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Paakkasen kantatalo Yläsommeessa

Hyvä Virolaisen sukuseuran jäsen

Kädesgäsi on ensimmäinen Vi-
rolaisen sukuseuran julkaisu. Seura
on ollut toiminnassa 11 vuotta. Olem-
me tavanneet näinä vuosina joka toi-
nen kegä pidetyillä sukujuhlilla. Muu
tiedon jakaminen gukuseuran toimin-
nasta on jäänyt hallituksen jäsenten
aktiivisuuden varaan. Sukumme on
kuitenkin laaja, runsaat 300 perhettä.
Kaikki eivät ole aina päässeet sukuko-
koukgiin ja muukin yhteydenpito on
saattanut jäädä vähäiseksi.

Sukulaisten välisten yhteyksien
ja tiedonkulun parantamiseksi suku-
seuran hallitus on päättänyt aloittaa
tiedotuslehden julkaisemisen. Tarkoi-
tuksemme on kertoa omaan gukuum-

me ja sukuseuraamme liittyvistii asi-
oista sekä jossain määrin Yläsommeen
ja Porlammin kyliäja kyläläisiä koske-
vista asioista. Lehti ilmestyy - ainakin
aluksi - kaksi kertaa vuodessa. Se on
jäsenjulkaisu ja se py'itään lähettä-
mään kaikkiin Virolaisen sukuseu-
raan kuuluviin perheisiin.

Jos Sinulla on toivomuksia leh-
den postituksen suhteen, ota yhteyttä
lehden toimituskuntaan tai hallituk-
sen oman sukuhaarasi edustajaan.
Keskustellaan ja korjataan postitus-
virheet lehden seuraavaan numeroon
mennessä.

Pyrkimyksenä on tehdä täetä
lehdestä koko suvun yhteinen lehti,

johon kuka tahansa suvun jäsen voi
lähettiiä kirjoituksiaan ja juttuaihei-
taan. Joten, nyt kynä käteen, hyvät
Virolaisen sukuseuran jäsenet. Odot-
telemme muisteloitanne, runojanne,
perheuutisianne, valokuvianne. Teh-
dään tästä lehdestä yhdessä toivei-
demme mukainen koko sukuseuran
yhdysside.

Kirjatoimikunta
Yläsommeelaisten ja porlampi-
laisten yhteisessä kyläkokouk-
sessa 22.10.1994 Iohjan Martta-
lassa keskusteltiin suunnitteilla
olevan Yläsommeen ja Porlam-
min yhteisen kyläkirjan suunta-
viivoista ja valittiin suunnitel-
man loppuunsaattamista ja työn
käytännön toteutusta varten kir-
jatoimikunta. Toimikunnan jä-
senet ovat Rauni Auvinen, Hilk-
ka Hyrkkö, Pertti Kunttu (toimi-
kunnan puheenjohtaja), Tauno
Pärssinen, IGlevi Sassi ja Pirk-
ko Vahvelainen. Johannes Viro-
lainen lupautui kirjatoimikun-
nan taustavoimaksi ja tueksi.

SUKUJUHLA KESALLA.95
Virolaisen sukuseuran sukujuhla kesällä -95 pidetään
lauantaina 8 heinäkuuta 1995 Kanneljärven Opistolla, Lohjan
kunnan Paloniemen kylässå.

Tarkemmat tiedot kel lonajoista ym. ilmoitetaan myö hemmi n.

TERVETULOA KAIKKI M UKAAN YHTEISEEN SUKUJUHLAAN !
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Karj alaiset sukuseurat
Luovutetusta Karjalasta siir-

