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TERVEHDYS HYVÄ SUKULAINEN!

 
Kädessäsi on Virolaisen sukuseu-

ran kuluvan toimintakauden toinen 

lehti. Sukuseuran hallitus hyväksyi 

ehdotuksemme julkaista tässä nu-

merossa muisteloita menneiltä 

ajoilta. Muisteloista päätyi julkais-

taviksi kaksi. Ensimmäinen on 

Kerttu Rannan tekemä Jaatiset. 

Toinen on Ester Myllykankaan ker-

tomus leipomon toiminnasta sota-

aikana Viipurissa.  

 

Viipurin matka peruttu 
 

Sukuseuran hallitus ennätti ko-

koontua helmikuun alussa. Silloin 

päätettiin Viipurin matkan toteut-

tamisesta. Matka on pitänyt kuiten-

kin peruuttaa koronaviruksen takia.  

 

  Tässä numerossa on esittely Paak-

kasen Sanomien toimituskunnasta. 

 

Yhteystiedot ajan tasalle! 
Yhteystietojen muutoksista voi edelleen lähettää tiedon  

sihteerille Raija Joutsenolle, joka postittaa Paakkasen Sanomat.  

sihteeri@virolaisensukuseura.fi ja raijaj@gmail.com.  

 

Mukavia lukuhetkiä toivotellen, 
Virpi, Katariina ja Pekka  

          Yläsommeen kukkivat sireenit jäävät tänä vuonna näkemättä. 

 

Virolaisen sukuseuran hallituksen kokoonpano 2019-2021: 
 

Varsinainen jäsen   Varajäsen 

  1. Matti Virolaisen sh.   Ei valintaa   Ei valintaa 

  2. Anna Porkan sh.    Jani Porkka    Eila Moilanen 

  3. Eeva Urosen sh..   Ritva Voivala   Virpi Kiiskinen * 

  4. Aatami Virolaisen sh.   Ville Franssila    Seija Virolainen 

  5. Mikko Virolaisen sh.   Markku Virolainen   Katariina Lahtinen * 

  6. Anna Urosen sh.    Pekka Hämäläinen *  Leena Åberg 

  7. Paavo Virolaisen sh.   Raija Joutseno   Satu Nybäck 

  8. Maria-Sofia Sassin sh.   Ritva Kunttu    Harri Kunttu 
  9. Salomon Virolaisen sh.   Maija Uronen    Riitta Vihersaari 

10. Paavo Mannin ja Antti Kuntun sh.  Ritva Huusko   Minna Etelämäki 

 

*Paakkasen Sanomien toimituskunta: 
 

Virpi (vastaava) Karpalonkierto 21, 05810 Hyvinkää puh. 050 5422309, virpi.kiiskinen@gmail.com        

Katariina    Honkalantie 14, 08700 Lohja  puh. 044 7516668, katariina.lahtinen@aspa.fi   

Pekka     Säästäjänkatu 11 F 36, 33840 Tampere  puh. 0400 200012, pekka.hamalainen@ymail.com 
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PAAKKASEN SANOMIEN TOIMITUSKUNNAN ESITTELY

Virpi Kiiskinen 
(o.s. Uronen) 

Eeva Urosen sukuhaara 

 

Pääsin mukaan Virolaisen sukuseu-

raan siskoni, Ritva Voivalan kautta. 

Olen ollut toimittamassa Paakkasen 

Sanomia yhdessä Pekka Hämäläi-

sen ja Katariina Lahtisen  kanssa 

viime syksystä lähtien. 

   Tavoitteena olisi kertoa hieman 

itsestä ja omista lähtökohdista mistä 

ja miten ollaan tähän tultu. 

   Kuulun Eeva Urosen os. Virolai-

sen sukuhaaraan ja kotoisin Lohjan 

silloisesta maalaiskunnasta, Paunin 

maalaiskylästä. Sinne muuttivat 

isäni, Heikki Urosen vanhemmat 

Aino (o.s. Nikkola) ja Aleksanteri 

Uronen aikanaan. Ainolla ja Alek-

santerilla oli neljä lasta, joista isäni 

oli kolmanneksi vanhin. Tila ja 

karja jäi aikanaan isäni ja äitini hoi-

dettavaksi. Tilalle he rakensivat  

kyläläisten kanssa uuden navetan 

eläimille. Tilalle synnyimme mekin 

kolme sisarta, joista olen vanhin. 

