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HYVÄT SUKULAISET!
Tänä vuonna kokoonnumme Ouluun viettämään keskikesän viikon vaihdetta
vuosikokouksen ja yhdessäolon merkeissä.
Odotan sukulaisia ystävineen läheltä ja kaukaa mukaan, sillä toimintanne tarvitsee
teitä kaikkia. Sukuseuratoiminta on mielestäni niin arvokas asia, että edes yksi
kokoontuminen suurella joukolla vuosittain on varmasti paikallaan.
Ottakaamme iloinen, kesäinen mieli mukaan ja nauttikaamme yhdessäolosta Oulun
kaupungissa sukukokouksen ja muun ohjelman myötä.

Tervehtien

Oulun tuomiokirkko
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.

Kokouskutsu

Sukuseura Väyryset ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Oulussa Hotelli Rantasipissä,
Kirkkokatu 3, kesäkuun 29. päivänä 1996 alkaen klo 12. Tervetuloa !
Hallitus
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.

ESITYSLISTA
29.6.1996

VUOSIKOKOUS

29.6.1996 klo 12.00

1

Kokouksen avaus

2

valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3
4
5

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6

Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus

7

Hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään tilin päätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

8

vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio

9

valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

10

Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi vara-tilintarkistajaa

11

Päätetään seuraavana kalenterivuonna kannettavan jäsenmak sun suuruuus

12

Muut esille tulevat asiat

13

Kokouksen päättäminen
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Ohjelma
29.-30.6 1996
Lauantai 29.6
klo 12.00

Tulokahvit ja ilmoittautuminen vuosikokoukseen

12.30- 14 30 Vuosikokous
14.30- 15.15

Runomaiinca (Salme Väyrynen)

19.00

Päivällinen ja illanvietto, 80 mk/hlö. Ilmoittautuminen 10.6
mennessä. Päivällinen maksetaan vuosikokoukseen ilmoittautuessa
paikanpäällä. Noutopöydän antimista voi tiedustella tarkemmin ilmoit
tautumisien vastaanottajilta. Omaa ohjelmaa voi esittää.

Sunnuntai 30.6
(Hailuoto-rctkelle ilmoittautuminen 10.6 mennessä)
Retkelle lähdetään, jos aikuisilmoittauneita on vähintään 30. Retken hinta määräytyy osaanottaja
määrän mukaan (esim. 1500 mk jaettuna 30:llä retkeilijällä). Retki maksetaan linja-autoon
noustessa
klo

7.45

Lähtö Hailuotoon Hotelli Rantasipin edestä.

8.30

Merimatka autolautta Merisillalla.

9.00- 9.40

Lauttarannasta Marjaniemeen. Linja-autossa opas.

9.40- 12.00

Vierailut nähtävyyskohteissa ryhmittäin.
I Luotsi-asema
II Kalasatama ja tuulivoimalat
III

12.00

Biologian tutkimusasema
Lounas Ravintola-lomakylä Rantasumpussa noutopöydästä
65mk /hlö tai erikoiskalaruoka 95 mk /hlö. Lounaalle il moittautuminen
10.6 mennessä.
Mahdollisuus uimiseen upealla hiekkarannalla. Jos ei syö lounasta, voi
makkaraa paistaa myöhemmin Varjakan kartanossa.

13.00
Linja-auto lähtee takaisin lauttarantaan. Lautta lähtee klo 14.00. Linjaautolla etuajo-oikeus lauttaan.
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14.45

Valjakan kartano. Tutustumme kauniiseen vanhanajan
pihapiiriin
ja taidc/perinnenäyttelyyn. Kahviossa voi juoda kahvit ja ulkona pais taa
makkaraa ja syoda evaita Uimaranta on kohtalainen
Paluu Ouluun Linja-auto palaa Rantasipin eteen linja-

autoaseman ja

raulalicaseman
kautta tarvittaessa Matkatavat voi ottaa aamulla mukaan linja-autoon.
Junat lähtevät seuraavasti:
klo

