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Nora Tapperin piirros lehted lukeoasta

Hwä sukuseuralainen
Mennyt kesä oli meille Virolaisen

sukuseuralais i l le tapahtumarikas ja
juhl ien täyt tämä kesä. Ja sehän jos
mikä oli meille rientoihin sekä yståvi-
en ja tut tavien tapaamiseen miel-
tyneille karjalaisille mieluisaa. Saatiin
tavata toisiamme. rutistaa oikein kun-
nolla, nauraa yhdessä ja "haaståa suut
makiaks."

Kesäkuussa kävimme juhlamat-
kalla, suvun juuril la Yläsommeessa
pal jastamassa muistolaatan suku-
seuran entisen puheenjohtajan ja kun-
niapuheenjohtaj  an Johannes Viro-
laisen muistoksi. Elokuussa oli uudet
arvokkaat juhlat, kun Lohjalla paljas-
tettiin muistomerkki JohannesVirolai-
sen pitkän ja ansiokkaan elämäntyön
kunniaksi.

Mennl't kesä oli muistojen keså
siksikin, että nyt tuli kuluneeksi tasan
60 vuotta siitä. kun Kannaksen kodit
jätetti in ja lähdetti in sotaa pakoon
läntisempään Suomeen. Myös evakkoon
Iähtöä on kesän ja syksyn aikana muis-
teltu monin eri tavoin. On ollut esitel-
miä ja seminaareja, konsertteja, radio-
ia televisio-ohielmia. Olemme tunteneet

vahvasti miten oman perheemme, su-
kumme ja kotikylämme kohtalo on l i i t-
tynyt koko Suomen maan ja kansan
kohtaloon ja historiaan.

Ja yhteisiäjuhlia on tiedossa myös
ensi kesäksi. Virolaisen sukuseuran
kesän 2005 sukukokous pidetään
Lemillä sunnuntaina 10. heinäkuuta.
Samaan yhteyteen, edelliselle päivälle,
lauantaille 9. heinäkuuta on myös suun-
nitteilla yhteinen sukuseuraretki Viipu-
riin. Seuraava, toukokuussa 2005 ilmes-
tywä Paakkasen Sanomien numero ker-
too tarkemmat tiedot Lemin kokoukses-
ta ja juhlasta sekä retkestä Vi ipur i in.
mutta pankaapa jo nyt päivämäärät
rto" "-""^o:.1:.--.

Vaikka nyt jo suunnittelemme
ensi kesän tapaamisia, lähimpänä edes-
sämme on rauhoittuminen joulun viet-
toon. Lähes jokaisen paikkakunnan kir-
kossa järjestetäån tänä vuonna useita
joulukonsertteja. Toivotaan, että löy-
dämme niistå itsellemme sopivat ja että
påäsemme niitä kuuntelemaan ja rau-

hoittumaan joulun tunnclmaan. Toivo-
taan, et tä saamme mahdol l is imman
rauhal l isen joulun ni in tänne kot imaa-
han kuin koko maailmaan.

Pirkko Vahvelainen
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Oikein Hyucici ja Eauhallista
joulua sekci Onnellista Uutto Vuotlo
2005 jortaise//e Wrolaisen suhu-
se u ra la ise / le p erh e i n ee n I

'On yö niin hiljainen, lauha,
()ain ucilkkcici lcihtien ulö.
Ja maassq on teiuainen rauha,
kuin odottais ihmeltci yö. "

Paakkasen Sanomat
Pirkko Vahvelainen,
toimittaja
puh. (019) 364 25E
Gr€tå Kunltu,
toimitussihteeri
Puh. (019) 324 666
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Johqnnes Wrolaisesta

Virolaisen sukuseuran sukukokous ja sukujuhla
on sunnuntaina 10. heinäkuuta 2005 Lemillä. Suunnitteilla on
myös sukuseuraretki Viipuriin lauantaina 9. heinäkuuta 2005.
Lisätietoa saat sukuseuran hallituksen jäseniltä.
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Muistolaatan paljastus Yläsommeen Myllymäellä

