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Hyvä sukulainen!
Kädessäsi on Paakkasen Sanomien numero 
41, kuluvan toimintakauden 2017 - 2019 
kolmas julkaisu. Kesän sukukokouksen 
päätöksen mukaisesti julkaisemme Paak-
kasen Sanomat toimintakaudella neljä 
kertaa. Olemme lähettäneet lehden vielä 
perinteisesti painettuna mutta jos haluat jat-
kossa Paakkasen Sanomat vain sähköisessä 
muodossa sähköpostitse, niin ilmoitathan 
siitä osoitteeseen sihteeri@virolaisensuku-
seura.fi. 

Tässä numerossa pääsemme lukemaan mat-
kakertomuksen 26.-28.8.2018 järjestetystä 
sukuseuramme ja Yläsommeen-Porlammin 
nuoriseuran yhteismatkasta Karjalaan.  Ke-
sän 2019 matka on päätetty järjestää jälleen 
yhteistyössä Yläsommeen ja Porlammin 
nuorisoseuran kanssa. Matkan suhteen voi 
lähettää ehdotuksia ja toiveita osoitteeseen 
sihteeri@virolaisensukuseura.fi

Sukukokous vahvisti sukuseuran jäsen-

maksuksi edelleen 20 euroa ruokakunnalta. 
Lehden liitteenä löydät maksutiedot. Jäsen-
maksun maksamisella varmistat Paakkasen 
Sanomien tulemisen jatkossakin postin 
mukana itsellesi sekä ääni- ja puheoikeuden 
sukukokouksessa.

Paakkasen Sanomat (niin tämän uusimman 
kuin kaikki aiemmin ilmestyneet) voit lu-
kea myös verkosta: Virolaisen sukuseuran 
kotisivut löytyvät osoitteesta: http://www.
virolaisensukuseura.fi/ . 

Sivuja kehitetään edelleen sukuseuran 
toimintaa ja sukuseuralaisten tarpeita 
palvelevaksi alustaksi. Sukuseuramme 
Facebook-sivut löydät hakusanalla Virolai-
sen 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.

Hyviä lukuhetkiä!

Paakkasen  Sanomien 
toimituskunta

Anne Räsänen, 

anne.h.rasanen@gmail.com

Riikka Mattila, 

riikka-liisa.uronen@helsinki.fi

Sukuseuramme ja Yläsommeen-Por-
lammin Nuorisoseuran yhteismatka tehtiin 
26 – 28.8.2018.

Linja-autolla lähdettiin sunnuntai-
aamuna Lohjan kirkkokentältä, Helsingistä 
otettiin mukaan vielä loput matkalaiset. 

Ensimmäinen pysähdys Rajahovilla, 
jossa bussikuskilla oli pakollinen tauko. 
Rajanylitys kävi aika rivakasti kun ei ollut 
paljoa muita menijöitä. Venäjän puolella Vii-
purin Veikon kaupassa käytiin täydennys-
ostoksilla, ostettiin mm hyviä karamelleja, 
tuoremehua ja muita virvokkeita. Rahatkin 
saatiin vaihdettua rupliksi.

Matka eteni Viipurin kautta Porlam-
miin, jossa keitettiin iltapäivä kahvit ja söim-
me Virolaisen Kaijan tekemät herkulliset 
pullat. Sitten mentiin Viipuriin ja Viktoria-
hotelliin, joka yllätti viihtyisyydellään, illal-
linen odotti läheisessä Pyöreässä tornissa. 
Seuraavana aamuna lähdimme aamiaisen 
jälkeen ajelemaan kohti Laatokkaa. Aikaa 
menikin suunniteltua enemmän, koska 
siellä oli paljon tietöitä. Onneksi laiva, johon 
olimme menossa, odotti meitä, kun ei ollut 
enää muita matkustajia. Laatokkajärven 
pinta oli tyyni, aurinko paistoi paahtavasti ja 
tunti laivassa meni nopeasti ihaillen kaunis-
ta Laatokkaa. Konevitsan luostarin laiturilla 
kohtelias opas auttoi rappusissa, jossa piti 
kävellä varovasti, kun laiturirannassa olivat 
korjaukset menossa, tekivät uutta kivetystä.

