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Kotiseutumatka j a sukukokous
Sukuseuramme ensi kesän guku-

kokous ja sukujuhla jfiestetäiin koti-
seutumatkan muodossa. Tbemme mat-
kanYlåsommeen Virolaisen suvua alku-
juurille, Yläsommeeseen, Porlampiin ja

^Viipuriin.Matka tehdään kahden päivän
rinja-automatkana ja matkareitti kul-
kee Lohjalta Helsingin ja Vaalimaan
kautta Viipuriin. Yöpyminen on hotelli
Druzbas'sa Viipurissa.

Matkan ensimmåiisen påilvän vie-
' 'ämme Viipurissa. Tbemme kiertoaje-

run ja tutustumme kaupungin vanhoi-
hin, historiallisiin kohteisiin. Näemme
mm. Linnan, Torkkeli Knuutinpojan
patsaan, Maaseurakunnan kirkon, Van-
han Thomiokirkon sekä Uuden T\romio-
kirkon rauniot ja muistomerkit, Pu-
naisenlåihteen torin ja Maalaiskunnan
talon, taidemuseon, AlvarAallon rrrjas-
ton
' Ohjelmaan jätetååin myös vapaa-
ta aikaa niin, että jokaisella on mahdol-
^lisuus ktiydå oman kiinnostuksensa
kohteissa, toriostoksilla, hallissa ja
vaikkapa pistäybyå kahvilassa.

Ensimmåisen matkapäivåin illan-
suussa pidetäiin sukukokous Pyöreäp
Tbr:rin ravintolassa IGuppatorin laidal-
Ia. Siella ovat ehkä vanhempamme tai
isovanhempammekin käyneet mark-
kinamatkan päätteeksi tai ehkä teatte-
rissa kaynnin jåilkeen kahvilla. Paikka
on täynnä historiaaja nostalgiaa.

Pyöreä Tbrni on selvinnyt sodan
;aloista melkoisen hyvin. Vaasa-sali kol-
mannessa kerroksessa on restauroitu
kauniisti ja huolellisesti hyvin lfielle
entistä asuaan.

Sukukokouksen päätteeksi syöm-

Viipurin Pyöreä Tbrni

me samassa paikassa, Pyöreän Tbrnin
Vaasa-salissa sukukokouspäivållisen
sekå jatkamme siellä yhdessäoloa ja
seurustelua.

Tbinen matkapäivä on omistettu
retkelle Yläsommeeseen ja Porlampiin.
Yläsommeen IGskikyltillä kaymme kat-
somassa Virolaisen suvun kantapaikarl,
Paeklrasen talon rauniot ja pihapiirin,
Laisin ja Ryysyn paikat, Myllymäen,
Kaarleenpåässä Esaias Virolaisen pai-
kan, Rönällä Virolaisen Väinön kaupan
rairniot ja monet, monet muut sukuun
liittyvät tåirkeät pihapiirit. Nähtävää,
etsittävää ja loyttimisen riemua tulee
riittämään. Kotikvläretken aikana

kuvattuna 1 930-luvulla

Yläsommeessa nautimme yhteiset ret-
kikahvit.

Paluumatkalla Viipuriin käydäåin
Rauhanmajan hautausmaalla ja Viipu-
rista illansuussa låihdettäessä tehdään
vielå pieni retki Monrepos'in puistoon.

Lähdetäån siis ensi toukokuussa
yhdessä, sukulaisten kesken etsimäåin
sukumme juuria, nauttimaan ystävien
ja sukulaisten seurasta, tutustumaan
uusiin ystäviin ja sukulaisiin.

Virolaisen sukuseuran johtokun-
nan puolesta

Pirkko Vahvelainen

Kutsu sukukokoukseen ja sukujuhlaan
Virolaisen sukuseuran su.kukokous ja sukujt'hla pi-

detäåin 3.-4. toukokuuta 200 1 Viipurissa j a Yläsommeessa.
Sukuseura jfi estiiii kaksipäiväisen yhteismatkan lin-

ja-autolla, joka kulkee reittiä Lohja, Helsinki, Vaalimaa,
Viipuri.

