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Puheenjohtajan palsta

Viime kesänä vietimme onnistuneet sukujuhlat Puolangalla, missä sukuseuramme perustettiin 20
vuotta sitten.
Sukujuhlassa julkaistiin parinkymmenen vuoden työn tuloksena sukukirjamme Wäyrysniitti Juuret,
jonka ulkoasua kiiteltiin. Nimen kirja on saanut mineraalista Väyryneniitti, jonka Geologian
professori Heikki Allan Väyrynen kotoisin Pielisjärveltä löysi Eräjärveltä. Wäyrysniitti on tupla
V:.llä, niin kuin nimemme kirjoitettiin vuosisatojen ajan. Kannet kirjaan oli suunnitellut taiteilija
Maire Manninen, kiitokset hänelle. Juhlatoimikunta: Esko, Pentti ja Eeva Väyrynen olivat tehneet
suuremmoista työtä kokouksen ja juhlan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi Esko toimi
juhlan juontajana Suomeksi ja Englanniksi. Kirjan toteuttamisesta kiitos sukututkijoille: Irja
Hakolalle, Tapio ja Tuula Toloselle, Eila Oikariselle ja Heine Yrttiaholle sekä Lauri Kiviniemelle
neuvoista. Sauli Paavola, Päivi Kairento ja Eeva Väyrynen olivat tehneet CD:n Väyrysten
sukuseuran alkuvaiheista, kiitokset heille. Kiitokset myös juhlan esiintyjille ja puhujille. Kiitokset
kaikille, jotka olivat maksaneet ennakkoon. Näin saimme kirjan painoon. Kiitokset juhlaan
osallistuneille, kun tulitte runsaslukuisina paikalle, teitte siitä mieleenpainuvan juhlan. Kiitokset
arvokkaasta kunniajäsenyydestä, jonka soitte minulle työstäni sukuseuran hyväksi. 

Lähdimme kukin tahoillemme jatkamaan työtä sukuseuran hyväksi. Hjalmar Jansson,
Pentti , Taisto ja Eeva Väyrynen ovat toimineet kirjakauppiaina ja myyneet kymmeniä kirjoja
kirjastoille, seurakunnille ja yksityishenkilöille. Eeva on postittanut tilattuja kirjoja. Itse kävin
kuulutko Sukuuni Tapahtumassa Vantaalla ja sain myytyä 4 kirjaa. Ihmiset kovasti kaipailivat siellä
tietoja Pohjois-Karjalan Väyrysistä,  joista oli vain juuret, paitsi Juuan osalta oli osittain tietoja
nykypäivään. Olkoon seuraava sukukirja vaikkapa Wäyrysniitti Pohjois-Karjala/Karjala. Kirjaa on
tarjottu myös myyntiin Suomen Sukututkimusseuran internet sivuille.

Sukututkimuksen ohella on mielenkiintoista selvittää eri sukuhaarojen yhteydet DNA
tutkimuksen avulla, jota varten on perustettu Suomi DNA-projekti. Suomen miehistä n. 60 %
kuuluu haploryhmään N eli itäiseen perimään, n. 28 % germaaniseen haploryhmään I, josta voidaan
vielä erottaa ovatko esivanhemmat Saksan vai Ruotsin germaaneja. Äitilinjassa kuulumme
eurooppalaisen perimään, mm. haploryhmään H (Helena, ”Even tyttäret”)) 44 % ja U (Ursula) 23
%. Oma äitilinjani kuuluu Haploryhmään U ja sen alaryhmään U5. Haploryhmä U syntyi n. 50 000
sitten lähi-idässä, josta vaelsi Eurooppaan ja toi mukanaan maanviljelyn. Haploryhmä H on peräisin
n. 30 000 vuoden takaa. Artikkelia kirjoitettaessa isä-linjan vastaus on vielä tulematta. Suomen
populaatiossa pitää ottaa 67 markerin testaus, jotta pääsisimme näkemään, missä juuremme ovat
Suomessa.