Muutenkin koko luostarin alue oli 
remontin alla, sillä presidentti Putin oli 
tulossa käymään. Opas kertoi taukopaikalla 
alueen historiasta ja kiersimme katselemas-
sa luostarin alueella. Sitten lähdettiin kier-
tokävelylle katsomaan uhrikivelle tehtyä 
tsasounaa ja toiset jäivät luostarin kahvioon. 
Laulutuokio rauhoitti kivasti pitkänmatkan 

Matkakertomus - kotiseutumatka Karjalaan elokuussa 2018
jälkeen. Ruoka maistui vaikka olikin hieman 
erikoista. Kolmannen päivän aamulla laukut 
pakattiin autoon, aamiaisen jälkeen lähdim-
me Sommeeseen, jossa kävimme laskemassa 
kukat Johannes Virolaisen muistolaatalle. 
Kukkein laskun jälkeen katselimme kylän 
nykyistä elämää. Viipurin kauppahallista 
ostimme matkan viimeiset tuliaiset. Rajaa 
kohti matka sujui hyvin. 

Kiitokset hyvin järjestetystä matkasta!

Teksti: Leena Åberg

Tuokiokuvia 
matkalta
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Pirkko Vahvelainen os. Järveläinen täytti 
75 vuotta 4.9.2018. Pirkko kuuluu Matti 
Virolaisen sukuhaaraan ja on kuulunut 
sukuseuran johtokuntaan. Juhlapäivää vie-
tettiin lähipiirissä.

Perheuutisia
Anna Porkan sukuhaaraan kuuluva Jani 
Porkka ja hänen vaimonsa Nina adoptoi-
vat pojan Etelä-Afrikasta 13.8.2018. Poika 
on syntynyt 25.8.2017 ja hän sai kasteessa 
nimekseen Anton Julius Porkka.

Merkkipäiviä

Rupesin tässä muistelemaan niitä alkuvuo-
sia tässä elämässäni. Olin 4 v kun ensim-
mäinen jäi mieleen. Pietarista päin Viipuriin 
lensi ilmapallo aivan meidän kylän yllä, 
näkyihän siellä pari kolme miestäkin. 6 v. 
olin jo täysi paimenpoika. Ajoin joka aamu 
lehmät salolle. Heinänteossa olin kuorman 
talloja. Samana vuonna oli mummoni 
hautajaiset. Samalla näin ensimmäiset ruu-
misvaunut. Kaksi mustaa hevosta oli niitä 
vetämässä.

Sittenhän tuli se vapaussodan aika. Kyllä-
hän ne miehet vähän piilottelivat, kun ne 
punaiset veivät Virolaisen miehet. Kyllä se 
kauheaa aikaa oli. Kylästä vaativat milloin 
viljaa, lihaa, heinää, hevosii. Eikä mitään 
maksaneet.

Sitten tuli v. 1919. Oli rauha, ei tarvinnut 
kyläläisten enää pelätä niitä pakko-ottajia. 
Viipurin vapausjuhliin isä vei meidät mo-
lemmat pojat. Sehän olikin suuremmoista. 
Siellähän kenraali Mannerheim puhui ja 
paraatin vastaanotti. Silloin nähtiin ensim-
mäisen kerran Suomen armeijan sotilaat 
niin suuressa määrin.

Kaksikymmenes vuosiluku alkoi jo hy-
vinvointia Ylä-Sommeessakin olla. Maitoa 
alettiin viedä Viipuriin. Koiviston rata 
valmistui 1925. Tämä aiheutti puutavaran 
lisääntyvää kysyntää. Vuonna 1926 val-
mistui Rokkalan suuri selluloosatehdas, 
jossa meni läpi ropsia 1000 kuutiometriä 
vuorokaudessa. Niihin aikoihin oja-aurat 
keksittiin. Sitä piti 6 hevosta olla vetämässä 
niin tulivat ojat auki.

