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    KUN AURINKO

   vaarantakaa herää

   ja metsät laulaa,

  oion käsiä

  ja kaulaa

  kevättä kohti:

    Minäkin herään!

 Eevi Lipponen, kokoelmasta ”Kuin lehdet tuuleen”

JYVÄSKYLÄÄN!!
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Sukuseuran jäsenet

Tänä vuonna vietämme vuosikokousta Jyväskylässä, jonne kaikki vanhat ja uudet jäsenet, myös 
Pohjois- ja Etelä Karjalan alueelta ovat tervetulleita. Etelä-Karjalan Väyryset kuuluvat myös 
sukuun.

Tärkeimpänä vuosikokouksen aiheena on järjestetäänkö 25-vuotisjuhla ensi vuonna. Jotkut 
jäsenet ovat tätä toivoneet ja hallitus on asiaa jo käsitellyt keskuudessaan. 25-vuotisjuhlan 
paikaksi on kaavailtu Kajaania monine kesätapahtumineen. 
Jotkut jäsenet ovat toivoneet isännänviiriä, jota taiteilija Maire Manninen on työstänyt ja 
toivottavasti meillä on käytettävissä prototyyppi vuosikokouksessa.

Sukuseuran internettiedot on siirretty sivustolle www.vayryset.fi, vaikka kyllä myös vanhasta 
osoitteesta löytyvät vielä tiedot.

Sukututkimuksen parista olen siirtynyt genetiikkaan, joka on todella mielenkiintoinen. 
Sukumme kuluu vanhaan savolaiseen heimoon. Omassa tutkimuksessani olen jakanut heimot: 
suomalaiset/varsinaissuomalaiset/varjaagit, hämäläset, karjalaiset ja savolaiset. Hämäläiset 
tulivat Suomeen Viron kautta pääasiassa n. 3000 vuotta sitten, suomalaiset n. 2500 vuotta ja 
karjalaiset  n. 2000 vuotta sitten. Savolaisten heimo syntynyt mahdollisesti Etelä-Savossa n. 
2000 vuotta sitten. Muualla ei juuri savolaisia tavata kuin Ruotsin metsäsuomalaisalueella. 
Karjalaiset mahdollisesti tulleet idän suunnalta, josta on joitakin viitteitä ja heimo olisi n. 3000 
vuotta vanhat. Uudet SNP tutkimukset lähiaikoina tuovat tarkempaa tietoa analyysiä varten.

Hyvää Kesää ja Tervetuloa Jyväskylään
Good Summertime and Wellcome to Jyväskylä

Juhani
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SIHTEERIN PALSTA

Vuosikokous

Vuosikokous päätettiin järjestää Jyväskylässä 7.7 Sokos-hotelli Alexandrassa klo 13.30. 
Ruokailu alkaa klo 12.30. Sitovat ilmoittautumiset ruokailuun ja kokoukseen sihteerille 17.6 
mennessä. Lounas noutopöydästä maksaa 18,50 € ja se maksetaan sukuseuran tilille FI52 
800019 792 509 75 kesäkuun 22 päivään mennessä. Käytä viitenumeroa 266022. Noutopöytä 
laitetaan vain jos ruokailijoita on vähintään 30, muussa tapauksessa voi tilata Fransmannin 
listalta ja maksaa itse.

Isännän viiri

Väyrysniitin joulutervehdyksessä oli Maire Mannisen suunnittelemat kuvat, joista sai äänestää 
isännän viirin malliksi sopivinta. Ääniä sai eniten numero 2. Se päätettiin hyväksyä malliksi. 
Maire Manninen on suunnitellut viirin, johon on lisätty logo.

Sukukirjat

Väyrysniitti – Juuret kirjoja on vielä myytävänä. Ne kaikki loput eli 36 kpl ovat minulla 
(sihteerillä) kotona. Minulle vain sähköpostia tulemaan, niin lähetän kirjan ja maksulapun. 
Kirjan hinta on 60 euroa ja lähetyskulut 10 euroa. 

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on edelleen 10,00 euroa yli 30 vuotiailta. Nuorisomaksu (18–29 v.) on 5,0 euroa ja 
yli 70 ikäiset voivat maksaa vapaaehtoisesti. 

Tervetuloa kokoukseen ja samalla keskustelemaan 25-vuotisjuhlasta!

Eeva Väyrynen
sihteeri
Petkelkatu 1 B, 89600 SUOMUSSALMI
vayryneneeva(at)gmail.com
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY

Kokouskutsu
 
Sukuseura Väyryset ry:n vuosikokous pidetään Jyväskylässä 7.7.2012 klo 13.30 Sokos-hotelli 
Alexandrassa Hannikaisenkatu 35. Ruokailu alkaa klo 12.30.
Esillä sääntömääräisten asiat.

Tervetuloa!

The meeting of Väyrynen Family Association takes place in 7.7.2012 at half past one PM. in 
Sokos-hotel Alexandra Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä.

Welcome!
    
      HALLITUS
  
ESITYSLISTA
     
VUOSIKOKOUS 7.7.2012 klo 13.30

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 2010 ja 2011 toimintakertomukset
7. Hyväksytään 2010 ja 2011 tilit ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 

vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 Päätösesitys: Vahvistetaan tilit ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille
 Päätös:
8. Vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen ja seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma 

ja talousarvio
a) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, jonka toimikausi on 2 vuotta
b) Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.

Erovuoroiset: Pentti Väyrynen (Maire Manninen), Esko Väyrynen (Hjalmar Jansson), 
Riitta-Liisa Lehikoinen (Heli Väyrynen)

9. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
Entiset: Pertti Manninen ja Jukka Väyrynen, varalla Sisko Väyrynen-Hämäläinen ja Esko 
Väyrynen, Helsinki

10. Päätetään seuraavina kalenterivuosina kannettavan jäsenmaksun suuruus  
11. Muut esille tulevat asiat (hallituksen esittämät) 
12. Kokouksen päättäminen

yhteislaulu
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY

TOIMINTAKERTOMUS 2011

1. YLEISTÄ

Seuran yleistä kokousta ei ollut vuonna 2011.  Väyrysniitti ilmestyi joulutervehdyksenä. 

2. JÄSENET

Vuoden lopussa jäseniä oli 238 

3. KOKOUSTOIMINTA

Hallituksen kokouksia oli kaksi.  Tilikokous pidettiin Raija ja Taisto Väyrysen kotona 
Kempeleessä ja toinen kokous osittain sähköpostin välityksellä ja osittain pienimuotoisena 
kokoontumisena Tampereella.

