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Sukuseura Väyryset ry.

20 vuotta

Väyrysniitti
kokoustiedote 2008 
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 Tänä vuonna tulee kuluneeksi kaksikymmentä vuotta sukuseuramme perustamisesta. Vil-
ho Väyrynen Väyrylänkylän Kantolasta lausui syntysanat ja pyysi Elias Väyrystä puuhamieheksi, ja 
niin syntyi päätös kutsua Väyryset Puolangalle perustamaan sukuseuraa. Paikalla oli lukuisa joukko 
Väyrysten sukuun kuuluvia henkilöitä. Perustettiin sukuseura ja Elias Väyrynen Suomussalmelta 
valittiin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Ympäri maata asuvat Väyryset saivat tilaisuuden tutustua 
juuriinsa Puolangalla ja tavata sekä tutustua läheisiin ja kaukaisempiin sukulaisiinsa, niin minäkin.
 Minulle Tampereen pojalle se oli ikimuistoinen tilaisuus, pääsimpä vihdoin isoisäni Antin 
juurille. Kokouksen jälkeen kävin serkkuni Eeron kanssa tutustumassa Antin asuinsijaan Hepovaa-
ralla veljensä Hepo-Matin Hepolaan. Vanhoista asuinrakennuksista oli jäljellä vain Hepo-Matin 
pojan Antin mökki, josta siitäkään ei enää ole jäljellä kuin kivijalka ja savupiippu muureineen. Siellä 
vaaroilla ajellessa silloin ja myöhemminkin jäivät mieleen näkymät, joita esi-isät varmaan myös ovat 
ihastelleet. Siellä ”korvessa” esi-isät ovat myös saaneet toteuttaa itseään, kaskenneet, viljelleet ja 
rakentaneet sekä lähteet maailmalle ”nälkää pakoon” aina Amerikkoihin asti.
 Monet tulivat Puolangalle etsimään myös sukulaisiaan. Myöhemmissä tapaamisissa 
on ollut esillä näitä monelle tärkeitä tietoja sukulaisistaan. Jo ihan sukuseuran toiminnan alkuvuo-
sina päätettiin tehdä sukukirja, josta Elias lausui, että tehdään parempi kuin muilla. Tämä piirre 
tehdä kaikki paremmin kuin muut, on mielestäni silmiinpistävä piirre Väyrysissä niin kuin yön 
yli nukkuminen ennen jotain tärkeää päätöstä, huomasin sen jo omassa isässäkin. Nyt vihdoinkin 
kahdenvuosikymmenen yhteisen uurastuksen Väyrysten sukuhistoria julkaistaan sukujuhlassa. Kirja 
Wäyrysniitti - Juuret käsittelee Väyrysten juuria Kaikissa sukuhaaroissa ja sitten lähemmin, Kesti-
län, Kongasjärven, Osmankajärven ja Juuan Väyrysiä. Kiitos kaikille kirjan tekoon osallistuneille 
sekä ennakkomaksuista, joita kertynytkin niin, että ne yhdessä jäsenmanksujen kanssa riittävät kirjan 
kustantamiseen
 Toivon runsasta osanottoa ja myös Amerikan Väyryset tervetulleiksi sukujuhlaan.

 We have 20th anniversary in Puolanka in this year. The Väyrynen Society was groun-
ded 20 years ago in Puolanka. We can meet older and new relatives, little cousins of Finland and 
America. We all want to know our ancestors, where they lived, how they lived and to where they 
moved. Some emigrated to America. They moved “for starving”. In the meeting the genealogical 
book Wäyrysniitti – Juuret is published. Parts of the tables are in English and there is also English 
summary. Thank you for your prepayment.
Our relatives of America welcome to Puolanka in next summer.

