
 

 

Paakkasen Sanomat 
          Virolaisen sukuseuran lehti nro 46   1/2021 

 
 

 

Hyvät Sukuseuralaiset, toivottavasti voitte kaikki hyvin! 

Vuodet 2020 ja 2021 jäävät koronavuosina var-

masti meille kaikille mieleen poikkeuksellisina ai-

koina. Mitä muuta teille tästä ajasta jää mieleen 

kuin tuo surullisen kuuluisa COVID-19-koronavi-

rus? 

  Johtokunnassa opimme ainakin järjestämään etä-

kokouksia. Kesän 2020 kotiseutumatka piti pe-

ruuttaa. Opimme myös olemaan tapaamatta lähei-

siä ihmisiä. Opimme hankkimaan viikon ruuat ker-

ralla. Olimme hetken saarroksissa Uudellamaalla. 

Opimme käyttämään kirurgisia maskeja ja pitä-

mään etäisyyttä toisiin ihmisiin.  

  Sukuseuramme johtokunta joutui muuttamaan 

toimintaansa niin että vuonna 2020 kokoukset pää-

osin peruutettiin ja nyt 2021 kokoukset on toteu-

tettu etäyhteyksillä. Olemme tämän kevään 

Teams-etäkokouksissa yksimielisesti päättäneet 

seuraavista säännöistämme poikkeavista toimen-

piteistä: 

• Ensi kesän varsinaisen sukukokouksen pitoa 

siirretään vallitsevan koronatilanteen aiheut-

taman epävarmuuden vuoksi vuodella eteen-

päin kesälle 2022. 

• Teemme nyt keväällä 2021 normaalin touko-

kuun loppuun päättyvän toimikauden 2020-

2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

toiminnantarkastajien tarkastettavaksi kesä-

kuun alussa. 

• Tämän tilinpäätöksen varsinainen yleisko-

kouksessa tehtävä hyväksyntä jää kesän 

2022 kokouksen päätettäväksi. 

• Nykyinen puheenjohtaja ja johtokunta jatka-

vat ”toimitusjohtokuntana” kauden 2021-

2022 noudattaen kesän 2020 varsinaisen ko-

kouksen päätöksiä. 

• Toimintaa jatketaan vuonna 2021 - 2022 

edellisen hyväksytyn toimintasuunnitelman 

ja talousarvion mukaisesti. 

• Keväällä 2022 tehdään tilinpäätös yhden 

vuoden toiminnasta ja kutsutaan varsinainen 

sukukokous koolle heinäkuussa 2022. 

• Tiedotamme muutoksista jäsenistölle Paak-

kasen Sanomissa ja verkkosivuillamme ke-

säkuun 2021 puoliväliin mennessä. 

  Nämä tekemämme päätökset olemme lähettä-

neet hyväksyttäväksi toiminnantarkastajillemme 

Hilkka Hyrkölle ja Antti Jaatiselle. He molem-

mat hyväksyivät ne ehdottamassamme muo-

dossa.   

  Vallitsevassa tautitilanteessa emme voi oikeas-

taan mitään muuta kuin noudattaa meille annet-

tuja ohjeita ja pitää huolta itsestämme ja lähei-

sistämme. 

Hyvää kesää toivottaen  

Markku

 

     

Muistutus jäsenmaksusta  

Maksamalla jäsenmaksun tuet sukuseuramme 

toimintaa. Jäsenmaksun maksamisella varmistat 

Paakkasen Sanomien tulemisen jatkossakin pos-

tin mukana itsellesi sekä ääni- ja puheoikeuden 

sukukokouksessa. Huomatkaa, että vuosimaksu 

20 € on perhe-/ruokakuntakohtainen. Lisää mak-

sun viestikenttään niiden henkilöiden nimet tai 

ruokakunta, joita maksu koskee.  

Maksuohjeet: 

Saajan tilinumero: FI39 5236 0440 0529 05 

Saajan nimi:       Virolaisen sukuseura Lohja 

Viesti: Jäsenmaksu 2020-2021sekä     

henkilöiden nimet tai ruoka-

kunta 

Paakkasen Sanomien toimituskunta 

Virpi Kiiskinen 

puh. 050 542 2309 (iltaisin), 

virpi.kiiskinen@gmail.com  

Katariina Lahtinen  

puh. 044 751 6668, 

katariina.lahtinen@aspa.fi 

Painatus Raija Joutseno  

puh. 040 5067851, 

raija.joutseno@tilipalvelujoustava.fi 
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Pirkko Vahvelainen 

 

Talvisodan aika Yläsommeen kylässä 

   Kertomus on julkaistu Karjala-lehdessä 20.4.2000 

 

Yläsommeen ja Porlammin Nuori-

soseura järjesti 18. maaliskuuta 

2000 Lohjalla talvisodan päättymi-

sen 60-vuotismuistojuhlan. Talvi-

sodan syttymisen ja Yläsommeen 

taisteluiden välistä aikaa on muis-

tellut Sakari Virolainen. Sakari oli 

talvisodan syttyessä 17-vuotias, 

asui kotona Yläsommeessa ja kävi 

linnoitustöissä aina vuodenvaih-

teeseen asti. Väliaseman taisteluita 

on muistellut Aarne Nikkanen. 

