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Vuosikokous pidetään Helsingissä, mitä on useiden vuosinen ajan toivottu. Helsingissä asuu 
nykyisin enemistö Väyrysistä.
 Kaikki Väyryset kuuluvat samaan sukuun paitsi Kestilän (2) ja Pyhäjärven (1.   Ol) 
suvut. Pyhäjärvellä Rautalammilta tullut Erkki Ollinpoika maksoi toisen Väyrysen talon verovelat 
1700-luvun alkupuolella ja sai talon haltuunsa ja sai sukunimekseen Väyrynen talon mukaan, jota 
asutti. Kestilässä Nikulat ja Mularit ostivat suuren Väyrysten kantatilan tiluksia 1800-luvulla ja 
saivat talon mukaan uuden sukunimen.
 Karjalan Väyryset ilmeisesti kaikki kuuluvat sukuun. Toivotan nämä Karjalan Väyryset 
tervetulleiksi sukuseuratoimintaan saadaksemme ”uutta verta” ja uutta toimintaa.Sukuseuramme 
toimintaan ovat pääasiassa osallistuneet Kainuun, Kestilän ja Juuan Väyryset. 
 Sukumme on alkujaan lähtöisin nykyisen Jäppilän pitäjän Väyrilänkylästä, jonne se to-
dennäköisesti tuli Olavinlinnasta, jota rakentamaan tuli vauraita, pitkiä kivimiehiä sukunimeltään 
Värsten 1570 luvulla ilmeisesti Tallinnasta, jonka kaupunginmuurit oli juuri rakennettu.
 Paitsi asutushistoriaa ja sukututkimusta juuriamme avaavat geneettinen tutkimus, jolla 
voidaan etsiä sekä isän- että äidinpuoleisia ”serkkujamme” Suomessa ja ulkomailla. Tulokset voi-
vat olla yllättäviä. Väyrysten suku kuuluu haploryhmään N1c1. Minun äitini ja hänen äitilinjansa 
kuuluvat Haploryhmään U5, josta löytyy useita äidinpuoleisia ”serkkuja” Irlannista. Äitilinjan 
puolelta kuulummekin eurooppalaiseen perimään. Isämme ovat tulleet idästä. Joissakin sukuseu-
roissa sukua tutkitaan sekä nimistön että DNA:n avulla.

 Vuosikokous pidetään Primulan Bakers ravintolassa, joka on rakennettu 1800 luvun 
lopulla.
 Pekka Väyrynen lähti 14 vuotiaana isän kuoltua Viipuriin leipurinoppiin. Pekalla oli 
halu tulla leipuriksi. Viipurissa Pekka tutustui eräässä leipomossa työskentelevään Hilda Lin-
roosiin syntyisn Tampereen seudulta, ja meni kihloihin. Suurlakon vuonna 1905 monet leipomot 
menivät konkurssiin, ja niin myös Pekka menetti työpaikkansa. Pekka muutti Helsinkiin, mutta 
sieltäkään ei löytynyt työtä. Pekka lähtikin Amerikkaan Minnesota´an leipuriksi,
 1908 Helsingissä asui 100 000 asukasta. Kaupunkia rakennettiin sitkeästi tulevaisuu-
teen uskoen; Kallion kirkko, Kansallismuseo ja Työväentalo valmistuivat. Saman vuoden touko-
kuussa kaupunkiin saapui Amerikan reissultaan palannut nuori leipuri, Rääkkylästä kotoisin oleva 
Pekka Väyrynen. Hilda oli työssä Primulan kotileipomossa, jonka Pekka osti. Kohta sen jälkeen 
Pekka ja Hilda menivät naimisiin. Pekka leipoi pihanperillä, ja Hilda hoiti myymälää.
 1915 Primula avasi myymäläkahvilan Länsi-Heikinkadun (nykyinen Mannerheimintie) 
ja Wladimirinkadun (nykyinen Kalevankatu) kulmaukseen. Eritoten vanhemman polven helsin-
kiläiset kutsuvat edelleenkin tuota kadunkulmaa Primulankulmaksi. Nykyisin paikalla sijaitsee 
Primulan omistama ravintola Baker’s. 
 1917 Suomi julistautui itsenäiseksi,  ja sen kunniaksi Pekka Väyrynen osti 7. joulukuu-
ta Viiskulmasta Laivurinkadun ja Pursimiehenkadun kulmauksesta kivitalon tontteineen, johon 
rakennettiin uudenaikaiset leipomotilat ja myymälä. Upouusi kahvila avattiin 20-luvulla.
 1930 luvulla Primulan kahvilat olivat nuorison suosimia kohtauspaikkoja koko 30-
luvun ajan. Moni nuori lempi syttyi Primulassa kaakaokupillisen ja omenaleivoksen ääressä. 
1940 Pekka Väyrynen kuoli 57-vuotiaana. Hänen poikansa Tauno Väyrynen otti toimitusjohtajan 
tehtävät ja vävypoika Alpo Valkamosta tuli tuotantojohtaja.

