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Hyvät sukulaiset!

Elämme monella tapaa uuden 

ajanjakson alkumetreillä. Koko 

yhteiskunta pohtii kauanko tätä 

kestää ja mitä tapahtuu pande-

mian jälkeen? Palaammeko enti-

seen tapaan toimia vai ovatko uu-

det toimintatavat jääneet ainakin 

osittain uusiksi käytännöiksi? 

  Yhdistyksemme kannalta suurin 

kolaus kohdistui kesän 2021 su-

kujuhlien peruuntumiseen. Halli-

tus päätti keväällä 2021, toimin-

nantarkastajia kuultuaan, ko-

kouksessaan 15.5.2021 siirtää 

vuoden 2021 sukuseuran 38. var-

sinaista sukukokousta vallitse-

vasta korona tilanteesta ja viran-

omaismääräyksistä johtuen 

eteenpäin vuodella kesään 2022. 

Hallitus laati normaalisti kau-

desta 2019–2021 toimintakerto-

muksen ja tilinpäätöksen, jonka 

saatte hyväksyttäväksenne sitten 

seuraavassa varsinaisessa ensi 

kesän sukukokouksessa. 

  Jatkamme toimintaamme edelli-

sen varsinaisen kokouksen hy-

väksymän toimintasuunnitelman 

mukaisesti sen sisällöllä ja sovi-

tuilla jäsenmaksuilla 

   Ennakkotietona kauden 2019–

2021 vielä hyväksymätön tulos-

laskelma osoittaa voittoa 693 €. 

Hyvä lopputulos saavutettiin pää-

osin Paakkasen Sanomien paino- 

ja jakelukuluja karsimalla. Ensi 

kesänä pyrimme järjestämään 

varsinaisen sukukokouksen pe-

rinteisesti heinäkuun alun viikon-

loppuna. Toivottavasti olemme 

silloin vapaita kokoontumaan ja 

pystymme tapaamaan toisiamme 

ihan kasvotusten samassa tilai-

suudessa laajalla joukolla!  

  Suuri osa jäsenistöstämme asuu 

Lohjan ympäristössä ja se on si-

ten toki luonteva kokouspaikka, 

mutta kuulisimme myös teiltä 

mielellään ehdotuksia kokous-

muodosta ja mahdollisista pito-

paikoista. 

  Sukuseura tulee edelleen jatka-

maan yhteistyötään kotiseutumat-

koissa Yläsommeen-Porlammin 

nuorisoseuran kanssa. Pääs-

täänkö ensi kesänä Karjalaan on-

kin sitten jo kokonaan toinen ta-

rina. Siitä kerromme varmaankin 

lisää viimeistään ensi kevään leh-

dessä. 

  Hallitus valmistelee seuraavaan 

varsinaiseen kokoukseen ehdo-

tusta siirtyä jäsenmaksuissa ruo-

kakuntakohtaisuudesta henkilöjä-

senyyteen perustuvaan jäsenmak-

suun. Tämä ei sinällään tarkoita 

sääntöjen muutosta, koska sään-

töjemme 4 §:n mukaan ”Sukuseu-

ran jäseneksi voidaan hyväksyä 

jokainen 18 vuotta täyttänyt 

henkilö, joka isän tai äidin puo-

lelta on sukuun kuuluva tai avio-

liiton kautta siihen liittynyt” ja 6 

§ mukaan ”Sukuseuran jäsenen 

tulee suorittaa varsinaisen suku-

kokouksen toimikausittain vah-

vistama jäsenmaksu”. Muistis-

sani ei ole miksi aikoinaan pää-

dyttiin tuohon nyt käytössää ole-

vaan ”ruokakuntakohtaiseen 

maksuperusteeseen”.  Aikojen 

kuluessa ruokakunnat ovat hajon-

neet eikä osoiterekisterimme ole 

pysynyt enää ajan tasalla. Siksi 

nyt lienee oikea aika tehdä muu-

tos.  

  Yhdistyslain mukaan jäseneksi 

pitää liittyä ja hallitus valmistelee 

parhaillaan käytännön järjestelyä 

siitä, miten jäseneksi liittyminen 

olisi mahdollisimman yksinker-

taista. Tämä edellyttää toki aika 

paljon työtä jäsenrekisterimme 

ajantasaistamisessa. Sukuseuran 

lehti on nykyään postitettu jäsen-

maksun perusteella noin 120 ruo-

kakunnalle, joten potentiaalisia 

jäseniä lienee ainakin toinen mo-

koma. Toivommekin teidän kan-

nustavan lähisukulaisianne seu-

ran jäseniksi.  

Mukavaa joulun ja 

talven odotusta!  

Markku

Arvoisa Virolaisen sukuseuran jäsen!   