   Maaseudun elämä oli kytkeytynyt 

vuodenaikoihin; yhteistä aikaa oli 

enemmän talvisin, kun ei ollut pel-

totöitä. Silloin käytiin porukalla 

hiihtelemässä ja luistelemassa ja 

muistan, että joitain nuotioretkiäkin 

tehtiin. 

   Keväästä syksyyn tilan työt piti-

vät vanhempani kiireisinä; isän hoi-

taessa metsä ja peltotyöt ja äidin 

hoitaessa kotia ja karjaa. Silloin 

vierailimme paljon mamman luona, 

jossa näimme myös muita serkkuja 

ja sukulaisia. Mamma oli luonteel-

taan Karjalainen; haasteli kaikille 

vastaantulijoille ja kyseli kuulumi-

sia.  

   Oma opintie on alkanut silloi-

sessa Immulan maalaiskoulussa, 

jossa luokkia oli neljä ja opettajia 

vain kolme. Ensimmäisenä vuonna 

muistan koulussa vielä olleen riu-

kuvessat, mutta tilanne muuttui jo 

heti seuraavana vuonna. Koulussa 

oli myös oma keittäjä, joka valmisti 

ruoat koko koulun oppilaille. Suo-

men presidenttinä taisi olla vielä 

silloin Kekkonen. 

   Lukio vuosien jälkeen työskente-

lin lapsenlikkana Hollannissa vuo-

den verran ja sieltä palattuani pää-

sin opiskelemaan Lohjan ammat-

tioppilaitokseen kemian laboran-

tiksi. Lukio oli siis vain välivuosi, 

kun en heti peruskoulusta päästyäni 

tiennyt minne suuntaisin opiskelu-

motivaatiotani. 

   Laborantin opintojen aikana tapa-

simme Petrin kanssa ja muutimme 

yhteiseen kotiin Helsinkiin. Opin-

notkin siinä hoituivat loppuun ja 

pääsin töihin silloisiin laboratorioi-

hin Helsinkiin. 

   Avioiduimme vuonna -94 ja Risto 

syntyi -95 ja Elina vuonna -98. 

Rakensimme oman kodin Hyvin-

käälle vuosina 2004-2005, jolloin 

muutimme Helsingistä lähemmäs 

luontoa. Risto on sittemmin valmis-

tunut metsätieteiden kandiksi ja 

asuu nykyisin Kiuruvedellä. Elina 

opiskelee Tampereella, mutta asuu 

vielä kotona.  

Sittemmin Hyvinkäästä on tullut 

kotikaupunki ja täältä on löytynyt 

ystäviä lasten koulun kautta ja har-

rasteiden kautta. Yhtenä minulle 

mieluisimmista harrasteista olen 

kokenut olevan suunnistamisen, 

jossa voin liikkua luonnossa ja toi-

mia vapaaehtoistöissä seuran hy-

väksi. Ja nyt kun lapsetkin ovat ai-

kuisia, alkaa olla omaa aikaakin 

enemmän. 

   Toivoisin, et ollaan kuulolla aina-

kin viestien kautta tai minulle voi 

soitella sukuseuran lehden tiimoilta 

iltaisin. Toimittelen juttuja yhdessä 

Pekan ja Katariinan kanssa. 

 

Aurinkoista kevättä toivotellen 
Virpi 

Kuva on otettu Lohjan Pauninky-

lästä mummoni, Aino Urosen 70-

vuotisjuhlilla v. 1980. 

Kuvassa ovat Lyydia Kunttu, Aino 

Uronen, ja Elsa Nikkola (ylärivi) 

sekä Arja Parviainen, Ritva Voivala 

(o.s. Uronen), ja Virpi Kiiskinen 

(o.s.Uronen) sekä edessä Riikka 

Heinimaa (o.s. Uronen). 

Kuva on otettu Roihuvuoressa, 

Helsingissä. Olimme perheeni 

kanssa katsomassa kirsikkapuu-

puiston kukintaa keväällä 2019. 

