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Hyvät sukulaiset!

Tänä vuorina me sukuseuran jäsenet ja jäseneksi aikovat kokoonnumme Kajaanin kaupunkiin 
pitämään seuramme vuosikokousta. Kajaanissa on menneinä aikoina toiminut monia sukumme 
merkkihenkilöitä, joista meille tulee kertomaan maisteri Lauri Kiviniemi käydessämme 
Paltaniemen kauniissa kuvakirkossa, myös kirjailija-runoilija Eino Leinon koti, Hövelö on 
kirkon läheisyydessä.

Hyvät ystävät! Tervetuloa vuosikokoukseen! Tuolloin on Kajaanissa meneillään asuntomessut, 
joten ohjelmaa riittää.

Elias Väyrynen
puheenjohja

Sihteeri tiedottaa

Terveiset Suomussalmelta!

Hallitus on suunnitellut kokouspäivän tapahtumat seuraavasti: Vuosikokous pidetään Kajaanissa 
Keskusseurakuntakodissa Kirkkokatu 26 sunnuntaina 15.7.2001 klo 14.00. Sitä ennen tarjotaan 
kokouskahvit klo 13.30.
Päivän ohjelma alkaa Jumalanpalveluksella Paltaniemen kuvakirkossa klo 10.00, jonka jälkeen 
Lauri Kiviniemi kertoo Niemen historiasta. Ruokailua ei sukuseuran puolesta järjestetä, mutta 
keskustassa on hyviä ravintoloita esim. Rosso ja Fransman. Tervetuloa keskelle Suomea!

Oikein hyvää kesää kaikille!

Eeva Väyrynen

Ps. Jos muutat, ilmoitathan osoitteesi!

Pikkupojan rukous: Kuulehan Jumala, minulla olisi sinulle yksi homma: 
suojele meitä vähän!
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY   KOKOUSKUTSU

Sukuseura Väyryset ry:n vuosikokous pidetään Kajaanissa Keskusseurakuntakodilla sunnuntaina 
15.4.2001 klo 14.00. Kokouksessa päätetään sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen 
esittämästä yhdistyksen sääntömuutosehdotuksesta. Tervetuloa!

Hallitus

ESITYSLISTA

VUOSIKOKOUS 15.7.2001 klo 14.00

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 j a päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta j a 

vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

8 Vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja 

talousarvio

9 Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

10 Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa

11 Päätetään seuraavana kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus

12 Hallituksen esittämä sääntömuutosehdotus

13 Muut esille tulevat asiat (hallituksen esittämät)

14 Kokouksen päättäminen
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY.

TOIMINTAKERTOMUS 2000

1. YLEISTÄ

Vuosikokous pidettiin Keminmaalla 15.7.2000. Lehti ilmestyi kerran, vuosikokoustiedotteena. 
Joulutervehdyksenä tällä kertaa lähetimme vain kortit. Ennen joulua saimme sukuseuralle 
interaettiin kotisivun, jonka tekijänä ja ylläpitäjänä on Sauli Paavola.
2. TOIMINTA

Vuosikokous pidettiin Pohjantahti-opistolla Keminmaalla. Kokouksessa oli 31 henkilöä. Saimme 
uusia jäseniä sieltä.
Talon puolesta järjestettiin nähtävyyskierros Keminmaalla.
Iltamat oli samassa paikassa. Ohjelmassa oli mm. lavatähti semifinaali.

JÄSENET

Vuoden lopussa jäseniä oli 314

3. KOKOUSTOIMINTA

Hallitus kokoontui kolme kertaa. Tilikokous pidettiin Puolangan Majakassa ja uuden hallituksen 
järjestäytymiskokous pidettiin samassa paikassa.

4. HALLITUS

2000: Elias Väyrynen (Paavo Niemelä), Taisto Väyrynen (Hilkka Väyrynen) Eila K. Oikarinen 
(Arja Väyrynen), Maire Manninen (Anneli Väyrynen), Anja Ahokas (Raimo Väyrynen), ja Lauri 
Kiviniemi (Eeva Pietarila). Puheenjohtajana Elias Väyrynen, varapuheenjohtajana Taisto 
Väyrynen. Rahastonhoitajana jatkaa Eeva Väyrynen. Järjestäytymiskokouksessa valittiin Eila K. 
Oikarinen sukututkimussihteeriksi ja Eeva Väyrynen jäsensihteeriksi.