Juhani Väyrynen

Puheenjohtajan palsta

Helteisen päivän lämpö
kesäiltana viipyy rannalla.
Pientareelta suuhuni
Kuminan vahva maku  
Kaadetun heinän ja savusaunan tuoksu
tuntuvat vielä.
Lännestä, vaaran takaa 
Kuuluu ukkosen ääni

Viljo Väyrynen 
kokoelmasta Tikankontti

Onni
Istua kotimökin savusaunan lauteella
Kylpeä haudutetulla vastalla
tuntea pientä kirvelyä silmissään
se on onni, jota en vaihtaisi kylpylöiden 
höyrysaunoihin ja porealtaisiin 

Annikki Lehikoinen
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Alkukesän tervehdys!
Yleistä:
Kokouksessaan Puolangalla 3.5.2008 hallitus teki kokous- ja juhlasuunnitelmia. Aikataulu täsmentyi 
ja ohjelman runko päätettiin. Ruokalippuja voi ostaa paikan päällä joko lauantaina tai sunnuntaina. 
Lippu maksaa 20,00 € ja sisältää hyvän, ”kotitekoisen” lounaan sekä juhlakahvin.  Lapset alle 12 
v. saa ruuan puoleen hintaan ja alle 4 v. ilman. On saatavana erikseen 5,00 € hintaisia kahvilippuja, 
jolla saa juhlakahvin. Sukukirjan maksaneet saavat sen jo lauantaina. Kirjoja saa myös ostaa 65,00 
€/kpl. Sukuseuran alkuajoilta on tehty DVD. Se laitetaan katsottavaksi koulun luokkaan. Sitä on 
myös myytävänä hintaan 10,00 €/kpl.

Aikataulu:
Lauantai 5.7.2008
Klo 12,00 kokoontuvat järjestäjät ja näytteilleasettajat koulun auditorioon.
Klo 15,00 Sukuseuran tarjoama kokouskahvi
Klo 15,30 Kokous
Klo 19,00 Vapaata seurustelua koulun ruokalassa

Sunnuntai 6.7.2008
Klo  9,45 seppeleen lasku sankarihaudalle
Klo 10,00 Jumalanpalvelus Puolangan kirkossa
Klo 11,00 Ruokalippujen osto ja ruokailu koulun ruokasalissa. Tutustumista näyttelyihin.
Klo 13,30 Sukuseura Väyryset ry:n 20-vuotisjuhla.
Klo 15,00 Juhlakahvit

Juhlaohjelma
Juhlassa saadaan nauttia niin musiikista kuin runoistakin. Asiallista puolta on mm.  juhlapuhe. Suku-
kirjan julkistaminen tapahtuu myös juhlassa ja sen tekee Juhani Väyrynen. Vielä kuullaan Puolangan 
esittelyä ja historiikki. Juhlassa on juontaja, joten ohjelmalehtisiä ei tehdä. Ohjelman karkea runko 
näyttää tältä:
1 Avaus ja tervehdysten vastaanotto
2 ohjelmaa
3 juhlapuhe 
4 ohjelmaa
5 sukukirjan julkistaminen Juhani Väyrynen
6 ohjelmaa
7 huomion osoitukset

Ilmoittautuminen:
Hallituksen jäsenet ottavat vastaan ilmoittautumisia 25.6 mennessä. Yhteistiedot löytyvät sukuseu-
ran kotisivulta. Toivotaan kerrottavan tuleeko kokoukseen ja juhlaan sekä ruokaileeko juhlapäivänä 
koululla. Ruokana on kalakeitto, salaatti, leipää, juustoa, karjalanpiirakoita ja herkkukurkkuja. 
Kala-allergiset saavat lihakeiton. Juhlakahvilla tarjotaan täytekakkua ja kainuulaista juustoleipää 
sekä pikkuleipiä.
Puhelinnumeroita:
Juhani 040 517 8038, Taisto 040 565 1350, Päivi 040 738 4271, Esko 050 308 3149, Sauli 044 264 
7891, Pentti 0400 220 752
Ilmoittautua voi myös netin kautta ja sukuseuran sähköpostiin. sukuseura.vayryset@nic.fi

Sihteerin palsta



4

Oheistapahtumat:
Perjantaina 4.7. suosittu pessimismipäivä, lauantaina on rokulin päätapahtuma. Myös kesäteattereita 
on tarjolla: Aunuksen kansanteatteri ja Askanmäen kesäteatteri. Lisätietoja tapahtumista ja majoitus-
mahdollisuuksista saa www.puolanka.fi. 
Ystävällisin terveisin sihteeri Eeva.

