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Toinen ualtahunnallinen EuakhovaelLus hiiueltiin Lohjalla 4.8.2007.Vaellus alkoi Loh-
jan Rantakentdlt(i, sieltci kriueltiin Kirkkohentiille Johannes Virolaisen patsaalle, siel-
tii Lohjan Museon kautta pelto- ja rantatietd Hiidensalmeen Karstuntielle, Hiiden
koulurta oh tauhopaikka, iitten Faloniemen kautta pientci paikatlistietri pitkin Kan-
neljdruen Opistolle. Kuuassa uaeltajat ualmistautuuat ylitttimiidn Karstuntien juuri
ennen saapumistaan Opistolle. Pieni kuua oikeassa ykikulmassa: asiaankuuluuasti
pukeutuniet uaeltajat Kaija Virolainen, Paauo Sassi ja Raiia Franssila.

Kesåin sukukokous Karstun
seurantalolla sunnuntaina 10.7.2011
klo 1.L alkaen

Tänä vuonna sukukokous pidetään
sunnuntaina 10. heinäkuuta Lohjal la
Karstun seurantalolla. Ilmoittautuminen klo
1 1 alkaen. Varsinainen sääntömääräinen su-
kukokous alkaa klo 12.00. Kokouspaikka
Karstun seurantalo on 1900-luvun alussa
rakennettu hirsirakennus, jonka omistaa
nykyisin Karstu-Karkali seura. Seuratalon
osoite on Karstuntie 1160, sijainti noin 11
km Lohjalta Sammatin tietä. Sisäånajo Loh-
jalta tultaessavasemmalla puolella tietä ylä-
mäessä. Ilmoittautumisohje kokoukseen on
toisaalla tässä lehdessä.

Varsinaisen sukukokouksen jälkeen
pidettävässä sukujuhlassa juhlapuhujana on
Esa Vuoristo aiheenaan Joå annes Virolaisen
osuus Kannahsen utie stönsiirroissa. Esa Vuo-
risto muutt i  vuonna 2007 Eeva Urosen
sukuhaaraan kuuluvan vaimonsa Anjan o.s.
IJronen kanssa Espoosta takaisin Lohjalle.
Eläkepäivien harrastuksena hänellä on ol-
lut kirjoittaminen. Vuoriston kirjoittamia
ki{oj a ovat mm. Pitrijiinsep p ti, I nke rilti iset
Lohjalla ja Inhj a sodas sa.Yalmistumassa on
kirja Lohjan miehistä talvisodassa ja lisäk-
si parhaillaan työn alla on kylähistoria
Immulan, Muijalan ja Paunin koulupiiristå.

Sukukokouksen ja - juhlan jälkeen
nautimme paikallisen pitopalvelul'r'ityksen
valmistaman yhteisen lounaan

noutopöydästä. Seurantalo on varattu suku-
seuralaisten käyttöön koko sunnuntai-
päivåiksi.

Sukuseuran toiminnasta

Sukuseuran sääntöjen mukaan suku-
seura pyrkii harjoittamaan sukuseuran tar-
koitusperiä edistävää julkaisutoimintaa.
Tåtä tarkoitusta varten julkaistaan suku-
seuran omaa lehteä, Paakkasen Sanomia.
Ensimmäinen lehti ilmestyi 1994. Lehti on
ilmestynyt kahdesti vuodessa ja nyt kädes-
säsi on lehden 32. numero.

Sukuseuran säännöt velvoit tavat
sukuseuraa järjestämään yhteisiä suku-
päiviä, retkeilfrä ja muita seuran toimintaan
liittyviä tilaisuuksia. Virolaisen sukuseuran
ensimmäinen yhteinen Vi ipur in-
Yläsommeen matka tehtiin 23.7.1990 kah-
della linja-autolla, mukana 82 matkalaista.
Viimeisin matka tehtiin lahes 20 vuotta
myöhemmin 7-8.6.2010, mukana oli 41 osal-
listujaa. Näiden matkojen lisiiksi on järjes-
tetty useita tavallisia kesämatkoja sekä
muutama juhlamatka joko sukuseuran ni-
missä tai yhdessä Yläsommeen-Porlammin
Nuorisoseuran kanssa. Kesån suku-
kokouksen yhteydessä jäsenistöllä on tilai-
suus esittää toivomuksia tuleviin matkoihin
ja muuhun seuran toimintaan.