Kuvassa minä ja tyttäreni Elina 

Kiiskinen. 
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Maria Katariina Lahtinen 

(o.s. Virolainen) 

Mikko Virolaisen sukuhaara 

 

Isä Markku Virolainen 

Vaija Sakari Virolainen  

s.15.8.1922  

k. 22.9.2007  

Mummo Else Virolainen os. Sassi  

s. 22.1.1923  

k.16.9.2015 

 

Olen 50 v. ja asun Vappulassa Loh-

jalla. Perheeseeni kuuluu 15-vuo-

tias tyttö Wilma, aviomies Ari, 

kissa ja koira.

Peruskoulutukseltani ole sairaan-

hoitaja, mutta hoitotyöstä on vieräh-

tänyt jo pitkä tovi. 90-luvulla toimin 

sairaanhoitajana Tukholmassa, 

Ruotsissa 4 vuotta. Viimeiset 20 

vuotta olen toiminut sosiaalialalla 

erilaisissa esimies- ja päällikköteh-

tävissä. Viimeiset 5 vuotta Aspa 

Palveluilla palvelupäällikkönä. Joh-

totehtäviin olen ajautunut vuosien 

varrella ilman sen suurempia tavoit-

teluja, olen aina ollut kiinnostunut 

työskentelemään ihmisten kanssa, 

tästä työstä ja sen kehittämisestä, 

että se on vienyt elämässä ja uralla 

eteenpäin.

Vapaa-aikani kuluu koiran kanssa 

lenkkeillen, kirjoja lukien, kotia si-

sustaen ja kesäisin puutarhaa hoi-

taen. 

Katariina Lahtinen 

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

    

    

 

Pekka Juhani Hämäläinen  
Anna Urosen sukuhaara 

 

Vanhempani  

Kauko Hämäläinen 

s. 12.3.1922 Yläsommee    

k. 23.1.2012 Tampere 

Anja Kaarina os. Manninen 

s. 8.6.1931 Jääski 

k. 20.3.2012 Tampere 

Avioituivat 15.4.1949 Tampe-

reella. 

  

Isäni kuului Anna Urosen sukuhaa-

raan ja olen käynyt useamman ker-

ran Yläsommeen maisemissa suvun 

kotiseuduilla.  Synnyin 20.1.1950 

Tampereella. Perheeseemme kuului 

sisareni Riitta, joka syntyi Olympia-

vuonna 1952. Kävin kouluni Tam-

pereella ja pääsin ylioppilaaksi 

vuonna 1971 Tampereen Klassilli-

sesta Lyseosta. 

   Nuorena harrastin urheilua, var-

sinkin jalkapalloa.  Varusmiespal-

velun jälkeen jäin ns. va-vänrikiksi 

Keuruulla olleeseen 5. Erilliseen 

Viestikomppaniaan (5.ErVK). Me-

nin 8 kuukauden työssäolon jälkeen 

Kadettikoulun pääsykokeisiin ja so-

tilasurani alkoi siitä. Valmistuttuani 

luutnantiksi v 1976 menin aluksi 

5.ErVK:hon, jossa palvelin kaksi 

vuotta. Sain syksyllä 1978 siirron 

Reserviupseerikoulun Viestikomp-

paniaan, jossa koulutin upseerioppi-

laita neljä vuotta. Tuon jakson 

Anja-äiti, minä, Kauko-isä ja pikkusiskoni Riitta 1950-luvun alussa 

Tampereella Sorsapuistossa. 
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jälkeen siirryin Kadettikouluun, 

jossa toimin kadettien viestiopetta-

jana viisi vuotta. Vuonna 1988 me-

nin Tuusulassa sijaitsevaan Taiste-

lukouluun ja kävin siellä esiupseeri-

kurssin. Sen jälkeen siirryin Helsin-

gin Sotilaspiirin Esikuntaan Laivan-

varustajankadulle, Helsingin Ei-

raan. Toimin aluksi viestitoimiston 

toimistoupseerina ja myöhemmin 

viestipäällikkönä. Sotilaspiirin Esi-

kunta muuttui vuonna 1993 Helsin-

gin Sotilasläänin Esikunnaksi. Läh-

din vuonna 1996 uudelleen Hami-

naan, jossa toimin RUK:n Viesti-

komppanian päällikkönä neljä 

vuotta. 