Maksamalla jäsenmaksun tuet sukuseuramme toimintaa. Jäsenmaksun maksamisella varmistat Paakka-

sen Sanomien tulemisen jatkossakin postin mukana itsellesi sekä ääni- ja puheoikeuden sukukokouk-

sessa. Huomatkaa, että vuosimaksu 20 € on perhe-/ruokakuntakohtainen. Lisää maksun viestikenttään 

niiden henkilöiden nimet tai ruokakunta, joita maksu koskee. 

Maksuohjeet: 

Saajan tilinumero:  FI39 5236 0440 0529 05 

Saajan nimi: Virolaisen sukuseura Lohja 

Viesti: Jäsenmaksu 2021/2022 sekä henkilöiden nimet tai ruokakunta 

Eräpäivä: 31.12.2021 
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In memoriam 
 

Pertti Kunttu 
ansioitunut sukututkija  

Virolaisen sukuseuran aktiivinen 

jäsen Pertti Kunttu kuoli Lohjalla 

4.7.2021 vaikean sairauden uuvut-

tamana. Pertti oli 74-vuotias, synty-

nyt 23.1.1947 Lohjalla. Pertin van-

hemmat olivat Mikko Kunttu Vii-

purin maalaiskunnan Yläsommeen 

Rönältä ja Lyyli o.s. Sassi Viipurin 

maalaiskunnan Porlammin kylästä.  

  Evakkomatkat 1940-luvulla kul-

jettivat perheen Lohjalle. Lähes 

kaikki Yläsommeen ja Porlammin 

asukkaat löysivät uudet asuinsi-

jansa Lohjalta. Suurin osa sijoittui 

Lohjan maalaiskunnan puolelle, 

mutta Pertin perhe oli yksi har-

voista Lohjan kauppalaan asute-

tuista. Pertti on kertonut, että kaup-

palan puolella olleessa koulussa so-

peutuminen pienelle siirtolaispo-

jalle ei ollut aina ihan helppoa. Vie-

ras murre ja vieraat tavat koituivat 

monasti rasitteeksi. 

  Aikuisiällä yksi Pertin tärkeim-

mistä harrastuksista oli sukututki-

mus. Siihen soveltui loistavasti hä-

nen tarkka ja huolellinen luon-

teensa ja työskentelytapansa. Muis-

tamme Pertin kertoneen, että hänen 

kiinnostuksensa sukuseuran toi-

mintaa kohtaan kasvoi hänen 

omien lastensa syntymän ja kasva-

misen myötä. Lasten mukana huo-

masi oman kuulumisensa sukupol-

vien ketjuun. Vuosien mittaan 

Pertti ehti toimia monet vuodet 

oman sukuhaaransa edustajana Vi-

rolaisen sukuseuran johtokunnassa. 

  Suuri ponnistus ja suuriarvoinen 

työ Pertille 1980-luvulla oli suku-

tutkimuksen tekeminen Yläsom-

meen Virolaisten suvusta. Tämä 

tutkimus julkaistiin nimellä 

Yläsommeelainen sukukirja. Laajat 

ja huolelliset sukututkimukset 

Pertti teki myöhemmin isänsä su-

vusta Kuntuista ja äitinsä isän su-

vusta Sasseista. Monet meistä Per-

tin ystävistä saimme myös sivu-

tuotteina syntynyttä sukututkimus-

tietoa omista yläsommeelaisista ja 

porlampilaisista suvuistamme. 

 Pertin tieto ja osaaminen sukutut-

kimusalalta oli hämmästyttävää. 

Häneltä saattoi kysyä, omista kau-

kaisistakin sukulaisistaan ja useim-

miten vastaus löytyi välittömästi.  

  Pertti oli aktiivisesti mukana 

myös 1990-luvun alkupuolella el-

vytetyssä Yläsommeen ja Porlam-

min nuorisoseurassa. Toiminnan 

pääpaino oli aluksi historia- ja 

muistelokirjojen tekemisessä. Nuo-

risoseura julkaisi neljä vanhoja ko-

tikyliä käsittelevää kirjaa. Niissä-

kin tarvittiin Pertin huolellista työs-

kentelyä. Hänen työnsä pääpaino 

oli nytkin sukututkimuksessa. Su-

kututkimuksia varten Pertti pereh-

tyi myös Viipurin maakunta-arkis-

ton käyttöön. Muistamme monet 

Yläsommeen ja Porlammi kotikylä-

matkat ja Pro Monrepos-yhdistyk-

sen matkat, joille Pertti lähti mu-

kaan, mutta jäikin Viipurissa pois 

muiden matkasta ja jatkoi itsekseen 

tutkimaan Maakunta- arkiston tie-

toja. Toki Pertti oli mukana lukui-

silla kotikylämatkoillakin. Kierte-

limme kyläkartat käsissämme sekä 

Yläsommeen että Porlammin Kes-

kikylällä, Rönällä, Jaatispäässä…  

  Nämä yhteiset muistot säily-

tämme mielissämme. Muistamme 

lämmöllä ystäväämme Perttiä ja 

ajatuksemme ovat mukana Pertin 

läheisimpien, Leenan, Juuson ja Ju-

lian elämässä.  

