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Kädessäsi on Paakkasen Sanomi-
en numero 37. Ensimmäinen Virolaisen 
sukuseuran julkaisu ilmestyi vuonna 
1994 ja sen jälkeen lehti on ilmestynyt 
1-2 kertaa vuodessa. Kuluvalla toimin-
takaudella 2015 – 2017 lehti ilmestyy 
kaksi kertaa.

Paakkasen Sanomia alettiin ai-
koinaan julkaista sukulaisten välisten 
yhteyksien ja tiedonkulun paranta-
miseksi ja samat periaatteet pätevät 
vieläkin. Lehdestä voit lukea edellisen 
sukukokouksen kuulumisia ja löydät 
merkkipäiväuutiset sekä tiedot pois-
nukkuneista sukulaisista. Tiedotamme 
myös kotiseutumatkoista ja erilaisista 
tapahtumista.

Sukukokous vahvisti sukuseuran 
jäsenmaksuksi edelleen 20 euroa ruo-
kakunnalta. Lehden liitteenä löydät 

Hyvä sukulainen!
maksutiedot. Jäsenmaksun maksami-
sella varmistat Paakkasen Sanomien 
tulemisen jatkossakin postin mukana 
itsellesi sekä ääni- ja puheoikeuden 
sukukokouksessa.

Paakkasen Sanomat (niin tämän 
uusimman kuin kaikki aiemmin ilmes-
tyneet) voit lukea myös verkosta: Viro-
laisen sukuseuran kotisivut löytyvät 
osoitteesta: 

http://www.virolaisensukuseura.fi/

Kotisivuille toivotaan mielellään 
lisää kirjallista aineistoa ja valokuvia.

Löytyypä sukuseuraltamme Face-
book-sivutkin – ne löydät hakusanalla 
Virolaisen sukuseura – Lohja.

Hyviä lukuhetkiä!

Paakkasen Sanomien 
toimituskunta

Anne Räsänen
anne.h.rasanen@gmail.com

Riikka Uronen
riikka-liisa.uronen@helsinki.fi

 PS. Seuraava sukukokous pidetään 
lauantaina 8.7.2017 Lohjan seurakun-
takeskuksessa – laitathan päivän jo nyt 
kalenteriisi! Seuraavassa Paakkasen 
Sanomien numerossa tiedotamme 
kokouksesta tarkemmin.

Onks siul täs tuttui?
Alla on koulukuva Yläsommeen kansakoulun luokasta vuodelta 1925. Siinä on todennäköisesti monen lukijan sukulaisia 
ja tuttuja. Kuva on ainakin Pertti Kuntun hallussa. Hän ja Sakari Virolainen ovat merkinneet siinä olevien nimet ja muut 
tiedot. Kuitenkin yksi oppilaista on jäänyt tunnistamattomaksi ja opettajan etunimi jäänyt puuttumaan. Olisi hienoa, jos 
joku vielä osaisi nuo tiedot täydentää.       Pekka Hämäläinen ottaa tiedot mielellään vastaan: puh 0400 200 012, Säästäjän-
katu 11 F 36, 33840 Tampere tai pekka.j.hamalainen@gmail.com

         Paakkasen Sanomien toimitus kiittää

Yläsommeen alakoululaiset 
v. 1925 lukukausi 1926–27 
Alarivissä vasemmalta: Onni Heik-
konen, s. 1920, Toivo Kilpiäinen, s. 
1918, Tauno Jaatinen, s. 1919, Toivo 
Heikkonen, s. 1918, Aino Uronen. 
1920, Hilja Skyttä (Kuusisto), s. 
1919, Aili Jaatinen (Kankaanpää), s. 
1917 ja Meeri Hottinen (Nikkola), s. 
1919

