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Talvisodan aika Yläsommeen kylan ja Paakkasen talon historiassa

Slyskesållä ja syksyllä -39 oli
Kannaksen kyliesä jo näk1.vissä selviå
merkkejä sotaan valmiståutumisesta.
Nähtiin sodan uhka, mutta ugko rau-
haan säilltettiin loppuun asti.

Reservilaispataljoona, ErP 2 oli
Yläsommeen kylässä sotaharjoituksissa
aina talvisodau aattoDåiviin asti. Kun
reserviläiset låhtiväl kylä hiljeni kuin
tulevan odotukseen ja jo kolnen päiväD
påäsEi, 30. marraskuuta alkoi talviso-
ta.

Vajaan viikon kuluttua. iteeDäi-
sn/spåivånä -39 Ylåsommeesta ja Por-
lammista evakuoitiin lapset, vanhukset
ja huonokuntoisemmat kylålåisel Kar-
jaa lähdettiin viemåån evakkoon joulu-
kuun 10. påivän tienoilla. Tämän jäl-
keen kylään ei enää jäänyt kuilr joku-
nen måärå l innoitustöiseä kåyneitä
Biehiä ja hevosia. Monet taloista olivat
jo ihan tyhjillään.

Joulukuun puolivälin paikkeilla
kylään alkoi  tu l la arm ei j  a n
reserviläisjoulkoja. Ne kulkivat kylän
lÄvitse, viipyivät päivän, parija jatkoi
vat eteenpäin. Yläsommeen kylåu läpi
kulki tieyhteys pääpuolustuslinjalle.

Joulukuun 20. pÄivän tienoilla
kylän läpi kulkeneita loukkoja ja alo-
neuvoia oli entistii enemmän. Silloin
valmi;teltiin Kannakseu suurta joulu-
kuun 23. päivän hyökkäystii

Vuodenvaibt,eessa tuli määräys.
ettå Yläsommeen ja Porlammin kylät oli
kokonaan tyhjennettävä sivii l iväes-
ttistii. Molempiin kyliin jäi n1't vau va-
jaan ky'nmenen miehen joukko nuona
suojeluskuntalaisia. He pitivät puhe-
linpåivystystfi ja evakuoivat kylien suu-
rempaa irtsimistoa.

Tammikuun alkupäivinä Ylä-
sommeeaeen tuli uusia l innoitustyö-
miehiä. Linjaa vahvistettiin Sotk'ojan
varressa ja siitii eteenpäin Aution ky-
lÄn suugtåan. Yläsommeen ke skikvlållå

kaivettiin erillisiä pesåkkeitå ennen
muuta M yl lymäen Daestoon ja
Hämalåisenmäelle.

Toisessa guunnasga. Sommeen
aseman tienoilla t€htiia kiviesteitii.

Talvisodan pääpuolustuslinja
murtui Summan kohdalla helmikuur
puolessa välisså ja joukot mäårätti in
irtautumaan pääpuolustusasemasta ja
siirt''måän väliasemaan. Yläsommee
kuului väliasemaan.

Ni in suomalaiset  ku io venä-
laisetkin joukot olivat Yläsommeessa jo
18. helmikuuta ja vihollisen painostus
oli alusta alkaen kovaa.

Joukkojen virallisten dokumenL
tien mukaan suomalaisten asemat
Ylåsommeessa olivat "metsäsaarek-
keella, Paakkasen taloa vastapäätii", eli
sijoittuivat kiertämiiän Mylll'måkeä
kylän keskuståssa. Varsinaisia asemra
ei ollut. Oli vain yksittåisiä pesäkkeitji.

Viholl.isen hyök}äyspaineet koh-
distuivat voimakkaimmin Aution kvlån
suunnastå kohti Paakkasen taloa.-Uu-
det kujaset Paakkaeen tålon takana toi-
mivat koko taisteluiden ajan vihollisen
huoltoväylänä.

Venäläisillä oli kova kiire saada
läDim urtoia aikaån mvös väliasemassa.
Ty k; st okeÄkitysui olij;ka päivä aamus-
ta i ltaan. Viholl isen aseylivoima oli

Puheenjohtajamme Sa-
kari Virolainen (vas.) ja tal-
visodau Yläsommeen taiste-
luiden veteraani Aarne Nik.
kanen muistelemassa talvi-
sodan aikoja.

musertava ja uusia joukkoja ja lisää
aseita tuli koko ajan.

