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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 ilmoittautumiset juhlaan osallistumisesta 20.6 mennessä. Katso ohjeet sihteerin
palstalta.
Tarjouksia voi katsoa Edenin sivulta: www.sokoshotels.fi/hotellit/oulu/eden/tarjoukset/
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Hyvät sukuseuran ystävät
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.
It was the hunger, that pushed our ancestors to move from Savo, to Ostrobothnia, Karelia and
America. Now we have 25th reunion in Oulu Eden on the next summer. We may meet our
cousins there.
Kiitokset juhlatoimikunnalle juhlan suunnittelusta!
Hyvää kesää ja tervetuloa juhlaan! Good summer and welcome!
Juhani

Sukuseura Väyryset ry.
Kotisivu: www.vayryset.fi
Sähköposti: sukuseura@vayryset.fi
Ylläpitäjän sp: yllapito@vayryset.fi
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Sihteerin palsta
Tervehdys!
Juhlista:
Yhdistyksemme täyttää tänä vuonna jo 25 vuotta! Sitä juhlimme Oulussa ja vähän myös
Limingassa. Juhlaan käytämme lähes koko päivän. Suunnitelmissa on, että nostamme
sukuseuran isännän viirin salkoon viittä vaille 12 Edenin pihalla. juhlapaikka Edenissä on
varattu meille klo 23.00 asti.
Juhlaohjelman ovat suunnitelleet juhlatoimikunnan jäsenet ja siitä Maire Manninen on
kirjoittanut tähän lehteen. Saamme viihdyttämään mainion taikuri Ilkka Maunulan ja vielä illalla
esiintyy näytelmäkirjoittajana tunnettu Eero Schroderus Suomussalmelta. Kiertoajelulla käymme
Limingassa ja siihen lähtijöille myymme viiden euron lippuja. Limingan luontokeskuksesta
tilaamme välipalaa etukäteen, joten pitää kertoa haluaako sellaisen. Sukuseura maksaa loput
mukaan lukien oppaan palkkio. Tulokahvit maksaa sukuseura jäsenilleen, mutta ruokailua varten
myymme lippuja. Jos ei ole sukuseuran jäsen, voi ostaa kahvilipun, joka maksaa viisi euroa tai
maksaa vuoden jäsenmaksun kympillä.
Juhlaan ilmoittautuminen:
Osallistumista juhlaan, kiertoajeluun ja välipalaan, ruokailuun sekä erikoisruokavaliot pitää
ilmoittaa 20.6 mennessä. Voit myös kertoa osallistutko iltajuhlaan. Ilmoittautumisen voi tehdä
sähköpostilla: sukuseura@vayryset.fi tai sukuseuran sivulla www.vayryset.fi tai soittamalla
Anna-Liisalle p. 040 5684 303, Taistolle p. 040 565 1350 tai Pentille p. 0400 220 752.
Hotellivarauksesta on ilmoitettu: “Teille on varattu majoituskiintiö 12.-14.7.2013:
- 10 kpl Standard-huoneita
- 10 kpl Superior-huoneita
Varaukset suoraan myyntipalvelustamme 3.6.2013 mennessä, jonka jälkeen
varaamatta jääneet huoneet vapautuvat myyntiin.
Varattaessa mainittava tunnus ”Väyrysten sukuseura”. “
Muita asioita:
Kirjoja on vielä muutamia jäljellä. Kirja maksaa 60 euroa ja lähetyskulut 10 euroa.
Suunnitelmissa on tuoda kirjoja myös juhlapaikalle. Samalla siellä voi maksaa jäsenmaksun 10
euroa tai ostaa pienen viirin viitosella. Myös edellä mainittuja juhlaan liittyviä lippuja voi ostaa
samasta paikasta.
Tervetuloa sankoin joukoin juhlimaan! ☺
Eeva Väyrynen
sihteeri
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The secretary`s column
Welcome to the 25th anniversary!
This year we will celebrate the 25th anniversary of our association in Oulu and, in part, also in
its neighbouring parish Liminka. The anniversary will take almost all day long and we are
planning to hoist our new symbol, ”the host banner” shortly before 12 o´clock on Saturday, July
