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Mikko Virolaisen perhe vuonna 1908, ylärivissä Joonas ja Aino, alarivissa
Iida os. Huotari, Y4ö ja Mikko.

Virolaisen sukuseura 2O-vuotias
Yrjö Virolaisen (1799-1862) jälke-

läiset perustivat Virolaisen sukuseuran
Lohjan kunnassa Vironperällä 09.07.
1983. Perustajina olivat lisäksi Yrjön
pojan Salomon Virolaisen vairnon Val-
puri Urosen sisarten Liisa Mannin ja
Eeva Kuntun jälkeläiset.

Sukuseuran hallitukseen kuuluu
10jäsentä, yksi kustakin sukuhaarasta.

Seuran toiminta lähti hyvin liik-
,---:elle, sillä jo vuonna 1986 julkaistiin
Yäsommeelainen sukukiria. Yriö Viro-
laisen, Paavo Mannin ia Änlti Kuntun
jälkeläiset. Tämän an;iokkaan kirian
kokosi suvun jäsen Pertti Kunttu.

Heti sukukirjan julkaisemisen jäl-

-..en 
aloitetti in uuden kirian kokoami-

nen. Sen piti olla laajempi kertomus
suvun jäsenten vaiheista. Vaikka ai-
neistoakin oli jo kerätty, kirjan tekemi-
nen raukesi. Ehkä yritettiin liian nope-
asti, l i ian paljon.

Ajatus kidasta jäi kuitenkin itä-
mään ja vuonna 1994 Yläsommeen-
Porlammin nuorisoseura perusti kirja-

toimikunnan, jonka jäsenistä enemmrs-
tö oli sukuseuran jäseniä. Ansiokas
kyläteos Juuremme Yläsommeessa la
Porlammissa syntyi vuonna 199?.

Kirjallinen ilmaisu sukuseurassa
sai uusia muotojaja vuonna 1994 ilmes-
tyi ensimmäisen kerran Faakkasen Sa-
nomat. Lehti on edelleen elinvoimainen.
mistä on parhaana osoituksena, tämå
nyt kädessäsi oleva numero. Merkittä-
vää työtä lehden ylläpitämisessä on teh-
nyt sen päätoimmittaja Pirkko Vahve-
lainen. Lehti on hyvä yhdysside suvun
jäsenten välillä ja lisää aktiivisuuna
kaivataan sen sisällön rikastuttami-
seksi.

Sukujuhla, joka järjetetään joka
toinen vuosi, on tärkeäyhdysside suvun
jäsenten väli l lä. Sil loin pidetään myös
sukukokous, jossa valitaan hall itus,
joka toimii aina yhden juhlienvälin.

Juhla on useimmiten pidetty Loh-
jalla, koska huomattava osa suvun jä-
senistä asuu täällä.Vuoden 2001 kokous
pidettiin Viipurissa ja samalla käytiin

suvun kantaisien mailla. Kokoontumi-
nen Paakkasen talon pihalla oli vaikut-
tava, sil lä jokainen meistä on iostain
kotoisin, jokaisella on juuret josiakin.

Vuosikokousmatkan lisäksi suku-
seura on järjestänyt kotiseutumatkoja,
mutta siitä ei ole muodostunut iokavuo-
tista perinnettä. Seuran hallitus pohtii
nyt seuran rekisteröimistä ja l i i ttymis-
tä Karjalan Liittoon. Päätöstä asrasta
ei ole vielä tehty Yhdessä nuorisoseu-
ran kanssa jatketaan yhteistyötä muis-
tolaatan saamiseksi Yläsommeen Mvl-
lymäelle, Johannes Virolaisen syntyma-
paikalle.
- 

Kaikki jäsenet voisivat miettiä
seuran tulevaisuutta, esimerkiksi sitä,
mikä olisi hywä tapa viettää sukujuhlia,
mikä olisi hyvä paikka, pitäisikö seura
reKtsterolda rne.

Tapaaåisiin seuraavassa suku-
juhlassa. 20-rrrotisjuhlassa Vironperällä
rJ. netnaKuuta_

Heikki Hyrkkö

SUKUKOKOUS JA
2O.VUOTISJUHLA

Virolaisen Sukuseuran sukukokous ja 2O-vuotisjuhla sunnuntaina 13.
heinäkuuta 2003 VIRONPERÄIIÄ, Lohjan Kirkniemessä.

Seuraavassa Paakkasen Sanomien numerossa kerrotaan tarkemmin
kokouksesta ja juhlasta sekä niihin ilmoittautumisesta.

Tervetuloa sukuseuralaiset perheinenne Mronperälle 13.07.2008 viet-
tämään kesäistä sunnuntaita ja Virolaisen Sukuseuian yhteistä juhlaa!

