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Sukuseuran kotiseuturetki

Näkymä kylåinraitilta pelloille

Virolaisen sukuseuran kokous päätti
1999, että 2001 kokous pidetään Viipurissa
ja käydään suvun kantatilaila Yläsommeen
Paakkasella. Pohdinnan jälkeen hallitus
päätti, että matka tehdään toukokuun alus-
sa linja-autolla.

Tbukokuun 3. lähdettiin Lohjalta ja
viimeiset matkalaiset tulivat hotelli Leikarin
pihalta. Seuranjäseniä oli autossa 47. Vaali-
maalla seurue kasvoi 11 hengellä. He olivat
Lappeenrannan seudulla asuvia suvun jå-
seniä.

Rajamuodollisuudet sujuivat Veaäjän
puolella varsin joutuisasti, esimerkiksi tul-
liselvityslomakkeita ei tarkistanut kukaan.
Sitäkin huolellisemmin tarkastettiin men-
nen tullen, onko leima lyöty passiin raja-ase-
malla. Odottaessamme lappeenrantalaisten
pikkubussia noin kilometrin päässä raja-ase-
malta lehahti linja-autoon rahanvaihtajia,
jotka vaihtoivat rahaa rupliksi hieman pa-
rempaan kurssiin kuin virallinen taho. Tä-
mä oli uusi "palvelumuoto", mitä en Venä-
jällä ole tavannut kuin Neuvostoliiton aika-
na.

Matkajatkui ja olimmekin pian Kivi-
salmen sillalla, mistä Saimaan kanava al-
kaa. Vanhat maamerkit Sotila\sairaala ja
Diakonissalaitoksen sairaala olivat paikoil-
laan. Samoin Diakonissalaitoksen vieressä
oleva suuri sairaalarakennus oli kesken-
tekoinen niin kuin vuosia sitten.

Kun aika antoi myöten, päätimme
ennen hotelliin majoittumista käydä Mon-
repossa. Puisto oli varsin hiljainen tähän
aikaan vuodesta. Matkan varrella pikku-
pojat havaitsivat automme ja markan
pyytäjiä oli varsin mnsaasti. Näin yhden
puistotyöntekijän ja pari vanhusta, jotka
hakivat muovikanistereihin vettä Sylmian
lähteestä. Itse puisto teki alakuloisen ja
hylätyn vaikutuksen. Suomalaisten yrityk-

set puiston ja rakennusten kunnostamiseksi
ovat tarpeeseen nähden riittämättömiä.
Alueelle pitiiisi saada huomattavasti rahaa
- mutta mistä - ennen kuin voitaisiin nähdä
8O-luvun Monrepos.

Majoittumisen jälkeen pitikin jo kii-
rehtiä viralliseen zukukokoukseen ja päviil-
liselle Pyöreään Tbrniin. Kokouspaikka oli
erittåiin onnistuneesti valittu, ei niinkään
akustiikan suhteen, mutta koko ympäristö
oli siistija historia oli käsin kosketeltavissa.
Itse rakennus, 450 vuotta vanha kaupungin
ympärysmuurin torni, Paksu Katariina. Ei
voi myöskään olla ihailematta Vaasain sa-
lia, missä istuimme. Kustaa Vaasa aikoi-
naan määräsi kaupungin ympärysmuurin
vahvistettavaksi. Omat ajatukset palasivat
yli 60 vuotta taaksepäin, kun katsoin tyh-
jenevää Kauppatoria. Silloin alle kymmen-
vuotidana seisoin äitini kanssa samalla to-
rilla kananmunia myymässä. Ja ne muu-
ten olivat "onnellisen kanan munia".

Kokous sujui joutuisasti ja suku-
seuran pitkäaikainen puheenjohtaja Sakari
Virolainen sai muistolahjan työstään
seuramme hyväksi. Matkakertomuksen kir-
joittaja valittiin uudeksi puheenjohtaj aksi.