Juhlaamme oli saapunut Amerikan ”serkkuja” Yhdysvalloista ja Kanadasta. He toivat
juhlavuutta tapahtumaan. Seuraava vuosikokous sitten pidetäänkin Helsingissä

We were happy to see so many peoples of  United States and Canada. Thanks to them for
participating.They make the festive Anniversary. Thank you prepaying the book, we could send the
book to press. We have The Finland DNA Project. The Finland DNA Project will collect DNA data
for persons who live in Finland, whose ancestors emigrated from Finland, or can trace a direct-line
paternal or maternal ancestry to Finland. The data will be analyzed and reported for mutual access.
Membership in the Finland DNA Project is free of charge, and the administrators are doing their job
on a volunteer basis, with no financial connection to FamilyTreeDNA. The Väyrynen Family men
belong probaly to Haplogroup N.

Merry Christmas and
Happy New Year

Juhani Väyrynen
Raija Väyrynen



SUKUSEURA VÄYRYSET RY JULKISTI SUKUKIRJAN 20-VUOTISJUHLASSA

Sukuseura Väyryset ry perustettiin Puolangalla heinäkuussa 1988. Tilaisuuteen oli
kokoontunut useita satoja Väyrysiä eri puolilta maata. Pian perustamiskokouksen jälkeen
sukuseuralle valittiin kirjatoimikunta, joka ryhtyi kokoamaan tietoja sukukirjaa varten.
Monet heistä olivat tehneet sukututkimusta jo ennen sukuseuran perustamista. Sukukirjan on
toimittanut Juhani Väyrynen.

Puolangalla 6.7.2008 vietettyyn 20-vuotisjuhlaan osallistui noin 100 Väyrysten sukuun
kuuluvaa henkilöä. Amerikkaan siirtolaisiksi muuttaneiden Väyrysten jälkeläisiä saapui
juhlaan 9 henkilöä ja he saivat tutustua myös esi-isiensä kotipaikkoihin Puolangalla ja
Suomussalmella. Juhlassa koettiin mieleenpainuvia ja iloisia hetkiä Suomessa ja Amerikassa
asuvien serkkujen sekä kaukaisempaa sukua olevien kanssa.

Juhlapuheen piti ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen.  Hän kertoi mm.
siitä, kuinka vaikea nimi Väyrynen on ulkomaalaisten lausua. Hänen nimeään ei uskalleta
aina edes yrittää lausua, vaan osoitetaan sormella, että nyt on sinun vuorosi puhua.

Juhlassa kuultiin myös yhteislaulua, runoja lausui Annikki Lehikoinen ja Hannu Väyrynen
lauloi kitaransa säestyksellä sekä Maila Cadd Amerikasta lauloi herkän suomalaisen
kansanlaulun suomeksi. Amerikasta tulleet Väyryset pitivät kuvanäyttelyn juhlassa. Lisäksi
siellä oli esillä Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen painos vuodelta 1891. Näyttelyssä oli
myös Amerikan kartta, johon oli merkitty, minne Väyrysiä oli muuttanut.

Nyt julkistettu sukukirja “Wäyrysniitti – Juuret” sisältää yli 1000 sivua. Kirja käsittää lähes
20.000 nimeä ja 2951 sukutaulua. Kirjan kannet on suunnitellut Maire Manninen, syntyjään
Väyrysiä hänkin. Kirjan takakannessa on kuva Väyryneniitti -mineraalista, jonka löysi
professori Heikki Väyrynen. Mineraali on sijoitettu Tampereen Kivimuseoon. Tästä
mineraalista sukukirjakin on saanut nimensä.

Kirjassa kerrotaan, mistä Väyrysten suku on alun perin lähtöisin, ja mihin muuttoliike
suuntautui. Nykyään sukuun kuuluvia asuu eri puolilla maata. Väyrysiä muutti suuri joukko
siirtolaisiksi Amerikkaan erityisesti Kestilästä, Suomussalmelta ja Puolangalta. Kirjassa
kerrotaan siirtolaisuudesta Amerikkaan ja sinne muuttaneiden jälkeläisistä siellä.

Sukukirjaa voi hankkia 60 euron hintaan sukuseuran hallituksen jäseniltä. Yhteystiedot
löytyvät sukuseuran sivuilta: netti.nic.fi/~vayryset/ 
Myös Puolangan ja Suomussalmen kirjakaupat myyvät kirjaa. 