13 in the courtyard of Hotel Eden. The assembly rooms at the hotel will be at our disposal until
11 p.m.
The program of the anniversary has been put together by the members of the organizing
committee and one of the members, Mrs Maire Manninen has written a more detailed article on
the program in this paper. The program consists of various performances and in the afternoon
those interested can participate in a sightseeing tour, which in addition to the city of Oulu will
take us to Liminka for a 5-euro ticket. Our association pays the other expenses, including the
travel guide´s service. The welcoming coffee will be free for the members of the association, and
dinner tickets can be bought separately.
Please, registrate for the anniversary, sightseeing, and dinner and inform the organizers on any
special diets by June 20, 2013. The registration can be made by e-mail: sukuseura@vayryset.fi
or on the website of the association www.vayryset.fi or by phone to Anna-Liisa ( +358 40 5684
303), Taisto (+358 40 565 1350) or Pentti (+358 400 220 752).
The hotel has confirmed that they have a reservation of 10 standard rooms and ten superior
rooms for us with the code ”Väyrysten sukuseura”. This code must be mentioned, when your
make your own booking.
Hotel rooms can be booked at the hotel’s sales service at the latest by June 3, 2013.
Other things to be kept in mind:
Väyrysniitti-books are still available at the price of 60 euros. The membership fees can be paid
at the anniversary and small banners of the association will also be on sale at five euros´ price.
Let us get together and have an enjoyable reunion!
Eeva Väyrynen
Secretary
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Sukuseura Väyryset ry:n 25-vuotisjuhlapäivä 13.7.2013
EDEN, OULU, TILA VELLAMO, 5.KRS.
Ken ehtii paikalle ennen kahtatoista (n. 5 min. ennen):
Sukuseura Väyryset ry:n Isännänviirin nosto lippusalkoon ulkona Edenin edessä
KLO 12.00 KAHVI/TEE ja suolainen sekä makea kahvileipä + hedelmä
sukuseura maksaa jäsenille – mahdollisuus liittyä jäseneksi
KLO 13.00 PÄÄJUHLA Juontajana Esko väyrynen
• Sukuseuran puh. johtaja Juhani Väyrynen lausuu alkusanat
• Maila Gadd laulaa
• Paavo Väyrynen puhuu
• Laulamme yhteislauluna Karjalaisten laulun
• Ilkka Maunula taikoo
• Laulamme yhteislauluna Kymmenen virran maa -laulun
Bussi Edenin pihassa klo 14.30
KLO 14.40 LÄHTÖ KIERTOAJELULLE LIMINKAAN
mukaan
* rento mieli ja *mukavat kengät
* tasaraha 5e =luontokeskuksen kahvioraha (kerätään autossa)
* kiertoajelun hinta 5e (sukuseura kustantaa loput)
Oppaanamme Oulun Seudun opas, fi.tri Pirkko Kukkohovi
n.klo 15.20 Liminganlahden lintuluontokeskus:
- kahviossa tarjolla kahvi/tee/vettä + piirakkapala (5e)
*Ilmoittautuessasi kerro mahd. erikoisruokavalio!
- tutustuminen lintunäyttelyyn ja halukkaille mahdollisuus käydä
auditoriossa katsomassa multimediaesitys (20 min.)
* KLO 16.15 lähtö Liminganlahden lintuluontokeskuksesta
Klo 16.20 Vierailu Vanhassa Limingassa
ja pikapyrähdys Maire K. Mannisen ateljeessa, Rantatie 20 C
*KLO 17.10 LÄHTÖ TAKAISIN OULUUN
KLO 18.00 RUOKAILU EDENISSÄ, MAISEMARAVINTOLASSA, 2. krs.
- tarjolla runsas alkuruokapöytä, liha- ja kalapääruoka sekä
kahvi/tee, keksejä, hedelmiä ja makeisia
19 e/aikuinen
9,50 e/lapsi 4-14v.
* Ilmoittautuessasi kerro mahd. erikoisruokavalio!
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ILTAJUHLA
KLO 19.15 – 20.15
Illan jatkona

EERO SCHRODERUS – KOMIIKKAA, VELLAMO, 5.krs.