Aarne on Ässärykmentin veteraa-

neja. Hän taisteli itse Yläsom-

meessa helmikuussa -40. 

Kylä tyhjenee 

Reservipataljoona ERP 2 oli 

Yläsommeen kylässä tekemässä 

linnoitustöitä ja sotaharjoituksissa 

aina talvisodan aattopäiviin 27. 

marraskuuta asti. Kun reserviläiset 

lähtivät, kylä hiljeni ja jäi ikään 

kuin odottamaan tulevia vakavia 

aikoja. Jo 30. marraskuuta pommi-

koneet alkoivat jyrrätä yli kylän 

matkalla pommittamaan Viipuria. 

Talvisota oli syttynyt.  

  Vajaan viikon kuluttua, itsenäi-

syyspäivänä 1939 ryhdyttiin 

Yläsommeessa ja Porlammissa en-

simmäiseen evakuointiin. Kylistä 

lähtivät lapset, vanhukset ja huo-

nokuntoisemmat kyläläiset. Kar-

jaa, ennen muuta lehmiä lähdettiin 

viemään evakkoon joulukuun 10. 

ja 11. päivän tienoilla. Tämän toi-

sen evakuoinnin jälkeen kylään ei 

enää jäänyt kuin jokunen määrä 

miehiä ja hevosia. Miehet olivat 

lähinnä nuoria poikia ja vähän van-

hempia miehiä. Kylään jääneet 

miehet kävivät joko linnoitustöissä 

tai hoitelivat asioita omassa ky-

lässä. Pienkarjaa esimerkiksi 

ryhdyttiin jo teurastamaan. Osa 

kylän taloista oli tässä vaiheessa jo 

ihan tyhjillään miehet rintamalla ja 

naiset sekä lapset evakossa. 

Kauttakulkupaikka pääpuolus-

tuslinjalle 

Joulukuun puolivälin paikkeilla 

kylään alkoi tulla armeijan reservi-

läisjoukkoja. Ne kulkivat vain ky-

län lävitse, viipyivät ehkä päivän 

pari ja jatkoivat taas eteenpäin. 

Yläsommeen läpi kulki tieyhteys 

pääpuolustuslinjalle. Joulukuun 

20. päivän tienoilla kylän läpi kul-

keneiden joukkojen ja ajoneuvojen 

määrä lisääntyi silmin nähden. Sil-

loin valmisteltiin Kannaksen suur-

ta joulukuun 23. päivän hyök-

käystä. Tuo hyökkäys ei kuiten-

kaan kestänyt kuin päivän, vähän 

toista.  

  Vuodenvaihteen aikaan tuli mää-

räys, että Yläsommeen ja Porlam-

min kylät oli tyhjennettävä siviili-

väestöstä.  Molempiin kyliin jäi 

vain vajaan kymmenen miehen 

joukko nuoria suojeluskuntalaisia. 

He pitivät puhelinpäivystystä ja 

evakuoivat puimakoneita, polku-

pyöriä, ompelukoneita ja muuta 

kylien suurempaa irtaimistoa.  

  Tammikuun alkupäivinä Ylä-

sommeeseen tuli uusia linnoitus-

työmiehiä, Aution, Peron ja mui-

den lähikylien miehiä. Linjaa vah-

vistettiin Sotkojan varressa ja siitä 

eteenpäin Aution kylän suuntaan. 

Yläsommeen keskikylällä linnoi-

tustyömiehet kaivoivat erillisiä pe-

säkkeitä ennen muuta Myllymäen 

maastoon ja Hämäläisenmäelle. 

Toisessa suunnassa taas vasta 

Sommeen asemalla tehtiin enem-

män linnoitustöitä. Sinne tehtiin 

kiviesteitä, joita on vielä tänäkin 

päivänä näkyvissä. 

Ässärykmentti saapuu kylään 

Talvisodan pääpuolustuslinja mur-

tui vihollisen suuren ylivoiman 

alla Summan kohdalla helmikuun 

puolessa välissä ja joukot määrät-

tiin irtautumaan pääpuolustusase-

masta ja siirtymään väliasemaan. 