Kokouksen jälkeen matkalaiset ha-
jaantuivat kolmeen ryhmään: kumpikin
auto teki lyhyen kaupunkikierroksenja osa
låhti hotelliin jalkaisin. Kiersimme toisella
autolla vanhan kaupungin kautta Koiviston-
kadul le ja s ie l tä Kol ikkoinmäen ja
Talikkalan kautta nykyiselle Pietarin maan-
tielle ja rautatien vartta hotellille. Sen jiil-
keen iltaohjelma oli vapaa jokaisen mieli-
halujen mukaan. Hotellin aulassa käytiin
pienimuotoinen keskustelu Virolaisen suvun
miesten erinomaisuudesta. Tosin paikalla
olleet vaimot eivät kaikilta osin olleet val-
miit allekirjoittamaan.

Tbinen matkapävä alkoi aamupalalla

hotellissa ja sen jåilkeen käytiin kauppato-
rilla ja kauppahallissa. Kauppojakin syn-
tyi. Uutena piirteenä torilla ja sen yrnpä-
ristössä oli rahaa pyytämässä nuorehkoja
naisia pienten kapalolasten kanssa. He oli-
vat tummia ja tummatukkaisia. Veniiliiiset
kuuluvat kutsuvan heitå valemustalaisiksi.
Uutta oli myöskin se, että rakennustöitäjat-
kettiin torin varren tyhjrillä tontilla. Ne oli-
vat olleet pysähdyksissä lähes kymmenen
vuotta.

Haimme tavatat hotellista ja pian
olimme Vitsataipaleen sillalla, mistä varsi-
nainen tie kotikyläämme Yläsommeeseen
alkaa. Siinä ne olivat kaikki samat maise-
mat edessämme, osa muuttuneena. mutta
Viipurin lahti, tie Tirhiälle, Lintimusten
mäki ne olivat niin kuin kuuluikin. Niin oli
myös Kakkolan kartano ja jårvi, missä he-
vosia kaupunkimatkalla juotettiin.

Luin muistinvirkistykseksi Johannes
Virolaisen kirjasta Karjalainen kotikylämme
kuvauksen siitä, miten nuori Johannes isän-
sä kanssa hevosella matkaa Viipurista koti-
kylään. T\ro kuvaus on varsin seikkaperäi-
nen matkaselostus noista 16 kilometristä.

Kakkolan kartanon kohdalle matka
sitten pysähtyikin. Länsimainen linja-auto,
missä maavara on pieni, ei uskaltanut uh-
mata navetan eritteiden pehmentämää mei-
dän kaupunkitietä. Autot yrnpäri ja pala-
simme Koiviston maantielle ja sieltä Porlam-
min kautta pääsimme kotikylään. Välillä
pysähdyimme Nuoraan kyläkaupassa. Ja
kauppa kävi. Tåmä kauppapysähdys teh-
tiin siksi, että Porlammin perinteinen kylä-
kauppa on lopettanut toimintansaja on hyvä
nähdä, mitä on tarjolla taajamien ulkopuo-
Iella. Valikbimad vanhan ajan sekatavara-
kaupassa olikin irtoleivåstä emalikattiloi-
hin.

Porlammin kautta pääsimme perille.
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Yhteiskuva sukumatkalaisista

Auto kä)tiin kääntämässä Risukylän tien-
haarassa ja senjzilkeen jatkoimme matkaa
Paakkasen pihalle. Maisema siitä pihalta
katsottuna on pääpiirteissään sama kuln se
on ollut satoja vuosia: toisella puolen Myl-
lymäki ja toisella Arosuo. Yksityiskohdat oli-
vat muuttuneet pauonkin. Paakkasen ta-
loa ei ole ja piha on nlt kylätienä. Sakari
Virolainen, joka oli ainoa mukanaolUoista,
joka oli asunut Paakkasen talossa tolvottl
kaikki tervetulleeksi paikalle. Siinä Anna
Paakkanenja Yrjö Virolainen olivat eläneet
yhteisen elämänsä. Sikäli elinvoimarnen
pariskunta, että heidän yhdeksästä lapses-
taan vain kaksi kuoli alle kaksirrrotraana.
Mainitsipa Sakari siitäkin, ettäAnna Paak-
kanen ol i  hyvin määrätietoinen ja voi-
makastahtoinen nainen. Ehkä myös arvon-
sa tunteva. Hän ei nimittäin suostunut aja-
maan Viipuriin yhden hevosen vetämillä
rattåilla, koskayhden hevosen k15,ti oli niin
epävakaista että häntä pyörrytti.