   Vuosina 2001 - 2003 toimin Län-

tisen Maanpuolustusalueen Esikun-

taan kuuluvan 1. Tietotekniikka- 

keskuksen päällikkönä. Vastasin 

pääkaupunkiseudun tietoteknisistä 

järjestelmistä, vastuualueena Hel-

sinki, lähialueineen mukaan luet-

tuna Uudenmaan Sotilasläänin vas-

tuualue. Esimieheni oli sopivan 

matkan päässä, Hämeenlinnassa. 

Oma toimipaikkani oli Kaartin Ma-

neesissa Pääesikunnan kyljessä. 

Tästä viimeisestä tehtävästä jäin re-

serviin vuonna 2003. Kymmenen 

vuoden ajan reservissä ollessani 

kuuluin Pv:n edustajana Helsingissä 

toimivaan sähköisen viestinnän val-

miusryhmään, johon olin kuulunut 

jo vuonna 1990 ollessani vielä pal-

veluksessa. 

   Minut ylennettiin vuonna 1999 

everstiluutnantiksi. Olen ilmeisesti 

ainoa everstiluutnantin virassa ja ar-

vossa palvellut yksikön päällikkö 

Suomessa. Asettauduin työurani 

jälkeen asumaan syntymä- ja koulu-

kaupunkiini Tampereelle, jossa 

asuivat vanhempani, sisareni ja hä-

nen kaksi tytärtään, perheineen. Itse 

olen perheetön, joten minulle jää 

nykyisin huomattavasti enemmän 

aikaa harrastuksilleni, kuin työssä 

ollessani.

   Olen matkustellut kohtalaisen 

paljon sekä seuraan aktiivisesti ur-

heilua niin paikan päällä kuin vies-

timistäkin. Nykyisin aikani kuluu 

10 yhdistyksessä tai vastaavassa, 

joissa pyrin tekemään muutakin 

kuin vain maksamaan jäsenmaksun. 

Uusiin yhdistyksiin liityn vain, jos 

voin jättäytyä pois jostakin, johon 

jo kuulun. 

   Urani eräs kohokohta osui esiup-

seerikurssille. Minulle annettiin 

Mannerheim-Ristin Ritareiden lah-

joittama kiertopalkinto, Ritarimalja, 

kurssini päättäjäisissä. Oppilastove-

rini ja opettajat olivat arvioineet, 

että tulisin parhaiten menestymään 

sodanajan johtajatehtävissä. 

   Ikäviäkin asioita tapahtui. Muis-

tan erityisesti sen, kuinka 1990- lu-

vun alussa minut lomautettiin kah-

deksi viikoksi. Jotta saisin edes pe-

ruspäivärahan, minun piti ilmoittau-

tua työttömäksi työnhakijaksi työ-

voimatoimistossa. Muistan aina sen 

työvoimatoimiston asiakaspalveli-

jan kasvot, kun kysyin, että onko 

teillä töitä viestialan majurille. Eipä 

niitä löytynyt. Olin vähän huolima-

ton, kun en hoksannut kysyä, löytyi-

sikö Ruotsista jotain vastaavaan 

työtä! 

   Minulla oli hieno tilaisuus pal-

vella erilaisissa tehtävissä ja pai-

koissa. Sain aina valita palvelus-

paikkani ja tehtävät olivat erilaisia 

ja ainutlaatuisia. Niihin ei saanut 

varsinaista koulutusta, vaan tuli 

opiskelluksi monenlaisia asioita 

kantapään kautta työuran loppuun 

asti. Mutta niinhän sen pitäneekin 

olla. Kaikkea ei voi opettaa, vaikka 

itsekin olen saanut koulutusta lai-

dasta laitaan. Aina hevosen valjas-

tamisesta ja purilaiden teosta, tans-

sitaitojen kehittämiseen. Olenpa ol-

lut Miss Skandinavia kilpailuissa-

kin tanssittamassa missejä kadetti-

poikana vuonna 1975.  

Pekka Hämäläinen 

 

 

 

Minä, äitini Anja, sisareni Riitta, nuorempi kummityttöni Riikka (sisa-

reni tytär), lankomieheni Markku ja vanhempi kummityttöni Johanna 

(sisareni tytär) kesämökillämme Parkanon Vahojärven rannalla. Isäni 

Kauko on napannut kuvan joskus 1980-luvun lopulla. 