Majoitusta Puolangan lähellä

Puolangan kunta  www.puolanka.fi
Paljakka (Kotila)  www.paljakka.fi
Rekihovi (Juorkuna)  www.rekihovi.com

Hyrynsalmen kunta  www.hyrynsalmi.fi
Ukkohalla   www.ukkohalla.fi

Suomussalmen kunta  www.suomussalmi.fi
Kiannonkuohut kylpylä www.scandic-hotels.fi/kiannonkuohut

Paltamon kunta  www.paltamo.fi
Paltamogolf  www.paltamogolf.fi/
Leino-Loma (Kivesjärvi) www.leinoloma.com/
Aallotar loma-asunnot  www.aallotar.com/

Suora linkki Paltamon majoituspalveluihin
www.paltamo.fi/elinkeino/Yritysnetti/Yritykset/majoitus.htm

Etäisyyksiä Puolangan keskustaan:
Rekihovi (Juorkuna)       39 km
Paljakka (Kotila)      40 km
Ukkohalla (Hyrynsalmi)   43 km
Hyrysalmi (keskusta)       52 km
Paltamo (keskusta)      62 km
Suomussalmi (Ämmänsaari)    67 km
Kajaani (keskusta)   100 km
Oulu (keskusta)   126 km

Etäisyydet otettu eniron karttapalvelusta:
http://kartat.eniro.fi/

Tulethan mukaan kesän tapahtumaan!
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Early summer greetings!
The committee had a meeting in Puolanka on the 3rd of May and made closer plans for the forthco-
ming meeting and banquet as follows:
1. Luncheon vouchers ( delicious home made lunch and coffee ) for 20 euros or coffee  
 vouchers for 5 euros are for sale both on Saturday and Sunday.
2. Copies of The Book on the Väyrynen Family are for sale for 65 euros.
3. Those who have payed for the book in advance can have their copy already on Saturday. 
4. Also a  DVD on the early days of the Väyrynen Family is for sale for 10 euros.
 You may watch it in one of the classrooms.

The schedule
Saturday  5th of July 2008
at 12 a.m.      Organizers and exhibitors meet in the school auditorium.
at  3 p.m.       coffee
at  3.30 p.m.   the meeting
at  7 p.m.       free conversation in the school dining room

Sunday  6th of July
at   9.45 a.m.  the laying of a wreath at the soldier’s graves
at 10 a.m.      a church service in Puolanka church
at 11 a.m.      the banquet, (luncheon vouchers are for sale in the school dining room),  
      exhibitions are open for visitors 
at 1.30 p.m.    the 20th Anniversary
at 3 p.m.      the serving of coffee

The 20th Anniversary
The programme consists of music, poem recitations, some information and history of Puolanka, the 
publishing of the Book on the Väyrynen Family by Juhani Väyrynen and the speech in honour.
The tentative outline as follows:
1. The opening and greeting ceremonies
2. An item of the programme
3. The speech in honour  
4. An item of the programme
5. The publishing of The Book of the Väyrynen Family by Juhani Väyrynen
6. An item of the programme
7. Honours

Entries
You can inform any member of the committee about your participation by 25th of June. Contact 
details can be found  on our homepage. You can phone  ( Juhani 040 517 8038, Taisto 040 565 1350, 
Päivi 040 738 4271, Esko 050 308 3149, Sauli 044 264 7891, Pentti 0400 220 752) or send us e-mail 
( sukuseura.vayryset@nic.fi). 
Please, let us know  if you’ll attend both the meeting and the Anniversary or only the Anniversary 
and will you dine on Sunday. The menu: fish soup  (in case of allergy meat), salad, bread, cheese, 
Karelian rice pastries and gherkins. The coffee menu: coffee, layer cake, cheese sandwich of Kainuu 
and cookies.