Yläsommee kuului väliasemaan. 

Myös Ässärykmentti, JR11 sai 16. 

helmikuuta käskyn irtautua pää-

puolustusasemasta ja sille annet-

tiin käsky miehittää Yläsommee 

17. helmikuuta. Joukot olivat Nuo-

raalla 17.–18. päivien välisenä 

yönä ja lähtivät sieltä kohti 

Yläsommeeta. JR 11:n miehet oli-

vat Yläsommeessa 18. helmikuuta, 

mutta samaan aikaan siellä olivat 

jo myös vihollisen joukot. Venä-

läisten painostus oli alusta alkaen 

kovaa ja Yläsommeeseen lähetet-

tiin heti myös muita suomalaisia 

joukkoja.  

  Varsinaisia asemia ei kylässä ol-

lut. Oli vain yksittäisiä puolen 

metrin syvyisiä kuoppia. Niitä yri-

tettiin kangella hakaten kunnostaa, 

mutta pakkanen oli kovaa ja tuntui, 

että kuopista irtosi vain "teelusi-

kallinen jääkkäistä maata".  Ässä-

rykmentin virallisten dokument-

tien mukaan suomalaisten asemat 

Yläsommeessa olivat ”metsäsaa-

rekkeella Paakkasen taloa vasta-

päätä”.  Kylän paikallistuntemuk-

sen mukaan asemat sijoittuivat 

kiertämään kylän keskustassa ole-

vaa Myllymäkeä. 

  Vihollisen hyökkäyspaineet ky-

lään kohdistuivat voimakkaimmin 

Aution kylän suunnasta kohti 
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Paakkasen taloa.  Uudet kujaset 

Paakkasen talon takana toimivat 

koko taistelun ajan vihollisen 

huoltoväylänä. Samanaikaisesti vi-

hollinen keskitti suuria joukkoja 

Ollilankankaalle ja suunnitteli 

myös siltä suunnalta läpimurtoyri-

tystä Yläsommeeseen ja Porlam-

piin. 

Ässärykmentti taistelee Yläsom-

meella 

Venäläisillä oli nyt selvästi kova 

kiire saada läpimurtoja aikaan 

myös väliasemassa. Tykistökeski-

tystä oli joka päivä aamusta iltaan. 

Vihollisen aseylivoima oli muser-

tava. JR 11:n järeimmät aseet oli-

vat kivääri ja konekivääri. Kun 

suomalaiset kerran ampuivat kone-

kiväärillä, ”ryssä antoi kymmenen 

kertaa tykillä takaisin”.  

  Muistelijamme, silloin 18-vuo-

tias Aarne Nikkanen, vapaaehtoi-

sena sotaan lähtenyt, Ässärykmen-

tin konekiväärimies toteaa: ” Kun 

kylään saavuttaessa oli pimeää ja 

nälkä ja pelottaa ja kun ensimmäi-

senä päivänä on asemissa ja tykis-

tötulta tulee koko ajan, kyllä siinä 

miettii, että mitä varten täällä ol-

laan ja mitä tämä sota on.” 

  Sotapäiväkirja kertoo esimerkiksi 

helmikuun 25.päivän tapahtumista 

näin: ” Jälleen kovaa tykistön kes-

kitystä koko päivän. Iltapäivällä 

tuli talon takaa Paakkasen talon 

edustalle kaksi hyökkäysvaunua ja 

50–60 miestä. Tiesivät tarkkaan 

suomalaisten konekivääriaseman 

ja kohdistivat siihen kovan tulituk-

sen. Komentaja hyppäsi toisen 

panssarivaunun katolle ja huusi 

ohjeita. Lähtivät manttelihelmat 

heiluen hyökkäykseen ja pääsivät 

suunnilleen 60 metrin päähän 

suomalaisten asemista ja pysähtyi-

vät siihen.” Tässä hyökkäyksessä 

kaatui noin 20 vihollisen sotilasta.  

  Samanaikaisesti Ässärykmentin 

kanssa Yläsommeessa taisteli mo-

nia muita taisteluyksiköitä. Vihol-

lisen ylivoimasta huolimatta ase-

mat saatiin täällä pidettyä, mutta 

sivustoilla tapahtuneiden läpimur-

tojen johdosta joukkojen oli vetäy-

dyttävä.  

Siirtyminen taka-asemiin 

Venäläisten ylivoima koko väli-

asemassa, niin miesten kuin asei-

denkin suhteen oli täysin murs-

kaava ja uusia joukkoja sekä lisää 

aseita tuli koko ajan. Lopullinen 

käsky suomalaisille joukoille ir-

tautua väliasemasta, niin Yläsom-

meessa kuin muuallakin annettiin 

27. helmikuuta. Joukot jättivät pa-

lavat kylät ja savuavat rauniot 

muistojen joukkoon. Taistelut siir-

tyivät nyt taka-asemiin. 