Paakkasen Sanornal

Pirkko Vahvelåinen,
toimittaja

Greta Kunttu,
toimitussihteeri
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Muistoj a lapsuudestaigls:"akkotaipaleelta
Paakkasen talon viimeinen isän-

tä Yläsommeessa oli isäni Joonas Mi-
konpoika Virolainen ja emäntä äitini
Maria Sofra os. Reponen. Isovanhempia
en ole nähnyt. Molemmat ovat kuolleet
jo ennen syntymääni. Mummoni Iida os.
Huotari oli kuollessaan 5g-vuotias ja
vaijani Mikko 66-vuotias. Silloin oli elä-
rnänkaari lyhyempi kuin nyt.

Talo jossa aikaisempina vuosina
oli asunut suurperhe oli pienentynyt
niin, että perheeseen kuului vain neljä
henkeä. Aidin ja isän lisäksi veljeni Sa-
kar i  ja tämän kir jo i t ta ja.  Kun ko-
neellistuminen maataloudessaei silloin
ollut vielä pitkällä tarvittiin työvoimaå
ja talossa oli apulaisia auttamassa maa-
töissä ja karjanhoidossa.

Lapeuueaika Foakkaeen
talo8sa

Kylän koulussa oli vain kaksi
luokkahuonetta, mutta suuressa kyläs-
sä oli paljon lapsia. Tarvittiin lisää ti-
laa ja niin Paakkasen talossa ryhdyt-
tiin pitämään alakoulua. Kun tulin kou-
luikään niin koulumatkani oli todella
ly-hyt. Menin vain ulkoeteisestä "suu-
reen kannar i in" ,  joka toimi luok-
kahuoneena. Opettajakin asui samassa
talossa. Muistan, että jo ennen koulu-
ikää luikahdin joskus salaa luokkaan,
eikä opettaja aina raaskinut ajaa mi
nua siel tä ulos,  vaan antoi  o l la
kuunteluoppilaana.

Paras lapsuuteni leikkitoveri oli
naapurista Revon Hilkka (nyk. Molk-
kari). Hilkan ja kotini välillä oli Salu-
sedän, Salomon Virolaisen talo, jonka
pihan kautta aina kuljimme. Liis-täti,
Salomonin vaimo, joka ol i  sairas ja
l i ikuntakyvytön istui  kesäis in usein
tuolissaan ulkona tai ulkoeteisessä.
Hoidimme Hilkan kanssa tätiä aina sii-
nä ohikulkumatkalla. Kohensimme se-
län takana olevaa tyynyä, korjasimme
jaJkatukea paremmaksi tai käänsimme
kirjan lehteä.Täti oli aina iloinenja kiit-
teli hoitajiaan. Saimme monesti sieltä
makois ia kei t inpi i rakoi ta.  jo i ta s i inä
talossa osattiin valmistaa.

Revon lehmät kåvivät kesällä lai-
tumella Repomäen niityllä,joka oli lap-
sen mielestä kaukana. Kun Hilkan piti
hakea niitä sieltä i l lal la koti in, olin
usein hänen apunaan, Lehmänhaku-
matkal le evääksi  le ikkasimme ruis-
leivästä pitkät siivut. siihen ensin voi-
ta ja sitten vielä hienoasokeria päälle.
Polku Repomäkeen kulki Pekin kaupan
saunan kulmalta metsään. Jos päivä oli
maanantai niin menomatkalla tutkim-
me "korttikankaan", kylän miesten kor-
tinpeluupaikan kivien ympäriltä löytyi-
sikö markkoja tai pennejä.

Perunannoston aikaan me lapset
saimme tehdä tulen pellolle ja paistaa
si inä "paist ikkai ta".  Herkuttelun jä l -
keen i l tahamä.issä mcnimme s i t tcn

Laura ja opettaja Aili Sikiö Paakkasen
piha-aidalla

koteihimme nenät noessa ja l ikaisina.
Pyhäkoulussa kävimme joka sunnun-
taiaamu. T;rtöt sopivat istumaan tuvan
penkeille, mutta pojat seisoivat hatut
kourassa ovensuussa koko ajan.

Kylässä toimi myös NNKtn,
Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyk-
sen osasto. Osasto järjesti kerhoiltoja,
retkiäja juhlia. Vappu Uronenja Katri
Måttila, molemmat omaa sukuaan Vi-
rolaisia, olivat mukana. Toiminnan ko-
hokohtia olivat kesäpåivät. Sinne ko-
koontui t]'ttöjä koko Etelä-Karjalan alu-
eelta. Vaikka olin aika pieni, pääsin
kuitenkin rnukaan j uhlille Sortavalaan
ja Terijoelle. Nuo matkat ovat jääneet
hywin mieleeni.

Sortavalasta teirnme retken lai.
vallaValamoon. Oli kaunis päiväja val-
koiset sireenit olivat täydessä kukassa.
Valamo nä1'tti niin kauniilta. Terijoelta
taas menimme junalla Rajajoelle. Raja
tuntui pelottavalta vihreäksi naa-
lattuine portteineen, punatähtineen ja
vartioineen. Muistot tulvivat mieleen.
Lapsuus Paakkasen talossa oli onnel-
lista aikaa.