We hope to see you all at the Anniversary!

Secretary’s column
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Puolanka sijaitsee manner-Suomen keskipisteessä riittävän kaukana maa-
ilmanmetropoleista. Täällä ei tarvitse jatkuvasti poukkoilla päämäärättö-
mästi paikasta toiseen. Täällä voi hetkeksi unohtaa maailman melskeet ja 
pysähtyä ajattelemaan omaa itseään ja paikkaansa maailmankaikkeudes-
sa.

Puolangan maisemaa hallitsee Kainuun vaarajakso, jota pääsee ihaile-
maan myös päätiestöä kulkemalla. Yksittäisistä kohteista tunnetuin on 
Hepoköngäs, Suomen korkein luonnonvarainen putous. Hepokönkääseen 
käy tutustumassa noin 15.000 henkilöä vuosittain. Metsähallitus on mah-
dollistanut putouksella kulkemisen myös pyörätuolilla liikkuville.

Enemmän kanssaihmisten seuraa kaipaaville Puolangalla on Paljakan 
matkailukeskus, jossa viime joulukuussakin oli riittävästi muualta Suo-
mesta puuttunutta luonnonlunta.

Tänä vuonna vierailunne sattuu yhteen pitäjätapahtumamme Puolangan 
Rokulin kanssa. Toivomme, että ainakin jo perjantaina ja lauantaina saa-
puvat voisivat osallistua rokulitapahtumiimme.

Seppo Rajala 
Puolangan kunnanjohtaja

Tervetuloa Puolangalle!

Rokulitapahtumia

pe 4.7. 18.00  Askanmäen kesäteatteri, Heinähattu ja Vilttitossu
pe 4.7. 21.00  Koulukeskus, pessimismi-ilta
la 5.7. 13.00   Tori, Rokulin pääjuhla
la 5.7. 13.00   Puolankapirtti, Aunuksen rahvahan teatteri
                       esittää Aleksis kiven Kihlat
la 5.7. 15.30   Askanmäki, Aunuksen rahvahan teatteri
                       esittää Aleksis kiven Kihlat
la 5.7. 17.00   Askanmäki, Heinähattu ja Vilttitossu
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… ja koulu kirkon ja kirjaston välissä.

Puolangalla on kirkko keskellä kylää….
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Kokouskutsu
 
Sukuseura Väyryset ry:n vuosikokous pidetään Puolangalla Puolankajär-
ven koululla 5.7.2008 klo 15,30 
Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi on kunniajäseneksi kutsuminen.
Tervetuloa!    HALLITUS

     

ASIALISTA
     
VUOSIKOKOUS 5.7.2008 klo 15.30 

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 2006 ja 2007 toimintakertomukset
7 Hyväksytään 2006 ja 2007 tilit ja päätetään tilinpäätöksen
 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 tilivelvollisille
8 Vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen ja seuraavan
 kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
9 a) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, jonka toimikausi on
 2 vuotta
9    b) Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten
 tilalle.
10  Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
11   Päätetään seuraavina kalenterivuosina kannettavan jäsenmaksun  
 suuruus  
12  Kunniajäseneksi kutsuminen
13   Muut esille tulevat asiat (hallituksen esittämät) 
14   Kokouksen päättäminen 

SUKUSEURA VÄYRYSET RY
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Itselleni on jäänyt mieleen seuraavanlainen tarina: Puolangalle oli tullut muualta tervey-
denhoitaja. Häntä oli varoitettu murteellisista ilmaisuista tähän tapaan: ”Ei pidä säikähtää 
jos kylällä sanotaan, että nyt meillä on omituinen terveyssisar.” Omituinen tarkoittaa 
omaa, ei omalaatuista. Koulussa opettajani kauhisteli sanontaa: ”Elä rääkkeäkkää sitä 
kissoa.” Mitäpä mahtaa tarkoittaa ”toisen peähän”?  Esim.: Käö hakemassa naapurista 
sokerie toisen peähän! Eli tuodaan takaisin sitten kun itsellä on. Entä mikä lienee syyti? 
Oottako arssonoenu, että hiissaotta Puolangalle atimoemaan? Van tulukoa! On tänne 
kierät tiet ja jospa se kortteerihi löytysi siksi aekoa!