2001: Elias Väyrynen (Jukka Väyrynen), Taisto Väyrynen (Hilkka Väyrynen) Eila K. Oikarinen 
(Arja Väyrynen), Maire Manninen (Anneli Väyrynen), Anja Ahokas (Raimo Väyrynen), ja Lauri 
Kiviniemi (Eeva Pietarila). Puheenjohtajana Elias Väyrynen, varapuheenjohtajana Taisto 
Väyrynen. Rahastonhoitajana jatkaa Eeva Väyrynen. Järjestäytymiskokouksessa valittiin Eila K. 
Oikarinen sukututkimussihteeriksi ja Eeva Väyrynen jäsensihteeriksi

6. MUUTA

Hallitus osallistui Brysselin matkaan syyskuussa Europarlamentaarikko Paavo Väyrysen johdolla.
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY. 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2001

1 YLEISTÄ

Toimintavuoden tärkeimpänä tapahtumana on vuosikokouksen järjestäminen. Tarkoituksena 
on tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa ja edistää yhteishenkeä ja kiinnostusta suvun yhteistä 
historiaa, mutta myös tulevaisuutta kohtaan. Kotisivun kehittäminen.

2 TOIMINTA

Sukuseuran jäsenistöä kannustetaan osallistumaan aktiivisemmin sukuseuran toimintaan, 
vuosikokoukseen, sukuseuran lehden julkaisuun, ehdottamaan aineistoa kotisivuille ja 
sukututkimukseen. Erityisesti joululehteen on tarkoitus koota kirjoituksia lapsuuden 
joulukokemuksista. Hallitus ehdottaa sääntöjen muuttamista.

3 KOKOUSTOIMINTA

Vuoden 2001 vuosikokous pidetään heinäkuussa Kajaanissa. .

4 HALLITUS

Vuosikokouksen järjestää hallitus. Vuosikokouksesta tiedotetaan sukuseuran kevättiedotteessa 
Väyrysniitissä, joka ilmestyy toukokuussa.
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VAPPU VÄYRYNEN 23.10.1903 - 25.8.2000

Lääket. lis., gynekologi Vappu Väyrynen kuoli 25.8.2000 Helsingissä lähes 97 vuoden ikäisenä. 
Hän oli syntynyt Kajaanissa 23.10.1903. Isä oli rovasti Johannes VVayrynen, jonka yhdestätoista 
lapsesta kahdeksan suoritti akateemisen loppututkinnon, heistä neljä lääketieteessä (Saara, s. 
1900, oli lääket. ja kir. tri, gynekologi hänkin, Eva ja Elsa hammaslääkäreitä). Perhe osallistui 
aktiivisesti jääkäriliikkeeseen. Vappuun vaikutti järkyttävästi hänen vanhimman veljensä Eljaksen 
kaatuminen Varkauden valtauksessa 1918.

Ylioppilaskeväänä 1922 Vappu Väyrynen pohti ruvetako agronomiksi, kun isä yllättäen 
perheen läsnäollessa ehdottikin hänelle kaupallista alaa. Saara kiirehti vastaamaan: "Ja Vappu kun 
ei lähde Kauppakorkeakouluun, vaan lukemaan medisiinaa. On valmiit kirjat ja kaikki." Opinnot 
alkoivat heti kesällä vastaperustetussa Turun yliopistossa eläinopin töillä ja jatkuivat syksyllä 
Helsingissä.

Opiskeluajoista on tallella yksityiskohtaiset muistelmat, joihin on lisätty niin opettajien kuin 
tovereiden myöhempiäkin vaiheita.

Vappu Väyrynen ja Lauri Emil Löytty 26.12.1994
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Saaran kehotuksesta Vappu Väyrynen 1930 pyrki kirurgin oppiin ja toimi Kuopion 
lääninsairaalassa 6 kk ns. volontäärilääkärinä suuresti arvostamiensa Martti Hämäläisen ja Hiski 
Mikkosen alaisena. Tuona aikana hän leikkasi yli 100 umpisuolta ja 40 tyrää. Kerran umpisuolen 
sijasta vika olikin puhjennut pohjukaissuolihaava: "Kuljin käytävässä edes taas, edes taas ja olin 
onneton. Äkkiä takaani tuli joku ja pani ylen lempeästi kätensä olkapäälleni. Käännyin ja se oli 
prof. Martti Hämäläinen joka sanoi: 'Noin ei saa surra. Me lääkärit teemme, olemme tehneet ja 
tulemme tekemään erehdyksiä. Jos me niitä jäämme suremaan meistä tulee mielisairaita. Tässä 
tapauksessa syy ei ole teidän, pikkutohtori, vaan suurempi vika oli nyt minussa. Tehän sanoitte 
heti että neste oli limaista ja siitä jo minun olisi pitänyt tietää, että syynä oli suolen puhkeama.' 
Nuo Hämäläisen sanat ovat jääneet minulle rehdin miehen sanomina ja myöskin opetuksena, 
lohtuna mieleen."
Kuopion jälkeen Vappu Väyrynen sai 3 kk:n amanuenssuurin Kätilöopistolta, kun Saara taivutti 
hänet ainoaksi hakijaksi, ja 1932 hän oli 6 kk gynekologin opissa Diakonissalaitoksella. 
Erikoistumisen ratkaisi 1933 amanuenssuuri Naistentautien klinikalla - sitä ennen hän oli useita 
kertoja turhaan pyrkinyt Lastenklinikalle. Syksyn 1933 hän hoiti Puolangalla aluelääkärin

sijaisuutta. Todella hyvin hän viihtyi Tuupovaaran kunnanlääkärinä (14 kk 1934-35) ja 
suosittelee muistelmissaan kaikille kunnassa toimimista. Virasta hän luopui päästessään 
assistentiksi Naistenklinikalle (1.3.35 - 30.8.39).

