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YIci s o n. n. e e s s a, a a n /ta n
hylritien uarrella

Kirhkonurmi

Muistomerkit Johannes Virolaiselle
Valtioneuvos Johannes Virolaisen

muistomerkkitoimikunta kokoontui vii-
meksi 26. marraskuuta. Edellisen ker-
ran se kokoontui syryskuussa Lohjalla,
jolloin kuvanveistäjä Nora Tapper esit-
teli tulevan muistomerkin. Luonnollis-
ta kokoa oleva hahmotelma oli väliai-
kaisesti pystytetty muistomerkin pai-
kalle Lohj an kirkkokentälle. Toimikun-
'a oli tyytyväinen näkemäänsä.

'\r. Muistomerkin paikkahan on hie-
man muuftunut siitä, mihin sitä alun
perin suunniteltiin, kirkon länsipää-
tyyn. Paikan vaihtoa esitti kuvanveis-
täjä ja muistomerkkitoimikunta hyviik-
vi ehdotuksen. Uusi paikka kirkon ete-

'--apuolella on avarampi ja muistomerk-
kiin tuleville muille elementeille on riit-
tävästi tilaa.

Toimikunta keskusteli myöskin
patsaanpaljastusaj ankohdasta j a alus-
tavasti suunniteltiin elokuuta 2004.
Kaikki on aikataulussa, niin taiteilijan
työ, alueen kunnostus kuin hankkeen
rahoituskin.

Suunnitelma muistolaatasta Ylä-
sommeeseen on myöskin edennyt. Täl-
lä hetkellä näyttää siltä, että se kivi,
jota sukuseuranja nuorisoseuran edus-
tajat kävivät katsomassa, on se paikka
johon laatta kiinnitetään. Laatan ma-
teriaaliksi tulee todennäköisesti gra-
niitti. Teksti on niukka. koska laatta ei
ole suuri ja teksti ki{oitetaan siihen
sekä suomeksi että venäjäksi.

Asiantuntijana on ollut arkkiteh-
ti Juha Lankinen. Hän on käynyt vii-
meksi viime kesänä paikan päällä te-

kemässä alustavia luonnoksia. Viime
syyskuussa sukuseuran puheenjohtaj a
Heikki Hyrkkö, nuorisoseuran puheen-
johtaja Eero Kunttu ja arkkitehti Juha
Lankinen kävivät kertomassa hank-
keesta Karjalan Liiton puheenjohtajal-
le Markku Laukkaselle sekä Suomen
Keskustan puoluesihteerille Eero Lan-
kialle. Suunnitelmista on keskusteltu
myös pääministeri Matti Vanhasen
kanssa. Kaikki ovat suhtautuneet asi-
aan myönteisesti ja rahoituskin on osit-
tainjärjestyksessä.

Myös muistolaatta on tarkoitu.s
paljastaa ensi kesänä Yläsommeessa.

Heikki Hwkkö

Virolaisen sukuseuran hallitus toimikaudella 2003 -2005
Varsinainen jäsen

Eila Moilanen
Greta Kunttu
Raija Franssila
Pirkko Vahvelainen
Markku Virolainen
Antti Jaatinen
Heikki Hyrkkö
Pertti Kunttu
Maija Uronen

Arto-Kalervo Myyrylåiinen

Sukuhaara

Anna Porkan s.h.
Eeva Urosen s.h.
Aatami Virolaisen s.h.
Matti Virolaisen s.h.
Mikko Mrolaisen s.h.
Anna Urosen s.h.
Paavo Virolaisen s.h.
Maria-Sofia Sassin s.h.
Salomon Virolaisen s.h.
Paavo Mannin ja Antti
Kuntun j älkelåiisten s.h.

