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Vironperä on tällä nimellä tunnet-
tu jo yli viisikymmentä vuotta. Se on
yksi Suomen tunnetuimpia tilojaja tun-
netuksi sen ovat tehneet sitä viljelleet
ja siellä asuneet ihmiset.

Nyt vuoden 2003 toukokuussa tu-
livat ensimmåiset linja-autolliset tutus-
tumaan Vironperän museoon. Vironpe-
rän elämä jatkuu myös uudessa muo-
dossa.

Sukuseuralaiset, tervetuloa Viron-
perälle.

Heikki Hyrkkö

Paakkasen Sanomat
Pirkko Vahvelainen,
toimittaja,
puh. (019) 364258
Greta Kunttu.
toimitussihteeri
puh. (019) 324 666
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Vironperän uusi päärakennus

Tenretulo a Vironp eräIle

Virolaisen sukuseuran 2O-vuotis-
juhla on 13. päivänä heinäkuutaViron-
'erällä. Vironperä, mikä se on ja kuin-

-a 
siitä se tuli.

Johannes Virolaisen veljet Otto ja
Jaakko ostivat Lohjalta Paakka-nimi-
sen tilan vuonna 1940. Kun Karjala
'941 saatiin takaisin, veljet myivät ti-

-..an Johannekselle vuonna 1942. Jo sil-
loin puheltiin veljesten kesken siitä,
että ellei Karjalan takaisinsaanti ole-
kaan pysyvä, on olemassa paikkajonne
palata. Näin sitten tapahtuikin vuonna
1944 ja taas Paakan tila vaihtoi omis-
tajaa, Myyjänä Johannes ja ostajina
Otto ja Jaakko. Kun Johannes haki ti-
lan ostoon lainaa 1942 paikall isesta
Lohjan Osuuskassasta, sitä ei hänelle
myönnetty, ei ollut kuulemma rahaa.

Sen jälkeen Johannes oli ilman
maatilaa vuoteen 1952 asti, jolloin hän
31. tammikuuta osti entiseltä naapuri-
kylän isännältä pika-asutustilan, j ossa
oli peltoa neljä hehtaaria ja metsää seit-
semän hehtaaria, pieni asuinrakennus,
navetta ja sauna. Tila oli nimeltään
Juvola sen entisen omistajan Viljo Ju-
vosen mukaan. Melkein heti tilan ostet-
tuaan Johannes anoi maanmittaus-
laitokselta lupaa tilan nimen muutta-
miseen. Näin tilan nimeksi tuli Viron-

perä. Samanniminen uimakallio on heti
Koiviston tien vieressä, Viipurista läh-
dettäessä, lähellä Vitsataipaleen siltaa.

Varsin nopeasti Johannes alkoi
ostaa tilaan lisää maita. Suurimmillaan
tilan pinta-ala oli 70 hehtaaria, mistä
peltoa oli 40 hehtaaria ja loput metsää.

Vironperän pihapiirikin on koke-
nut suuria muutoksia. Ensin laajennet-
tiin vanhaa asuinrakennusta. minkä
jälkeen rakennettiin uusi navetta ja
muut tarvittavat ulkorakennukset. Oli-
han lehmiä enimmillään 20 ja 10-15
päätä nuorta karjaa. Viimeksi on raken-
nettu nykyinen päärakennus, jonka hir-
ret ovat viereisen Johanneksen ostaman
tilan päärakennuksesta. Vain sauna on
ulkoasultaan sama kuin vuonna 1951.