Sitten tuli YH:n aika, talvisota ja jatkosota, joista Vappu Väyrynen julkaisi 94-vuotiaana 
kirjan Naisgynekologi työvelvollisena: Muistelmia sotavuosilta. Mieleeni ovat jääneet kuvaukset 
helsinkiläisten kokoontumisesta Suurtorille illalla 18.10.39 ja talvisodan ensimmäisestä päivästä. 
Olennaisempaa on kuitenkin selostus siitä miten sisarukset Saara ja Vappu perustivat sodan alussa 
synnytyssairaalan Oriveden kansanopistoon ja organisoivat sen toiminnan. Jatkosodan aikana 
komennuksia tuli useita, erikoislääkärin mielestä aivan liikaa muihin kuin synnytyssairaaloihin.

Vappu Väyrysen yksityisvastaanotto oli ollut melkoinen jo ennen sotia, ja hän arvelee lopulta 
saavuttaneensa synnytystä hoitavana lääkärinä sairaala Mehiläisen historian potilasennätyksen. 
Saara ja Vappu Väyrynen työskentelivät usein yhdessä toisiaan avustaen. Lainaan vaihteeksi 
Saaran kirjettä: "Usein, ennenkuin olen pyytänytkään - olen vain hiljaisesti ajatellut: olisipa 
Vappu tässä -, olet ollut vierelläni. Vaaran läheisyydessä tuskin puhumme, työskentelemme 
hiljaisesti. Toinen arvaa ja vaistoaa, mitä toinen aikoo tehdä ja toimii sen mukaan. Lienenkö aina 
edes kiivaimman touhun päätyttyä sanonut Sinulle sanallista kiitosta, niin yhteisenä olen pitänyt 
iloamme onnistumisesta tai suruamme hävittyämme taistelun."

Sisarukset toimivat gynekologisina kirurgeina vuosikymmenet. "Kuitenkin Vappu Väyrynen" 
- näin hän itse kirjoittaa - "iloitsi omassa praktiikassaan eniten siitä että hän pystyi auttamaan 
monia raskautta toivovia aviopareja saamaan toivotun lapsen - jopa useitakin - pelkästään ns. 
tamponihoidolla korjaten kohdun asennon ja tekemällä sitten munatorvien 'puhalluksen'. Tällaisia 
potilaita oli hänen hoidossaan satoja onnellisia. Vanhin heistä sai 20-vuotishääpäivänään 
esikoisensa." Kirjassaan Vappu Väyrynen kertoo helmikuun 1944 ensimmäisen pommituksen 
jälkeisestä aamusta Helsingissä: "Lisäksi soitettiin kello 9 aamulla sairaala Mehiläisestä: Täällä 
on kaksi tohtorin potilasta odottamassa, että tohtori tulisi tekemään pertubaation (puhalluksen).' 
Soittajaakin hymyilytti. Minä: 'Ei voi olla totta! Kyllä tämä kansa on elinvoimainen! Se ei voi 
tuhoutua. Minä tulen hypinkengässä sinne.' Niin juoksin Mehiläiseen ja tein kahdelle lasta 
haluavalle pertubaation ja olin ylen onnellinen! Tällainen kansa!"

Saara Väyrynen kuoli rintasyöpään v. 1976. Vappu piti vastaanottoa vielä 90-luvulla ja pyrki 
olemaan ajan tasalla käymällä säännöllisesti lääkäripäivillä ja seuraamalla alan lehtiä. Hän oli 
ylpeä lääkärin ammattitaidostaan ja iloitsi siitä että hänen puoleensa käännyttiin viime vuosinakin.

Vappu Väyrysen muistelmista on jo ollut puhe. Hän kirjoitti ja muokkasi niitä viimeiseen asti; 
vuolaan tyylin yhtenä perusteena oli halu kirjata myös laajemmin Kajaanin ja Kainuun 
lähihistoriaa. Kun Kajaanin koulua juhlittiin kirjalla, suurin osa värikkäistä koulumuistoista oli 
Vappu Väyrysen käsialaa. Myös tutkijat ovat huomanneet aineiston arvon.
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Rakastettu ja arvostettu Vappu Väyrynen, "jonka luontoon kuului aina tehdä jotain", oli 
suuren suvun kokoava hahmo, jolle kaikki uutiset ensimmäiseksi kerrottiin ja joka ristiäiskuvissa 
istuu aina uusi vauva sylissään. Viime vuosisadan alun Kajaanissa vastasyntyneitä kutsuttiin 
hellyttävästi "pikkuraukoiksi". Olikohan tässä yksi lähtökohta sille sisukkaalle ja uhrautuvalle 
työlle, jonka Vappu Väyrynen koko sydämestään omisti äideille ja lapsille.