Henk.koht. varajäsen

Kerttu Silvonen
Arja Parviainen
Kaija Virolainen
Minna Etelämäki
Riitta Virolainen
Pekka Hämäläinen
Kirsti Virta
Airi Viinikainen
Riitta Vihersaari

Seppo Toikka

Paakkasen
Sanomat

PirkkoVahvelainen,
toimittaja,
puh. (019) 364258

Greta Kunttu,
toimitussihteeri
puh. (019) 324666

IfiRJAPAINOXKY

VEIKKO TIALLIKAINEN

2003



2 Virola isen s uh use uran Ie h t i 2/2003

Näin jatkuu sukupolvien ketju
Virolaisen sukuseuran 20-vuotisjuhla Vironperällä

YR.IOVIROLAINEN tuli noin 200
vuotta sitten vävyksi Yläsommeeseen,
Paakkasen taloon." Yrjö oli joko hyvin
rohkea mies tai sitten täysin toistenjoh-
dateltavissa." Näin arvelee tervehdys-
puheessaan sukuseuramme puheenjoh-
taja HEIKKI IIYRKKO.YTjö naiANNA
MARKUKS ENTYTAR PAAKKASE N.
suuren talon emännän.Anna tunnettiin
vahvana j a päättäväisenä naisena. Hän
tiesi mitä tahtoi ja toimi tomerasti ta-
voitteittensa eteen.

Heikki muistuttaa kuulijoiden
mieliin, että sukuseuran syntykin oli
paij olti kahden aktiivisen naisen, V.rA.P-
PU UROSEN Ja KYLLIKKI VIROLAI-
SEN organisoimaa. Tarina kyllä kertoo,
että "tytöt" toki aina hyväksyttivät
suunnitelmansa ja ajatuksensa Jo-
hanneksella.

Tämänkertaisen sukukokouksen
puheenjohtaja MIKKO VIROLAINEN
on hänkin sitä mieltä, että on Annan
jälkeenkin suvussa ollut vahvoja naisia
ja on heitä edelleenkin. "Ja tässä suvus-
sa vahvojen naisten johtamina on pää-
dytty ihan hyviin tuloksiin."

Olemme viet tämässä suku-
seuramme 20-vuotisjuhlaa Vironperäl-
lä, Lohjan Kirkniemessä. Juhlapuhu-
jana ti laisuudessa on syntyperäinen
kirkniemeläinen, Lohjan entinen kau-
punginjohtaja JUHANI RINNE. Hän
muistelee tuttavuutensa JOHANNES
VIROI"AISEN kanssa pohj autuneen j o
niihin aikoihin, jolloin hänen isänsä oli
asemapäällikkona Kirkniemen asemal-
la.

Vironperän tilalle tuli rautateitse
maataloustarvikkeita, mutta tilan isän-
tä ei valtakunnanpolitiikan kiireiden
takia tahtonut ehtiä hakemaan lähetyk-
siä aseman normaaiina aukioloaikana.
Asemapäällikkö kuitenkin ymmärsi
kiireistä miestä ja jousti auliisti auki-
oloajoista. Miesten välille syntyi hyvä
yhteistyö sekä lämmin ystävyys.

Kaupunginj ohtaj akautenaan Ju-
hani Rinne tutustui Vironperän isän-
tään uudelta kannalta. Hän kertoo
muistavansa Johanneksen niiltä ajoil-
ta yhteistyöhaluisena, yhteistyöky-
kyisenä ja" asioihin rohkeasti puut-
tuneena ihmisenä.

Virolaisen sukuseuran perustava
kokous 20 vuotta sitten, heinäkuussa
1983 pidettiin sekin Vironperällä. Tun-
nelma on nytkin se sama leppeä keski-
kesän sunnuntaitunnelma. Koko mäki
on täyttynyt hyväntuulisesta, mutkat-
tomasta kar{alaisesta puheensorinasta.
Vaihdetaan kuulumisia, esitellään nuo-
rempaa polvea sukulaisille.

Vironperän vieraanvarainen ja
sukurakas isäntä on poissa, mutta Vi-
ronperän elämäjatkuu. Uusi isanta pi-
tää nyt huolta tilan viljelyksistä ja pää-
rakennus jatkaa elämäänsä museona.
Niin moni muukin 20 vuotta sitten pai-

kalla olleitten ikäihmisten sukupolves-
ta on jo poissa. Tunnemme kaipuuta ja
haikeutta, kun ajattelemme heitä ja pu-
humme heistä. Toisaaltzr iloitsemme sii-
tä, että muutamat silloin sylilapsina
mukana olleet, ovat nyt paikalla nuori-
na aikuisina, ehkä jo uusine elämän-
kumppaneineen. Näin jatkuu sukupol-
vien ketju.