Pirkko Vahvelainen ja 

Eero Kunttu  

Kirjoittajat ovat Pertti Kuntun ystäviä   

Virolaisen sukuseurasta ja Yläsommeen 

Porlammin nuorisoseurasta.

Kotiseutukirjoja edullisesti 
Virolaisen sukuseuran kymmenen en-

simmäistä toimintavuotta kuluivat suu-

relta osin sukututkimuksen teossa ja su-

kukirjan suunnittelussa. Vuosien kulu-

essa teos kuitenkin laajeni vähitellen su-

kukirjasta Yläsommeen ja Porlammin ky-

läkirjaksi niin että vuoden 1995 kevättal-

vella sukuseura päättikin luovuttaa vas-

tuunsa kyläkirjaksi kasvaneen kirjan te-

osta Yläsomeen Porlammin Nuorisoseu-

ralle. Tuota ja muitakin sukumme histori-

asta Yläsommeen Porlammin Nuoriso-

seuran kustantamia kotiseutukirjoja on 

vielä muutamia jäljellä edullisesti. 

KYLÄT SODASSA 

Kirja sisältää luettelot ja kuvat Yläsom-

meen ja Porlammin vuosien 1939-1944 

sotiin osallistuneista, niissä haavoittu-

neista ja kaatuneista (247 sivua). Teos si-

sältää kertomuksia henkilöiden omista 

sotamuistoista. Teos on valmistunut v. 

2003. Hinta 20 €. 
 

JUUREMME YLÄSOMMEESSA JA 

PORLAMMISSA  

Kertomuksia ja kuvia Yläsommeen ja 

Porlammin kylien kaikista tiloista ja 

asukkaista vuoden 1939 tilanteessa (437 

sivua). Kirjassa on luetteloitu kaikki 

kylien 46 kantasukua kantaisineen. Tämä 

on kaikkien sukuseuralaisten ehdoton 

lähdeteos omien sukujuurien ja sukulai-

suussuhteiden selvityksessä. Teos on val-

mistunut vuonna 1997. Hinta 20 €. 

KOTIKYLIEN PERINTÖ Kirja sisäl-

tää kertomuksia ja kuvia Yläsommeen 

ja Porlammin kylien elämästä, elinta-

voista ja tapahtumista ennen sotia (235 

sivua). Hinta 20 €. 

Kirjoja voi tiedustella Kaija Virolaiselta 

puh. 040 5630517. Toimituksen tapahtu-

essa postitse hintaan lisätään postimaksu

Pertti Kunttu vastaanotti suku-

seuran standaarin. Suomen-

linnan Upseerikerholla vuo-

den 2015 sukukokouksessa.  
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Helmi Toikka 

Kun radio tuli meille 
 

Lapsuuden kotini sijaitsi Viipurin 

maalaiskunnassa, noin 16 km. 

Viipurista etelään, Porlammin ky-

lässä. Kotini lähellä oli entinen 

Porlammin hovin paikka, jota 

vielä silloinkin vanhat ihmiset sa-

noivat Hoviksi. Sen omisti siihen 

aikaan maanviljelijä Matti Ruti. 

  Hän oli joskus 20-luvunpuolivä-

lissä hankkinut kotiinsa silloisen 

radion, merkillisen kasan erilaisia 

vehkeitä. Talon silloisista asuk-

kaista ei ole enää ketään elossa, 

eikä kukaan muista tarkkaa vuosi-

lukua, milloin tämä olisi tapahtu-

nut. ”Sieltähä se sen kaupungista 

joltai toi”, sanoi talon emäntä, kun 

joku halusi tietää, mistä isäntä oli 

radion ostanut. Se radio on ollut 

mielessäni monet monituiset ker-

rat elämäni aikana, niin merkilli-

nen se varmaan on lapsen silmissä 

ollut. 

  Kamarissa oli ikkunan edessä 

sellainen tavallisen kokoinen 

pöytä ja se oli täynnä monenlaista 

purkkia, laatikkoa ja törikköä, 

käämiä ja lamppua. Eikä kaikki 

mahtunut pöydällekään, vaan 

pöydän allakin oli vielä aikamoi-

nen määrä niitä pörtikköjä. Lan-

koja kulki ristiin rastiin toisesta 

esineestä toiseen. Isäntä itse tai ta-

lon nuorempi poika, Otto, hääräsi 

koko ajan kuulokkeet korvissa 

siinä pöydän ympärillä ja käänteli 

ja väänteli milloin mistäkin koh-

dasta. Ihmettelimme, miksi sitä 

aina piti ruuvata, mutta ehkä siitä 

ei olisi muuten kuulunut sitäkään 

vertaa, mitä siitä kuului. 

