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Hyvä sukulainen!

Kesän 2018 kotiseutumatka
Matka kotikyliin ja Viipuriin tehdään jälleen yhteistyössä Yläsommeen - Porlammin Nuorisoseuran kanssa 10.–
12.6.2018. 
Majoitus varaus on tehty kahdeksi yöksi Hotelli Viktoriaan, mutta tarkempi ohjelma on vielä matkatoimikunnan 
suunnittelussa. 
Matkasta tiedotetaan tarkemmin keväällä Paakkasen sanomissa, kotisivuillamme ja Nuorisoseuran toimesta Lohjan 
paikallislehdissä.

Kädessäsi on Paakkasen Sanomien 
numero 39, kuluvan toimintakauden 2017 
- 2019 ensimmäinen julkaisu. Kesän suku-
kokouksen päätöksen mukaisesti kunni-
anhimoisena tavoitteenamme on julkaista 
Paakkasen Sanomat toimintakaudella neljä 
kertaa, julkaisuvauhti siis tuplaantuu. Hie-
noa, että myös perinteinen painettu lehti 
kiinnostaa!

Tässä numerossa kerromme viime 
kesän sukukokouksen kuulumisista ja 
päätöksistä, saamme lukea myös matka-
kertomuksen 11.-13.6.2017 sukuseuramme 
ja Yläsommeen-Porlammin Nuoriseuran 
yhteismatkasta Karjalaan. Tuttuun tapaan 
arvuutellaan myös tuttuja kasvoja Onks siul 
täs tuttuja – osiossa.

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. Kotisivuille toivotaan mielellään lisää 
kirjallista aineistoa ja valokuvia. Sukuseu-
ramme 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.

Hyviä lukuhetkiä!

Paakkasen Sanomien 
toimituskunta

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

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

Kesän 2017 kotiseutumatka Karjalaan. Kuvassa saapuminen Valamoon. 
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Sukukokous ja sukujuhla 8.7.2017
.

Sukuseuramme 18. sukukokous ja 
sukujuhla pidettiin lauantaina 8.7.2017 klo 
13:00 alkaen Lohjan seurakuntakeskuksessa, 
kauniissa ympäristössä ja kesäisessä säässä. 
Paikalle saapui noin 80 henkilöä. Ennen var-
sinaista sukukokousta osa meistä kokoontui 
Johannes Virolaisen muistomerkille. Siellä 
Johanneksen kummitytär, Hilkka Hyrkkö, piti 
koskettavan ja ainutlaatuisen puheen, jossa 
hän kertoi henkilökohtaisista tapaamisistaan ja 
monenlaisista muistoistaan kummisedästään.  
Tämän jälkeen Hilkka ja puheenjohtajamme 
Markku Virolainen laskivat seppeleen Johan-
neksen muistomerkille.

Siirryttyämme kokouspaikalle Markku 
Virolainen toivotti juhlaväen tervetulleeksi 
sukujuhlaan. Aloitimme tilaisuuden perintei-
sesti Karjalaisten laululla. Laulujamme säesti 
ja musiikkia esitti Aatos Reinikka. 

Tilaisuudessa Esa Vuoristo kertoi 27. 
viikolla ilmestyneestä kirjastaan “Äkkilähtö”. 
Se kertoo Karjalan Kannaksen evakuoinnista 
1944. Kirjaa oli myös mahdollista ostaa suku-
kokouksen aikana. 

Varsinainen sukukokous pidettiin Antti 
Jaatisen puheenjohdolla, Jani Porkan toimiessa 
sihteerinä. Kokous sujui Antin puheenjohdolla 
ripeästi ja asiantuntevasti.

Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin 
Markku Virolainen ja toiminnan tarkastajiksi 

Sukuseuran vuosikokouksen 
päätöksiä

Sukuseuran vuosikokouksessa hyväk-
sytyn toimintasuunnitelman mukaisesti halli-
tus pyrkii kokoontumaan neljännesvuosittain. 
Hallitus selvittää tapoja ja mahdollisuuksia 
aiemmin 1980-luvulla kirjahankkeeseen ke-
rättyjen, sittemmin kadonneiden ja nyt taas 
löytyneiden teksti- ja kuvamateriaalien jul-
kaisemista esimerkiksi kirjana. Alkuperäiset 
materiaalit, joiden lähettäjä on tunnistettu, 
pyritään palauttamaan tallennuksen jälkeen 
ne luovuttaneille henkilöille tai heidän per-
heilleen. Kokouksen päätöksen mukaisesti 
jatketaan myös muistitiedon ja valokuvien 
keräämistä sukuseuralaisten sodanjälkeisestä 
historiasta, erityisesti 1940 -1950-luvuilta.

Vuosikokouksessa päätettiin, että Paak-
kasen Sanomia pyritään tuottamaan kaksi 
numeroa vuodessa eli neljä toimintakauden 
aikana. Lehden ilmestymisvauhdin tuplaa-
misesta aiheutuvat lisäkustannukset huomi-
oidaan talousarviossa. 