Tätä hyvää aikaa ei kestänut kauvan. 1929 
alkoi se vaikea pula-aika tulla, työpalkat 
laski, tavaran tarjonta lisääntyi mutta os-
tajat vähentyivät kun raha alkoi loppua. 
Konkurssia tuli, maksut ja verot meni 
ulosotoon, työpaikat väheni.

Korpelan joen perkaus oli ollut suunnitteilla 
usean vuoden ajan. Nyt heräsi kysymys 
valtin kaivun kustannusten alentaminen. 
Kuntakin lupasi ottaa osaa talvella saada 
työttömyystöitä. Niin ne osakkaat päättivät 
aloittaa tään joen kaivun.

Tämä Korpelan joki alkoi Viipurin lahdesta 
ja päättyi Ylä-Sommeen salolla Matikan 
metsään jossa oli niin kirkas lähde. Tämä 
lähde oli niin suuri, että siellä oli käynyt 
Viipurin vesimiehet mittaamassa sitä 
vesimäärää, joka olisi piisannut koko 
Viipurin tarpeeseen. Mutta matkaa oli 19 
kilometriä niin hanke raukesi. Tämä joki 
oli 16,5 kilometriä pitkä. Mutta laskua oli 
vain 3,5 metriä. Tässä oli se vika, että tässä 
oli hiljainen virta, joten roskat ja liete eivät 
menneet joten joki tukkeutuisi.

Kesällä kaivu alkoi. Alettiin kaivaa Kok-
kolan järvestä. Ylä-Sommeeseen mene-
vän tien sillan viereen tehty pato, josta 
moottoripumppu pumppasi vettä padon 
yläpuolelle. Meitä on 6 miestä porukassa 
5 metriä pitkä monttu. Kohta oli Koiviston 
radan silta sekä maantien sillan alitus, joka 
oli sellaista näpertelyä. Sitten oltiin jo Tetrin 
Saskan maalla, jossa työ vaikeutui. Vesi oli 
syövyttänyt joen uoman syvemmälle, joten 

oli vaikeuksia työntää kottikärryjä ylöspäin. 
Meillä oli keskellä jokea sellainen pukki, 
jonka päällä oli laakonki kaksi lankkua 
rinnakkain välissä rako, johon piti sopia 
kottikärrin rautapyörä. Se rako oli hyvä 
olemassa. Kärrääjä pani sen pyörän siihen 
rakoon etteivät kärrit pudonneet mättääjien 
päälle. Kun kuorma on mätetty kärrääjä pai-
noi aisoista, nosti pyörän laakongin päälle. 
Mutta sitten se vaikea tehtävä alkoi pitää 
sen kuorman tasapainossa. Se laakonki oli 
aina märkä ja liukas. Kyllähän niissä kär-
reissäkin oli vikaa. Nehän oli puusta tehty 
tehty, aina märkänä ja painavia. Putosinhan 
niitä useita kuormia alas. Liekö ollut maan 
vetovoima syynä. Siinä saatiin joessa olijat 
kuraa päällemme vaikka emme kertaakaan 
kärryjen alle jääneet.

Pitäisihän siitä palkastakin jotain mainita. 
Tästä maksettiin 5 mk kiintokuutiometriltä 
palkkaa. Kahden viikon tili oli 250-300 
mk. Mutta töihin pyrkijöitä oli joka päivä. 
Ruokatavaran hinta oli melkein sama kuin 
nykyäänkin: vehnäjauhot, riisit 5 mk/kilo, 
sokeri 9 mk/kilo, kahvi siinä 25-30 mk/kilo, 
tupakka 3,50 aski.