  Muistelen, että se kuuluminen 

välillä loppui ja taidettiin sieltä 

tulla joskus pois ihan tyhjin toi-

minkin, kun ei mitään kuulunut. 

Muistelen, että kävin siellä jonkun 

vanhemman henkilön kanssa ju-

malanpalveluksia kuuntelemassa. 

Siinä kamarissa, jota sitten sanot-

tiinkin radiokamariksi, oli laitettu 

penkit niin kuin jotakin tilaisuutta 

varten laitetaan, poikki huoneen, 

että kaikki istuivat kasvot radioon 

päin. 

  Siihen aikaan, kun lastentunteja 

alettiin lähettää, opettaja oikein 

koulussa kehoitteli meitä lapsia 

menemään Rutille kuuntelemaan 

niitä lasten ohjelmia kun siellä on 

se ”raadio”. Emme saaneet ereh-

dyksessäkään sanoa radio, koska 

opettaja oli sitä mieltä että se on 

äännettävä raadio.  

  Muistelen, että se alkuperäinen 

radio silloin jossain vaiheessa oli 

vaihdettu jo sellaiseen, jossa oli 

kookas laatikko ja musta suuri 

torvi, niin kuin gramofoonissakin 

silloin oli, sekä isot akkuja muis-

tuttavat patterit. Eiköhän niitä 

akuiksi sanottukin. Joukolla siellä 

käytiin ja jonkinlainen raha kä-

dessä sinne mentiin. Eihän sitä tie-

tysti vanhempienkaan mielestä 

saanut mennä ilmaiseksi sellaista 

kallista laitetta kuuntelemaan. 

Senkin muistan, ettei niistä mei-

dän rahoistamme huolittu, vaan 

sanottiin, ettei se mitään maksa. 

  Ehkä noin vuonna 1926 oli 

Pentti ja Hilja Suursalmella kide-

kone. Samoihin aikoihin hankki 

Yläsommeessa kauppias Pekka 

Tetri myös radion. Muistan niin 

hyvin, kun jotkut naiset olivat 

ihan kauhuissaan, kun sellaisia 

kamalia koneita kylään hankittiin. 

Paasasivat ja juorusivat. Sanoivat 

pirun koneeksi, kun se kuulemma 

yöllä parhaiten kuuluikin. Olivat 

pahana, kun jumalanpalvelustakin 

sinne mennään kuuntelemaan. Ei 

se ainakaan mitään oikeaa juma-

lanpalvelusta voinut olla. Pahan-

hengen vehkeitä ne sellaiset olivat 

heidän mielestään. Taisi moni sa-

noa: ”En mene kuuntelemaan ja 

meille sitä ei tule”. 

  Taisi olla jo 30-luvun alussa, kun 

opettaja Eedla Korhonen osti sen 

”raadionsa”. Se oli jo paljon hie-

nompaa lajia, kuin ne Rutin ra-

diot. Siinä oli sellainen torvea vas-

taava laakea keltainen kiekko, 

jossa oli kolme keskeltä reunoihin 

liittyvää metallilistaa. Laatikko-

kin oli siinä jo aika sievä. Opettaja 

kuljetti sitä koulun puolellekin 

esim.         kouluradiotunneille. En 

ollut silloin enää koulussa, mutta 

nuoremmat ovat kertoneet. 

  Samoihin aikoihin tuli myös 

Paavo Sassille radio. Se oli vähän 

samantyyppinen kuin koulunkin. 

Ne olivat silloin jo sähköradioita. 

Vähitellen niitä sitten alkoi ilmes-

tyä useampiinkin taloihin. Kyllä 

se aina kylässä tiedettiin, kun jo-

honkin taloon ostettiin radio. 

  Vasta siinä 30-luvun puolivä-

lissä ne alkoivat enemmän yleis-

tyä. Niihin aikoihin se tuli sitten 

meillekin. Se oli Zenit Watram. 

Vain pieni laatikko, joka oli takaa 

auki. Silloin ei tarvittu enää torvia 

ja muita ylimääräisiä vekottimia. 

Vain antenni katolle ja töpseli sei-

nään. Se oli ikimuistoinen talvi-

nen iltapäivä, kun sitä odotettiin. 

Maanviljelyskauppa Viipurissa 

myi näitä radioita ja serkkuni, 

Myyryläisen pojat, Paavo ja 

Kauko välittivät niitä. He toivat 

sen meille ja laittoivat kuntoon. 

