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Toimittaj an kesäterveiset Pinsiöstä
Katselen työhuoneeni ikkunasta ke-

säistä maisemaa. Maisema on täynnä vih-
reää ja puron solina kuuluu avonaisen
tuuletusikkunan kautta työpöytäni ääreen.
Tä11ä kertaa istun työpöytäni ääressä en
tekemässä töitä, vaan kesälomalaisena
tekemässä harrastelijatoimittajan virkaa.
Tarkoitus olisi välittää teille hyvät lukijat
parhaimmat kesäterveiset uudesta
kotikylästäni Pinsiöstä ja samalla kertoa
viimeisen puolen vuoden aikana tapahtu-
neista sukuseuran asioista.

Keväiin ia kesiin aikana on tapahtu-
nut merkittäviä asioita liittyen sukuumme
kuten myös minun elämääni. Suku-
seurallemme on valittu tunnus, josta ker-
ron myöhemmin 1isää. Paljon julkisuut-
takin saanut Johannes Virolaisen elämäs-
tä kertova näytelmä sai ensi-iltansa ke-
säkuussa Aleksanterin teatterissa Helsin-
gissä.

Perinteisesti sukuseura järjesti mat-
kan Viipuriin, Yäsommeelle ja Porlampiin
kesäkuun alussa. Tästä matkasta Pirkko
Vahvelaisen tekemä matkakertomus on
lehden seuraavilla sivuilla. Minä taas olen
katsellut kesän puhkeavan ensi kertaa
omalle tontilleni jä puutarhaan. Olen ensi
kertaa elämässäni seurannut omien
tomaattieni kasvua siemenesti poiminut
oman maan mansikat talteen
pakastimeen ja hakenut salaatit kulhooru
en kaupasta, vaan omalta kasvimaalta.
Juuri tästä syystä joudun kirjoittamaan
näistä sukuseuramme tapahtumista
pöytäkirjoista, sähköposteista ja
internetistä saamieni tietojen perusteella
enkä itse paikalla olleen näkökulmasta.

Sukuseuran hallitus on valinnut ke-
vään kokouksessaan sukuseurallemme tun-
nuksen. Tunnuksen on suunnitellut jaana
Koskio. Puna-mustassa tunnuksessa on V-
aiheinen kuvio, jossa itätuulessa taipuvat
tähkät viittaavat suvun maanvil jelys-
taustaan. jaana Koskio on Martta os. Vi-
rolaisen ja Pietari Auvisen toiseksi van-
himman pojan Martin tytär. Jaana kertoo
kisaan osallistumisestaan seuraavaa: "
Kun näin Paakkasen Sanomissa kutsun
osallistua suvun tunnusvaakunan suunnit-
telukilpailuury a1'attelin että tässä asiassa
voisin antaa oman panokseni
sukuseuramme toiminnalle".

Kevään ja kesän aikana on tapahtu-
nut myös toinen merkittävä sukuumme
liittyvä asia. Johannes-näytelmä sai ensi-
iltansa Aleksanterin teatterissa kesäkuussa.
Näytelmän on käsikirjoittanut |ohannes
Virolaisen myös henkilökohtaisesti tunte-
neet Kirsti Manninen ja Tytti Isohookana-
Asunmaa. Sukuseuramme järjesti matkan
näytelmää katsomaan karjalaisten kesä-
juhlien aikaan noin neljänkymmenen hen-
gen voimin. Näytelmää esitetään vielä
syyskuun alussa K)zminlinnan kulttuurita-
lossa Kotkassa sekä lokakuussa Lauren-
tiussalissa Lohjalla.