Tervetuloa sukukokoukseen I

Raija Franssila, seuran sihteeri

Virolaisen sukuseuran sukukokous ja sukujuhla Lohjalla

Virolaisen sukuseura perustett i in
Lohjalla Vironperällä 6.7.1983, joten suku-
seuran 28. toimintavuosi on lopui l laan.
Sukuseuran toimikaudet ovat kaksivuotisia
ja toimikausi päättyy säåntömääräiseen
sukukokoukseen. Sukukokouksia on tähän
mennessä ollut 14 perustava kokous mukaan
lukien. Tuleva kesän kokous on siis viides-
toista.

Sukuseuran säiintöjen mukaan suku-
seuran on kokoonnuttava hallituksen kut-
susta kaksivuotisen toimikauden toisena
vuotena varsinaiseen sukukokoukseen päät-
tämään sääntömäåräisistä asioista. Niitä
ovat mm. edellisen toimikauden toiminta-
kertomuksen ja tilien hyväksyminen, tule-
van toimikauden toimintasuunnitelman ja
talousarvion vahvistaminen, puheenjohtajan
valitseminen ja jäsenmaksun suuruuden
määrääminen. Jokaisella sukuseuran läsnä
oleval la to imikauden jäsenmaksun
maksaneella jäsenellä on kokouksessa ääni-
oikeus.

Sukukokoukset on useimmiten järjes-
tetty Lohjalla, poikkeuksina Karjalatalo Hel-
singissä, Nupurin motelli Espoossa, Pyöreä
torni Viipurissa ja koulukeskus Lemilla.
Sukuseuran 20-vuotiskokous järjestettiin
Vironperällä 2003. Tulevan toimikauden
201 1-2013 päätteeksi vietetään siten suku-
seuran 3O-vuotisjuhlaa. Kokoukset on yhtä
poikkeusta lukuun ottamatta (v.2001 Viipu-
ri) pidetty heinäkuun alkupuolella.
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Merkkipäivät Perheuutisia

8O-vuotta
on täyttänyt Hattulassa 6.6.201I
Kauko Auvinen. Kauko on Liisa Au-

visen o.s. Virolainen ja Juho Auvisen poika
ja kuuluu Aatami Virolaisen sukuhaaraan.

80-vuotta
on täyttänyt Tampereella 8.6.2011
Anja Hämäläinen o.s.  Manninen.

Anja on Kauko Hämäläisen puoliso ja kuu-
luu Anna Urosen sukuhaäraan.

75-vuotta
on täyttänyt Helsingissä 26.5.2011
agronomi MMK Reino Uronen. Rei-

no on Aleksanter i  Urosen ja Aina o.s.
Nikkolan poika ja kuuluu Eeva Urosen
sukuhaaraan.

S u ku se ura onnitte lee kimpimiisti kai k hia
me r k h ip iii u iirin s ii u ie t tiine itci.

Paakkasen Sanomat /
tormrtus

Vt. päätoimittaja:

Raija Franssila

PL2I

00781 Helsinki

puh.050 3786761, (09) 3856275

raij a. franssila@kolumbus.fi

Toimittajat:

Pirkko Vahvelainen

Vaanilantie 416

08500 Lohja

puh. (019) 364258

Hilkka Hyrkkö

Metsäpirtintie 36

08350 Lohja

puh. 040 7220803

hilkka. hyrkko@hotmail. com

Raija Joutseno

Lövkulla 52

03100 Nummela

puh. 040 5067851

raijaj@gmail.com

KIRJAPAINOX KY VEIKKO HALLIKAINEN 2011

PaauoVirolaiseru sukuhaaraan kuuluuaVlhelmiina Joutseno kastepciiucinritin
12.3.2011 mummonEd Raija Joutsenon o.s. Virta ja isin mummo Kirsti Virran
o.s.Virolainen hanssa.Vilhelmiina onVille ia Mira Joutsenon tytcir iaVilhelm-
iinalla on kaksi isoueljeci, Valtteri ja VerneVi.