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuk-
sen sääntömuutokseksi (pykälät 11 ja 17). 
Muutettujen sääntöjen mukaan kulloinenkin 
hallituksen jäsenten määrä päätetään toimi-
kausittain sukukokouksessa, hallitukseen 
kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta yhdeksään 
jäsentä siten, että suvun kaikki sukuhaarat 
olisivat mahdollisimman tasapuolisesti edus-
tettuina.

Sukuseuran kotisivuja (www.viro-
laisensukuseura.fi) kehitetään edelleen ja 
toivotaan siihen sukuseuralaisilta kirjallista 
aineistoa ja valokuvia.

Seuraava sukukokous pidetään kesällä 
2019. Vuosikokous antoi hallitukselle valtuu-
det päättää ajankohdan ja kokouspaikan.

Kokouksen puheenjohtaja Antti Jaatinen (oik.) ja 
sihteeri Jani Porkka (vas.)

kaudelle 2017-2019 Antti Jaatinen ja Hilkka 
Hyrkkö. Jäsenmaksuksi päätettiin 20 € / ruo-
kakunta. Vanha hallitus valittiin uudelleen 
toimintakaudelle 2017-2019.

Tilaisuudessa oli koottu sukuseuran 
haltuun saadusta kuvamateriaalista 9 valo-
kuvan näyttely. Tarkoitus oli saada merki-
tyksi, keitä kuvissa oli, missä ja milloin kuva 
mahdollisesti oli otettu, mutta lopputulos jäi 
vähäiseksi.  Lisäksi oli myynnissä Sukuseuran 
30-vuotishistoriikki kirja (à 10 €) ja sukuseuran 
standardi (à 20 €).

Varsinaisen sukukokouksen jälkeen 
istuttiin ruokapöytiin ja nautittiin maittava 
lounas ja kahvi. Lopuksi tietysti päädyttiin 
perinteisin keskusteluihin, kuulumisten vaih-
tamiseen sukulaisten kesken.

  teksti: Pekka Hämäläinen

 Juhlaväkeä Lohjan seurakuntakeskuksessa 

Seuran puheenjohtaja Markku Virolainen 
kiittää Esa Vuoristoa esitelmästä ja kirjasta

 Hilkka Hyrkkö pitää puhetta 
Johannes Virolaisen muistomerkillä
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Sukuseuramme ja Yläsommeen-Porlam-
min Nuorisoseuran yhteismatka tehtiin 11.-
13.6.2017 linja-autolla kolmipäiväisenä retkenä 
Lohja-Viipuri-Valamo-Viipuri-Lohja reittiä.

Matkalle oli ilmoittautunut määrä-
aikaan mennessä 45 osallistujaa, jotka ja-
kautuivat melko tasan kummankin seuran 
jäseniin. Pääosa joukostamme kokoontui sun-
nuntaiaamuna hyvissä ajoin jo ennen kuutta 
Lohjan kirkkokentälle, josta matkamme alkoi. 
(Hotellien varaustilanteesta johtuen matka 
aloitettiin poikkeuksellisesti sunnuntaina). 
Matka eteni Helsingin kautta kohti Vaalimaan 
rajanylityspaikkaa, josta selvisimme normaa-
lien raja-muodollisuuksien jälkeen melko 
nopeasti Venäjän puolelle paikalliseen puotiin 
täydentämään eväitämme.

Ensimmäisen matkapäivämme ainoana 
kohteena oli Yläsommeen kylä. Matka eteni 
rajalta suoraan Viipuriin ja sieltä perinteistä 
reittiä Nuoraan ja Kakkolan kartanon kautta 
Rauhanmajan hautausmaalle, jossa laskimme 
kukat suomalaisten hautamuistomerkille.  
Sieltä sitten melko hyväkuntoista tietä Yläsom-
meeseen, jossa matkalaiset hajaantuivat kukin 
tahoilleen omille kotikonnuilleen. Osa tyytyi 
kävelemään vain Johanneksen muistokivelle 
asti, jonne myös laskimme kukat. Kylä ei 
ollut muuttunut mitenkään erityisemmin 
sitten edellisen kesän matkan. Pensaat ja ta-
loja ympäröivät aidat vain olivat kasvaneet 
hieman lisää eri valmiusasteisten venäläisten 
huviloiden ympärille. Parin tunnin kylässä 
vaeltelujen jälkeen väki sitten kerääntyi 
takaisin linja-autollemme iltapäiväkahville. 
Päivän lopuksi palasimme sitten Viipuriin ja 
majoittauduimme hotelli Viktoriaan. Myö-
hemmin illalla kokoonnuimme vielä yhteiselle 
illalliselle Pyöreään torniin.  