Olen tuonut oman panokseni mu-
kaan sukuseuran nuorien "akti-
vointikampanjassa" viime vuosina. Minä
haluarL että sukuseura toimisi myös tule-
vina vuosina ennen kaikkea siksi, että uu-
det sukupolvet eivät unohtaisi mistä me
tulemme, keitä me olemme ia missä ovat
juuremme. Yhtenä tekona olen vienyt
sukuseuramme facebookiin. Ryhmåin nimi

on "Virolaisen sukuseura - Lohja". Toivon"
että kaikki tämän lukeneet facebookin jä-
senet liittyvät ryhmään niin näemme kuin-
ka paljon meitä on. Ja uuden sosiaalisen
median kautta opimme myös tuntemaan
toisemme-

Kirjoitustyöni keskeytyy ja puron
solina kohtaa aiatukseni iälleen. Katseeni
hakeutuu vehreyden joukkoon, joka tulvii
ikkunasta. On aika pysähtyä ja kuunnella.
Olla vaan. Toivon. että mvös teillä hwät
lukijat on mahdollisuus kaiken kiireen kes-
kellä pysähtyä ja nauttia Suomen suvesta,
sen antamasta lämmöstä ja valosta, par-
haimmillaan.
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Sukuseuramatkalla Viipurissa, Yläsommeess a jaPorlammissa
Maanantaina 7. kesäkuuta varhain

aamulla 41 Virolaisen sukuseuralaista
suuntaa kotiseutumatkalle kohti Viipuria"
Yläsommeeta ja Porlampia. Innostus on
korkealla matkan alkuhetkiltä asti. "Onpa
mukavaa taas lähtii yhes reissuu." "Näi
monta nuorta ihmistä matkas. Se on mu-
kava asia." "Kori on ainakii ostettava ia
luuta."

Säätiedotukset ovat uhkailleet sade-
kuurojen mahdollisuudella, mutta me us-
komme hyvään tuuriimme. "Sehä lupas
vaa kuurojen mahollisuutta, tuski niitä nyt
meijä tiel sattuu." ja kuinka ollakaaru ei
niitä "meiiä tiel satu" vaan saanune mat-
kata .kokd kahden päivän reissun mitä
mainioimmassa matkasäässä. Itikat kyllä
yrittivät alituiseen käydä kimppuunune,
mutta me olemme varustautuneet kuka
minkinlaisella myrkyllä.

Ensimmäisenä matkapäivänä
Viipurissa

Olemme lähteneet varhain ja niin-
pä olemme jo puolenpäivän jälkeen Vii-
purrssa. Koko enslmmatsen
matkapäivämme vietämme kierrellen
autolla Viiourin nähtäwvksiä katsomas-
sa. Matkanjohtajamme Räija Franssila on
järjestänyt meil le Viipuri-keskuksesta
paikallisoppaan.

Näemme vanhan raatihuoneen to-
rin ja siellä seisovan Torkkeli Knuutinpojan
patsaan, vasta kunnostetun Pietari Suu-
ren aukion, Vanhan Tuomiokirkon rauni-
ot. Vierailemme Alvar Aallon suunnitte-
lemassa Viipurin kirjastossa ja Viipurin
maaseurakunnan sankarihautausmaalla
lepäävien vainajien muistomerkillä. Lin-
naan tutustuminen jätetään seuraavaan
päiväär; että ehditä?in tehdä niitä tärkei-
tä ostoksia Kauppahallista.

Yhteistä iltaa vietetään, vanhan ta-
van mukaan, Pyöreässä Tornissa,
"Pyöreen Tornin hämärässä, pöydässä
niin hilpeässä..." Yritetään jo heti alku-
illasta haastaa mahdollisimman paljon sillä
tiedetään vanhastaan, että kun musiikki
alkaa soida, keskustelu käy mahdottomak-
si. Ja niinhän siinä käy kuin arvattiinkiru
mutta onneksi kesäilta on valoisa, kaunis
ja melko lämminkin. Kävelemme hiljalleen
pitkin Torkkelia nauttien vanhan Viipurin
tunnelmasta.

Tuon tuostakin Torkkelilla pysiihtyy
iloisesti hälisevä naisryhmä. Kädet
viuhtovat, kuuluu kalkatusta ja
naurunhvkerrvstä. Sitten lähdetään liik-
keelle, eaetaån jonkin matkaa ja taas
sama näytelmä toistuu. Tällainen tapah-
tumaketju johtuu kuulemma siitä, että
"yläsommeelainen nainen ei osaa haas-
taa ja kävellä yht'akaa". - No niinhlin se
saattaa olla!