Lisätietoja: Juhani Väyrynen
puheenjohtaja, Sukuseura Väyryset ry
puh. 040-5178038

Eeva Väyrynen
sihteeri
puh 0500 307 995



Luukkoan evankelijumi Kaenuun murteella

Van siihen aekaan keisari Aokustus anto semmosen määräöksen, että koko moalima
on pantava verolle. Se oli ensimmäinen kerta ja sattu, ku Kyrenius toimi Syyrijan
peämiehenä. Sen tähe jokkaenen lähti merkkuuttammaan ihtesä veroluettelloon,
itekuhi ommaan moalikyllääsä.
Niinpä lähti Joosehvi Kalileasta Nasaretin kaupungista ja meni ilimottautummaan
veroherrolle Juuteaan, Toavetin kaopunkiin Peetlehemmiin, ku kerta oli Toavetin
sukkuo. Se otti mukkaasa emäntäsä, Marijan, joka outti vauvvoa. Niijen siellä ollessa
tuli Marijan synnyttämisen aeka. Se pyöräötti poijjan, käeri sen kaploehij ja pani
seimeen moata köllöttämmään, ku kerran kortteeripaekkoa ei ollu.
Sillä seuvulla oli paemenie  vahtoamassa yöllä lampaeta. Yhtä äkkie niijen eissä
seisoa napotti Herran enkeli, ja taevaallinen kirkkaos loesti ympäriisä. Paemenie
meinasi ruveta pelottammaan, mutta enkeli raohotteli niitä. ”Elekeähän nyt tyhjeä
pelätkö! Minä ilimotan teille kaekille ilosen assien. Teille on tänäpäevänä tuolla
Toavetin kaopungissa syntyny Vappaottaja, joka on Ristus ja Herra. Ja te löyvättä
poekalapsen seimestä makkoamasta.”
Siinä samon tein oli enkelin ympärillä iso saki taevaallista sotaväkkeä, joka äety
laolamaan ja ylistämmään Herroa sanomalla: ”Jumalan on kunnie korkeoksissa,
moan peällä raoha ihmisillä, joeta Se rakastaa.”
Enkelilaoman mentyö takasi taevaaseen paemenet alako puhhuo keskenään: ”Nyt
lamsitaan äkkie Peetlehemmiin! Siellähän nähhään se, mitä Herra meille ilimotti.
Paemenet laetto lipposta toese etteen ja eipä menny aekoakaa, kun ne löyti Marijan ja
Joosehvin ja poijjan, joka nukkuo tuhnotti seimessä. Sitä kahtoessa paemenet kerto
kaekille, mitä niille oli tästä poijjasta puhuttu. Jokkaenen oli ihan äemänkäkenä, kun
ne kuunteli paementen juttuo. Van Marija paeno assiet mieleesä ja mietti niitä
iteksesä aijan kansa.
Paemenet paineli takasi työmoalleen ja kiitteli ja siunaeli Jumaloa kaekesta, mitä oli
tullu kuultuo ja nähtyö. Käekki oli käöny justiisa sillä keino, kun niille oli kerrottu.

Piia Kemppainen, Paavo Romppainen, Maija Saviniemi

Hyvät ystävät!

Tätä kirjoitusta miettiessä palaa mieleen kesä ja juhlamme. Oli niin ihana kun osallistujia oli
runsaasti ja ihmiset olivat mukavia. Lämmöllä vielä muistelen sitä päivää.
Juhlista on jo Raijan kirjoittama juttu. Mutta mainitsen sen, että puheenjohtajamme Juhani
kutsuttiin kunniajäseneksi ja muita huomionosoituksia myös jaettiin. Suuret kiitokset
Puolangan kunnalle ja sen henkilökunnalle! Saimme pitää juhlan upeassa uudessa koulussa ja
saimme hyvää ja kohteliasta palvelua liittyen juhlien järjestelyihin ja kirjojen säilyttämiseen.
Kiitokset myös Pito- ja lounaspalvelulle ja henkilökunnalle tarjoilun järjestämisestä!
Kirjoja on mennyt oikein mukavasti kaupaksi ja voimme joulumyyntiin alentaa hintaa.
Siitäkin voimme olla tyytyväisiä.
Olen iloinen Amerikasta tulleista viesteistä. Kiitos! Kuka tahansa saa lähettää lyhyitä viestejä
julkaistavaksi Väyrysniitissä. Terveisiä, ajatuksia, ideoita, runoja jne.
Toivon teille kaikille Oikein hyvää ja rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta!
Eeva