Hyvää kesää toivottaen. Tavataan Primulassa.

Juhani

Puheenjohtajan palsta
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Keväinen tervehdys Suomussalmelta!

Helsinkiin! Ravintola Baker´s on paikka, jossa kokoonnumme 3.7.2010. On ensimmäinen 
kerta kun sukuseura Väyryset ry. pitää kokousta Helsingissä. Aloitamme ruokailulla klo 
13.00. Siihen pitää ilmoittautua minulle viimeistään 15.6. puh. 050 307 995 tai sukuseu-
ran postiin: 
sukuseura.vayryset@nic.fi .

Ravintola Baker´s suosittelee:

Perinteinen kermainen lohikeitto  12,00 €
tai
Grillattua broilerin rintafileetä  15,00 €

Kokous alkaa klo 14,00.  Lounaan maksaa jokainen itse, kokouksen päätyttyä sukuseu-
ra tarjoaa kakkukahvit. Tulethan! Voit miettiä valmiiksi, miten kehitetään sukuseuran 
toimintaa.

Kirjoja on vielä jäljellä. Samoin minulta voi tilata viirin tai DVD:n, jossa on sukukokous-
ten ja –juhlien videokuvia.

Sukuseuralle on laadittu rekisteriselosteet jäsenrekisteristä ja sukututkimusrekisteristä. 

Sukuseura Väyryset ry:n tervehdyksen
veivät Juhani ja Taisto Väyrynen
sata vuotta täyttäneelle
Eemeli Väyryselle Keminmaahan.  

Tavataan Helsingissä!
Aurinkoisia alkukesän päiviä!

Toivoo Eeva-sihteeri

valokuva: om. Paavo Väyrynen
lehden kokoaminen: Eeva Väyrynen

netti.nic.fi/~vayryset/
sukuseura.sayryset@nic.fi 

Sihteerin palsta
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Kokouskutsu
 
Sukuseura Väyryset ry:n vuosikokous pidetään Helsingissä ravintola Baker´s Man-
nerheimintie 12 lauantaina 3.7.2010 klo 14.00. 
Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi ovat muistamiset ja Juhani Väyrysen esitys 
sekä päätetään sukuseuran sähköisen tiedottamisen kehittämisestä.
Tervetuloa!      HALLITUS

       

ASIALISTA
     
VUOSIKOKOUS 3.7.2010 klo 14.00

1 Kokouksen avaus: 
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3 Juhani Väyrysen esitys genetiikasta
4 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi
 ääntenlaskijaa
5 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
7 Hyväksytään 2008 ja 2009 toimintakertomukset
8 Hyväksytään 2008 ja 2009 tilit ja päätetään tilinpäätöksen
 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
9 Vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen ja seuraavan kalenteri-
 vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
10 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  Kotisivut ja facebook
13   Muut esille tulevat asiat (hallituksen esittämät) 
14   Kokouksen päättäminen
yhteislaulu