Seuraavana kesänä alettiin kaivaa Korpe-
lan kartanon maalla. Siinä kaivettiin joki 
uuteen paikkaan eikä tiedetty missä se 
vanha joki kulki. Siinä kasvoi kortta, ei 
näkynyt miestä siellä. Tämä oli mainiota vil-
jelysmaata, puolitoista metriä paksu musta 
multakerros. Kerran ruokatunnilla se syttyi 
palamaan. Sitä yritettiin sammuttaa mutta 
sille ei mahtanut mitään, hyvä että päästiin 
itse pois. Korpelan kartanosta soitettiin 
Viipuriin apua. Kyllähän sieltä vähän ajan 
päästä tulikin muutama autokuorma kaartin 
sotilaita. Kaislikko paloi kaikki. Kaikkihan 
mentiin laitoil ettei palo päässyt kaislikon 
ulkopuolelle. Sitten meillekin selvisi se laaja 

Kadonneet materiaalit - 
Mannin Väinön muistelu

alue jota kartanon omistajakin ihaili. Se oli 
valmista viljeltäväksi.

Tammikuun alussa kaivuu muutettiin hätä-
aputöiksi joten sain lopputilin. Tämä joki oli 
kiemurteleva nyt kaivettiin suoraan. Korpe-
lan mailla se kävi kun oli saman omistajan 
maita. Syksyllä alkoi joen toisella puolella 
Ylä-Sommeelaisten maat mutta eihän se 
Korpelan herra ollut nuuka vaikka hänen 
maita jäikin uuden joen taakse, sillä uuteen 
jokeen tuli uusi raja.

teksti: Väinö Manni (kirjoitettu 1980-luvun 
lopulla)

Väinö Manni
Lisää kuvia Väinö Mannista Paakkasen 
Sanomat -kuvaliitteen sivulla 5.
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Heljä Tuulikki Hyrkkö syntyi 17.02.1956 
esikoiseksi Helli ja Heikki Hyrkölle Lohjan 
Nummenkylään. 

Heljä kävi kansakoulun huutomatkan 
päässä omasta kodista Nummenkylän 
koulussa. Lapsuuden huolettomat vuodet 
kuluivat leikkiessä naapurin lasten kanssa. 
Hämäläisen Alpo oli miltei saman ikäinen 
eivätkä kaukana olleet Alpon isoveli Arto 
ja Pulliaisen Jorma. Iiris Pulliainen oli se 
lapsuuden ja nuoruuden tyttökaveri.

Oppikouluun piti lähteä Lohjan kaup-
palaan, Lohjan Yhteislyseoon. Heljä oli 
varhaiskypsä ja koulunkäynti tahtoi jäädä 
muiden harrastusten varjoon. 

Kaksi ja puoli vuotta myöhemmin synnyin 
minä, pikkusisko Hilkka. Kun katson van-
hoja valokuvia, en ole niissä koskaan yksin. 
Rinnallani on vaaleatukkainen söpöläinen, 
josta vähitellen kasvoi koulun kaunein tyttö. 

Heljä teki aina niin kuin tahtoi. Jäi luokalle, 
kun koulu ei maistunut. Meni lakkiaispäivä-
nä, 1975, naimisiin, koska halusi pois kotoa. 
Ei siivonnut meidän yhteisen huoneen omaa 
puoltaan ja otti luvatta vaatteitani lainaan.

Vastoin monia odotuksia Heljä meni opiske-
lemaan Helsingin sihteeriopistoon ja valmis-
tui HSO-sihteeriksi julkishallinnon puolelta. 
Sihteerin ja assistentin ammattinimikkeestä 
Heljä piti tiukasti kiinni, vaikka työtehtävät 
eri työnantajilla olivat usein monialaisia ja 
vaativia.

Suomen taloussuhdanteet ja pienten ja kes-
kisuurten yritysten kohtalot siinä heijastui-
vat Heljän työuraan. Hän joutui vaihtamaan 
usein työpaikkaa erilaisten fuusioiden ja 
yrityskauppojen vuoksi. Heljän viimeinen 
työpaikka oli LVI-alan jättiläinen, Ahlsell Oy.

Aikuisen Heljän ympärillä oli aina ystävä-
joukko. Erilaisia porukoita sihteeriopistosta, 
työpaikoilta, naapurista ja harrastuksista. 
Heljä oli reilu ja uskollinen ystävä.