Ylärivissä vasemmalta: Aino Ha-
kulinen (Rouvali), s. 1919, opettaja 
Sikiö, Vappu Virolainen (Uronen), 
s. 1918, Katri Virolainen (Mattila), 
s. 1918, tuntematon Korpelasta ja 
Matti Hakulinen, s 1918.
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Aurinkoisena heinäkuun päivänä liehui Suomenlinnan 
Upseerikerhon ovella Virolaisen sukuseuran punamusta 
viiri kutsuen sukulaisia yhteen. Sukujuhlaan keräännyttiin 
vaihtamaan kuulumisia ja viettämään kesäpäivää, joskin jota-
kin sukuseuran byrokratiaa oli myös hoidettava. Juhla alkoi 
perinteisesti karjalanpaistilounaalla, minkä jälkeen päästiin 
aloittamaan seuran sääntömääräinen vuosikokous. Tapasimme 
sukulaisia jo lautalla matkalla Suomenlinnaan, ja satamassa 
oltiin ottamassa meitä vastaan ja ohjaamassa Upseerikerholle. 
Paikalle saapui 54 neljä sukuseuran jäsentä, ja Upseerikerhon 
sali täyttyi mukavasti. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Antti Jaatinen ja sihtee-
rinä Pertti Kunttu. Kaudelle 2015–2017 valittiin uusi sukuseuran 
hallitus jonka kokoonpano on tämän sivun laidassa. Sukuseuran 
puheenjohtajana jatkaa Markku Virolainen ja jäsenmaksu jatkuu 
samana eli 20 € / ruokakunta. 

Keskustelua kokouksessa herätti sukuseuran sääntö, 
jonka mukaan jokaisesta sukuhaarasta on oltava yksi varsinai-
nen jäsen ja yksi varajäsen sukuseuran hallituksessa. Kaikista 
sukuhaaroista ei ole aina löytynyt vapaaehtoisia hallitukseen, 
ja siksi jotkut ovat joutuneet ottamaan tämän tehtävän vastaan 
vastahakoisesti. Tämän vuoksi hallitus valmistelee vuoden 2017 
sukukokousta varten sääntömuutosehdotusta, jossa jokaisella 
sukuhaaralla olisi oikeus varsinaiseen ja varajäseneen hallituk-
sessa, mutta jos vapaaehtoisia ei jostain sukuhaarasta löydy, 
voidaan nämä hallituspaikat täyttää muiden sukuhaarojen 
edustajilla. 

Sukujuhlassa jaettiin myös sukuseuran numeroiduilla 
metallilaatoilla varustetut pöytästandaarit. Pöytästandaari 
numerolla 5 annettiin Raija Franssilalle, ja numerolla 6 Pertti 
Kuntulle, joista molemmat ovat toimineet sukuseuran hallituk-
sessa pitkään ja ansiokkaasti. Pertti Kunttu on yksi sukuseuran 
perustajajäsenistä ja ajava voima sukuseuran julkaisemien 
kirjojen takana. Raija Franssila toimi sukuseuran sihteerinä yli 
kahdenkymmenen vuoden ajan.           

Sukujuhla 11.7.2015 
Suomenlinnan Upseerikerholla

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 (uusi)
Anna Urosen sh Pekka Hämäläinen,varapuheenjohtaja Leena Åberg
Paavo Virolaisen sh Raija Joutseno, rahastonhoitaja Satu Nybeck (uusi)
Maria-Sofia Sassin sh Airi Viinikainen (vaihto) Pertti Kunttu (vaihto)
Salomon Virolaisen sh Riikka Uronen (uusi) Riitta Vihersaari (vaihto)
Paavo Manni ym. sh Ritva Huusko (vaihto) Anne Räsänen (uusi)

Sukuseuran 
hallitus 
2015-2017 

Hyvät sukulaiset,
Sukuseuramme sääntöjen mukaan seuramme pyrkii 
toteuttamaan tarkoitusperiään mm. 
• keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa 
tietoutta
• selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvit-
tämään suvun vaiheita, sekä saattamalla tutkimustyön 
tulokset jäsenten tietoon
• pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä, 
sekä muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.
Yllä olevien velvoitteiden perusteella sukuseuramme 
hallituksen tarkoituksena on nyt koota yhteen kaikki 
aiempien kylä- ja sukukirjojen julkaisemisen jälkeen 
muuttuneet perhetiedot ja näin saattaa ne ajantasaisiksi. 
Viimeisimpien teosten julkaisemisesta on kulunut jo 
niin kauan, että joissain tapauksissa on saattanut syntyä 
jo useita uusia sukupolvia, joista sukuseurassamme ei 
ole mitään dokumentoitua tietoa.
Suomessa henkilötietojen keruuta, ylläpitoa, sekä luo-
vuttamista erilaisiin tarkoituksiin määrittää Henkilötie-
tolaki.  Lain 18§ mukaan sukututkimusta varten pidet-
tävään henkilörekisteriin saa muilla kuin ko. lain 8 §:n 
1 momentissa säädetyillä perusteilla kerätä ja tallettaa 
sukuun kuuluvasta henkilöstä ja tämän aviopuolisosta 
rekisterin tarkoituksen kannalta tarpeelliset yksilöin-
titiedot samoin kuin muut sukututkimuksen kannalta 
tarpeelliset henkilötiedot sekä yhteystiedot yhteyden-
ottoa varten, jollei rekisteröity ole kieltänyt itseään 
koskevien tietojen keräämistä ja tallettamista. 

Rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huoleh-
dittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon rekiste-
rinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, henkilö-
tietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja 
säännönmukaisesti luovutetaan, samoin kuin ne tiedot, 
jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämi-
seksi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä. Tiedot 
on annettava henkilötietoja kerättäessä ja talletettaessa 
tai, jos tiedot hankitaan muualta kuin rekisteröidyltä 
itseltään ja tietoja on tarkoitus luovuttaa, viimeistään 
silloin kun tietoja ensi kerran luovutetaan.

Virolaisen Sukuseuran ko. rekisteriseloste on nähtävänä 
kotisivuillamme www.virolaisensukuseura.fi
Sukutietojenne päivityksen voitte tehdä vaihtoehtoisesti 
paperilomakkeella, joka on tämän lehden liitteenä tai 
kaikkein mieluiten sukuyhdistyksen internetsivuilta 
www.virolaisensukuseura.fi.  
Kyselylomakkeen voitte palauttaa postitse lomakkeella 
olevaan osoitteeseen (palautuskuori liitteenä) tai skan-
nattuna sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@virolaisen-
sukuseura.fi.  Pyydämme täyttämään ja palauttamaan 
web- tai paperilomakkeen marraskuun loppuun 2016 
mennessä

Nykyisten henkilötietolakien ja -asetusten mukaan 
elävistä henkilöistä ei saa julkaista tietoja ilman heidän 
lupaansa, tämän takia pyydämme teitä täyttämään 
lomakkeet henkilökohtaisesti.

Kiitoksia jo etukäteen
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Yläsommeen nuorisoseuran ja Virolaisen sukuseuran matka Lohja-Viipuri 12–14.6.2016

Lähdimme linja-autolla Lohjan 
kirkkokentältä sunnuntaina 12.6.2016 
aamulla klo 5.30. Matkanjohtaja Heljä 
Hyrkkö oli tarkistamassa lähtijöitä osal-
listujalistan kanssa. Bussi poimi matkan 
varrelta ja Helsingin tilausajopysäkiltä 
osallistujia ja kiersi bussivarikon kautta 
rajalle. Rajahovilla oli mahdollisuus 
ruokailuun, ostosten tekoon ja rahan 
vaihtoon. Rajan ylitys tehtiin aiemman 
kokemuksen tuomalla varmuudella. 
Asettauduimme sukunimen kyrillis-
ten aakkosten mukaiseen jonoon ja 
venäläisten virkailijoiden savuttua 
paikalle ylitys meni ilman viivytyksiä. 
Pysähdyimme Veikkojen myymälässä 
opettelemassa ruplilla maksamista.

Viipurista jatkettiin heti klo 12.30 
suoraan Yläsommeeseen. Heikki Hyrk-
kö kertoi matkan aikana kuten muuten-
kin sopivissa tilanteissa kiinnostavia 
tietoja paikoista, henkilöistä ja tapah-

tumista. Kävimme Rauhanmajan hau-
tausmaalla menomatkalla jättämässä 
kukat. Yläsommeessa oli mahdollisuus 
käydä ”omilla kotipihoilla”. Kukat 
laskettiin Virolaisen muistokivellä ja 
matkalla hotellille kävimme sankari-
haudalla Viipurissa. Kukat talvisodassa 
kaatuneiden muistopaasilla laskivat 
Mauri Ruti ja Arja Lahnuskari (kuva).

Viipurissa majoittauduimme 
hotelli Viktoriaan, joka on hieno, kor-
keatasoinen hotelli aivan kauppatorin 
reunalla. Illallisen nautimme Pyöre-
ässä tornissa. Ruokalajeja oli monia ja 
samaan aikaan asiakkaina oleva viipu-
rilainen tanssiryhmä viihdytti. Saivat 
tanssiin mukaan osallistujan myös 
meidän ryhmästä.