18.55 Helsinkiin Kajaanin kautta
22.10 Helsinkiin länsirataa
17.28 Rovaniemelle

Ilmoittautumisia kirjeitse ja puhelimitse ottavat vastaan:
Hilkka Väyrynen
Maivatic4
90550 Oulu
p. (981) 341 689

Eeva Pietarila
Kauppiaantie 34
90460 Oulunsalo
p. (981) 5211 725

Eija M Väyrynen
Tullimiehenlic IG 55
90560 Oulu
(981) 554 23 24

Tavataan kesäkuussa Oulussa !
Tervetuloa
Ilmoittautuminen 10.6 mennessä.
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Yöpyminen Oulussa

Yöpaikan varaaminen kannattaa huolehtia ajoissa. Tässä muutamia ehdotuksia
Hotelli Rantasipi: Kirkkokatu 3. 90100 Oulu, Puh. 981-313 9111.2 hengen huone 195 mk /hioja
1 hengen huone 355 mk. Lisävuode 100 mk. Sisältää aamiaisen, iltasauna + uinti ja autopaikka.
Varauksessa kannattaa ilmoittaa tulevansa sukuseura Väyryset r y n vuosikokoukseen.
Hotelli Cumulus: Kajaaninkatu 17, Puh 981- 3167 111.
Kylpylähotelli Fdcn: Nallikari, Puh 981- 5504 100.
HoleJIi Lanamäki: Rautatienkatu 8, Puh. 981- 379 555.
Hotelli Sokos Arina Pakkahuoneenkatu 16, Puh. 981- 3114 221.
Hotelli Sokos Vaakuna: Hallituskatu I , Puh. 981-88 77 666
Hotelli Turisti: Rautatienkatu 9, Puh 981-375 233.
Leirintäalue Nallikari: Nallikari, Puh. 981- 5541 541, 5541941
Kaikki hotellit Edcniä lukuunottamatta sijaitsevat aivan Oulun keskustassa Hotelli Turisti on
hiukan vaatimattomampi yöpaikka. Leirintäalue Nallikarissa on sekä teltta- että
asuntovaunupaikkoja ja sieltä voi kysyä myös mökkejä Nallikariin on pieni automatka (n 5 km
keskustasta), multa sinne pääsee myös linja-autolla ja taksillakaan ci matka tule hirveän kalliiksi

ALAKKO NÄÄ MUA ?
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Tervetuloa Ouluun!

Ruotsi-Suomen kuningas Kaarle JX allekirjoitti Oulun kaupungin perustamisasiakirjan 26.9
1610. Jolian Snellman kuvaa Oulua vuonna 1737 seuraavasti." Oulu sijaitsee Pohjanmaalla
taikka, jos tahdomme käyttää entisajan kirjailijain puheenpartta, amatsonien maassa,
äärimmäisenä kaupunkina pohjoisessa sangen luonnonkauniilla paikalla, ja jos otetaan
huomioon ympäristö, varsin lakealla ja mitä terveelläsimmä!läkin."
Oulun historia on varsin värikäs. Oulu tunnettiin aikoinaan tervaporvarien ja laivojen
kaupunkina Oulun linnaan iski salama 1793 ja siitä on enää jäljellä kumpuileva maasto paksun
nurmikon peitossa:
"Se ukonilma antoi Oulun asukkaille hiukan viimeisen päivän esimakua. Herättiin keskellä yötä
kauheaan ukkoseen ja salamoimiscen, kuului', jyrähdys, joka tärisytti koko kaupunkia, rikkoi
kaikki ikkunat, kiskaisi auki kirkonovet ja pudotti siellä kynttiläkruunun; samalla nähtiin isoja
kivilohkareiia lentävän sinne tänne kaupunkiin, ja muassa erääseen taloon tunkeutui
kallionkappalc mennen katon, välikaton ja lattian läpi. Sellaista ei tavallinen ukkonen saa
aikaan." Salama iskikin Oulun linnan ruutisäiliöön.
Oulu paloi tuhoisasti mm. vuonna 1822. Neljä tuhatta henkilöä joutui tuolloin kodittomaksi.
Turku ojensi ensimmäisenä auttavan kätensä saattaakseen kaupungin takaisin jaloilleen -100
ruplalla ja säkillisellä kenkiä.
Sanomalehtiä on Oulussa julkaistu vuodesta 1829 alkaen. Ensimmäinen lehti oli neuvova ja
valistava uutislehti.
Oulujoen kaunis koski aivan kaupungin tuntumassa valjasteltiin kaupunkilaisten energian
tuottoon 1948. Kaupunkilaisten suureksi iloksi jokisuisto on kuitenkin tänä päivänä suurena
viher-ja puistoalueena. Ainolan puisto tuo tervetulleen hengähdyksen kaupunkilaisten elämään.
Mainitsempa vielä Oulusta tiernapoikaperinteen sekä elokuvan Pojat, jonka on kirjoittanut Paavo
Rintala. On tänne eksynyt muitakin kulttuurihenkilöitä aikojen kuluessa, tulkaa tutustumaan.
Tämän päivän Oulu on moderni teknologiastaan kuuluisa Pohjolan valkea kaupunki. Teatteri on
rakennettu merelle ja yliopisto suolle, niin ja laiva maalle. Asukkaita on 106 400, joista naisia on
52 %ja miehiä 48 %. Kaupungin rannassa on tori, jota vartioi toripolliisi ja keskikaupungin
Rotuaari, kävelykatu, luo kaupungille kesäisen ilmeen. Ja sitten on vielä se pyörivä kivi keskellä
Rotuaaria.
Eija M. Väyrynen