Olli Välikangas
romaanisen filologian emer. prof. 
Vappu Väyrysen sisarenpoika
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Vilho Väyrysen muistolle

On matkasauva kirvonnut, tie pitkä päättynyt...

Aurinkoisena huhtikuun lauantaina saatoimme Sinut lepoon, vain runsas kaksi kuukautta 
puolisosi poismenon jälkeen. Jätitte läheisillenne ja ystävillenne suuren surun ja kaipauksen, 
mutta valoisan ja kauniin muiston. Ne lohduttavat ja kantavat eteenpäin.

Sait elää puolisosi rinnalla pitkän, rikassisältöisen elämän, 88 vuotta, josta yhteinen 
matkanne täällä Pohjantähden alla kesti 71 vuotta. Synnyit menneen vuosisadan 
alussa,12.03.1912 Kemijärvellä, astuit askeleen mitan uutta vuosituhatta, josta suuresti iloitsit, 
kun soitin Sinulle heti 2000-luvun vaihtumisen jälkeen. Toivoit vielä jatkossakin elinpäiviä 
-olithan ikäiseksesi aika hyväkuntoinen, ajatuksesi selkeä ja kirkas, mutta yllättäen tuli sitten 
lähtösi; päiväsi olivat tulleet päätökseen, olit kulkenut "porrastiesi" loppuun.

Lapsuutemme Kirkkokadun kodista lähdit keskikoulun käytyäsi veljiesi lailla opintielle 
Oulun lyseoon, yliopistoon Helsinkiin, upseerikouluun Haminaan, talvi- ja jatkosodan rintamille. 
Vuosi 1948 vei Sinut 14 vuodeksi eduskuntaan, josta sitten palasit kotipaikkakunnallesi 
Rovaniemelle, asianajajana palvelemaan kansaa lakiasioissa, johon ammattiin olit valtakirjan ja 
arvonimen saanut vuonna 1946. Varsinaisen työelämäsi päätit Rovaniemen kaupungin 
pormestarina vuonna 1978.

Näköalapaikat ja tehtävät olivat kohdallasi moninaiset ja vaativat, osallistumisesi 
yhteiskunnallisten asioiden hoitoon laajaa, mutta täysin sydämin olit aina kaikessa mukana. 
Vaikeissakin tilanteissa - karikoissakin - pidit "pään kylmänä, sydämen lämpimänä". Näin toteutit 
sitä oppia, jonka isämme antoi teille veljille, kun lähditte lomilta takaisin opintielle. Se oli isän 
rohkaiseva tervehdys vastoinkäymisten ja vaikeuksien varalle.

Olit paitsi hyvä puhuja ja kertoja, myös eloisa ja verraton muistelija. Kirjassasi 
"Suutarinpoika porrastiellä" kuvaat tarkasti lapsuuttasi ja nuoruuttasi 1920-1930 -lukujen 
Kemijärvellä ja Suomessa, talvi- ja jatkosodan tapahtumia, opintojesi päättymistä sekä notaarina 
oloaikaa Torniossa "oppi-isä" Ekholmin hoivissa. Toinen muistelmateos, julkaisematon, 
vanhempiemme muistolle kiitokseksi omistettu, jää elämään lastesi ja lastenlastesi mieliin. 
Kenties joskus tulevaisuudessa se saa painoasun.

Hyvän muistisi ja tuntemuksesi ansiosta sai mm. Kemijärven Kotikiekerö ry. arvokasta 
tietoa ja kerrontaa kotiseudun asunnoista ja asukkaista 1920-luvulta asti aina nykypäivään saakka 
sekä muistitietoa käsityöläisammattikunnasta Kemijärvellä ja paljosta muusta. Tunsit paikat, 
ihmiset ja "historiat" - kaikki "historiathan" eivät aina tunne lapsiaan.