Samoihin aikoihin, kun Johannes
Virolaiselle ryhdyttiin puuhaamaan
muistomerkkiä Iohjalle syntyi Virolai
sen sukuseurassa ja Ylåsommeen-
Porlammin nuorisoseurassa ajatus
muistokiven tai muistolaatan hankki-
misesta Johanneksen syntymäpaikalle.
Muutamat seurojen jäsenet kävivät
Yläsommeessa myöhåissyksyllä 2001
katsomassa sopivaa paikkaa. Syntymä-
talon paikallahan ei olejåljellå kuin ki-
vijalkaja raput sekä kellari, joka on ny-
kyi  s in naapur i ta lon käytössä.
Etsiskelyn jälkeen löydettiin entisen
kylätien vanhasta kiviaidasta iso kivi,
jota ehlä voitaisiin käyttåä. Yksityis-
kohdat eivät vielä hahmottuneet, mut-
ta mukana olleet pitivät paikkaa hyvä-
nå. Kivi oli riittävän suuri, se oli Johan-
neksen kotitalon lähellå ja paikka oli
avara,

Seuraava vuosi oli kypsyttelyn
aikaa ja vähitellen päädyttiin siihen
ajatukseen, että teetettåisiin muisto-
laatta. Otettiin yhteyttä arkkitehti Juha
Lankiseen ja pyydettiin håntä suunnit-
telijaksi. Hän kåvi kesållå paikan pääl-
lä tutustumassa ja piti paikkaa sopiva-
na.

Vuonna 2003 suunnitelmat olivat
niin pitkällä, että Juha Lankinen oli
päätynyt mustågraniittiseen laattaan,
jossa olisi teksti sekä suomeksi että ve-
näjäksi. Syksyllå 2003 kävimme esitte-
lemässä Juha Lankisen luonnoksesta
ottåmia valokuvia ja asemapiirrosta
eduskunnassa Karjalan Liiton puheen-
johtajalle Markku Laukkaselle ja Kes-
kustapuolueen puoluesihteerille Eero
Lankialle. Todetiin myös, että mulsto-
laattahankkeen toteuttavat sukuseura
ja nuorisoseura. Muistomerkkitoimi-
kuntakin keskusteli asiasta.

Muistolaatan paljastajaksi aja-
teltiin pääministeri Matti Vanhasta.
Påäministeri suhtautui asiaan periaat-
teessa myönteisesti. Ajankohdasta ei
kuitenkaan voinut pååttäå, koska Ve-
näjän päåministerin tulisi vierailla Suo-
messa ennen kuin pääministeri Vanha-
nen voi matkustaa Venäjålle. Myöhem-
minkään ajankohtaa ei saatu soviteltua.

Maaliskuussa 2004 molempien
yhdistysten hallitukset tekivät yhäes-
så påätökset, että muistolaatta paljas-
tetaan 18. kesäkuuta, jolloin tuli kulu-
neeksi 60 vuotta Johannes Virolaisen
lähdöstä Yläsommeesta. Arkkitehti
Juha Lankinen valtuutettiin huolehti
maan laatan teettämisestå sekä lupa-
asioista paikallisten viranomaisten
Kånssa.

Juha Lankinen plysi taioukset
Ylämaan Graniitilta ja Antrean Kivi-
veistämöltä. Antreassa laatta valmis-
tettiin.

Toukokuun alussa Juha Lanki-
nen jåtti lupa-anomuksen laatan sijoit-
tamisesta Viipurin al uehallinnolle. jon-

ka kanssa hän oli jo aiemmin keskus-
tellut. Luvan saamista pidettiin selvä-
nä. Se kuitenkin kesti ja päätös saatiin
kesäkuun puolivälissä. "Leningradin
alueen, Viipurin alueen hallinto päätti
myöntää luvan Suomen tunnetun yh-
teiskunnallisen vaikuttajan, valtioneu-
vos Johannes Virolaisen muistolaatan
asentamiseen hänen syntymäpaikkan-
sa lähelle, Viipurin alueen Sverdlovon
kylään, ehdolla, että teksti muutetåan
muotoon Suomen Valtioneuvos Johan-
nes Virolainen." Meidän ehdottamamme
muoto oli Valtioneuvos.

Juha Lankinen kiirehti Antreaan
ja ehdimme l isätä venäjänkiel  iseen
tekstiin Suomen Valtioneuvos, minkä
Venäjän viranomaiset h1wäksyivät.

