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Muistomerkit valtioneuvos
Johannes Virolaiselle

Vuosi sitten alkoi Iehdissä olla kir-
joituksia valtioneuvos.Johannes Virolai-
sen patsaasta. Loppukeväällä Keskus-
I  apuolue läht i  v iemään asiaa etoenpain
ja niin syntyi patsastoimikunta, jossa
ovat mukana Keskustapuolue, Karjalan
Liitto, eduskunta, Lohjan kaupunki,
Lohjan seurakunta ja Virolaisen suku-
seura.

Lohjan kaupunki on toiminut ak-
tiivisesti patsaan saamiseksi Lohjalle.
Kaupunginhallitus teki viime slyskuus-
sn ehdotuksen siitä. ettii muistomerkki
s i jo i ret ta is i in Lohjcn k i rkon länsi .
päähän, varsinaiscn kirkkomaan ulko-
puolella olevallc, katuun rajoittuvalle
tasanteelle,jonka läheislateenon suun-
niteltu uutta kirjastotaloa.

Patsastoimikunta kävi syksyl[i

rl}F
Johannes Virolaisen lapsuudenkoti Myll),Inäki Yäsommeessa. Muistolaatta kiin-

nitetaiän luonnonkiveen lapsuudenkodin pihapiirissä

va patsas valmistuu, pitäisi Yläsommee-
seen Johannes Virolaisen syntl'rnäkodin
paikalle saada muistolaatta. Suku-
seuran edustajat kävivätkin lokakuun
lopulla katsastamassa paikkoja koti-
kylässå. Mukana olivat myös Ylåsom-
meen-Porlammin nuorisoseuran edus-
tajat. Suuri kivi. johon laatra voitaisiin,
mukana olleiden mielestä, kiinnittäå
lövtyikin Johanneksen kotitalon lähel-
tä, entisen kylätien varreltå. Nlt ke-
vään aikana hallituksen iäsenet ottavat
mielellään vastaan muiiakin ehdotuk-
sia muistolaatan sijoituspaikaksi. Myös
muistolaatta on tarkoitus paljastaa
vuonna 2004.

Heikki Hytkkö

' ,

Lohjalla ja hy.väksvi paikan. Epäviral-
l inen toimikunnan työryhmä oli tåtä
ennen tutuslunul  yhdeksän tai te i l i jan
tuotantoon Ja päätyn]'t esittämään, että
patsaan tekijäksi valittaisiin Nora Tap-
per. .Hän asuu Helsingissä ja on koto!
sin Aänekoskelta.'Iapper valmistui
Kuvataide-akatemiasta vuonna 1993.
Ennen taideopintojaan hän opiskeli
Oulun yliopistossa viisi vuotta arkkiteh-
tuuria. Alustavat patsasehdotukset tai-
teilija on luvannut esitellä toimikunnal-
le n}t kevättalvella. Tavoitteena on to,
teuttaa muistomerkki vuoteen 2004
mennessä, jolloin valtioneuvoksen slm,
lymastä tu lee kuluneeksi  90 vuotta.

Virolaisen sukuseuran hall itus
päål  I  i  kokouksessirnrr  v i ime syksyna,
että såmaan aikaan kun Lohjalle tule-

Aineistoa Paakkasen Sanomiin
Tämån vuodcn numerossa 2 julkaisemme taas l isää merkkipäiväuutisia.

Jos t icdät että lähisukulaisesi täytt l i : i  pyörcitä vuosia, 80 v. tai si i tä ylöspäin
tai lähipi ir issäsi onjokin muu merkit tävä perhetapahtuma, josta lehdessa voi-
taisi in kertoa, olcmme ki i tol l is ia, jos i lmoitat asiasta.

Toivomme lehdessä julkåistavaksi myös muuta materiaal ia, ni in kir joi-
tuksia kuin kuviakin, ni in suvun vanhoista asioista kuin tämänpii iväisistäkin.

Kaivelepa muist i lokeroitasi ja pö] ' tälaatikoitasi!