Niitä tuli useampiakin Porlampiin 

samoihin aikoihin. Lehmijärvellä 

Sassilla on vielä sellainen vuonna 

1936 käytössä. 

  Harvassa niitä radioita oli vielä 

siihenkin aikaan. Hinta oli oikeas-

taan aika korkea. Sellainen mak-

soi noin kahdentuhannen (2000) 

markan nurkilla. Rahanarvo taisi 

olla suunnilleen samanlainen kuin 

nykyään. 

  Olihan se hauskaa, kun se radio 

oli siinä tuvan seinällä laudallaan. 

Kyllä sitä viisaria pyöriteltiin, 

varsinkin alkuaikoina, etsien 

kaikki ulkolaisetkin asemat. Hy-

vin se kuului ympäri Euroopan. 

Musiikkiahan sitä enimmäkseen 

etsittiin. Tallinnasta ja Tartosta 

tuli aamuisin hyvää ajanviete- ja 

tanssimusiikkia. Eestiläistä ohjel-

maa kuunneltiin usein. Petros-

koista tuli sunnuntaisin iltapäi-

vällä, taisi tulla muulloinkin jotain 
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suomenkielistä ohjelmaa, jota jos-

kus salaa kuunneltiin. Niitä kiel-

lettiin kuuntelemasta. Olimme 

joskus koululla ja kuuntelimme 

jotain sellaista ohjelmaa. Eräs 

lause sieltä on jäänyt iäksi mie-

leeni: ” Kaikki maailman prole-

taarit, liittykää yhteen”. Sieltä tuli 

vain sellaista propagandaohjel-

maa. 

  Minun muistini mukaan juma-

lanpalveluksia sekä aamu- ja ilta-

hartauksia käytiin kylässä eniten 

kuuntelemassa. Silloin, kun 

meillä ei vielä ollut radiota, oli 

mamma melkein joka aamu Sas-

silla aamuhartaudessa. Suomalai-

nen aamuhartaus tuli aina varttia 

vaille yhdeksän Helsingin Van-

hasta kirkosta. Naapurin emäntä, 

Juvosen Anna-Liisa, oli siellä aa-

muhartautta kuuntelemassa sinä-

kin aamuna, kun venäläiset pom-

mikoneet menivät yli kamalalla 

jyrinällä, ja Viipurissa alkoi pauk-

kua, silloin kun talvisota alkoi. 

  Urheiluselostukset kiinnostivat 

myös paljon, erittäinkin miesvä-

keä ja nuoria. Musiikki oli siihen 

aikaan harvinaista ja sitä kuunnel-

tiin erittäin mielellään. Gramo-

foonikin oli silloin harvinaisuus 

maaseudulla. Kaikesta musiikista 

pidettiin, ainakin nuoret pitivät. 

Vanhemmat eivät halunneet kaik-

kea kuunnella. Naisten laulusta ei 

yleensä pidetty. Isälläni oli tapana 

sanoa, kun nainen lauloi: ”Onks se 

eksynt, ko se siel nii huhhoiloo?” 

Olihan niitä naisiakin muutamia, 

joiden laulua kuunneltiin, esim. 

altto-ja hyvät koloratuurilaulajat. 

Gerda Veneskosken kaikki var-

maan muistavat säestäjänä. Sil-

loin, kun meillä ei vielä ollut ra-

diota, kuulimme usein kesäiltoina 

musiikkia Rutilta, kun heillä oli 

ikkuna auki. Sieltähän ne melkein 

radion alkuajoilta ovat tulleet tun-

netuksi Malmstenit orkesterei-

neen ja hyvine lastenlauluineen ja 

iskelmineen.  Lastentunnit olivat 

tärkeitä ohjelmia lapsena sekä 

vielä silloinkin, kun oltiin jo 

aikuisia. Markus-setä kaura-

puurojuttuineen, Sokea-setä 

sekä Salme ja Juhani ovat hy-

vin muistissani. Myöhemmältä 

ajalta on jäänyt mieleeni oi-

kein erikoisesti eräs pikku-

poika, Orvo Kalevi Kontio, 

joka aina kummasti korosti sen 

viimeisen oon nimessään. 

Kouluradiotunnit, joissa Käk-

riäiset esiintyivät, kuunneltiin 

aina, vaikka silloin oltiinkin jo 

aikuisia. Pallen revyyt olivat 

niin hyviä ohjelmia, että jäl-

keenpäin ajatellen tuntuu, ettei 

niin hyvin ohjelmia osata enää 

tehdäkään. 