Yöpyminen on hotelli Druzbassa Viipurissa.
Matkan kokonaishinta on 700; hengelta ja hintaan

sieåiltyvät natkat, viisumi, matkavakuutus, hotelli, aami-
aiuen hotellissa, päivällinen Pyöreässä Tbrnissa ja retki-
kahvit Yläsommeessa. Majoitus on kahden hengenJouo-
neegga.

Linja-auto lähtee Lohjalta, Kirkkokentältä 3.5. klo
7.00 ja jatkaa Helsingistä, Mikonkadun tilausajolaiturista,
ravintola Fennian edestä klo 8.00.

Sitovat ilmoittautumiset 3l-. 1. mennessä toimitta-
malla passikopio (kopio passin valokuvasivusta) jokai-
sen lähtijän passista ja puhelinnumero, josta låihtijät ta-
voittaa, joko

-kideitse osoitteella: Raija Franssila, PL 2I,0078L
Helsinki, tai

-vieden henkilökohtaisesti Maija Uroselle, Lohjan
Poliisilaitokselle, Kasaruinkatu 2.

Muun rhaan kuin Suomen kansalaiset ilmoittautu-
vatja saavat liihempiä ohjeita soittamalla Raija Franssi-
lalle numeroon (09) 3856275. Ei suomalaiselta tarvitaan
muun muassa henkilökohtaista viisumia varten viisumi-
anomus valokuvineen jne.

Paikat täytetäåin ilmoittautumisj äriestyksessä.
Liimpimästi tervetuloa !
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Musikaalinen sukuni

"Soitto on suruista tehty, murehis-
ta muovaeltu".

Kun Vahvelaisen Pirkko soitti mi-
nulle ja pyysi kirjoittamaan jotain
sukuni musiilrkiferinteistå, tuli mielee-
ni ensimmäisenä ylläolevat såkeet.
Ajattelin silloin liihinnå Vilho-isäåini ja
Yrjö-veljeäni, jotka olivat innokkaita
soittajia ja kumpikin heistä kuoli nuo-
rena, isä 26-vuotiaana ja Yrjö oli kuol-
lessaan 49-vuotias. Omaisille jåii kor-
viin soimaan ainoastaan surullinen mu-
siikki gilloin.

Mutta ensim rn åiiseksi aloitan ker-
tomukseni vaijastani Paavo Sassista.
Hän oli myöskin soittaja ja haitaria
luritellen kävi nuorena miehenä tanssi-
paikoissa soittamassa. Yläsommeessa
han naki tanssijoiden joukossa nuoren,
pienän ja nätin neitosen, joka rupesi
hiintä kovin kiinnostamaan. Håin päå-
si kuin påäsikin tyttin juttusille, ja niin
alkoivat nuoret tapailemaan toisiaan.
Neitosen nimi oli Maria-Sofia Vrrolai-
nen. Rakkaushan roihahti siinä pian
il;iliekkiin, ja kun tuli aika lähteä pu-
hemiehen kanssa kosimaan tybtöå, niin
naapurit tuumailivat, että "Ei taija
Virolaise Salomon antaa tytiirtäå soit-
tajal.

Mutta Salomon antoi ja häåt pi-
ilettiin pian. Vaija oli 23-vuotias ja
mamma Maria-Sofra vain 18 vuotta
vanha naimisiin men:ressään. Niin toi
Paavo emännän Sassin taloon Porlam-
piin.

Vaija rakensi itse virsikanteleen,
jota hän soitteli kotona ja jota myös
setiimi Joonas soitti kuulemma hyvin.
Mandoliini meillä myöskin oli ja sitä
råimpyttelivät melkein kaikki perheen'
jäsenet siihen aikaan. Sassin talossa
laulettiin aina, joulut, juhannukset ja
kaiklri iltapuhteet vietettiin yhteislau-
lun merkeissä. Tfttiiritlä, tådeilläni, oli
hyvä laulu äåini ja varsiakin Ainon äåni
krrului selvänä muiden joukosta.

Vaijalla oli myös komea ätini ja
hän kiivi laulamassa juhlissa, muunmu-
assa hautajaisissa. Lype-tåtini, Kuntun
L5yli, on nämä asiat minulle kertonut.