Odotamnreylrteydenottoasi.  PartkkasenSanomientoirnitus

Paakkasen Sanomat
Pirkko Vahvelainen,
toimittaja
Greaa Kunttu,
toimitussihte€ri
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Väinö ja Amanda Virolaisen kauppatalo Rönällä. Kuva on otettu Rönän kujasilta yli perunamaan, vuonna 1936. Kaup-
paanjohtavä rappu on vasemmalla olevan koivun takana. Ihmiset talon edessä ovåf våsemmaltå lrrkien Mantan veljenpoika
Martti Tupola, Väinö ja Manta sekä Väinön serkku Yrjö Hämäläinen vaimoineen ja tyttärineen
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Matti Petterinpoika Virolaisen ja

Anna os.  Hämäläisen perheessä
Yläsommeen Keskikylällå oli viisi las-
ta, poj at Väinö j a Pekla j a t)'ttåret Aina,
Mart ta ja Anna-Li isa.  Kun Iapset
varttuivat, perheessä huomattiin oitis,
että Pekasta, pojista nuoremmasta, oli
tulossa innokas maamies, mutta van-
hempaa vel jeä Väinoä eivät talonpojen
työt ja askareet kiinnostaneet. Väinö oli
ki innostunut l i ike-elåmästä, kaupan-
käynnistä, muun maailman asioista,
k i r ja l l isuudesta.  to isenlaisesta eläman-
menosta kaiken kaikkiaan.

Niinpä vel jekset, isä Matin suos-
tumuksella, sopivat, että Pekka jatkaa
ti lanpitoa isän jälkeen ja Väinöl le oste-
taan kauppa. Sopiva kauppapaikka ja
kauppa löy'tyikin, kun Pekka Tetri luo-
pui kaupanpidosta Rönällä ja ol i  valmis
mJömåän kauppansa.

Kauppa vaihtoi  omistajaa lavnroi-
neenja varastoineen ja jopa radioineen
päivineen. Muita radioita ei kylässä sil-
lo in v ie lä ol lutkaan. Kaupcnt"koa ei
Tetrin Pekka suinkaan lopettanut, vaan
jatkoi  kauppiaana Koiv isto n
Maks' lahdessa.

Väinö Virolaincn ja vaimonsa
Amirnda os Tupola hoi tn l ivat  Rönån
kauppaansa vuodesta 1925 vuoteen

1936. Samaan aikaan Väinön ja
Mantan kaupan kanssa ol i  toiminnas-
sa Hottisen kauppa, sekin Rönällä, ihan
Väinön puodin lähel lä.  Adam Hottrnen
ol iperustanut kaupan 1900 luvun alus-
saja Hott isen kauppana sejatkoi 1920
luvun lopul le. Si l loin kauppiaiksi tul i-
vat Hottisen perheen t1.tär Elvija vävy
Uuno Pekki ja kauppaa ruvettiin nimit-
tämään Pekin kaupaksi.

Väinönja Mantan puoti  ol i  tyypi l
l inen maalaiskylän sekatavarakauppa,
josta ol i  saatavissa kaikkea tarpeell is-
ta lamppuöljystä ja hcvosenkengistä
hi ivaan, rusinoihin ja namusiin. Tava-
rat Väinö haki itse Lirppa-hevosella Vii-
purista Savo-Karjalan Tukkul i ikkeen
varastolta Salakkalahden rannaltzr.

Molem mcl,  n i in Väinö kuin
Mantakin, työskentel ivät puodissaan,
mutta useimmiten t iskin takana asiak-
kaita ol i  palvelemassa Väinö, tyyl ik-
kääst i  vaaleassa paidassa ja puvun
li iveissä. Kesähelteel lä kauppiaal lå oh
tapana pitäå päätä suojaamassa kaikis-
ta nel jästä kulmastaan solmuun sidot-
tua valkoista nenäli inaa.

Väinö ol i  "supl i ikk imies" ja
haastel i  mielel läån asiakkai t tensa
kanssa. Kaupassa ol ikrn y le"nsa eina
miehiä istuksimassa narukieppien pääl

lä, tupakoimassa ja tarinoimassa. Man-
la oli luonnoltaan h1'vin siisti ihminen
jr  hr lusi  p i täå m5ös kaupan aina si is-
t jssä kunnossa. Ni inpä hän toisinaan
joutui  topakast i  komentamaan
juttuihinsaintoutuneita miehiä: "Alkää
työ svleksikö latt ial  !"

Joskus kylä1äisi l lä taisi  ol la var-
keuksia päättää kunpaan kåuppaan
pitäisi mennä. Jotkut olivat toki Väinon
kaupan kanta-asiakkai ta,  to iset
Hottisen kaupan, mutta monet fittivät
ol lc tasapuoJis ic jc käviväl  vuoronpe.
rään molemmissa kaupoissa. Sitäpait-
s i  myös ni issä Kol ikkornmäen ja
Kangasrannan kaupoissa, joihin talojcn
maidot v ict i in,  odotet t i in ni issäkin
asiakkuutta ja ostoja.