UUTISIA (ranae Länsi-Uusimaa-lehti)

PAAVO URONEN VUODEN ALUMNIKSI

Lohjan Yhteislyseon lukion alumnien ja seniorien yhdistys valitsee joka vuosi oppi-
laitoksen entisten oppilaiden joukosta Vuoden alumnin. Tänä vuonna valituksi tuli
sukuseuramme hallituksen jäsen, Eeva Urosen sukuhaaraan kuuluva Paavo Uronen. Paa-
vo toimi työuransa aikana mm. professorina Oulun yliopistossa ja rehtorina Teknillisessä
korkeakoulussa. Onnea Paavolle !

IIRO KOPPISELLE TÄRKEÄ VIRKANIMITYS

Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunta on valinnut sukuseuramme halli-
tuksen varajäsenen, elintarvike- ja ympäristöhygienian erikoiseläinlääkäri Iiro Koppisen
ympäristöterveyspäällikön virkaan. Iiro edustaa sukuseurassa Paavo Mannin ja Antti
Kuntun jälkeläisiä.

VIENO HYRKÖLLE
MERKITTÄVÄ HUOMIONOSOITUS

Eläkeliitto on myöntänyt sukuseuramme jäsenelle, Aatami Virolaisen sukuhaaraan
kuuluvalle Vieno Hyrkölle Eläkeliiton 40 v. juhlamitalin tunnustuksena ansiokkaasta työstä
sekä Lohjan paikallisyhdistyksessä että mm. Eläkeliiton Uudenmaan piirin hallituksessa.
Onnea Vienolle !
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Riikka-Liisa Urosesta filosofian tohtori
Virolaisen sukuseuran iäsen, 28-vuotias
Ri ikka-Li isa Uronen väi t ie l i  f i losof ian toh-
toriksi 11. helmikuuta 2011 Biomedicumissa
Helsingissä. Väitöskirja on solubiologian
alueelta. Se selvittää kolesterolin kulkua
soluien sisällä toisin sanoen sil lä saadaan
t ietöa kolesterol in kävt tävtvmisestä
soluissa. Tutkimus on luoäteeitaän perus-
tutkimusta.

Väitöskirjaa tehdessään Riikka työskenteli
Biomedicumissa. Tutkimusryhmään kuului
suomalaisten l isäksi tutkiioiia Hollannista,
Bulgariasla. Venäjaltä. Kilnasta ja Japanis-
ta. Projektin johtajana toirni Helsingin Yli-
opiston solu- ja kudosbiologian professori
Elina Ikonen.

Biomedicum oli Riikalle tuttu työpaikka jo
ennen väitöskiriatvön aloittamista sillä hän
oli siellä kesätvönfekiiänä ennen maisterin-
tutkintoaan. Sil loin hän io innostui tästä

Tohtorikarorthas sa onnitteluu uorossa Rii han Hannu- ueljen uaimo Anne
Ta mm i m ii k i. My ös A n ne o n fil.o sofi an to hto ri, u ciite I lyt fa r ma ko I og ian
alalta. Kuuassa uasernmalla on Riikan isri Tapio Uronen.

tutkimusaiheesta ja pääsi sitten maisteriksi
valmistut tuaan Biomedicumin tohtor i -
koulutusprojektiin.

Mieluisa ja mielenki intoinen aihe myös
motivoi hånet nopeaan ja hyvään suorituk-
seen. Riikka sai väitöskirian valmiiksi alle
nel jässä vuodessa. kun tävoi teaika tämän
alueen väitöskirjojen valmistumiselle on
neljä vuotta.

Vastaväittäiänä Riikalla oli saksalainen, Ber-
liinin Yliofiston professori Folker Haucke
ja kustoksena professor i  El ina Ikonen
Biomedicumista.

Ri ikka on ki innostunut tutk i iantyöstä iar-
kossakin.  Ni inpä hän läht i  het i  tohtor iksi
valmistuttuaan tutkimustvöhön Saksaan.
arvostet luun Max Planck - inst i tuut t i in
Gott ingeni in.  Ri ikal la on rahoi tus valmi ina
yhden vuoden työskentelyyn. mutta hänen

Ri i kkct - Liisa U ro ne n t, ciitöst ila i s u ude n j ci l -
heisessti kahuitilaisuudessa 1 1.2.20 1 1.

tavoitteensa on, että aikaa voitaisiin iatkaa
vielä toisella vuodella.

