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HYVÄT SUKULAISET
Talven selkä on taittunut olemme lähestymässä kesää 1993Toivottavasti saamme lämpimän ja muutenkin oikein mukavan kesän.
Viime kesänä teimme Sotkamossa päätöksen,että tänä vuonna
kokoonnumme Puolangalle seuramme syntysijoille. Varmaan
muistatte tai tiedätte,että sukuseuramme perustettiin juuri
Puolangalla 1988,joten seuralla on ikää kunnioitettavat viisi
vuotta.
Hallitus on päättänyt vuosikokouksen lisäksi järjestää seuran
viisivuotisjuhlan.Juhlasta tulee mielestäni arvokas, sillä
silloin on jaossa ensimmäiset seuran logolla varustetut
standaarit,eli pöytäliput, myös muuta arvokasta ohjelmaa on
suunnitelmissa.
Hyvät ystävät! Toivon,että järjestätte itsellenne ja ystävillen
ne. vapaata heinäkuun ensimmäiseksi viikonvaihteeksi ja tulette
suurella joukolla Puolangalle, manner-Suomen keskipisteeseen
viettämään yhteistä pyhanseutua sukulaisten parissa. On
arvokasta kuulua sukuseuraan ja osallistua sen toimintaan.
KEVÄTTERVEISIN !

Elias Väyrynen
puheenjohtaja
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Sukuseura Väyryset ry.
OHJELMA-AIKATAULU 3.-4.7 1993

LAUANTAI

3.7 1993

klo 14.00
Sukuseuran vuosikokous Puolangan
koululla. Tulokahvi.

yläasteen

- Astrid Haapamäen posliinituotteiden myyntinäyt
tely.
klo 19.00
Illanvietto Pohjanportissa. Koko
varattu Väyrysille.

ravintola

SUNNUNTAI 4.7 1993

klo 10.00

Jumalanpalvelus Puolangan kirkossa.
- Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleen lasku
san-karihaudalle.
- Juhlapaikka yläasteen koululla avataan sankari
haudalla käynnin jälkeen.

klo 12.00

Juhlalounas yläasteen koululla.

klo 14.00

Sukujuhla lounaan jälkeen koululla.
Ohjelmalehtiset paikanpäältä (juhlan kestoaika n.
1 1/2 tuntia).
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.

ESITYSLISTA

4/1993

28.5.1993
VUOSIKOKOUS 3.7.1993
1

Kokouksen avaus

2

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa

4

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6

Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus

7

Hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä

8
Vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen
kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
9
Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
erovuoroisten tilalle
10

Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa

11

Päätetään seuraavana kalenterivuonna
jäsenmaksun suuruudesta

12

Muut esille tulevat asiat

13

Kokouksen päättäminen

kannettavan
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1992

1. YLEISTÄ
Vuoden huomattavin tapahtuma oli vuosikokous
Sotkamossa. Lehti ilmestyi kaksi kertaa.
2. TOIMINTA
Seuran vuosikokous pidettiin Sotkamon Vuokatinhovissa
12.7.1992. Kokouksen puheenjohtajana toimi Elias
Väyrynen ja sihteerinä Eeva Väyrynen. Elias Väyrynen
avasi kokouksen, jonka alussa pidettiin hiljainen
hetki poisnukkuneiden jäsenten Väinö Herukan, Irja
Lapinlammen, Aukusti Väyrysen ja Veikko Väyrysen
muistolle. Läsnä oli 75 seuran jäsentä. ^
Hallitus muisti sankarivainajia kunniakäynnillä
Sotkamon sankarihautausmaalla, jossa laskettiin
kukkalaite.
Edellisenä päivänä oli risteily Kajaaniin Sinisellä
Ajatuksella. Menomatkalla sää oli sateinen, mutta
palatessa oli kaunista.
Istuimme iltaa yhdessä
Vuokatinhovissa ja söimme päivällistä. Elias juonsi,
ja ohjelmaa löytyi niin seuran jäseniltä kuin paikalle
saadulta sotkamolaiselta Hannu Väyryseltä.
Kokoustiedote 1992 ilmestyi heinäkuussa. Sen
toimittivat Eija M Väyrynen (päätoimittaja), Mikko
Moilanen ja Eila Oikarinen. Jouluksi ilmestyi
Joulutervehdys 1992. Sen toimittivat Eija M Väyrynen
(päätoimittaja), Mikko Moilanen ja Eila Oikarinen. '
3. JÄSENET
Vuoden lopulla oli jäseniä 302. Lukuun sisältyvät sekä
lapsi jäsenet että 70 vuotta täyttäneet jäsenet.
4. KOKOUSTOIMINTA
Hallitus kokoontui 3 (kolme) kertaa vuoden aikana.
Kokous 8.5. oli Oulussa Karjaportintie 18, ja siellä
käsiteltiin jäsenkirje sekä hyväksyttiin vuoden 1991
tilit.
Toinen kokous 11.7. oli Sininen Ajatus-laivalla.
Siellä käsiteltiin tilintarkistajien lausunto,
toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja jäsenmaksun
suuruus.
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SUKUSSEURA VÄYRYSET RY.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1993
1 YLEISTÄ
Toimintavuoden tärkeimmät asiat ovat sukututkimustoiminnan järjestelyn jatkaminen ja kaikenlaisen
kanssakäymisen ja yhteyksien lisääminen seuran
jäsenten kesken.
2