Ka upcn oston yhleydessä VJinön
pur-r i i in oJi  tu l lut  myos radio.  kylån ai-
noa si ihen aikaan. Pyhäaamuisin 1ähi-
seudun vanhemmat naiset tul ivat nrus-
t issa hameissaan, omat virsikir jat mu-
kana kuuntclemaan radiosta jumalan-
palvelusta.  l ladio ol i  kei t t iössä,
Ikkunenpi , lessS. Väinö isr  Lr i  kei t t iöss. i
seslongin reunalla ja naiset istuivat
koi  ion luoL. i l la,  kuunlpl ivcl  hartaina
ja veisasivat.

.Jumalanpalveluksen loputtua
Manta keitti kaikille kirkkokahvit. .Jos-
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kus myös lapset kävivät Mantan ja Väi-
nön keittiössä kuuntelemassa radiosta
Markus-sedän lastentuntia.

Väinöllå oli jo kauppiaana olles-
saan meneillåän myös muutakin liike-
toimintaa. Hån toimi viipurilaisen
metsåyhtiön Veljekset S. ja Th. Mankin
metsänostajana, kåvi arvioimassa met-
siä ja hieromassa meLsäkauppoja isän-
tien kanssa, Samaten hän toimi myös
vakuutusasiamiehenä. Kaupan oven-
pielessåolivaluutusyhtiön emalilaatta.
Lfi tienoon lapset kutsuivatkin Viiinöä
"henkiherraksl'.

Nuorena miehenä Väinö oli silloi-
sen aatteensa mukaisesti toiminut kiel-
tolain aikaan kylässå raittiuspoliisina.
Kerran 20-luvun lopulla hän oli ollut
Viipurissa hakemassa kauppatavaroita
ja hoitelemassa li ikeasioita. Takaisin
tultuaan hän meni suoraan Tupolaan
viemään kummipoika Lassi l le
kaupunkituliaiset. Tupolan Sopo huo-
masi oitis: " Et sunkaa sie Väiskä oo
humalas ?" "No, kato ko pittåå edus-
taa" kuului vastaus.

Tätä Väinön "edustamista" eivät
kaikki kyläläiset katsoneet h)'vällä,
vaikka ei hän silloin koskaan tiskin
taakse asettunut. Sil loin hän meni
kammariin nukkumaan ja Manta hoiti
kauppaa.

Väinö ol i  vär ikäs persoona ja
oman t iensä kulk i ja.  Kaikki
yläsommeelaiset eivåt häntä hyväksy-
neet. Hän poikkesi liiaksi maalaiskylån
edellyttåmåstä ri ittävån yhden-
mukaisesta käy.ttä1'tymismallista. Hä-
nen katsottiin vieraantuneen perintei-
sestä talonpoikaisesta ajattelusta. Hän
seurustel i  "metsäherrojen" ja
"vakuutusherrojen" kanssa. Kaikki ky-
läläiset eivät Ditäneet siitä. että hän
mietti myös p;[ittisia kysymyksiä to-
tutusta poikkeavalta kannaltå jå esitti
ajatuksiaan avoimesti ja joskus hyvin-
kin kärkevästi.

Väinö luki koko elämänsä ajan
erittäin paljonja tiimå oli tottakai muo-
vannut hänen ajatteluaan ja elämän-
kalsomustaan. Hän arvosti kirjoja ja
kirjall isuutta ja niinpä monr
sukulaislapsi sai håneltä lahjaksi
Valtarin Sinuhe EgyAtiläisen tai Dos-
tojevskin Rikoksen ja Rangaistuksen tai
jonkin muun kirjallisuuden klassikon.

Manta ja Väinö hoitelivat puoti-
aan aina vuoteen 1936 saakka. Silloin
Samolan Osuuskauppa päätti perustaa
mlymälän Yläsornmeeseen. Väinö ja
Manta lopett ivat  kaupanpidon ja
vuokrasivat kauppatalonsa Osuus-
kaupalle. Talon alakerroksessa toimi
Osuuskauppa sekä asui osuuskaupan-
hoitaja Pitkäsen perhe. Mantalle ja
Väinölle rakennettiin huoneet talon toi-
seen kerrokseen.

