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Hyvä sukulainen!
Kädessäsi on Paakkasen Sanomien 

numero 40, kuluvan toimintakauden 2017 - 
2019 toinen julkaisu. Kesän sukukokouksen 
päätöksen mukaisesti julkaisemme Paakka-
sen Sanomat toimintakaudella neljä kertaa. 

Tässä numerossa kerromme tulevasta 
kesän matkasta kotikyliin ja pääsemme 
tutustumaan siihen, miltä maailma näytti 
6-vuotiaan silmin vuonna 1929.  Perintei-
sesti arvuuttelemme myös tuttuja kasvoja 
Onks siul täs tuttuja – osiossa.

Sukukokous vahvisti sukuseuran 
jäsenmaksuksi edelleen 20 euroa ruokakun-
nalta. Lehden liitteenä löydät maksutiedot. 
Jäsenmaksun maksamisella varmistat 
Paakkasen Sanomien tulemisen jatkossakin 
postin mukana itsellesi sekä ääni- ja puhe-
oikeuden sukukokouksessa.

Paakkasen Sanomat (niin tämän 

uusimman kuin kaikki aiemmin ilmesty-
neet) voit lukea myös verkosta: Virolaisen 
sukuseuran kotisivut löytyvät osoitteesta: 
http://www.virolaisensukuseura.fi/ . Sivuja 
kehitetään edelleen sukuseuran toimintaa ja 
sukuseuralaisten tarpeita palvelevaksi alus-
taksi. 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 kuin myös 
jutut ja valokuvat merkkipäivistä ja muista 
elämäntapahtumista. Myös kotisivuille 
kaipaamme lisää kirjallista aineistoa ja 
valokuvia.

Sukuseuran hallitus kiittää lämpi-

mästi kaikkia jäsenkyselyyn vastanneita, 
jäsenrekisterin luominen on hallituksessa 
työn alla.

Hyviä lukuhetkiä!

Paakkasen  Sanomien 
toimituskunta

Anne Räsänen, 
anne.h.rasanen@gmail.com
Riikka Uronen, 
riikka-liisa.uronen@helsinki.fi

6-vuotiaan muistelmia kahdesta kouluvuodestaan ja 
vähän muustakin.

Oli syksy vuosi 1929. Alakoulu, niin 
kuin siihen aikaan I ja II luokkaa kutsuttiin, al-
koi Joonas Virolaisella. Ulkoeteisestä meni ovi 
avaraan huoneeseen joka toimi meidän luokka-
huoneena. Kuinka monta oppilasta meitä oli, 
en kyllä muista, kuvassa on 22 mutta olivatko 
kaikki paikalla kuvaa otettaessa? Opettajamme 
oli nuori, Aili Sikiö nimeltään. Osa meistä otti 
ensiaskelia opintiellä, osa jo aiemmin käynee-
nä. Itse olin aloittanut koulunkäynnin jo kaksi 
vuotta aiemmin tässä samassa talossa (vain 
luokkahuone oli toinen) toimineessa kierto-
koulussa, joka kesti vain syksystä jouluun. Ei 
silloin koulussa mitään ruokailua ollut, kotoa 
laitetut voileivät ja pieni maitopullo kontissa 
eväinä. Ruokavälitunnilla söimme eväät ku-
kin omalla paikallaan, pulpettien toimiessa 
pöytinä. Sattui joskus, että maitopullo särkyi 
ja niin menivät lattialle pullonkappaleet kuin 
maitokin. Siinä sitä pieni koululainen sai sitten 
jälkiä korjailla. 

Ei meillä myöskään mitään voimistelu-
salia ollut, ja kuinka olisikaan koska sitä ei ollut 
varsinaisen koulunkaan yhteydessä. Syksyllä, 

niin kauan kun hyviä ilmoja riitti, olimme 
voimistelutunnit ulkona, samoin keväällä, kun 
vain ilmat antoivat myöten, olimme ulkona. 
Eihän silloin ollut kumisaappaita, sadetakeista 
nyt puhumattakaan. Sateella ja kovilla pak-
kasilla olimme sisällä. Opettaja keksi milloin 
minkälaista liikuntaa, mitä nyt luokassa pystyi, 
kun ei ollut tyhjää kuin kappale opettajan pöy-
dän edessä ja käytävät luokan ympäri, samoin 
pulpettirivien välissä. 