Vielä viime kesänä olit ilomielin mukana kotiseutupäivillä Särkelän mäellä, museon 
pihalla, ja lupasit tulla tulevanakin suvena, "jos terveyttä on", kuten lausahdit. Nautit suuresti 
näkemästäsi ja kuulemastasi, samoin jokaisesta tapaamisesta erilaisten ihmisten kanssa. 
Siteerasitkin usein eri yhteyksissä Eini Leinon "Hymyilevän Apollon" lausetta "Ei paha ole 
kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista". Tuo lauseen käyttö puheissasi kuvaa hyvin sitä 
herkkyyttä, suvaitsevaisuutta ja sovinnollisuutta, jota Sinussa niin paljon oli, myötäelämisen 
taidon lisäksi. Ja kun tahdoit esittää lisää Leinon ajatuksia, kuului leppoisasti "Sulle laulan neiti, 
kesäheinä, sydämeni suuri hiljaisuus" runosta "Nocturne".

Tuttavallisen hauska ja iloinen oli tervehdyksesi puhelimessa: "Viliho se vaan täältä 
soittelee" - tapa, joka sai kuulijan hyvälle mielelle pahanakin päivänä. Joku hauska jutunpoikanen 
kulki jatkuvasti seurassasi.

Luonto ja luonnossa kulkeminen oli Sinulle tärkeää jo lapsuudessa. Tutuiksi tulivat 
kotivaarat, mäet ja kankaat, marja- ja kalamatkat, souturetket, jänis- ja lintuansoilla käynnit, 
kylänriennot. Viimeisten kesiesi parhaimmat hetket kerroit kokeneesi oman kodin pihakeinussa 
istuen, lintujen pesäpuuhia seuraten, kukkaistutuksia ihaillen

Kodin merkitys, sen tukija turva, on Sinulle ollut elämässäsi se voimalähde, jonka varassa 
olet kestänyt: se tulee niin kauniilla tavalla esiin myös kirjasi sivuilta - syvä kiitollisuus 
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vanhempiasi kohtaan, heidän tuestaan nuoruudessasi. Samanlaisen tuen ja turvan olet antanut 
omassa perheessä lapsillesi ja heidän perheilleen. Omassa kodissa sait puolisosi kanssa elää 
aivanviimeisiin elinpäiviin saakka. Vain muutaman sairaalassa oloviikon jälkeen Te molemmat 
pääsitte lepoon.

Seurasit tiiviisti aikaa ja ajan tapahtumia Suomessa ja maailmalla, luit paljon ja tutustuit 
erilaisiin asioihin, tutkit "juuria", esivanhempien elämää ja monia muita historiallisia ajankuvia. 
Olit aina kiinnostunut ihmisestä yleensä, olipa hän sitten alhainen tai ylhäinen. Sinua oli helppo 
lähestyä, helppo puhutella.

Monet sattumukset ja "onnenkantamoisetkin" kertautuivat mieliin tapaamisten ja yhteisten 
juttutuokioiden aikana. Usein totesit, uskoitkin, että monissa kohdin elämässäsi onni oli todella 
ollut myötä, "hyvät enkelit" seurana. Niin olit todennut rintamallakin, samoin sodasta palattuasi, 
kun sait nähdä kotimme Kirkkokadulla säilyneen tuholta, vaikka talot ympärillä olivat palaneet.

Kerroit minulle paljon sellaistakin, mitä minä nuorempana sisarenasi, olihan ikäeromme 14 
vuotta, en lapsuudessa tiennyt, en ehkä ymmärtänyt.

Muistot ja mielikuvat palaavat nyt, kun ajattelen pitkää elämänkaartasi ja sen vaiheita 
"porrastien" alusta nuoruuden, miehuuden ja vanhuuden päiviin. "Viileät tuulet" ovat takanasi, 
edessä on hiljaisuus ja syvä rauha.

Hellin ja Vilho Väyrynen 1997

Soita tuuli, laulusi lempeät
unen maahan, kaukaiselle tähdelle
  -kirkkauteen. 
"Elämälle kiitos, sait siltä paljon"

Sisaresi Eevi
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Jaakko Väyrynen muistelee

Koonnut Mikko Moilanen

Jaakko Alfred Eeranpoika Väyrynen syntyi 12.6.1889 Puolangalla ja kuoli 82-vuotiaana 
tammikuussa 1972. Hän asui Rasinkylässä Louhi-nimisen talon isäntänä. Jaakon puolisona oli 
vuodesta 1925 lähtien Hilja Apollonia Pekantytär Mäkäräinen, joka oli syntynyt 18.1.1900 
Puolangalla. Kasvattilapsena heillä oli Tatu Juhonpoika Heikkinen (s. 1931 Puolanka, k. 1996). 
Ahti ja Antti Rytkönen haastattelivat kertojia ja nauhoittivat Louhen talon väkeä Rasinkylässä 13. 
elokuuta vuonna 1965. Jaakon esivanhemmat ovat tulleet Someren Väyrylästä (nyk. Kuikka) 
Puolanka-talon kautta Rasinkylään.