Talvbota syttyy

Mutta sitten alkoi sotaja tulijou-
lukuun kuudes påivä v. 1939. Jo varhain
aamulla oli rajalta alkanut kuulua jy-
rinääja lehmän ammuntaa, joka kove-
ni sitä mukaa kuin päivä alkoi sarastaa.
Muutamien tuntien kuluttua kylätie
täyttyi karjalaumoista, jotka olivat
taivaltaneet kymmeniä kilometrejä pois
sodan jaloista. Talot huolehtivat, että
karja saatiin suojaan lepäämään. Leh-
mät lypsettiinja niille annettiin ruokaa.

Rintama Kannaksella låhestyi
koko ajan ja kyläläisille oli ilmoitettu,
että lapset ja vanhukset on siirrettävä
pois ja s i tä varten on juna i l la l la
Sommeen asemalla. Aidin ja minun oli
lähdettävä matkaan. En oikein ymmär-
tänvt t i lanteen vakavuutta. mutta van-

hempien huolestuneet ilmeet vaikutti-
vat minuunkin. Kannelliseen koriin lai-
tettiin evästä ja pieneen matkalauk-
kuun vähån vaatteita matkaa varten.
Illan hamärissä isä sitten kuljetti mei-
dät hevosella Sommeen asemalle, mis-
sä tavarajuna umpivaunuineen seisoi
pitkänä ja mustana viedåkseen meidät
pois sodan jaloista. Kun kaikki ihmiset
ja tavarat oli lastattu junaan, se lähti
hiljaa liikkeelle pimeässä illassa kohti
turvallisempia seutuja.

Junan oli määrä viedä meidät J
väskylään, mutta jatkuvien pommituF
ten takia se pysähtyi Tanin pysäkille.
Siinäjuna purettiin ja meidåt kuljetet-
tiin hevosilla Korkea-ahon koululle.
Parin päivän kuluttua meidät taas k"
rättiin junaan ja monien pysähtelyj\/
jälkeen tulimne Jyviiskylään. Kuorma-
autot kuljettivat rneidät sitten Korpi-
lahdelle Särkijoen koululle.

Evakossa

Osa koululle tuoduista ihmisistä
jaettiin aamulla kylän taloihin. Jou-
duirnme äidin kanssa koulun lähellä
olevaan Hakalan taloon. Menimme
tavaroinemme talon suureen tupaan,
mlssä talon emåintä parhaillaan alusti
suurta leipätaikinaa ja eräs naapurin
nainen keritsi lammasta tuvan lattial-
la. Jäimme ovensuuhun penkille istu-
maan. Kun emäntä sai taikinan val-
miiksi hän tuli meitä tervehtimään.
Tuntui pahalta mennä ihan vieraaseen
taloon olemaan ja pyysin äitiä, että
palattaisiin takaisin koululle, mihin oli
jäånyt tutuja ihrnisiä. Aiti sanoi, että
meidän on nlt oltava täällä. Niin jaii '
me taloon ja saimme tuvan perts
nurkassa olleen sängyn käyttöömme ja
nukuimme siinä. Vierailirnme koululla
päivittäin tapaamassa entisiä naapurei
ta. Se vähän lievitti ikävää.

Sota jatkui ja kotikylä joudutti
tyhjentämään. Anna-Liisa Virolaine)l
(Kallonen) oli silloin meillä apulaisena.
Hän kuljetti karjan Nurmijärjelle
Numlahden kartanoon. Isä ja veljeni
keräsivät mukaansa vähän tavaraa ja
ruokaa ja ajoivat hevosilla tätini Aino
Jäppisen os.  Virolainen luo Tai-
palsaarelle. Sieltä he kirjoittivat meil-
le, että mekin voisimme tulla sinne.
Päåsy Taipalsaarelle ei ollut ihan help-
poa, koska alue oli sotatoimialuetta.
Saimme kuitenkin lupapaperit kuntoon
ja niin palasimrne lähemmäksi koti-
seutua.

Tätini kotiin kerääntyi paljon su-
kua. Meidän Derheen lisäksi siellä oli
Esu-setä ja Heikki ja Salu-setä. Sinne
tulivat Uuraasta Anna-täti ja serkut
Airi, Mikko ja Erkki. Ytjö-setä oli rin-
tamalla. Meitä oli niin paljon, että
nukkujia riitti joka nurkkaan. Päivisin
talossa oli vilkasta. Tädin mies Armas
. l r  ppinen ol i  paikkakunnan nimismies
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ja kanslia sijaitsi samassa talossa.
Tätini oli Lottien muonituspäällikkö ja
hän hoiti tehtäviään suojeluskunnan
talolla. Siellä tehtiin ruokaa sotilaille
ja työvelvollisille.