Vilho-iseini soitti rumpuja Otava-
orkesterigsa, jossa mukana oli Sassin
Pauli, Halosen Våinö ja Leinosen Rei-
no. Isän kuoleman jälkeen Otava otti
uuden jäsenen kokoonpanoonsa. Man-
doliini oli myös isån soitin ja kun hän
läksi sotavåkeen, niin hän vei man-
doliinin sinne mukaansa. Siellä sitten
koottiin taag yhtye kasaanja soitto soi.
I(orhosen pappa johti Porlammin kou-
lussa kuprolaulua ja paljon por'
lanpilaisia ja jopa yläsonmeelaisiakin
siihen kuoroon kuului. Isåtkin oli innok'
kaana mukana laulamaesa.

Lähinnä Yrjön kehittymistå muu-
gikoksi jouduin seuraemaan jo lapses-
ta agti. Usein yllåtin hanet pikkupoi
kana istumasta jonkun kiven tai kan-
non päältä ja kådessåän hanella oli

Porlammin pojat Otava-orkestereineen SäLkijairvellå iltamissa 1930-luvu:r
alussa. Otavan pojat kuvan oikeassa reunassa. Pauli Sassi äärimmåiisenä oikeal-
la, Väinö Halonen ja Vilho Sassi.

puupalikat, joilla hiim hnkkasi rytmilli-
sesti toiseen kiveen. Se oli rumpu kuu-
lemma. Jatkuvasti htin pyysi äitiä os-
tamaan håinelle kitaran. mutta sota-ai-
kana oli muutaki ostettavaa. KunYrjö
varttui siihen ikään, että pääsi tanssi-
paikkoihin sisålle, niin hän ei mennyt
sinne tanssin takia, vaan uskollisestija
silmä tarkkana hän esiintymislavan
takana seurasi soittajien työskentelyä.
Voi sitä onnea, kun håin joskus päåsi
tuulaam aan jotakin rumpalia vfi iiksi
aikaa. Kyllä Yrjö soitti myöhemmin
vakituisestikin rumpuja joissakin or-
kestereissa.

Sitten hän sai oman kitaran ja
nopeasti oppi myöskin soittamaan sitä
Muistan varmasti ikåni sen innokkaan
ja onnellisen nuoren soittajapojan uusi
kitara kädessäåin.

Kun Yrjön perhe kasvoi ja lapset
tulivat siihen ikään, että alkoivat har-
joitella soittarnista, perustettiin Sassin
perheorkesteri. Tomi oli vain 6-vuotias
kun Yrjö-iså istutti hänet rumpujen
taakse. Muistan'elävästi sen Tomin
ensiesiintymisen. Porlammin nuoriso-
seuran joirlujuhla pidettiin silloin Äs-
vallassa ja'Yrjön orkesteri oli soit-
tarnasga. Minä jännitin yleisön joukos-
sa ja yritin kurkistella, että onko siellä
rumpujen takana ketåån, kun ei näky-
nyt kuin nenåinpäätä viihtin. Yrjö polki
jalallaan tahtia Tomille ja vähiin kai
hermostuikin, kun rumpali ei oikein
tahtonut pysyå tahdissa.

Mutta siitå alkoi rumpalikin.ke-
hittyä ja kiersi perheensä mukana soit-
tokeikoilla, joita tulikin paljon. Tltöt,
Trula ja Tarja, lauloivat, Tero oli kos-
ketinsoittimissa ja isä-Yrjö kitaransa
kanssa johti pesueensa soitantaa.

T\rula hellitti ensimm:iisenä lau-
larnisen, mutta muutjatkoivat entiseen
tahtiin. Yrjon kuoleman jåilkeen orkes-

terissa on ollut mukana pqjfnkin kuil
perheenjäseniä.

NykyisinTarja Sassin orkesteri on
kasassa ja siinä soittaa mukana myös
Tbro. Tomikin soittaa vielä, mutta toi-
sessa yhtyeessä. Tarjan musikaaliset
tytöt ovat nytvaltaamassa iiitinsä paik-
kaa. Lotta laulaa åidin orkesterissa ja
vetää myös omalla nimeläiin kuunteli-
joita esiintydiseensä. Pieni Netta ot-
taa soittotunteja hanurinsa kanssa ja
oli muunmuassa tämän vuoden Hopei-
nen harmoni-kka -kilpailussa mukana
televisiossa.