Tutkimusalueena Max Planck -instituutin
projektissa on neurobiologia, hermosolujen
solubiologia. Tämän alueen tutkimus on
Saksassa er i r tä in kehi t rynyrta ja juur i
Cött ingen on yksi  neurobiologisen tutk i -
muksen tärkeistä keskittymistä.

Tämän hetken suuntaus Suomessa on. että
alan nuoret tutkijat lähtevät mielellään työs-
kentelemään ulkomaille, mutta hyvin har-
vajää sinne pysyvästi. Lähes kaikki palaa-
vat muutaman vuoden päästä takaisin Suo-
meen.

Vaikka Riikka on omistautunut ia uuttera
tutk i jantyössään. jää hänel tä t -oki  a ikaa
harrastuksil lekin. Kaikkein rakkain harras-
tus on ol lut  jo pi tkaän laulu.  Lohjal la
asuessaan hän lauloi Larte -kuorossa ia Hel
s ingissä taas Pääkaupungin kar jafaisten
nuorten kuorossa. Viime aikoina Riikka on
käynyt yksinlaulutunneil la. Toivottavasti
tällä hienolle harrastukselle l i ikenee aikaa
myös Saksan vuosina.

Koko Virolaisen sukuseura onni t te lee
Ri ikkaa lämpimäst i  ja to ivot taa kaikkea
hyv.ää ja lisää onnistumisia elämässä jatkos-
saKln.

Pirkko Vahvelainen

Riikka-Liisa Uronen kuluu Virolaisen suku-
seurassa Salomon Virolaisen sukuhaaraan. Hän
on nuoremman Salomon Vrolaisen tyttären po-
jan tytär. Riikan mummo oli Vappu (Jronen o.s.
Wrolainen ja Riikan vanhemnat ovat Täpio Uro-
nenja Eeva Uronen o.s. Huhtala. Mummo Vap-
pu oli aktiivisesti mukana perustamassa Wro'
laisen sukuseuraa.
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Sodanjälkeisen
muistitiedon
kerääminen

Sukukokous 5.7.2009 päätti, että
alkavalla toimikaudella ryhdytään
keräämään sukuseuralaisten muisti-
tietoa sodanjälkeiseltä ajalta vuodesta
1940 vuoteen 1960.
Muisteluita esimerkiksi rakentamises-
ta, koulunkäynnistä, luottamus-
toimista, sopeutumisesta ynnä
mu usta mu istelijaa kiin nostavasta voi
lähettää kirjoitettuna tai pu huttuna
Raija Franssilalle osoite: PL21,
00781 Helsinki, puh. 050 378 6761
tai (09) 385 6275 tai sähköposti:
ra ija. fra n ssi la@ kol u m bu s. fi.

Raijalta saat asiasta lisätietoja ja
tarvittaessa hän antaa
kirjoittamisapua ja voi toimittaa
pyydettäessä haastattelijan tulemaan
haastateltavan luo.
Samassa yhteydessä perustetaan
kuvagalleria, johon kerätään sodan-
jälkeisiä ja myös vanhempia suvun
valokuvia. Valokuva-asioissa asian-
tuntijana toimiija avustaa Pekka
Hämäläinen puh. 0400 200012tai
sähköposti:
pekka. i .  hamalainen@gmail.com.
Pekka tulee tarvittaessa paikan päälle

hoitamaan kuvien taltioinnin.

Matkoja
Yläsommeen-Porlammin Nuorisoseu-
ra tekee matkan 24.8.2011 Viipuriin,
Yläsommeeseen ja Porlampiin.
Matkanjohtajana asiaa hoitaa Eero
Kunttu, puh. 044 3394000. Matka-
reitti: Lohja-Nummela-Helsinki-
Vaali maa-Viipu ri-kotikylät ja takaisin.
I lmoittautumiset 1 5.6.20 1 1 mennessä
Eerolle.

Sieltä löydät mm. kaikki ilmestyneet
Paakkasen Sanomat.