Sota jatkui ja Taipalsaarikin sai
evakuoimiskäskyn. Ni in me taas
pakkasimme tavarat hevosen rekeen ja
lähdimrne kulkemaan kohti Korpi-
lahtea. En muista montako päivää
Taipalsaaren ja Korpilahden välisen
matkan taivaltamiseen kului, mutta
muistan että kun koko päivä oli kuljet-
tu ja alkoi tulla ilta niin aloimme kat-
sella yösijaaja sellaista taloa mihin oli
mahdollista saada rr.yös hevoset suo-
'  n yöksi .  Mei l lä ol i  tyhjään
porjapussiin pakattuna omat tJrynyt ja
peitot. Kun löysimme yösijan levitimme
ne lattialle ja siina siskonpetil lä nu-
kuimme koko perhe. Aamul la
keräsim me tavaramme, kiit imme yösi-

ia ja jatkoimme matkaa.
Maaliskuun 13. päivänä, 1940 kun

välirauha solmitt i in, olimme Män-
tyharjulla. Se ei kuitenkaan tuonut mi-
tään muutosta matkamme suuntaan,
kun kot i  jä i  ra jan taakse. Tul imme
Korpilahdelle Mutasen pappilaan. Sin-
ne oli jo ennen meitä tullut Esu-sedän
perhe ja kun siellä oli vielä tilaa, ase-
tuimme sinne asumaan. Koulutkin
aloittivat toimintansa ja kävin Oittilan
koulussa, joka oli noin kolmen kilomet-
rin päässä pappilasta.

Keväällä 1941 kun karjalaisten
asuttaminen käynnistyi muutimme sit-
ten Lohjalle Teutarin kartanon lähelle,
purkutuomion saaneelle vanhalle kou-
lulle. Rakennuksesta oli toinen pää jo
ehditty purkaa. Alkoi maanmuokkaus
Uudenmaan pellolla. Oli tullut myös
aika hakea karja Nurmijärveltä omille
laitumille. Aiti ja isä lähtivät niitä ha-
t ''naan. Numlahden kartanon isäntä-

-(i 
otti hakijat vastaan vieraan-

varaisesti ja he yöpyivät kartanossa.
Aitini kertoi ettei ollut koskaan aikai-
semmin nukkunut niin hienosti kuin
sillä matkalla kartanon hienossa kama-

sa silkkipeittojen alla. Lehmistä oli
F<letty h]'vää huolta ja ne luovutettiin
omistajille pulleina ja kiiltävinä. Leh-
mät oli pidetty kartanon oman karjan
joukossa niin, että ne elättivät itsensä
antamal la maitonsa palkaksi
ruuastaan.

9"tr16s61s r rqc, muutto
takaisin kotiin

Aika kului ja 25.6.41 alkoi jatko-
sota.Veljeni oli tullut siihen ikään, että
meni armeijaan ja sieltä rintamalle.
Karjala vallattiin takaisin. Pian valta-
uksenjälkeen isäni pääsi käymään koti-
kylässä katsomassa mahdoll isuuksia
paluuseen. Kun isä oli palannut matkal-
ta, monet kyläläisistä halusivat tietää
miten asiat ovat. Ei hånellä mitään hy-
vää kerrottavaa ollut. Melkein kaikki
kylän talot oli tuhottu ja vain rauniot
olivat jäljellä. Siitä huolimatta me ke-
vättalvella 1942 palasimme tavaroi-

Joonasja Maria Sofia Virolainen lapsineen vuonna 1929,
vas Joonas, Sakari, Maria Sofiaja Laura.

nemme takaisin junalla Sommeen ase-
malle.

Koska koti oli kokonaan maån ta-
salla, emme heti voineet mennä sinne
vaan jämme naapurikylään Porlampiin
Täavetti Hämäläisen taloon. Siellä oli
tilaa myös karjalle. Kotini rakennuksis-
ta oli jäänytjäljelle tiilestä rakennettu
sauna, josta siitäkin katto oli poissaja
yksi nurkka hajonnut. Saunasta korjat-
tiin uusi koti. Navetan maakiviset sei-
nät olivat tallella ja siihen rakennet-
tiin puuosatja katto. Näin päästiin elä-
misen alkuun. Isä alkoi muokata pelto-
jaja me naiset kävimme hakkaamassa
vesoja ojien pientareilta. Poltimme
kuloa ja teimme kaikkea mihin pys-
t,.rmme.

Kylä alkoi taas elääja töiden ohel-
la monenlaiset harrastukset virisivät.
Nuorisoseura järjesti kesäjuhlia koulun
kentällä, tanhuttiin, nälteltiin ja lau-
letl i in kuorossa. Nuorison vapaa-ajan
viettoon on aina kuulunut tanssi, mut-
ta tanssien järjestäminen oli kielletty
"Nurkkatansseja" pidettiin ja poliisit
kävivät joskus paikalla hajoittamassa
tilaisuuden. Piirileikit olivat sallittuja
ja niitä pyöritt i in kesällä pienell: l
metsäaukiolla, "Kirkkonurmella". Sana
"juhlista" levisi nopeastija sinne tultiin
pyörillä ja jalkaisin pitkienkin rnatko-
ten laKaa.- 

Marttayhdistys järjesti ruuan-
laittokursseja pula-ajan vaatimattomis-
ta ruokatarpeista ja viipurilaiset haki-
vat l isämuonaa mustasta pörssistä,
maitoa, voita ja munia kylän taloista.