SUKUSEURA VÄYRYSET RY
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TULOSLASKELMA 01.01.2009 – 31.12.2009

varsinainen toiminta
henkilöstökulut (km korvaus)         -40,00

Varainhankinta
Tuotot                      4 431,73
Kulut                    -2 917,32
Tuottojäämä                     1 474,41

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Korkotuotot        30,50
Tuottojäämä   1 504,91
Satunnaiset erät

Tilikauden ylijäämä   1 504,91

TASE 31.12.2009   
   
VASTAAVAA   
pysyvät vastaavat   
aineettomat hyödykkeet   
aineettomat oikeudet: atk ohj.     115,00 
aineelliset hyödykkeet   
muut aineelliset hyödykkeet     333,28 
       448,28 
vaihtuvat vastaavat   
   vaihto-omaisuus   
valmiit tuotteet/tavarat  1 744,80 
rahat ja pankkisaamiset  6 556,54 
    8 301,34 
VASTAAVAA YHTEENSÄ  8 749,62 
   
VASTATTAVAA   
oma pääoma   
edellisten tilikausien ylijäämä  6 884,71 
tilikauden ylijäämä   1 504,91 
oma pääoma yhteensä   8 389,62 
   
vieras pääoma   
saadut ennakot      360,00 
veiras pääoma yhteensä     360,00 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  8 749,62 

SUKUSEURA VÄYRYSET RY
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TOIMINTAKERTOMUS 2009

1. YLEISTÄ

Seuran yleistä kokousta ei ollut vuonna 2009. Hallitus on tehnyt suunnitelmia 
uusien jäsenten etenkin nuorten mukaan saamiseksi. Väyrysniitti ilmestyi 
joulutervehdyksenä. 

2. JÄSENET

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

3. KOKOUSTOIMINTA

Hallituksen kokouksia oli kaksi.  Molemmat kokoukset pidettiin Raija ja Tais-
to Väyrysen kotona Kempeleessä.

4. HALLITUS

Vuosikokouksessa 2008 valittu hallitus:
Yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Väyrynen, sihteeri Eeva Väyrynen ja hal-
lituksen jäsenet ja varajäsenet: Taisto Väyrynen (Harri Väyrynen), Päivi Kai-
rento (Sisko Väyrynen-Hämäläinen), Esko Väyrynen (Hjalmar Jansson), Sauli 
Paavola (Lauri Kiviniemi), Pentti Väyrynen (Maire Manninen), ja Riitta-Liisa 
Lehikoinen (Heli Väyrynen)

5. MUUTA

Sukukirjoja on myyty 48 kpl v. 2009 ja yhteensä 305 kpl. Jäljellä vuodenvaih-
teessa oli 65 kpl.

6. TILIT

Tilinpäätös osoittaa 1 504,91 €:n voittoa ja taseen loppusumma on
8 749,62 €.

HALLITUS

SUKUSEURA VÄYRYSET RY
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

1 YLEISTÄ

Tarkoituksena on tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa ja edistää yhteishenkeä ja kiinnostusta 
suvun yhteistä historiaa, mutta myös tulevaisuutta kohtaan. 

2 TOIMINTA

Sukuseuran jäsenistöä kannustetaan osallistumaan aktiivisemmin sukuseuran toimintaan, suku-
seuran lehden julkaisuun, ehdottamaan aineistoa kotisivuille ja sukututkimukseen Väyrysniitis-
sä ja kotisivuilla voisimme julkaista merkkipäivätapahtumia ja –uutisia, sekä muita juttuja.
DNA-tutkimuksien hyväksikäyttö sukututkimuksessa

3. TAVOITTEET

Jäsenmäärän kasvattaminen.  Jäsenmaksujen saaminen kaikilta maksuvelvollisilta jäseniltä, 
jotta voisimme kehittää toimintaamme.  Yhteydenpidon helpottaminen esim. sähköpostiosoit-
teiden muodossa.
Nuorten saamiseksi mukaan esim. facebookin avulla.