Toisena matkapäivänä Yläsommeessa
ja Porlammissa

Toisen matkapäivän aamuna
suuntaamme kohti Yläsommeeta ia
Porlampia. Heikki Hyrkkö toimii aio-
matkalla oppaanamme ja kertoo matkan

varrella olevat tärkeimmät paikat. Hän
virittelee meidät sopivaan tunnelmaan
lukemalla ]ohannes Virolaisen "Karjalai-
nen kotikylä"-kirjasta kohdan, jossa Jo-
hannes kertoo 1920-luvun matkasta he-
voskyydillä Viipurista Yläsommeeseen.

Lähdemme Viipurista pitkin Valta-
katua. Oikealle jää Kolikkoinmäki ja va-
semmalle Kangasranta. Ylitämme
Käremäen sil lan. Ohitamme Pappilan
torppien paikat, Lintimukset ja Tirhiälle
menevän tienhaaran. Nuoraalla
käännymme Yläsommeen kylätielle. Tie-
tä on korjattu ja pääsemme vaivatta
eteenpäin.

Rauhanmajan hautausmaan koh-
dalla pysähdytään. Kävelemme hautaus-
maalla hetken ja muistelemme täällä
lepääviä perheenjäseniämme ja
sukulaisiamme. Raiia vie muistomerkille
kauniit kukat meidäh kaikkien puolesta.

Sitten lähestymme Yläsommeen
kylää. Saunamäen ja Kaarleenpään ym-
päristö on ihan ennallaan. Viidenteen nu-
meroon on nousemassa uusi hirsi-
rakennus. Tienvarren pihat näyttävät jo-
tenkin siistimmiltä. Iossain on ihan tasai-
seksi leikathr pihanurmikko. Olisiko yleis-
vaikutelma tytasta hieman piristynyt?

Keskikylällä poistumme autosta ja
hajaannumme kuka minnekin päin. Etsim-
me ne meille kullekin tärkeät paikat. Perä-
kylälle menijät lähtevät rivakkaa tahtia,
jotta ehtivät varmasti. Aatami Virolaisen
sukuhaaralaiset ovat päättäneet kävdä
nyt vain Sotkbjalla ja larkistaa taas icer-
ran virtauksen suunnan.

Urosen sisarukset Terhi ja Riikka-
Liisa päättävät lähteä etsimään isoisän-
sä Antti Urosen kotitalon paikkaa. Tutkim-
me sakilla karttaa ja tytöt lähtevät kartta
mukanaan reippaasti matkaan. Me Matti
Virolaisen sukuhaaralaiset suuntaamme
muistorikkaille Anttilan kivikoille. Siellä on
ennenkin vietetly monta riemukasta retki-
lounashetkeä.

Myllymäelli Paavo Virolaisen talon
pihapiirissä eläydytä2in jo ennakkoon rei-
lun viikon päästä Aleksanterin teatteris-
sa Helsingissä ensi-iltansa saavan Johan-
nes -näytelmän tunnelmaan. Tää11ä
Yläsommeen Mvllvmäellä ovat koko tari-
nan juuret ja täåltå näytelmä myös alkaa.
Raija käy myös laskemassa kukkakimpun
]ohannes Virolaisen muistomerkille. |o-
hanneksen kuolemasta tulee tänä vuon-
na kuluneeksi 10 vuotta.

Kun matkalaiset on saatu taas ko-
koon Yläsommeen kierroksiltaan, iatke-
taan reissua kohti Porlampia. Nyt faase-
vät vihdoin Virolaisen Else ja Hyrkön Vie-
no ja Vikströmin Kaija omille
kotipihoil leen. Me muut jäämme
ialoittelemaan entisen Porlammin kaupan
iahettyvitte. Kauppa on edelleen kiinni ja
näyttäi että kiinni se taitaa pysyäkin. Vie-
lä nautimme yhdessä maukkaat poro-
kahvit ja piirakat ja olemme taas valmiit
jatkamaan matkaa, kohti Viipuria.