Maija ja minä lauloimme monet
vuodet yhdessä duettoja. Porlammin
koulun opettaja Edla Korhonen opetti
meidät laulamaan kalrsiäänisesti ja niin^
me olimme esiintymässå juhlissa kuin
ju}lissa aina kyllastymiseen asti. Mai-
ja lopetti esiintymisen aikuistuttuaan,
nutta minä otin vielä laulutunteja ja
lauloin eräåin ystäväni kanssa duettoja
vanhoille piiivilleni asti. Kuorossa kä-^,
vin myös vuosikaudet. Kaiholla muis-
telen niita aikoja, kun Lehmijärven pie-
nesså tuvassa lauloimme iltaisin ja py-
hii'isin duettoja Maijan kanssa ja Yrjö
säesti meitä kitaralla. Martta-iiiti oli
tyybyväisenä yleisönä ja hymyillen nyö-
kytteli päätään et " Hyväst männöö ".

Minun Pirjo-tyttäreni poika Joo-
nas on käynyt Lohjan Musiikkiopistoa
jo monta vlrotta, vaikka on vasta 10-
vuotias. Joonas soittaa pianoa. Olin
kerran oppilasnäytiiksessä, jossa Joonas
esiintyi orkesterissa paukutellen tahtia
jollain lyömäsoittimella. Olin ihan htim-
mästynyt kuin-ka poika eläytyi musii-
kin mukana. Koko pieni vartalo liikkui
rytmillisesti soitontahdissä. Ky5melee'"
sibnissä totesin itsblleni, että musiikki
on veresså tälliikin sukumme pienellä
jäsenella.

Lyylitädin jäIkeläisissä esiintyy
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Anna TUpolan muistolle
Anna Tirpola o.s. Virolainen kuoli

84-vuotiaana 30.7.2000 Pappilannie-
men sairaalassa vaikean sairauden
murtaqana. Anna Ttrpola sai ensim-
mäisen aivoinfarktin helmikuussa
1999, oli sairaalassa Hämeenlinnassa,
toipui ja kuntoutui niin hyvin, ettå pääsi
takaisin omaan rakkaaseen kotiinsa
elokuussa 1999. KotonaanAnna Ttrpola
pärjåili hyvin kotiavun ja ruokapal-
velun turvin ja låihellå asuvat tyttäret,
Tarja ja Ritva kävivät usein åiitiä kat-

,^$omassa. Mutta tämän vuoden touko-
;uun 28. påiivåinå Anna T\rpola sai toi-

sen, vakavan ja laaja-alaisen aivoin-
farktin, minkä jälkeen hii'n ei pystynyb
liikkumaan eika puhumaan. Sairaala-
hoidossåAnna T\rpola oli runsaat kaksi

,-kuukautta. Anna T\rpola siunattiin lau-
- )ntaina 12.8.2000 Hämeenlinnassa

Vuorentaan kappelissa ja laskettiin
haudan lepoon puolisonsa Otto Ttrpolan
viereen.

Anna T\rpola o.s. Virolainen sJm-
tyi Viipurin maaseurakunnan Yläsom-
neen kylässä 13.2.1916 maalaistalon
tyttäreksi, sisarusparvensa kuudente-
na ja nuorimpana lapsena ja tyttäristä-
neljåintenä. Sisaruksista on elossa 89-
vuotias Lyybi Nikkola Lohjalla.

Annan isä oli Aatami Virolainen
ja iiiti Vilhelmiina o.s. Uronen. Vuonna
1937 Anna meni naimisiin yläsommee-

laisen kirvesmies Otto Ttrpolan kanssa
ja perhe muutti Viipuriin. Viipurissa
syntyr vanhin tytär Ritva. Sodan jäl-
keen perhe asettui asumaan Hämeen-
linnaan ja perheeseen syntyivät tybtä-
ret Reettaja Tarja.