4. KOKOUSTOIMINTA

Hallitus pitää kokouksia tarvittaessa. Tilikokous on helmikuussa. Hallitus laatii vuoden 2010 
toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2012. Väyrysniitti ilmestyy jouluter-
vehdyksenä.

TALOUSARVIO 2011 
 
VARSINAINEN TOIMINTA 
TULOT   €

Jäsenmaksut  1240,00
kirja     300,00
Korkotulot        6,00
   1546,00
MENOT 
Tiedottaminen    650,00
Toimisto- ja postikulut   240,00
Pankkipalvelumaksut     75,00
Kokousmatkat ja -kulut     90,00
Muistamiset      15,00
Menot kirjoista    150,00
Muut kulut      34,00
Tilikauden ylijäämä   292,00
   1546,00

SUKUSEURA VÄYRYSET RY
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Tämänvuotisessa vuosikokouksessa on tarkoitus keskustella kotisivujen kehittämisestä ja internetin 
hyödyntämisestä sukuseuran toiminnassa. Helpomman tavoitettavuuden ja käytettävyyden vuoksi 
hallituksessa on päätetty esittää Domain-nimen hankkimista sukuseuralle. On myös suositeltavaa uu-
distaa sähköpostiosoite samalla kertaa. Mahdollisuuksia on kaksi: Joko hankimme pelkän Domain-
nimen ja ilmaisen sähköposti-osoitteen vastaamaan domainia tai hankimme Webbihotelli-palvelun 
joka siältää Domain-nimen. 
Pelkän Domain-nimen hankkiminen parantaa kotisivujen käytettävyyttä helpomman internet-osoit-
teen muodossa. Domain on kuitenkin pelkkä nimi (esim. www.vayryset.com) johon ei kuulu mitään 
palveluita ja sähköposti (esim. vayryset@gmail.com)  joudutaan hankkimaan muualta.
Suositeltavampi vaihtoehto on ns. Webbihotelli-palvelun hankkiminen. Webbihotelli sisältää 
kaikki tarvittavat palvelut eli: Domainin, sähköpostiosoitteen ja kotisivutilan samassa paketissa. 
Tämä tekee kotisivun ja sähköpostin hallinnasta ja käytöstä helpompaa. Webbihotelli-palvelulla 
saadaan kotisivun osoite (esim. www.vayryset.com) yhdistettyä sähköpostiosoitteeseen (esim. 
sukuseura@vayryset.com). Tämä mahdollistaa myös muiden samantapaisten osoitteiden käytön 
(esim. puheenjohtaja@vayryset.com tai sihteeri@vayryset.com).

On myös esitetty  Facebook-profiilin luomista sukuseuralle. Facebook profiili on ilmainen ja toimisi 
ikäänkuin käyntikorttina kotisivullemme. Facebook tarjoaa oivallisen mahdollisuuden mainos-
taa sukuseuraamme internetissä antaen näin paremman mahdollisuuden saattaa sukuseuramme 
toimintaa myös nuorison tietoisuuteen ja näin tuoda paremmat mahdollisuudet saada nuoria mukaan 
toimintaamme. Facebookkiin voidaan luoda myös kuvagallerioita ja ”ilmoitustauluja” joilla voidaan 
tiedottaa ja esitellä tapahtumia.

Toivotaan esityksiä domain-nimeksi ja keskustelua Facebookista ja muista mahdollisista tavoista 
hyödyntää internettiä. Nimi voi olla vaikkapa:  www.vayryset.com, www.vayryset.fi tai www.
vayrysniitti.com. Esitä oma ehdotuksesi kokouksessa!