  Yläsommeen taistelut vaativat 

raskaat uhrit. Sotapäiväkirjan mu-

kaan jonain taistelupäivänä 

Yläsommeen alueen hangille kaa-

tui ”useampia kymmeniä miehiä”. 

Viimeisenä aamuna Yläsom-

meessa kaatui komentokorsulleen 

Ässärykmentin tukikohdan pääl-

likkö. Ässärykmentti kunnioittaa 

nimikkolaulussaan Yläsommeen 

taisteluissa kaatuneita tovereitaan 

sanoilla ”Yläsommeen veriset han-

get, niin moni jäi niille teille”. 

Talvisodan taistelut taka-asemissa 

jatkuivat vielä kaksi viikkoa, kun-

nes viimein 13. maaliskuuta saatiin 

rauha. 

***** 

Sukuseura on saanut Karjala-leh-

den toimitukselta luvan julkaista 

Paakkasen Sanomissa sen erilaisia 

artikkeleita ja kertomuksia. 

Pirkko Vahvelainen on Virolaisen 

Sukuseuran jäsen. Hän on aikoi-

naan toiminut Paakkasen Sano-

mien päätoimittajana, sekä tehnyt 

useita kirjoja. 

 

Huom! Kaikki Paakkasen Sanomien numerot ovat netissä sukuseuran kotisivuilla 

www.virolaisensukuseura.fi. Kannattaa käydä katsomassa! 
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ONKS SIUL TÄS TUTTUI? 

 
Virpi Kiiskinen kirjoittaa: 

Seuraavat kuvat ovat löytyneet Aino Urosen, edesmen-

neen isoäitini valokuva-albumista. Löytyneestä valo-

kuva-albumista tunnistettiin muut kuvat, mutta nämä 

kuvat jäivät mysteeriksi. 

  Kuvia on näytetty myös Aino Urosen elossa olevalle 

pojalle, Paavo Uroselle. Meillä, tällä hetkellä elossa 

olevilla lähisukulaisilla, ei ole mitään käsitystä mistä, 

milloin ja miten kuvat on otettu. 

   Olisimme ilahtuneita, jos kuvista herää jotain muis-

toja tai tunnistatte jonkun kuvista tai tiedätte kuvista 

jotain. 

  Olkaa yhteydessä lehden toimitukseen tai suo-

raan virpi.kiiskinen@gmail.com. 

Keväisin terveisin Virpi    Kuva 1

  Kuva 2       Kuva 3          

 

Kotiseutukirjoja edelleen saatavissa edullisesti  

Virolaisen sukuseuran kymmenen ensimmäistä toiminta-
vuotta kuluivat suurelta osin sukututkimuksen teossa ja su-

kukirjan suunnittelussa. Vuosien kuluessa teos kuitenkin 

laajeni vähitellen sukukirjasta Yläsommeen ja Porlammin 
kyläkirjaksi niin että vuoden 1995 kevättalvella sukuseura 

päättikin luovuttaa vastuunsa kyläkirjaksi kasvaneen kirjan 

teosta Yläsommeen Porlammin Nuorisoseuralle. Tuota ja 

muitakin sukumme historiasta Yläsommeen Porlammin 
Nuorisoseuran kustantamia kotiseutukirjoja on vielä muu-

tamia jäljellä edullisesti. 

KYLÄT SODASSA 20 € 
Kirja sisältää luettelot ja kuvat Yläsommeen ja Porlammin 

vuosien 1939-1944 sotiin osallistuneista, niissä haavoittu-

neista ja kaatuneista (247 sivua). Teos sisältää kertomuk-

sia henkilöiden omista sotamuistoista. Teos on valmistu-
nut vuonna 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 sukulaisuussuhteiden sel-

vityksessä. Teos on valmistunut vuonna 1997. Hinta 20 €. 
 

KOTIKYLIEN PERINTÖ  

Kirja sisältää kertomuksia ja kuvia Yläsommeen ja Por-

lammin kylien elämästä, elintavoista ja tapahtumista en-
nen sotia (235 sivua). Hinta 20 €. 

 

Kirjoja voi tiedustella Kaija Virolaiselta puh. 040 

5630517. Jos toimitus tapahtuu postitse, niin silloin hin-

taan lisätään postimaksu. 

 

 Toimituskunta toivottaa virkistävää kesää 2021 kaikille sukuseuralaisille! 

Toivottavasti voimme kesällä 2022 tavata taas kesäkokouksen merkeissä! 
 