  Kuunnelmat kuunneltiin 

aina. Niistä on erikoisesti jäänyt 

mieleeni joskus 30-luvulla esitetty 

”Jääkuolema”, järkyttävä kuvaus 

ihmisistä jäälautalla. Kun tuli 

kuunnelma tai jotain muuta mie-

lenkiintoista ohjelmaa, voi olla 

aina joku vieras kuuntelija, usein 

moniakin. Naapureita kutsuttiin ja 

siitä pidettiin, että he kävivät.   

Olihan se ainakin yksi vakinainen 

illanistuja, Leinosen Matti, joka 

kävi vuoroiltoina meillä ja Sas-

silla. ja istui niin kauan, kuin oh-

jelmaa piisasi. Vanhemmat henki-

löt olivat tietysti kiinnostuneita 

uutisista. Iltauutiset tulivat kello 

10 ja sen jälkeen soitettiin 

Maamme-laulu. Se haluttiin en-

siaikoina aina kuulla. Se oli juh-

lallinen päätös päivälle. 

  Torstai-iltaisin oli Viipurin alue-

lähetys. Siitä ohjelmasta pidettiin. 

Se haluttiin aina kuunnella. 

  Kuuluttajilla oli varmaan suuri 

osuus sen ajan ohjelmissa. Sieltä 

ovat jääneet mieleeni Raaska Ra-

silainen ja jämerä-ääninen kam-

reeri Koponen. Yleisradion kuu-

luttajista muistan parhaiten Mar-

kus-sedän, Aleksis af Enehjelmin 

ja Kaisu Puuskan.  

  Jumalanpalvelukset sunnuntai-

sin kuunneltiin myös Viipurin ra-

diosta. Se tuli tavallisesti Viipurin 

tuomiokirkosta. Sieltä muistan ro-

vasti Karvosen (?) sekä pastori 

Kohosen, joka piti tunnin pituisia 

saarnoja.  

Kaksi kertaa satuin kuulemaan 

senkin, kun Mikko Reponen ko-

valla äänellä huusi kesken Juma-

lanpalveluksen: ”Tämä kirkko 

poltetaan ja tämä paikka hävite-

tään”. Ja niinhän se kävikin noin 

kolmen vuoden kuluttua. 

  Muistojen lokeroista nousee 

näitä mielikuvia, jotka eivät sieltä 

koskaan katoa, eivät ainakaan en-

nen kuin ajatus lakkaa toimi-

masta. Nämä ovat kaikki omia 

muistikuviani radion ensimmäi-

siltä vuosikymmeniltä. Niiden 

paikkansapitävyyttä ei voida tar-

kistaa, mutta minä olen sitä 

mieltä, että ne ovat paikkansapitä-

viä. 

  J.K Tämä on kopioitu kirjoituk-

sesta, jonka lähetin joku vuosi sit-

ten kirjoituskilpailuun ”Kun radio 

tuli meille”, suurin piirtein saman-

laisena. Kohta, jossa sanotaan, 

että Lehmijärvellä Sassilla on 

vielä vuonna 1936 hankittu radio 

käytössä, ei pidä enää paikkaansa. 

Heillä on ollut nyt jo muutaman 

vuoden uusi radio 

Hyvinkäällä 25.lokakuuta 1984 

           Helmi Toikka.

Radio vuodelta 1936, Sparton 827X. 

Kuva on poimittu internetistä 24.10.2021 
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Reissukertomus helmikuulta 2021

Suomalaisetovat tunnetusti hiih-

tokansaa ja viime talvena meitä 

kaikkia suomalaisia hemmoteltiin 

hyvällä lumimäärällä, jopa Etelä-

Suomea myöten. Omat ja reissu-

kaverini hiihtokokemukset ovat 

peruskouluajoilta, jolloin kesät 

olivat kuumia ja talvet runsaslu-

misia. 

  Koulussa meillä muutamalla 

reissaajalla hiihtokilpailut olivat 

pakkopullaa, mutta vapaa-ajalla 

kilometrejä saattoi hiihdellä 

omaksi iloksi useampiakin ja näin 

ollen lukeudutaan varmasikin 

kuntohiihtäjiin. 

  Olin jo muutamia vuosia sitten 

lukenut Lieksan paikallislehdestä 

jutun, jossa kerrottiin paikallisalu-

een yrittäjien yhdistäneen voi-

mansa Äksyt Ämmät konseptin 

alle. Konsepti täytti tänä vuonna 

20 vuotta. Nimi sinänsä herättää 

hilpeyttä, mutta kiinnostustakin; 

pärjätäkseen maaseudulla pitää 

kehittää jotain nasevaa ja mielen-

kiintoa herättävää. 