4. HALLITUS

Vuosikokouksessa 2010 valittu hallitus:
Yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Väyrynen, sihteeri Eeva Väyrynen ja hallituksen jäsenet ja 
varajäsenet: Taisto Väyrynen (Pentti Väyrynen), Päivi Kairento (Anna-Liisa Väyrynen), Esko 
Väyrynen (Hjalmar Jansson), Sauli Paavola (Lauri Kiviniemi), Pentti Väyrynen (Maire 
Manninen), ja Riitta-Liisa Lehikoinen (Heli Väyrynen)

5. MUUTA

Sukukirjoja on myyty 15 kpl v. 2011 ja yhteensä 335 kpl. Jäljellä vuodenvaihteessa oli 35 kpl.

6. TILIT

Tilinpäätös osoittaa 197,72€:n voittoa ja taseen loppusumma on 8 184,09€.

HALLITUS
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY

TULOSLASKELMA 01.01.2011 – 31.12.2011

varsinainen toiminta
henkilöstökulut (km korvaus)     -231,74

Varainhankinta
Tuotot      1 775,05
Kulut     -1 375,46
Kulujäämä        167,85

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Korkotuotot         29,87
Kulujäämä       197,72
Tilikauden ylijäämä      197,72

TASE 31.12.2009 
   
VASTAAVAA 
pysyvät vastaavat   
aineettomat hyödykkeet   
aineettomat oikeudet: atk ohj.     115,00
nettiohjelma       178,35    
aineelliset hyödykkeet
kalusto        157,80    
muut aineelliset hyödykkeet  
standaarit       333,28   
vaihtuvat vastaavat   
   vaihto-omaisuus   
valmiit tuotteet/tavarat   1 243,10 
rahat ja pankkisaamiset   6 156,56 
   
VASTAAVAA YHTEENSÄ  8 184,09 
   
VASTATTAVAA   
oma pääoma   
edellisten tilikausien ylijäämä  7 576,37 
tilikauden alijäämä         197,72 
oma pääoma yhteensä   7 576,37 
   
vieras pääoma   
saadut ennakot         410,00 
vieras pääoma yhteensä        410,00 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  8 184,09 
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Karjataloutta Törmänmäen Vieremällä 
Eila K. Oikarinen

Paltamon emäseurakunnan alueella oli jo 1700-luvun alkupuolella kylä nimeltään Törmämäki. 
Myöhemmin nimi kirjoitettiin Törmänmäki. Raappananmäen ja Kongasmäen tilatkin siihen kylään 
kuuluivat. Seurakunnan rippikirjoihin ilmestyi Törmänmäen rinnalle kylän nimeksi Wäyrylä, ja 
pohjoisempana Salmisen nimeksi myös Wäyrylä. Isojaon yhteydessä nämä kyläryhmät erotettiin toisistaan. 
Törmänmäki kuului isojaosta alkaen Kotilankylään, kuten kuuluu edelleen.
Törmänmäen etelärinteellä vanhan kylätien syleilyssä Vieremä elää hiljaiseloaan. Aivan tienposkessa on 
vanha kaivo. Olen kuullut, että se on ollut meijerin kaivo. Mutta milloin paikalla on ollut meijeri? Sen 
sijainnista minulla ei ole harmaintakaan aavistusta. Kaivo on kyllä syvä, ja vesi on kylmää ja kirkasta. 
Ainoa harmi on vain, kun talvella se ehtyi kuten viereisessä navetassa asunut lehmikarja. Lehmien 
poikiminenhan entisaikaan ajoitettiin kevääksi, jos mahdollista. Isäni Heikki Väyrynen rakensi kaivolta 
navettaan 'tuomarin', jota pitkin saatiin kätevästi maidolle jäähdytysvesi karjakeittiöön.
Navettarakennuksen vasemmassa päässä oli ensin talli ja lampola. Rakennuksen hirret ovat Oikarilan 
pirtistä. Rakennus sijaitsi Erolasta länteen. Siinä pirtissä laukkukauppias Risto Torvinen asusteli. Pirtin 
viereisissä kahdessa huoneessa isäni ja äitini aloittelivat yhteistä taivaltaan lastensa ja mummuni kanssa. 
Pihan puoleisissa huoneissa Juho Torvinen piti kauppaansa ja asui perheensä kanssa. Vuonna 1925 
valmistui Vieremän asuinrakennus, joka on aina ollut aijaksen värinen. Muistan vielä vanhan navetan, joka 
purettiin. Talli oli uudistettu navetaksi ja pihalta vanha navetta ja lato purettiin. Hirsistä tehtiin niityille latoja. 
Lisäosa navettaan rakennettiin aivan uudesta materiaalista, ja se valmistui v. 1951. Asuinrakennuksen 
puoleiseen uuteen osaan tuli talli ja lampola sekä varastoja. Heinien varastoimiseen oli tilaa koko 
rakennuksen yläkerrassa.
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Talvisota oli jo tulollaan, kun Törmänmäen tiloista seitsemän liittyi v. 1939 Mieslahden 
karjantarkkailuyhdistykseen. Ensimmäisenä tarkastuskarjakkona kiersi Aino Korhonen. Hänen jälkeensä 
Elma-sisreni jatkoi tarkastuskarjakkona. Myöhemmin v. 1954 Törmänmäen talot kuuluivat Puolangan II 
karjantarkkailuyhdistykseen. Vieremällä lehmäluku oli toiseksi suurin Törmänmäen tilojen joukossa; eniten 
lypsykarjaa oli Vanhalassa. Tavallinen lehmäluku tiloilla oli 4-5 lypsävää.
Tarkastusvuonna 1959-60 Vieremällä oli lehmiä yhdeksän: Ami, Elo, Kaunike, Kipinä, Kirjo, Kukka, 
Lemmikki, Vento ja Viuhka. Lehmistä viisi kuului kantakirjaluokkaan. Kipinän tuotos oli maitoa 3300 kg, 
josta rasvaa 178,4 kg rasvaprosentin ollessa 5,4. Vuonna 1960 maitoa tuotettiin 28 390 kg, josta määrästä 
yli 17 000 kg myytiin Kainuun Osuusmeijerille. Maataloutta karjatalouden osalta voi pitää tuottavana.
Vieremällä oli astutussonni Vekkuli siihen asti, kunnes menetti virkansa Sotkamosta ostetulle Tolokille. 
Törmänmäen sonniosuuskunta omisti Tolokin, jonka asumispaikka oli Rauhalassa. Olihan se Vekkuli 
joskus äkäinen, mutta en minä sitä pelännyt kuljettaessani karjaa laitumelta kotinakaan. Erään naapuritalon 
isännän Vekkuli ahdisti puuhun, kun tämä oli menossa niitylle Vieremän haan läpi.
Isäni Heikki Väyrysen kuoltua v. 1961 karjataloutta jatkettiin muutamia vuosia. Vieremä oli 
yhteisomistuksessa, kunnes 1980-luvulla suoritettiin jako. Vanhin sisaruksistani sai talon ja piha-alueen 
nimiinsä. Vieremää on kunnostettu viime vuosina siskoni toimesta. Nuorempi polvi vastaa Vieremän 
asioista, jossa joskus oli vireää karjataloutta.
Tiedot tammikuussa 1961 tekemästäni tilaselostuksesta. Kesällä sain olla kotonani maatalousharjoittelijana, 
mikä kuului Kemijärven seminaarin opetussuunnitelmaan. Seminaarin lehtori Auvo Heikinheimo tarkisti 
tilaselostukseni.