Virolaisella oli kyllä suuri tupa, olisim-
meko siellä käyneet voimistelutunneilla ei ole 
muistissani, mutta kuusijuhlaan kyllä leikit 
harjoittelimme siellä, matot vain pyöritettiin 
rullille, ja niin voikin leikki alkaa. Virolaisen 
naiset suorittivat samanaikaisesti askareitaan 
tuvassa, kun me leikimme ja lauloimme, ja 
lopuksi matot taas suoriksi. 

Kuusijuhla pidettiin sitten yläkoulu-
laisten kanssa yhdessä nuorisoseurantalolla 
ja se alkoi illalla. Nämä kuusijuhlat sitten 
ansaitsevat oman pienen lukunsa, mainitsen 
vain, että meille pienimmille se oli todellinen 
juhla. Yleisöä oli sali tupaten täynnä, niin kuin 

muistini mukaan seuraavinakin vuosina, jotka 
itse olin koululaisena. Kuusijuhlat vietettiin 
täällä samassa paikassa (järjestipä koulu ai-
nakin yhtenä vuotena raittiusjuhlankin olisiko 
ollut vuosi 1931 tai -32 tänne seurojentalolle). 
Kevätjuhlasta minulla ei ole minkäänlaista 
muistikuvaa missä se olisi ollut. Edellisestä 
vuodesta muistan taas kevätjuhlan. Silloin 
alakoulu oli Maria Kuntulla ja siellä myös 
kevätjuhla vietettiin, ilma oli kaunis ja ohjelma 
esitettiin ulkona. Opettajamme nimi oli Lempi 
Tyyne Hilska.

Mitä vielä on muistiini jäänyt niin aina-
kin se, että opettajaa toteltiin. Olihan silloinkin 
toki vilkkaita lapsia, mutta eivät ne mitään 
erityisiä ongelmia tuottaneet. Yksi oli rauhaton 
yhdellä tunnilla, toinen toisella, mutta kyllä 
se opettaja meidät rauhoittumaan sai. Saman-
lainen muistikuva minulla on seuraaviltakin 
kouluvuosilta, kun ikää karttui niin leikitkin 
muuttuvat rajummiksi, mutta kyllä opettaja 
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2      Virolaisen sukuseuran lehti      1/2018

Matka kotikyliin  2018
Virolaisen sukuseura järjestää matkan kotikyliin elokuussa 
2018 yhteistyössä Yläsommeen - Porlammin Nuorisoseuran 
kanssa. Matka suuntaa kotikylien lisäksi Konevitsan luosta-
riin. 

Aikataulu:
Sunnuntai 26.8.2018
· 6:00 Lähtö Lohjan Kirkkokentältä
· 6:45 Helsinki tilausajopysäkki Mikonkatu
· 9:45 Rajahovi
· 10:15 Rajan ylitys
· 13:00 Viipuri, josta matka jatkuu suoraan Porlampiin
· 16:30 Viipuri, Viktoria -hotelli majoittuminen
· 19:30 Illallinen Pyöreässä Tornissa
Maanantai 27.8.2018
· 7:00 Aamiainen
· 8:00 Lähtö kohti Sortanlahtea
· 10:00 Alus lähtee Sortanlahdesta
· 11:00 Saapuminen Konevitsaan, Opastettu 
                   tutustuminen Luostariin, Lounas luostarissa
· 16:00 Lähtö Konevitsasta Sortanlahteen
· 17:00 Alus Sortanlahdessa
· 20:00 Illallinen Viipurissa
Tiistai 28.8.2018
· 8:30 Lähtö Yläsommeeseen (huoneiden 
                luovutus ennen lähtöä)
· 12:00 Takaisin Viipurissa
· 14:00 Lähtölounas kauppatorin läheisyydessä
· 16:30 Lähtö kohti rajaa ja Suomea
· 23:00 Lohjalla