Paakkasen Sanomien kaikki numerot vuodesta 1994 alkaen on julkaistu 

netissä Virolaisen sukuseuran kotisivuilla osoitteessa:  

www.virolaisensukuseura.fi 
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SEURAAVA MUISTELO ON AINEISTOA, JOTA KERÄTTIIN 1980-LUVUN LOPUSSA

Kerttu Ranta 

Jaatiset 
 

Kodissamme asui v. 1939 neljä hen-

kilöä: isä Aleksanteri, äiti Eva-

Liisa, poika Tauno ja tytär Kerttu. 

Joulukuisena päivänä S.k. poika 

Pentti Kymäläinen toi tiedon, että 

on jätettävä koti ja lähdettävä kohti 

uusia kohtaloita. Lähtökäskyä oo-

tellessa oli jo tehty pellavakankaiset 

reput äidin uudella ompelu- ko-

neella. Ruokaa reppuun ja vähän 

vaatetta ja matkaan. Lehmät vain 

ulos navetasta ja yritys kohti Som-

meen asemaa alkoi. Pääsimme 

sinne eläinten vastarinnasta huoli-

matta. Mahdollisimman pian eläi-

met vaunuihin ja pitkä eläinjuna 

lähti liikkeelle. Hoitajia oli kouralli-

nen eläinmäärään nähden. 

   Matkan varrella irrotettiin useita 

vaunuja ja vietiin pois. Olipa suu- ja 

sorkkatautiakin, sanottiin. Matka 

jatkui hankaline lypsy- ja hoitotoi-

mineen Vihdin Nummelaan. Siellä 

osa lastia purettiin ja niitä lehmiä 

kuljetimme kohti kirkonkylää. 

Nummelan asemalla oli joukko ih-

misiä odottamassa meitä ja he avus-

tivat karjan kuljetuksessa. Kirkolla 

karja jaettiin kahteen suureen tyh-

jään navettaan Pappilan ja Laatan 

navetoihin. Meidät vietiin kanttori-

laan, pappilan leivintupaan. Niin oli 

evakkoaika alkanut. Väsyneitä kun 

olimme, oli itku herkässä. Olimme 

kodittomia vieraissa, oudoissa 

oloissa, ei mitään tuttua ympärillä. 

Mutta elämän täytyi jatkua. Evak-

koperheemme oli nuorta joukkoa ja 

nuori löytää ilon vähästäkin. Niinpä 

meillä oli kaikesta huolimatta pal-

jon iloisiakin hetkiä.  

    Äidin ja minun lisäkseni ”perhee-

seen” kuului: Elina ja Aune Järve-

läinen, Aili Mäkeläinen, Martta 

Kunttu, Vieno Tallus, Helmi ja 

Lempi Syrjäläinen (kts kuva) sekä 

Kauko Uudenkirkon poika, hevos-

mies, joka ajoi karjalle veden jär-

vestä. Eläimiä piti hoitaa melko ole-

mattomalla ruualla ja seuraukset nä-

kyivätkin pian. Keväällä oli enää 

omien eläintemme sijoittelua eri 

paikkoihin ruokolle. Kaikki muut 

piti lopettaa ruuan puutteen takia. 

Eikä omistajistakaan ollut tietoa. 

   Isä tuli talven aikana luoksemme, 

hevoskyydillä. Asuntotilanne tal-

ven aikana parani, saimme lisätiloja 

ja isän tultua saimme ihan oman 

asunnon. Siinä asuimme vuonna 

1942. Evakkoperheemme sai paljon 

myötätuntoa paikalliselta asu-

jaimistolta. Naapurissa Aukusti 

Oravalan pappilassa oli maankuu-

luja evakoita Helsingistä. Maasalot, 

Pohjanpäät vävy Vuorenrinteen 

Kuvan takana teksti: Vihti 14.2.1940 

Tauno Jaatinen ja Helmi Haikonen (Syrjäläinen) 

Alhaalla vas. tuntematon, Aili Mäkeläinen, Aune Järveläinen, Martta 

Nikkola (Kunttu) Kerttu Jaatinen. 

 

Kuva ja kuvateksti on saatu vuonna 2019 Pirkko Vahvelaiselta. 