Sotapäiväkirja kertoo yhden päi-
vån taoahtunistå näin: 'Jälleen kovaa
tykistön keskitystli. Iltapäivållå tuli
talon takaa Paakkaeeu talon edustalle
kaksi hyökkäysvaunua ja 50-60 mies-
tä. Tiesivät tarkkaan suomalaisten
konekivååriaseman ja kohdistivat sii-
hen kovan tulituksen."

Vihollisen suuresta ylivoimasta
huolimatta asemat saatiinYlåsonmees-
sa pidettyä, muttå sivustoilla tapahtu-
neiden läpimurtoj en j ohdosta joukkojen
oli vetäydyttävä. Lopull inen irtau-
tumiskäsky väliasemasta annettiin 27.
helmikuuta. Palavat kylåt - myös Ylä-
aomureen kylä - jätet+iin ja taigtelut
siirtyivät taka-asemiin.

MoDet meistä ovat kÄyneet
Yläsommeessa ja löJrtjineet nämä tais-
telupaikat Paakkasen pihapiirin, Uu-
det kujaset, Myllynäen. Paikat liitty-
våt kiint€åsti Virolaiseu su!'un hietori-
aan. Ensi vuoden kesällä, alkukesästii
2001 sukuseuramme sukukokous ja
kesäjuhla pidetiiån uåillä tiirkeillä ja
historiallisilla paikoilla.

Hyvää käsää kaikille Virolaisen
sukuseuran perheille!

Sakari Virolainen ja
Pirkko Vahvelainen

SUKT]JIJHLA KES/iLIÄ 2OO 1
\4rolaisen sukuseuran seuraava sukujuhlaja -kokous pidetåån kesällå 2001

suvun juurilla Ylåsommeessa ja Viipurissa.
Sukuseura jårjestiiå kaksipäiväisen (yksi yö Viipurissa) yhteismatkau ja

ajankohta on kevätkesÄllä 2001.
Tärkat tiedot påivämäärisui, yht€ismatkan hinnasta ja ilnoittoutumises-

ta kerrotaan Paakkasen Sanomien seuraavassa numerossa, loppuvuodesta 2000.
Alustsvaa tietoa asiasta saat sihteeri Raija Franssilalta puh. 09-38 56 275

tai keltii tahansa muulta johtokuruan jäseneltii.
Låhdetiän yhdeeså katsomaan misså on ollut Paakkasen kantatalo, misså

Myllymåki, missä Laisin ja Ryysyr tilat, missä muut Virolaisen suvun alkupe-
räiset asuinraikat!
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"Nii våihä ei toine ihmine teil anna. ettei se ois kiitokse aryosta"
Kirsti Virta muistelee isääinsä Paavo Virolaista

Virolaisen perhe eli suurperheenå
Paakkasen talosga aina 1900-luvun al-
kuun asti, kaikki Yläsommeen Virolai-
set saman katon alla. Enginmäiseksi
euurDerheestä irtåutuivat Pett€ri Viro-
laiseir pojat Matti ja Aatami perheineen
vuouua 1905.

Seuraava lähtijå oli Salomon Vi-
rolaisen poika Paavo perheineen. Elet-
tiin vuoden 1914 loppua ja Paavon per-
heegeen kuuluivat silloi! vaimo Anna
Lydia ja lapset Elsa, Tilda, Otto, Jaak-
ko, Margareta ja saman vuoden tammi-
kuussa syntynyt Johannes. Virolaisen
miehet olivat våhÄn aikaisemmin osta-
neet Aabrahan Hannisen tilan Mylly-
näeltåja sinne Paavo perheineen muut-
ti.

Paavo Virolainen oli aikaausaapa
mies. Onar tilansa hoidon ohegsa hÄn
ulrasi erittäin palion ajastaan yhteis-
ten asioideu hoitoon. Hän toimr mm.
kunnanvaltuugtossa, kunnanhallituk-
sessa. kirkkovaltuustoasa. taksorrus-
lautakunnassa, lautamiehenå ktiråjillä.

Omassa $läesä hän oli kansakou-
lua johtokuman puheenjohtajana, py-
håkoulunopettajana, hautajaislaula-
jana ja auttoi aina tarpeen tullen kylä-
l i i ieiä kirjoittamalla kauppakirjoja,
veroilmoitu-ksia ja muita papereitå.