Konevitsan luostari
Konevitsan luostari, eli Jumalansynnyttäjän syntymän luostari, on 

Laatokan Konevitsan saarella sijaitseva 1393 perustettu ortodoksiluostari. 
Konevitsan saari sijaitsee Laatokan länsirannan tuntumassa, Sortanlahden 
edustalla. Matka sinne kestää yhteysaluksella 40-50 minuuttia. Neuvosto-
aikana saari oli armeijan salainen sotilaallinen tukikohta, eikä sitä edes näy 
kaikilla Neuvostoliiton aikaisilla kartoilla. Luostaritoiminta palasi saarelle 1991. 
Luostarissa nautimme munkkien valmistaman lounaan, mutta huhu kertoo, 
että tästä laihasta kaalikeitosta ei välttämättä vatsaansa saa täyteen, vaan 
mukaan kannattaa varata omaa evästä. 
 
Arvioitu hinta n. 330€/henkilö 2hh
· Sisältäen kuljetukset, 2 yöpymistä, 2 illallista, 2 lounasta, Konevitsan 
retken ja ryhmäviisumin
· 1hh lisämaksu 85 €/henkilö
· Hyvitys omasta viisumista 69 €

Ilmoittautuminen 16.4.2018 alkaen ja 31.5.2018 mennessä 
Arja Lausjärvi  Puh. 0400-471341 

Konevitsan luostari idästä päin nähtynä. 
(By I, AB, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=2231408)

Perheuutisia
Riikka (o.s. Uronen) ja Janne Mattilal-

le on syntynyt 2.6.2017 poika. Järvenpään 
Elävän Veden kappelissa tapahtuneessa 
kasteessa 6.8.2017 poika sai nimekseen Aa-
tos Aarne Salomon Mattila. Aatos on Eeva 
ja Tapio Urosen lapsenlapsi, Vappu ja Antti 
Urosen lapsenlapsenlapsi, ja Liisa ja Salo-
mon Virolaisen lapsenlapsenlapsenlapsi. 

Kuva: Tiina Krukoff-Raime

Muistoa kunnioittaen
Veikko Kalevi Manni 
s. 29.1.1938 k. 12.12.2017

Kalevi Manni syntyi Yläsommeen 
kylässä Väinö ja Anna Mannin ja isosisko 
Railin perheeseen. Hän joutui lähtemään 
kodistaan kaksi kertaa ja päätyi Lohjan 
maalaiskuntaan Santojalle. Maanviljelys 
oli hänelle itsestään selvä uravalinta.  
Kalevi kävi Uudenmaan maamieskou-
lun Olkkalassa ja löysi kouluaikanaan 
Vihdistä vaimokseen Elsen vuonna 1960. 
Perheeseen syntyi kolme lasta, Tapani, 
Taina ja Kimmo, joista Kimmo jatkoi 
isänsä jälkeen maanviljelystä Santojalla 
ja Paunissa. Kaleville karjalainen kotikylä 
tuli vuosien myötä yhä tärkeämmäksi ja 
hän osallistui useaan kotiseuturetkeen ja 
muisteli hyvin mielellään Karjalaa

Kalevi Manni (6v) uuden kotinsa 
seinuksella 1944

Matka Länsi-Uudenmaan sotamuseoihin
Yläsommeen-Porlammin Nuorisoseura ry tekee lauantaina 16.6.2018 päivämatkan Länsi-Uuden-
maan sotamuseoihin. Käymme Kaarteen Sotamuseossa, Torpin Tykit –museossa ja Igor-museos-
sa. Matkaan lähdetään Lohjan kirkkokentältä kello 9.30 ja matka kestää n. 7 tuntia. Matkan hinta 
on 35,00 €/henkilö. Hintaan sisältyy kuljetus, pääsymaksut, oppaiden palvelut, ruokailu ja kahvi.  
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 31.5.2018 mennessä Arja Lausjärvelle, arja.lausjarvi@dnainternet.
net tai puh. 0400-471341. Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
 