Kirjan myynti

Wäyrysniiti Juuret käsittää kaikki Väyrysten sukuhaarat Suomessa, Kestilän ja Kainuun sukuhaarat
nykypäivään sekä osittain myös Juuan sukuhaaraa nykypäivään. Väyrysten alkukoti sijaitsi Jäppilän
kunnan Väyrilän kylässä, missä ensimmäiset Väyryset mainitaan v. 1541 ja täältä suku levisi
Pohjanmaalle, Kainuuseen, Pohjois-Karjalaan: Juukaan, Ilomantsiin, Kiteelle, Kiihtelysvaaraan,
Rääkkylään, Tohmajärvelle, ja Laatokan rannoille. Kirjassa ei esitetä niitä Väyrysiä, jotka saivat
sukunimensä talon mukaan Pyhäjärvellä ja Kestilässä, paitsi jos liittyivät avioliitossa sukuun.

Kirjassa 2851 sukutaulua käsittäen yli 19 000 nimeä, 165 valokuvaa, kolme karttaa ja joitakin
vanhoja asiakirjoja. Kirja sidottu, kovat kannet, sivuja 1008. Taiteilija Maire Manninen suunnitellut
kansikuvat. Loput kirjat myydään nyt alehintaa 60 € kappale + postituskulut

Kirjassa Jäppilän sukuhaaran juuret vuodesta 1541 sekä yksi haara nykypäivään, sukutauluja 45.
Kestilän – Kongasjärven sukuhaara vuodesta 1606 nykypäivään, jossa        Kiteen – Rääkkylän
sukuhaaran juuret vuodesta 1723, taulut 366-369.
Kestilän – Osmankajärven sukuhaara vuodesta 1576, jonka jatkona
       Pohjois-Karjalan sukuhaaran juuret vuodesta 1639 sekä
       Juuan sukuhaara vuodesta 1723 nykypäivään.
Pyhäjärven – Paakanajärven sukuhaaran juuret vuodesta 1565 sekä yksi haara nykypäivään,
sukutaulut 2831-2851.
Kirjassa mainintoja Laatokan Karjalaan 1600-kuvun lopulla muuttaneista.

Juhani Väyrynen

Nyt Joululahjaksi
arvokas kirja!

€alehintaan 60,00 



Arvoisat (Väyryset)

Timo Laakso Helsingistä etsii tietoja Venäjän väyrysistä.

Galina Vernervona Gutsu kirjoitti viestin, jonka käännös:"

"Isäni Verner Mihailovitsh Vjavrinen syntyi 1903 todennäköisesti Leningradin läänissä, oli
kansallisuudeltaan suomalainen. Neuvostoaikana koko perhe karkotettiin. Isäni joutui Kirovin
läänin Motous-nimiseen kylään, jossa asui kuolemaansa eli vuoteen 1959 saakka. Siellä hän tutustui
äitiini Ljubov Jevtushenkoon, ja heille syntyi kolme lasta, minä, sisareni Valja ja veljeni Vilja.
Mutta isäni ei voinut mennä virallisesti naimisiin äitini kanssa, koska hänellä oli jo vaimo, josta hän
ei eronnut virallisesti. Tästä ensimmäisestä liitosta olisi tytär Elna. Halusin tietää mitä tahansa
hänen kohtalostaan.

Lisäksi etsin isänpuoleisia serkkujani, isäni veljen Toljan lapsia. Tolja oli isääni nuorempi, asui
jossakin Krasnojarskin aluepiirissä ja kuoli noin 1961, eikä sen jälkeen ole mitään tietoja hänen
perheestään". 
Venäjän kielessä suomalaiset sukunimet muuttuvat usein tunnistamattomiksi, koska venäjässä ei ole
ä-kirjainta, ö-kirjainta eikä y-kirjainta. Tulkisen tuon Vjavrisen tarkoittavan nimenomaan Väyrystä. 
Verneristä en ole löytänyt mitään tietokannoistani. Mutta jotakin vihjettä on.