  Päätimme kahden lapsuuden ys-

täväni kanssa jo viime kesänä, että 

varataan matkat Äksyjen Ämmien 

järjestämälle Piirakkahiihdolle, 

joka kulkisi Nurmeksen Valti-

mosta läpi metsien ja jäisen Pieli-

sen selkien Nurmeksen Männik-

kölän Pirtille. Matkassa kiinnosti 

lähinnä karjalaiset ruoat ja liikku-

misen riemu omaan tahtiin sekä 

se, ettei tavaroita tarvinnut kantaa 

mukana, vaan ne kuljetettiin jär-

jestäjän puolesta majatalosta ma-

jataloon. 

  Varatessa emme osanneet arvata 

nykyistä pandemiatilannetta, jo-

ten tiedusteltiin hiihtoajankohdan 

lähestyessä majoituskohteista, ot-

tavatko meidät vastaan ja suos-

tuivathan he meidät vastaanotta-

maan, tosin ehdoton ehto oli; ai-

noastaan terveinä ilman flunssan 

oirettakaan voitaisiin mennä.  

  Reissuun lähdettiin 

junalla, toiset Hel-

singistä ja toiset Hy-

vinkäältä. Junamatka 

kulki leppoisasti Jo-

ensuuhun, jossa 

meillä oli majoitus 

yön yli. Saman päi-

vän aikana emme eh-

tineet Joensuusta 

Valtimoon lähtevään 

bussiin, joten 

jäimme ihailemaan 

Pohjois-Karjalan 

”pääkaupunkia” Jo-

ensuuta. Silloisen 

pandemiatilanteen 

vuoksi useammat 

museot olivat kiinni 

samoin Taito Kortteli, mutta kirk-

koon päästiin sisälle. Ruokailu 

onnistui torin laidalla olevassa ra-

vintolassa. 

  Matka jatkui seuraavana aamuna 

bussilla Valtimoon, jonne saa-

vuimme illan hämärtyessä. Bussi 

jätti meidät keskelle erämaisemaa 

ison tien varteen, jonka lähellä si-

jaitsi Puukarin Pysäkki. Kiireessä 

bussikuski jätti yhden ylimääräi-

sen kassinkin, jonka kannoimme 

majapaikkaan ja jossa emäntä al-

koi selvitellä, että miten saataisiin 

kassi oikealle omistajalle.  

  Omistaja löytyikin ja meidät oh-

jattiin majoituspaikkaan. Illalla 

nautiskelimme vanhan emännän 

lämmittämistä löylyistä ja pitkään 

kypsytetystä lihapadasta. Seuraa-

vana aamuna runsaan aamiaisen 

jälkeen pääsimme hiihtomatkaan 

eväiden kanssa. 

  Ensimmäinen hiihtoetappi kulki 

yli vaaramaiseman, pelloilla ja 

metsissä. Matkalla pysähdyimme 

kodalla, jossa sytytimme nuotion 

ja grillasimme makkarat. Hiihto-

kilometrejä kertyi noin 15 km ja 

saavuimme Laitalan Lomiin ilta-

päivän puolella. 

  Laitalan Lomissa emäntä otti 

meidät vieraanvaraisesti vastaan 

ja kertoi saunan olevan jo lämpe-

nemässä. Paikasta jäikin mieleen 

iso lämmin sauna, jossa takka oli 

sijoitettu vilvoitteluterassille.  

  Seuraavana aamuna lähdimme 

matkaan hieman erilaisissa tun-

nelmissa. Ensimmäinen hiihto-

päivä oli aurinkoinen, mutta toi-

nen päivä valkeni tuiskuisena ja 

kylmänä. Päätimme kuitenkin 

lähteä matkaan hiihtäen, kun 

emäntä vakuutteli meille, että 

matkalta voidaan tulla hakemaan. 

Toinen hiihtopäivä oli myös pisin 

kaikista, joka jäi pyryn ja tuiskun 

vuoksi osittain hiihtämättä. Yh-

dessä tuumin tilattiin noutokyyti 

taipaleen varteen, kun loppu-

matka olisi kulkenut järven jäällä. 

  Kyyti kuljetti meidät majatalo 

Pihlajapuuhun, joka on aiemmin 

toiminut kouluna. Koulun luokat 

oli kunnostettu majoitushuoneiksi 

ja ruokasali ravintolaksi. Tänne 

majapaikkaan olivat yrittäjät saa-

neet vieraaksi toimittajia maakun-

talehti Karjalaisesta. Juttu on siis 

luettavissa myös Karjalaisen 

26.2.2021 painoksesta.   

Hiihtoseurue lähdössä majatalo Pihlaja-

puun pihalta kohti Männikkölän Pirttiä. 

Kuvassa Virpi Kiiskinen, Sanna Leminen, 

Marjaana Rautelin, Herra Kari Ryynänen 

ja eräopasopiskelijamme Maija. 
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 Viimeinen hiihtoetappi oli mie-

leenpainuvin, koska päästiin hiihtä-

mään paikallisen eräopasopiskeli-

jan opastamana ja matka kulki Pie-

lisen jäisellä selällä. Jäälle oli pai-

koitellen noussut vettä, joka lisäsi 

matkan jännitystä. Meille vakuutel-

tiin, että jää on riittävän paksua ja 

että oppaalla oli jääraappa mukana. 