EI AIKATAULUTETTUA OHJELMAA , tilassa VELLAMO
- mm. Carolyn Caines: omia runoja
- Donna Schumacher kertoo elämästään
- yhteislauluja
- mahdollisesti jonkun tuomia omia kuvia (tilassa datatykki)
- toivottavasti yllätysohjelmaa

VELLAMO-tila ja ulkoparveke merelle päin käytössämme klo 23.:een saakka
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

EERO SCHORERUS , Kainuun tervaskanto, teatterimies ja näytelmäkirjailija
Suomussalmelta
”Schroderuksen näytelmiä on esittänyt jo noin sata teatteria ja hänestä on tullut yksi Suomen
esitetyimmistä näytelmäkirjailijoista.” (Jari Sirviö – Yle Kainuu)
ILKKA MAUNULA, teatteri- ja taikurimies Rautavaaralta
Ilkka on perustanut Rautavaaralle nuorisosirkuksen.
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Väyrynen Family Association's 25-reunion on July 13, 2013
EDEN, OULU Meetingroom VELLAMO, 5:th floor.
At 11.55 Raising of the Vayrynen family banner on the flag pole
At 12.00 COFFEE/TEA with SALTY and SWEET PASTRY and FRUITS
Paid by the family association
At 13.00 Speaker Esko Väyrynen
• Chairman of Family Association Juhani Väyrynen opening words
• Maila Cadd sings two songs accompanied by Pentti Väyrynen
• Main speech by Mr Paavo Väyrynen, ex-minister of foreign affairs and
foreign trade, ex-member of the European Parliament
• We sing together "The song of Karelia" accompanied by Pentti
• Ilkka Maunula does magic tricks
• We sing together ”the song of Bothnia” accompanied by Pentti
At 14.40 LEAVING FOR THE SIGHTSEEING TO LIMINKA
5e/person the whole sightseeing (Family Association pay for rests)
- even money 5e collected on the bus for a snack
At about 15.25 The Liminka Bay Bird Nature Centre
- Coffee/tea with biscuit in the coffee shop (at cost) and a visit to the bird exposition.
A possibility to see a multimedia show at the auditorium (20 min.
)
- no admission fee
At 16.15

Leaving The Liminka Bay Bird Nature Centre

At 16.20 Visit to Old Liminka as a guide Doctor of Philosophy Pirkko Kukkohovi
- no admission
Visit to Maire K. Manninen's atelier
At 17. 10 LEAVING BACK TO OULU – in Oulu about at 5:40 p.m.
At 18.00 DINNER AT EDEN SCENERY RESTAURANT 2:nd floor
EVENING EVENT
At 19.15 – 20.15 EERO SCHRODERUS – Comic show, VELLAMO, 5:th floor
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The evening continues in Vellamo:
Carolyn Caines: own poets etc.
Donna Schumacher, living in the Philippines
Songs together
A possibility to show own pictures (there are a projector)
VELLAMO and ourdoor balcony with a view of sea reserved for us until 11 p.m.

Maire K. Mannisen ateljee
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LIMINKA
on vanha emäpitäjä , johon ovat aikoinaan kuuluneet Oulu, Oulunsalo, Muhos, Kempele,
Tyrnävä, Temmes, Lumijoki, Utajärvi, Vaala, Kajaani, Sotkamo, Paltamo ja Ristijärvi.
Rantatie, kulttuuripolku, kuljettaa matkailijan Liminganjokivartta pitkin VANHAAN
LIMINKAAN, ”maisemakokonaisuuteen, joka on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi” (lainaus, Wikipedia). Vanha Liminka on entinen Limingan
kuntakeskus, nykyisen kuntakeskuksen kupeessa.
Rantatien varressa sijaitsevat mm. Limingan Pappila, Limingan taidekoulu, Vilho Lammen
kotitalo, Museoalue, johon kuuluvat Lampi-museo ( taidemuseoksi muutettu Pohjois- Suomen
vanhin kansakoulurakennus vuodelta 1868), Muistokoti Aappola ja Limingan kotiseututalo.
Lampi- museo on perustettu kunnioittamaan maankuulun taidemaalari Vilho Lammen (18981936) muistoa ja Aappola alkuperäisessä asussaan kertoo kansainvälisesti tunnetun
oopperalaulaja ja laulupedagogi Aabraham Ojanperän (1856 -1916) elämästä.
Taiteilija Maire K. Mannisen (os. Väyrynen) ateljeetalon osoite on Rantatie 20 C. Maire on
taiteillut mm. sukukirjan kansikuvan ja suunnitellut sukuseuralle isännänviirin.
Liminganlahden lintuluontokeskus
Liminganlahti on Perämeren suurin lahti, jonka rannalle on rakennettu luontokeskus avaamaan
ihmisille näköalan lintujen elämään. Lahdella voi nähdä yli 200 eri lintulajia vuosittain.
”Metsähallitus odottaa luontokeskuksen kävijämäärien kasvavan viime vuodesta, jolloin lahdella
vieraili lähes 50 000 kävijää. Uudet tilat ja lintujen kahdeksaa vuodenaikaa kuvaava näyttely
houkuttelevat paikalle vieraita ympäri maailmaa.”
(lainaus, Ikka Ylitalo, Rantalakeus)
Maire Manninen
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Vanha Liminka