tynyt väestii kokosi talvisodan jäl-
keen voimansa ja perusti huhtikuus-
sa 1940 Karjalan Liiton. Se on teh-
nyt aktiivista työtii heimomme hy-
väksi jo yli 50 vuoden ajan. Alkuvuo-
sikymmeninä työ keskittyi lähinnä
taloudellisten ongelmien ratkaisemi-
seen: evakuoidulle ja kotinsa menet-
täneelle väestölle oli löydettävä en-
sin väliaikaiset sijoituspaikat. Siinä
olikin valtava työ, sillä ei ole helppoa
sijoittaa kymmenesosa kansaa tois-
ten asuntoihin, taloihin ja tiloihin.
Mutta tämä vaikea tehtävä tehtiivä
onnistui suurinpiirtein tyydyttäväs-
ti. Sen jälkeen ryhdyttiin rakenta-
maan siirtokarjalaisille uusia, omia
koteja. Tämä oli luonnollisesti vielä-
kin suurempi ja enemmän aikaa vie-
vä ongelma. Nyt jälkeenpäin voidaan
sanoa, ettåi tässä karjalaisen väestön
sijoittamisessa, "integroitumisessa"
suomalaiseen yhteiskuntaan onnis-
tuttiin erinomaisesti. Hyvällä syyllä
voidaan puhua, ettii aivan samalla
tavalla kuin talvisota oli "Suomen
ihme", jota koko maailma ihaili, kar-
jalaisten sijoittuminen Suomeen oli
"karjalaisten ihme". Karjalan Liitol-
la oli tiissä työssä erittäin suuri
osuus. Se puolusti heimoamme, se
vaati meille tasa-arvoista kohtelua,
se korosti jatkuvasti, ett'rå me kotim-

me menettäneet karjalaiset olemme
erottamaton osa Suomen kansaa,
kuten myös Karjala on osa Suomea.

Vähitellen Karjalan Liitto
saattoi keskittyä työssään karjalai-
sen kulttuurin vaalimiseen ja hei-
momme erityispiirteiden esilläpitii-
miseen ja kehittiimiseen. Tässä työs-
sä nousi kotiseutuaate voimakkaasti
esille. Karjala-seurojen ohella alet-
tiin perustaa pitäjäseuroja, mihin
luovutettujen alueiden saman pitä-
jiin väestö kokoontuu vaalimaan yh-
teisiä perinteitä. Pian havaittiin,
ettii nuori karjalaispolvi, jolla ei
omakohtaisesti ole menetetystä
maakunnastamme kokemuksia, al-
koi tuntea suurta kiinnostusta juu-
riinsa, nimenomaan omaan sukuun-
sa ja sen kohtaloihin. Oikeastaan
vasta 1970luvulla virisi Karjalan
Liiton piirissä voimakas sukuseura-
harrastus. Alkoi syntyä eri puolille
Suomea karjalaisia sukuseuroja, joi-
ta tähän mennessä on rekisteröity ja
Karjalan Liiton jäseniksi liittyneitii
nelisenkymmenlä. Todellisuudessa
karjalaisia sukuseuroja on jo yli
sata, mutta pääosa niistii toimii re-
kisteröimättiiminä. Tällainen on
niyös 1983 perustettu yläsommeelai-
nen "Virolaisen sukuseura", johon
kuuluvat 1800-luvun alussa Lihanie-
mestå Yläsommeeseen Paakkasen

vävyksi tulleen Yrjö Virolaisen
(1799-1862) jälkeliiiset, mutta näi-
den lisiiksi Yrjön pojan Salamon Vi-
rolaisen vaimon Valpuri Urosen si-
sarten Liisa Mannin ja Eeva Kuntun
jälkeläiset.

Tämä seura on toiminut epävi-
rallisena ja rekisteröimättömänä jo
yli kymmenen vuoden ajan. Olemme
kokoontuneet yhteisiin sukuj uhliim-
me Vironperälle kaksi kertaa, ker-
ran I(arjalatalolle, kerran Espooseen
ja viime kesänä Lohjalle. Pertti
Kunttu kirjoitti selvityksen suvun
historiasta, joka antaa hyvän kuvan
niistii henkilöistii, jotka ovat sukum-
me menneiden aikojen edustajia ja
myös tämiin päivän sukulaisistam-
me. Seuramme on järjestänyt kaksi
matkaa kotikyläämme Yläsommee-
Porlampiin. Varsinkin viime kesänä,
vähän ennen juhannusta järjestetty
retki sai yllättävåin suuren suosion.
Kun tarkoituksena oli aluksi varata
matkaa varten vain kaksi bussia,
lopulta piti ottaa viisi bussia, koska
varsinkin nuoria ilmoittautui niin
paljon.