Sotamuseoretki lauantaina 16.6.2018 (alustava aikataulu)
09.30                                             lähtö Lohjan kirkkokentältä
10.00- n. 12.00                             Kaarteen Sotamuseo, Rakettikaari 30, 08700 Lohja
12.15- n. 13.00                             Ruokailu Deltacafe, venesatama, 10210 Inkoo
13.15- n. 14.15                             Torpin Tykit, Tykkitie 4, 10210 Inkoo
14.30- n. 15.30                             Igor-museo, Furuborgintie 6, 10160 Degerby
n. 15.30- n.16.00                          Kahvit museossa
n. 16.30                                        Paluu Virkkalan ristin kautta Lohjalle
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Maaliskuussa 1988 Virolaisen suku-
seuran silloinen johtokunta lähestyi suku-
seuralaisia seuraavan mukaisella kirjeellä:

“Hyvä Sukulainen,
Virolaisen sukuseura, joka on toimi-

nut vuodesta 1983 alkaen, on herättänyt 
vilkasta mielenkiintoa suvun jäsenten 
keskuudessa. Sitä osoittaa sukujuhlille 
osallistuneiden sukulaisten suuri joukko. 
Sukuseura on julkaissut Pertti Kuntun 
toimesta sukuluettelon “Yläsommeelainen 
sukukirja”. Kirjan levikki on ollut hyvä.

Tähän perustuen sukuseuran johto-
kunta on ajatellut jatkaa suvun vaiheiden 
tallentamista. Tällä kertaa sodan vaiheet, 
muutto uusille asuinsijoille ja elämä siellä.

Käännymmekin puoleesi ja toivomme 
Sinun auttavan omalta osaltasi asiassa niin, 
että kirjoittaisit itsesi ja perheesi vaiheista 
ihan vapaamuotoisesti esim. seuraavista 
asioista:

· henkilöt jotka asuivat samassa 
talossa v. 39
· siirtymisvaiheen eri paikat ja 
tapahtumat, evakkoaika ja evakko-
· matkat.
· sota-ajan kokemukset
· mihin ovat tällä hetkellä asettuneet
· mitä tekevät
· valokuvia uusilta asuinsijoilta esim. 
rakennukset, erilaiset
· perhejuhlat, kuvia työelämästä, 
evakkoajalta jne.
· myös pienet henkilökohtaiset 
muistelmat ovat tervetulleita, esim. 
vanhoista tavoista ja tapahtumista jne.

Siispä antakaa kynän lentää ja pa-
lauttakaa mieliin mitä kaikkea teille on ta-
pahtunut ja muistissa. Kun olemme saaneet 
materiaalia kerättyä, tarkoituksemme on an-
taa kirjan toimittamistyö ammatti-ihmiselle 
joka laatii siitä kokonaisuuden. Olemme 
ajatelleet, että saisimme työmme valmiiksi 
v.89 sukukokoukseen mennessä. Näin meillä 
olisi tuleville sukupolville talletettuna histo-
riaa Virolaisen suvun vaiheista.”

Kadonneet kirjamateriaalit

Esimerkki materiaalista joka katosi, ja nyt löytyi uudelleen. Kuvan on sukuseu-
ralle luovuttanut Raija Franssila, ja on nyt palautettavan materiaalin joukossa. 
Kuvassa siankorvennusta ennen joulua 1938. Kuvassa vasemmalla Elias Haili, 
oikealla Otto Virolainen. Kuva otettu Sipilän pihalta.