Liihtö Kaqialasta ja
uudet asuinsijat

Juhannus v 1944 oli tulossa. Ra-
jalta alkoi yhä useammin kuulua tyk-
kien jyskettä ja pommikoneet jyrisivät
raskaine lasteineen Viipuria pommitta-
maan. Vihollisen hyökkäys Kannaksel-
la oli alkanut. Lähtö kylästä tapahtui
nopeasti. Kesäkuun 17. päivänå jåtim-
me kylän ja 19. päivänä se oli jo venä-
läisten hallussa.

Pakkasimme mukaan otettavia
tavaroita navetanvintillä. Ilmataistelut
kylän yläpuolella kiihtyivät.Ammusten
paukahtelujajyrinä oli niin kovaa, että
jouduimrne menemään rehuluukusta
alas navettaan suoiaan. Kun tilanne

rauhoittui pääsimme lähtemään mat-
kaan. Isä ajoi toista hevostaja Hakulin
vaija, Matti Hakuli ajoi toista. Me nai-
set kuljetimme ka{aa. Talojen karjoista
tehti in isompia laumoja, jotta paimen-
ten oli niitä helpompi pitää koossa.

Kovien pommitusten takia Viipu-
ri piti kiertää. Kaupungin ratapihalla
oueet öljysäil iöt olivat räjähtäneet ja
sytyttäneet valtavan tulipalon. Yli-
vedellä vastaamme alkoi tu l le a rmeijan
osastoja,  jotka ol ivat  matkal la
Kannaksel le v ihol l is ta vastaan.
Kuljetimme lehmiä tien oikeata reunaa
ja toista laitaa tuli vastaamme tankke-
jaja muita sotakalustoa. Jonot ohittivat
toisiaan ja sil loin huomasimme, että
soti laiden joukossa on oman kylan poi-
kia ja hetken kuluttua sieltä tuli myös
veljeni. Koska pysähtyminen ei ollut
mahdoll ista veljeni istui hetken isän
kärryillä niin että he voivat vaihtaa
kuulumiset ja palasi sitten joukkoonsa.
Me jatkoimme matkaa ja ajoimme leh-
mät läpi  Lappeenrannan kaupungin
lehmien hämmästel lessä näyte -
ikkunoita. Taavetin asemalta sarmme
lehmät viimein junaan, joka vei meidät
Satakuntaan Ulvilan asemalle. Sieltä
kuljetimrne lehmät lossilla yli Kokemä-
enjoen ja tu l imme Ahlström .Oy:n
omistamaan Leineper in kartanoon
Kartanon tarhaan oli koottu monen ta-
lon lehmiä ja Leineperin emäntäkoulu
oli luovutettu asunnoksi.

Se oli kolhoosielämää. Lehmåt oli
sijoitettu kartanon ulkotilan navettåan
par in k i lometr in pääbän. Kaikki  per-
heet, seitsemän perhettä, valmistivat
ruokansa samalla hellalla ja leipoivat
pakarituvassa samassa uunissa. Puo-
lukka-porkkanapiirakka ruisjauhokuo-
reen tehtynä on jäånyt mieleeni. Se oli
todella hyvää.

Satakunnassa ollessamme solmit-
tiin rauha ja miehet kotiutettiin. Ke-
väällä 1945 palasimme Lohjalle samaan
paikkaan mistä olimme lähteneet ko-
t i in.  Saimme ent isen maaoalan
asuttavaksemme. Tilalla. joka mel l le oli
osoitettu ei ollut muita rakennuksia
kuin vanha lato. Isä oli saanut tiedon
Vanhassakylässä olevasta paikasta,
missä olisi navettarakennus valmiina ia
asuntokin.  Ni in päät imme vielä kerrän
muu[[aa.

Vanhakvlä on nvt ollut sukumme
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Julia, Vuoden Omenatyttö
Lohjal la,  omenistaan ja

omenatarhoistaan kuululla seudulla, on
tullut perinteeksi syyskesän Omena-
kamevaalien yhteydessä valita Vuoden
Omenatyttö. Tämän vuoden Omena-
tlttö on sukuseuramme jäsen, 18-vuo-
tias Lohjan Lukion abiturientti ruLIA
KUNTTU

Julia kuuluu Virolaisen suku-
seurassa Maria-Sof ia Sassin
sukuhaaraan. Hänen isänsä on Pertti
Kunttu, isän äiti on Lyyli Kunttu os.
Sassi ja Lyylin vanhemmat olivat Paa-
vo Sassi ja Maria-Sofia Sassi os. Viro-
lainen.

