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Hyvä sukulainen!
Kädessäsi on Paakkasen Sanomien 

numero 38, kuluvan toimintakauden 2015 
– 2017 toinen julkaisu. Sukuseuramme on 
ollut toiminnassa jo 34 vuotta. Olemme näit-
ten vuosikymmenten aikana tavanneet joka 
toinen kesä sukujuhlilla. Tapaamispaikka 
on useimmiten löytynyt Lohjan ympäris-
töstä mutta onpa kokous pidetty Viipurin 
Pyöreässä tornissakin. Ensimmäisen kerran 
kohtasimme 9.7.1983 Lohjan Vironperällä 
Kyllikki ja Johannes Virolaisen vieraina.

Nyt on taas se ’joka toinen kesä’ eli 
on sukujuhlan ja -kokouksen aika. Tällä 
kerralla kokoonnumme taas Lohjalle, seu-
rakuntakeskukseen. Perinteisesti tapaamme 
heinäkuun toisena viikonloppuna ja ainakin 
toimituskunnan muistoissa sukujuhlapäivä-
nä on aina paistanut aurinko vaikka joskus 
sadekuurojen lomassa. 

Sukujuhlassa on tilaisuus tavata 
niin tuttuja kuin myös harvemmin nähtyjä 
sukulaisia, saamme tutustua myös suvun 
uusiin jäseniin ja muistella niitä, jotka eivät 
tällä kerralla mukaan päässeet.  Iloinen 

mieli, hyvä seura ja suussa sulava ruoka ovat 
eväät onnistuneisiin juhliin – lähdetään siis 
runsaslukuisesti mukaan sukua juhlimaan! 

Sukujuhlien välillä pidämme yhteyttä 
Paakkasen Sanomien avulla. Paakkasen 
Sanomat (niin tämän uusimman kuin kaik-
ki aiemmin ilmestyneet) voit lukea myös 
verkosta: Virolaisen sukuseuran kotisivut 
löytyvät osoitteesta: 

http://www.virolaisensukuseura.fi/ . 

Sivuja kehitetään edelleen sukuseu-
ran toimintaa ja sukuseuralaisten tarpeita 
palvelevaksi alustaksi. Kotisivuille toivo-
taan mielellään lisää kirjallista aineistoa ja 
valokuvia. Sukuseuramme Facebook-sivut 
löydät hakusanalla Virolaisen sukuseura 
– Lohja.

Hyvä sukulainen: Jos olet toivonut, 
että omasta sukuhaarastasi olisi Paakkasen 
Sanomissa enemmän kirjoituksia, otamme 
ilomielin vastaan kaikkea sukuun ja suku-

seuraan liittyvää aineistoa. Samoin pelkät 
juttuvinkit ovat tervetulleita.

Hyviä lukuhetkiä ja tapaamisiin 
sukujuhlilla!

Paakkasen Sanomien toimituskunta

Anne Räsänen, anne.h.rasanen@
gmail.com

Riikka Uronen, 
riikka-liisa.uronen@helsinki.fi

PS. Sukutietojen keräykseen voi edel-
leen osallistua internetissä osoitteessa http://
www.virolaisensukuseura.fi/Sukukysely 
tai palauttamalla viime syksynä Paakkasen 
sanomien yhteydessä lähetetyn paperisen 
kyselylomakkeen täytettynä osoitteeseen: 
Virolaisen Sukuseura, Kalkkimäentie 2, 
03100 Nummela. 

Lämmin kiitos kaikille jo vastanneille!

Kutsu sukuseuran perustavaan kokoukseen 9.7.1983

Kyllikki ja Johannes Virolainen 9.7.1983 
Vironperällä sukuseuran perustavassa kokouksessa.