Paavo oli aikanaan, 1890-luvun
lopulla ollut kolme vuotts sotaväessä
Viipurin tarkk'anpujapatalj oonaeea.
Håu kävi aliupseerikoulun ja sai lisÄä
muutakin opetusta. Pitkä sotaväkiaika
ja siellä saatu koulutus oli varmasti
osaltåan laajentanassa hänen nåke-
mykeiåiin ja o\aamassa hiintii yhteis-
t€n asioiden hoitoon ja yhteiskunnalli-
aeen toimi.utaan,

Vaikka Paavo-ieå olijoskus usea-
nakir påivåItä viikosaa Viipurissa ko-
kouksissa, hån tuli aina joka iltå yöksi
kotiin Yläsomneeseen. Yleeneä hÄn
kulki hevoeella Viipuriaaa asti, joskus
eaattoi neD-Dii Nuoraalta junakyydilä.

Luonteeltaan Paavo oli lupeakka
nies. Hän suhtautui aeioihb immår-
tåvåieeati ja oeasi lagkea leikkiå. Nuo-
rena tytfitnÄ Kireti, ajan muodin mu-
kaan paineli tukkaan8a hiuspinneillö
laineille. Kerran he neuivät isån kans-
ea yhdesaä Viipuriin, istuiv€t kärryisså
vie;LLäin ia fisastelivat. ll]kiii isii vil.
kaisi Kirade ;a sanoi: "Kato, onha sil
lenmarit påäs."

IEän laut€miestyötå muietelles-
saan Kirsä toteaa, ettei eiinä toiminnas-
ga ole tainnut tapahtua guuriakaan
muutokgia vuosikymmenten aikana.
Jogkue kun ieå tuli kotiin käråjåpÄivån
jälkeen, hän aaettoi nainita jotain päi-
vån tapahtunista ja sanoa: 'Ei korppi
kor?i sibnäå syö" tai "Asiat on niiko ne
qietaa."

Kirsti tnuistaa iEäD ht'vånå kas-
vattqjana, joka euhtautui lrcitkiin lap-
:iinea hyvin teaapuolisestija pyrki huo-

lehtinaan jokaisen lapsensa tulevai-
suudesta. Isä oli jo sänkypotilaaua en-
nen kuolemaansa, kun hän sanoi per.
heen pojille: "Muietakaa, et Kirstin pit-
tiiä ja päässä Opistoo." Vanhemmat sis-
kot olivat kaikki jo aikanaan kä,'neet
kansanopiston.

Kirsti]le koulunkäyn ti oli mieluis-
ta ja håin menestyi koulussa h,'vin. Kun
hän vuonna 1928 aloitti koulun, opet-
taja otti hänet suoraan ylåkouluun, kun
håu osasijo lukea ja kirjoittaa ja oli jo
suorittanut kaikki kiertokoulun opin-
not.

Paavo-isållå oli itselläån erittfiin
hpå lauluääni ja myöe äiti Arrna Lydia
osasi laulaa ja samoin myös perheen
kaikki lapset Kotoua lauletfiinkin pal-
jon, eninmäkseen virsiä ja hengellisiä
lauluja. Yksi kaunis laulu, jota laulet
tiin lapsille oli tiillsinen:

"Vaik' olen pieni, heikkokin, en
pelkää kuit€nkaan, kun Taivaan Isä
rqtkghin, e1_lähettiny't enkelin, minua
auoJaamaaII.

Kirsti nuistaa miten myös isÄn
h]'vlillä tuttavalla, kanttori Huuskosel-
la oli heillå kotona käydessään tåpana
laulattaa häntÄ, kun hän oli ihan pieni
tJrttii. Huuskonen pyysi Kirstiä laula-
naan ja kun neljä laulua oli laulettu,
hän sntoi tltiille markan.

Paavo osasi myös pitiiä huolta ää.
negtiiän. Kun hån oli låhdöseä vaikka.
pa hautajaisiin laulanaan, hänjoi aina
ennen lähtiiä raa'au kanaD-murxan. Hän
sanoi, että ee "selvittåå ååntii".