Eeva

MURRESANOJA PUOLANGAN VÄYRYLÄNKYLÄSTÄ –
LYHYT OPPIMÄÄRÄ

1.  Tavata = saada kiinni: ”Minä tapasin sen, vaekka se oli lähteny paljo enne.”
2.  Aena = silloin tällöin: ”Aena minä oon siellä käöny.”
3.  Myötäesä = yhtenään, jatkuvasti: ”Se kun myötäesä tukkovaan kampovaa.”
4.  Vältätä = kyntää pelto, kääntää maa nurin: ”Nyt on koko sarka vältätty,
     ei muuta ku hankmoamaan!” (hankmota = äestää)
5.  Peästä älyysä = tajuta, käsittää: ”Minäpä en peässy älyyni, mistä ne puhu.”
6.  Pilikkaleipä = juustoleipä: ”Mehän juotiin pilikkaleipäkahvet.”
7.  Tohvelokengissä = kengät jaloissa ilman sukkia: ”Elä nyt tohvelokengissä  lähe!”
8.  Ranteukko = ikääntynyt, huonokuntoinern mies, joka ei enää pysty raskaisiin töihin
     vaan tekee hellapuita rantteella. ”Ei minusta oo eneä muuta kun ranteukoksi”
9.  Kariaju = soranajo: ”Vieläkö ne teijän miehet on siellä kariajussa?”
10.  Pakottaa = koskea, särkeä: ”Pakottaako sinulla hammasta?  Pakottaako se
       muuvaltahi”
11.  Ahne = ahkera: ”Van kyllä ne on ahneita, kun ne on pyhänähi töessä..”
12.  Pölliurkko = leveranssi = pöllin myyntisopimus: ”Se on kuulema tehny toas
       pölliurkon, rahanpuuteko lienöö?”

Tampereella murresanoja muisteli, Esko J Väyrynen

1.  Arssinoija = Suunnitella, miettiä, harkita punnita
2.  Atima = sukulaisten välinen kausiluontoinen seurustelu ja kyläily;
     lähetäänko atimoemaan? 
3.  Hiissaota = kulkea hiljakseen, laahautua
4.  Kierä = Poljettu, tasainen talvitie tai vähäluminen helppokulkuinen maasto. 
5.  Kortteeri = satunnainen asunto tai majapaikka 

Mikko Moilanen: Oamunroapiskosta illankuhveeseen 

Ohjeeksi Puolangalle tuleville joitakin sanoja 
tai ilmaisuja. 
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY    

TULOSLASKELMA    

       01.01.2008-31.12.2007      01.01.2006-31.12.2006
Varainhankinta    
Tuotot     1 290.00 €  1 487.00 €
Kulut       -916.38 €    -974.95 €
Tuottojäämä                    373.62 €     512.05 €
Sijoitus ja rahoitus    
Tuotot            7.75 €              5.10 €
Tuottojäämä       381.37 €    517.15 €
Satunnaiset erät    
Satunnaiset tuotot        72.61 €        0.00 €
Tilikauden ylijäämä      453.98 €    517.15 €
    
          Satunnaiset tulot  
Lahjoitus         13.30 €  
Maksettu kirjan läh. Kuluja       59.31 €  
          72.61 €  
    
TASE    
    
Vastaavaa    
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineelliset hyödykkeet        67.28 €       67.28 €
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Vaihto-omaisuus               -4 236.21 €     563.79 €
rahat ja pankkisaamiset   7 141.79 €  2 200.81 €
vaihtuvat vastaavat yhteensä  2 905.58 €  2 764.60 €
Vastaavaa yhteensä   2 972.86 €  2 831.88 €
    