Kuva oli ” Onks siul täs tuttui”- jutussa Paakkasen Sanomissa 2/2019. 

Antti Jaatinen tunnisti isänsä ja tätinsä tässä (Tauno ja Kerttu) kuvassa. 
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perhe. Rouva Maasalo, joka oli 

Pohjois-Karjalasta, kävi usein meitä 

tervehtimässä. Pohjanpään perhe 

asui meidän talossa kanttorin asun-

nossa. Runoilija käveli aina illan-

suussa pitkin pappilan koivukujaa. 

Ehkä siinä sai joku runokin alkunsa. 

   Kevään kuluessa iso ”perhe” ha-

jaantui kukin taholleen ja vain me 

kolme jäimme taloon asumaan. 

Tauno oli ollut linnoitustöissä Vii-

purissa -39 syksystä lähtien (tai 

syystalvesta). Hän kävi lomalla 

tammi-helmikuun vaihteessa Vih-

dissä ja joutui asepalvelukseen hel-

mik. puolessa välissä. Palvelua jat-

kui aina 1944 syksyyn. Hausjärven 

ja Äänislinnan väliin on viestimie-

hellä mahtunut monenlaisia vai-

heita. Hän ei ole itse enää näitä 

muistelemassa, joten tältä osin mi-

nulla ei ole tarkkoja muistikuvia. 

   Kevät vaihtui kesäksi siinä uutta 

elämänvaihetta opetellessa. Isä oli 

hevosmiehenä. Siihen aikaan tarvit-

tiin hevosta paljonkin kuljetuksissa. 

Minä olin apulaisena kanttorin per-

heessä. Niin kului aika. Meille jäi 

siitä ajanjaksosta pääasiassa myön-

teisiä muistoja. Oli paljon ystävälli-

siä ihmisiä ja monien kanssa on yh-

teys jatkunut vuosikymmeniä. 

    Vuonna 1942 toukok. alkupäi-

vinä alkoi matka takaisin vallattuun 

Karjalaan ja kotiin. Junamatka teh-

tiin ja Nuoraan asemallehan se päät-

tyi. Naapureita oli vastassa hevosi-

neen.  

   Niin saatiin maallinen omaisuus 

kuljetettua kotipaikalle. Oltiin ko-

tona. Mikä kokemus. Kuinka paljon 

syntymäseutu merkitseekään ihmi-

selle.  

   Piti aloittaa työ kotipaikan kohen-

tamiseksi. Sitä riittikin. Yritettiin 

viljellä maata mahdollisuuksien 

mukaan. Kylvää, kyntää, korjata. 

Rakentaa piti, puutetta oli monista 

tarvikkeista. Yritettiin vaan ja tulos-

takin syntyi. Siihen aikaan auttami-

sen tahto ja yhteishenki oli mah-

tava. Kokemukset toivat ihmiset 

lähemmäksi toisiaan. Omalla koh-

dallani en ole katunut sitä kotimat-

kaa. Siellähän käetkin kukkuivat 

kuin ilosta höperöinä. Päivät kului-

vat ahkerassa puuhassa. Nuoria oli 

paljon ja iloitakin piti nuoruudesta 

piirileikissä ja yhteisissä tapaami-

sissa.  

   Meillä oli sauna ja navetta tallella. 

Saunassa asuimme kesän. Isä sai 

syksyllä valmiiksi mökin ja pää-

simme muuttamaan sisätiloihin. 

Suurenmoista. Latoja ei ollut, mutta 

karja tarvitsi talveksi ruokaa. Hei-

nää tehtiin ja keot ja pielekset kor-

vasivat ladot. Isä oli mielestäni tai-

tava keon tekijä. Minä antelin al-

haalta heiniä ja Hän teki keon. Hy-

vin niissä heinät säilyivät. Aika tun-

tui kuluvan nopeasti. Isä rakensi 

vielä aittarakennuksen ja siihen 

meidän rakentamisemme jäikin. 

Äiti sairastui keväällä -43 ja kesä 

kului työn ja sairauden merkeissä. 

Äidin tuskat loppuivat syksyllä ja 

Hän lepää Rauhanmajan hautaus-

maalla.  