Muistoja Muurmannin reissulta

Koonnut Mikko Moilanen

JAAKKO: No, ensim Muurmanskista lähimmä tulimma laevalla tänne Karijalam puolelle, merer 
rantaaj ja siitä lähimmä sitte kuleskimma. Ja vesistöetä oli ja ee soatu kerran ollenkaas siellä 
kylässä nin kyytimiestä, venekkyytimiestä. Me lähimmä muuvatta jokkea, jokivartta kulukemaaj 
ja sielloli yhtijöv venneitä. Ja, me peätettiin siinä että eiköhäj joku tuop poeskiik kuj jos, jos 
viijäänniit tuo vene. Ja nii' otettii' yks venej ja nuo melat ja aerot oli piilossa. Ni, meillähän 
meillähä' oli itek kullaak kirves, eihän se kirveetäl lähes semmoseen syömmoahan. Mehän teimmä 
aeroja ja melloa vähäj ja, ja lähimmä uikasemmaaj ja me uikasimma sillä.

Siinov vesistömatkoa ne Koutajärvet ja kaikki, ja tännep Paanajärvellet tulo sitte oli siinä. Niin nin 
tulimma, nin teältä Suomesta päem meni kaks miestoli menossa sinne. Ne siellä rannalla istu ja 
sano, että he mennöö sinnem Muurmanskeej ja, me sanommatta teillehhä' o' hyvä kyyti, kyyti 
millä peäsettä. Että met ei lähek kyytiiv van tässov venek kuhav viettä niin kauvas tätä venettä, 
kun siellä siellä Koutajärvellä lähellä siinon semmonel lanssipaekka. Ja siinä on nuita venneitä 
yhtijöv venneitä, Venäjäm puulaakiv venneitä niitoli palijoo. Ni siihen teillä passovaa heitteäs 
sittoj jo Koutajärvellä pikku paatti, joka vei sinner ratav varteen. Van neoli ihastu että jopa soatiin 
kyyti.

TATU: No miten te sittä tulitta sieltä, tehän sielläem myllyssä missä te?

JAAKKO: Siitäpä me lähimmä sittä sittä Paanajärvelles siinon, sitte oli jalakatietä siinä, eehänstä 
nyt muistan niiv van seom meleko pitkä matka se mettätaeval siinä. Ja sitte kun niissä kylliissä, 
no eistä luulisin nii' olovav van niinkö tuo oli köyhyys, että sieltä ei soanu' ei mittäär 
ruokaneuvoja. Minnää' otin kyllä sieltä lähtiissä kyllä sitä reppuun sitä evästä. Van kun toesilla 
tulloo näläkä ni sehäm mennöö, keskesähhän ne syyvvään kaekki. Kaekki ja, sittä ei siinäkääk 
kylässä soanus siinä Peäjärvellä, oli semmonen kylä. Mikäs siinä lienöö ollutta ei mistääm mittää' 
ee leipeä ee mittää.
Ja me jouvumma niinkun syömätäl lähtemään sittä sinne, Paanajärvelles Suomem puolella. Se ja 
pitkä syömmoa ni siellä kum mennääj ja ei, ei mittääs soa. Puolukka joku siellä ku oli, ni se 
repästiin suuhusaj ja, ja nehäm meinasi uupuon ne poijat monnii, monniis sinne. Ja sittä oli siinä 
Paanajärve' alapeässoli mylly, iso mylly siinä joessa ja, ja mentiin siihen. Se jyrinä kuulu ja näky 
se myllyjä poijilla ku oli näläkä, ne kysy mylläriltä että soapiko nuita jaohoja vähä' syyvä. No, se 
mylläri sano että kyllä niitä soatta va, va elekeä syökyk kovim palijo kerralla. Seoli jo tietonen 
siitä, ni se te tuutta kippeäksi.
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No niihän se kävi. Eihän ne monijaat malttanuk kun näläkääsä roakoja jaohoja söevät ja, ja se 
mylläri sanottei tästoo' enneä heillek ku, heilleh heijän talloon kun kaks kilometrie. Siinä järver 
rannalla Paanajärver rannalla asu ja oli. Ja ruokanen talo, sano että siellä kyllä soatta ruokoa. No, 
sitte ku sinnem mentiij ja ruokoa ja - tuohan se teki sittä kun tuota lehmä' antiruokoa kun eijollus 
syöty kukkaa. Siellei soanum maetoja ei mittää. Siellä semmosessa miestungoksessa kun siellä 
ratahommissa, ni ei siellä tietty siitä mittää.