Uusi  Omenatyt tömme Jul ia
Kunttu on iloinen ja reipas, teatteria ja
kulttuuria laajemminkin harrastava
nuori nainen.

lbhtåvåt Onenaffitönå

Vuoden Omenatytön "valtakautta"
on tätä haastattelua tehtåesså kestiinyt
vasta parisen kuukautta joten tulevis-
ta tehtävistä Julialla ei viel:l ole kovin
paljon kokemusta. Itse kisaa hän piti
oikein mukavana tapahtumana. Kaik-
ki kisaan osallistuneet olivat reippaita
tyttöjäja heillä oli hauskaa keskenään.
Kisa oli haluttukin järjestää hauskaksi
ja iloiseksi tapahtumaksi.

Valinnan jälkeen Julia on osallis-
tunut jo pariin muotinäytökseen. Myö-
hemmin syksyllä Omenatj/ttö on mm.
rnukana toimintakeskus Harjulan ava-
jaisissa ja jakamassa palkintoja Lasten
Kirjatapahtumassa.

Koulu ja harrastukeet

Julia arvelee, että koulunkäyntiä
omenatJrttötehtävät eivät häiritse. Hän
on jo aloittanut ylioppilaskirjoitukset
suorittamalla syksyllå äidinlielen ko-
keen. Muut aineet, englannin, ruotsin,
matematiikan ja reaålin htin kirjoittaa
keväällä. Aidinkieli on ollut Julian

mieliaine koulussa, samoin myös psy-
kologia ja matematiikka.

Harrastuksista teatteri on Julialle
harrastus ylitse kaikkien muiden. Ki-
pinä teatteriharrastukseen syttyi jo
tarhaikäisenä. Si l lo in Jul ia esi t t i
Lumikkia näytelmässä "Lumikki ja
seitsemän kääpiötä". Ala-asteella hän
oli mukana koulun näytelmäkerhossa
ja l i i t ty i  11-12-vuot iaana Lohjan
nuorisoteatteri in, nykyiseen Saturnus-
teatteriin.

Satumus-teatterilla on ollut ohiel-
mistossa mm. Hair-musikaal i  ja tä l lä
hetkel lå har jo i te l laan Fame-
musikaalia. Teatteriroolien tekemises-
sä Julialla on hyötyä siitä, että hän har-

rastaa myös laulua ja tanssia. Fame-
musikaal issa hänelld on balcttitanssiia
Iriksen rooli.

Ammatikseen Julia ei kuitenkaan
ole aikonut teatteria ottaa vaan hänen
suunnitelmissaan on ryhtyä opettajak-
si. "Opettaminen voi olla luovaa työtä.
Siitä voi tehdä kivaa. Välttämättä ei
aina tarvitse seistä korokkeella, taulun
edessä vaan voi vaikka viedä laDset
luontoon".  Näin hän perustelee väl in-
iaansa.

Ka4ialaisetjuuret 
-

Jul ia on sen ikdinen nuor i  nainen,
jolloin ei kovin paljon pohdiskella omia
taustoja tai sukujuuria. Tässä elämän-
vaiheessa muut asiat ovat tärkeämr
Karjalaisuudesta Julialle on kertoi*
ennen muuta Lyylimummi rruiste-
lemalla omaa lapsuuttaan ja nuoruut-
taan. Näitå tarinoita Julia kertoo kuun-
televansa oikein mielellään.

Kol ikylamatkalla Porlammissa ja
Ylåsommeessa Julia on ollut kaksi ker-
taa, viimeksi isän kanssa viime kesä-
nä. Isän kanssa he kävelivät kahdes-
taan Yläsommeesta Porlampiin ja mat-
kalla isä kertoi tytölle runsaasti tietoja
molemmista kylistä.

Por lammissa katsel t i in Lyyl i -
mummin lapsuudenkodin paikkaa,
Yläsommeessa isoisän, Mikko Kuntun
kodin raunioita. Julia kertoo, että hä-
nel le tu l i  haikea olo.  Hän huomasi
ajattelevansa, että jos sotaa ei olisi ol-
lut, häntä ei ehkä olisi olemassakaan.
Niin radikaalisti sota muutti asioita ia
ihmislr .n elämää.

Omenatyttökisaan Julian i lmoit-
ti hänen poikaystävänsä äiti,jonka n
lestä Julia olisi juuri oikeanlainen tyT-
tö edustamaan Lohjaa. Tämä päätelmä
oli varmasti ihan oikea. Juliasta Lohia
sai  täksi  kaudeksi  o ikein cdustavan,
reippaan ja sanavalmiin PR-tytön.

Ja hyvät sukuseuralaiset, eiköt 
-mennä joukolla katsomaan Saturnus-

teatterin Fame-musikaalia ja Juliaa
Iriksen roolissa.