Ovi kiinni, ostolämmin, lainapuu ja varsahevonen.
Sanonta
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Keskustelijat

Oululainen ei sanottavasti puhu kadulla eikä hän puhu bus sissa,
pankissa, virastossa tai kirkossa.
Luultavasti hän ei puhu paljoa kotona. Hän ei puhu unissaan,
eikä rakastaessaan.
Hän ei ole mykkä, hänellä on oma oululainen murre, tavuja
lisäävä,
konsonantteja kahdentava kieli.
Hän osaa puhua kun pitää tinkiä kaupassa, hän osaa puhua
ruokatunnilla, kapakassa, valtuustossa, kulttuurikeskusteluissa
ja yleisönosastossa.
Hän osaa puhuja kauan sitten tapahtuneista asioista,
teatteritalosta ja televisio-ohjelmista, työstä, työttömyydesta" ja
Ruotsiin muutosta, siitä että Pohjois-Suomea sorretaan.
Jumalasta.
Oululainen osaa haukkua kaupunkia ja kaikkia kaupungin
herroja,
hän osaa sanoa sopivan todistuksen naapurista,
osaa sanoa "vanana" ja "lehemä",
hän osaa pitää juhlapuheen.
Hän osaa puhua huutaen.
Hän osaa kirota.
likka Vuotila
(Oulu-kaupungin muuttuva omakuva 1972)