Valokuva: Vieremän piha joskus 1950-luvun lopulla. Etualalla sauna, liiteri ja lammashaka. Kelukaivo on 
aivan tien vieressä. Taka-alalla näkyy riihi ja Vieremän lato. Alilan heiniä seipäillä. 
Kuvan on ottanut luultavasti veljeni Kaarlo Väyrynen. Om. Hilkka Väyrynen.
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VILJO VÄYRYNEN in memoriam

”Siinähän ne
matkan muistot konkreettisina yöpöydällä,
rivi tablettipurkkeja kuin tinasotilaat
tai partiopojat, aina valmiit.
Ja kun en kuule ääntäsi, voit huoletta, 
sanon  h u o l e t t a
ajatella minun olevan 
aurinkoisella rinteellä
valkokylkisten koivujen katveessa
täysinoppineena huilistina
päästelemässä huikeita säveliä,
aina ihailemiani.” 

Näin voimme varmasti huoletta ajatella. Tämä isän kirjoittama runo kertoo hänen hyväksyvästä 
suhtautumisestaan elämän kulkuun, voimien heikkenemiseen ja lopulta elämän päättymiseen. 
Isän pitkä elämän polku kuljetti häntä Paalasmaan lämpimistä kesistä, Korpelan perheen 
turvallisesta piiristä vaihtelevan onnen myötä vanhuuteen ja väsymiseen ja nyt lopulta sitten 
täysinoppineeksi huilistiksi.
Isän syntyessä 16.10.1923 perhe asui Paalasmaassa Vanhalan tilan Aution torpassa, josta perhe 
muutti Korpelaan Helmin syntymän jälkeen. Korpelan lapset ovat pitäneet lämpimästi yhtä koko 
ikänsä. Toinen toisistaan huolehtiminen ja välittäminen ovat aina olleet näiden sisarusten elämän 
keskeisenä arvona. Korpelan perhe menetti kaksi tytärtään jo lapsena. Aune ja Elina nukkuivat 
pois monia vuosia sitten. Reino, Katri, Helmi ja isä ovat sitten jatkaneet läheistä 
yhteydenpitoaan ja olleet ilmeisen sukurakkaita. Isää suku on kiinnostanut niin paljon, että hän 
on tutkinut Väyrysten menneiden sukupolvien vaiheita aina 1600- luvulle  saakka. Paalasmaa  ja 
sitä ympäröivä Pielinen olivat isälle aina rakkaita ja tärkeitä paikkoja. Isä tiesi kaikki 
Paalasmaan lahdet, niemet ja notkot nimeltä, Paalasmaa oli  hänelle sydämessä aina koti, vaikka 
hän muuttikin sieltä pois 50-luvulla.

Korpelan lämmin tupa piti jättää, kun isänmaan vapauden puolustaminen kutsui isää hänen juuri 
täytettyään 18 vuotta. Isä taisteli Suomen puolesta Rukajärvellä vaikkakin hän vitsaili joskus 
sotilasurastaan näin:
”Minun sotilasurani alkoi Limingan emäntäkoulusta ja päättyi Seinäjoen piirimielisairaalaan.” 
Tuohon aikaan Limingan emäntäkoulu oli muutettu alokkaiden koulutusyksiköksi. Ja sodan 
loppuvaiheessa isälle tuli rintamalla vaikea ihottuma, jonka vuoksi hän joutui hoidettavaksi 
Seinäjoelle sotilassairaalaan, joka rauhan aikana toimi piirimielisairaalana.
Monissa runoissaan isä palasi sodan muistoihin:
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”Sinä siis sittenkin tulit,

olet nyt kanssani samassa unessa, samassa taistelupaikassa.

Ajatuksesi hammasta purren suljettu,

tiukalle vedetty elämä  - terässirpaleinen -

Algazar-kukkulan länsirinteessä vuosikymmenien unessamme.

Tuntolevysi osoite ei taida riittää,

eivätkä ne tänne osaa.

Kotona olisi ollut lämmintä.”

Koti siellä rintamalla oli varmasti usein mielessä ja odotus kotiinpaluusta odotuksista suurin. 
Näin isä seuraavassa runossaan luo tuokiokuvan kotiinpaluusta.

”Askelten alla kirskahtaa lumi

jota kuun valo kultaa.

Pakkasessa parahtaa porraspuu.

Ikkunassa raottuu varovasti verho.

Poika on päässyt rintamalta kotilomalle – äidin luo.”

