
Paakkasen Sanomat 
 Virolaisen sukuseuran lehti n:o 48     1/2022 

Hyvät sukulaiset!
Korona ja sen mukaiset rajoitteet 

ovat leikanneet pahasti kaikkea toi-

mintaamme, jossa ihmiset tapaavat 

toisiaan ja ovat yhdessä suurem-

malla joukolla. Uskomme kuiten-

kin vakaasti, että tilanne on nyt 

muuttunut ja että lauantaina, ensi 

heinäkuun 9. päivänä, voimme taas 

kokoontua yhteen varsinaisen su-

kukokouksemme merkeissä. Tilai-

suuden kutsu ja ohjelma ovat toi-

saalla tässä lehdessä. 

  Sukuseuramme perustamisvai-

heen aktivistit olivat niitä, jotka oli-

vat eläneet Karjalassa. Nyt tuo su-

kupolvi alkaa olla kokonaan väisty-

mässä ja heidän työtään on jatkanut 

sodan jälkeen syntyneiden, nyt jo 

60-70-vuotiaiden joukko. Sukupol-

venvaihdos on taas väistämättä 

edessä. Nykyistä nuorempien su-

kuseuralaisten saanti mukaan toi-

mintaan on kuitenkin ollut haas-

teellista. 

  On kai vaan myönnettävä, ettei 

nykymuotoinen toimintamme ole 

houkutellut heitä mukaan, eikä 

meillä ole ollut ymmärrystä muut-

taa toimintamme sisältöä muuttu-

neiden tarpeiden mukaiseksi. Van-

himmat sukuseuralaiset ottaisivat 

tämän lehdenkin mieluiten vastaan 

perinteisesti paperille painettuna, 

mutta sen tuottamiseen seuralla ei 

enää ole varaa entiseen tapaan. 

Sähköiset väylät ovat tätä päivää, 

mutta niidenkin sisällön tuottami-

nen vaatii tekijöitä, silmiä, korvia 

ja sormia, joita ei ole nyt saatu mo-

bilisoiduiksi. Lisäksi nuo väylät 

muuttuvat jatkuvasti ja niiden käyt-

töön tarvittaisiin varmaankin meitä 

nykyisiä tekijöitä osaavampia nuo-

rempia sukupolvia. 

  Sukuseuran hallituksessa onkin 

käyty vakavaa keskustelua Paakka-

sen Sanomien vuosien 2022 ja 

2023 näköaloista. Meillä on tilillä 

varaa vielä ainakin tähän yhteen 

paperilehteen, mutta sen jälkeen 

lehden rahoitus on täysin riippuvai-

nen vuosittain kerätyistä jäsenmak-

suista. Sukuseuran hallitus tulee te-

kemään ensi kesän varsinaiselle su-

kukokoukselle esityksen siirtymi-

sestä henkilöjäsenyyteen perustu-

vaan malliin. Tämä tarkoittaa luo-

pumista nyt vallitsevasta ruoka-

kunnittain tapahtuvasta lehtien ja-

kelusta. Paperilehti tulisikin tällöin 

vain henkilökohtaisen maksetun jä-

senmaksun vastikkeena. Lehtien 

nettiversiot ja muukin sähköinen 

viestintä ovat toki edelleen kaik-

kien halukkaiden luettavissa. 

  Yhdistyksen jäsenyyttä ohjaa 

laki, jonka mukaan: ”Sen, joka tah-

too liittyä yhdistyksen jäseneksi, 

on ilmoitettava aikomuksestaan 

yhdistykselle. Jäseneksi hyväksy-

misestä päättää hallitus, jollei sään-

nöissä ole toisin määrätty”. Tulem-

mekin keräämään sukuseuran jä-

senhakemuksia sekä verkkosivuil-

lemme laadittavan jäsenanomus-

kaavakkeen että kesän kokouk-

sessa ja tulevissa Paakkasen Sano-

missa olevien lomakkeiden avulla. 

Toivommekin että mahdollisim-

man nopeasti täyttäisitte niitä, jotta 

osaamme postittaa tulevia syksyn 

Paakkasen Sanomia oikeisiin osoit-

teisiin.  