Thnmikuun 25. päivänä, Paavor-
pÄivänä piti aina leipoa jotaki-n, ieå itse
toivoi sitii. Myös muiden perheenjäsen.
ten nimipäiviå oli tapana juhlistaa lei-

Paavo ja Anna Lydia Virolaisen perhettii kotona Myllyuäellä
kesällä 1935. Seisomassa vas. Jaakkoja Elina, Johannes, Tilda ja
Joonas Hämälåinen, T[avettija Margareta Kunttu sekä Kirsti. Is.
tumassa vas. Heikki ja Elsa Hyrkkö sekå Paavoja A:rna Lydia.

pomalla kakku. Vieraita ei tullut, mut
tå jo naimisissa olleet tyttäret tulivat
vleensä oäiville.- Vuäden -35 Paavon-Däivänä isä
sanoi aamulla Viipuriin lähtieesääu:
"Vieläks työ muistatta mikä päivå tåinä-
päin on?" Sinå päivänä Kirsti, 15-vuo-
tiaana teki elåmåusä ensimmäisen täy-
tekakul. Margareta oli edellisenä vuon-
na mennyt naimisiin ja nimipäivä-
leipomusten teko oli jäänyt Kirstin
hommaksi. Kotona gattui eilloin ole-
maan vain vihreäÄ karamelliväriä ja
niin Kirsti vådåsi osan kemasta vih-
reäksi, ettii sai nimipäivåkakkuun vÄ-
rilliset kukkaset.

Perheen elämåssä uskonto oli tiir-
keässä asemassa ja kriel,illisiä arwoja
kunnioitettiin. Kuitenkin asioihin suh-
tauduttiin ymmärtiiväisesti ja suvait
sevaisesti, ei oltu ahdasnielisiä. Per.
heen nuoret kuuluivat nuorisoseuraan,
kåytiin iltåmieEa, tånssittiin. Sai men-
näja tullaja olla, kunhan vain "oli kun-
nolla".

Kaikista tiirkeimpinå agioina Paa-
vo Virolainen korosti kasvatukeeesaan
r ehellisylttii, abkeruutta ja kiittiimisen
tiirkeyttii. Usein opetukeet oli puettu
vanhojen, joskus leikillisten sanontojen
muotoon, kuten *T\rha nuukuus ja pien
varkaus ei kannata." Hryi:r usein hån
nuistutti last€nga mieliiu: "Nii vÄhä ei
toine ibmine teil anua, ettei se ois kii-
tokge arvosta."

Tämä pieni kertomus on tehty
Kirsti Virran syntymäpåivån kunniak-
si. Kirsti tiil'tti 80 vuotta 6. tenmikuu-
ts 2000. OnDittelenme Kirstiä låmpi-
mästi!

Pirkko Vahvelainen
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Teille Aino j a Konsta, hopeahaaparille!

Seurqava kirje on hopeahd.ttpdi-
vd.teruehd.ys Aino ja Konsta Pd.rssiselle.
Sen on kesdlld 1945 ldhettdntt
hopeahaaparille Ainon sisar Anna-LiL
sa Myyryldinen. Aino Myyryldisen ja
Konste Pdrssisen ldksid.iset ja hd.d.t uie-
tettiin 6.6.1920 ensin morsiamen koto-
na Viipurin Kangasrannassa ja sitten
sul hq,sen kotona Porlannrnissa. Tdmd
vanha kirje on tollessa Ainon ja Kons-
tqn tyttdrclld Sirkka Jallilla.