Siinä me olimme kaikki matkalaiset
yhdessä. Jokaisella meillä on yhteysAnnaan
jaYrjöön. Si l loin ol i  maan tapa. e(tä vaimo
ottaa miehen sukunimen. TUli mieleen, että
jos nykyinen sukunimilaki ol isi  ol lut voimas-
sa, minkä nimisen sukuseuran jäseniä si l-
loin olisi ollut paikalla. Tai jos kt,lässä olisi
ollut sama käJ'täntö kuin Länsi-Suomessa,
missä taloon tulleet kotivälAt ovat ottaneet
talon nimen yhteiseksi nimekseen. Se, että
Paakkasen taloa ei enää ole, johtuu suoma,
laisen sodankäynnin strategiasta: kaikki ra-
kennukset piti polttaa, ettei vihollinen saa
niistä talvel la suojaa. Ni inpä 1940, kun
Summa murtuija Yläsommeessa kä)tiin hel-
mikuun puoliväl injälkeen vi ivytystais-
teluja. Keskeisimpänä taistelupaikkana oli
Paakkasen läheisJ,ydessä oleva Myllymäki.

Kävimme katsomassa Johannes Viro-
laisen kotipaikkaa, mistä ei ole muuta sel-
västi  nährävää kuin asuinrakennuksen ja ja
navetan peruslukset. Pi ipahdimme myös
kansakoulun tontilla.

Yhteisten katsastusten jälkeen kaik-
ki hajaantuivat tahoilleen. Kauimmaiset kä-
vivät Salvosmäellä saakl<a. ILse istuin ornaa
kotipaikkaani emännöivän Valentina Ni-
kolajevnan ja häDen miehensä t€epöydän
ääressä maistelemassa vi imekesän suo-
lakurkkuja, hunajaa ja mustaviinimarja-
mehua. Hyvin hoidetussa kotipuutarhassa
olivat työt jo vahvasti alullaan: talvehtiva
valkosipuli työnsi versoja ja kasvihuoneessa
tomaatti ja retiisi olivat jo pitkällä. Kurk-
kupurkin l isäksi  Valent ina Nikolajevna
tuputt i  mukaamme myös istukasvalko-
sipuleitaja narsissikimpun. Tällä vålin au-
tonkuljettaja oli keittänyt kahvit, mitkä Sa-
kari ja Else Virolainen tarjosivar hyvien
tykötarpeiden kanssa. Se todella maistui
siinä Pekka Virolaisen pihamaalla.

lrpuksi ryhmift äydyimme yhteiseen
kuvaan ja lauloimme yhdessä Karjalaisten
laulun ja yhden säkeistön Karjalan kun-
naistakin. Kaikki olivat paikalla, kotimatka
voi aikaa. Päätimme vielä käydä Johan-
neksessa. mihin nuorempi Yrjö Virolainen
oli 192O-lu\ulla mennyt kotiväWksi. Pala-
simme takaisin Koiviston maantielle. kat-
soimme kesäkuun alussa pal jastettavan
1941 taistelujen muistomerkin paikanja kä,
vimme kääntymässä Porlammin entisen
kyläkaupan pihassa.