Isä selvisi sodasta haavoittumatta, vaikka sota oli julmaa ja aivan vierestäkin kaatui aseveli, 
varjelusta oli siis mukana. Lopulta rauha tuli ja elämä pääsi jatkumaan työtä tehden ja 
tulevaisuutta suunnitellen. Samaan aikaan Vuokossa oli varttunut Kukkosen Elina Juhon ja 
Annan esikoisena. Viisikymmentäluvun loppupuolella isä ja äiti tapasivat toisensa isän 
vieraillessa sukulaistensa luona äidin naapurissa. Äiti ja isä kihlautuivat huhtikuussa 1958 ja 
saman vuoden elokuun viimeisenä päivänä he viettivät häitään. Yhteistä elämäänsä he alkoivat 
elää äidin kotona Vuokossa. 
Äiti ja isä loivat meille turvallisen ja lämpimän lapsuuden. Isä vei meitä mukanaan Pieliselle ja 
opimme siinä samalla jotakin kalastamisesta, verkkojen soutamisesta ja katiskapaikoista. 
Yhdessä kävimme marja- ja sienimetsässä. Pienenä meidän piti kerätä marjoja pikkumuki 
täyteen ja sitten saimme syödä eväitä. Isompana mukit suurenivat ja kerättyjen mukillisten 
määrä kasvoi. Luonnossa liikkumisen opimme isältä ja äidiltä näiden arkisten marja- ja 
kalaretkien myötä aivan itsestään. Samalla he opettivat meille vastuullisuutta, yhteisöllisyyttä ja 
työn tekemisen merkitystä. 
Omissa töissään äiti ja isä ahkeroivat tunnollisesti. Monet Vihtasuon ja Vuokon lapset ovat 
saaneet koulupäivinä vatsansa täyteen äitimme tekemästä ruuasta. Monet metsänomistajat ovat 
tehneet puukauppoja ja hakkuusuunnitelmia, joita isä on ollut organisoimassa. Ikää karttui ja 
työt tulivat heidän osaltaan tehdyiksi. Koitti eläkepäivät.
Iloa ikääntymiseen toivat lastenlasten syntymät. Santtu, Pietu, Lotta, Valtteri ja Ada saivat 
jokainen kokea mummon ja ukin huolenpidon, leppoisan jutustelun, leikin ja mummon 
neulomien villasukkien lämmön.
Isä toivoi, että meillä läheisillä olisi kaikki asiat aina hyvin. Kun toppuuttelimme häntä 
huolehtimasta meidän ja lastemme huolia, hän sanoi kerran: ”Niinhän te kiellätte minua 
huolehtimasta, mutta yhtä te ette voi minulta kieltää – rukousta. Minä rukoilen teidän 
puolestanne, vaikka ette lupaa antaisikaan.” Näin isä varmasti teki. Paalasmaan kodin perintönä 
isä sai uskonnon ja uskon rukouksen voimaan. 
Isän aivoinfarkti keväällä 1992 muutti äidin ja isän elämää paljon. Aktiivinen harrastustoiminta 
kirkkokuorossa, kylätoimikunnassa ja sotaveteraaneissa väheni. Kaveria ei jätetty ja 
veteraaniveljet pitivät yhtä vielä vanhuuden päivinäkin. Elämänpiiri kapeni, mutta arki sujui 
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edelleen puuhakkaasti. Naapurien apu ja yhteistyö oli entistä tärkeämpää.. Lämpimät ja hyvät 
naapurisuhteet olivat äidille ja isälle erityisen tärkeitä. 
Äiti kuoli nopeasti etenevään sairauteen toukokuussa 2003. Isä näytti murentuvan surun alle, 
mutta kuitenkin hän sisukkaasti sanoi: ”Onhan se jaksettava, ei ole vaihtoehtoja.” Isä muutti 
Vihtasuolta kirkonkylään Martinpolun vanhustentaloon. Suuri elämänmuutos tuntui isästä 
raskaalta. Me lapset olimme tietysti huolissamme isän jaksamisesta ja kaikista hänen käytännön 
asioidensa hoitamisesta. Ajan oloon isä kuitenkin oppi luottamaan kotipalvelun henkilökuntaan. 
Joistakin hoitajista tuli isälle jopa läheisiä ystäviä
Isän kunnon huonontuessa niin, ettei tuetusta asumisesta enää oikein tullut mitään, tuli aika 
muuttaa hoitokotiin. Tetriahon hoitokodissa isä ehti asustella lähes vuoden, kunnes viime 
syyskesällä hänen vointinsa ja kuntonsa heikkenivät, niin että Lepolan osasto 
terveyskeskuksessa oli siinä vaiheessa paras hoitopaikka. Isän kokonaisvointi ja lääkitys otettiin 
siellä tarkasteluun ja syksyn edetessä hän piristyikin yllättävän hyvävoimaiseksi. Viimeisinä 
aikoinaan hän jaksoi jopa täyttää vähän ristisanatehtäviä, seurata urheilua televisiosta ja jutella 
hoitajien ja vieraidensa kanssa. 
Isä oli luova ja ahkera, herkkä ihminen. Runoissaan hän kuvasi sisintään, kipeimpiäkin asioita, 
koskettavasti. 

  ”Tuuli on järveltä päin, tuoksu järven.

  Elämän pituinen matka, täsmälleen.

  Itse valitsin tämän tien tähän rantaan.

  Sanatkin itseni valitsemat,

  elämän mittaiset, elämän hintaiset,

  tuhansista valitut.

  Eikä tuoksu muutu. Se on järven,

   koska sen valitsin.”

Tammikuun puolenvälin tienoilla isän sydän alkoi heiketä nopeasti. Perjantaiaamuna 20. päivä 
tammikuuta hän nukahti toivomaansa lepoon. Hän sai elää pitkän ja monipuolisen elämän ja hän 
elää edelleen meissä ja lapsissamme. Vaalimme hänen muistoaan.

Pekka, Riitta ja Liisa
Viljo Väyrysen lapset
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MAIRE KORJUS muistokirjoitus

Maire Anna Maria Korjus (o.s. Väyrynen) kuoli voimien hiljalleen hiivuttua 5. helmikuuta 2012 
Tampereella. Hän syntyi 16. heinäkuuta 1925 Kristiinankaupungissa kaksikielisen perheen 
esikoiseksi.  

Suksiseppä-isä Eelis Väyrysen (taulu 787) matkassa perheen tie kulki Kristiinankaupungista 
ensin Hämeen sydämeen, Parolaan, ja myöhemmin Virolahden Sydänkylään, jonne 
kuusilapsinen perhe lopulta asettui asumaan muutama vuosi ennen talvisodan syttymistä. 
Virolahdella Maire Korjus suoritti koulunsa loppuun. Hän liittyi pikkulottiin 14-vuotiaana ja 
toimi ilmavalvontalottana jatkosodassa.

Sodan aikana hän tapasi tulevan puolisonsa Aimo Korjuksen. Naimisiin he menivät vuonna 
1950. Ensimmäinen lapsi Merja syntyi vuotta myöhemmin.

Sodan jälkeen Maire Korjus työskenteli Kansanhuollossa virkailijana ja suoritti Kotkan 
talouskoulun. Yhdessä veljensä kanssa hän valmisti myös nahkatavaroita, kuten käsilaukkuja ja 
kukkaroita. Hänen haaveenaan oli perustaa jonain päivänä oma nahka-alan yritys.

Vuorossa oli kuitenkin suuri elämänmuutos, kun nuori perhe muutti takaisin Hämeeseen vuonna 
1953 – tällä kertaa Tampereelle, jossa syntyi myös toinen tytär, Päivi. Neljä vuotta myöhemmin 
syntyi vielä perheen kuopus, Maija.

Maire Korjus oli paitsi kotirouva myös puolisonsa hallintojohtaja, poliitikko ja kuntavaikuttaja 
Aimo Korjuksen tukija. Työkseen hän teki silloiselle Tilastokeskukselle elinkustannusindeksejä.

Kesät hän vietti itäisellä Suomenlahdella Kuorsalon saaressa puutarhaa hoitaen, marjastaen ja 
kalastaen. Hänen harrastuksiinsa kuului myös käsityöt ja matkustaminen aviomiehen rinnalla. 
Maire Korjus arvosti korkeaa koulutusta erityisesti siksi, ettei hänellä itsellään ollut siihen 
mahdollisuutta.