Maanantaina 13.6. lähdimme 
moottoritietä kohti Kronstadia klo 8.30. 
Menomatkalla Hilkka Hyrkkö kertoi 
historiatietoa Kronstadtin kapinasta 

vuonna 1921 ja osan kapinallisten 
paosta Suomenlahden jään yli Terijoelle. 
Kiertoajelulla oli opas ja tulkki. Kau-
punki oli hyvin täynnä muita turisteja 
ja sää oli sateinen. Kävimme katsomas-
sa ortodoksista koristeellista kirkkoa 
(kuva). Lounaan jälkeen ajoimme 
hienoa tietä Suomenlahden rantaa seu-
raillen. Maisemat ja uusi rakentaminen 
on kaunista. Viipuriin matkattiin Por-
lammin kautta. Jälleen oli mahdollisuus 
käydä vanhoilla kotipihoilla. Viipuriin 
paluun jälkeen oli illallinen hotellilla 
ylimmässä kerroksessa.

Tiistaina 14.6. oli huoneiden luo-
vutus ja lounas ravintola Kamelotissa. 
Osa matkalaisista kävi Viipurin linnan 
tornissa, osa käytti vapaan ajan ostok-
silla tai terassilla nauttien aurinkoisesta 
säästä. Kotiin lähdettiin klo 16.15 lai-
valla aivan Viipurin linnan kupeessa 
olleesta satamasta kohti Saimaan ka-
navaa. Rajamuodollisuudet hoidettiin 
jälleen mallikkaasti aakkosjärjestykses-
sä.  Sää suosi meitä ja oli hienoa istua 
laivan kannella katsoen hienoa saaristoa 
ja sen jälkeen Saimaan kanavan sulkuja 
ja maisemia. Linja-auto oli valmiina 
Lappeenrannassa meitä odottamassa. 
Kotimatka tehtiin Helsingin kautta 
Lohjan kirkkokentälle.

Kiitokset matkan järjestäjille! 
Kaikki sujui ohjelman mukaan ja meistä 
pidettiin hyvää huolta.

Teksti: Riitta Vihersaari

Sukuseuran toimintasuunnitelma kaudelle  
        2015–2017: 

· Kädessäsi oleva Paakkasen sanomat ilmestyy toi-
mikaudella kaksi kertaa, joista tämä on ensimmäinen. 

· Sukuseuran kotisivuja (www.virolaisensukuseura.fi) kehi-
tetään edelleen toiminaan sukuseuran toimintaa ja sukuseuralais-
ten tarpeita palvelevaksi alustaksi. Kotisivuilta on jo löydettävissä 
mm. kaikki vanhat Paakkasen sanomat sekä yhteydenottolomake. 

· Muistitiedon kerääminen sodanjälkeisestä historiasta. 
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Sisarukset juhlivat
R i t va  H u u s k o  ( o . s . 
Kunttu) täytti 70 vuotta 
2.3.2016 ja Inkeri Jankari 
(o.s. Kunttu) 75 vuot-
ta 24.3.2016. Sisarusten 
vanhemmat olivat Otto ja 
Lempi Kunttu.
Kuvassa vasemmalta Rit-
van nuorin tytär Jenni 
Huusko poikansa Niilon 
(1 v 9 kk) kanssa, Ritva 
Huusko ja Inkeri Jankari.

Irene Kratz (o.s. Virolainen) täytti 80 vuotta 4.7.2015 kotikaupun-
gissaan Mönchengladbachissa Saksassa. Irene kuuluu Aatami 
Virolaisen sukuhaaraan. Irenen isä oli Väinö Virolainen, joka kaa-
tui jatkosodan loppuvaiheissa Nuijamaan Hovinmaalla 6.7.1944.
Irenen juhlat olivat erittäin mukavat ja lämminhenkiset, varsinkin 
meidän neljän sotaorvon tavatessa yhtä aikaa toisemme, kertoo 
Ossi Virolainen, Irenen veli. Mauri ja Ossi saapuivat vaimoineen 
Suomesta ja Johan (Jouko) vaimonsa kera Ruotsista. 
Valokuvassa vasemmalta Ossi ja Paula, päivänsankari Irene ja hä-
nen miehensä Wolfgang, Mauri ja Helka sekä Johan ja Ann-Marie.
Kaikki olemme jo valkopäisiä ’vanhuksia’, eikö totta, toteaa Ossi 
Virolainen.