Lahti 04.06.45

On vielä varhainen aamu, toieet
nukkuvat rauhall igesti yöti loil laan,
nutta minua ei våsymys vaivaunut
errää ja niin uousin ki{oittamaan Tbil.
le. Muistuu niin elåvä8ti mieleeni 46
25 vuotta taaksepäin. Silloin olimme
vielä nuoria, Tb ja miuå. MiDå Uiytin
sinä piiivänä 21 vuotta ja samana päi-
vänå lähdimme isän ja pilku Kauko
veljemne kanssa viemåän Aino, Sinun
kapioitasi uuteen koti iD Porlaopiin.
Silloin oli touhua ja hyörinäå meillä.
Olihan suuri merkkipäivä. kur ensim-
mäinen lintu valmigtautui lentllnåän
pois, suuresta poikueesta. Ei siinä eh-
ti-uyt Duistelemaa-o minun slrtymäpäi.
vä juhliani, vaan kaikilla oli kiirettii,
kur ensi pyhÄnä oli Aiuolla ja Konstalla
häät. Silloin oli perjantai ku! lähdim-
ne ajamaan Porlammille päin. Kylii oli
tuttu. mutta talo vierasja se vählinjän-
nitu kun päåsi nåkemåån nyt seu pai-
kan, misså Aino siskomme tuli emån-
tånå håärÄilemåän tåstii låhtien. Piau
olimne perilla, kun isä ajoi tavallisen
nopealla vauhdilla ja eDsimmåhen jän-
nitys lau.kesi, kun pihaan pääslrämme
ouori isårrtä oli vaetaeeaja hymyilevånä
ja hyväntuulisena johdatti minut ja
Kauko ressukan sinne isoon tupaan. -
Niin ja kukas oli tuo isäntii muu kuin
sulhanen it€e. Hän olijo e leståän tut
tu, muttå tuvassa oli emåntiä niin ettii
kyliet kolkki yhteenja kiire oli kova siel-
läkin, olihan ensi pyhänäAinonja Kons-
tan hääL Kohta tuli igäkin teas sulha.
sen seurassa tupaan ja yståväll iset
emännät tamsivat meille kahvia ia mo-
kaa ja niin pååsimme piau tuhrikei ja
asiaan kiinni. Minun oli nåetjärjestet-
tävä huoneet kuntoon, siksi kun häå-
riemut alkoivat ja nuori valtiatar itge
saapui uuteen kotiinsa. Pian se sulha-
sen- avustamana kävikin ja emännåt
tuvasta tulivat ihailemaan kiireittengå
lomassa, kun kaikki oli kunnossa. Va-
hinko vain, ettet Sinä Aino norgiau saa-
nut nähdä niitii siinä kunnossa kuin ne
silloin oli. Sitten kuu pyhänä meutiin
oli kaikki paikat tiitrnä i.bmisiä ja se
esti huoneiden pääsemästä esiintlEäär
siiDä raikkaassa ilmavassa asussaan
mihin ne sil loin jÄi. No niin, sellaistå
oLr silloia 25 vuotta takaperir kul mir:ä
vieti! 21 vuotis.s!-Dt1rråpåiväjuhliani

\luttå råmän JälkeeD tuli srtt€n
6 Darva kesäkuutå ia -.L]lorn oh \ln n -

läisen Ainon ja Pärssisen Konetan häät,
senhän näki jo kaikki ohikulkijatkin,
ku:r ennen niin autio pihamme oli muut
tunut oikeaksi koil.umetsäksi. Sehän oli
kuin koivupuisto, kun vielä penkit oli
jårjestetty 

''mpäri 

ja kaikki oli niin
jublavaa, ettii vieläkin tahtoo väkisin
tulla oikeinjuhlatuulelle, kun nain van-
hanakin muistelee. Ja kun sade on
useinkin ollut haittena perhejuhlillem-
me, niin silloinkin Junala antoi sade-
pisaroiden tippuajuuri silloin, kun vih-
kiminen oli kä,'nnissä. Vanhemmat ih-
miset eanoivat sen olevat onneksi Tbil.
le. Ja eikös niin ole ollutkilr, Jumalan
kiitos. Jumala oli antanut Tbille toi.
senne ja niin Tbistii tulikin sellainen
onnellinen yhteen sopivainen pariskun-
ta. Vanhat tiesivåt silloinkin ennustaa
oikein. Niin, se oli tiirkeä toimitus sil-
loin gi.inå kotoisessa pikkupihassa, kun
ensimmäinen suuresta joukostamme
yritti lähteä ulos van-hempiemme kodis-
ta, käsi kädessä sen miehen rinnalla,
jonka Jumala oli hånelle antanut. Tb
olitte niin ounelliset, Te kaksi nuorta
ihmisui ja varEaan nä14ti kaikki niin
lupaavalta ja toiveriklaalts. Me toiset
s i inä r innal lanne i lo i ts i  mme
onnestanne ja meilltikin oli hauskaa.