Kysyjä mainitsee setänsä Toljan. Tolja on lyhennyt nimestä Anatolij, joka on taas hyvin usein
käytetty käännös Toivo-nimestä. Vainovuosien uhrien luettelossa mainitaan Toivo Mikonpoika
Väyrynen, syntynyt 1910 Inkerinmaan Valkeasaaressa, siis lähellä entistä Suomen rajaa. Hänet
vangiittiin 1938 ja hän on saanut 10 vuoden tuomion.  Tämä Toivo voi hyvinkin olla mainittu Tolja.
Suurinpiirteinen ikä täsmää, syntymäpaikka ja isännimi. Mihailovits = Mikonpoika. 
Entä tämä Verner? Kysyjä mainitsee isänsä asuneen Kirovin läänissä. Kirjailija Taisto Huuskonen
mainitsee kirjassaan "Laps Suomen" nimenomaan Kirovin läänin alueellä asuneesta Väyrynen-
nimisestä työnjohtajasta. Kirja ei ole nyt kätösilläni, on varastossani, mutta kaivan kirjan esiin.

Seuraavia tietoja on olemassa:
 
Antti Heikinpoika Väyrynen, 28.3.1853 Juuka. Vaimo Kaisa Liisa Nevalainen Muuttanut Venäjälle
noin 1889. Asuivat vanhan rajan pinnassa Valkeasaaressa.

1. Mikko 1874. Vaimo Maria Ahtiainen, 1880. Lapset Juho, 1899, Antti, 1900, Verner 1903,
Alma, 1906 ja Toivo 1910

2. Heikki 1877. Vaimo Katri Tapanainen, 1873. Lapsia Antti, 1899, Maria, 1901, Tuomas,
1903, Alma 1903 ja Mikko 191

3. Juho Petter 1880
4. Oskari 1883. Vaimo Klara Viktorintytär, 1888. Tytär Hilja, 1912
5. Armas Ilmari, 1886. Vaimo vuodesta 1907 Anna Vainikka, 1890

Mikon pojat Verner ja Toivo joutuivat Uralille. Verner Väyrynen kuoli 1959 ja Toivo Väyrynen
1961. 
Venäjällä asuvat Vernerin ja Toivon jälkeläiset etsivät tietoa sukulaisistaan. Todennäköisesti osa
Antti Väyrysen jälkeläisistä palasi Suomeen Venäjän vallankumouksen jälkeen. Olisiko kenelläkään
lisätietoja?

Timo Laakso



Onnittelut 100 vuotiaalle Iida Maria Karppiselle!

Iida Maria (Maire) Väyrynen syntyi Puolangan Askankylän Nurkkalassa Jaakko ja Riita
Väyrysen kolmantena lapsena 20.10.1908. Iida Maria meni
naimisiin Paavo Karppisen kanssa. He rakensivat kodin Muhokselle.
Nyt Iida Maria Karppinen on Muhoksen vanhin asukas ja asuu
Armiidan Koivukodissa. Hän on työskennellyt sairaalassa sota-
aikana ja rauhan aikana siivojana voimalaitoksessa ja kouluissa.
Hänellä on jälkeläisiä jo neljässä polvessa.

Sukuseura Väyryset ry:n hallitus lähettää lämpimät onnittelut!

Christmas greetings
 
Jouluurauhaa ja Siunattua uutta voutta 2009
With warm hello from the American Wayrynens,
the grandchildren of Antti and Ida Wayrynen:
Maila Cadd
Pam Nesland
Barbara Helmer
Ernie Laulainen
 
Maila Cadd"

Nautinnollista Joullua!     

Greetings to our many Vayrynen friends and family who so graciously hosted my sister, Joyce, and
me in July, 2008, during our return to the homeland of our Wayrynen ancestors! Kiitos paljon to
Taisto and Raija for their gracious hospitality and tour of Oulu.  Monet kiitoset to Eeva and Marco
for the special days of touring the homesites of our great grandparents and Suomussalmi enviorns.
Hyvaa Joulua to Juhani and Tuuliki!  Warm greetings to Hjelmer & Eeva Jansson for their special
hospitality in Kajaani.  During this season of cherishing gifts, we remember the gifts of friendship
and "family" that ALL of you shared with us at the reunion.  Hyvät joulut teille!!   
Lillian Hoika, Ukiah, California US

Christmas greetings

"Warmest Christmas greetings from the North American Väyrynens! May the New Year bring
health and happiness to all!"

Best wishes,
Linda
Great grand-daughter of Antti Väyrynen, aka Andrew Hill

"May I extend the Warmest Christmas Greetings from Woodinville, Washington"
Joyce Hoikka - Grand-daughter of Mathilda Vayrynen (Wayrynen) Hoika