Alun alkaen oli aikomus kertoa
muistolaatasta myös nykyisille kylälåi
sille. Viiqtysten vuoksi ennätimme ker-
tomaan tilaisuudesta vasta 16. kesä-
kuuta. Raija Franssila, Eero Kunttu ja
Heikki Hr.rkkö kävivät kaikissa kylän
taloissa esittämässä kutsun paljastus-
ti laisuuteen. Samalla matkalla kävim-
me kutsumas6a Viipurin kulttuuriasi-
oista vastaavan kaupunginjohtajaAlek-
sander Kostenkon ja paikal l ishall innon
edustajan Tatjana Aganinan, jonka
asemapaikka on Nuoraalla.

Paljastusti laisuudessa oli Suo-
mesta kaksi linja-autollista juhlayleisöä
sekä lisäksi kymmeniä kyläläisiä

Juhla alkoi Valto Järvelän laulu-
esityksellå. Valto on Johanneksen pit-
kåaikaisen karjakon poika, joka ilmoit-
tautui mukaan heti kun kuuli t i laisuu-
den järjestämisestä.

Heikki Hy'rklö toivotti tervetul-
leeksi ja samalla kiitti rouva Anja Toi
vosta ja professori HeikkiA. Reenpäätä,
jotka taloudell isesti edesauttoivat
hankkeen toteuttamista sekä arkkitehti
Juha Lankista, joka vastasi suunnitt€-
lusta ja kä)tännön toteutuksesta.

Paljastuspuheen piti Karjalan
Liiton puheenjohtaja Markku Laukka-
nen ja hänen jälkeensä puhuivat Alek-
sander Kostenko, eduskunnan pääsih-
teeri Seppo Tiitinen ja konsuli Vesa
Häkkinen Pietarin pääkonsulaatista.
Kyllikki Virolainen oli myös mukana
muistolaattaa paljastamaasa.

Tilaisuuden päätteeksi laulettiin
Karjalaisten laulu.

Kyläläis i l le ja mui l le juhla-
vieraille tarjottiin paikan päällä pikku-
leipiä ja virvokkeita.

Viipurin Pyöreässä Tornissa oli
yhteinen ruokailu, mihin Suornesta tul-
Ieiden juhlavieraiden lisäksi osallistui
myös muutamia venåläis iä juhla-
vieraita.

Juhlan jälkeisellä viikolla oli sa-
nomalehti Suomenmaassa Seppo Tiiti
sen lausunto Suomen ja Venäjän
rajamuodoll isuuksista, mihin hän tu-
tustu i käydessään Johannes Virolaisen
muistolaatan paljastusti laisuudessa.
Itse tilaisuudesta hän totesi: 'lohannes
Vrrolaisen muistotilaisuus Yläsommeen
kylässä oli h1'vin trylikäs ja tilaisuuden
perusviritykseen ja laatuun soveltuva."

Paljo.stetan ja kukitetun muistolaatan uierellci airzteina Pazzw Hyrkkö ja Mintw
Etelti m rik i o. s. Pti rss i ne n.

Heikki Hyrkkö
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Mies, joka on muistomerkkinsä ansainnut
Johannes Virolaisen muistomerkin paljastusjuhla Lohjalla

Elokuun puolivälissä viime kesä-
nä, lauantaini 14. elokuuta kerääntyi
Iohjalle, keskiaikaisen Pyhän Laurin
kirkon mäelle runsaslukuinen juhla-
vierasjoukko. Oltiin viettämässä valtio-
neuvos Johannes Virolaisen muistomer-
kin paljastusjuhlaa. Tilaisuus oli halut-
tu jåirjeståä kailille avoimeksi yhteisek-
si juhlaksi. Kutsuvieraita oli paikalla
noin 250 henkeä ja juhlayleisön määrä
kaiken kaikkiaan oli ainakin 1000 hen-
keä, ehkå enemmänkin. Oli yhteiskun-
nan ja politiikan vaikuttajia, karjalai
sia låheltä ja kaukaa, Johanneksen ys-
täviå, yläsommeelaisia, vanhoja sekä
uusia lohjalaisia.