Vastattavaa    
OMA PÄÄOMA    
Ed. tilikausien ylijäämä   1 766.88 €  1 249.73 €
Tk. Ylijäämä       453.98 €     517.15 €
opo yhteensä    2 220.86 €  1 766.88 €
VIERAS PÄÄOMA    
lyhytaikainern    
Saadut ennakot       330.00 €     345.00 €
ostovelat       422.00 €         0.00 €
siirtovelat           0.00 €     720.00 €
vpo yhteensä       752.00 €  1 065.00 €
Vastattavaa yhteensä   2 972.86 €  2 831.88 €
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SUKUSEURA VÄYRYSET RY

TALOUSARVIO 

TULOT

Jäsenmaksut
Viirit 2x9
Korkotulot

MENOT

Tiedottaminen
Toimisto- ja postikulut
Pankkipalvelumaksut
Kokousmatkat ja -kulut
Muistamiset
Menot viireistä
Juhlat
Muut kulut
Tilikauden ylijäämä

2008

1340.00
18.00
6.00

1364.00

450.00
220.00
75.00

200.00
250.00
10.00

120.00
34.00
5.00

1364.00

2009

1240.00
0.00
6.00

1246.00

350.00
240.00
75.00
70.00
15.00
0.00
0.00

34.00
462.00

1246.00

Muistan kotini sametin pehmeän pihan. 
Tiedän: on mahdollista kuulla lämpimänutuista laulua 
Kirpeässä pakkasessa 
jatkaa tänne asti tuulessa ja sateessa 
läpi umpihankien, kuolemankenttien. 
Ohi vaalenevien luiden, rajapaalujen – monien, monien. 
On mahdollista tulla tänne saakka. 
Ihailla sametin pehmeää pihaa. 
 
   Viljo Väyrynen kokoelmasta Tikan kontti 

Aikani kiertelin maailmaa
etsien onnea parempaa
palasin sitten juurilleni
niin oli hyvä minkä mä tein

Täällä nyt elän ja täällä mä kuolen  
harteilta heitin etsijän huolen  
täältä vain levon ja rauhan löydän  
jalkani on alla oman pirtin pöydän. 

Annikki Lehikoinen

Tänne kuulun
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1.  YLEISTÄ

Seuran yleistä kokousta ei ollut vuonna 2007. Tärkeiksi tehtäviksi muodostuivat sukukir-
jan aineiston kerääminen ja kirjan myyntiin liittyvät asiat. Myös sukujuhlan suunnittelu 
on aloitettu. Väyrysniitti ilmestyi joulutervehdyksenä. 

2.  JÄSENET

Vuoden lopussa jäseniä oli 248, joista viisi uutta, pois jääneitä 31.  

3.  KOKOUSTOIMINTA

Hallituksen kokouksia oli kaksi. Tilikokous pidettiin Ravintola Oskarin kellarissa Ou-
lussa helmikuussa ja hallituksen toinen kokous Pito- ja lounaspalvelussa Puolangalla. 
Myös juhlatoimikunta kokoontui Puolangalla heinäkuussa ja samalla kävi tutustumassa 
Puolankajärven koulun tiloihin.

4.  HALLITUS

Vuosikokouksessa 2006 valittu hallitus:
Yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Väyrynen ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet: Taisto 
Väyrynen (Harri Väyrynen), Päivi Kairento (Sisko Väyrynen-Hämäläinen), Esko Väyry-
nen (Raija Väyrynen), Sauli Paavola (Lauri Kiviniemi), Pentti Väyrynen (Maire Manni-
nen), ja Riitta-Liisa Lehikoinen (Heli Väyrynen)

5.  MUUTA

Sukukirja on kiinnostanut. Varauksia on tehty 103. 

6.  TILIT

Tilinpäätös osoittaa 453,98 €:n voittoa ja taseen loppusumma on 2972,86 €.

HALLITUS

Sukuseura Väyryset ry

Toimintakertomus 2007 
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1.  YLEISTÄ

Tarkoituksena on tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa ja edistää yhteishenkeä ja kiinnostus-
ta suvun yhteistä historiaa ja tulevaisuutta kohtaan. 