Heljä oli toimen nainen. Hän ei ollut avau-
tuja, niin kuin Paavo-veli asian ilmaisi. Heljä 
oli tekijä. Palkkatöiden lisäksi Heljä kutoi 

kymmeniä villasukkapareja vuodessa. Hän 
poimi mustikat äidille ja itselleen ja sieniä 
reippaasti yli sata litraa vuodessa. Samalla 
hän opetti yhä uusia ihmisiä ja ikäluokkia 
kulkemaan metsässä ja sienestämään. 

Heljän sihteerin olemukseen kuului se, 
että marja- ja sienisaaliit on kirjattu kunkin 
vuoden almanakkaan.

Hän kävi isän ja äidin luona joka viikonlop-
pu ja leikkasi nurmikon siellä ja kotitilalla 
Tonttulassa.

Heljä oli todellinen reissunainen. Hänellä 
oli aina matka mielessä. Vuosi vuodelta 
kohteet olivat entistä kauempana: Kuuba, 
Intia, Nepal, Länsi- ja Itä-Afrikka, Kiina 
ja Kamputsea. Kun kohde oli valittu, 
Heljä osti opaskirjat ja alkoi jo mielessään 
matkustaa. Hyvissä ajoin Paavo ja minä 
saimme matkaohjelman, yhteystiedot ja 
vakuutusnumeron. Heljä ei jättänyt mitään 
sattuman varaan, ei hyvän sattuman eikä 
huonon sattuman.

Reissu-Heljästä sai myös nauttia Virolaisen 
sukuseura ja Nuorisoseura Oksa. Heljä 
toimi monta vuotta seurojen yhteisten 
kotiseutumatkojen matkanjohtajana. Sen-
kin Heljä teki omaan kunnianhimoiseen 
tapaansa. Hänelle ei riittänyt, että matka 
toistuu samanlaisena joka vuosi, vaan hän 
näki vaivaa keksiäkseen keskimmäiselle 
matkapäivälle uuden kohteen. Niinpä 
sitten pääsimme käymään Kronstadtissa, 
Valamossa ja Terijoella. 

Kotiseutumatkoilla Heljä oli luja, mutta 
lempeä. Ohjelmassa pysyttiin ja homma 
hoitui, mutta Heljä myös jaksoi ja halusi 
puhua kaikkien matkalaisten kanssa ja tiesi 

tuttujen kyläläisten yksilölliset tarpeet ja 
yritti niihin vastata.

Matkoilta hän lähetti aina postikortit ja osti 
runsaat tuliaiset kaikille. Kamerassa oli sa-
toja, ellei tuhansia kuvia, joita Heljä omien 
sanojensa mukaan räpsi matkan varrelta.

Heljä oli omanlaisensa kaunosielu. Hän 
rakasti koruja, erityisesti isoja roikkuvia 
korvakoruja ja riipuksia, joita hän osti mat-
koiltaan. Heljällä on vaatteita koko kylälle: 
kirjavia ja liehuvia mekkoja ja tunikoita, 
joiden kanssa huivit, pussukat ja kengät 
olivat useimmiten sävy sävyyn. 

Kun olimme yhdessä ostoksilla Budapestis-
sa viime huhtikuussa, Heljä kysyi eri vaate-
parsista, miltä ne näyttivät hänen päällään. 
Yritin kohteliaasti muotoilla, että ovat pitkän 
ja hoikan ihmisen vaatteita. “Okei, mä ostan 
nämä”, sanoi Heljä ja osti myös.

Me olimme usein eri mieltä, mutta aina 
ystäviä.

Viime toukokuun lopulla Heljä sai tietää, 
että hänen oikeassa keuhkopussissaan on 
kasvain. Kesäkuun puolivälissä se vahvistui 
keuhkosyöväksi, lääkärien kielellä pieni-
soluiseksi karsinoomaksi. Etäispesäkkeet 
levisivät nopeasti ja kohtalokkaasti. Heljä 
hengähti viimeisen kerran 8.elokuuta 2018 
HUS:n Kolmiosairaalan Keuhkosairaalassa.

Heljän äkillinen kuolema on käsittämätön 
ja jätti meidät perheenjäsenet, sukulaiset ja 
ystävät käsittelemään suurta surua.