Terhi (o.s. Uronen) ja Petri Ylikoskelle on 
13.11.2015 syntynyt kaksostytöt. Tytöt 
kuuluvat Salomon Virolaisen suku-
haaraan, Salomonin jälkeen neljänteen 
sukupolveen. 6.2.2016 Kallion kirkossa 
tapahtuneessa kasteessa tytöt saivat 
nimet Rauha Eeva Aurora (kuvassa va-
semmalla) ja Pilvi Vappu Johanna. Kuva: 
Laura Schneider. 

Muistoa kunnioittaen:
 
Raimo Stirkkinen     
s. 30.3.1940 evakkomatkalla Jyväskylässä 
k. 25.10.2015 Vantaalla

Raimo kuului Anna Porkan sukuhaaraan, karjalaiset 
juuret olivat hänelle tärkeät koko elämänsä ajan.

Jaakko Uronen
s. 22.10.1929 Yläsommee
k. 6.9.2016 Vihdin Nummelassa
Jaakko syntyi Yläsommeessa Liisa (o.s. Kunttu) ja 
Stefanus Urosen nuorimpana poikana. Evakkomat-
kan perhe teki 2 kertaan, sijoituspaikkoina olivat 
niin Korpilahden Synsiä Keski-Suomessa kuin 
Kullaa Satakunnassa ennen kuin perhe Stefanus-
isän johdolla asettui Lohjan Immulaan. Jaakko teki 
elämätyönsä kuorma-autoyrittäjänä ja asui Vihdin 
Nummelassa yli 50 vuotta. Karjalaiset juuret olivat 
Jaakolle tärkeät ja onnellinen oli päivä jolloin en-
simmäistä kertaa päästiin Yläsommeen kotipihalla 
käymään. Kotiseuturetki tehtiin yhdessä vielä toisen 
kerran ja sitten tuntui, että pahin kaipuu kotiin 
Karjalaan oli sammutettu. Vanhaa kotiseutua voi 
muistella lämmöllä ja samalla hyväksyä, että koti on 
nyt täällä.
Kolmas keuhkokuume neljän kuukauden aikana oli 
liikaa ja Jaakko nukkui rauhallisesti ikiuneen Num-
melan terveysasemalla. Kaipaamaan jäivät vaimo 
Marja-Leena, jonka kanssa yhteistä taivalta kertyi 54 
vuotta ja tytär Anne.

 Raija Annikki Franssila 
 os. Virolainen 
 in memoriam

Tänä keväänä sukuseuraamme kohtasi suru-uutinen. Yksi seu-
ramme keskeisimmistä henkilöistä oli nukkunut pois 28.2.2016.  
Raija syntyi jatkosodan juuri alettua kesäkuun 27. vuonna 1941 
Otto ja Aino Virolaisen perheeseen. He kulkivat evakkotaipaleet 
päätyen perheineen Lohjalle jossa Raija vietti lapsuutensa ja nuo-
ruutensa. Raija kirjoitti ylioppilaaksi Lohjan yhteislyseossa ja siir-
tyi sitten opiskelemaan Helsingin yliopistoon agronomiksi. Raijan 
pitkä työura agronomina jatkui sitten aina eläkepäiviin asti, mutta 
valitettavasti ne jäivät vain niin kovin lyhyiksi. 
Puolison Erkin lisäksi häntä jäivät kaipaamaan pojat Ville ja Matti. 
Raija oli mukana sukuseuramme toiminnassa heti sen perustami-
sesta lähtien. Hän oli isänsä jälkeen Aatami Virolaisen sukuhaaran 
edustaja sukuseuramme hallituksessa toimien sen pitkäaikaisena 
sihteerinä ja lukuisten kotiseutumatkojemme kiitettynä matkan-
johtajana. Viimeisinä vuosinaan hän vastasi erityisesti sukuseu-
ramme 30v. historiikin kirjoittamisesta. 

Raija Franssilan elämäntyötä kunnioittaen ja kiittäen
     Virolaisen sukuseura