TOIMINTA
Sukututkimustyön tuloksia talletetaan edelleen Oulun
maakunta-arkistoon Väyrysten omaan kansioon. Kansio on
myös lainattavissa sihteeriltä, jolla on kopiot
talletetuista kuvista, asiapapereista ja
lehtikirjoituksista.
Seuran jäsenet voivat julkaista tutkimustuloksiaan, '
pakinoitaan, runojaan tai muuta kiinnostavaa luettavaa
seuran lehdessä. Lehden ilmestymisaika on kevät ja
joulukuu. Kevät lehti on toimintatiedote ja
kokouspaikan esittelyyn liittyvä julkaisu. Myös
kirjoituksia siihen on tarkoitus sijoittaa.
Sukuseuran logosta pöytälippua suunnittelee Pirkko
Kangas. Hän suorittaa puhtaaksipiirtämisen.
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KOKOUSTOIMINTA
Seuran vuosikokous ja sukujuhla ovat Puolangalla 3. ja
4. heinäkuuta. Lauantaina iltapäivällä tulokahvi ja
vuosikokous yläasteen koululla. Sunnuntaina
jumalanpalvelus Puolangan kirkossa ja kunniakäynti
sankarihaudalla. Juhlalounas ja sukujuhla yläasteen
koulu1 la.

4 HALLITUS
Hallitus järjestää vuosikokouksen ja tiedottaa siitä
sekä muusta toiminnasta jäsenille.
HALLITUS
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Uusi vuosikokouksessa valittu hallitus järjestäytyi
7.11. Puolangalla yläasteella pidetyssä kokouksessa.
Hallitus valitsi lehden toimituksen ja päätti
seuraavan vuosikokouksen ajan ja paikan.

5.HALLITUS
Vuosikokoukseen asti hallituksen jäsenet olivat: Elias
Väyrynen puheenjohtajana, Pentti Väyrynen
varapuheenjohtajana, Antero Väyrynen rahastonhoitajana
ja Eila Oikarinen sihteerinä. Muut jäsenet olivat
Margareta Niskanen, Aili Väyrynen ja Eija M Väyrynen.
Vuosikokouksen jälkeen hallituksen jäsenet olivat:
Elias Väyrynen puheenjohtajana, Jorma Kangas
varapuheenjohtajana, Antero
Väyrynen
rahastonhoitajana ja Eila Oikarinen sihteerinä. Antero
Väyrynen valittiin hallituksen ulkopuolelta. Muut
jäsenet olivat Margareta Niskanen, Eija M Väyrynen ja
Pentti Väyrynen.
Varajäsenet vuosikokoukseen asti olivat: Mikko
Moilanen, Arvo Lapinlampi, Arja Väyrynen, Taru
Väyrynen, Hilkka Väyrynen ja Hannu Tervonen.
Varajäsenet vuosikokouksen jälkeen olivat: Mikko
Moilanen, Anneli Väyrynen, Arja Väyrynen, Eeva
Pietarila, Hannu Tervonen ja Arvo Lapinlampi.
HALLITUS
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OMA STANDAARI VÄYRYSILLE

Sukuseura Väyryset r.y. ottaa tänä viisivuotis juhlavuonna
käyttöön stadaarin (pöytälippu). Standaari on suunniteltu
sukumme logon pohjal ta. Standaarit myöntää hallitus.
Perustellut esitykset standaarien ehdotetusta jaosta tulee
esittää sukuseuran hallitukselle.