Lampi- museo
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.
TOIMINTAKERTOMUS 2012
1. YLEISTÄ
Seuran kokouksen pitopaikkana oli ravintola Alexandra Jyväskylä. Kokouksessa Juhani
Väyrynen piti esityksen genetiikasta. Esitys julkaistiin Väyrysniitti joulutervehdyksessä.
Jyväskylästä saimme uusia jäseniä. Kokouksessa esiteltiin sukuseuran isännän viiri. Viiriä voi
tilata Helsingin lipputehtaalta. Väyrysniitti ilmestyi kaksi kertaa: kesäkuussa ja marraskuussa.
Taloudellinen tilanne on yhdistyksessä hyvä kirjojen myynnin ja jäsenmaksujen ansiosta.
2. JÄSENET
Vuoden lopussa jäseniä oli 240. uusia jäseniä on tullut 11 ja kuolleita 2.
3. KOKOUSTOIMINTA
Hallituksen kokouksia oli kolme. Tilikokous ja hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin Raija
ja Taisto Väyrysen kotona Kempeleessä lisäksi hallitus piti kokousta ravintola Astorissa
Tampereella.
4. HALLITUS
Vuosikokouksessa 2012 valittu hallitus:
Yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Väyrynen, sihteeri Eeva Väyrynen ja hallituksen jäsenet ja
varajäsenet: Taisto Väyrynen (Pentti Väyrynen, Jyväskylä), Päivi Kairento (Anna-Liisa
Väyrynen), Juhani Väyrynen, Helsinki (Esko J Väyrynen) Sauli Paavola (Lauri Kiviniemi),
Pentti Väyrynen (Maire Manninen), ja Harri Asikainen (Riitta-Liisa Lehikoinen)
5. MUUTA
Sukukirjoja on jäljellä vielä sihteerillä 40 kappaletta.
6. TILIT
Tilinpäätös osoittaa 452,61 € tappiota ja taseen loppusumma on 7726,48 €.
HALLITUS
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.
TASE 31.12.2012
VASTAAVAA
€
€
pysyvät vastaavat
aineettomat hyödykkeet
aineettomat oikeudet: atk ohj. 115,00
nettioikeudet
178,35
293,35
aineelliset hyödykkeet
koneet ja kalusto (tulostin)
157,80
muut aineelliset hyödykkeet
333,28
pysyvät vastaavat yhteensä
784,43
vaihtuvat vastaavat
vaihto-omaisuus
valmiit tuotteet/tavarat
1242,55
rahat ja pankkisaamiset
5699,50
vaihtuvat vastaavat yhteensä
6942,05
VASTAAVAA YHTEENSÄ
7726,48
VASTATTAVAA
oma pääoma
edellisten tilikausien ylijäämä
tilikauden ylijäämä
oma pääoma yhteensä

7774,09
-452,61
7321,48

vieras pääoma
saadut ennakot
ostovelat
veiras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

405,00
405,00
7726,48

TULOSLASKELAMA 1.1.2012-31.12.2012
VARAINHANKINTA
tuotot
kulut
kulujäämä
SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA
tuotot
kulujäämä
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

€
1468,50
-1951,59
-483,09
30,48
-452,61
-452,61
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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
040 565 1350
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
zale@zaleprint.com

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
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Väyrysniitin tekeminen
Asiakirjat ja kirjoitusten kokoaminen: Eeva Väyrynen
Kannen kuva: Maire Manninen
Kirjoittajat: Juhani Väyrynen, Eeva Väyrynen, Esko Väyrynen, Maire
Manninen, Raija Väyrynen
Taitto ja tulostus: Sauli Paavola / ZalePrint
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ZalePrint

www.zaleprint.com

E.Väyrynen
Petkelkatu 1 B
89600 SUOMUSSALMI