PirkkoVahvelainen

S u k uju lt la n t u n ne I m a n / u oja t,
j u lt I a m e n oJe n j u o n tair'a Efi lk k a Hy rk k ö
ja h.anuristi Asa Sauolainen
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SUKIJKOKOUKSEN
pÄÄrörsrÄ
Sukuseuran puheenjohtaj ana toimi

kaudella 2003-2005 jatkaa HEIKKI
HYRKKÖ

Uuden toimikauden jäsenmaksu on 15
euroa ruokakuntaa kohden.

Sukuseuran seuraava kokous ja suku-
juhla kesällä 2005 pidetään Lemillä.

Sukuseuran uuden hallituksen kokoon-

pano selviää tämän lehden sivulta l.
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Kiitos j a kunnianosoitus
Väsomrneen j a Porlammin ve teraaneille
Veteraanikirj a valmistunut

Väsommeen ja Porlammin Nuo-
risoseuran kirjatyöryhmä sai alkusyk-
systä valmiiksi teoksen KYLAT SO-
DASSA. Teos kertoo kotikylien veteraa-
nien, niin miesten kuin naistenkin vai-
heista talvisodan sekä jatkosodan aika-
na.

Mahdollisimman täydellisinä on
- '.itty saamaan mukaan matrikke-

- edot molempien kyliemme vete-
raaneista, 185 miehestä ja 24 lotasta.
Tämän l isäksi  k i r jassa on muis-
telmaosa, joka koostuu veteraanien
omista kokemuksista i a kertomuksista

'-ä veteraanien oma'isten muistoista
v Kirjan aineisto kerättiin ja muo-
katti in painokuntoon nuorisoseura-
laisten talkootyönä. Lohjan kaupunki
antoi arvokkaan taloudellisen panok-
sensa kirjan painatuskustannuksiin.
Virolaisen sukuseuralaisista nuoriso-
seuran kirjatyöryhmässä olivat muka-
na LAURA \TROLAINEN ja PIRKKO
VAHVEI,AINEN.

Kirj an j ulkistamistilaisuus pidet-
tiin syyskuun lopulla Lohjan Asval-
lassa. Tilaisuus keräsi erittäin runsaan
j a kiinnostuneen kuulijakunnan. Ohei-
set  kuvat on kaikki  otet tu k i r jan
julkistamistilaisuudessa. P.V.

Lea.Halonen ja
Kirsti Wrta

Seppo ja Mirya Toikka

"Ve te ra a n i n p u h. e e n u u o rq "
Sahari Virolainen

Uutisia
Lohjan Karjalaseura on myön-

tänyt sukuseuramme. puheenjohtaj al-
le HEIKKI IryRKOLLE hopeisen
ansiomerkin kiitoksena ansiokkaasta
toiminnasta karl'alaisuuden hyväk-
si Lohjalla. Onnittelemme Heikkiä.

Viimekesäisen sukuj ulrlan
juontaja HILKKA HYRKKO on
nimitetty joulukuun alusta luki-
en Yleisradion viestintäpääll i-
köksi .  Onnea Hi lkal le uusi in
haasteisiin!

Nuor i  harmonikkatai tur i
NETTA SKOG valittiin kesällä Suo-
men Pel imannimestar iksi  12'
vuotiaiden sarjassa. Netta kuuluu Vi-
rolaisen sukuseurassa Maria-Sofia
Sassin sukuhaaraan. Onnea Netan
musiikkiuralle!
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"Kaikha myö nuorisoseuraa kuuluttii" Iloisia
Yläsommeen nuorisoseura
toiminut 110 vuotta

Lähdemme kulkemaan Keski-
kylän kujasilta kohti Seurataloa. Mu-
kana on monen vanhan vläsom-
meelaisen suvun jäseniä.On Kunttuja,
Sasseja,  Virolais ia,  Hyrkkt i ja,
Hämäläis iä,  L l rosia. . .  Olemme Ylä-
sommeessa juhlimassa juuri samana
päivänä 110 vuotta täyttävää Yläsom-
meen Nuorisoseura Oksaa. On kesä-
kuun neljäs päivä. Kotikylän vehmaus
ottaa meidät lempeästi vastaan. T\romet
ovat täydessä kukassa ja sireenien ku-
kat juuri puhkeamaisillaan.