Näyttiiä siltii, että siirtokarja-
lainen nuoriso on löytänyt sukuseu-
ratoiminnasta sen alan, missä se
tahtoo olla mukana. Kotikylämme on
tiinään rappeutunut, lähes kaikki
vanha karjalainen kulttuuri on siel-
tii hävitetty. Mutta taivas on yhtåi
kirkas kuin viisikymmentå vuotta
sitten. Korpelanjoki ja Sommeenjoki
virtaavat - joskin pieniksi puroiksi
tukkeutuneina - kuten ennenkin.
Metsät ovat elinvoimaisia ja pelto-
jenkin rajat ovat suunnilleen hahmo-
teltavissa. Kotikyla aivan kuin odot-
taa raivaajia ja rakentajia. Ehkäkai-
ken hävityksen ja rappion keskellä
sittenkin elää toive siitä, että armias
Luoja vielä voi kaiken muuttaa.

Kotikylämme menneisyys ja
nykyisyys on tiedossamme, tulevai-
suus on hämäråin peitossa. Meidiin
sukuseuramme, kuten kaikki karja-
laiset sukuseurat, ylläpitiiä toimin-
nallaan toivoa siitä, ettii tehdyt vää-
ryydet korjattaisiin. Jos nuorisossa
säilyy usko, on varrnaa, ettti kovia
kokeneelle Karjalan heimolle teh-
dåiän vielä oikeutta.

'I/irofaisen sufu$eura
PERUSTETTU VUONNA 1983

Kunniapuheenlohtaja Johannes Virolainen
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Puheenjohtaja Sakari Virolainen
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Yläsommeelaisten j a porlampilaisten kyläjuhla

Ei olla kaduttu, että Lohjalle
r  I  |  . .

f,uItun
"Karjalaisen väestön voima on

sen kevythenkisyys". Näitä akatee-
mikko Matti Kuusen sanoja Kalevi
Sassi lainasi puhuessaan yläsommee-
laisten ja porlampilaisten kyläjuhlas-
ga sunnuntaina 4.9.94 Lo$alla. "Kar-
jalan kansa ei ole raskasmielistä ja se
kestää kaik issa olosuhteissa. Jos
nämä piirteet säilyvät, säilyy kadalai-
suus", Kalevijatkoi.

Aselevon 50-vuotismuistopäiyä-
nä pidettyyn tilaisuuteen Lohjan As-
vallaan oli kerääntynyt runsaat 120
juhlavierasta. Halutti in muistetta
vanhoja kotikyliä ja menneitä aikoja.
Oli hauska taas tavata vanhoja tuttu-
ja, entisiä rakkaita naapureita. Halut-
tiin löytiiä se kuulu yläsommeelainen
ja porlampilainen kyläläisten yhteis-
henki. Ja löytyihän se! Se oli mukana
menneen kesän kotikylämatkalla ja
niin ge oli paikalla nytkin. En ole mut-
kattomampaa ja lämpimämpää yhdes-
gäoloa tavannut kuin näiesä kannak-
gelaisihmieten tilaisuuksisea!

Sakari Virolainen muistutti
tervehdyspuheessaan mieliimme sota-
vuogien tapahtumat, talvisotaan läh-
dön, paluun jatkosodan aikana kotiky-
liin ja lopullisen lähdön kegällä -44.
Valtaosa Yläsommeen ja Porlammin
asukkaista sijoittui Irchjalle. Suurena
etuna asuttamisesga Sakari toi esille
sen, miten hyvä oli, ettii meidät sijoi-
tettiin kylåkunnittain, lähelle suku-
laisiamme ja naapureitamme. "Näin
olemme eaaneet henkistä voimaa toi-
sistamme."

Lapsuuttaan jä nuoruuttaan
Yläeommeessa muieteli Kalevi Sassi.
Porlammin ja Yläsommeen väestii oli
hyvin yhdenmukaieta joukkoa. Lähes
kaikilla oli sama ammatti, viljeltiin
maata. Myös maailmankatsomus oli
kaikilla samansuuntainen. Keskeisi-
nä harrastuksina Kalevi toi esille nuo-
risoseuratoiminnan ja elävät, vapaat
keekustelut. Molemmissa kylissä oli
pa[on niin jutunkertomishaluieta
kuin -taitoistakin väkeä. Meille kai-
kille yhteiseksi piirteiksi lGlevi löysi
"iloisen itseluottamuksen" ja "sosiaali-
gen aktiivisuuden". Juhlakansa näyt-
ti tyytyväiseltii luonnehdintoihin.