Pitkään sairastettu diabetes heikensi hiljalleen Maire Korjuksen näkökyvyn ja viimeiset 
elinvuotensa hän oli lähes sokea. Puolison kuoltua vuonna 2005 hän jäi kuitenkin asumaan 
yhteiseen kotiin Tampereelle ja seurasi päivittäin yhteiskunnallisia asioita.

Maire Korjus oli rehellinen, ahkera ja määrätietoinen ihminen, jolle perhe oli ylitse muiden. 
Sisarusten ja lasten lisäksi häntä jäävät kaipaamaan seitsemän aikuista lastenlasta.

Virvamaria Toikka
Kirjoittaja on Maire Korjuksen tyttärentytär
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Wayrynen Family in USA

In the early 1900’s there were many Finnish families living in Astoria, Oregon, USA. When our 
grandfather, Antti Wayrynen, left Finland in May, 1903, his destination was Astoria.  There 
were other Finnish settlements around the USA so there must have been someone from Puolanka 
in the Pacific Northwest who was his contact. The names Jacob Waisanen and Maria Makela 
appear on the marriage certificate as witnessess when he married Ida Nayha in Astoria in 1907. 
Perhaps they knew one another in Finland. 

A story which has been part of our family oral history is Grandfather (Antti) used his older 
brother, Matti’s, papers to immigrate.  One possible reason is that their father, Martti, passed 
away October 1902 and Matti as the eldest son might have felt obligated to stay home and care 
for their mother and the family farm. Many years later we heard the same story about Antti from 
Matti’s grandson, Taisto Vayrynen.

We do not know who financed the passage of the other siblings but brother Eeli arrived in 1904 
and sisters Hanna and Reeta followed in 1906. There was work for the men in the sawmills, fish 
canneries and woods. The women found jobs as domestics is Astoria homes. Soon all four had 
married and bought land on a hill in Washington state not far from one another. There were 
other Finns as well so the area became known as Puolanka Maki. Antti and Ida, Reeta and Tom 
Juntunen each had 80 acres. The others had smaller properties. This land provided them with 
their living. They logged the hills, raised crops, and became dairymen and cattle ranchers. They 
sold milk, eggs and later strawberries from the fields that had been turned into a strawberry 
farm. 

They earned a reputation for their honesty, thrift and hard work. Together they raised their 
families, keeping the Finnish language and making a social life. The women never learned 
English, but the men learned enough to communicate with the shop keepers when making their 
weekly trips by horse and buggy into town. 

The Anttonens, Heikkas, Ylonens, Moilanens,and Vayrynens met for worship in homes until 
they built the church in 1926. It was called the Finnish Mission Congregational Church.  Their 
children were baptized, confirmed and some married in the little white church. We grandchildren 
remember the wonderful tradition of Christmas Eve service and summer picnics. Sadly the 
church was torn down in the 1970’s.

The families grew. Together they had a total of  23 children who grew to adulthood. Education 
was important so they all graduated from high school. For this generation of women, marrying 
and raising a family was common. Several worked as secretaries before they married. Several of 
the sons graduated from college and had careers as engineers, medical technician, ministers. 
Others were loggers or worked in the paper mill. Farming was not a way to earn a living as the 
times had changed.
There are over 50 grandchildren and many of the older ones learned to speak Finnish because 
our parents married Finns too. Of course as the grandparents passed away there wasn’t the 
necessity to speak Finnish. There are few opportunities except for some local social gatherings 
and organizations. We grandchildren have different  careers. Among us are artists, teachers, 
nurses, construction workers, mill workers, loggers, missionaries, technologists, a minister, a 
professor, a doctor, a diplomat, military leader but no farmers.

I am proud to be a Finn and proud that I have family in Finland. I am fortunate to have a home 
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built on Antti’s original property and often imagine what it was like for him and his siblings 
living here. I admire the strength and courage it took to make his way to this unknown area. It 
must have been SISU.           

Maila Rinta Cadd
Longview, Washington USA
APRIL 2012 

Väyrysten sukua USA:ssa

1900-luvun alussa Oregonin osavaltion Astoriassa asui monia suomalaisia perheitä.
Kun isoisämme Antti Väyrynen lähti Suomesta toukokuussa vuonna 1903, hänen
päämääränään oli juuri Oregonin Astoria. Ympäri Yhdysvaltoja oli muitakin suomalaisia 
siirtokuntia, joten Antilla varmaankin oli joku puolankalaislähtöinen yhdyshenkilö, joka asui 
Tyynen valtameren puoleisella luoteisrannikolla. Nimet Jaakko Väisänen (Jacob Waisanen) ja 
Maria Mäkelä (Maria Makela) esiintyvät  Antin  avioliittotodistuksessa todistajina hänen 
mentyään naimisiin Ida Näyhän (Ida Nayha) kanssa Astoriassa vuonna 1907. Todistajat ja tuore 
aviopari olivat luultavasti tunteneet toisensa jo asuessaan Suomessa.

Suvussamme kulkevan tarinan mukaan isoisämme Antti käytti vanhemman veljensä Matin 
papereita muuttaessaan Amerikkaan. Syy tähän oli kaiketikin se, että poikien isä, Martti, kuoli 
lokakuussa 1902 ja Matti tunsi perheen vanhimpana poikana velvollisuudekseen jäädä kotiin 
huolehtiakseen äidistään ja perheen maatilasta. Vuosia myöhemmin me kuulimme saman tarinan 
Antista Matin pojanpojalta, Taisto Väyryseltä.

Emme tiedä, kuka rahoitti muiden sisarusten muuttomatkan Yhdysvaltoihin, mutta Eeli-veli 
saapui USA:han vuonna 1904 ja sisarukset Hanna ja Reeta seurasivat perässä vuonna 1906. 
Miehille oli töitä sahoilla, kalasäilyketehtaissa ja metsissä. Naiset työskentelivät palvelijoina 
Astorian kodeissa. Ennen pitkää kaikki neljä sisarusta menivät naimisiin ja ostivat maata eräältä 
vaaralta Washingtonin osavaltiosta asettuen asumaan lähelle toisiaan. Seudulla asui muitakin 
suomalaisia ja niinpä  paikkaa alettiin kutsua nimellä Puolangan mäki (Puolanka Maki). Antti ja 
Ida sekä  Reeta ja Tom  Juntunen omistivat kummatkin 80 eekkeriä maata. Muiden sisarusten 
maa-alueet olivat pienempiä. Perheet saivat elantonsa maasta. He kaatoivat tukkipuita, 
kasvattivat viljaa ja heistä tuli maidontuottajia ja karjatilallisia. He myivät maitoa, kananmunia 
ja myöhemmin mansikoita mansikkaviljelyksiksi muuttamiltaan pelloilta.