Anna T\rpola asui perheineen Hå-
meenlinnassa vanhan Härkätien var-
rella puutarhan ympäröimässi Cton
rakentamassa omakotitalossa ja ela-
mäntyönsä Anna teki kotona hoitaen
perheensä ja puutarhan ja erityisen in-
nostunut hän oli mansikankasvatukses-
ta. Vaikka Tirpolan perhe asui Hämees-
sä karjalaisuuttaan he eivät unohta-
neet. Virolaisen sukuseuran kaikkiin
sukukokouksiinAnna osallistui viimeis-
tä lukuun ottamatta ja kotiseutumat-
kalla katsomassa synnyinkotinsa kivi- .
jalkaa Sotkojan varrella hän kävi ker-
ran t;rttäriensä kanssa.

Talvella 1988 Anna T[polan puo-
liso Otto kuoli ja sen jåilkeen Anna
asui yksinäån omakotitalossaan sai-
rastumiseensa saakka. Lastenlapset
perheineen olivat håinelle hyvin rakkai-
ta ja tåirkeitä.

Anna Ttrpolaa jäivät kaipaamaan
tyltiiret Ritva Niittynen, Reetta T[pola
ja Tarja SaIo perheineen. Muita ltihi-
sukulaisia ovat Lyyti-sisar perheineen,
Otto-veljen vaimo perheineen, Martta-
ja Liisa-sisaren lapset perheineen, Väi-

Anna Tirpola 8O-vuotispiiivänäåin
helmikuussa 1996

nö-veljen lapset perheineen ja puolison
sisarukset perheineen.

Aina lempeää ja ilostaAnna-tätiä
l;mmöllä muistaen

Raij a Otontytiir Frans sila

myöskin musiikLiperinteitå. Harrin tyt-
tö Varpu on monta vuotta käynyt Loh-
jan Musiikkiopistoa ja hän soittaa sel-
loa. Tertun poika Jarkko on Lahden

,,,^Musiikkiopistossa ja hänestä tulee
.nusiikinopettaja. Kaikkia sukumme

laulajia ja soittajia en edes tiedä, mut-
ta kyllå perinteet elävät.

Ei arvanriut Paavo-vaija kurr hai
tar,iaan näpelöi, että hän jättää pe-
rintijnsä musiikissa aina kolmanteen ja
neljänteen polveen. Eikä isåVille aavis-

tanut, että håinen aikainen poismenonsa
ei tukahduttanut soittoa ja laulua jiil-
kipolvissa.

Vaikka tuossa alussa totesin, että
soitto on suruista tehty, niin ennen kaik-
kea se on iloinen asia. Musiikin avulla
voi ihmisiä viihdyttää, voi tunnelmoida
ja laulaen sujuu työkin sutjakkanmn?in.

Kaija Vikström os Sassi

Aineistoa
Paakkasen
Sanomiin

Sukulehden toimitus toi-
voo aineistoa Paakkasen Sano-
mien seuraaviin numeroihin.
Erittåiin tervetulleita ovat sekä
tarinat j a valokuvat vanhoilta
ajoilta että myös suvun nyky-
polvien kuulumiset.

Tarja Sassin perheorkesteri. Tarjan molemmin puolin pojat Tero ja Tomi
ja oikealla Tarjan puoliso Matti Skog
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Merkkipäiväuutisia

90 VUOTTA
on 22. syyskuuta 2000 täyttänyt

Tampereella MIKKO PORKKA.
Mikko on syntynyt Porkansaares-

sa ja on Anton Porkan lapsista toiseksi
vanhin.

Päivänsankarin iså Anton oli
Anna Porkan os. Virolainen vanhin
poi-ka.

Läm pimät onnittelut sukuseural-
ta!

85 VUOTTA
on 2tr. marraskuuta 2000
täyttåinyt SIRKKA AHOKAINEN
os. JAPPINEN.

SirkkaAhokainen onAino os. Vi-
rolaisen ja Armas Jäppisen tybtir. Sir-
kan åiiti Aino oli Mikko Virolaisen ty-
tiir. .

Jäppisen perhe asui Sirkan syn-
tyessä Pietarissa. Nykyään Sirkka
Ahokairrcn asuu Helsingissä.

Lämpimåt onnittelut sukuseural-
ta!