Ja siinä kun sittä oli niinku' ennev vanhaan, kun niitä oli niitä ni että viilipyttyjä ja viilie tekivät ja, 
ja kaikellaesta pehmyttä ruokoa. Ja, se sitte kantovat sitä ruokoa siihem pöytääj ja, ja näläkä oli. 
Ni eivät malttanukkaak kun ne söe kaikkea siitä tyhjiin sisuksiisa. Niin ku, monijaat tulivat niin 
tuskaa' että pieksäösivät että näötti että ne kuoloo monijaat! No meitoli sitte joetaej ja semmosie, 
että ne sano että ei syyväk kerralla palijo. Ja me sanomma sittä niille' emänniille' että heittäkeä nuo 
ruovat pöyvälle' että kum me vähitelles syömmä aena. Van ne monijaat ätkisti niij justiim mitä 
suoliin sopi. Ni tuska, tuska voe hyvänen neoli sitä katottiin että ne kuoloo! Ei muuta kun sittä 
pehmeällej ja myötääv vaem pyllötteä. Seoli surkeata.

TATU: Oottako te kertonus siitä kirkossa käönnistä?

JAAKKO: Em minä vielä oop puhunus siitä. Se oes mukavoa. Niin kum me sitte halusimma siinä 
sen kaverin kansatta lähetäämpäs kirkkoon. Tytöt, sielloli kaks tyttöä siellä jossa me olimma 
kortteerie siinä meijän talossa. Nin tytöt sano että "iti sutaa", että "vinski lähetään kirkkoon". Se 
on nii' että lähetään kirkkoon. Niin nin, no mehäm menimmä.

TATU: Kuka teilloli mieskaverina siinä?

JAAKKO: Virkkula, Iistä. Iistä seoli Virkkunen ni. Ja siellä ku' eijoos siellä, sielleijoo' istumie 
siellä kirkossa. Ja seon semmonen äekkiö. Niinkun tästä ovesta ja tuossa on heti ku' ove' aokasoo 
nin siinon semmonen, myyvään vaen kynttilöetä. Ja sittä on näem päen ne, aena vähäm matkam 
peästä on näen se hoosi tuollae. Ja siinä on sittä ne jumalankuvat. Ja se tuolta langasta ku, löysejää 



16

ni se pannoo mitä meinovaa kumartoan ni se pannoo se kynttilän sej jumalan kohalle. Ja niihän se 
pani.

Ja me seisomma tässä me ei laeteltu mittääk kum me ei ollukkaas semmosta uskovaesie. Ja sittä 
tuli semmosev vanha naesel lökerö siihej ja, se kumarti sitä nii' hartaastis sitä kuvvoa sitä. Ja sekun 
kopsahti langetas siinä, ja ne siihe' aekaan ku' eijollus sittä muuta, kun se hamek kerra' heilahti ni 
sieltä näky sittä se takapuoli sillev Virkkuselle. Sillä purskahti naoru! Naoru va, seku' ei minulla 
ollun niil löyhässä nin sillä kertoa se naoru (nauraa). Ja sieltä tuli sitte kaksi niitä kirkommiestä ja 
sivaltivat sev Virkkusen siitä, toenen toeseen kynkkääj ja lähtivät viemään. Ja, minä siitä katon se 
sattu se akkuna siinä, että sinneppäen kun se kirko' aeta ja siinoli sittä iso veräjä. Viijäk köpläsööt 
sinnej ja sinnen ne heittivät sitte ulukopuolelle. Ja sitte kolomas mies otti semmosen...narun 
nenässoli sutti. Siitä lähtiim missä se Virkkunen seiso ni se lähti, ja ne jälet vei sinne toesellek 
kirko' aejav veräjälle' asti.
No mine' ilennyp paekalla lähteäp poes. Siinä minä kato' että no antaaham pikkuse' aekoa ollattä 
pittääpä lähteäk kaverilta kysymää' että mikä se huvitti tuota. No minähäl lähij ja minä sitte 
Virkkuselles sano että "oliham mukava käyväk kirkossa!". Sano että "en ikipäevänä lähe, ei siellä 
ossoa' ollat tuota". Minä että "osovaahansta van ku ei mies, rupejaa purskamaan siellä" (nauraa)!
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Iittejä ympäri Suomea

Juuan puolessa Kannaksen tilalla Annikki Lehikoinen on viime suvena korjannut entisiltä 
juolavehnää kasvavilta vainioilta ruissadon. Vuodesta 1986 alkaen joka toinen vuosi sirpille on 
ollut käyttöä. Riusa eli varsta on istunut hyvin käteen eikä riihen lämmityskään ole tuottanut 
ongelmia. Esi-isiltä perityt taidot on siirretty tuleville sukupolville. Veri vetää Annikkia tekemään 
sitä mitä jo lapsenakin on tehty.

Puolangalla julkistettiin viime joulukuussa omakustanne "Lauluja korpien kätköistä". Kauppa on 
käynyt kuin siimaa, ja kohta 400 cd-levyä ja 300 kasettia on viety käsistä. Viihteelliset laulut ovat 
ihastuttaneet musiikin kuuntelijoita siinä määrin, että säveltäjä Ismo Väisänen ja sanoittajat, minä 
mukaan lukien, ovat aivan sanattomia.
Mikko Moilanen valmistelee aineistoa murrekirjaan, josta tässä lehdessä on yksi näyte. Jaakko 
Väyrysen juuret ovat Puolangalla Somerella sekä Puolanka-talossa Puolankajärven rantamilla. 
Kirja ilmestyy ajallaan Puolangalla.