Juhla alkoi kauniilla ja vaikutta-
valla muistokonsertilla tohjan kirkos-
sa. Konsertissa esiintyivät Lohjan kau-
punginorkesteri kapellimestari Juha
Nikkolan johdolla, mezzosopraano Tii-
na Penttinen ja baritoni Ville Rusanen.
Ohjelmistossa oli monia sellaisia teok-
sia, joita sinfoniaorkesterit harvemmrn
soittavat, mutta jotka olivat nyt uusina
orkesterisovitulsina kuin tehdlt Johan-
nes Virolaisen mu istokonserttiin .

Kuultiin muun muassa Erkki Me-
lartinin såvellys 'Minä metsän polkuja
kuljen,"Aili Runteen "Laps olen köyhän
kauniin Karjalan," Sulho Rannan'Vain
pieni kansanlaulu," OskarMerikannon
useita sävellyksiä. Konsertin päätti
kaupunginorkesterin soittama vbsi "Soi
kunniaksi Luojan."

Liikuttunut ja tyytywäinen kon-
serttiyleisö poistui kirkosta suoraan
Kirkkokentälle, jonne olivat jo ryhmit-
tyneet kansallispukuiset airueet pal-
jastettåvån påtsaan vierelle sekä mies-
kuoro Lohjan Miehet omalle paikalleen.

Pääministeri Matti Vanhanen suo-
ritti muistomerkin paljastuksen sekå
piti myös juhlapuheen. Kuvanveistäjä
Nora Tapper esitteli muistomerkin,
muistomerkkitoimikunnan puheenjoh-
taja \tti Isohookana-Asunmaa luovutti
sen ja L,ohjan kaupunginjohtaja Elina
l,ehto otti sen vastaan.

Matti Vanhasen juhlapuhe oli hen-
kilökohtaisuudessaan h'.vin osuva ja
koskettava. Mattihan on kertonutjo ai-
kaisemmissa yhteyksissä, että Johan-
nes on ollut hänen poliittinen esikuvan-
sa. Puheessaan hän korosti Johannek-
sen kiistattomia ansioita valtakunnan
tason merkittävisså tehtävissä, kansan-
edustajana, ministerinä, pääministeri-
nä, eduskunnan puhemiehenä, Keskus-
tapuolueen puheenjohtajana, Karjalan
Liiton puheenjohtajana ja kunniapu-
heenjohtajana. Hän muisteli miten Jo-
hannes niin poliittisena toirnijana kuin
muunakin yhteistyökumppanina oli
yhteistyökykyinen, sovitteluun valmis,
huumorintajuinen ja kannustava.

Kuvanveistäjä Nora Tapper on
käyttån1t Johannes Virolaisen muisto-

Pdd ministei Matt i Vanhanen pitdndssd juhlapuhella. Taustalla auoroaan
odoltarnassa mieskuoro Lohian Miehet.

merkkiä toteuttaessaan runsaasti sym-
boliikkaa. Muistomerkkikokonarsuus
muodostuu kolmesta kookkaasta
kivipaadesta ja pronssipatsaasta. Kes-
kimmäinen on pronssinen näköispatsas
keskiiläisestä Johanneksesta pitämäs-
sä puhetta. Vasen käsi tukee levollises-
ti kivisen puhujapöntön reunaan, oikea
kåsi myötäilee puhetta. Kasvojen ilme
nä,ttää vakuuttavalta. Lännen puolei-
nen kivi on elämän kivi. Siinä kenotaan
Johanneksen elämäntyöstä ja toimin-
nasta. Idån puoleinen kivi on Karjalan
kivi, muistojen kivi. Se on aivan sileä ja
puhdas, tåysin ilman tekstiä. Jokarnen

Mu is lo m e rk k i o n pa ljas -
tettu ja saanut juurelleen
m u isro nzerkk i toi m i k u n na n s i -
n i u a lko i s e n sepp e lee n.

katsoja ja ohikulkija voi sen äärellå py-
sähtyä ja nähdä si inä omien muis-
tojensa heijastukset.

Kun patsas oli peittojen alta pal-
jastunut, pohdittiin yleisön joukossa tie-
tysti sitä, miltä teos nyt näyttää. "On se
ihan näköinen." "Minkähän ikäinen se
tuossa on?" "Kyllä siitä tunnistaa."
Myönteiset kommentit tuntuivat olevan
päällimmäisinä. Ohi kiitäneessä het-
kessä korviin tarttunut lause kuvannee
koko tilaisuutta oivallisesti: "Kyllä Jo-
hannes Virolainen oli mies, joka on
muistomerkkinsä ansainnut."