Johannes itse kertoi saunasta seu-
raavan tosi tapauksen :

"Val t ioneuvoston aamiaispöy-
dässä Kekkonen tiedusteli ministeri
Eemeli Luukalta, että kun sinä käyt
siellä Vironperän saunassa, niin onko
se tosiaan niin hyvä kunVirolainen ke-
huu sitä. "Tähän Luukka vastasi: "Jos
mie siul tottuuve kerro, nin kylhä mie
si in saunas käi  e ikä sen jä lkee oo
millokaa tarvint kehhuu ni paljo - ni
huonoo saunaa."
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Paluu Porkansaareen 55:n vuoden jälkeen
Kotiseutumatkakirj oitus

Vanhemmat porkansaarelaiset,
jotka ikuisest i  kaipasivat  kot i -  ja
synnyinsaartaan eivät milloinkaan voi-
neet palata saarelleen, vain unissa he
liikkuivat kotisaarellaan. Nyt ovat ajat
muuttuneet ja meillä on mahdollisuus
käydä kotipaikoillamme, nähdä ja ko-
kea meiltä poisriistetyn Karjalan luon-
to ja isiemme ja äitiemme vuosisatai-
set asuinsijat.

Porkansaarelaisten matka koti-
saarelle Porkansaareen alkoi bussi-
kuljetuksena Helsingistä ensin Nuija-
maalle ja sieltä kanavaa myöten laival-
laViipuriin. Sää oli helteinen, kesätuuli
saattoi matkaamme. Mie ja sie kuului
kanssamatkustajien puheissa. Meistä
moni oli matkalla synnyinsijoilleen, ko-
t i in Kar ja laan. Kiersimme Terva-
niemen, olimme perillä Viipurissa, sil-
miemmö edessä Torkkeli Knuutinpoj an
1293 perustama Viipurin linna.

. Seuraavana päivänä suuntasim-
me Porkansaareen. Bussilla menimme
Harjuniemeen ja siitä veneellä koti-
saareemme. Moni aiemmin saarella
käynyt tiesi mitä oli odotettavissa ja
miltä saari nyt näyttää, mutta kuiten-
kin he haluavat nähdä ja kokea koti-
saaren yhä uudestaan. Siitä saa ikään-
kuin uutta sielunvoimaa, kun käy enti-
sen kodin ja pihapiirin lähellä ja saa
astua jalallaan suvun vuosisataiselle
maalle, saa tuntea jotain sellaista, jon-
ka vain runoilija pystyy sanoiksi luo-
maan. Nuoremmille, sodan jälkeen syn-
tyneille saaresta on isien, äitienja iso-
vanhempien kertomusten kautta muo-
dostunut tarunomainen kuva ja paikal-
la käynti vaatii selittämistä sillä kaik-
ki on nyt rantoja ja maisemia lukuun
ottamatta toisin. Saaren luonto on ko-
kenut muutoksen metsän kasvaessa ja
ojien tukkeutuessa, pienilmasto on
muuttunut. Ennen niin ilmavan ja hoi-
detun saaren on vallannut tiheäja kor-
kea metsä. Saar i  e i  syki  enää ih-
miselämää se nukkuu, luonto elää.Vain
menneen ihmiselämän merkit ovat jäl-
jellä.

Harjuniemi-Hietasaari-Haapa-
luoto-Ravansaari-Hannustiensaari-
Hapenensaari- Vasikkasaari-Turkin-
saari- Iso Neulanen-Pieni Neulanen-
Piispansaari-Majapohja, näden saarten
ja niemien rantoja kulki reitt imme
Porkansaareen. Näille samoille rannoil-
le suomalainen sot i las 'saksalaisten
aseiden avustamana pysäytti päälle-
vyöryVät Stalinin joukot. Viipurin-
lahden rannat ja Tal i - Ihantala ja
Vuosalmi ovat ne taistelupaikat, joilla
hyökkääjän sodanenergia kulutettiin
loppuun, jajoissa lunastettiin nykyinen
suomalainen elämänmuotomme.