  Vuoden mittaan on hallituksessa 

käyty myös keskustelua tulevasta 

jäsenrekisteristä ja siitä, miten su-

kuseuran piirissä pidettävät luette-

lot ja tuotettavat julkaisut vastaavat 

nykyajan tietosuojavaatimuksia. 

Entistä useammin käy ilmi, että 

kaikki henkilöt eivät halua kuvi-

aan, lausumiaan tai kirjoituksiaan 

julkaistavaksi nettiympäristöissä. 

Sukuseuran julkaisujen hyviin käy-

täntöihin on nyt sisällytettävä se, 

että ennen kuvien tai lausumien jul-

kaisemista on varmistettava, ettei 

kellään asianosaisella ole mitään 

julkaisemista vastaan. Myös suku-

seuran jäsenluettelot ja sukuluette-

lot on laadittava tietosuojavaati-

musten mukaisesti. Tästä asiasta 

vastaa seuramme hallitus. 

  Sääntöjemme mukaan ”Sukuseu-

ran tarkoituksena on selvittää su-

vun vaiheita ja historiaa, vaalia su-

vun perinteitä ja edistää yhteenkuu-

luvuuden tunnetta jäsentensä kes-

kuudessa.” Tulevan jäsenrekisterin 

lisäksi tulemme keräämään ja yllä-

pitämään sukututkimusta palvele-

vaa sukuselvitystä niiden sukulais-

temme osalta, jotka ovat syntyneet 

Kuntun Pertin tekemien ansiokkai-

den teosten julkaisemisen jälkeen. 

Tulemme seuraavissa Paakkasen 

Sanomissa esittelemään kaikkien 

kantasukuhaarojemme nykytilaa 

sukutauluin. Sukutaulut avaavat 

kustakin sukuhaarasta sellaista tie-

toa, jota on mukava esitellä ystä-

ville, sukulaisille ja tuleville kasva-

ville suvun jäsenille. Niissä riittää 

toivottavasti tutkimista monen ky-

läilyreissun sisällöksi. Samalla su-

kupuiden ja sukuluetteloiden selaa-

minen avaa näkemään kytkennät 

muiden sukuhaarojen sukulaisiin. 

Tietojen keruu aloitetaan seuraa-

vassa sukutapaamisessamme ja sen 

jälkeen kunkin sukuhaaran edusta-

jat hallituksessa vastaavat keruusta 

oman sukuhaaransa osalta yhdessä 

jäsensihteerin kanssa. 

  Evakkoina, evakkojen lapsina ja 

lastenlapsina olemme varmaankin 

tunteneet myötätuntoa niiden uk-

rainalaisten tilanteesta, jotka ovat 

joutuneet sodan takia jättämään ko-

timaansa. Sukuseuramme hallitus 

teki päätöksen lahjoittaa SPR:n 

kautta rahallisen avustuksen heidän 

tukemiseensa. 

  Hyvää kesää kaikille, nähdään 

  kesäkokouksessa Lohjalla! 

Markku Virolainen 
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In memoriam 
 

Mikko Virolainen 
Lemin kunnallispolitiikan vahva mies 

Lemin kunnallispolitiikan 1970-80-

lukujen vahva mies, maanvilje-

lijä Mikko Virolainen, menehtyi 

lauantaina 19. maaliskuuta 92 vuo-

den iässä. 

  Mikko Aatos Virolainen syntyi 

Viipurin Uuraassa 8. marraskuuta 

1929. Suomenlahden rannalla si-

jainnut kotitalo piti jättää helmi-

kuussa 1940, kun Mikko oli kym-

menvuotias. 

  Äidin ja neljän lapsen evakko-

matka vei Taipalsaarelle isän sisa-

ren luo. Siellä ei viivytty kuin ke-

vät, sillä isä päästyään armeijasta 

osti perheelle talon Lemin Iitiästä. 

Jo toukokuussa he muuttivat Le-

mille. Isä kuoli kaksi vuotta myö-

hemmin, toinen veljistä kaatui jat-

kosodassa ja toinen muutti pois 

1960-luvun alussa; vastuu talosta 

siirtyi Mikko Virolaiselle. 