Puolangalle touhutaan suksimuseota. Liisa Kurkinen on tehnyt gradun puolankalaisesta 
suksiperinteestä. Väyryset ovat menestyneet suksikilpailuissa n. sata vuotta sitten, sillä 
palkintosijoja on tullut. Olen kiinnostunut kaikkeen suksiperinteeseen liittyvistä asioista. Etenkin 
Muhoksen seudun, ilmeisesti Koivikossa oppinsa saaneista palkituista suksisepistä on kyse. Antin 
ansiothan alkaa olla kansissa.
Antti Väyrysen veli Matti mainitaan usein puolankalaisen suksen kehittäjänä. Matin oppi-isäksi 
mainitaan Eerikki Kemppainen. Puh. (0400) 287 406.

Sukuseuran hallitus käväisi viime syyskuussa Brysselissä tutustumassa EU-asioihin. Kiitokset 
matkan onnistumisesta vastanneille, etenkin Paavolle. Hallituksen jäsenet ovat olleet 
juhlavauhdissa, sillä pyöreitä vuosia ovat täyttäneet Elias, Taistoja Eila.

Viestejä Suuresta Maailmasta (USA) on tullut. Sihteerin s-postiin on tullut kysely Elisabeth 
VVäyrysestä, joka on syntynyt 17.03.1888 Oulussa. Elisabethilla oli Anna-sisar ja Jack-veli; 
molemmat muuttivat USA:han. Judy Regan etsii sukupuuta varten tietoja isoäidistään, joka muutti 
n. 1906 Suomesta. Kymmenisen vuotta sitten kävin Oulun keskusrekisterissä etsimässä tietoja 
Kainuun Väyrysistä, mutta po. Elisabethia ei muistiinpanoissani ole. Tietosi voit viestittää 
sihteerille.

Kokosi Eila K. Oikarinen
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KOTISIVU-UUTISET:

Osoite: netti.nic.fi/-vayryset

Sukuseurallemme on viime syksynä avattu omat kotisivut, kuten 

joulutervehdyksessä kerrottiin. Nämä sivut löytyvät osoitteesta: 

http://netti.nic.fi/~vayryset. Sivun osoite on herättänyt jonkin 

verran epäselvyyttä ja siksi korostan,  että osoitteeseen ei tule 

alkuliitettä www. Yleensä riittää kun Osoite  (Adress) riville 

kirjoittaa:    netti.nic.fi/~vayryset. Kotisivuille johtava linkki 

löytyy nyt myös Suomen sukututkimusseuran (http://www.genealogia.fi) 

kotisivuilta.  Palautetta ja kysymyksiä,  koskien kotisivuja tai 

sukuseuran asioita, voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: 

sukuseura.vayryset@nic.fi.

Kotisivujen kehitystyö jatkuu ja niitä pyritään päivittämään noin 

kerran kuussa ja aina kun tarve vaatii. Tämän vuoksi olisi hyvä saada 

palautetta niin sivujen ulkoasusta kuin niiden sisällöstäkin. 

Kotisivuja tehdään talkootyönä eikä ylläpitäjä ole varsinainen alan 

ammattilainen,  joten mitään todella uudenaikaisia ja hienoja sivuja 

ei kannata odottaa.  Kotisivut pyritään laatimaan mahdollisimman 

selkeiksi ja johdonmukaisiksi. Vuoden alussa saatiin osa sivuista 

käännettyä englanniksi ja ruotsiksi,  joten tärkeimmät asiat löytyvät 

myös toisella kotimaisella. Ehdotuksia sisällön muuttamiseksi sekä 

uutta  (tai vanhaa)  materiaalia otetaan vastaan sähköpostitse. 

Materiaaliasioissa voi ottaa yhteyttä myös sihteeriin  (postitse tai 

puhelimella).  Kotisivuilta löytyy muun muassa: sukututkijoiden 

yhteystietoja,  sukutauluja,  ilmoituksia ja juttuja.  Ilmoitus 

sivulta voi nähdä tietoja esimerkiksi sukukokouksen ajasta ja 

paikasta. Kaikkiin näihin toivotaan lisää materiaalia,  joten ei 

muuta kuin postia tulemaan.

Ystävällisin terveisin, Ylläpitäjä

Huom! Nykyisin sukuseuramme kotisivut ovat osoitteessa:
 www.vayryset.fi

Toimituksen huomautus
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Vanha (v.2001 yllä) ja uusi (v.2014 alla) kotisivun valikko vertailussa
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