85 VUOTTA
on tävttåinvt 25. lokakuuta 2000

ylikonstaapeh VÄINÖ KUNTTU. Väi-
nö on Tilda os. Kuntun ja Matti Kun-
tun kuudesta lapsesta ne[jiinneksi van-
hin. Htin aloitti poliisiuransa vuonna
1939 Liikkuvan Poliisin palveluksessa
ja toimi sodan jålkeen Rautjärven ni-
mismiespiirissä.

Vuonaa 1946 Viiinö tuli Kuntun
muun perheen tavoin Lo$an maalais-
kuntaan. Oman perheensä kanssa håin
muutti vuonna 1955 $emmaffiinja slsl-
lä htin asuu edelleenkin Hely-vaimon-
sa kanssa.

Väinö osallistui sekä talvi- että
jatkosotaan j a haavoittui jatkosodassa
elokuussa 1941 Kirvun valtauksessa.

Sukuseura onnittelee Våiinöä läm-
pimästi

80 VTJOTTA
on 4. sy;zskuuta 2000 täybtänyt

AINO VIROLAINEN os. IIAILI.
Aino on Aleksanteri j a Aleksandra

Hailin tytärYläsommeen Keskikyldta.
Juuri ennen sotaa elokuussa 1939

håin avioitui Otto Ap. Virolaisen kanssa
ja hänestä tuli Sipilän talon emäntå
Yläsommeen Sipilåinpäiihåin.

Nykyään Aino asuu kotitilallaan
Lohjan Talvialla.

Sukuseura onnittelee Ainoa läm-
pimästi !

"Lcimpöinen henkiiys
ylitse kiiy, tienoon taluisen.
Veraaksernme saimme taas,
Joulun suloisen."

RAUHALLISTAJOULUA
JA ONNELLISTA

UUTTAVUOTTA
KAIKILLE VIROI.AISEN
SUKUSEURAN
PERHEILLE!

TOIVOTTAA
SUKUSEURAN
JOHTOKUNTA!

vihftrsä

Jari Äberg ja Ulla o.s. Nikander
8.7.2000 Helsingissä Kallion kirkossa.
Hääjuhlaa vietettiin kauniin säåin val-
litessa merellisen Helsingin sydämes-
sä pursiseuraravintola NJK:Ila.- 

Nuoret. asuvat Espoon Kivenlah^'
dessa.

Teuvo Juuti ja Piia o.s. Äberg
29.7 .2000 Lohjan kirkossa.

Perinteikkäät maalaishäåt vietet.n.
tiin Juutin tilalla Lohjan Talpelassa.

Nuoret asuvat Nummelassa.

Sisarukset Jari ja Piia Åberg
kuuluvat Anna Urosen o.s. Virolainen+
(1867-1902) sukuhaaraan seuraavasti:

Jarija Pia Äberg ovatAnnaja Jo-
hannes Urosen vanhimman tyttären
Maria Sofra Nikkolan tyttåren Ester
Myllykankaan tyttiiren ieett" Äbergin
lapsia.

Sukuseuralehden toimitus Sukulehden seuraavan numeron I xtn.lRpRtruOx fy
Pirkko Vahvelainen toimitus GRETA KUNTTU puh. (019) 324 666 | VEIKKO HALLIKAINEN 2000
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Mikko Porkka

Kuvassa keskella Sirkka Ahokainen



JOHAI{NES VIROLAINEN
r9L4-2000

Virol ai s en s ukuseuran kunniapuheer{ oh taj a, valtioneuvo s Johanne s
Virolainen kuoli maanantaina LL.L2.2000 Lokqian aluesairaalassa 86
vuoden ikäisenä. Johannes Virolainen syntyi Viipurin maalaiskunnan
Yläsommeen kylässä 31.1-.1914 maanviljelijä Paavo Virolaisen ja
emäntä Anna Lydia o.s. Skytän perheeseen.

Suomi on menettänyt suuren talonpoikaisjohtajansa ja tunnetuimman
karj alaisensa. Virolaisen sukuseura on menettänyt perustaj ansa,
monivuoti s en puheenj ohtaj ans a j a kunni apuheenj ohtaj an s a.

Vironperän vieraanvarainen isåintä on poissa.

Johannes Virolaisen elåmäntyötä kunnioittaen j a kiittäen

Virolaisen sukuseura