   Talvi meni ja tuli kevät 1944.  Ai-

kainen ja hyvä kevään alku. Mutta 

sota kiihtyi ja kiihtyi. Taas oli 

edessä raskas lähtö. Kiirekin oli 

kova, pois sotilaiden jaloista. Meitä 

oli monta naapurusta, jotka läh-

dimme miehet hevoskuormien 

kanssa, naiset lehmiä ajaen kohti 

uusia kohtaloita ja kokemuksia. 

Moniviikkoisen- ja vaiheisen mat-

kan jälkeen pääsimme junaan Vil-

lähteeltä Lahden lähellä. Määrän-

pääksi oli määrätty Kullaan pitäjä 

Satakunnassa. Pianhan juna kiidätti 

meidät karjoinemme Ulvilan ase-

malle. Sieltä lähdimme lottien muo-

nituksen jälkeen kohti Kullaata. 

    Matkalla viipymisemme tähden 

oli isommat talot varattu aikaisem-

min tulleille. Me isän kanssa jou-

duimme pieneen maapaikkaan, 

jossa saimme asua. Lehmät joutui-

vat naapurin pieneen tyhjään navet-

taan. Talossa oli ystävällistä isäntä-

väkeä. Kesä kului pian loppuun. 

Sota loppui. Rauhanehdot olivat 

raskaat. Niin menetettiin taas Kar-

jala, kotiseutu ja lapsuusmaisemat. 

Oli enää muistot, jotka tarkasti piti 

tallettaa, ehkä lohduksi joihinkin tu-

leviin hetkiin. 

   Tauno kotiutui, kuten muutkin 

miehet. Meidän piti alkaa etsiä olin-

paikkaa. Hän tuli käymään Vih-

dissä, johon oli hiukan jo tutustunut 

lomilla käydessään vuosina 1940–

42. Hän sai vuokrattua maata Sipi-

län talosta, jonne muutimme tam-

mik. -45. Nyt oli helpompi aloittaa. 

Ympäristö oli tuttua vuosien takaa 

ja tuttuja ihmisiä lähistöllä. Sipilän 

vanhaemäntä oli hieno persoona. 

Häneltä riitti myötätuntoa Karjalan 

evakoillekin.  

   Maanlunastuslautakunnat toimi-

vat voimiensa mukaan. Meille tuli 

tieto, että Lohjalta saisimme maa-

paikan.  

   Niinpä Aleksanteri, Tauno ja 

Kerttu muuttivat kimpsuineen ja 

kampsuineen Lohjan Koskelle. Al-

koi taas uusi aherrus. Syksyllä pääs-

tiin muuttamaan isän ja Taunon ra-

kentamaan saunamökkiin ja taas oli 

oma katto pään päällä. 

   Tekemistähän riitti. Karjankin piti 

päästä edes väliaikaiseen suojaan. 

Pellot vaativat osansa. Isä teki 

meille vielä yhden liiteri-aittaraken-

nuksen. Hänen voimansa loppuivat. 

Työt oli tehty. Hänen kuoltuaan 

Tauno sai harteilleen huolet talon 

pidosta. Alkoi Hänen rakentami-

sensa aika. Hän perusti perheen ja 

Hänelle jäi tila oikeuksineen ja vel-

vollisuuksineen. 

    Minä asuin vielä jonkin aikaa 

Jaatilassa, josta muutin Vihtiin yli 

30 vuotta sitten. Asuin tutussa asun-

nossa kanttorilassa ja olin kutojana 

kutomossa. Avioiduinkin. Täällä 

Metsärannassa on vuosikymmenet  

 

Ja tähän loppui Kerttu Rannan 

kertomus. Ikään kuin lause jää kes-

ken.
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VANHOJEN TARINOIDEN MUISTELOA 

 
Ester Myllykangas 

Leivoimme vanikkaa pommi-
sateessa 

 

Ester Myllykangas työskenteli tal-

visodan aikana leipomossa Viipu-

rissa. Kaupunkia pommitettiin an-

karasti, ja helmikuussa 1940 oli lei-

pomon lopetettava toimintansa. 

   Teimme leipomossa kolmivuoro-

työtä, kunnes tulivat suuret pommi-

tukset.  Vihollinen alkoi illalla pom-

mittamaan, ja se loppui vasta aamu-

viideltä, kertoo Ester Myllykangas.  