2.  TOIMINTA

Sukuseuran jäsenistöä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti sukuseuran toimintaan. 
Väyrysniitissä ja kotisivuilla voidaan julkaista merkkipäivätapahtumia ja –uutisia sekä 
muita juttuja.

3.  TAVOITTEET

Jäsenmäärän kasvattaminen ja  Jäsenmaksujen saaminen mahdollisimman monilta, jotta 
voidaan kehittää sukuseuran toimintaa.  Yhteydenpitoa voidaan helpottaa esim. sähköpos-
tilla.

4.  KOKOUSTOIMINTA

Yhdistys täyttää 20 vuotta. Kokous ja juhla pidetään Puolangalla Puolankajärven koululla 
5-6.7.2008  Hallituksen tilikokous on helmikuussa ja muuten se kokoontuu tarvittaessa.

5.  KIRJA

Kirja julkistetaan sukujuhlan yhteydessä.

6. VUOSI 2009

Hallitus pitää kokouksia tarvittaessa. Väyrysniitti ilmestyy joulutervehdyksenä. Hallitus 
laatii toimintakertomuksen ja allekirjoittaa vuoden 2008 tilit. 
Yhteyttä pidetään mm. yhteyshenkilöiden välityksellä. 

HALLITUS

Sukuseura Väyryset ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008



14

Puheenjohtaja   

Väyrynen Juhani  
Metsäsyrjänkatu 10  
33560  TAMPERE  
03-3636425,  040-5178038
juhani.vayrynen@elisa.net 
 
 
Sukuseura Väyryset ry hallitus
    varalla 
Väyrynen Taisto   Väyrynen Harri  
Tornikuja 1 A   Länsikaari 16
90440  KEMPELE  45130 KOUVOLA 
08 516 085   harri.sr.vayrynen@pp.inet.fi 
taisto.vayrynen@mail.suomi.net    
 
Kairento Päivi   Väyrynen-Hämäläinen Sisko
Yrjönkuja  5   Kannussillankatu 10 D 41
91910  TUPOS   02770  ESPOO
040 7384271, 08 384 328  040-5761742
paivi.kairento@siikajoki.fi   sisko.hamalainen@liikenneturva.fi 

Väyrynen Esko   Väyrynen Raija
Kallioisenkatu 6 A   Tornikuja 1 A
33530  TAMPERE   90440  KEMPELE
050 308 3149   08 516 085
esko.vayrynen@koulut.tampere.fi  raija.vayrynen@luukku.com    
      
Sauli Paavola   Kiviniemi Lauri
Purjehtijantie 10 B 22  Viertokatu 68   
90560 OULU    87150 KAJAANI   
044 264 7891   08 6130 559 
sauli.paavola@mbnet.fi   lauri.kiviniemi@koti.fimnet.fi   
  
Väyrynen Pentti   Manninen Maire 
Hannuntie 3-5   Rantatie 20 C 
98100  KEMIJÄRVI  91900 LIMINKA 
0400 220 752   040 521 7231 
pena.vayrynen@pp.inet.fi 

Lehikoinen Riitta-Liisa  Väyrynen Heli
Ylimännynkatu 24   Suvelantie 11 B 14
33580  TAMPERE   02760 ESPOO
wehmas@koti.soon.fi  040 546 1228 
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netti.nic.fi/~vayryset/

sukuseura.vayryset@nic.fi

ILMOITTAUTUMINEN:

Netissä on ao kysely, mutta voit ilmoittaa vastaavat asiat myös sähköpos-
tilla tai puhelimitse. Lisäksi voit ilmoittaa onko lapsia mukana. 

Laita rasti ruutuun jos haluat osallistua kokoukseen ja/tai ruokailuun. 
Kiitämme vastauksestasi!

    Aion osallistua vuosikokoukseen ja haluan kokouskahvin (ilmainen)
 
    Haluan osallistua ruokailuun. (20€) Juhlakahvi sisältyy tähän.
 
    Haluan vain Juhlakahvin (5€)
 
    Olen kala-allergikko ja haluan lihakeiton.

Nimi:  
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