"Kar ja la iset  ovat antaneet
Buunen panoksen uusien asuinsifojen-
sa elämään". Näin eanoi Johannes
Virolainen omassa puheessaan. Jo-
hannekgen puheen teemana oli uuden
kyläkidan tekeminen. Yläsommeeesa
ja Porlammisea oli sodan alkaessa ar-
violta 35 sukua. Nyt halutaan eaada

eri sukujen edustajat yhteistoimin-
taan ja keräämään tietoja omista su-
vuistaan. Kirjan keskeisenä asiana on
kertoa missä tänä päivänä ovat Por-
lammista ja Yäsommeesta lähteneet
ihmiset ja heidän jälkeläisensä.

Matti Hyrkkö kertoi juhlakan-
salle kylien nuorisoseuratoiminnasta.
Lähes kaikki kuuluivat nuorisoseu-
raan. Kyse oli giis todella koko kylää
yhdistävästä harrastuksesta. Urhei-
lussa ylletti in moniin piir inmesta-
ruustason ensipalkintoihin asti. Ky-
lien väliset kilpailut - ennen muuta
Porlammin ja Yläsommeen kylien vä-
liset - taisivat olle ne mieliinjääneim-
mät! Näyttelemistä harrastettiin pal-
jon. Esitettiin monia kokoillan näytel-
miä ja osallistuttiin kilpailuihin niillä-
kin.

Runonlausuntaa mei l le
esittivät Mirjam Sassi ja Rauni Au-
vinen. Mirjamin runo oli itse kidoitet-
tu, kaunis runo ensimmäiseltä sodan-
jälkeiseltii matkalta Viipuriin. Raunin
esittämän runon oli kirjoittanut Tau-
no Auvinen tämän kesän kotikylämat-
kaa varten. "Jää oikeus vain elää unel-
missa, että vääryys kerran vielä korja-
taan."

Juhlan musiikkipuolesta vasta-
si yläsommeelainen tytki-duo Seniori-
Sisters kokoonpanolla Kirsti Virta ja

Laura Virolainen. "Lapsuuskotia en
unhoittaa mä voi" jäi pitkäksi aikaa
mieleen soimaan. Luulenpa, että duon
ihailijakerho karttui tämän esiinty-
misen aikana useammalla kymmenel-
lä hengellä!

Loppusanoissaan Heikki
Hyrkkö palautti meidät takaisin tä-
hän päivään: "Me olemme nyt lo$a-
laisia." Olemme Iohjalla asuessarnme
olleet yhteiskunnallisesti hyvin aktii-
visia, runsaslukuisesti mukana mo-
nissa kunnan toiminnoissa. Heikki
jakoi puheessaan meidät siirtokarja-
laiset kolmeen ryhmään; miehuutensa
Karjalassa viettiineisiin, teini-ikäisinä
evakkoon lähteneisiin ja niihin, joilla
ei ole omakohtaisia kokemuksia Kar-
jalasta. Hän heitti ilmaan kysymyk-
sen: "Kuinka tämä kolmas ryhmä jak-
saa viedä Yläsommeen ja Porlammin
perinnettä eteenpäin?" Samalla hän
oli kuitenkin optimistinen. Kuluneen
kesän kotiseutumatka osoitt i, että
kiinnostusta riittää niidenkin joukos-
sa, jotka eivät kotikyliä omakohtaises-
ti muista.

Vaikka tässä porlampilaisten ja
yläsommeelaisten yhteisessä kyläjuh-
lassa pääasiassa muisteltiin elämää
runsaan 50 vuoden takaa, ei kuiten-
kaan unohdettu nykypäivää. Liekö
sitii karjalaista sopeutuvuutta, mutta
olin monestakin puheenvuorosta löy-
tiivinäni sanoman: Meillä oli hyvä elää
eilloin ennen sotaa rakkaassa kotiky-
läesämme, mutta hyvin meillä ovat
asiat nytkin. Johannes Virolainen sen
taisi puheessaan selkeimmin pukea
sanoiksi: "Ei olla kaduttu, että Lohjal-
le tultiin."