"Tuolla näkyy jo Kärnienpää ja
Kotluoto ja tuolla on teijän ranta," Sil-
mät siirtyivät lähestyvän Porkansaaren
rgntoihin, niemiin ja poukamiin, muis-

toihin syntyi eloa.
Joukkomme rantautui Kotsalmen

sillan kupeeseen, niille siltakiville, joi-
ta aika ja sota eivät olleet pystyneet
tuhoamaan. Meinasivat kimpsut ja
kampsut jäädä paattiin, niin kiire oli
kullakin astua kotisaalen maanerälle.
Joku tiesi kertoa, että kun Niämelän
Ville vuosia sitten ensi kertaa astui saa-
reen, hänen silmänsä kostuivat, hän
polvistui ja taivutti otsansa maahan,
ni in suur i  o l i  tunnelataus kot i in-
paluusta. Samantapaisen tunteen ko-
kee jokainen syvällä sielussaan. Ville
antoi tunteen myös näkyä.

Hatulainen-Louko-Kuj  ansuu-
Heikkilä-Kapulainen-Pellonpää-Muis-
to-Niemelä-Toivola-Rantala-Hiekkalah-
ti-Työväentalo-Osuuskauppa ja kylän
yhteinen puintipaikka, jossa Uutelan
Reino käytti puimakonetta ja työväen-
talolla tanssittiin. Puhvettia hoitivat
nuoret tytöt Kaarina ja Aira, oli eloa ja
meininkiä. Nyt Porkansaari on asu-
maton. Luonto on armollisesti kätkenyt
sodan pahuuden jäljet. Isiemme ja äiti-
emme täällä olosta ja työstä on merk-
kinä jäljellä vain se mikä on tehty ki-
vestä. Navettojen kivirauniot ovat kuin
suuria menneille sukupolville omistet-

a.
Majapohjan puolel la Jarvan

Juhon neljännen polven tyttäret löytä-
vät jotain, joka jää nuoreen mieleen.
Mummo varmasti kertoo kuinka kau-
nis oli Majapohja. Kylän tanssikalliolla
ja ympäristössä on joku oleillut ja jät-
tänyt jälkensä. Nytkin tähän luonnon-
kauniiseen satamaan on tiensä löytä-
nyt yksinäinen purjevene.

Saarikävelyn jälkeen kokoonnut-
tiin Porkansaaren menneille sukupolvil-
le omistetulle muistokivelle, joka ker-
too että tässä saaressa ovat asuneet
suomalaiset ihmiset vuodesta 1540.
Muistokivellä laulettiin yhteisesti kaik-
kien tuntema suvivirsi. Tämän jälkeen
Pertti Joenpolvi piti lyhyen puheen,jos-
sa hän kertoi  muistokiven synty-
histor iaa.  Muistokivel lä voidaan
hiljentyä kunnioittamaan omien ja ky-
län menneiden sukupolvien muistoa ja
työtä sillä esivanhempien hautoja {
enää löydy, ne ovat kadonneet vierais,
käsissä. Lopuksi kunnioitettiin minuu-
tin hiljaisuudella vuoden aikana kuol-
leita saarelaisia. Hiljaisuuden jälkeen
Johannes Tuutti lauloi suomalaisen ru-
kouksen.

Yhteisesti laulettiin Martta Le-
don ja hänen tyt tären tyt tär iensä
johdattamina sävelmältään ja sa-
noiltaan vaikuttava Porkansaarivalssi,
jonka sävel ja sanat ovat Martta Leh-
don. Muistokivellä vietetty tilaisuus
päätettiin yhteisesti laulettuun Karja-
laisten lauluun.

Paluumatkalla paatti kulki hi-
taammin, tuul ik in ol i  vastainen ja
yltymään päin. Se sama tuuli, joka on
aina Viipurinlahdella puhaltanut ja
viilentänyt kesäkuumia lahden rantoj a
ja Viipurin kaupunkia. Mantereella
Karppilassa odottaneet kahvi ja voilei-
vät virkistivät ja näin olimme valmiit
palaamaan takaisin Viipuriin.

NäkymistäViipurissa ei voi oikein
muuta sanoa kuin todeta valtioneuvos
Johannes Virolaisen sanoin: "Hyvi hyö
ovat Vi ipur i i  hoi taneet ku ent ine
maalikii on viel jälel."