Jukka Kuoppamäen herkkä sanoitus lau-
lussa “Ei kauniimpaa” on rakkauslaulu. 
Sen sanoilla jätimme Heljälle jäähyväiset 
18.8.2018 Lohjan Pyhän Laurin kirkossa

“On muistot kuin 
Kukkia varrelta tien 
Kädessäin yhä näin 
Niitä vien”
 
Teksti: Hilkka Hyrkkö

Im Memoriam 
Heljä Hyrkkö

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 Mattila Riitta Vihersaari
Paavo Manni ym. sh Ritva Huusko Anne Räsänen
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Isäni Heikki syntyi Viipurin maalaiskunnas-
sa Ylä-Sommeen kylässä 14. 11.1929. Hän 
oli vanhempiensa ainoa lapsi ja myös kar-
jalaisen suurperheen tätien, setien ja enojen 
silmäterä. Ruosteinen rautanaula, johon isä 
astui viisivuotiaana, muovasi isän elämää. 
Hänestä tuli invalidi verenmyrkytyksen ja 
luumädän vuoksi. Tämä pysyvä vamma 
haittasi ja hidasti isää erittäin vähän. Hän 
teki koko elämänsä raskasta ruumiillista 
työtä, pelasi jalkapalloakin maalivahtina, 
oli innokas penkkiurheilija ja kuskasi meitä 
lapsia väsymättä liikuntaharrastuksiin.

Talvisota ajoi isän muiden mukana ensim-
mäiselle evakkotaipaleelle. Mummon ja tä-
tien kanssa hän reissasi eri puolilla Suomea, 
kunnes he juuri ennen jatkosotaa asettuivat 
Lohjalle. Asettuminen jäi lyhytaikaiseksi, 
kun naiset ja lapset muuttivat takaisin Kar-
jalaan. Toisen maailmansodan rintamalinjat 
olivat kaukana Karjalan kannakselta. Talot 
rakennettiin uudestaan ja peltoja ruvettiin 
viljelemään. Ehdittiin saada muutama sato 
ennen kuin toinen evakkotaival alkoi.

Hyrköt asettuivat Tonttulan tilalle Num-
menkylään. Isä löysi elämänsä rakkauden 
Alkio-opiston oppilaspäiviltä ja meni nai-
misiin Hellinsä kanssa helluntaina 1954. 
Meitä lapsia syntyi kolme, Heljä -56, minä 
-58 ja Paavo -66.

Isän molemmat isoisät, Paavo Virolainen ja 
Paavo Hyrkkö, olivat oman aikansa vaikut-
tajia. Enoista Johannes hoisi valtakunnan 
politiikan ja Jaakko Lohjan kunnallispolitii-

kan. Kun Jaakko-eno jäi luottamustoimista 
eläkkeelle, oli isän vuoro. Isä ehti olla Lohjan 
maalaiskunnan, kunnan ja kaupungin eri 
lautakunnissa, kunnallishallituksessa ja 
-valtuustossa vuosikymmeniä.

Erikseen isä innostui seutukaavoituksesta 
ja oli pitkään Länsi-Uudenmaan seutu-
kaavaliiton hallituksessa. Aktiivisena 
maataloustuottajien edustajana hänestä tuli 
vakuutusoikeuden maallikkojäsen. Isä osti 
Farmaca Fennican ja alkoi opiskella eri tau-
tiluokitusten latinalaisia nimiä. Innoissaan.

Isän aktiivisuudesta, osaamisesta ja halusta 
hoitaa yhteisiä asioita saivat osansa tuottaja-
järjestö, tuottajaosuuskunnat, Maalaisliitto-
Keskusta, raittiusjärjestö, oma sukuseura 
ja karjalaisen kotikylän kotiseutuyhdistys, 
Ylä-Sommeen ja Porlammin nuorisoseura 
Oksa.

Isällä oli poikkeuksellinen ominaisuus in-
nostua miltei kaikesta, ja ottaa selvää. Hän 
oli väsymätön lukija ja televisio-ohjelmien 
suurkuluttaja. Jokaisen mahdollisuuden 
saada uutta tietoa keskustelemalla ja samalla 
koetella omia tietoja isä käytti hyväkseen.