Sukuseuran oma ryhmä löytyy
Facebookista nimellä:
Virolaisen sukuseura - Lohja.

Virolaisen sukuseuran
SUKUKOKOUS JA SUKUJUHLA

järjestetään Lohjalla Karstun seurantalolla sunnuntaina
10. heinäkuuta 2011.

Päivän ohjelma:
klo 11-12 llmoittautuminen, lounaslippujen myynti,

nimet vieraskirjaan.
Mehutarjoilu

klo 12.00 Varsinainen sukukokous alkaa.
Juhlapuheen pitää Esa Vuoristo ja aiheena on
Johannes Virolaisen osuus Kannaksen
väestönsiirroissa.

klo 14- Yhteinen lounas noutopöydästä
Täytekakkukahvit
Seurustelua, seurantalo on meille varattu
koko päiväksi

Lounaslipun hinta on 25 € aikuiselta ja 10 € 5-12 vuotiaal-
ta lapselta.

Kokoukseen osallistujien ilmoittautuminen 30.6. mennessä
Raija Franssilalle: puh. 050 378 6761 tai (09) 356 275 tai
sähköposti: raija.franssila@kolumbus.fi .

Raijalta saat tarvittaessa lisätietoja koskien sukukokousta,
juhlaa ja muita järjestelyjä

Ajo-ohje: Karstun seurantalon osoite on Karstuntie 1160, 08450
Lohja. Lohjan keskustasta tietä nro 1070 Sammatin suuntaan on matkaa
n. 11 km. E18 tietä Helsingistä tulevat moottoritieltä pois Roution liitty-
mästä ja Turun suunnasta tulevat Sammatin liittymästä. Sisäänajo seuran-
talolle Lohjalta tultaessa vasemmalla puolella tietä ylämäessä.

Muistutus jäsenmaksusta kuluvalta
toimikaudelta 2009-201 1
Jos olet unohtanut, ehdit vielä ennen kesän sukukokousta 10.7.2011
maksaa Virolaisen sukuseuran jäsenmaksun toimikaudelta 2009-2011 .
Jäsenmaksu on 20 € ruokakunnalta. Tilinumero on Länsi-Uudenmaan
Osuuspankki 523604-452905. Jäsenmaksun maksamisella varmistat
Paakkasen Sanomien tulemisen sekä äänioikeuden suku-
kokouksessa.

Sukuseuran kotisivut
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Kannaksella tuomenkukkien aikaan
Ilma oli umakka, kun toukokuun

viimeisellä viikolla ajoimme Kannaksen
poikki. Monien muidenkin kylien kuin
Aution nimeksi sopisi Autio. Kannas on
mdlko tyhfä. Satoien hehtaarien metsä-
paloalueita, valtavia puolusfusvoimien
harjoitusalueita ia Kamenkan varuskun-
ta. Sovhooseista ja kolhooseista on jäliel-
lä ränsistyneitä rakennuksia ja maatalous-
koneita. Mutta tuomenkukkien aikaan
Kannas on kaunis!

Venäjää ja Neuvostoliittoa ei ole tur-
haan arvostel tu s i i tä,  et tä moni l la
aluevaltauksil la ei ollut etukäteen mietittyä
tavoitetta. Suomen raja pit i saada kauem-
mas Pietarista, siksi Talvisota, mutta koko
Kannaksella ja Laatokan Karjalalla oli Neu-
vostoli i tolle vain vähän käyttöä.

Ensi tö iksi  se pi t i  asuttaa. Vas-
tentahtoista väkeä eri puoli lta Neuvosto-
maata,  esimerkiksi  Yläsommeeseen
Arkangelista, Jäämeren rannalta. Vuosi-
kyrnmeniä jät t i läskokoiset  maat i lat
täplittivät Kannaksen, mutta Neuvostoliiton
hajoamisen jälkeen alkoi hajota myös yhtei-
sesti omistettujen tilojen rakenne eikä yksi-
tyistä maataloutta ollut t i lal le.