STANDAARISÄÄNNÖT
Sukuseura Väyryset r.y:n hallituksen 20.02 1993 hyväksymän
sukuseuran standaarin myöntää sukuseuran hallitus seuraavin
perustein:
1. Merkkipäivänä (esim 50, 60 tms.) henkilölle, joka on
ansioitunut sukuseuran toiminnassa.
2« Huomionosoituksena suvun jäsenelle, joka kulttuurisisella tai
yhteiskunnallisella alueella on saavuttanut merkittävää
arvostusta.
3. Sukuseuran yhteistyökumppaneille, esim. liitoille, piireille,
järjestöille, laitoksille ja kunnille.
4. Sukuseuran hallituksen harkinnan mukaan muillekin kuin edellä
mainituille.

Standaarit luovuttaa sukuseuran hallituksen
edustaja. Standaarit luovutetaan
numerojärjestyksessä. Luovutuskirja on sukuseuran
arkistossa.
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Juhani Väyrynen
Kongasjärven Heikin alkuperästä
Heikki Wäyrynen näyttää asettuneen asumaan Kainuuseen 1640 (1).
Heikki on maksanut viijakymmenyksiä vuonna 1642 eli samana vuonna,
kun ensimmäinen suomenkielinen raamattu ilmestyi (2). Heikin alkuperä
näyttää juontuvan Kestilän alueelle. Kestilän alueella tavataan
ensimmäinen Wäyrynen, Pekka Pekanpoika vuonna 1599 sekä Korteisen eli
Piippolan, Havasjoen ja Tawastkengän alueilla Pekka Wäyrynen 1576-83
(3).
Siikasavo sai ensimmäiset savolaiset asukkaansa 1500-luvun
puolivälissä. 1560-luvun vilkkaan asutustoiminnan aikana sai
alkunsa Korteiskylä, mutta kun siellä asui peräti kolme
Piipposta, niin heiltä seutu sai uuden nimen. Samoihin aikoihin
syntyivät myös Pulkkila, Lamu ja Havajoki. Myöhemmin syntyivät
Tawastkengän ja vuosisadan lopulla Kestilän kylät. Asutusta
lienee kuitenkin ollut näillä kaikilla alueilla, mutta verottaja
yhdisteli kyliä ja samat asukkaat saattoivat olla eri vuosina
eri kylissä. Usein koko edellä mainitun asutusalueen asukkaat
olivat kaikki Tawastkengässä. Vielä 1600-luvun alkupuolella
Kestilän ja Tawastkengän maakirjat olivat merkityt jälkimmäiseen
kylään. Pyhäjoen- ja Siikasavossa asui kymmeniä asukkaita,
itsellisiä, joista jotkut saattoivat esiintyä tilikirjoissa vain
parina kolmena vuotena ja hävitä sitten. Esimerkiksi
Pyhäjärvellä
on
verotalonpoikien
lisäksi merkitty
itsellisluetteloon vuonna 1592 40 itsellistä ja vuonna 1595 peräti 68
itsellistä (4). Rappasota aiheutti myös, että useat talot olivat
vuosikausia autioina ja veronmaksukyvyttömiä 1500-luvun lopulla.
Lisäksi on pantava merkille, että jotkut myöhemmältä ajalta
asiakirjoista tunnetut suvut ovat saattaneet muuttaa seudulle jo
1500-luvulla. Usein myös kaikkein köyhimmät jäivät merkitsemättä
tilikirjoihin.
Salon pitäjän itsellisluettelon mukaan Pekka Wäyrynen on maksanut
ensimmäisen kerran viijakymmenyksiä vuonna 1576 (3). Näyttää siltä,
että Pekka Erkinpoika, joka esiintyy vuoden 1580 kymmenysluettelossa,
on edellä mainittu Pekka Wäyrynen, jolloin Kestilään vuonna 1606
ilmestynyt Yrjö Erkinpoika ja Pekka Erkinpoika ovat veljeksiä ja ovat
sukutarinan mukaan muuttaneet Kestilän seudulle Etelä-Pohjanmaalta
(5). Vuonna 1557 syntynyt Pekka Pekanpoika Wäyrynen KestiIästä on
maksanut viijakymmenyksiä vuosina 1599-1600 (6), jonka jälkeen
isäntänä on ollut Tuomas Pekanpoika vuosina 1601-10 (7). Pekka
Pekanpoika lienee muuttanut Kainuuseen Kaarle IX asutustoiminnan
seurauksena. Oulun erämaassahan luvattiin 6-vuoden verovapaus ja
vapaus sotaväenotoista.
Asiakirjoissa
Yrjö
Erkinpoika mainitaan rutiköyhäksi
uudisasukkaaksi, torppariksi tai itselliseksi (8). Vuoden 1615
Älvborgin lunnasluettelossa: "Nybyggiare, huosarme, och uthfattiga,
udaff huilka somliga hafua inga rädh til uthgöra (Uudisasukkaita,
köyhiä, ja rutiköyhiä, joilla muutamilla ei ole mitään varoja maksaa
(9). Viimeisen kerran Yrjö Erkinpoika mainitaan yhdessä poikansa
kanssa vuoden 1618 ensimmäisessä Suomesta säilyneesssä