  Vaikka tilan rakennusten kunnos-

tamisessa oli työtä yllin kyllin, ai-

kaa jäi myös Iitiän yhteisille asi-

oille. Iitiään perustettiin vapaapalo-

kunta, kun Mikko Virolainen oli 

17-vuotias. Virolainen oli yksi pe-

rustajajäsenistä ja toimi vuosikym-

meniä sen hyväksi muun muassa 

tanssien järjestäjänä palokunnan 

tanssilavalla. 

  Koko Lemin ja naapurikuntienkin 

tuntemaksi Mikko Virolainen tuli 

kunnallispolitiikan kautta. Hänet 

valittiin Lemin kunnanvaltuustoon 

ensimmäisen kerran vuoden 1960 

vaaleissa. Kunnan luottamustehtä-

vät jatkuivat kolme vuosikym-

mentä. Ison osan siitä Mikko Viro-

lainen teki nokkamiehenä: kunnan-

hallituksen puheenjohtajana vuo-

sina 1973 -1974 ja 1977 -1980, 

kunnanvaltuuston puheenjohtajana 

1969-1972 ja 1981-1991. 

  Mikko Virolaisen puheen-

johtajavuodet olivat Lemin 

nopean kehityksen aikaa: 

Lemille syntyi teollisuutta, 

Kuukanniemen taajama pe-

rustettiin, kunta sai oman 

yläkoulun ja terveyskeskuk-

sen, väkiluku kasvoi kohis-

ten. 

  Monessa saavutuksessa 

näkyi Mikko Virolaisen kä-

denjälki: omalla – joskus 

jopa omavaltaisellakin – 

tyylillään ja peräänanta-

mattomuudellaan hän ajoi 

läpi lupia, avustusrahoja ja 

sopimuksia kotikuntansa 

kehittämiseksi. Siinä olivat 

apuna hänen kykynsä perehtyä asi-

oihin, hyvä neuvottelutaito ja toimi-

vat verkostot valtakunnan politii-

kassa. ”Jos ristiriitaisia asioita tu-

lee, niin älkää riidelkö, vaan jättä-

kää pöydälle. Miettikää jonkin ai-

kaa, siitä se selkenee. Riita voidaan 

ratkaista monta kertaa näin”, opasti 

hän muita päättäjiä Etelä-Saimaan 

haastattelussa marraskuussa 1999. 

  Kunnan ja maakunnan asiat vei-

vät Mikko Virolaisen pois kotoa 

niin usein, että aikaa kotitilan töihin 

piti ottaa yöstä ja yöunista. Kunnan 

luottamushenkilökortista laskettuna 

hän lähti kotoa Iitiästä ainakin tuhat 

kertaa hoitamaan Lemin asioita. 

  Vuonna 1985 puoliso Inkeri Viro-

lainen kuoli, ja samana vuonna 

Mikko Virolainen sairastui. Kah-

den selkäleikkauksen jälkeen hän 

teki talokaupat tyttärensä ja tämän 

puolison kanssa ja muutti asumaan 

Lemin kirkonkylään. 

  Lemin kunnanvaltuuston Mikko 

Virolainen hyvästeli joulukuussa 

1992, mutta toimettomaksi hän ei 

jäänyt. Työtä vanhusten hyväksi 

hän oli tehnyt jo pitkään niin kun-

nassa kuin Lemin Vanhustentuki -

yhdistyksessä. 

  Nyt Vanhustentuelle jäi enemmän 

aikaa: hän alkoi peruskorjata Vai-

nikkalantien asuntoja yksi kerral-

laan. 

  Myös Lemin Kotiseutuyhdistys 

oli Mikko Virolaisen sydäntä lä-

hellä. Hän toimi museon talonmie-

henä ja savusaunan lämmittäjänä. 

Myös muut yhdistykset saivat hä-

neltä aikaa: Lemin Eskot, Sotilas-

pojat ja Sotainvalidien Veljestuki. 

Jälkimmäisen toimintaan hänet tu-

tustutti uusi elämänkumppani Elvi 

Karppinen, jonka kanssa yhteistä 

taivalta ehti kestää yli 30 vuotta. 

Yhteisessä kodissa Mikko Virolai-

nen sai asua värikkään elämänsä 

loppuun saakka. 