Näin vuonna 1983
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Sukuseuran hallitus 2015 – 2017
Yhteydenotot: sihteeri@virolaisensukuseura.fi

Sukuhaara Varsinainen jäsen henk. koht. varajäsen
Matti Virolaisen Sh Minna Etelämäki Helena Pärssinen
Anna Porkan sh Jani Porkka (uusi), sihteeri Eila Moilanen
Eeva Urosen sh Jouko Pönni Kalle Uronen
Aatami Virolaisen sh Ville Franssila Kaija Virolainen
Mikko Virolaisen sh Markku Virolainen, puheenjohtaja Martti Häkli
Anna Urosen sh Pekka Hämäläinen,varapuheenjohtaja Leena Åberg
Paavo Virolaisen sh Raija Joutseno, rahastonhoitaja Satu Nybeck
Maria-Sofia Sassin sh Airi Viinikainen Pertti Kunttu
Salomon Virolaisen sh Riikka Uronen Riitta Vihersaari
Paavo Manni ym. sh Ritva Huusko Anne Räsänen

KUTSU Virolaisen sukuseuran sukukokoukseen ja -juhlaan
Virolaisen Sukuseuran sukukokous ja – juhla pidetään lauantaina 8.7.2017 klo 12.00 Lohjan Seurakuntakeskuksessa 
(osoite: Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja).
Ennen kokouksen alkua klo 11.00 Sukuseura muistaa kunniapuheenjohtajaansa Johannes Virolaista laskemalla seppe-
leen tämän muistomerkille sekä haudalle.
Ilmoittautumiset kokoukseen 30.6.2017 mennessä Riitta Vihersaarelle joko puhelimitse puh. 050 356 6044 tai sähköpos-
titse: riitta.vihersaari@gmail.com.   Kerro ilmoittautumisen yhteydessä osallistujien nimet ja kuinka monta aikuista ja lasta 
kokoukseen osallistuu. Kerrothan myös ruokailijoiden määrän.
Lounaan hinta aikuisilta 20 € /henkilö maksetaan paikan päällä käteisellä, lapset alle 12 v. veloituksetta. Muistathan ker-
toa mahdolliset ruokarajoitteet. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämien asioiden lisäksi hallituksen esitys sääntöjen § 11 ja § 17 muuttamisesta. 
Muutos on esitelty tarkemmin edellisessä sukuseuran tiedotteessa.
            Tervetuloa Lohjalle!

.

Johannes ja Kyllikki Virolaisen hauta

Johannes Virolaisen muistomerkki (kuva: 
Suomen Kivivalmiste Oy)

Lohjan seurakuntakeskus

Tapaamispaikkamme Lohjan seurakuntakeskus on arkki-
tehti Aarne Ervin suunnittelema ja valmistui vuonna 1951. 
Johannes ja Kyllikki Virolaisen hauta on Lohjan Pyhän 
Laurin kirkon hautausmaalla. Kuvanveistäjä Nora Tapperin 
suunnittelema Johannes Virolaisen muistomerkki Lohjan 
kirkkopuistossa paljastettiin vuonna 2004
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Kallenaution kestikievari on Pir-
kanmaalla Juupajoen Hyytiälässä kantatie 
55:n varrella sijaitseva kestikievarimuseo. 
Kallenaution rakennukset on sijoitettu 
perinteisen umpipihan muotoon ja ne 
sijaitsevat alkuperäisellä paikallaan. Osa 
rakennuksista on peräisin 1700-luvulta. 
Kallenaution päärakennus oli 1800-luvulle 
saakka kaksiosainen, kahdeksankymme-
nen neliön pirtti, välissä eteinen ja toisessa 
päässä kaksi kamaria. Pirtissä oli leivinuuni 
ja liesi. Kamareista toinen oli varattu herras-
väen käyttöön. Pihan toisella puolella paka-
rituparakennus, jossa oli myös hollitupa. 
Ratasliiteri on myös hirsinen ja sen seinässä 
vuosiluku 1778. Vastapäätä oli aittarivi 
luhtineen ja lisäksi Kallenautiossa oli sauna, 
talli, paja, riihi, latoja sekä muita pienempiä 
talousrakennuksia. Rakennuksissa oli tuo-
hi-, lauta- tai malkakatto. Peltoa talossa oli 
12 tynnyrinalaa ja niityt tuottivat vuosittain 
30 kuormaa heinää. Vanha maantie kulki 
Kallenaution päärakennuksen takaa. 1