Sisarukset olivat maineeltaan rehellisiä, säästäväisiä ja ahkeria. Yhdessä he kasvattivat 
perheensä säilyttäen suomen kielen taitonsa ja harrastaen yhdessäoloa. Naisväki ei koskaan 
oppinut englantia, mutta miehet oppivat sen verran, että pystyivät kommunikoimaan 
kauppiaitten kanssa tehdessään jokaviikkoisia kaupunkimatkoja hevospelillä.

Anttoset, Heikat, Ylöset, Moilaset ja Väyryset tapasivat toisiaan pitäessään seuroja toistensa 
kodeissa kunnes rakensivat kirkon vuonna 1926. Kirkkoa kutsuttiin Suomen lähetysseurakunnan 
kirkoksi. Perheiden lapset kastettiin, pääsivät ripiltä ja jotkut menivät myös naimisiin tuossa 
pienessä, valkoisessa kirkossa. Meille lastenlapsille ovat noista ajoista erityisesti jääneet mieliin 
joulunaaton jumalanpalvelukset ja kesäiset eväsretket. Ikävä kyllä kirkkorakennus purettiin 
1970-luvulla.

Suvun perheet kasvoivat ja yhteensä 23 lasta varttui niissä aikuisuuteen. Koulutus oli tärkeää ja 
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niinpä he kaikki kävivät high schoolin (=amerikkalaisen lukion).
Tämän sukupolven naisten keskeisimpinä tavoitteina olivat naimisiinmeno ja perheen
perustaminen. Useat naiset työskentelivät sihteereinä ennen avioliittoa. Monet pojista hankkivat 
korkeakoulututkinnon ja toimivat insinööreinä, sairaalateknikkoina ja pappeina. Toiset olivat 
metsureita tai työskentelivät paperitehtaassa. Maanviljelyksestä ei ollut elinkeinoksi aikojen 
muuttuessa.

Lastenlapsia suvussamme on 50 ja monet iäkkäämmät meistä oppivat puhumaan suomea, koska 
vanhempamme olivat naimisissa suomalaisten kanssa. Lasten vanhempien kuollessa suomen 
kieltä ei enää tietenkään tarvinnut osata muualla kuin paikallisissa kokouksissa tai järjestöissä, 
joiden toiminta oli hyvin vähäistä.
Me lastenlapset olemme luoneet omat uramme. Joukossamme on taiteilijoita, opettajia,
sairaanhoitajia, rakennustyöläisiä, sahatyömiehiä, metsureita, lähetyssaarnaajia, 
teknikkoja, on yksi pappi, yksi professori, yksi lääkäri, yksi diplomaatti ja yksi upseeri, mutta 
maanviljelijöitä ei ole lainkaan.

Olen ylpeä suomalaisuudestani ja siitä, että minulla on sukua Suomessa. Olen onnellinen siitä, 
että kotini on rakennettu alunperin Antin omistamalle maalle ja usein kuvittelenkin millaista 
hänen ja hänen sisarustensa elämä mahtoi täällä olla.
Ihailen sitä voimaa ja rohkeutta, mitä ”tien raivaaminen” tälle tuntemattomalle seudulle  vaati. 
Se vaati varmaankin SISUA.

Maila Rinta Cadd
Longview, Washington USA
APRIL 2012

Originaalitekstistä suomentanut
Esko J Väyrynen

Wäyrysniitti Juuret in the Family History Library in Salt Lake City

In Salt Lake City, Utah, in the United States, there is a library which is famous the world over. 
For researchers in genealogy, the Family History Library of the Church of Latter Day Saints 
(LDS or Mormon) is a source for a vast amount of information, both original documents and 
reports of research, which helps them climb their family trees. Without having to go to Salt Lake 
City, anyone can order microfilms and some other materials for use in Family History Centers in 
the cities where they live. Since I began researching my mother’s Swedish and Finnish 
ancestors, I have used extensively the resources of the Family History Library.
In July of 2008, when I attended the twentieth anniversary celebration in Puolanka of the 
Sukuseura Väyryset, I picked up the two copies I had ordered of the heavy, green-bound 
Väyrynen book authored by the family association’s president Juhani Väyrynen. One copy was 
for me, and the other was to give to the Family History Library.

It wasn’t until September of 2011 that I was able to pay a visit to Salt Lake City to present the 
book Wäyrysniitti Juuret to the Family History Library. I was told that permission would be 
asked of its author to make a digital copy of the book, presumably so that its contents would be 
more easily available to people outside of Salt Lake City.

Later that month I received a letter which read:
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Dear Ms. Reverchon,

FamilySearch is grateful for your gift of Wäyrysniitti Juuret. We appreciate your thoughtful 

generosity and interest in the growth of our Collection.

Cordially,

Carolyn Bellamy

FamilySearch

Donations

35 N West Temple, Salt Lake City, Utah

(At the LDS Internet site www.familysearch.org, one can read, “FamilySearch is the largest 
genealogy organization in the world”.)

Now, inquirers into the family name Väyrynen all over the world will have Juhani’s book to use, 
the invaluable resource we all know it to be.

Linda Reverchon, Abbotsford, BC, Canada
Great-granddaughter of Antti Väyrynen (known in America as Andrew Hill) who was born in 
Suomussalmi in 1859 and died in Rochester, Minnesota, USA, in 1943.

”Wäyrysniitti Juuret”  Salt Lake Cityn Sukututkimuskirjastossa

Salt Lake Cityn kaupungissa Utahin osavaltiossa Yhdysvalloissa on kirjasto, joka on tunnettu 
kautta maailman. Sukututkijoille tämä mormonien ylläpitämä kirjasto

(The Family History Library) on mittava informaation lähde, jonka dokumenttien ja 
tutkimusraporttien avulla on mahdollista rakentaa eri sukujen sukupuita. Tarvitsematta 
matkustaa Salt Lake Cityyn kuka tahansa voi tilata mikrofilmejä ja muuta aineistoa oman 
asuinpaikkakuntansa sukututkimuskeskukseen. Siitä saakka kun aloin tutkia oman äitini 
ruotsalaisia ja suomalaisia esi-isiä, olen käyttänyt hyvin paljon sukututkimuskeskuksen 
tarjoamia mahdollisuuksia.