Rokkalankoski oli paikallaan ja sen
rannalla en!ise! lasitehtaan rauniot. Kävim-
me kääntJrmässä Johanneksen paperiteh-
taan luona. Kaikesta päättäen uutta ulko-
maista omistajaa vastaan lakkoillut tehdas
oli nlt toiminnassa. Alasommeen aseman
luonaonvenäläinen muistomerkki, mikäon
pystytetty heinäkuussa 1944 taistelussa
kaatuneiden meri jalkaväen soti laiden muis-
toksi.

Paluumatkalla poikkesimme vielä Vii-
purin maaseurakunnan kirkon ja sankari-
haudan luona. Sankarihauta muistomerk-
keineen aikaa vähitellen saada sille kuulu"
vaa arvoa. Kirkosta ei voi sanoa samaa.

Pohdimme joidenkin kanssa, kuinkahan
kauan päätykolmiot vielä pys}.vät pystyssä
ja niiden sortumisen jälkeen pitää puhua
kirkon raunioista.

Lappeenrantalaiset lähtivät Nuija-
maan kautta ja me Vaalimaalle. Jälleen
kaikki sujui vaivattomasti ja olimme loh-
jalla säädylliseen aikaan.

Matka oli mielestäni onnistunut. Mi-
tään ongelmia ei ollut. Ohjelmasta joudut-
t i in poikkeamaan vain sen verran, että
Rauhanmajan hautausmaata emme näh-
neet, koska jouduimme Kakkolasta palaa-
maan takaisin. Erityisen ilahduttavaa oli
tällä kertaa se, että matkassa oli mukana
niin paljon väkeä niistä polvista, mitkä ei-
vät ole enää Kannaksella syntyneet. Matka
juuri l lemme ki innosti  si l t i .  Ensimmäinen
Paakkanen mainitaan 1652.

Kiitos kaikille onnistuneesta
matkasta.

Heikki Hyrkkö

Muistathan huomidla
lehden muhana
tulleen
j (ts e nma k s u I o makke e n.

Hallitus
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Sukukokous Pyöreässä Tornissa
Sukuhokouksen puitteet olivat

historialliset ja komeat.
Pyöreiin Tbrnin Vaasa-sali oli osal-

le thttu paikka mutta mukana oli myös
monia juhlijoitajotka olivat ensimmåis-
tii kertåa Viipurissa ja Pyöreässå Tbr-
russa.

Sakari Virolaisen toivotettua
kaikki tervetulleiksi, sukujuhla jatkui
ruokailuu merkeissä ja iloinen puhe
sorisi ravintolan vanhojen seinien sisål-
lå.

Ruokailun jälkeen kokous järjes-
tåytyi ja kokouksen puheenjohtaj aksi
valittiin Mikko Mrolainen. Tbimikau-
den 1999-2001 toimintakertomuksen,
tilinpäåtöksen ja tilintarkastajien lau-

srman jälkeen kokous valitsi suku-
seuralle hallituksen kaudelle 2001-
2003. Sakari Virolaisen ilmoitettua ettå
hän toivoo voivansa jättäå puheenjoh-
t4ian vastuun tässä kokouksessa, valit-
tiin Heikki Hyrkkö yksimielisesti uu-
deksi puheenjohtqlaksi. Samoin kokous
valitsi hallituksen muut jiirsenet uudek-
si toimikaudeksi.

Seuran toimintaa påätettiin jat-
kaa suunnilleen entiseen tapaanja sa-
moin Paaklasen Sanomien julkaisemis-
ta.

Jåsenmaksun kokous vahvisti 60
markaksi ruokakunnalta.

Kokous antoi ha.llitukselle valtuu-
det Däättåä seuran toiminnasta sekä

seuraavasta sukukokouksesta. Halli-
tukselle annettiin valtuudet Däättäå
siitä lähetetåänkö Paakkasen Sanomat
vain jåsenmaksun maksaneille vai kai-
kille sukuseuraen kuuluville.

Sakari Virolainen kutsuttiin seu-
ran kunniapuheenjohtajaksi.