Kävin tutustumassa Kallenaution 
Kestikievarimuseoon, jossa minua oli vas-
tassa Johanna Kallenautio.  Johanna kuuluu 
sukuseuraamme ja hän toimii mm Juupajoki 
Seura ry:n puheenjohtajana. Johannan suku 
on lähtöisin Porkansaaresta, Anna Porkan 
sukuhaarasta. Johanna kertoi kestikievarista 
ja sen rakennuksista ja niiden nykyisestä 
ja aiemmasta käytöstä. Kallenautiosta tuli 
aikoinaan Suomen ainoa kestikievarimuseo. 
Tila on ollut suvun hallussa vuodesta 1720 
alkaen.   http://www.museoraitti.fi/museot/
kallenaution-kestikievari/

Matkustaminen ei tuohon aikaan ollut 
vaivatonta eikä vaaratonta. Erikoisesti on 
Ruoveden ja Oriveden välinen jylhä met-
sätaival, jonka eräälle osalle entisajan mat-
kustajat ovat antaneet nimen “Pahavirsta” ja 
jonka puolivälissä on Kallenaution kestikie-
vari kuin keitaana erämaassa, tehnyt syvän 
vaikutuksen Sakari Topeliuksen runoilija-
mieleen. 2 Muita merkittäviä matkalaisia 
ovat olleet mm. J.L. Runeberg. 

Kallenaution kestikievari Juupajoki

Sakari Topelius kuvaa Kallenaution 
tunnelmiaan tähän tapaan: 

“Jos vaatimukset eivät ole suuria, voi 
tuntea itsensä onnelliseksi saadessaan naut-
tia valon, lämmön ja ihmisten läheisyyden 
luomasta hyvänolon tunteesta ja siitä, ettei 
ole tarvinnut jäädä ulos villipetojen seuraan, 
vaan saa herätä aamulla uudistunein voimin 
höyryävän kahvipannun ääressä” 1

Kallenaution Kievarimuseo on ainut-
laatuinen ja hieno paikka! Siellä voi käydä 
aistimassa entisaikojen tunnelmaa ja saada 
tuntumaa siitä, mitä on matkustaminen ja 
siihen liittyvä kievarin pitäminen entisai-
koina vaatinut. Muuta vastaavaa paikkaa 
ei Suomessa, eikä varmaan missään muu-
allakaan ole!  

Kallenautiossa (Kallenautiontie 327, 
35500 Juupajoki) 

käynyt Pekka Hämäläinen 9.6.2016.

1 Wikipedia

2 KALLENAUTIO Vanhan kievaritalon vaiheilta 
(Juupajoki-seura 1958)
  
3 Kallenautio Kestikievari (esite kievarissa)
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Juhannus Karjalassa 
– Olli Wuorinen, Sepitelmiä
Siivottu on tupanen, hausk’ on se ja hupanen,
tuoreet lehdet laattialle, penkille ja niiden alle
levitetty on, niilläpä nyt pyllyileepi, myllyileepi, 
lapsi huoleton.
Vaikk’ ei olekaan nyt lauantai, 
huomenna on sentään pyhä kai,
koska perhe saunast’ tultuansa loisteleepi valkopaidoillansa;
Myöskin äsken kaukaa tuuli tiedon toi juhlasta, kun iltakello soi.
Mikä juhla? – Senpä ihan varmaan virkkavat 
nuo pihan kaunistukset, metsän tytöt nuoret,
oivut tuoreet.
Päiväkulta radan pitkän juostuaan, 
luotehesen väistyy vitkaan hidastellen,
ikään kuin ei mailleen mennä raahtiskaan, 
katselis vaan Pohjolata ihastellen;
Sulo kasvonsa nyt punastuu, 
kun hän vuorten taaksi laskeuu. –
Emäntäpä käypi pöytään kantamaan 
parahinta mitä löytää aitastaan:
Munavoita, piirakoita, myöskään eivät pyhäleivät 
eikä maitokulta puutu.
Sitten kelpo keittokalat, nehän vast’ on herkkupalat, 
suu ei suinkaan niihin suutu!