Osuuskaupalle valmistui oma
kauppatalo, Rönälle sekin, Mikkolan
maista ostetulle tontille vuonna 1938.
Silloin Manta ja Våinö muuttivat takai-

sin talonsa alakertaanja ottivat yläker -
taan vuokralaisia.

Kun jatkosodan aikana palattiin
kotikylään takaisin. Osuuskauppa ei
enää jatkanut toimintaansa, mutta Väi-
nöja Manta aloittivat taas kaupankä]'n-
nin keväällä -42. Kauppatalo oli tuhou-
tunut, mutta saunarakennus oli jäljel-
lä. Saunaa vähän laajennetti inja siinä
myymälä avasi ovensa. Ilmeisesti toi-
minta oli melkoisen vilkasta, kun n1t
palkattiin kauppa-apulainenkin, Hilk-
ka Reoo.

i{ylässä alkoi vilkas rakennustoi-
minta ja kauppias välitti ihmisille ra-

kennustarpeita, sementtiä, nauloja,
maaleja, ikkunalaseja. Uusi kauppa-
talokin ehti jo valmistua marras-joulu-
kuun vaihteessa --43 ja palvella siis asi-
akkaita puolisen vuotta.

Uudella kotipaikkakunnalla lah-
jalla Väinö ja Manta eivdt enåä kaup-
paa perustaneet. Kyllä Väinöä taisi veri
edelleen vähän li ike-elämään vetää,
mutta ikävuosia oli nyt jo kertynyt sen
verran, että haaveetjäivät haaveiksi. Ja
jäihän n}'t enemmän aikaa lukemiselle
ja maailmanmenon pohtimiselle.

Pirkko Vahvelainen

Sankarivainajien nimipaadet saatu pai-
koilleen Viipurin maas-eurakunnan ̂
sankarihautausmaalle

Viipurin Pitäjäseuranja Pro Mon-
repos-yhdistyksen talkoolaiset ovat
ahertaneet jo vuosien ajan Viipurrn
Maaseurakunnan sankar ihautaus-
maan ja sen muistomerkkien kun-
nostamiseksi.

Alkujaan sankarivainajien murs-
tomerkki Viipurin Maaseurakunnan
kirkon välittömässä läheisyydesså pal-
jastettiin kesällä 1996. Vuoden 1999
syksyllä se saatiin siirrettyä varsinai-
selle hautapaikka-alueelle. Vuoden
2001 lokakuussa samalle alueelle, murs-
tomerkin viereen pystytetti in isot
graniittipaadet, joihin on kaiverrettu
206 alueellehaudatun sankarivainaran
nimet.

Näiden vuosien aikana aluetta on
myös siistittyja kunnostettu kaikin ra-
voin. tasoitettu. kylvetty ruohikko, is-
tutettu ruusuntaimia ja asennettu
kävelylaatat.

Nimikivien paljastusjuhla pide-
tään Viipurin Maaseurakunnan san-
karihautausmaa-alueella Viipurissa 19.
toukokuuta 2002. Yläsommeen ja Por-
lammin Nuorisoseura jårjeståä jul åan
yhteismatkan. Jos olet kiinnostunut
juhlasta tai yhteismatkasta, voit ottaa
yhtelrttä Nuorisoseuran puheenjohta-
jaan Eero Kunttuun puh.019-339 400
tai tämän lehden toimittajaan Pirkko
Vahvelaiseen.

PV

Kauppiaat Vaino ja Manta puutarhassaan. Kuvan pystykorva on Aku ja pieni
pel lavapad Mantan takåna on Iuultavasti  Mantan sisarenpoika Osmo Rimpeläinen
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Merkkipäiviä "Nii on komia ja hyväst noust
ko rotinarinkel"

Kun 1930-luvulla kannakselars-
kylässä oli taloon syntynj,t uusi pieno-
kainen, lähiomciser,  sukulaiset ,
kummit ja lähimmät naapurit ki iruhti-
vat viemään taloon rotinoita. Rotinat
ol ivat  ruokatuomisia vastasynnyt-
täneelle äidil le. Rotinoil la lahipiir in nai-
set halusivat hieman helpottaa juurr
synnyttäneen äidin kiirettå ruuan-
laittoon ja leipomiseen.