NåikemiinViipuri
Viipurissa viivytäiin vielä sen aikaa,

että osa matkalaisista lähtee tutustumaan
Viipurin linnaarL osa haluaa käydä vielä
Monrepos'sa. Toisilla ovat vielä ostokset
pahasti kesken, mutta Kauppahalli on auki
joten ei syytä huoleen.

Itse kuulun sellaiseen joukkoory joka
haluaa vielä hetken nauttia vanhan Vii-
purin tunnelmasta. Kiipeämme Pyöreän
Tornin toisen kerroksen kahvilaan. Istum-
me ikkunasyvennykseen ja näemme edes-
sämme torin, Kauppahallin ja Salakka-
lahden puiston. Tiimä näky ja tunnelma
jäävät mieliimme pitkåiksi aikaa. Olemme
tyyfiäisiä. Olemme juurillamme.

Kiitokset Raijalle hyvästä matkan
järjestelystä, Teuvolle turvallisesta ajos-
ta ia siitä hyvästä porokahvista. Kaikille
kanssamatkaaii l le kiitokset hvvästä ia
rattoisasta maikaseurasta.

Pirkko Vahvelainen

Kotikykin raitilla.Vasemmalta lnuraVirolainen, Inkeri Janlari, Seija Sciderström, Mark-
ku Virolainen, Henrik Söderström, Else Virolainen, Viern Hyrkkö ia Kristiina Virolainen
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Lyyli Kuntun toinen evakkomatka
Lyyli Kunttu o.s. Sassi on Maria Sofia

Sassin (o.s. Vrolainen) ja Paaao Sassin kah-
deksasta lapsesta toiseksi nuoin. Hän on syn-
tynyt 24. elokuuta L9L7 . Kun Porlammista liih-
dettiin toiselle eaakkomatkalle kesäIlä 19 44,
Lyyl i  ol i  26-ztuotias ja kihloissa
uliisommeelaisen Mikko Kuntun kanssa. Hei-
dät oli kuulutettu huhtikuussa 19 44 j a Vipuin
maaseurakunnan oma kirkkaherra Lauri Helle
aihki heidät elokuussa 1944 Kullaalla.

Talvella 1939 kun lähdettiin talviso-
taa pakoory uskottiin että evakkoaika olisi
lyhyl ehkä muutaman viikon pituinen. Niin
nopeasti kotiinpaluu ei tapahtunut mutta
takaisin kuitenkin vielä päästiin.

Ihmiset olivat hyvillä mielin, täyn-
nä intoa ia tävnnä uskoa tulevaan. Suurin
osa Porlämrnin ja Yläsommeen kyläläisis-
tä tuli takaisin kotiin keväällä 1942. Heti
laitettiin viljat maahan ja ryhdyttiin raken-
tamaan ja kunnostamaan paikkoja. Mo-
net perheet asuivat hyvin puutteellisissa
oloissa .ia ahtaasti, mutta tuntui, ettei se
haitannut. Oltiin kuitenkin kotona taas.

Lwlin kotona Sassilla Porlammissa
talo oli iuhoutunut, mutta sauna oli jätjeltä
ja saunasta tehtiin asunto. Lyylin veljen
leski Martta rakennutti itselleen ja lapsil-
leen oikku mökin. Si inä he asuivat ia
Martal la ol i  suunnitelmissa ennen talon
rakennuttamista saada navetta lehmille.
Kevätkesällä -44 rakennustarpeet navet-
taa varten oli jo hankittu ja oli tehty jo so-
pimus muurarinkin kanssa.

Keväällä -44 kaikki kyläläiset pani-
vat taas viliat maahan ia rakentaminen
oli kaikkialia kovassa vauhdissa. Näytti,
että kukaan ei epäröinyt. Kaikki uskoivat
vahvasti tulevaan. Mutta sitten kaikki
muutfui...