Yläsommeeseen vievän tien varressa
on nähty tämäkin kehitys. Sovhoosia ei enää
ole. Karja taidetti in "yksityistää" lehmä ker-
ral laan ja huonoimpina vuosina si tkeät
kantturat päätyivät l ihakeitoksi eikä uusi
ollut kasvarnassa ti lalle. Yläsommeen kou-
lun paikalla asui sovhoosin mestarilypsäjä.
Hän esitteli ylpeänä maitolitroista saamiaan
kunniamerkkejä.  Nyt mestar i lypsäjän
lapsenlapset ovat Yläsornmeen ainoat ym-
pärivuotiset asukkaat ja ihan kuin mummon
kunniaksi heil läkin on pari lehmää liekassa
pihal la.

Autiota autiossa

Tie Viipurista Säiniölle kulkee Pieta-
rin radan suuntaisesti. Rata erottuu nyt sel-
vemmin maisemassa, kun ratal in jaa on
levennetty ja kurnnrallekin puolelle raken-
nettu suoja-aita uuden, nopean Allegro-ju-
nan vuoksi. Rautatieja maantie tuovat muu-
takin elämää Kannakselle. Huolintafirmojen
ja logist i ikkakeskusten nirniä v i lahtelee
teoll isuushall ien seinissä, kun juna heiluu
yli 200 km/h Kannaksen poikki.

Maant ietä pi tk in t ietää tul leensa
Autioon vain sen perusteella, että puista ja
pensaista näkee menneen asutuksen paikan.
Autioon näkyvät Yläsommeen pellot. Seu-
raava kylä on Huurnola, jossa isä muistelee
nuorten käyneen tanssimassa. Tien pohjois-
puolella on valtavia avohakkuu- tai metsä-
paloalueita.

Sitten tullaankin jo Summaan. Tien-
viitta kertoo, että 390 metrin päässä on suo-

malaisten hautamuistornerkki. Kaksi venä-
läistä varusmiestä lämrnittelee tulen ääres-
sä ja tie on suljettu kotitekoisella puomilla.
Pojat selittävät, että meneil lään on sotahar-
joitus eikä siksi edemmäs ole menemistä.
Nopeasti mieli muuttuu ja saarnme luvan
mennä suomalaisten nruistomerkil le.

Tässä jossakin ihan jalkojernme alla
on päättynyt satojen suomalaissoti laiden
elämä. Se on yhtä aikaa ihan helppo ja täy-
sin mahdoton kuvitella. Summassa on usei-
ta bunkkereiden jäännöksiä ja juoksu-
hautoja aivan tien vieressä. Emmekä pääse
sotateemasta irt i, kun tien eteläpuolella al-
kaa näkyä Karnenkan varuskunnan ja
soti laskylän aitaa ja rakennuksia. Takavuo-
sina Kamenkan läpi kulkeva tie olikin sul-
jettu. Nyt sitä pääsee ajamaan ja voi samal-
la ihmetellä Luoteis-Venäjän sotilaspiirin va-
ruskunnan laajuutta kilometrin matkalla
tien molemmin puolin.

Eivätkä lujatekoiset aidat lopu tähän.
Tien eteläpuolella alkaa näkyä Kaukjärveä.

Maisema on post ikort ista.  Tie kulkee
harjanteella ja etelärinne laskee pitkänomai-
seen Kaukjärveen. Tätäkin aitaa ri ittääja se
suojaa jonkun omaisuutta. Aidan takana
näkyy useita hirsirakennuksia. Vahtikoira
haukkuu.

Uudenkirkon venäläisten kerrostalo'
jen jä lkeen alkaa t ien pohjoispuolel la
vilahdella taas vettä. Siellä on useita lampia.
jo i ta Suomen aikaan kutsutt i in
Seitsenjärviksi. Maisemassa vilahtelee myös
kattojaja torneja,joten voi påätellä, että siel-
läkin on vapaa-ajan asuntoja järv i -
maisemassa.