Hyvää kevään jatkoa kaikille!
Sauli Paavola
kotisivujen ylläpitäjä, hallituksen jäsen
sauli.paavola@mbnet.fi 

Domainien ja webbihotellien hintoja € / vuosi

Palvelun tarjoaja  Kansainvälinen   Suomalainen  Webbihotelli
   domain (.com,net,info)  domain (.fi) (.com .net .info)
www.nettihotelli.fi      23,40 (35,40)
www.webbinen.net 17,00   32,80  29,30
www.webpalvelu.com 16,00   21,00  30,00
www.osoite.com  12,20   15,90  48,00
www.hostingpalvelu.fi  9,90   13,00  46,80
www.active24.fi   5,99   22,00  59,40

Viestintävirasto
domain.ficora.fi     13€/v (+alv?) rekisteröimismaksu

Huom! Jos halutaan suomalainen .fi pääte domainille, tarkoittaa se yleensä 13€/v lisämaksua webbi-
hotelli-palveluun. Viestintävirasto perii tämän 13€ / vuosi domainrekisteröintimaksuna.

Kotisivut -Uudella ilmeellä uudelle vuosikymmenelle
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Esimerkkejä webbihotelli pakettien tärkeimmistä ominaisuuksista
www.webbinen.net
Palvelintila   200 Mt
Sähköpostilaatikot  10 kpl

www.webpalvelu.com
Palvelintila   150 Mt
Sähköpostilaatikot rajaton ?

www.nettihotelli.fi
Palvelintila   200 Mt (400 Mt)
Sähköpostilaatikot   1 kpl  (2 kpl)

Myytävänä sihteerillä:

Sukukirja hinta 60,00 €
+ lähetyskulut              Sukuviiri 9,00 € 
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KEVÄTAAMUNA

Oven avaan aamuun keväiseen
sirkutusta lintujen jo kuulen.
rannalta tuolta, tervan tuoksu
tulee mukana tuulen.
Venheet vartoo lähtöä jo jäiden.
Saivat tervakyljet kera aurinkoisten säiden. 
Kevät. Eessä uusi kesä
valmis pihapuussa kottaraisen pesä.
Mitä varron mitä minä kaipaan?
Jospa tervantuoksu sai sen aikaan?

   

    MUISTIKATKO

    Nuorena haaveilin ja kirjoitin runoja
    rakkaudesta.
    Miehuusiässä. Työn ja huolien keskellä ei ollut
    sellaiseen aikaa.
    Nyt vanhana en muista mitä pitäis kirjoittaa.

    Annikki Lehikoinen kirjasta Tikankontti

Sitä olen ajatellut, sitä metsää.
Sillä ruokin runoni, uneksin kuin
eletystä onnesta, joka
näkyy yhä loitompana, pakenevana ja
hetken päästä pienenä elämäni pisteenä
kadotakseen kokonaan.
Jos tämä on mielestäsi metsäläisyyttä, 
anna sen olla. Anna minun olla yhtä
metsäni kanssa,
kivisen ja varjoisenkin.
Raikas huuto asuu täällä
palokärjen siirtyessä mäeltä mäelle,
puulta puulle.

Viljo Väyrynen kirjasta Tikankontti
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Nälkämaan laulu
Kuulkaa korpeimme kuiskintaa,   
jylhien järvien loiskintaa.
Meidänpä mainetta mainivat nuo,
koskien ärjyt ja surkeat suot.
Meidänpä vapautta vaarat on nää,
meidän on laulua lahtien pää.
Meille myös kevätkin keijunsa toi,
rastas ja metso täälläkin soi.

      Taival lie hankala - olkoon vaan.
      Luonto lie kitsas - siis kilpaillaan.
      Kolkasssa synkeän syntymämaan  
      pirttimme piilköhöt paikoillaan.
      Vainojen virmat, oi vaietkaa.
      Rapparit, ryöstäjät, kaijotkaa!
      Miekkaa ei tarvis, tarmoa vaan,
      puolesta hengen ja heimon ja maan.

Nouskoon rintaamme uskomus uus,
taantukoon taika ja vanhoillisuus.
Maamies, muista, miss’ onnesi on,
riihesi rikkaus riippumaton
Kainuhun kansa, ah, arpasi lyö,
missä on ryhtisi, kunnia, työ?    
Meidän on uudesta luotava maa,
raukat vaan menköhöt merten taa!    

Ilmari Kianto
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