Yksi markka ei helise, eikä kahta viitti puistaa.
Sanonta
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Sihteerin palsta
Keväinen tervehdys kaikille lukijoille ja sukuseuran jäsenille. Kevät ja kesä on uuden
kasvun ja voiman aikaa Väyrysten voimaksi voi kyllä sanoa, ctta hc jaksavat tasaisesti läpi
vuoden, mutta kukapa ei ilahtuisi kevätauringon paisteesta ja vihreästä maan kullasta. Sukuseura
Väyryset ry on toiminut tämän vuoden aikana useina pieninä työryhminä ja täytyy todellakin
kiittää niitä henkilöitä, jotka ovat jaksaneet ottaa selvää asioista ja hiljaisella, mutta uutteralla
työllään edistäneet yhdistyksemme toimintaa.
Erityiskiitos sukuseuramme rahastonhoitajalle Antero Väyryselle, joka on hoitanut
raha-asioita sukuseuramme perustamisesta, vuodesta 1988 lähtien. Vuodesta toiseen on Antero
aina lupautunut hallituksen pyynnöstä jatkamaan rahastonhoitajana. Seitsemän vuotta on pitkä
aika toimia niin vastuullisessa tehtävässä ja hän haluaakin siirtää taloudenhoidon välillä toisten
käsiin. Taloutemme on pysynyt hyvänä ja olemme voineet huoletta toimia toimintasuunnitelmien
mukaisesti. Toivottavasti löydämme yhtä hyvän uuden rahastonhoitajan
Vuosikokous pidetään lauantaina 29 6 klo 12.00 alkaen. Kokouksen esityslistaan
kannattaa tutustua etukäteen. Kokouksen toimihenkilöiden Iisaksi olisi hyvä olla jo mielessä
ehdotuksia muista henkilövalinnoista Hallituksen jäsenistöstä vaihtuu aina vuosittain kaksi
varahenkiloineen Samoin vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille
varatilintarkastajat Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Eija M. Väyrynen ja Pentti Väyrynen
sekä heidän varajäsenensä Hannu Tervonen ja Arvo Lapinlampi. Tilintarkastajina ovat toimineet
Antero Oikarinen ja Leila Valppu, seka varalla Martti Väyrynen ja Ellen Polvela. Ajatuksia,
ideoita ja muuta vastaavaa asiaa varten on kohta 12, muut esille tulevat asiat. Tutustukaa ennakolta
toimintakertomukseen ja toimintasuunnitelmaan.
Tänä vuonna sukuseuran hallitus on päättänyt järjestää vuosikokouksen Oulussa
Viikonvaihde on valittu kesäkuun lopusta ja ohjelmaa on sekä lauantaille, että sunnuntaipäivälle
Sunnuntaiksi on järjestetty päivän kestävä retki Hailuotoon, joka on Perämeren suurin saari aivan
Oulun edustalla Hailuoto on oikea lomailijan paratiisi kauniilla säällä ja niinpä sinne on
kesäkautena oikea autojen ruuhka Olemmekin varanneet käyttöömme ison linja-auton, johon
toivon runsaasti matkustajia Linja-autollamme on lauttaan etu ajo-oikeus, eli meillä ei ole vaaraa
jäädä yöksi "loukkoon" saareen, vaikka siellä onkin erinomaisia yöpymiskohteita Retki
toteutetaan, jos aikuislähtijoitaon vähintään 30. Parista edellisestä retkestä viisastuneena, on
retkelle ennakkoilmoittautuminen 10.6 mennessä. Retken toteutumisesta ilmoitetaan
henkilökohtaisesti ennakkoilmoittautumisen jälkeen, joten ilmoittakaa nimenne ja
puhelinnumeronne yhteystietoihin.
Kiitän kaikkia kuluneesta toimintakaudesta Hyvää kesää ja tapaamisiin Oulussa !
Sihteeri
Eija M Väyrynen
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Väyrysten sukukirja
Sukukirjatoimikunta kokoontui maaliskuussa Oulussa. Kirjan työnimeksi ehdotetaan "Kustaa
Vaasan ajasta tsaarinajan loppuun". Päätettiin tiedottaa kirjasta kcväuehdcssä.
Sukuseuralle on ostettu Sukutietotekniikka ry:n ohjelmia "Sukutieto 8.0". Jos seuran jäsenillä on
aikomus ostaa ohjelmia, niin samalla ohjelmalla tuotetut tutkimukset on luonnollisesti helpompi
yhdistellä ja käsitellä. Pannaan levy kiertämään!
Koska joulunumeron kyselykaavakkeita on palautettu kovin vähiin, ci niitä ole vielä käsitelty.
Toivotaan, että kesällä vuosikokouksen yhteydessä mahdollisimman moni palauttaisi
kyselykaavakkeen.
Juhani Väyrynen Lauri Kiviniemi
Mikko Moilanen ja Eila Oikarinen
Sukukirjan aineisto
Suvun alkuvaiheet 500-luvulla alkaen
Antti Väyrynen, hiihtäjä
Johannes Väyrynen
Matti Väyrynen, lautamies
- s. 1719 Törmäumäki Väyrylä
- perunkirja
- herastuomari Matti V. s. 1818
- talon historia

