasti toistensa kättä.
Hengityksen höyry leijuu ilmassa kun naiset hoputtavat heitä sisälle.

Valtava joulukuusi saa puiset penkit näyttämään mitättömiltä.
Kaarevat oksat lähes koskettavat kattopalkkia.
Kynttilät hehkuvat oksilla kuin olisivat maahan pudonneita tähtiä.

Liikehtien levottomasti puisella penkillä, tyttö hyräilee Jouluyötä, Juhlayötä

Suomalaiset sanat täyttävät pyhäkön
urkujen vingahtaessa viimeiset sointunsa.

Pastori lukee Jouluevankeliumin ensin suomeksi, sitten englanniksi:
Tänään teille on syntynyt vapahtaja Daavidin kaupungissa;

Hän on Kristus Herra.

Uneliaana äitinsä takin hihaan nojaten
hän kuulee toisen laulun sävelen, kuin kehtolaulun.
Kaikki on hetken hiljaa, sitten kylmä ilma ryntää sisään
kun kirkon ovet avataan. heidän takanaan.

Täysin hereillä nyt, tyttö jännittää joulupukkia kontteineen.
Äiti kuiskaa ja tyttö astuu aristellen penkiltä
muiden innokkaiden lasten joukkoon
odottamaan keskiyön jouluherkkua.

Suomentaneet Eeva & Markku 
(Julkaistu runokirjassa: In the Noiseless Night 2011)
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

 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.

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. Yleiskokous pidetään   . 
Kokoustiedote lähetetään toukokuussa ja joulutervehdys marraskuussa.

5.  TALOUS

Talousarvion tulos on 715 euroa tappiollinen. Esitetään vuoden 2015 talousarvioon jäsenmaksun 
korotusta.

HALLITUS
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY 
 
TALOUSARVIO 2014 
 
 
TULOT        €
 
Jäsenmaksut  1290,00
Kirjatulot 5*60    300,00
Viirit 2x5      10,00
Korkotulot      30,00
   1630,00
MENOT 
 
Tiedottaminen  1200,00
Toimisto- ja postikulut   350,00
Pankkipalvelumaksut     95,00
Kokousmatkat ja -kulut   450,00
Muistamiset    100,00
Menot viireistä      10,00
Kirjamenot 5*20    100,00
Muut kulut      40,00
Tilikauden alijäämä  -715,00
   1630,00

In Memoriam

Kerttu Kauranen k. 2012

Elma Kaartinen k. 2013

Mikko Eero Väyrynen k. 2013
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Kulttuurin kyytiin EdenistäKulttuurin kyytiin EdenistäKulttuurin kyytiin EdenistäKulttuurin kyytiin Edenistä

Onnikalla
Limingan Lakeuden  luovuuden lumoon
Sukusakki sivistyi Oulun oivalluksista
Sen historian, tervan, tiedon tuloksista
Nelikaistainen ohi Oulun vie
Toiseen tapaamiseen täydennykset  lie
Lakeuden laajat vainiot
Nuo pinnanmuodostuksen aarrekammiot 
Ruista, ohraa kasvavat
Maidonvalmistuksen  historiaa kertovat
Perunaa tuhdisti  tuottavat 
Taiteen taikamaille Onnikkamme toppasi
Joka puolelta kulttuuria kuulutti
Mairen värikäs, muistorikas kaunis ateljee
Hän monipuoliset  taitonsa ja huumorinsa esitti
Kiitos hänelle kivasta keitaasta 
Iloinen pilke silmäkulmassa  Lakeuden tummanvihreään
Vilho Lammen puhuttelevaan syöveriin
Abraham Ojanperän soinnut seuraavaksi
Kuinka tasangolta hovien vierahaksi 
Luontokeskuksessa kahvit maistui
Koko sakki sen monipuolisuuteen ihastui
Kuin lintutarhassa oli se hetki
Täydellisen päivän päätös retki
Kiitos Teille järjestäjät
Sukulaisemme Monitaitavat! 

Kristiina Haukkamaa
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Puheenjohtaja
Väyrynen Juhani
Metsäsyrjänkatu 10
33560 TAMPERE
040 517 8038
juhava@kolumbus.fi

Väyrysten sukuseuran hallitus

Väyrynen Taisto
Tornikuja 1 A
90440 KEMPELE 
040 565 1350 
taisto.vayrynen@mail.suomi.net
  
Kairento Päivi 
Yrjönkuja 5 
91910 TUPOS 
040 738 4271
paivi.kairento@siikajoki.fi
  
Väyrynen Juhani 
Jokitie 28 A 1
00780 HELSINKI 
040 754 3961 
juhani.vayrynen@kolumbus.fi
  
Paavola Sauli
Ohjaspolku 7 B 9 
92150 RAAHE 
044  264 7891 
zale@zaleprint.com
   
Väyrynen Pentti
Hannuntie 3-5 
98100 KEMIJÄRVI 
0400 220 752
pena.vayrynen@pp.inet.fi
  
Asikainen Harri
Taitoniekantie 8 A 19
40740 JYVÄSKYLÄ 
harri.asikainen@asikainen.net

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

Varalla

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

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

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

Kiviniemi Lauri
Kaislatie 3 Q 30
90150 OULU

lauri.kiviniemi@gmail.com

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

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

Sukuseura Väyryset ry.
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