Ahti Porkka

Rantanäkymä Hiekkalahdesta Turkinsaareen ja Neulasiin. Oikealla on Piispansaari.
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ILMOITTAUTUMINEN JUHIÄAN: Ruokailun j a Viron-
perän tutustumiskäyntiin li ittyvien järjestelyjel taki.a
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN tilaisuuteen on VALTTA-
wlröNrÄ.

Ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään 19. IGSI|KUII-
TA MENNESSÄ. Itmoittautuminen tilaisuuteen suoritetaan
MAKSAMALI"A OSALLISTUMIS- JA RUOI(AILUMAKSU 15
euroa/henkilö pankkiin Virolaisen Sukuseuran tilille no.
523604-452905.

Osallistumis- ja ruokailumaksu alle 12-vuotiailta on 10
euroa.

ryiRKEliÄ: Samalla, kun maksat osallistumismaksun,
ilmoita kenen tai keiden osallistumismaksun suoritat eli KIR-
JOITA I(AIKKTEN ILMOITTAMIESI OSAILISTUJIEN NI-
MET pankkisiirrcn tai muun laskunmaksuvälineen VIESTI-
kohtaan. Ilmoitettujen nimien perusteella valmistetaan nimi-
kortit, jotka toimivat samalla juhlan pääsylippuina.

Jos Sinulla on jotain kysyttävääjuhlaan tai kokoukseen
liittyen, voit ottaa puhelimitse yhteyttä joko Raija Franssi-
laan p. 09-3856275, Heikki Hyrkköön p. 019-335112, Greta
Kunttuun p. 019-324666 tai Pirkko Vahvelaiseen p. 019-
364258.

KAIKKI SUKUSEURAN JIISENET PERHEINENNE JA
YSTÄVINENNE, LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

VIETETÄÄN TAAS KERRAN ANTOISA. IIIMMINTIEN-
KINEN YHDESSÄOLON HETKT SUKUI"AISTEN JA YSTÄ-
VIEN KESKEN!

Kutsu Virolaisen Sukuseuran z}-vuotisjuhlaan
ja sukukokoukseen
Virolaisen sukuseuran 20-vuotiqiuhla
ja kesiin 20OB snrkuko\ous pidetiiön
Lohialla, VIRONPERALLI\
sunnuntaina 13. heinäkuuta.

Tilaisuus alkaa kello 12.00.

Paikalle voi saapua kello 11.00 alkaen.

Ilmoittautuminen kello 11.00-12.00

Tervetuloa Vironperälle / Kyllikki Virolainen
- kello 12.00

Kesän 2003 sukukokous

Juhlapuhe /

-'. 
Entinen kaupunginjohtaja Juhani Rinne

Musiikkiesityksiä / Jukka Haavisto

Yhteislaulua

Vapaata seurustelua

Ruokailu

Tutustuminen Vironperään
aaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaa

Ennen tilaisuuden alkua, kello 10.30
Sukuseuran hallitus suorittaa käynnin Jo-
hannes Virolaisen haudalla, Pyhän Laurin
kirkkomaalla.

Hfzä sukuseuralainen
Jos olet toivonut, että omasta sukuhaarastasi olisi Paakkasen Sanomissa enemmän kirjoituksia, otamme ilo-

mielin vastaan kaikkea sukuun ja sukuseuraan liittyvää aineistoa. Niin vanhat asiat kuin nykyajankin tapahtumat
ovat kiinnostavia. Samoin pelkät juttuvinkit ovat tervetulleita.

Hyvää kesää kaikille! Pidetään yhteyttä, toivoo Paakkasen Sanomien toimitus.
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Aino ja Konstantin Pärssisen jäIkikasvun
juhlapäivä

Äitimme Aino Pärssinen os. Myy-
ryläinen on Johan ja Katriina Myyry-
läisen tytär. Katriinan isä taas oli Paa-
vo Manni, jonka jälkeläisiin siis kuu-
lumme.