Iltaan mennessä kylä tyhjiiksi
Vuoden 1944 kesäkuun17. päivän

tapahtumat ovat jääneet Lyyl i l le eläuinä
mieleen. Lyyli, Martta ja Lyylin sisaret
Aino ia Kirsti olivat istumassa saunansa
rappusi l la. Sinä samana päivänä ol i
Rauhanmajassa Leinosen mummon hau-
tajaiset ja Martta ja Aino olivat lähdössä
hautajaisiin.

Ykskaks navetan muuraukseen lu-
pautunut mies iLmestyi pihalle ja ilmoitti:
"  Kuulkaas tytöt,  nyt huome'aamun
ruvetaa muuraamaa navettaa." Martalle
hän antoi ohjeita mitä tehdä että kaikki
on huomenna valmiina. Marttaa vähän
harmitti, että nyt hän ei pääsekään hau-
tajaisiin, mutta toisaalta tuntui hyvältä,
että saadaan rakennustyöt alkuun.

Näitä asioita naiset ihmettelivät ia
suunnittelivat kun pihaan ilmestyy toinen
mies ja tämlin asia on nyt ihan erilainen:
"Iltaan mennessä on oltava kylä tyhjänä."
Yllätytääru hätäännytäänkin vähän. Juos-
taan kysymään neuvoa Vanhan paikan
Konstalta ia saadaan tältä vastaukseksi,
että "alkakaa vaa pakata tavaraa
kärriihe".

Sitten tulee juvosen Pekko kysy-
mään lähtisikö heiltä ioku lehmiä aiamaan.

Kylässä on emäntiä joilla on pieniä lapsia
ia lehmistä huolehtiminen kävisi heille
vaikeaksi. SuunniteLma orL että ajettaisiin
kaikki Porlammin lehmät yhdessä lau-
massa Lihaniemen rantaan.

Sassilla tehtiin sellainen päätös, että
Aino ottaa toisen polkupyörän ja lähtee
Martan ia lasten kanssa yhtä matkaa.
Lyyli ja (irsti ottavat toisen pyörän ja lfi-
tevät lehmiä ajamaan. Pyörän päälle pa-
kataan vähän vaatteita ja evästä.

Sassin Ester oli mukana lehmän-
ajaj ien joukossa. Hän ol i  hyvä
järjestelemään asioita ja tiedettiin, että
häneen voidaan turvautua. ]oukon johta-
jaksi ]uvosen Pekko oli määrännyt Auvi-
sen Taunon.

Lehmienajoalkaa
Suuren lehmälauman hallitseminen

ei ollut helppoa. Jo melko pian kylästä läh-
dön jälkeen Pystysen metsän kohdalla
lehmät villiintyivät, läksivät juoksemaan
ja melkoinen määrä jäi sille tielleen. Liha-
niemessä ei heti voitu ajaa lehmiä ran-
taan asti, kun Viipurissa oli niin kova pom-
mitus päällä. Oli odotettava rauhallisem-
paa hetkeä. Lehmät vietiin Lihaniemestä
lautalla Turkinsaareen. Lautan piti ajaa 3-
4 eri reissua ennen kuin kaikki lehmät oli
saatu mahtumaan mukaan. Ja taas jatket-
tiin kävelemistä. Käveltiin ja käveltiin.
Aamuyöstä lehmät ajett i in vastaan
sattuneeseen peltoon syömään ja paime-
net kävivät lepäämään tyhj i l leen jo
jätettyyn taloon.