Perille päästiin ennätysajassa Män-

nikkölän Pirtille, jossa tuoksuivat 

Porokylän leipomon kuuluisat 

karjalan piirakat. Kotiin pääsimme 

lähtemään seuraavana aamuna, jol-

loin meidät kuljetettiin Nurmeksen 

keskustaan bussille. Bussin lähtöön 

oli sen verran aikaa, että ennätimme 

tutustua myös Nurmeksen keskus-

taan. Bussi kulki Nurmeksesta Jo-

ensuuhun, josta pääsimme saman 

päivän aikana junalla Etelä-Suo-

meen. 

  Reissu oli yksi mieleen painuvim-

mista, jonka olen tehnyt koti-

maassa. Kaikki oli järjestetty am-

mattitaidolla ja meidät otettiin vas-

taan lämpimästi ja saimme syödäk-

semme ja juodaksemme, jolloin 

hiihtomatkatkin taittuivat yhtä päi-

vää lukuun ottamatta mukavasti.  

Toisaalta säähän me emme pysty 

vaikuttamaan, mutta karjalainen ilo 

oli se, joka tarttui ja matkaa 

voimme suositella toisillekin. Hiih-

tokilometrejä kertyi yhteensä sata-

kunta.            Virpi 17.5.2021 

Anja Vuoristo 90 vuotta 

Anja täyttää 18. joulukuuta  2021 

90 vuotta. Mahtava ja kunnioitet-

tava ikä! Tähän aikaan mahtuu kai-

ken näköistä. Anja on kertonut    

paljon nuoruudestaan ja lapsuu-

den perheestään. Anja ehti olla iso-

isäni kanssa naimisissa myös yli 60 

vuotta. Itse parhaiten tiedän An-

jasta 28 vuoden ajalta paljon ja 

Anja minusta sitäkin enemmän. 

Hän on rakas isoäitini, joka on aina 

pitänyt huolen lapsistaan ja lapsen-

lapsistaan ja nyt vielä lapsenlapsen-

lapsistaan.  

  Lapsuudessa olin pal-

jon isovanhemmillani 

ja Anja touhusi paljon 

kanssani ja opetti asi-

oita.  Lapsuudesta asti 

olemme olleet läheisiä 

ja olemme vieläkin. 

Anja on tukenut vai-

keissa asioissa ja hä-

nen puoleensa on voi-

nut aina kääntyä. On 

ollut rikkaus kasvaa, 

Anja, opetuksiesi ää-

rellä.  

  Ja nyt myös oma tyttä-

reni saa kokea aina ter-

vetulleen mummolan ja 

olla välittävän ja tuke-

van kotisi äärellä, mil-

loin vain haluaa. 

  Paljon onnea 90-vuo-

tias ikinuori mummi! 

Toivottavasti saamme 

nauttia seurastasi vielä 

pitkään. Olet rakas. 

 Hanna Tarkkonen

 

Anja Vuoristo 

nuorempana 

 

Sukutietojen keruu 

Sukuseuramme yhtenä tehtävänä on kerätä ja arkistoida sukua kos-

kevaa tietoutta. Toteutimme vuonna 2016 kyselyn, jossa ke-

räsimme sukujen tietoja päivitystä varten. Tästä kyselystä on jo ai-

kaa ja hallituksen kokouksessa 13.11.2021 päätimme toteuttaa ky-

selyn uudestaan. Jos olet lähiaikoina vastannut kyselyyn niin ei tar-

vitse uudelleen sitä tehdä. Sukuseuramme tavoitteena on siirtyä 

perhekohtaisesta jäsenmaksusta jäsenkohtaiseen maksuun koska 

sukuseuramme kaikki tulot perustuvat jäsenmaksuihin. Tällä muu-

toksella turvaamme sukuseuran toiminnan jatkumisen. Tarvit-

semme siis teidän apuanne, jotta saamme jäsentiedot päivitettyä.  

  Sukutietojenne päivityksen voitte tehdä lomakkeella, joka on tä-

män lehden liitteenä. Kyselylomakkeen voi palauttaa postitse Jani 

Porkalle os. Kirvuntie 40 A 02140 Espoo. Kyselyn voi myös täyt-

tää sukuseuran nettisivuilla. Kiitoksia jo etukäteen! 

Ritva Voivala 

 

Paakkasen Sanomat toivottaa lukijoilleen  

rauhallista joulun aikaa sekä onnea ja menestystä  

uudelle vuodelle 2022! 