Kaija Lankia 

 Mikko Virolaisen muistelmien 

kirjoittaja  

Mikko Virolaisesta on lisää kirjoi-

tuksia seuran nettisivuilla osoit-

teessa www.virolaisensukuseura.fi 

Mikko Virolainen Yhteissanomien haas-

tattelussa täyttäessään 60 vuotta vuonna 

1989.  

file:///C:/Users/Omistaja/OneDrive%20-%20Fransco%20Oy/Paakkanen/No%2048/www.virolaisensukuseura.fi
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Muistikuva Yläsommeen kesäpäivästä 

Kuumana, helteisenä heinäkuun 

päivänä, palaavat mieleen, taas ker-

ran, vuosikymmenien takaiset 

muistot lapsuudesta ja nuoruudesta. 

Kotikylä, Yläsommee, elää muis-

toissa ihmisineen, eläimineen pie-

nine ja suurine tapahtumineen. 

  Tätä kylää ei enää ole. Mutta 

muistoissani tavoitan heinäkuisen 

päivän tunnelman sellaisena, kun 

sen elin lapsena Karjalassa. Kylän 

perällä, korkealla mäellä, oli koti.  

Niin, oli koti ja perhe. Vaikka isä oli 

kuollut ollessani vain 6 kuukauden 

ikäinen, niin olihan mamma ja 

Aino-sisko. Oli myös Eeva-

mummo, perheen keskeisin hen-

kilö. Olivat sedät, Ale-, Joonas- ja 

Paavo-setä ja Mikko. Mikko oli 

myös setä, mutta vain viisi vuotta 

vanhempana tuntui paremminkin 

leikkikaverilta, kuin sedältä. Tosin 

Mikko joskus muisti arvonsa ja 

vaati veljensä tyttäriä kutsumaan it-

seään Mikko-sedäksi. Ja olivat 

vielä tietysti tädit Ida ja Marja-

Liisa. Näiden omaisteni ansiosta on 

lapsuuteni jäänyt mieleeni lämpi-

mänä, turvallisena ja onnellisena ai-

kana. 

  Kun muistelen Ylä-Sommeen ke-

siä, ensimmäiseksi tulee aina mie-

leen heinäaika, heinän tekoon liitty-

vät muistot. Vaikka työ oli raskasta, 

olen aina pitänyt heinäajasta. Mie-

lestäni niihin kesäisiin päiviin, kun 

heinää tehtiin Leppäsellä, on aina 

liittynyt jotain valoista ja iloista.  

  Leppänen oli kylästä parin kilo-

metrin päässä oleva alue, jossa oli 

usean talon niityt, heinämaat. Voi 

sitä tuoksua, joka levisi kukkivista 

apilapelloista tai samanaikaisesti 

suurilta alueilta niitetyn ja kuivuvan 

heinän tuoksua. Samoin voin muis-

taa ne äänet, jotka kuuluivat Leppä-

seltä, kun useamman talon pelloilla 

heinänkorjuu oli käynnissä. Oli vii-

katteiden äänet, naisten haravat pi-

tivät oman äänensä, luiskaamisen 

kilkutus varhaisessa aamussa.  

  Heinän korjuu kesti siihen aikaan 

1-2 viikkoa. Urosen talossa siihen 

osallistui koko väki, niin ehkä 

useimmissa kylän taloissa. Ennen 

töiden alkua kunnostettiin viikat-

teet. Haravat tarkistettiin, että 

kaikki piikit olivat tallella. Heinä-

pellolle mentiin uusissa, puhtaissa 

vaatteissa. Naisille oli ommeltu uu-

det vaaleat esiliinat ja leningit. Mie-

het olivat saaneet uudet housut ja 

pellavapaidat.  

  Miehet lähtivät heinäpelloille jo 

varhain aamulla ja naisväki saatu-

aan koti- ja karjatyöt hoidettua.  

Lapset menivät tietysti mukana, 

töitä tehtiin sitä mukaan, kun voi-

mat ja taidot lisääntyivät.  Edelli-

senä päivänä niitetty heinä korjat-

tiin seipäille kuivumaan. Seipäillä 

kuivunut heinä ajettiin latoihin, 

joita taloilla oli myös Leppäsellä. 