Osallistuessani vuoden 2008 heinäkuussa sukuseuramme 20-vuotisjuhlaan Puolangalla, 
sain mukaani kaksi sukuseuramme puheenjohtajan Juhani Väyrysen toimittamaa kirjaa 
nimeltään Wäyrysniitti  Juuret. Toinen kirjoista oli minulle itselleni ja toinen oli tarkoitettu 
lahjoitettavaksi edellä mainitsemaani Salt Lake Cityn kirjastoon.

Vasta vuoden 2011 syyskuussa sain tilaisuuden käydä Salt Lake Cityssä ja lahjoittaa kirjan ko. 
kirjastoon. Minulle kerrottiin, että kirjan tekijältä pyydettäisiin lupa teoksen saattamiseksi 
digitaaliseen muotoon, jotta kirjan sisältö olisi helpommin hyödynnettävissä myös Salt Lake 
Cityn ulkopuolella.
Myöhemmin saman kuukauden aikana sain seuraavan kirjeen:
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Arvoisa Ms.Reverchon,

Sukututkimuskeskus on kiitollinen saamastaan lahjasta ”Wäyrysniitti Juuret”.
Haluamme kiittää teitä jalomielisyydestänne ja osoittamastanne mielenkiinnosta
kokoelmamme kasvattamiseksi.

Sydämellisin terveisin,
Carolyn Bellany
FamilySearch
Donations
35 N West Temple, Salt Lake City, Utah

Nyt Juhani Väyrysen mittaamattoman arvokas teos on ympäri maailman kaikkien niiden 
hyödynnettävissä, jotka tutkivat Väyrysten sukua.
Linda Reverchon, Abbotsford,BC Canada.
Antti Väyrysen (tunnettiin Amerikassa nimellä Andrew Hill) pojan tyttären tytär.
Antti Väyrynen syntyi Suomussalmella vuonna 1859 ja kuoli Minnesotan Rochesterissa vuonna 
1943.

Originaalitekstistä vapaasti suomentanut
Esko J Väyrynen
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Väyrylän vaaroilla

Säv. Ismo Väisänen
Sanat Eila K. Oikarinen 1996

1. Väyrylän vaaroille taattomme nousi, 
kaskensa, karjansa ahoille toi. 
Mukana kuokka ja aura ja jousi; 
vaarojen rinteillä työn ääni soi.

Riihessä puitua ruistakin laariin, 
tarmoa voimia leivästä saatiin. 
Taikinajuureen pettua puolet, 
Väyrylän ahoilta kaikkosi huolet.

2. Ahkerat kädet ja sisukas luonne, 
korpien kätköistä elannon sai. 
Pirttinsä taattomme rakensi tuonne, 
järvestä särpimen leipäänsä sai.

Riihessä puitua ruistakin laariin, 
tarmoa voimia leivästä saatiin. 
Taikinajuureen pettua puolet, 
Väyrylän ahoilta kaikkosi huolet.

3. Kovalla työllä ja tarmolla kerran 
Väyrylän ahoilla viljeltiin maa. 
Meillä on tahtoa taattomme verran, 
yhteiseen nousuun se kannustaa.

Riihessä puitua ruistakin laariin, 
tarmoa voimia leivästä saatiin. 
Taikinajuureen pettua puolet, 
Väyrylän ahoilta kaikkosi huolet.

Kertosäe lisätty 2000.

Netistä asiaa

Kotisivuillamme www.vayryset.fi on vierailtu tasaiseen tahtiin noin sadan yksittäisen kävijän 
kuukausi tahdilla. Mutta enemmänkin kävijöitä sivuille sopisi, joten kehitysideoita ja kotisivulle 
laitettavaa materiaalia kaivataan. Myös apu kotisivun ylläpitoon olisi enemmän kuin 
tervetullutta. 
Erityisesti kuvagalleria on jäänyt kehitysasteelle. Jos jonkun varastoissa olisi kuvia, joita 
galleriaan voisi lisätä, niin niitä otetaan ilomielin vastaan. 
Myös yhteydenpito Facebookin kautta on ollut esillä hallituksessa ja yhteisösivu Facebookiin on 
perustettu, mutta sitä ei ole vielä julkaistu. Kokemuksista ja mielipiteistä Facebookin käyttöön 
olisi myös hyödyllistä saada tietoa ennen yhteisösivun julkaisemista.
Kaikki ideat ja materiaalin voi lähettää ylläpidolle tai välittää sen takasivulla olevien 
yhteystietojen kautta sukuseuralle.

Kevät terveisin
Kotisivujen ylläpito
yllapito@vayryset.fi



20

Genetiikasta 2.

Juhani Väyrynen 2012.

Aluksi viittaan Väyrysniitin Joulutiedotteeseen 2010, jossa oli artikkeli Genetiikasta. Lisään sen 
ja tämän artikkelin kotisivulleni. http://koti.mbnet.fi/juhani39/

Geneettinen Eeva syntyi Afrikassa 150000-200000 vuotta sitten. Yksi naislinja lähti Afrikasta n. 
80000 vuotta sitten Arabian niemimaalle ja Lähi-itään. Lähi-Idässä tapahtui useita muutaatioita, 
joista ovat peräisin Euroopan naislinjat. Muut naislinjat levisivät Aasiaan, Oceaniaan, 
Australiaan ja Beringin salmen kautta Pohjois-Amerikkaan n. 10000 vuotta sitten. Beringin 
salmi oli kuivana jääkauden aikana.
Äitilinjat sopivat erityisen hyvin maailman naisten kehityksen selvittämiseen. Vain äiti antaa 
mitokondriaalisen perimän lapsilleen. Naisten klaanit antavat tietoa, missä ne ovat syntyneet ja 
missä ne ovat liikkuneet ja missä niitä nykyään on. Käsittelen vain niitä klaaneja. jotka ovat 
levinneet Eurooppaan ja joiden esiintyvyys on yli prosentin luokkaa.
Euroopan klaanit ovat peräisin Lähi-Idän alueilta. Euroopassa on 12 klaania, joiden frekvenssi 
ylittä 1%.n.