Vuosi 1983 oli tapahtumarikas
meidän sukuhaarassamme. Oli paljon
nuoria perheitä ja peräti viiden tyttö-
vauvan syntyrninen ajoittui juuri tuo-
hon vuoteen. Me onnelliset mummot
leivoimme viipurilaiset rotinarinkelit,
Aino-äitimme tavan mukaan ja kier-
simme talosta taloon ihastelemassa pik-
kutyttöjä ja heidän onnell isia van-
hempiaan.

Tytöt varttuivat ja vähitellen
hiekkalaatikkoajat jäivät. Kesällä

1997 vietettiin tyttöjen konfirmaatio-
juhlia.

Kesällä 2002 oli taas juhlien aika.
Kaikki viisi neitosta saivat valkolakin
1. kesäkuuta 2002. Lakkiaisiaan vietti
Helsingissä Elina Lunden, Vääksyssä
Suvi Niemeläinen, Lahdessa Anniina
Vilen j a Herralassa Hanna Tanskanen.
Heidän mummonsa on Hilkka Nie-
meläinen. Hollolassa juhlitt i in Anne
Villan lakkiaisia. Annen mummo on
Sirkka Jalli.

Syksyn tullen kutsuimme tyttäret
yhteiseen valokuvaan, ennen kuin opin-
not veisivät heidät omille tahoilleen.

Mummot Hilkka ja Sirkka,
Ainon ja Konstantinin tyttäriä.

80 VUOTTA

on 22. tammikuuta 2003 täyttä-
nyt ELSE VIROLAINEN os. SASSI.

Elsen isä oli Konsta Sassi ia äiti
oli Martta os. Virolainen. Ädin isä oli
Aatami Petterinpoika Virolainen.

Elsen lapsuudenkot i  o l i
Porlammissa, ihan kylän keskellä, ke^.
sakoulun ja osuuskaupan naapuriss-

Nyt Else asuu ja viettää rauhalli-
sia eläkepäiviä miehensä Sakarin kans-
sa Lohj an Vanhassakylässä.

Sukuseuralta Elselle lämpimät
onnittelut! A

"f{esci on kufrhien piirtcijci, tuuli
piluien siirtrijri, aurinko ualon antajala
sydcin onnen hantaja."

Irj a 9O-vuotispäivänään kotonaan
Helsingissä.
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90 VUOTTA

täyt t i  kotonaan Helsingissä
8.4.2003 IRJA KUULUVAINEN os.
PORKKA

Irja on Porkansaaråh tytttiia, Hit-
ma ja Eljas Porkan vanhin lapsi. Vuon-
na 1938 hän meni naimisiin Karppilasta
kotoisin olleen Armas Kuuluvaisen
kanssa. Avioliitto jäi kuitenkin hyvin
lyhyeksi, silläArmas kaatui talvisodas-
sa 1940,

Evakkomatkoj en j älkeen vakitui-
seksi asuinpaikaksi tuli Espoon Nuuk-
sio. Siellä Irja asui yhdessä äitinsä Hil-
ma Porkan ja veljensä Vil jo Porkan
kanssa. He rakensivat sinne talon ja

elivät karjaa hoitaen ja maata viljellen.
Nyt Helsinki on jo jonkin aikaa ollut
Irjan asuinpaikkana.

Huhtikuussa Irjan kotona vietet-
tiin iloisia 9O-vuotispäiviä. Kolme vuot-
ta sitten perustettu Porkansaari-seura
r.y. luovutti Irjalle kunniakirjan n:o 7,
mikä tarkoittaa, että Irja Kuuluvainen
on sei tsemäs 90 vuotta täyt tänyt
porkansaarelainen.

Virolaisen sukuseura onnittelee
Irjaa lämpimästi!

Eila Moilanen
Irjan sisaren tytär

Tytöt vasemmalta lukien Hanna,Anniina,Anne, Elina ja Suvi.