Sitä en muista oliko kaikilla ladoilla 

nimet, mutta Urosen ladoilla oli. 

Oli Haapalato, Anttilanlato, Tupa-

lato, ja Pienlato. Näistä ladoista sit-

ten tarpeen mukaan haettiin heiniä 

pitkin talvea.  

  Kun heinämaat olivat kylän ulko-

puolella, niin evästä vietiin mukana 

pellolle, ettei tarvinnut päivällä kul-

kea kotiin syömään ”puolpäiväl-

listä”. Eväs kuljetettiin mukana 

joko tuohikontissa tai jossakin 

muussa, puhtaassa pellavaisessa 

pussissa. ”Puolpäivällinen” syötiin 

jonkun ladon ovella ja ruokana voi 

olla leipää, voita, suolakalaa, mai-

toa ja ”hapamaitoa” (=piimää). Mu-

kaan oli varattu leivänkannikoita 

hevosille. Kaisalle ja Mantille an-

nettaviksi. Missään ei leipä ole 

maistunut niin hyvältä kuin 

heinäpellon pientareella. Tai olihan 

paimenessa ollessa mummon laitta-

mien eväiden syönti suurta nautin-

toa. Syömisen jälkeen koko joukko 

piti ruokalepoa. Ja sitten jatkuivat 

taas työt. Niitettiin, haravoitiin ja 

seivästettiin. Iltapäivällä saattoi ko-

tiin jäänyt Eeva-mummo tuoda hei-

näväelle kahvia, ”kohvia” se silloin 

oli. 

  Työtä jatkettiin iltaan asti. Toisi-

naan tehtiin pitempiä päiviä, toisi-

naan lyhyempiä. Päivien pituus 

riippui kulloisesta työtilanteesta. 

Naisten oli tietysti huolehdittava 

karjasta, palattava lypsyajaksi ko-

tiin.  Ja pienillä tytöilläkin oli oma 

tehtävä; oli syötettävä lampaat.  

  Eeva-mummo hoiti emännän teh-

tävät, ja kun iltanen oli syöty, oli 

leikin vuoro. Joko leikittiin kotona, 

Mikko opetti koulussa oppimiaan 

lauluja ja leikkejä kuten esim. 

”kopu-kopu-keppiä”. Tai sitten 

mentiin naapuriin Miks-sedälle 

(Mikko Uronen) Hiljan ja Lyylin 

kanssa kittilää tai nuoraa hyppää-

mään tai leikkimään kuurupiiloa. 

Oli myös hellittävä kissoja ja koiria. 

Koirat olivat minun. Mats-sedältä 

(Matti Uronen) saamia ja esiliinan 

helmassa kotiin ilman lupaa tuomia 

pentuja. Keskustelun ja muutaman 

kyyneleen jälkeen kävi aina niin, 

että Ale-setä sanoi: no – Elsa pitä-

köön nyt koiransa. 

  Niin sitten tuli ilta. Jokainen vuo-

rollaan sai askareensa tehtyä ja 

asettui hyvin ansaittuun lepoon. 

  Vanha talo ja sen suurperhe nuk-

kui herätäkseen taas uuteen, työteli-

ääseen päivään. 

Elsa Kunttu 

o.s. Uronen 
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Muistoissamme 
Kerttu Onerva Silvonen (o.s. Siiranto) 

s.  1.10.1929 Vahviala, Viipurin maalaiskunta 

k. 30.05.2020 Espoo 

Usean vuoden ajan sukuseuramme johtokunnassa aikoinaan toiminut 

Kerttu Silvonen menehtyi Espoon Leppävaarassa Elä ja Asu -Seniori-

keskuksessa 30.05.2020. Hänet siunattiin haudan lepoon Espoon Tuo-

miokirkossa 8.7.2020. Hän kuului Anna Porkan sukuhaaraan 

Kutsu 

Sukuseuran vuosikokous ja kesäjuhla 2022 
lauantaina 9.7.2022 alkaen klo11.00 

Pitopaikka: ravintola Hannes Vappulantie 235, 08700 Lohja 

Ohjelma: klo 11.00 ilmoittautuminen ja kahvi, klo 12.00 vuosikokous, klo 13.30 ruokailu 

Ruokailun hinnat: aikuiset 30 € ja lapset alle 12 vuotta 15 € (sisältää ruokailun ja ohjelman). 