Pirkko VahvelainenJatkoa sivulta 3:

kotipaikkana jo viisi vuosikJrmrnen-
tä. Lohjalla ovat melkein kaikki su-
kummejäsenetja äit i ja isä ovat saa-
neet viimeisen leposijansa Lohjan
vanhan kivikirkon läheltä. Sukupol-
ven vaihdosta on tapahtunut niin,
että isän jälkeen
ustajatkoi veljenlveljenija nyt se onjo siir-

muokka-

tynlt hänen
Sodan ttamien suurten

muutosten aika on ohi ja kaikilla on
kodit. kuitenkin tuo karjalainen kylä
kapeine kärryteineen, riukuaitoi-
neenja kivisine mäkineen, koti mis-
sä synnyinja missä vietin lapsuute-
ni, säil1y muistoissa elämåin loppuun
asti.

Laura Virolainen

Jäsenmaksuasiaa
Jos et ole maksanul viela tor-

mirtajal<son 2001 - 2002 jasenmaksua,
voit  suorit taa maksun Sukuseuran tr
l i l le 523604-452905 (11,00 eur perhet-
ta kohden). Jäsenmaksun suorit tami-
nen takaa sen, ettå jatkossakin tulet
saamaan sukuseuran jdsenlehden,
Paakkasen Sanomien kaikkiilmesty-
vät numerot postissa kotiisi.

HUOMIO: Jos osoitteesi muut-
tuu,  i lmoi tathan asiasta joko sukL-
seuran sihteeri l le taitämzin lehden toi-
mitukseen!

,rr *
*+--*

6 rluullonpaloJa
{+
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80 vuotta

Lohjan fohän Laurin kirkossa vr-
hittiin avioliittoon 20.04.2002 JARIAU-
VINEN Ja MÄRITA HOLOPAINEN

Syyskuun 09.2OO2 Jar in ja
Maritan perheeseen syntyi poika Os-
kari Antti Matias.

Lohjan maistraatissa vihitti in
avioliittoon 9.2.2001 JOUNI AIJVINEN
ia NEA RENVALL.- Kesäkuun 14.2001 heille syntyi
tlttö Iia Elina.

Jouni ja Jari ovat Salomon Viro-
' isen tyttären Martta Auvisen pojan,

rurln POrKla.
Låmpimät onnittelut molemmille

nuorille perheille!

UUSIA
YLIOPPII.AITA

Keväällä 2002 pääsi Lappeen-
rannan Lyseosta ylioppilaaksi OLLI-
PEKKA VIRSU Olli-Pekan isoåiti on
Elna Virsu os. Porkka Porkansaaresta
ja isoisä Niilo Virsu Säkkijärveltä. Pal-
ion onnea Olli-Pekalle!

00 Yuotta täytti 25.06.2002 Kot-
kassa KERTTU STIRKKINEN os.
PORKKA. Kerttu on Ernma ja Matti
Porkan tytär Porkansaaresta.

86 vuotta täyt t i  17.03.2002
Jämsänkoskella BERTTA MAKINEN
os. PORKKA. Bertta on Hilma ja Eljas
Porkan t1'tär Porkansaaresta.

Sukuseura onnittelee molemoia
Porkansaaren tlttöjä lämpirnästi!

t6 vuotta täytti 26.o4.2oo2
Haminassa EEVA-LIISA PDIPPO os.
KUNTTU. Eeva-Liisan vanhemmat oli-
vat  Juhana Kunttu ja Anna os.
Leviäinen. Låmpimät onni t te lut
Eevallel

levaksi isännäksi, isänsä jälkeen. Sota
kuitenkin muutti suunnitelmia. Saka-
rista tuli toki maatilan isäntä, mutta ei
yläsommeelaisen Paakkasen kanta-
talon isäntää.

Talvisodan syttyesså syksyllä
1939 Sakari oli l?-vuotias ja kävi ky-
län muitten nuorten poikien ja vanho-
jen rniesten mukana linnoitustöissä.
Jatkosodassa han oli jo rnukana rinta-
matehtävissä koko jatkosodan ajan.

Sotien jälkeen Joonas Virolaisen
perhe rakensi uuden elämänsä Lohjan
maalaiskunnan Vanhaånkylään. Sinne
rakennetti in uusi koti ja asetutti in
kyntämään ja kylvämäiin uusmaalais-
ta peltoa.

Elämänkumppaniksi Sakari löysi
iloisen ja mukavan Porlammin tjrtön,
Else Sassin. Elsen perheen ja Sakarin
perheen evakkomatkat kulkivat melko
samoja reittejä ja lopulta Virolaiset ja
Sassi t  päätyivät  ihan naapureiksi
Vanhaankyläänkin.

Sakari on ehtinlt osallistua mo-
niin yhteiskunnallisiin tehtäviin uudel-
la kotipaikkakunnalla. Ja muiden teh-
täviensä ohella hän on tehnyt erittäin
merkittävän työn sukuseuramrne pu-
heenjohtajana luotsaamalla vakaalla ja
luotettavalla kädellä Mrolaisen suku-
seuraa vuodesta 1993 vuoteen 2001.