Tää11ä pys2ihdyspaikassa Lyyli huo-
masi, että kaikki heidän omat lehmänsä
olivat hävinneet ioukosta. Kello oli viisi
aamulla, kun he täksivät Kirsti-siskon kans-
sa kävelemään samoja jälkiään takaisin
päin ja etsimään lehmiään. Yhden oman
lehmlinsä he löysivätkin. Se seisoi keskellä
tietä yksinään ja ammui taukoamatta ja
hädissään. He ottivat lehmän kiinni ja Lyyli
lypsi sen maahan. Vähän ajan päästä he
kohtasivat joukon lotti4 5-6 lottaa polku-
pyörineen. Lotat vakuuttivat, että nyt ei
enää kannata mennä taaksepäin. Rinta-
ma oli ihan siinä lähellä. Ei tyttöjen aufta-
nut muu kuin uskoa ia pienen

tuumaamisen jälkeen he kääntyivät. Ei-
vät he rintaman jalkoihin halunneet jää-
dä.

Porlammin lehmänajaj ien pää-
joukko oli jo täIlä välin komennettu eteen-
päin: "Rintama lähenee." Niin Lyyli ja Kirs-
ti joutuivat kävelemään sen päivän kah-
den kesken. Toinen talutti pyörää ja toi-
nen talutti lehmää. Näin he kävelivät koko
päivän ja sitten ilmestyivät vihollisen ko-
neet ja alkoivat ampua. Ne lensivät ihan
heidän yläpuolellaan ja niin alhaalla, että
ampujat näkyivät selvästi. Silloin Lyyli ja
Kirsti pelkäsivät.

Radanvartta pitkin edetään
Oli annettu määräys, että pitää ede-

tä radanvartta pitkin ja kohti Kouvolaa.
Asemia tuli vastaaru mutta aina sanottiin,
että ei tästä vielä pääse junaan. ja taas
oli iatkettava kävelemistä. muu ei autta-
nutl illalla he sitten tapasivat oman ryh-
mänsä. Lehmät oli taas ajettu peltoon ja
paimenet olivat heinäladossa nukkumas-
sa. Väsyneitä olivat niin paimenet kuin
lehmätkin.

Käveltiin kaikkiaan kaksi viikkoa.
Eväät ehtivät loppua. Oltiin väsyksissä ja
likaisia. Jalat olivat rakoilla. Kausalan ase-
malta he sitten vihdoin pääsivät junaan.
Kausalassa he myös onnistuivat pääse-

ilXl:":""""an 
ja saivat kenttäkeittiöstä

Kausalasta Porlammin lehmänajajat
jatkoivat junalla Ulvilan asemalle ja sieltä
Kullaalle. Lyylillä oli Kullaalla jo asuinpaik-
ka valmiina. Hänen anoppinsa oli tullut jo
aikaisemmin ja oli sijoituspaikassaan il-
moittanu! että vähän myöhemmin on tu-
lossa myös hänen poikansa morsian.

Tämä oli Lyyli Kuntun toisen evak-
komatkan ensimmäinen etappi. Kullaalta
matka jatkui sitten monien mutkien kaut-
ta Lohjalle ja Pappilankorpeen/ yhdessä
Mikon kanssa rakennettuun omaan kotiin.
Nyt Lyyli asuu Lohjan keskustassa t;ffi-
väisenä elämäänsä. "Tää on hyvä paikka
assutu täältä mie en lähe mihikää." "Mut
kontont lähtö ja evakkomatkat eivät
unohu, ne kestäät mieles aina."

Pirkko Vahvelainen

Mikko, Harri ja Lyyli Kunttu vuonna 1946



Vrolaisen sukuseur an lehti L/20L0

M E RKK I P AIV AO N N ITT E LA J A

Elna Virsu o.s. Porkka täytti 90 vuotta 14.2.2010 Helsingis-
sä. Elna Virsu kuuluu Anna Porkan sukuhaaraan. Kuvas-
sa Elnan lisäksi hänen poikansa Eero Virsu, Eeron poika
Ville Virsu sekä Villen noika Aatos Virsu.

Kirsti Virta o.s. Virolainen täytti
90 vuotta. Kirsti Virta kuuluu
sukuhaaraan.

loppiaisena
Päävo Virolaisen

Esa Vuoristo 80 v. 28.3.2010
Esa Vuoristo kuuluu
Eeva Urosen sukuhaaraan.