Juhani Väyrynen
Lauri Kiviniemi
Mikko Moilanen ja Eila K Oikarinen

Puolanka-talon Väyryset
Perimätiedot
Perhetaulut ja numerointi
Lähdeluetteloja viitteet
Viitteet suvun alkuvaiheessa tärkeät
Asuinpaikat Kainuussa
Muuttoliike 1700-ja 1800- luvuilla
Valokuvia kerätään ajalta ennen sotavuosia
Toimikunta toivoo, että seuran jäsenet ottavat kantaa vuosikokouksessa,tai sitä ennen
kirjeellisesti aineiston sisältöön. Perimätietoa Väyrysistä ja tietoja heidän asuinpaikoista
Kainuussa toimikunta haluaa saada lisää. Sukuseuran lehdissä olleita aineistoja käytetään
hyväksi.
Ja eikun kirjoittamaan!
Eila K Oikarinen

Kelit on maita myöten; sano Paakkarin Kalle, ku juhannussa hiihti
Sanonta
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Ölövinä Oulua
Ookkonä, ookkonä Oulusta,
ookkonä, ookkona Oulusta,
ookkonä Oulusta vai ekkönä oo
- vai ookkonä Oulusta
Niin palijon mina palellu olen
Oulun talavesa julmasa
Ei missään oon nii juluman kylymää
kun on talavclla Oulusa
Alakkonä, alakkonä minua,
alakkonä, alakkonä minua,
ja jos et nä pölijä ala minua
- en minäkä ala sinua.
Rotuvaaria talasinu olen
minä ristiltä ristille,
kun tonnuutin polliisiin pahki,
se saatti korttikaarille.
Ooppanä. ooppana pölijä,
ooppana, ooppana pölijä.
Alänä pelekää polliisiä
- vaa ollaa iha ölövinä.
Antti (Kaleva 14.1 1979) Sävel: Muurari

PELEKÄÄKKÖ NÄÄ PÖLLIISI A ?
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1995
1. YLEISTÄ
Vuoden tärkein tapahtuma oli vuosikokous Juuassa, joka kokosi yhteen sukuseuran jäseniä ja
uusia sukuseurasta kiinnostuneita Väyrysiä. Sukukokous järjestettiin ensikertaa ita-Suomessa.
Lehti ilmestyi kaksi kertaa ja pyrkii julkaisemaan tietoa suvusta ja sen jäsenistä sekä seuran
ajankohtaisesta toiminnasta.
2.

TOIMINTA

Sukuseuran vuosikokous pidettiin 8.7.1995 Pitopalvelu V. Pcllikaisella Juuassa. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Elias Väyrynen ja sihteerinä Eija M. Väyrynen. Läsnä oli 59 seuran
jäsentä. Kokouksessa oli esillä sukuseuran tallenteita, tutkimuksia, lehtileikkeitä ja valokuvia.
Jo perinteellistä illanviettoa vietettiin yhdessäolon ja päivällisen merkeissä 8.7. Sinikon tiloissa
Kunnanlahdessa. Tilaisuudessa laulettiin yhteislauluja ja sukuseuran jäsenet esittivät
pienimuotoisia ohjelmaa.
Vuoden 1995 aikana sukuseura jakoi kolme standaaria, Hallituksen kokouksen yhteydessä 13.5.
standaari luovutettiin sukutila Martille Kestilään. Vuosikokouksessa 8.7. standaarin saivat
Margareta Niskanen ja Weikko Wäyrynen
Sukuseura otti käyttöönsä uuden leimasimen. Kirjatoimikunta kokoontui vuoden aikana kerran
ja on pitänyt yhteyttä kirjeitse ja puhelimitse. Vuoden lopussa sukuseuran jäsenet saivat
henkilökohtaisen jäsennumeron.
3.

JÄSENET

Vuoden lopussa oli jäseniä 362. Lukuun sisältyvät seka lapsijascnct ctta 70 vuotta täyttäneet
jäsenet.
4.