Tärkeää ol i .  ct ta rol  inat  v iet i in pc-
ri l le mahdoll isimman nopeasti ja mah-
doll isimman tuoreina. Ja "syömäköy-
hä11ä" Kannaksella halutti in t ietysti,
ettå rotinat olivat runsaat ja tehty
säästelemättä hWistä aineista.

Kutsua käymään ei odotettu vaan
rotinareissulle 1ähdetti in aina oma-
aloitteisesti. Yleensä rotinåntuojia oli-
vat naiset. Jos rotinareissullajoskus oli
miehiä mukana, heillä oli tapana antaa
vastasJmtyneelle "hamnasrahaa". NI ut-
ta naisten rotinaviemiset olivat Kan-
naksella aina ruokaviemisiä.

Tavallisin ja tärkein vieminen oli
rotinarinkeli, yleensä soikion muotoon
leivot tu le l  i tc t ty pul lapi tko.  Usein r in-
kelin keskiosa täytetti in pikkuleivil lä
tai kuivalla kakulla. Suolaiseksi ruu-
aksi oli tapana tuoda rotinapiirakoita.
Niiden laatu ja sisukset vaihtelivat
leipojan mukaan.

Rotinapednnettä on jatkettu soti-
en jälkeen uusil la asuinpaikoil la, mut-
ta viemisiin on tullut vähän kerrassaarr
muutoksia. Rotinapiirakat vaihtuivat
jossain vaiheessa usein tä].tekakkuun
ja ruokaviemisten oheen ovat tullcet
vaateviemiset lapsellc. Enää ei myös-
käänkiiruhdeta mahdollisimman nope-

asti  rot inareissul le vaan ajatel laan, että
annetaan äidiD ensin vi ihän levätä Ja
leivonnaisia kun saa nyt niin helposti
ja usein låheltäkin kaupanhyl lyl tå

Matt i  Virolaisen sukuhaaran pi i-
r issä käyti in rot inoi l la vi imeksi kevääl-
lä 2001, kun sukuhaaraan syntyi plenl
Werner-poika, IUatt i  Petterinpoika \r i-
rolaiseD jälkelai incn vi idennessä polves-
sa.

Tässä kuvitssir Werner tyl t ;ru,r isc-
nä mummon syl issä. Mummo on Mar-
jut  Hakkaruinc n os.  Kal loncn ja
Marjut in äi t i  taas ol i  Anna- l , r rsa
Kallonen os. Virolaincn, Matt i  Virolai-
sen nuorin tvt l i r .  Pikku Wernerin van-
hemmat ovat Annc-l lar i  ja Anssi Hak-
kaminen PV,

85-vuotta on 25. elokuuta
2001 tä)'ttänlt kotonaan Lohjan Palo-
niemessä ESTER SMA PONNI os
SASSI.

Ester Pönni on Marja-Liisa Sas-
sin o.s. Uronen ja Pietari Sassin van-
hin lapsi. Ester Pönnin puoliso oli I lmari
Pönni. Esterin jälkikasvua on poika
Jouko, Joukon puoliso Marja o.s. Nur-
mi ja pojant).ttäret Kirsija Arne-Man.

Sukuseura onnittelee Esteriä
lämpimästi!

Taisteluiden
- t l .

mutstomerKKr
Porlampiin

Kesäkuussa 2001 pal jastett i in
Por lammin kylässä Yläsommeessa ja
Por lammissa vuonna l94l  käyty jen
taisteluiden muistomerkki.

Muistomerkki on kookas luonnon-
kivi Porlammista Yläsommeeseen joh-
tavan kylätien varrella. Kiveen kiinnr-
tetty teksti laatta on arkkitehti  Juha
Lankisen sunnittelema.

Muistomcrkin pal j  asl  u st  i -
la isuutecn kcuni ina kesäkL,run päivä.
nä ol i  saapunut lähes 200 henkeäjuhla-
vieraita. Ti laisuudessa juhlapuheen pit i
varatuomari Kalcvi Sassi.  Pal jastus-
t i la isuuden jä lkeinen juhla pidett i in
Pyöreässå' lbrnissa.

Muistomerkkihankkeen alkuun-
pirni ja ja loleuttajr on Yläsommccn ja
l 'or lammin nuorisoscura, mutta talou-
dcl l isesti  hanketta tukivat myos mm.
ko. ta isteluissa mukana ol le iden
jalkaväkirykmcntt ien pe r i  nne-
yhdistyksct. Nurmijärvcn Karjalaku<-to juhl istamassa t i laisuutt i t  laulul la.rn