Maanantaiaamuna oli aikainen herätys 
jo viideltä, josta ensin aamiaiselle ja sitten 
bussiin, joka lähti kohti Käkisalmea kello 
kuusi. Matkamme kulki eteläisempää reittiä 
varsin hyväkuntoisia teitä halki Kannaksen 
mäntymetsien Käkisalmeen, jossa muutami-
en ylimääräisten kaupunkikierrosten jälkeen 
onnistuimme taksin opastamana löytämään 
Valamon kantosiipialusten lähtösataman. Nuo 
ylimääräiset kierrokset kuluttivat kuitenkin 
sen verran aikaa, että olimme viimeisten läh-
tevien matkustajien joukko ja aluksessa olivat 
jäljellä vain takaosan meluisimmat paikat. 
Laiva lähti puoli yhdeksän ja matka lähes 
tyynen mutta sumuisen Laatokan halki kesti 
n. 1½ tuntia 

Valamossa meitä oli vastassa suo-
menkielinen opas, jonka kanssa kävelimme 
ympäri pääluostarin nähtävyyksiä.  Miehet 
pääsivät luostarin sisäosiin omissa vaatteis-
saan, mutta naiset saivat talon puolesta sinne 
paremmin soveltuvat asut. Osa jaksoi kävellä 
hieman kauempana sijaitsevalle sivu skiitalle 
muutaman kilometrin päähän. Puoliltapäivin 
kokoonnuimme yhteiselle lounaalle luostarin 
ruokalaan. Taisi olla ainoa kerta matkoillam-
me, kun koko joukkomme mahtui syömään 
samaan pitkään pöytään munkkien tapaan. 
Lounaan jälkeen kävimme kuuntelemassa 
pienessä kappelissa viisihenkisen mieskuoron 
konserttia. Paluumatka laivalla Käkisalmeen, 
edelleenkin lähes tyynen Laatokan poikki, su-
jui nyt jo kirkkaassa säässä maisemia katsellen.

Kuoppainen kotimatkamme pitkin 

Kotiseutumatka Karjalaan kesällä 2017

Kantosiipialukseen Käkisalmessa

Asianmukaisesti pukeutuneet naiset

Luostarin etupihallaJATKUU TAKASIVULLA...
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Onks siul täs tuttui?

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

Oheinen kuva oli tunnistettavana jo viime kesän 
sukukokouksessa mutta yhteisymmärrykseen ei 
kuvassa esiintyvistä henkilöistä tuolloin päästy.

Kokeilemme nyt uudelleen, jos tunnistajia 
löytyisi tätä kautta. Jos tunnistat kuvassa 
olevia henkilöitä, ilmoitathan ystävällisesti 
tietosi Pekka Hämäläiselle, puhelimella 0400 
200 012, vaihtoehtoisesti postikortilla Säästä-
jänkatu 11 F 36 33840 Tampere tai sähköpostilla 
pekka.j.hamalainen@gmail.com.

Paakkasen Sanomien toimitus kiittää!

pohjoisempaa reittiä kulki osittain varsin 
huonokuntoisia hiekkateitä Räisälän, Antrean 
ja Karisalmen kautta Viipuriin, jossa pitkä päi-
vämme huipentui illalliseen uudessa ravintola 
Espilässä. Tuo aivan Viipurin keskustassa, 
entisen Torkkelin puiston (nykyisin Leninin 
puiston) varrella oleva ravintola noudattaa 
ulkomuodoltaan sodassa tuhoutunutta edel-
täjäänsä, mutta on sisäosiltaan nykyaikainen.  
Ruoka oli maittavaa, mutta nuori henkilökunta 
lienee ollut vasta perehdyttämisensä alkuvai-
heessa. Paluumatka hotelliin halki tihkusatei-
sen Torkkelin puiston sai useat meistä vielä 
hetkeksi istumaan hotellin baariin kertaamaan 
päivä tapahtumia ja kokemuksia.

Tiistaiaamuna keräsimme sitten aami-
aisen jälkeen kimpsumme ja kampsumme 
ja luovu-timme  hotellihuoneemme. Osa 
matkalaisista lähti bussilla Porlampiin ja osa 
jäi kiertelemään Viipurin kauppoja ja nähtä-
vyyksiä kokoontuen sitten yhteiselle lounaalle 
kauppatorin itälaidalla Pyöreän Tornin takana 
olevaan ravintola Nord-Westiin. Iltapäivän hal-
liostosten jälkeen alkoi sitten paluumatka, joka 
rajan ylityksineen, ostos- ja kahvitaukoineen 
sujui nopeasti ja ongelmitta. Takaisin Lohjalla 
taisimme olla siinä kymmenen maissa illalla. 

Sukuseuran ja kaikkien matkalaisten 
puolesta haluan esittää suuret kiitokset Nuo-
risoseuran ja Sukuseuran matkatoimikunnalle 
ja erityisesti Heljä Hyrkölle hyvin järjestetystä 
matkasta.

Nähdään ensi kesän samoissa merkeissä 
10-12.6.2018!

  teksti: Markku Virolainen

 Kirkkokonsertti

SIVULTA  3...