SUKUSEURA ONNITTELEE LÄMPIMÄSTI
KAI KKIA MERKKIP ÄIVÅÅNSÄ VIETT{IN EITÄ!

Urosilla merkkipäivät

Isäni Aleksanteri Uro-
nen syntyi 17.8.1889 ja äitini
Aina os.Nikkola 13.4.1910 eli
voidaan todeta. että nåiinä ai-
koina voitaisiin viettää isän
12O-vuotissyntymän ja äidin
1OO-vuotissvntvmän muisto-
hetkeä.

Aleks; jota nimeä hän
eniten käytti, kertoi kä1meen-
sä kaksi viikkoa kiertokoulua
ja sinä aikana oppi lähinnä
lukemisen ia laskennon. Aina

t ,
kävi jo uuden kansakoulun ja
sitä iohti  hänen suuresti
arvostamansa Otto Sassi.
Isän arvostama oli ]oonas Vi-
rolainen. Hieman myöhem-
min tulivat kuvaan poliitikot

Juho Niukkanen ja Urho Kek-
konen ja heidän jälkeensä

oman kylän Johannes Virolainen. Olen melko varma/ että Jussi sai
kaikissa vaaleissa kaksi ääntä Salvosmäeltä.

Kummankin elämiintvönä oli maatalous ia tilan tvöt tvöllistivät
täysin. Isällä oli harrastukäena nuorempana nuorisosåuraåsa toimi-
minen ja poLitiikan ahkera seuraaminen. Hän kertoi mm. miten Niuk-
kanen pelkäsi nuoren Kekkosen pudottavan hänet eduskuntavaa-
leissa. UKK siirtyi sittemmin Kainuun edustajaksi. Toinen suuri har-
rastus oli urheilun seuraaminer; ja siitä isä mainitsi, että hän oli seu-
raamassa mm. Paavo Nurmen juoksuja, jopa maailmanennätystä
myöte.n.

Aidin työpanos oli valtava. Hän hoiti navettatyöt kotitalous-
työt, osallistui peltotöihin heinäaikaan ja sadonkorjuuseen. Tekipä
hän vielä käsitöitä ja talvisaikaan kangaspuut olivat käytössä pellava-
kankaan tai maton kutomiseen.

Vanhempien kasvatusmenetelmät olivat hyvät ja asialliset. Ka-
vereita sai tu11a leikkimäåin ja me saimme käydä muiden riennoissa.
Nyt jälkeenpäin ovat vain parhaat muistot mielessä.

Siirtolaisiksi joutuminen kaksi kertaa ja varsinaisen kodin me-
nettäminen oli kova koettelemus molemmille vanhemmille. He eivät
suostuneet millään vierailemaan Yläsommeessa, vaikka olisin voi-
nut sen järjestää.

Isä kuoli vuonna 1968 ja äti sai kutsun vuonna 2001 hyvin pit-
kään ja vaikeasti sairastettuaan.

Me lapset Reino, Paavo ja Heikki, muistamme vanhempiamme
suurella kunnioituksella ja arvostamme heidän tekemäänsä työtä.
Valitettavasti nuorimmainen, siskomme Marjatt4 poistui keskuudes-
tamme viime iouluna ankaran sairauden murtamana. Håin oli varsin-
kin isän si l inäterä ja kasvoi poikajoukossa hyvin i tsestään
huolehtivaksi ihmiseksi. Me kaipaamme häntä ja kunnioitamme hä-
nen tekemäänsä työtä.

Reino Uronen

Sukuseuramme oma ryhmä löytyy Facebookista ni-
mellä: Virolaisen sukuseura - Lohja.

Kaikki Facebookia käyttävät sukuseuralaiset - liitfykää
ryhmään mukaan!

SUKUSEURAN NETTISIVUT ON VALMISTUNEET
Käythåin tutustumassa sivuihin osoitteessa
http://suvut. genealogia.filvi rol aiset/

Aina ia Aleksanteri Uronen.