Seuratalon rauniot ovat paikoil-
laan, mutta metsä on vallannut alueen
lähes kokonaan. Korkeat puut täyttä-
vät niin juhlasalin kuin pihamaankin.
Seuratalolle johtava tie on kuitenkin
säilynyt jotenkuten kulkukelpoisena.

Seisomme nyt paikalla, joka oli
meitä edeltäneelle sukupolvelle niin
tärkeä. Täällä tanssittiin niin monet
ikimuistoiset häätanssit ja vietettiin
niin monet riemukkaat iltamat. Täältä
löydettiin monet elämänikäiset kump-
panitja ystävät.

Kun seura 110 vuotta sitten aloit-
ti toimintansa, sillä oli hyvin voimakas
valistuksellinen luonne. Perustettiin
lukutupa ja kirjasto. Tilattiin sanoma-

lehtiä ja pidettiin opintokerhoa. Toisaal-
ta kehitettiin myös yhteistä huvitoi-
mintaa. Oli kesäjuhlia, iltamia, näy-
telmäkerhoja, tanhuryhmiä. Lähes jä-
kainen kylän nuorista'oli tavalla tai täi-
sella nuorisoseuran toiminnassa muka-
na ja seuran toiminnalla oli erittäin
suuri merkitys kylän ja kyläläisten elä-
mässä.

Ehkä yksi osoitus Yläsommeen
Nuorisoseuran suuresta merkitvksestä
kylälle on sekin, että seuran töiminta
on keskeytyksettä jatkunut kaikki
nämä 110 vuotta. Nyt toiminta on muut-
tunut enemmän perinneyhdistyksen
luontoiseksi. Pyriåme vaaiimaan ja yl-
läpitämään sekä tallentamaan omaa
yläsommeelaista kulttuuriamme, men-
neitten sukupolvien tapaa elää, ajatel-
la ja toimia. -

Kun 1 lO-vuotisjuhlan virallinen
ohjelma Seuratalon raunioilla on päät-
lynyt, viritämme vielä laulun juhlivan
Yläsommeen Nuorisoseura Oksan kun-
niaksi. Tunnemme kiitollisuutta elä-
mälle. Tunnemme kiitollisuutta vah-
voista yläsommeelaisista juuristamme.
Ne antavat meille edelleen voimaa.

PV

perhetapahtumia

MINNA ETELÄMÄEN o.S.
PIIRSSINEN ja HENRI ETEIIIMÄEN
perheeseen on syntyn;rt toinen poika,
ERKKA ILARI 11. marraskuuta. Toivo-
tamme onneaja siunausta elämään uu-
de!_e suvun jäsenelle, hänen äidilleen ja
isälleen sekä isoveli lirolle! Iiroja Erkka
ovat MattiVirolaisen pojan tyttären tyt-
tären poikia.

'Tstciaö sri lapsie4 katso ninaun
piene/zen. Minne kciynkin maailmassa,
Sinci olet ltoitarnassa. Onni tadllci aaih-
telee, Ta iaaanlsai s uoje lee. "

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Poisnukkuneita
Kuluneen vuoden aikana monet

meille läheiset ja rakkaat sukuseuran
jäsenet ovat saavuttaneet lopullisen
määränpään elmässä.

. Kunnioitamme poisnukkuneiden
mulstoa.

"On maq jolzon kaikkipolut
hatoaa, On rau/zan maa.

Jäsenmaksu
Sukuseuran jäsenmaksu toimintakaudelle
2003-2005 (2 toimintavuotta) on 15 euroa
perhekunnalta.
Toivomme j äsenmaksusuoritustasi
tammikuun 2004 loppuun mennessä

Virolaisen Sukuseuran tilille
s23604-45290s
Länsi-Uudenmaan
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*17,t ik k i i ta i aaan tci/tt i uy Q
pyltci nyt on1buluyo."

Rauhallista ja
Hyvriö Joulua
sekö Onnellista
Uutta Vuotta
kaikille
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Virolais en Sukus euran j cis enp e rheille !