Valitettavasti kaikki ei mennyt ihan 
suunnitellusti. Materiaaleja vastaanotettiin 
runsaasti vuosien -88 ja -89 kuluessa. Silloi-
set sukuseuralaiset lähettivät kirjatoimikun-
nalle paljon kuvia ja kirjoituksia, jotka toi-
mikunta luovutti edelleen silloiselle kirjan 
koostajaksi valitulle henkilölle. Valitettavasti 
toimikunta joutui kuitenkin syksyllä 1992 
toteamaan, ettei hanke etene suunnitellusti 
ja että silloin kootut materiaalit olivat tun-
temattomalla tavalla kadonneet. Silloinen 
hanke kaatui, mutta toteutui onneksi myö-
hemmin hieman toisenlaisessa muodossa

Syksyllä 2016 saimme kuitenkin yllät-
tävän uutisen. Aikanaan kirjan koostajaksi 
valitun henkilön leski otti meihin yhteyttä 
ja kertoi löytäneensä autotallistaan pari 
muovikassillista papereita ja valokuvia. 
Papereista hän päätteli niiden kuuluvan su-
kuseurallemme. Menimme katsomaan niitä 
ja totesimme ne silloin -80 luvun lopulla 
kadonneiksi.  Vastaanotimme ne kiitollisina 
ja olemme nyt viime vuoden aikana digi-
toineet kaiken nyt löytyneen materiaalin 
sähköiseen muotoon arkistoomme tulevaa 
käyttöä varten. 

Onneksi lähes koko materiaali oli 
sen nyt saadessamme vielä pääosin alku-

peräisten lähettäjien pakkauksissa, joten 
pystyimme tunnistamaan niiden silloiset 
alkuperäiset lähettäjät. Valitettavasti suurin 
osa heistä on kuitenkin jo poistunut joukos-
tamme ja olemmekin nyt kevään kuluessa 
palauttamassa alkuperäisiä materiaaleja 
parhaan tietämyksemme mukaisesti heidän 
lähimmille sukulaisilleen.  Pääperiaattee-
namme on palautus alkuperäiselle lähet-
täjälle, hänen puolisolleen, vanhimmalle 
lapselle tai vanhimmalle sisarelle tai heidän 
vastaaville perillisilleen. 

Materiaalit luovutettiin meille aikoi-
naan kirjallisen teoksen luomista varten 
ja katsommekin, että silloin annettu lupa 
niiden käyttämiseen kyseiseen tarkoituk-
seen on edelleenkin voimassa. Sukuseuran 
hallitus on pohtinut keskuudessaan tulevan 
teoksen tai esityksen muotoja, mutta mitään 
lopullista ei vielä ole päätetty. Vaihtoehtoina 
olemme pohtineet ainakin uuden kirjan 
koostamista tai kuvien ja tekstien vähittäistä 
julkaisemista tulevissa Paakkasen sano-
missa. Toki molemmat vaihtoehdot ovat 
mahdollisia ja pääasia on, että materiaalit 
ovat nyt turvassa.

teksti: Markku Virolainen

Sukuseuran hallitus 2017 - 2019
Sukuhaara Varsinainen jäsen henk. koht. varajäsen
Matti Virolaisen Sh Minna Etelämäki Helena Pärssinen
Anna Porkan sh Jani Porkka, 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
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ne rauhoitteli. Enkä muista, että kukaan olisi 
opettajaa vastustanut. 

Eräs tapaus joka tästä toisesta koulu-
vuodesta on jäänyt mieleeni erikoisesti, on 
itsenäisyyspäivä. Aamulla kun Virolaisen 
miehet nostivat lippua salkoon, olimme me 
pienet koululaiset siinä salon ympärillä ja 
lauloimme “Siniristi lippumme”. Se oli sitä 
aikaa, vai sanoisinko sen ajan isänmaallisuutta. 

Seuraavilta kouluvuosilta on jäänyt mie-
leeni montakin hauskaa tapausta (vähemmän 
hauskat kai unohtuvat pikemmin) ja kerronkin 
tässä yhden. Oli piirustustunti ja jouduimme 
piirtämään miesten lierihatun. Mallina meillä 
oli hyvän piirtäjän, jo koulunsa päättäneen 
Erkki Hannisen piirtämä hattu (hänen piirus-
tuksia oli vielä luokan seinällä useampiakin). 
Minä huonona piirtäjänä yritin saada piirre-
tyksi myös jonkinlaisen hatun, mutta huonoin 
tuloksin. Kun tunnin lopulla opettaja tapansa 
mukaan käveli pitkin käytäviä katsellen 
aikaansaannoksia, hän pysähtyi vierelleni ja 
katseli hattuani ja kaipa jotain sanoikin, mutta 
kukapa sitä enää muistaisi, otti minulta kynän 
ja alkoi vedellä lisää viivoja ja hattuhan siitä 
tuli, oikein lieri sellainen. Ja kuinka ollakaan 
tämäkin hattu laitettiin luokan seinälle, ikävä 
kyllä ei omilla ansioillani. Opettaja oli Otto 
Sassi jonka oppilaana olinkin neljä kansakou-
luvuotta sekä lisäksi kaksi jatkokouluvuotta. 
Jatkokoulua kävimme kahtena iltana viikossa, 
tiistaina ja torstaina klo 18.00-20.00. 