väenottoluttelossa (10). Sotaväenotossa määrättiin yksi sotamieheksi
jalkaväkeen jokaista kymmentä perintö- ja kruununtilojen 15-60
ikävuosien välillä olevaa miestä kohti.
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Yrjö Erkinpojalla on ollut ainakin Matti- ja Yrjö-nimiset pojat.
Vuonna 1624 Juhana Ottenpojan maantarkastuksessa Matti
Yrjönpoika on pyrkinyt maakirjaan todennäköisesti välttääkseen
sotaväenoton. Hänet on kuitenkin merkitty veronmaksukyvyttömäksi
ja hän ei enää tämän jälkeen esiinny maakirjassa (11) .Vuonna
1626 muodostettiin Pohjanmaan jalkaväkirykmentti. Matti
Yrjönpoika otettiin nihdiksi ja vietiin Puolan sotaan, jossa
menehtyi 1627. Tässä yhteydessä mainittakoon, että Yrjö
Yrjönpoika, Kestin renki otettiin myös nihdiksi 1629 ja menehtyi
samana
vuonna
todennäköisesti ruttoon osallistumatta
sotatoimiin. Syksyllä 1629 tehtiin Puolan kanssa Altmarkin
aseleposopimus ja Yrjö Yrjönpoika ei ollut palaavien joukossa (12).
Kestilän Väyrylää isännöivät Matti Yrjönpojan jälkeen Matti Wäyrynen
1639-41 ja vuodesta 1642 lähtien edellä mainitun Yrjön poika Antti
(13). Matti ja Antti ovat olleet serkuksia (14). Mainittakoon, että
Antti Yrjönpoika otettu nihdiksi vuonna 1653, mutta sijaiseksi on
pestattu Matti Mikonpoika (15).
Wäyrysen suvun verivero oli jo ollut raskas, mutta vielä 1638 Heikki
Matinpoika Mattilan (Laurilan) talon vävy, runsaan peninkulman päässä
Kestilän Väyrylästä, on otettu nihdiksi 30-vuotiaana (16). Tässä
yhteydessä mainittakoon, että vuonna 1639 Kajaanin pitäjän Oterman
kylästä (Väyrylästä) on otettu nihdiksi Heikki Matinpoika Tikkanen,
jolla on ollut uudistila isänsä Matin tilan ohessa. Molemmat Heikki
Matinpojat ovat olleet maaherra Melcher Werensted'in pitämässä
Katselmuksessa Oulussa 1 pnä heinäkuuta 1639. He ovat saattaneet
tapailla ja Heikki on kuullut Kainuussa olevista autiotiloista.
Vuonna 1640 naimisissa olevan Heikki Matinpojan sanotaan olevan
Kajaanin pitäjässä (17). Kesällä 1641 Pohjanmaan rykmentistä vietiin
5 komppaniaa Saksaan, myös Heikki Matinpoika Tikkanen. Kotimaahan jäi
4 komppaniaa mm Jakob Man'nin komppania. Kotona olevien nihtien
katselmuksessa Jakob Man'nin komppaniasta mainitaan Olli Pekanpojan
Lamusta olevan Heikki Matinpojan Sipolasta sijalla, joka on asettunut
asumaan Kajaanin pitäjään. ("Oluf Peerson i Lamu för Henrich Madzon i
Sipola som ähr laandes i Caijana Sochen") (18). Olli Pekanpoika on
siis Heikki Matinpojan sijaisnihti, jolle Heikki Matinpoika on
joutunut maksamaan ns. pestirahan, joka tuohon aikaan on ollut 100
talaria. Rengin vuosipalkka on ollut samaan aikaan 6-10 talaria (19).
Heikki Wäyrynen on asunut Kajaanin pitäjän Väyrylän kylässä vuoteen
1653, jolloin luovuttanut tilan veljelleen Matille (20).
Kainuussa on 1530-40-50-luvuilla asunut useita Heikkejä, miltei 40.
Väyrylän kylässä ovat asuneet Heikki Matinpoika Heikkinen, Heikki
Matinpoika Tikkanen ja Heikki Wäyrynen. Kukkolassa on asustellut
Heikki Matinpoika Kauhanen. Kaikki muut Heikit, heidän isänsä ja
sukunsa ovat asuneet Kainuussa jo 1630-luvulla (21).
Kestilän Väyrylään ilmestyy isännäksi vuonna 1639 itsellinen Matti
(Matinpoika) Wäyrynen. Vuonna 1640 Matilla on ollut nuori tamma,
kolme lehmää, yksi vasikka ja kolme nuorta lammasta. Vuonna 1641
lampaat ovat kadonneet, etteivät vain olisi menneet Heikki-veijen
mukana Kainuuseen (22). Vuonna 1642 Mattia ei enää tavata KestiIästä.
Matti on ottanut Kongaksen isännyyden vuonna 1655 Heikin muutettua
Kajaanin kaupunkiin porvariksi (23). Onko muuton syynä ollut poikien
puute? 100 vuotta myöhemmin Matti Wäyrysen jälkeläisiä on muuttanut
Säreisniemen-Kestilän alueelle. Onko veri vetänyt?
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Lähteet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