Ja sitt€n se pitkä hevos\ryti sin-
ne uuteen kotiiu. Tbisetjåivät sinne pi-
halle laulamaan, J'T\rle kanssani Her-
ra Jeesus " - Mamma kJyneleet silmis.
sä heilutti neuåliinaa ja varnaan jot
kut toisetkin, aen vaan muistån. Ja
itketti minuakin, vaikka en vähistä
vesitt€le, kuu Juvosen Tbpin rinlalla
istuin ajaen ensimmäisenä kukka-
parina morsiuepariu jälkeen sinne Por-
lammille påin. Niin, minåkin olin ker.
rankjn kunniapaikalla. olinhan ensim-
mäinen kukkatyttö. Sen jålkeen ajoi
Joune Raoelin Helmin kanssa Aatin
tuodessa Puustisen Jennyä sieltii kol-
mant€Da parina. \ i i tä tuli pitkä jono
sielG peräs-tä ja varmaan oli kaikil la
hauskaa Rapel'n E stenllakrn. r 'arkka

Ainonja Konstan perhe kasvoi elämän myötå. Kuva o! ot€ttu vuon-
na 1929. Isän sylissä on Sirkka, takana Ahti ja Eila, edesså Hilkka ja
puolivuotias Helka äidin sylisså. Oikealla kotiapulainen Olga Karvinen.

värjäsi valkean pu-kunsajo silloin meno
matkalla, ettii tli1tyi heti kiiyda plykille
kun perille påästiin.

Komea oli kulkue varmaan ja ke
meat ne kunnialaukaukset jotla hal-
koivat ilmaa morsiussaåttueen ajaessa
siitå tanssilavan ohitse häätaloon.

Nyt sitten tulimme sinne Sinutr
uuteen valtakuntaagi Aino eiskoni. Sas-
sin Katri - emåntji otti Sinut ystiiviilli-
sesti vastaaD ja vei Sinut sisälle mei-
dän seuratessa mukana. Hån tsas sul-
hasen vanhimpana sisarena oli saanut
kunnian toivottaa nuori emäntä terve-
tu.lleeksi taloon. Kun gitten olimme saa-
neet käjtuiä hlyäksemme talon emän-
tien antimia, lähdimme pitkiina rivinå
kohti taussilavaa jossa jo taloon ennem-
min tulleet häävieraat odotte[vat Siel-
lä saivat tanssihaluiset sitten tanssia,
Pamppusen Esterikin niin ettÄ valkeat
kengät tuli mustiksi ja kannat irtoeivat
pois kokonaan. Kun sitå riemua oli kee-
Uinlt aiDa maanantai aanuuu vålillä
syöden ja kahvia juoden olivat kaikki
jo väs''neiti ja mielihyvin lähtivät ko-
tiin kukin.

Niin mekin kaupunkilaiset läh-
dinme kotimatkalle eusin laulettuan-
me siellä pihalla - "Så kasvoit neito
kaunoinen." SinnejÄitte Tb kaksi onnel.
listå ihnistii katselemaan jälkeemme,
minulla oli ainakin mieliala haikea kun
Sinä Aiuojäit sinne. Ja siitä on nyt ku-
lunut 25 vuotta. Jumalan kiitos kaikki
on h1'vin, tlihän asti on Herra auttanut,
vaikka paljon onkin olosuhteet muut-
tuneet. Olisin niin mielelläni tullut si[-
ne luoksenne muistelemaan kaikkia
näitii, muttå kun en saanut kaveria eu
lähten1t. Jospa sitten kultohäisså ol-
laan lähempänä.

Monel rakkaat terveiset Tbil le
molemmille tänä suurena Däivänä meil-
t?i kaikilta myöskin tytiiilie låhettÄä

k

Anna-Liisa
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90 \'noTTA
on tåyttiinyt l,ohjalla 13. huhti-

kuuta 2000

AINA URONEN os. NIKKOLA

Aina on Eeva Urosen (os. Virolai-
nen.) pojan Aleksanteri Urosen vaimoja
YIäsonmeen Sipilänpäässå, Salvos-
måessä olleen Urosen tålon emåntå.

LJIMPIM/iT ONNIT'TELUT
SUKUSEURALTA!

85 WOT'IA
t{iyttää 29. kesåkuuta 2000

Helsingiasä Porkansaaresta syntf -
sin oleva

VIIJO PORKKA

Vilio on E[ias Porkan lapsista
toiseksi vanhin.

. LJIMPIMÄT ONNITTELUT
SUKUSEURALTA!

SOVTJOTIA
on tiiyttånyt 11. toukokuuta

2000

ESTER MYLLYKANGAS oe.
NIKKOLA

Eater on Maria Sofia Nikkolan
(oe. Uronen) ja Juho Nikkolan ty'tär.
Perhe asui en-nen sotåa Ylåeommeen
Rieukylässå.

STDÄMELLINEN ONNITTELU
ESIERILLE!