Pirkko Vahvelainen

Kylajuhlien lopuksi laulettiin karj alai sten laulu
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Terveiset Yläsommeen j a
Porlammin kotikylämatkalta
Ukkonen kumahtclee kaukana. Sinimus-
tat, uhkaavat pilvet ryömivät ylös laajal-
ta alueelta taivaanran'uaa. Saammeko
kohta rankan sadekuuron niskaamme?

Päivälleen 50 vuotta sitten näissä
samoissa kylissä katsottiin silloinkin
kysyvåsti kohti taivaanrantaa. Tlkkien
uhkaava kumu kuului påivä påivåltå
låhempäå. Mustimmat pilvet olivat sil-
loin kuvainnollisia; "onko koti sittenkin
jåtettlivå, vasta valmiiksi saadut tuvat,
saunat, navetat... , koko tiihänastinen
elämä?" Viimeiseen asti uskottiin, ettå
onni kiiåntyy, että ihme tapahtuu. Teh-
tiin työtå, elettiin eteenptiin ja itkettiin
evakkoon jo joutuneiden kuolemajärveis-
tcn ja uuskirkkoisten kanssa. Tåmiin ky-
lån vuoro oli 17 kesåkuuta 1944. Olisim-
meko vielä låhteneet jos mäiiräystii ei
olisi tullut, jos ei olisi ollut pakko!

Nyt 17 päivånä kesäkuuta 50
vuotta myöhemmin olemme niiillä sa-
n.oilla kujasilla ja niityillå. Katseet har-
hailevat taivaanrantaa, mutta nyt huo-
lemme koskee vain lähest5rvåå sadetta ja
ukonilmaa...

Olemme lähteneet tiille historial-
liselle muistojen matkalle runsaan 200
ihmisen joukolla. Kaikillameilla on jokin
yhtymäkohta Yläsommeen ja Porlammin
kyliin. Jotkut ovat syntyneet täiillä ja
elåneet uiiillä ihanimman nuoruutensa
ja aikuisuutensa parhaat vuodet. Eikä
heidån askeleensa nyt paina. Ensin on
mentävä omille raunioille ja istuttava
sillä kivellå, jonka sammalpeite on ihan
ennallaan. Siinå istuessa, kun sulkee sil-
mänsä, kuulee vain kotikoivujen pehme-
än huminan, niin tutun ja turvallisen.
Nyt avataan eväspaketit ja syödäån
omalla pihalla. Ja sitten ryöps*ihttivåt
muistot mieleen! Miten kauniina aamu
valkeni kotikylällå silloin 50 vuotta sit-
ten... ja sireenien huumaava tuoksu pi-
hamailla! Mutta nyt on jätettiivä muiste-
lu myöhemmäksi. On ehdittiivå oman
lapsuudenkodin pihaan. Sitten on käytå-
vä enon pihalla ja vielå, jos suinkin ehtii
niin Peräkylån kummin navetan rauni-
oilla.

Jotkut meistå ovat liihtiesså olleet
kouluiässä, lapsia ja nuoria. He muista-
vat parhaiten koulutien ja leikkipaikat,
leikkikaverit ja tietysti oman rakkaan
kotipihan. Sitten on meitå, jotka olemme
s5mtyneet sodan aikana. Olemme låh-
tiess*i olleet niin pieniå, ettei meillå ole
synnyinkylästå eikå låhdöstii omakoh-
taisia muietikuvia. Mekin olemme jo eh-
tineet kiintyå nåihin maisemiin. Olem-
me vuosien varrella kuulleet niin paljon
kylån ihmisistå, paikoista, tapahtumis-
ta. Monet meistå ovat jo useampaan ker-
taan ehtineet kåydå toteamassa, ettå
"niin, juuri siinåhån ee måki on kuin
mummo oli kuvaillutkin". Meillå on n5rt
uusi kotiseutu, mutta tåmä on meidån
synnyinkylåmme. Tååltå me olemme

lähtiiisin. Tåsså kannakselaisessa maa-
perässå ja maisemassa ovat elämämme
perustukset.