VA. Regementräkenskaper 1640. österbotten, voi 14.
VA. 1642:9113:147v.
VA. 1576:4746:127. 1580:4759:75. 1581:4762:77v.
1582:4765:79v. 1583:4768:78.
VA. 1592:4796:75v,75. 1595:4809A:72,72v,73.
VA. 1580:4759:75.
VA 1599:4815:23. 1600:4819:64.
VA. 1601:4822:69. 1610:4870:36.
VA. 1606:4850:16v. 1606:4850:87 (Kaksi 1606-vuoden
kymmneysluetteloa, onko jompi kumpi virheellinen).
1608:4861:88. 1609:4863:73. 1609:4865:73. 1609:4865A:26.
1610:4869:83. 1610:4870:36. 1611:4878:24v. 1612:4813:43.
1613:4891:202v. 1615:4896:78. 1615:4903:109.(edellinen
vuoden 1615 luettelo täytyy olla vuodelta 1614). Älvsborgin
lunnaat. 1613:483Fb:35. 1615:483Fg:35. 1616:483Fh:34.
1618:483Fk:77.
VA. Älvsborgin lunnaat. 1615:483Fg:35.

10. KrA. Roterings- och utskrivningslängder 1618 voi 603.
11. VA. 1624:4952A:126v.
12. KrA. Roterings- och utskrivningslängder 1629 voi 755. Rullor
1629:17:215v. 1630:20.
13 Kammararkivet. Mantalslängder voi 10. österbotten 1639-40.
VA. 1641:9110:64. 1641:9110:69. 1642:9113:157. 16429113:355v.
14. VA. Salo tk 1642 rr5:100.
15. KrA. Roterings- och utskrivningslängder 1653 voi 776.
16. KrA. Rullor 1638:13:80v.
17. kts. 1.
18. KrA. Rullor 1641:9:85, 91v.
19. Virrankoski. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia 1973.
s.137 ja s.623.
20. VA. 1653:9136:347. 1654:9138:239. mf.CD 992:480-481v.
Rydboholms samlingen FR 214 voi 16.
21. VA. 1630-40-50, voudintilt, läänintilit ja tuomiokirjat.
KrA. Roterings- och utskrivningslängder. Kammararkivet.
Mantalslängder voi 10. österbotten 1637-40.
22. Kammararkivet. Mantalslängder voi 10. österbotten 1639:432,
1640:462v.
23. VA. 1655:9139:8. mf CD 992:186v. FR 312, Caijana sochen,
mantalslängd,
roteringslängd, jordeboken.
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AAMULLA AURINKO OLI
Aamulla aurinko oli
levittänyt siipensä polulleni ja
tuuli heilutti niitä.
Päivällä
metsän laita lämmin
- sisälläni hiljaisuus,
metsä ja hiljaisuus - ne ovat
saraa.
Illalla kirkas tähti
lymysi metsän laidassa.
Onnellinen koivu
kantoi sitä hetken kämmenellään.
Yöksi
kukkien
terälehdet
sulkeutuivat ja juuret joivat.
Näin siirtelen aikaa
päivän kerrallaan.
Viljo Väyrynen
(Tuuli on järveltä päin)
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Sihteerin palsta
Hyvää kesää kaikille! Seuran tiedote,
jossa oli kutsu
vuosikokoukseen ja sukujuhlaan, on tullut toukokuussa. Puolangan
kunta tuli avuksi, joten käyttäkäämme muulloinkin Puolangan
tarjoamia palveluja.
Sukujuhlassa tullaan jakamaan sukuseuran standaareja. Jäsenet
voivat tehdä hallitukselle perustellun ehdotuksensa seuraavia
vuosia varten, kenelle standaari tulisi jakaa. Hallitus päätti