Meille yläsommeelaisil le Sakari
on henkisessä mielessä myös ylä-
sommeelaisten kunnioitettu kylän-
vanhin, sil lä se hänestä olisi isänaäjäl-
keen Paakkasen talon isäntänä tullut.

Sukuseura kiittää entistä Duheen-
johtajaansa, nykyistä kunniapuheen-
johtajaansa arvokkaasta työstä Virolai-
sen sukuseuran hyväksi ja toivottaa
parhainta onnea, terveJrttä ja siunaus-
ta tulevil le vuosil le.

Koko sukuseuran puolesta
PirkkoVahvelainen

Virolaisen Sukuseuran kunnia-
puheenjohtaja Sakari Virolainen

Sukuseuramme kunniapuheen-
johtaja SakariVirolainen syntyi 15. elo-
kuuta 1922 Paakkasen kantatalossa
Mipurin maalaiskunnan Yläsommeen
kylässä, Sakarin isä oli Joonas Mikon-
poika Virolainen ja äiti Maria Sofia os.
Reponen.

Sakarin s]'ntyessä isovanhemmat
Mikko Virolainen ja Iida os. Huotari oli-
vat vielä elossaja Paakkasella asui sil-
loin vielä myös Joonaksen nuorempiveli
Esaias perheineen. Sen verran oli Paak-
kasellatuolloin vielä entisestii Virolai-
sen suurperheestå jäljellä.

Kun Sakari oli 5-vuotias, r'uonna
1927 Paal*asen talojaettiin vielä ker-
taalleen ja Esaias Virolainen perhei
neen muutti Kaarleenpäähän, Otto
Hyrköltä ostetulle Rintalan tilalle.

Siinä vaiheessa jo isovanhem-
mista, sekä Mikosta että Iidasta oli aika
jättänyt ja Paakkasen taloa jäi näin
vuodesta 1927 eteenpäin asuttamaan
vain Joonas Mrolaisen perhe, Joonas-
isäntä. Maria Sofia -emäntä. s-\.uotias
Sakari ja samana !'uonna, 1927 sJ.Dty-
nJrt Laura.

Sakari kasvoi pienestä pitäen
maanviljelijäksi ja Paakkasen talon tu-
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seurakunnan sankarihautausmaa-alueella Viipurissa arvokasta juhlaa. Sil loin paljastetti in
sankarivainajien muistomerkin viereen pystytetyt graniittipåadet, joihin on kaiverrettu 206 alu-
eelle haudatun sankarivainajan nimet. Kuvassa kunnioitustaan sankarivainaiille osoittamassa
Viipurin Pitäjäseuran edustajat Liisa Munsterhjelm, Toivo Nousiainen ja Dero Kunttu.

Virolaisen
Suhuseura
toiuottaa haihille
jrisenperlteillee
Ba

en/zernetu.een
una6aaJa
mmintci JoulunLcimmintri Jou

aileaa
sehci Onnellista ia
Hyuriri [lutta Viotta

T:imiin kuvan mukana saamme kaikki
i loisct joulutervchdykset pik-ku I ial ta ja
hl incn vanhcmmiltaan Neaja Jouni
Auviscl ta

Perheuutisten
julkaiseminen

Paakkasen Sanomat iulkar-
see mielellään perheuutisia-, esim.
vuosia tä)ttäneistä (80 vuotta täyt-
tävät ja sitä iäkkäämmät). vihi-
tyistä, uusistaylioppilaista, suvun
uusista jäsenistäjne. Suku on kui-
tenkin sen verran laaja, että toimi-
tuksessa ei parhaalla tahdollakaan
pystytä kaikkia tapahtumia seu-
raamaan, joten toivomme jäsenten
puolelta tulevia yhteydenottoja ja
vinkkejä tapahtumista. Yhteyden
voi ottaa joko suoraan lehden tor-
mitukseen tai kehenkä tahansa
johtokunnan jäseneen. Niin tekstit
kuin kuvatkin perhetapahtumista
sekä muutkin juttuvinkit ovat erit-
täin tervetulleita.

Suhuseuran ltallitus toimintahaudella 2001-2003
SUKUHAARA
Matti Virolaisen
Anna Porkan
Eeva Urosen
Aatami Virolaisen
Mikko Virolaisen
Anna Urosen
Paavo Virolaisen
Maria-Sofia Sassin
Salomon Virolaisen
Paavo Mannin ja Antti Kuntun
jälkeläisten

VARSINAINEN JASEN
Pirkko Vahvelainen
Eila Moilanen
Greta Kunttu
Raija Franssila
Laura Virolainen
Antti Ja tinen
Heikki Hyrkkö
Pertti Kunttu
Maija Uronen
Arto Myyryläinen

HENK.KOHT.VARAJASEN
Minna Etelämäki
Kerttu Silvonen
Paavo Uronen
Kaija Virolainen
Markku Virolainen
Pekka Hämäläinen
Kirst iVir ta
Kaija Vikström
Riitta Vihersaari
Seppo Toikka