Kun sitä näin alkaa muistella huomaa, 
että aika paljon muistoja sitä on pystynyt 
näiden vuosikymmenien aikana mukanaan 
kuljettamaan niin koulu kuin muustakin siitä 
ajasta jotka saimme viettää synnyinseudulla, 
karjalaisessa kotikylässä. 

Näin muisteli Anna Pekki o.s. Hyrkkö

6 vuotiaan muistelmia, 
JATKOA SIVULTA 1...

Kuva on otettu Paakkasen talon portailla. Kuvassa 
on monta tuttua sukulaista ja naapuria, mutta 
monta on vielä tunnistamattakin. 

Jos jollakin Paakkasen sanomien lukijalla on 
tietoa keitä nämä tuntemattomat lapset kuvassa 
ovat, olisi Paakkasen sanomien toimitus kovasti 
kiitollinen näistä tiedoista. 

Tiedot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen 
riikka-liisa.uronen@helsinki.fi tai tavallisella 
postilla osoitteeseen: 

Virolaisen sukuseura, Kalkkimäentie 2, 03100 
Nummela

Eturivissä vasemmalta
tuntematon
tuntematon
tuntematon
Haili Ester (o.s. Rantanen) s.1922
tuntematon
Tupola Martti s.1922
Järveläinen Martti s.1920
Hakulinen Vilho s. 1920
tuntematon

Keskirivissä seisomassa vasemmalta
tuntematon
Hyrkkö Anna (o.s. Pekki) s.1923
tuntematon
Nikkola Ester (o.s. Myllykangas) s.1920
tuntematon
Uronen Erkki s.1921
Virolainen Olavi s.1922
Juvonen Elsi (o.s. Virtanen) s.1921

Takarivissä vasemmalta
Sikiö Aili, opettaja
Kymäläinen Hilkka (o.s. Peltoniemi) s.1923
Virolainen Sakari s.1922
Uronen Eino s.1921
Kunttu Anton s.1920
Sassi Reino s.1921

Yläsommeen alakoululaiset, lukukausi 1929-30, 
luokat I – II. Anna Pekki seisoo keskirivissä, 
vaaleahiuksinen tyttö toisena vasemmalta

Onks siul täs tuttui?
Sukuseura on saanut kahdelta suku-seuramme 
jäseneltä (Pirkko Vahvelainen ja Pertti Kunttu) 
tietoja oheisesta kuvasta, joka oli tunnistettava-
na edellisessä Paakkasen sanomissa.

Kuva on otettu Yläsommeen nuorisoseura 
Oksan kansantanssiharjoituksessa kesällä 1937 
/ 1939. Päivä oli hyvin kuuma ja siksi kaikilla 
tytöillä ei vielä ole kansallispukua.

Kuvan henkilöt:
No 1 Katri / Aune Uronen (Peltomäki)
No 2 Martti Mahkonen
No 3 Kirsti Virolainen (Virta)
No 3b Arvi Sassi (näkyy Kirstin takaa)
No 4 Mikko Kunttu (puuseppä Mikko)
No 5 Aune Järveläinen (Vahe)
No 6 Aili Mäkeläinen (Halonen)
No 7 Tauno Jaatinen ja
No 8 Arvo Kunttu (Arvo säesti viululla)

Paakkasen Sanomien toimitus kiittää!