PAAVO PORKKA
.PELLONPÄJiN PAAVO"
TÄYTTT 90 WOTTA
veteraanien päivänä 27. 4. 2000

Vehkalahden vanhainkodissa Mylly-
hovissa

Isäni syntyi Porkansaaressa Matti
ja Emma Porkan vanhimmaksi pojak-
si. Heitii oli 7 sisarustå. Lapsuus Por-
kansaaressa oli ouDellistå aikaa. V 1926
isoåitini jäi kuit.enkin leskeksi ja hånel-
lä oli 7 lastå. Paavo oli vanhin poika, 16
vuotias, ja hän joutui ottamaan vastuu-
ta koko perheen eteenpäin viemisestä.
Suurperheen jakautumisen jälkeen saa-
relaiset ralieneivat talkoovoimin talon
isoäidia perbeelle. Se oli sitii yhteisvas-
tuuta jota silloin vielå oli.

Sota-aika vei isäni Joensuun lä-
helle Ylämyllylle suorittamaan omaa
osuuttåan isiinmaan hyvaksi. Siella han
tapasi äitimme Elnan, jon-ka kaassa hän
avioitui joulupäivänä 1942. Sodan pää-
tvttvä evakkomatka suuntautui ensin
Porin lähel le Ahlaiei in.  Siel tå isäni
muutti perheeneä kanssa, johon tuolloin
kuuluivat vaimo ja vånhin poika Veh-
kalahden Summaan kahden buoneen ia
kei t t iön v uokra-a suntoon. Samaan
vuokrahuoneistoon muuttivat hänen
äitinsä Emma ja nuorimmat veljensä
Matti ja Hugo. Vuonna 1948 isoäitini
muutti Espoon Nuukeioon ja nuoren-
mat veljet olivat menneet omille teilleen

Perheen asuntotarpeet olivat kas-
vaneet huonattavasti kun perheessä oli
Deljä laeta. Niinpä isäni rakensi viisi-
kyumenluvun puoliväIissä neille oman
talon bartiapankil la kuten siihen ai-
kaan oli tapana. l0 kiloa tippui painos-
ta tiiiden aikana. Varsiraisen päivätyön
häD teki  Haminan satamassa huo-
lintaliikkeen varastonhoitajaDa. Kåy-
dessäni bänen työmaallaan se oli aina
ihailtavan h1wässä järjestyksesså. Paa-
vo on ollut luonteenlaadultaan hywän-
tuulinen, ahkera ja auttavainen.Vielå
poikansa Rikun 50-vuotisjuhlissa Paa-
vo oli niin hyvässä kunnossa, ettå
tanssitti kaikki naiset. Paavolla oli ke-
peät tanssijalat, todiståvat miniätkin.
Hänellä oli terveet elintavatja hän oli
aina kohtuudeu ystävä.

EläkeDäivÄt isäni aloitti 65 vuoti-
aana. Isäni-terveys oli hyvä vuoteen 97
asti, jolloin hän gai aivoinfarktin. Sai-
raus vei häneltä puheky'vyrr. Paavo vai-
kuttaa tyytryäiseltä Myllyhovissa ja
tunt€e perheensä jåsenet. Käydessiini
katsomassa håntii tai kun kerron ta-
vanneeni joitain sukulaisia tåi tuttavia,
hlmy leviää häuen kasvoilleen ja hän
haluaa sanoajotain. Selväeti hän halu-
aa t€rvehtiä teitä kaikkia ystiiviä.

Keravalla 28 toukokuuta v 2000

Huso Porkka

Poj antytär
Mervi  ja miniå
Kaisu vierailulla
Paavon luona.

Helmikuun 14. påivänä 2000 on
tåyttiinyt

80VI,'OTTA

Virolaisen sukueeuran johto-
kururån varajäsen

ELNA VIRSU oe. PORKKA

Elna on s5'atynyt Porkansaa-
r€ssa ja on Anton Porkan lapsista
kaiklein nuorin. Nykyäån Elna asuu
Helsingiaaå.

ONNITIELEMME
ELNAALÄMPIMJISII!

Sukuseurolehden
tolmltus
Pkkko Vohvelolnen
puh. (019) 364 258

KIRJAPAINOX KY
VEIKKO HALLIKAINEN
2000

Kuvassa päivåinsaa-
kari tJrttärenså Annen
(Sårmåntö) ja poikansa
Eeron kanssa,