Melko suuri joukko matkalaisista
on yläsommeelaisten ja porlampilaisten
lapsia ja lastenlapsia, muualla syntynei-
tå. Heitä on tlillå matkalla mukana ilah-
duttavan paljon. Monet ovat tiiiillä en-
simmiiistii kertaa ja kokevat näkemänså
tuoreesti ja avoimesti. Muutamat nåistå
nuorista näkevåt vain kuduuden ja sii-
vottomuuden, mutta yllåttiivän monet
katsovat mielessään takapajuisuuden
läpi perusmaisemaa ja kadotettuja piha-
piirejå. He näkevåt miten vehmas ja an-
teliaan rehevå kannakselainen luonto
meitii ympäröi. Moni ensikertalainen
kiinnitttiii huomiota siihen, miten lähellå
toisiaan talot todellakin ovat olleet. Nyt
on helpompi ymmärtäii ylåsommeelaisen
ja porlampilaisen kyläyhteisitn kiinteiiii
yhteenkuuluvuutta.

T\ro yhteenkuuluvuus on selvåsti
aistittavissa matkalaisiste koko matkan
ajan. Purnausta ei kuulu. Kaikki ovat
myönteisesti juonessa mukana. Olemme
menossa Yläsommeeseen ja Porlampiin,
meille kaikille tiirkeisiin paikkoihin.
Jopa muualta Suomesta kotoisin olevat
puolisot, miniät ja våvyt ainakin näyttii-
våt kiinnostuneilta hekin. Olemme tain-
neet vuosien varrella saada heihinkin
tarttumaan omaa yläsommeelaisuut-
tamme tai omaa porlampilaisuuttamme.

Tällå kerralla olimme pååttåneet
tehdä vain yhden päivån matkan, jotta
mahdollisimman moni halukas piiäsi

matkalle mukaan. Perilläoloaika jiiå nyt
noin neljäån tuntiin, mutta kaikissa tår-
keimmissii paikoissa ehditåen toki käy-
da. I(åydaan omalla, vanhempien ja iso
vanhempien pihamaalla. Piståydytiiän
tapaamassa parhaimmat paikalliset ys-
tåvåt. fonnisen mökin naisista nåyttåå
vain yksi olevan kotosalla. Sinne ei nyt
ehditå mutta koulumummolla on aina
kåytåvå. Ja han ottaa tulijat avosylin
vastaan; "Tulkaa tsajulle, tulkaa!" Mutta
nyt ei keretå tsajulle ginnekäån. Alkaa jo
olla kiire yhteiseen kahvi- ia juhlaheL
keen. Sieltå ei haluta myöhästyå.

Eikå aikaa ollut yhtään liikaa.
Ibrjalaisten laulu alkaa jo kajahdela"
kun saavumme paikalle. Enkå tiedä oli-
siko tuolle laululle otollisempaa paikkaa
olemassakaan kuin kaunis aukea niitty
Anttilan kivikoiden ja Tamasiin mäen
vålisså. Ja ettå voi kahvi ja voipulla
maistuakin hyvälle! Vai liekö oma osuu-
tensa sillä, ettå se saadaan - muiden pa-
rempien ravintoloiden tyyliin - mieskok-
kien valmistamana ja tadoilemana.

Entä ne sinimustat pilvet tai-
vaanrannalla? Kohtalo on meille myötå-
mielinen ja antaa ukkossateen alkaa
vasta kun olemme jo Viipurissa, foöreiin
tornin tun allisessa lämmösså.

Itse olen viime vuosina usein ko
kenut kohtalon myötåmielisy5rt'enå sen,
ettå olen saanut syntyåjuuri syksyllå -
43 Ylåsommeessa. Olen ollut evakkoon
lähdettåessä niin pieni, ettå olen viiltty-
nyt kaikelta omakohtaiselta sodan kau-
hujen muistamiselta. Kuitenkin olen
saanut syntyå I(arjalassaja olen saanut
voimakkaat karjalaiset juuret. Ne juuret
antavat minulle edelleen perusturvalli-
suuden ja ehtymättiimån voimanlähteen.

Pirkko Vahvelainen os. Jårveliiinen

IGhvitauolla Sotkojan rannan kivikoilla