Perhe iltaisen on syönyt, levoll’ ei tok’ kenkään käy;
Kello kymmenen on lyönyt, yöt’ ei kuulu eikä näy.
Sydäntä jos onpi kellä suloisuutta nauttimaan, 
varmaan viel’ on liikkehellä, väsymyst’ ei muistakaan.
Kiire, kas, on tullut kyllä koko kylän väellen:
Nuoret, puhdas puku yllä, rientää kokkomäellen;
Yks ja toinen ikämies peräst’ astuu tupakoiden, 
muistutellen kukaties, miten hekin lailla noiden
“Hupakoiden” muinoin kukkulalle riens, 
vaan nyt alkaa vuodet jäykistellä jalkaa.

Mäellä nyt katsellaan ensin, 
tokko missä muiden kokko lyö jo leimuaan.
Kas, nyt pojat tulen virttavät, 
hirmu elementti ryhtyy raivokkaasti syömähän!
Tyttöset ne laulaa lirittävät, 
käsitysten nuoret yhtyy leikkiä nyt lyömähän!
Kun jo tervakset ja havut räiskyy parhaillaan, 
pilvilöinä mustat savut pääsee leijumaan,
punaisna kuin keittoravut aikk’ on toimesaaan –

Puut jo hiiltyy, väheneepi liekki verraton;
Puoliyökin läheneepi, rastas vaiti on;
Vanhat, keski-ikäisetki muistaa, 
ett’ on lähdönhetki mennä unta ottamaan, 
– nuoret tuot’ ei muistakaan.
Vähittäin myös tyttöin mielet vaipuu lemmen unelmiin, 
aulele ei enää kielet, aikoihinpa tuleviin.
Silmättävä ois, jos vaan suinkin vois!
Vahingoita ei se ketään, 
keinoilla kun lävistetään salaisuuden seiniä:
Siis nyt saraheiniä rintehellä katkaistaan
Solmiskellaan niiden päitä – selvällehen ratkaistaan, 
ken saa kohta viettää häitä!
Vielä monet muutkin temput, itsekseen, 
laativat nuo tyttöhemput lystikseen.
Pojat silmäellen heitä, kohentavat kekäleitä, 
päästelevät kilvan noita kokkasanan vekamoita, jotka 
kirpoo karjalaisen suusta, niinkuin kypset hedelmäiset puusta.
Riemust’ ah kuin pojan silmä välkähtää, 
tyttö hänen puheelleen kun hymyää!

Rastas on jo kotvan aikaa laskenunna lauluaan,
käen kukunnoita kaikaa kaikkialla vaan;
Alkaapa myös rintehellä leppäkerttu liritellä;
Jopa kuhankeittjäki avahtuu:
Nytpä vasta nuori väki kukkulalta palauu!

Maanviljelijä ja kauppias Tapio Uronen vietti 70-vuotispäi-
viään 26.10.2016. Juhlapäivää viettivät Tapion kanssa lähisuku ja 
ystävät. Lohjalla asuva Tapio kuuluu Salomon Virolaisen suku-
haaraan. 

Kuvassa Tapion kanssa ovat tyttärentyttäret Pilvi ja Rauha 
Ylikoski.

Sukuseura onnittelee lämpimästi Tapiota!

Merkkipäiviä

Alla on vanha valokuva, ehkä 1920-luvulta? Tämä kuva on 
ainakin ollut Kirsti Virran hallussa ja yksi kopio on nyt Pekka Hä-
mäläisen hallussa. Pekka tunnistaa kuvasta edestä oikealta oman 
isoäitinsä, Vappu Hämäläisen (o.s. Uronen 1895–1968)

Tunnistatko kuvassa olevat muut henkilöt ja mahdollisesti 
muita tietoja kuvasta? Sukuseuran hallitus pyytää ystävällisesti 
sinua ilmoittamaan asiasta Pekka Hämäläiselle, puhelimella 0400 
200 012, vaihtoehtoisesti postikortilla Säästäjänkatu 11 F 36 33840 
Tampere tai sähköpostilla pekka.j.hamalainen@gmail.com.

Paakkasen Sanomien toimitus kiittää!

Onks siul täs tuttui?