   Leipomo sijaitsi Viipurissa Kan-

naksenkadulla. Leipomossa tehtiin 

leipää ja piirakoita sekä leivottiin 

vanikkaa sotilaita varten. 

   Viipurissa oli myös höyrylei-

pomo, joka teki näkkileipää soti-

laille. Höyryleipomo siirtyi kuiten-

kin Vaasaan. Se leipomo, jossa 

työskentelin talvi- ja jatkosodan ai-

kana, muutti sotien jälkeen Lahteen. 

 
Leipomossa jatkosodan aikana 

Vuonna 1941 Viipuri oli vallattu ta-

kaisin. Leipomon toiminta alkoi uu-

delleen ja jatkui aina kesäkuulle 

1944, kunnes oli jälleen lähtö 

edessä.  

   Kesällä 1944 lähdettiin evakkoon 

päivä sen jälkeen, kun leipomon  

toiminta loppui. Viipuriin kohdis-

tuneet ankarat pommitukset katkai-

sivat työn teon leipomossa kesällä 

1944, Myllykangas muistaa. 

   Ester Myllykangas kertoo lähte-

neensä Yläsommeelta kaksi kertaa  

evakkoon lehmien kanssa.  

 

Evakkoon lehmien kanssa 

Talvisodan aikana ajettiin lehmiä 

20 kilometriä kovassa pakkasessa ja 

lumessa, ennen kuin lehmät saatiin 

junaan. Vuonna 1944 kuljettiin leh-

mien kanssa Ylä-Sommeen kylästä 

aina Kaipiaisiin asti. Nähtiin viiden 

kilometrin päästä Simolan pommi-

tusten savut. Tultiin Lohjan ase-

malle Vaanilaan Leideniuksen kar-

tanoon. Rehun puutteen takia kar-

jalle tuli suu- ja sorkkatauti. Suu-

reen maakuoppaan sitten haudattiin 

seitsemän talon lehmät, Myllykan-

gas kertoo. 

   Sotien jälkeen saatiin siirtolaistila 

Nummenkylästä. Veljeni Matti 

Nikkola piti tilaa, kunnes kuoli 73 

vuoden ikäisenä. Meitä sisaruksia 

oli kahdeksan. Olen tästä sisarussar-

jasta ainoa, joka on enää jäljellä. 

 

 

 

 

Ester Myllykankaan 

työtodistus leipo-

molta 31.7.1944 

Viipurin Kannaksenka-

dulla toimineen leipomon 

henkilökuntaa jatkosodan 

aikana. Ester Myllykan-

gas on edessä kori kädes-

sään 

Tämä kirjoitus on kopioitu kir-

jasta: ”Vihtiläisten sotamuistoja 

kolmesta sodasta v 1939-45”, 

päätoimittajana Eero Ahola, 

Karprint Oy, Huhmari,2011. 

 

Sukuseura on saanut luvan 

julkaista Ester Myllykankaan 

kertomuksen. 
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ONKS TÄS SIUL TUTTUI? 

 
Tässä on kaksi kuvaa, jotka Irja ja 

Lauri Auvinen ovat lähettäneet su-

kuseuralle. Kuvat ovat Martta ja 

Pietari (Pekka) Auvisen arkis-

tosta. Irja ja Lauri toivovat, että jos 

joku henkilö tunnistaisi kuvien hen-

kilöt ym. tietoja, hän ilmoittaisi

tietonsa suoraan osoitteella:  

Irja ja Lauri Auvinen 

Osuniemi 50, 08800 Lohja.  

Sähköposti: osuniemi@gmail.com   

Puh. 040 5406964. 

Paakkasen Sanomien toimitus ja 

ennen kaikkea Irja ja Lauri Auvi-

nen kiittävät!

 

SYNTYMÄPÄIVÄTERVEHDYS 

 

Viljo Auvinen täytti 90 vuotta 29.1.2020. 

Hän kuuluu Aatami Virolaisen sukuhaaraan. 

Juhlapäivää vietettiin lähipiirissä. 

Toisessa kuvassa 

näyttäisi olevan va-

lokuvaamon nimi ja 

kotipaikka 

K Salminen, Vii-

puri 

 