 Klaani frekvenssi-E frekvenssi-S ikä noin vuotta
 H 44 %  41 %  20 000 
 J 9  %  5,5 %  10 000  
 U5 9 %  22 %  50 000 
 T 7 %  4,3 %  10 000 
 K 6 %  3,1 %  16 000 
 V  4 %  6 %  17 000
 U4 2 %    20 000 
 I 2 %  4 %  30 000
 T4 2 % 
 W  2%  8 %  35 000
 U3 1,2 %    10 000
 X 1,5 %  1 %  20 000

Suomalaiset naiset ovat hyvin lähellä eurooppalaisia. Valta-klaani H on enemmistönä 
Euroopassa ja Suomessa.  Suomalaisilla ovat  enemmistönä saamelaiset U5 ja W. 
Suomalaismiehet ovat usein hakeneet vaimonsa saamelaisten keskuudesta. Samaten itä-
eurooppalaiset ovat hakeneet vaimonsa usein Länsi-Euroopasta. H-klaani on enemmistönä Etelä-
Suomessa. U5 klaani on enemmistönä 34-36 % osuudella Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. 
Ns. Lapinraja kulkee Vaasasta Viipuriin ja miltei kaikki DNA-prokteihin osallistuneet U5 
klaanin naiset ovat tämän rajan pohjois- ja itäpuolella. Kainuussa esiintyy runsaasti tätä U5 
saamelaisklaania. Kainuussa on myös V-klaani edustettuna 9 % osuudella, sekin 
saamelaisklaani. Saamelaisten keskuudessa esiintyy runsaasti U5-klaania ja sen alaklaaneja U5a 
ja U5b. U5-klaanissa alahaploryhmä U5b1b1 ns. saamelais- motif, jota ei juuri tavata muualla. 
Oman äitini esiäidit kuuluvat U5b1b2 alahaploryhmään, joka on vain n. 1000 vuotta vanha. 
Samaan klaaniin kuuluu joitakin suomalaisia, yksi saksalainen ja kaksi Brittein saarilta. 
Haploryhmä lienee syntynyt Lapissa, mutta miten naiset ovat joutuneet Saksaan ja Brittein 
saarille. Todennäköisesti Englantilaiset kauppiaat, jotka kävivät Vienanmerellä veivät vaimoja 
mennessään.
Naisklaani U5 syntynyt 46000-75000 vuotta sitten Lähi-Idässä ja saapunut ensimmäisenä nais-
klaanina Eurooppaan 45000-52000 vuotta sitten. Espanjan niemimaalla on syntynyt U5b1 
klaani, joka vaeltanut Atlantin rannikkoa pitkin Norjan pohjoisosiin, jonne jäänyt jääkauden 
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loppuvaiheessa ilmojen kylmetessä eristyksiin n. 1000 vuodeksi. U5 korkeimmat frekvenssit 
ovat saamelaisilla (53 %), suomalaisilla (22 %) ja baskeilla n. 10 %. U5 arvot ovat myös 
korkeita Koillis-Euroopassa eli niillä alueilla, missä klaanin N1c1 miehet liikkuivat.
H-klaani syntyi HV-klaanista Espanjan Ranskan seutuvilla n. 20000 vuotta sitten. Se on ainoa 
Euroopassa syntynyt makroklaani. H:n korkein frekvenssi 68 % on Baskimaalla. Yli 50 %:n 
frekvenssejä löytyy Brittein saarilta. Itä-Euroopassa frekvenssit ovat alle 40 %.
V-klaanin syntyalueena pidetään Espanjan niemimaata. V-klaani syntyi 17000 vuotta sitten. V-
klaanin korkein frekvenssi on saamelaisilla. Neljä muuta suhteellisen korkeiden frekvenssien 
aluetta sijaitsee Marinmaalla (11 %), Irlannissa (8 %), Baskimaalla (7 %) ja Romaniassa (7 
%).00
W-klaani syntyi Lähi-Idässä. Klaanilla on korkea arvo (7 %) Romaniassa, mutta sillä on myös 
korkeat arvot (3-8 %) koko Itämeren alueella. Todennäköisesti jääkauden loppuvaiheen väestö 
siirtyi jäätikön eteläreunaa seuraten nykyisen Venäjän alueelta Itämeren ympäristöön.
MtDNA voidaan tutkia sekä naisen että miehen näytteestä. Naisen näytteestä voidaan tutkia vain 
äitilinja. Voidaan määritellä HVR1 (Hypervariable region 1), HVR2 tai FSG, joka on 
korkeimman tason tutkimus ja josta sitten selviää tarkempi alahaploryhmä ja voidaan tarkemmin 
määrittää sukulaisuussuhtet.
Y-DNA voidaan määritellä 12, 25, 37, 67 ja 111 alleelista. 67 alleelin täystutkimus vaaditaan 
haploryhmän selvittämiseksi ja sekään ei tällä hetkellä vielä riitä täydelliseen 
alaryhmäselvitykseen, vaan toistaiseksi pitää tilata yksittäisiä SNP:tä. Yksittäisiä SNP:tä voi 
myös tilata sellainen mies, jolta on otettu vain 12 markerin testi. Haploryhmässä N1c1 on 
edelleen menossa WTY (Walk through Y), jossa selvitetään n. tuhannen alleelin emäsmutaatiot 
ja saadaan uusia positiivisia SNP löydöksiä ja lopulta määritettyä kaikki alahaploryhmät. Minun 
tämänhetkinen alahaploryhmä on N1c1d1, kun South Balteilla, joita on tutkittu eniten on jopa 
alahaploryhmä N1c1d1a1c.

Näytteet kts.SuomiDNA projekti  http://www.familytreedna.com/public/finland

Olen jakanut Suomen heimot neljään eri ryhmään miesten fylogeneettisen analyysin perusteella 
ja näkyvät hyvin käyvän yhteen SNP löydösten kanssa. Hämäläiset, karjalaiset ja savolaiset 
muodostavat oman melko selvän haplotyyppinsä.. Suomalaiset/varsinaissuomalaiset/varjaagit ja 
South Baltit ovat omana ryhmänään. Näistä myöhemmin.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ag67fwyQNDF-
dDM5SFluVTVOQTU0T0xBXzlxQ0ctb3c#gid=0

Y-DNA Haplogroup N and its Subclades - 2012
http://www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpN.html

Ätilinjan haplopuu http://www.phylotree.org/tree/main.htm

U-linjan haplopuu http://www.phylotree.org/tree/subtree_U.htm

Haploryhmä U http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_U_(mtDNA)

There is something about Genetics in English on my homepages
http://koti.mbnet.fi/juhani39/

Lähteet: Kalevi Wiik. Mistä suomalaiset ovat tulleet.
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 Lämpimän päivän
hellyys kesäiltana
viipyy rannalla.
Pientareelta suuhuni
kuminan vahva maku
   

   Laivat tulevat, laivat tulevat.
   Ei tällä rannalla ehdi muuta
   kuin tervehtiä ja hyvästellä.
   Tuuli pyyhkäisee tomun laiturilta,
   katkoo pätkiksi niemen takaa lähestyvän
   koneitten äänen.
   Auringon kultaiset hiukset kaukana
    havumetsän latvaoksilla.
   Kiire on, kiire, sillä laivat tulevat jo.
   Järvi henkäilee jo niiden hajua,
   joista ei koskaan tiedä, mitä se on, sillä
   odotus tihentää sen tuntemattomaksi.

Viljo Väyrysen kokoelmasta ”Tuuli on järveltä päin”
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