Mikko Virolainen päätti kokouk-
sen ja lopuksi laulettiin yht€isesti Kår-
jalaisten laulu. Kokousväki poistui vii
purilaiseen kevät-iltaan joka sai Sil-
vosen Kertunkin muistelemaan vanhaa
laulua " Viipurilainen puolikuu nous
soutain taivahalle..."

Eronnut puheenjohtaja, kunniapuheenjohtaja Sakari Virolainen ottaa vastaan uudelta puheenjohtajalta Heikki Hlrköltå
taulun Viipurin linnasta.

S uk u s euran hallitu s toimintak au dell e 2 0 0 1 -2 0 0 3
SUKUI]AARA
Matti Mrolaisen
Anna Porkan
Eeva Urosen
Aatami Virolaisen
Mikko Virolaisen
Anna Urosen
Paavo Virolaisen
Maria-Sofia Sassin
Salomon Virolaisen
Paavo Mannin ja Antti Kuntun
jälkeläisten

VARSINAINEN JÄSEN
Pirkko Vahvelainen
Eila Moilanen
Greta Kunftu
Kaija Franssila
Laura Vrolainen
Antti Jaatinen
Heikki Hyrkkö
Pertti Kunttu
Maija Uronen
Ano M;1ry1äinen

IIENK.KOHT.VARAJÄSEN
Minna Etelämäki
Kerttu Silvonen
Paavo Uronen
Kaija Mrolainen
Markku Mrolainen
Pekka Hämäläinen
Kirsti Vina
Kaija Vikström
fuitta Vihersaari
Seppo Toikka
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Ensivierailu sukumme juurilla
Ylä-Sommeessa

'Jo Karjalan kunnailla lehti onpuuss',
jo Karjalan koivikot tuuhettuu... " tåhän tun-
teita kuohuttavaan lauluun päättyi kolmi
tuntinen vierailumme Yä-Sommeen kyläs-
sä. Koskettava laulu kaiken sen pemsteella
mita miel ikuvia meil le on s).nlyn)4 elamäm-
me aikana. Ajankohtakin olijuu lauluun
sopivar koivikot olivat juuri puhkeamassa
Iehteen.

Katsellessamme Ylä-Sommeen kylää,
ennen kaikkea päästyämme isämme koti-
talon pihapiiriin, asettelimme mielikuvis-
samme rakennuksia paikoilleen. T\rossa olr
siis päärakennus lasikuisteineen. Kivijalan
sisällä oli pienempi kivijalka muistona väli-
rauhan aikana rakennetusta entistä taloa
pienemmästä asevelitalosta. l\.rnnemme
kunnioitustå isovanhempiemme sinniky]'ttä
ja periksiantamattomuutta kohtaan. Mie-
lissämme käväisee ajatus: olisivatkohan he
olleet noin toivorikkaitaja rakentaneet tuon
talon,jos olisivat tienneet perheensä kohta-
lon etukäteen...

Kivijalån vieressä kasvoi nyt vanha
tuomi. Ajatus laukl<oi: tämä tuomi on ehkä
ollutjo silloin, kun isämme lapsena kirmasr
pirkin pihatannerta. TUossa pihal)a isän
nuorin vel i .  Jouko. juoksi kanojcn perässä
ja tästä ahdistelusta vimmastunut kukko
kävi pa vuotiaan poikaparan kirnppuun.
(Tästä tapahtumasta on kuulemma Joukol-
lejäänyt pelko kanojaja kukkoja kohtaan.)
T\rossa Sotkojan tö)aäällä oli ollut poikittain
navetta, alun pedn aika suuri, muttauudel-
leen rakennettuna pienempi. Siinä vierellä
pltkittåiin ojaan nähden vanhoina aikoinaoli
ollut kärrJ,'varasto.

Vanhojen valokuvien perusteella muo-
dostunut mielikuva pihapiiristä kookkaine
rakennuksineen tuntui jollain tapaa olevan
ristiriidassa sen kuvan kanssa,jonka sai nlt
tääl lä paikan pädl la.  Miten ne kaikki  näyl-
tävät rakennukset ovat mahtuneet tänne!