tilata viirejä, joita voi ostaa joko vuosikokouksessa tai
juhlassa. Myöhemmin on mahdollisuus ottaa käyttöön isännänviiri,
jossa on seuramme logo. Tästä asiasta enemmän juhlien aikaan.
Lauantai-i1lan tapahtuma Pohjanportissa on maksullinen. Olemme
varanneet orkesterin, mikä aiheuttaa il lal 1iskortin
lunastamisen. Omaa ohjelmaa toivotaan jäseniltä, jotta voidaan
viettää iloinen ilta.
Jos jäsenmaksu on suorittamatta, juhlapaikalla voi maksaa
ilmoittautumisen yhteydessä. Vielä on muutamia jäseniä, joilta
en ole saanut vastausta kyselyyn. Joiltakin lapsilta tiedoista
puuttuu syntymäaika ja -paikka. Samana vuonna, kun nuorisojäsen
täyttää 18 vuotta,
lähetetään joululehti ja pankkisiirto
jäsenmaksua varten.
Seuralla on jäseniä kaikkialla Suomessa. Tätä kirjoittaessani
aurinko paistaa sateisen päivän jälkeen. Koivut ovat pienellä
lehdellä, ilma tuntuu puhtaalta ja luonnossa tuntee selvästi
kesän lähestymisen. Huomenna on Erkin päivä. Vanha sanontahan
on: Erkki turjus turkki päällä, kesät kaiket paita päällä.
Millainenhan sää nyt on Sodankylässä, Helsingissä tai Juukassa?
Toivotaan, että Puolangalla ainakin heinäkuun alussa on kunnon
ilmat. Tervetuloa juhlimaan!
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AALLON KEHTOLAULU
Nuku, nuku aaltonen,
nuku jo!
Tuolla laulaa humisten
Kuusisto!
Kehtolaulusi se on nuku aalto rauhaton,
nuku jo.
Miksi tahdot katsella
kuinka jo
luokannut on luontoa
turmio!
Kuinka kukat surkastuu,
kuinka tuules' paljastuu
Lehdikko?
Nuku aalto, vaahtopää.
Nuku jo.
Kerran sinun herättää
aurinko.
Senpä sulle, rauhaton,
hellä silloin suotu on
suutelo.
Isa Asp

Isa Asp syntyi Utajärvellä 1853. Lyhyen elämänsä aikana hän kirjoitti paljon
runoja ja kirjeitä, joista kuvastuu voimakkaana hänen elämänsä ilot ja surut.
Isa Aspia voidaan pitää maamme ensimmäisenä suomenkie lisenä naislyyrikkona.
Isa Asp, unohdettu runoilijamme eli lyhyen elämän, hän kuoli jo
yhdeksäntoistavuotiaana. Hän oli kuitenkin Kainuun lapsia ja asui r a m .
Puolangalla Parolan talossa, Puolankajärven rannalla, vastapäätä kirkkoa ja
pappilaa.
Aallon kehtolaulun Isa Asp kirjoitti jo ollessaan sairaana ja miet-tiessän
elämän monia kysymyksiä. Tuolloin hän myös pohti paluuta Puolangan
rauhallisiin maisemiin. Isa Asp kuoli Jyväskylässä 1872. Aallon kehtolaulun
ovat säveltäneet myöhemmin- useat eri säveltäjät mm. Hagfors, Rikberg,
Järnefelt sekä vuonna 1981 Olli Alanko. Toivo Hyytinen on kirjoittanut Isa
Aspista elämänkerran nimeltään Isa Asp Elämä ja valitut runot.
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Lehden toimittivat:

Eija M. Väyrynen
Eila Oikarinen
Mikko Moilanen
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