PV
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Merkkipäiviä

Kerttu Hermunen o.s. Sassi on täyttänyt 80 vuotta
14.11.2004 Lohjalla. Kuvassa myös Kertun sisarukset, vas.
Ester Pönni, Reino Sassi, Kerttu Hermunen ja Kertun ta-
kana Elsa Lindroos.

Heikki Hyrkkö on täyttänyt 75 vuotta 14.11.2004
Lohj alla

Mikko Virolainen
on täyttänlt
75 vuotta
8.11.2004 Lemillä

Kerttu Silvonen o.s. Siiranto on täyttånyt
75 \.-uotta 1.10.2004 Espoossa

Suhuseura onnittelee lcimpimristi hai/ehia tnerkhipriiucicinsci uiettcineitci.

Virolaisen sukuseuran pitkäaikainen hallituksen jäsen Helmi Toikka on saavuttanut mat-
kansa pään ja lähtenlt iåisyysmatkalleen 11.11.2004 . Samoin on käynyt kuluneen vuo-
den aikana monelle muullekin sukuseuramme jäsenelle. Kunnioitamme heidän muisto-
aan ja kiitämme siitä, että olemme saaneet heidät tuntea ja elää heidän rinnallaan.

'Nosta silmcisi! Ililjaa stttludt kaikhi taiaaon kfnttilcit."
Saima Earmaia
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Ju hla/e i sdui, e n t i s i d se k d n! k! ie i d
v ldso m mee la is ia sekri aal tak unna n taso n- uarku xajra- Äanmmöise nri oikealla Eai -
1b Fl"an ssila ja eduskunnanpdrisihteeri
Seppo ?iitinen. Vasemmalla edessri
Ytisommeen ja -furlammin Nuorisoseu'
ran puheenjohtqlra Eem Kunttulb Heik-
hi Etrkkö.

Kuvia Johannes
Virolaisen muistolaatan
paljastusjuhlasta
Yläsommeesta

Juhla on Aohta ualmis alkamaan.
Muhtolaotan suunnittelila arkkitehti
Juha Lanhinen aarmistaa aielci, ettd
airueiden nauhat oaat asiannuåaisesti
paifroillaan. Edessd aassennalta Lau-
ra Wrolainen, Juha Lankinea Maråku
Laukhanen Minna Etekimtiki, tulkki
Viip urin kaupung,in kulttuurijohtal:a

A I e k s a nde r l{os te nko, Paa u o Hy rk k ö.

"Siunaa ja uar;1ek meitQ korkein
h cidel ki.s.. " Va I to Jdm e Id Ia ulaa tila is u u -
den aluksi.

"Val tio n e u uo s Wro la isee n hen h i lö i -
tyi suomalaiste n kis itys Aarlalaba udes-
ta..."

I(a ry'a I a n L ii to n p u hee nio h t aia
Markku Laukkanen paliastaa nutsto'
I a at a n ja p i tciä p alJ'as t u sp u he e n. Zbl k k i
hddntdd paheet aendjdÅsi sekti suo'
meksi.
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"Johannzs Wrolainen oli todellincn
dernokroatti, hTud esimerkki nykyisille
sekd taleaille parlamentaarikkopoluil-
|e... " Edush unnan pdris ihteeri Seppo ZIi -
tinen tuo juhlaan eduskunnan lerueh-
dxksen.

Bouua l(yllikki Virolainen tuo
oman kielokimppunsa n uistolaatalle.
I{tllikin rnukana Hilkka Hyrrtkö.

Markku Laukkanen, Eeikki
Zlyrkaö1b hura lholaincn tuoaat muis-
tolaatalle S uomen l(esh us tan kukkate r-
uehdt'ksen.

Juhla pddittly yhtei.seen ateriaan
Wipuin.höretissd Tbrnissa, Kutsuuie-
raipt;yda sia edc s s a u as e m m a I I a Le n i n -
gradin alueen muistoneråkikomitean
p u hze nlo h tqla, arkk i te h tr Di m i ht$p uo -
lisoineen Pöydtissti myös Wpuin pai-
hallishallinnon edustaja Tatjana
Aganina-