Hän oli innokas keskustelija, joka mielellään 
myös provosoi. Isä nautti siitä, kun muut 
provosoituivat ja hän itse säilyi rauhallise-
na ja nauravana. Hän haki kuitenkin aina 
sopua, erityisesti silloin, kun ei ollut kyse 
verbaaliharjoituksesta, vaan yhteisten asi-
oiden hoidosta. 

Isän aikalaiset kunnallispolitiikasta kuvaile-
vat häntä suoraselkäiseksi oman aatteensa 
ja ammattinsa mieheksi, joka oli kuitenkin 
aina valmis kuuntelemaan muita. Varmasti 
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sanavalmis ja tilannetajuinen isä myös 
ärsytti monia. 

Viime vuosikymmeninä isälle tuli koko ajan 
tärkeämmäksi Karjala. Hän kävi kotikyläs-
sään kymmeniä kertoja, ensi kerran laitto-
masti joskus 80-luvun puolivälissä ja Neu-
vostoliiton hajottua säännöllisesti joka kesä 
ja monena kesänä useammankin kerran. Ne 
olivat tunteikkaita reissuja. Isän kotipaikalla 
asuvasta Nikolaista perheineen tuli tärkeitä 
ihmisiä. Hänen kanssaan kerrattiin kulunut 
vuosi, tarkastettiin puutarhan viljelykset ja 
meille pakattiin mukaan, milloin suolakurk-
kuja, milloin viinimarjoja ja hunajaa.

Isä opasti ja selosti. Hänen muistonsa ja 
muistinsa toivat karjalaisen kotikylän näky-
viin sellaisena, kun se oli ennen sotia. 

Isällä ei ollut tapana valittaa mistään. Iloinen 
karjalaispoika käänsi asiat parhain päin ja 
muisti tallensi hyvät muistot. Ihan viime 
vuosina isä sarkastiseen tapaansa kyllä 
arvioi yleistä keskustelua vanhuksista ja 
heidän hoitamisensa kustannuksista. “Nyt 
meist on tult sellane taakka. Taitaa kaatuu 
koko Suomi”, isä pohdiskeli.

Kesäkuun alusta kuolinpäiväänsä 24.7 saak-
ka isä sai kokea ja kokeilla erikoissairaanhoi-
don ja Lohjan terveyskeskuksen palveluja. 
Usein potilashuoneen oven taaksekin kuului 
vilkas keskustelu. Vaihtuvat lääkärit ja hoi-
tajat saivat tutustua isän päättäväisyyteen 
ja kiusoittelevaan huumoriin. “Suomen 
lainsäädäntö mainittu”, isä tiivisti joitain 
keskusteluja.

Isän viimeisiä elinkuukausia painoi tieto 
siitä, että siskollani Heljällä oli todettu 
aggressiivinen syöpä. Heidät siunattiin 
yhdessä Lohjan Pyhän Laurin kirkossa 
18.elokuuta 2018.

Teksti: Hilkka Hyrkkö
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Onks siul täs tuttui?
Alla on joitakin vanhoja valokuvia, joista 
kuvien henkilö- ym. tiedot ovat ainakin vielä 
toistaiseksi hämärän peitossa. Sukuseuran 
hallitus on skannannut nämä kuvat jälki-
polvia varten taltioon sukuseuran arkistoon. 

Uskomme. että ainakin osa vanhemmista 
lukijoista pystyy tunnistamaan henkilöt 
ko. kuvissa. 

Toivottavasti kuvista jotakin tietävät lähet-
täisivät tietonsa sukuseuralle, joko toimi-
tukselle tai osoitteella Pekka Hämäläinen, 
Säästäjänkatu 11 F 36, 33840 Tampere, 
sähköpostilla
 pekka.j.hamalainen@gmail.com tai soitta-
malla 0400-200 012. 

Paakkasen Sanomien toimitus ja sukuseuran 
hallitus kiittävät arvokkaasta avustanne 
vanhojen kuvien taltioimiseksi tuleville 
sukupolville!
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