Ilmoittaudu 15.6.2022 mennessä Raija Joutsenolle tai Maija Uroselle!  

raija.joutseno@gmail.com 040 506 7851 tai uronen.maija@gmail.com 040 778 7565

Kotiseutukirjoja edullisesti 
Virolaisen sukuseuran kymmenen en-

simmäistä toimintavuotta kuluivat 

suurelta osin sukututkimuksen teossa 

ja sukukirjan suunnittelussa. Vuosien 
kuluessa teos kuitenkin laajeni vähitel-

len sukukirjasta Yläsommeen ja Por-

lammin kyläkirjaksi niin että vuoden 

1995 kevättalvella sukuseura päättikin 

luovuttaa vastuunsa kyläkirjaksi kas-

vaneen kirjan teosta Yläsomeen Por-

lammin Nuorisoseuralle. Tuota ja mui-

takin sukumme historiasta Yläsom-

meen Porlammin Nuorisoseuran kus-

tantamia kotiseutukirjoja on vielä 

muutamia jäljellä edullisesti. 

KYLÄT SODASSA 

Kirja sisältää luettelot ja kuvat 

Yläsommeen ja Porlammin vuosien 

1939-1944 sotiin osallistuneista, niissä 

haavoittuneista ja kaatuneista (247 si-

vua). Teos sisältää kertomuksia henki-

löiden 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 kantaisi-

neen. Tämä on kaikkien sukuseura-

laisten ehdoton lähdeteos omien su-

kujuurien ja sukulaisuussuhteiden 

selvityksessä. Teos on valmistunut 

vuonna 1997. Hinta 20 €. 

KOTIKYLIEN PERINTÖ Kirja si-

sältää kertomuksia ja kuvia Yläsom-

meen ja Porlammin kylien elämästä, 

elintavoista ja tapahtumista ennen so-
tia (235 sivua). Hinta 20 €. 

Kirjoja voi tiedustella Kaija Virolai-

selta puh. 040 5630517. Toimituksen 

tapahtuessa postitse hintaan lisätään 

postimaksu. Kirjoja on saatavissa 

myös heinäkuun kesäpäivillä.
 

Kerttu Silvosen kuva Verkasaaren 

vesillä v. 1934 
 

Muistutus jäsenmaksusta!   

Maksamalla jäsenmaksun tuet sukuseuramme toimintaa. Samalla varmistat Paakkasen Sanomien tulemisen 

jatkossakin postin mukana itsellesi sekä ääni- ja puheoikeuden sukukokouksessa.  

Jäsenmaksu on 20 €/perhe- ja ruokakunta/vuosi. Lisää maksun viestikenttään niiden henkilöiden nimet tai ruo-

kakunta, joita maksu koskee.  

Maksuohjeet: 

Saajan tilinumero: FI39 5236 0440 0529 05. Saajan nimi: Virolaisen sukuseura Lohja 

Viesti: Jäsenmaksu 7/2021-7/2022 sekä henkilöiden nimet tai ruokakunta 

 

 

 

Paakkasen Sanomien toimituskunta 

Virpi Kiiskinen p. 050 542 2309 (ilt.) 

virpi.kiiskinen@gmail.com 

Karpalonkierto 51, 05810 Hyvinkää 

Katariina Lahtinen  p. 044 751 6668

katariina.lahtinen@aspa.fi  

Honkalantie 14, 08700 Lohja 

Pekka Hämäläinen  p. 0400 200 012 

pekka.j.hamalainen@gmail.com 

Säästäjänkatu 11 F 36, 33840 Tampere 

Raija Joutseno painatus p. 040 506 7851 

raija.joutseno@tilipalvelujoustava.fi 

Lövkulla 52, 03100 Lohja 

Erkki Franssila taitto  p. 050 581 6775 

erkkif@fransco.fi 

Ahomäentie 4 G, 00780 Helsinki 

Toimituskunta toivottaa lukijoille 

 hyvää kesää! 

mailto:raija.joutseno@gmail.com
mailto:uronen.maija@gmail.com