KOKOUSTOIMINTA

Hallitus kokoontui kolme kertaa. Kaksi kertaa Puolangalla ja yhden kerran Kestilässa.
Hallituksen järjestäytymisestä on erillinen pöytäkirja.
5. HALLITUS
1994-1995 hallituksen jäseniä olivat: Elias Väyrynen puheenjohtajana, Jorma Kangas
varapuheenjohtajana, sihteerinä toimi Eija M. Väyrynen. Sukututkimussihteerina toimi Eila
Oikarinen. Muut hallituksen jäsenet olivat Margareta Niskanen ja Pentti Väyrynen Antero
Väyrynen toimi rahastonhoitajana
Vuosikokouksessa valittiin erovuoroisten, Jorma Kangas ja Margareta Niskasen, lilalle uudet
jäsenet Jorma Kangas valittiin uudelleen hallituksen jäseneksi Margareta Niskasen tilalle validiin
lauri Kiviniemi Kajaanista.
1995-1996 hallituksen jäseniä ovat: Elias Väyrynen (puheenjohtaja), Jorma Kangas-,,
(varapuheenjohtaja), Eija M. Väyrynen (sihteeri), Eila Oikarinen (sukututkimussihteeri) sekä
Pentti Väyrynen ja Lauri Kiviniemi. Hallituksen ulkopuolelta rahastonhoitajana toimi Antero
Väyrynen.
H A L L I TUS
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Laulu Väyrylalle
Väyrylan vaaroille taattomme nousi,
kaskensa, karjansa ahoille toi.
Mukana kuokka ja aura ja jousi:
vaarojen rinteillä työn ääni soi.
Alikeral kädet ja sisukas luonne
korpien kätköistä elannon sai.
Pirttimme taattomme rakensi tuonne,
järvestä särpi m en leipäänsä sai.
Kovalla tyolla ja tarmolla kerran
Väyrylan ahoilla viljeltiin maa
Meillä on tahtoa taattomme verran
Yhteiseen nousuun se kannustaa
Eila K Oikarinen 1995
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1996
1

Yleistä

Toimintavuoden tärkeimpänä tehtävänä on ylläpitää sukuseuran toimintaa monipuolisesti ja
kehittää sukuseuraa aktiivisesti sen eri tehtävissä sekä edesauttaa suvunjäsenten
yhteenkuuluvuutta. Vuode tärkeimpänä painopistealueena on sukukirjan valmisteleminen,
mikä käsittää aktiivisen sukututkimustyön sekä suvun jäseniä ja vaiheita koskevan aineiston
keräämisen.
2

Toiminta

Sukukirjaa valmistelee ja suunnittelee sukukirjatoimikunta. Sukuseura hankkii itselleen
tietokoneohjelman, joka helpottaa kirjallisen materiaalin käyttöä ja järjestämistä
sukututkimustyössä
Valokuvien keräystä laajennetaan. Henkilökuvat kerätään kaikista yli seitsemänkymmentä
vuotiaista sukuseuran jäsenistä. Myös perhekuvia pyritään saamaan sukuseuran arkistoon.
Jasenmaksusuoritusten tallentumista seurataan Vuoden alusta otetaan käyttöön henkilökohtaiset
jäsennumerot helpottamaan jäsenmaksujen maksamista ja tallentumista sukuseuralle.
3

Kokoustoiminta

Vuoden 1996 vuosikokous järjestetään Oulussa. Tapaaminen sijoittuu kesäkuun loppuun.
Vuosikokouksen yhteyteen järjestetään vapaata ohjelmaa, jolloin suvun jäsenet voivat
tutustua toisiinsa, seka jo perinteellinen yhteinen päivällinen illanvieton merkeissä.
4

Hallitus

Vuosikokouksen järjestää hallitus. Sukukokoustoimikunnassa toimivat: Hilkka Väyrynen ja
Eeva Pietarila hallituksen apuna ja orjanisoivat vuosikokouspaikkakunnan toiminnan ja
tiedotuksen. Vuosikokouksesta tiedotetaan lehdessä ja sukuseuran omassa kevatlehdessä.

Hallitus
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