Pohjoinen Riviera

Rantatie Viipurista Pietari in on yhtä
valkoista hiekkarantaa ja mäntykangasta.
Pohjoinen Riviera. Kun tie sisämaasta yh-
tyy rantatiehen olernme Vammelsuussa. Pie-
tar i in on matkaa enää 50 ki lornetr iä!
Aurinkoranta tästä eteenpäin oli kulttuuri-
en kohtaamispaikka. Upei ta v i l lo ja ja

Summassa on suomalaisten kaatuineiden muistokivi
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vaatimattomampia rantamökkejä asuttivat suo-
malainen ja venäläinen herrasväki ja kummankin
maan kulttuuri-ihmiset. Huvilaelämä hil jeni jo
ensimmäisen rnaailmansodan jälkeen ja toinen
maailmansota huolehti lopusta.

Neuvostoaikaan alueelle nousi ajan ja aat-
teen mukaisia lepokoteja ja kesäleiripaikkoja. Nii-
den rippeitä on vieläkin näkyvissä ja osa osittain
käytössäkin. Pensionaatti Pääskysen tuntumassa
lentelee tietysti pääskysiä ja puolustusvoimien ve-
teraaneil le suunnattu lomapaikka on edelleen ni-
meltään Punainen Täht i .

Nykyajan kovimman paineen al la on
Kuokkalan seutu. Yhä upeampia huviloita raken-
netaan ja julkisivut työntyvät lähemmäs ja lähem-
mäs rantaa. Meri on matala ja l ikainen. Terijoella
sitä on ruopattu.

Venäjän ehkä tunnetuin taiteilija Ilja Repin
asui  ja maalasi  Kuokkalassa, venäläis i t tän
Repinossa. Hän oli ki innostunut ja tutki monipuo-
lisesti luontoa ja eli sen ehdoil la. Hän muun mu-
assa nukkui vuoden ympäri avoverannalla, joi
seitsemän lasia puhdasta lähdevettä päivässä ja
oli kasvissyöjäl Repinin taiteil i jakoti, Penaty, tu-
houtui sodan aikana, mutta se on rakennettu uu-
destaan ja kunnostettu museoksi.

Rantatietä on kunnostettu paitsi kasvavan
rnökkielämän myös Koiviston öljysataman vuok-
si. Satarnaan vie kaksi viivasuoraa tietä rantatieltä

Koiviston kylässä on edelleen pystyssä kirk-
ko,  yksi  harvoista Kannaksel la.  Käyttö-
tarkoituksen on aika ja vallanvaihto muuttanut.
Koiv iston kirkko on paikal l inen Dom Kultur i ,
Kulttuuritalo. Venäläisen virkanaisen perikuva sa-
noo käskevällä äänetlä: "Kuuntelen teitä!". Sil loin
väärässä paikassa oleva vieras saa kertoa asian-
sa. mutta edernmäs ernme oääse. Entisen kirkko-
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Pohjoisen Riviera ol i  vielä

Koiviston kirkko on
kirkoista.

yksi harvoista Kannaksella säästyneistä
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sal in paikal la har jo i te l laan näytös-
kappaletta. Kuulenrrne nlusiikkia, tans-
si ja laulua.

Kirkon toisesta päädystä pääsee
alueen suomalaista ja venäläistä histori-
aa esittelevään näyttelyyn. Siöllä on su-
lassa sovussa rukkeja. punatähtiä. kirkon
lasimaalauksen kuvia ja Koiviston kan'
sal l ispuku. Sisäänpääsy on i l rnainen.
mutta vieraiden odotetaan kirjaavan ni-
mensä vieraskirjaan. Kirkkokentällä on
kaikkial la Venäjäl lä suuren suosion saa
nut muoviseinäinen kaljateltta!

Viipurin suosio kasvaa

Muukalaisten asuttanla Vi ipur i
nousee venäläisten arvostuksissa. Ihan
niin kuin ennen sotia Pietari on suuri ja
savuinen kaupunki .  Metropol in asuk-
kaat hakevat rauhaa ja virkistystä Kan-
nakselta ja Viipurista. Jopa Pietarissa eri-
laiset arvonsa tuntevat ihrniset ovat al
kaneet puhua, että pitäisi ehkä käydä Vii-
purissa. Siellä on rnielenkiintoista arkki'
tehtuuria, suuria puistoja, nreri kaikkial-
la, taidernuseo, kirjasto ja l inna.

tekst i :  Hi lkka Hyrkkö
kuvat: Harri Halrne
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toukokuussa kvlmä. mutta kaunis