Tamasoiin mäki. T!ol la on perunJ-
kellari, sen takana sauna. Lato tuolla vielä

kauempana vasemmal la.  Menemme pe-
runakellariin sisälle. Se onkin yllättävän
hyvässä kunnossa. Lapsuudessamme isai
kertoi rneille hänen perheensä suojautumi-
sesta ilmapommitusta vastaan tuossa kel-
larissa. Isällä on muistoissa näky omasta
isäståän,joka piti perunakellarin ovea raol-
laan ja seurasi taivaal la j l rääviä pommi-
koneita. "Anna miukii plysi kuusilnotias
Mauri. Hän sai katsoa: Pommikonelal\,'ue
ohi  i  paikanj)Tisten. Yksi l lä inen pommi-
kone oli mennl.t jo pois näklvistä Arosuon
suuntaan. kun kuului  val tavaa Jyt inää ja
talon ikkunat helisivät. Ylå-Sommeen kylä
sai olla pommeilta rauhassa oletettavasti
"Ison Veljen" mielenkiinto kohdistui sillä
kertaa rautatieaseman pommittamiseen.

Isämme nuoremman vel jen, Ossin,
joka silloinen nelivuotias, ainut muisto tääl-
tä on, että he joutuivat juoksemaan ylös
Tamaassiin mäkeäjoka silloin tuntui valta-
van korkealta mäeltä, pommikoneita pakoon
kellaniin. Kurkkua kuristaa. Ajatukset ovat
näiden sisarusten lapsuudessa ja elämän-
kohtalossa. Jos omat perheemme joutuisi-
vat kokemaan vastaavan kohtalon; lapsem-
mejouluioivat sodan tem mellJ kspssä täysin
orvoiksi.  rerpotel luiksi kuka minnekin, cr i
pituisiksi ajoiksi, moneen eti osoitteeseen
lapsuuttaan ja nuoruuttaan elämään. Elä-
mä on joskus uskomattoman armotonta.

Ajatukset palaavat pian aurinkoi-
simpiin asioihin. Karjalan kesä on hieman
pidernmällä kuin esim. Lohjalla. Aurinko
paistaa täydeltä terältä. töyhtöhwpät kaar-
televat pellon päällä. Liverrys tåyttää sydä-
memme. "Käki ei juuri n1t kuku, mutta...
kevät on, käy meidän isän kaiho pohjaton..."

Kr r jo i r  ta ja r  ovar Aatami Virolaisen
sukuhaarasta Väinö A.P Virolaisen vanhim-
man pojan Mau n tJttäret Tiina Martelin
ja Taina Rauhala

Reino ja Eeva Sassi kultahääpårvå-
nään toukokuussa 1998.

9O.I'UOTTA
on 19. huhtikuuta 2001 täyttänyt ko-

tonaan Lohjalla Virkkalan Vallaantiellä
LIYTI NIKKOLA os.VIROLA.INEN.

Ly)4i Nikkola on Aatarni VirolaisenJa
Vilhelmiina os. Urosen tytär Llyti Nik-
kolan puoliso oli Otto Nikkola Yläsommees-
Ia.

Sukuseuran puheenjohtaja ja sihtee-
r i  kävivuit  onnittelemassa merkkipäivänä
viral l i .esri  pirteää ja hyvämu isr isla päivän'
sankaria,

8O-\'ITOTTA
on l0.toukokuuta 2001 täyttånyt ko-

tonaan Lohjal la Paloniemen Pirklahdessa
REINO SASSI.

Rerno Sa.si on XIarja-Li i"a Sassin os.
Urosen ja Pietari Sassin poika. Reino Sas-
sin puol iso on Eeva o. s. Sahlst$m.

Sukuseura onnittelee Reinoa lämpi
mästi  I

Llyti Nikkola 90-11rotispäivänään

Näkymä Tamasiinmäeltä Sot kojal le ja Keskikyläl le
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