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Kesä on suku tapaarnisten aik uå'*'" 
kirkko

Meille suomalaisille, kylmiin pohjoi-
sen asukkaille, uuden kevään ja keslin tulo
on aina kuin suuri ihme. Joka vuosi se ta-
pahtuu, mutta aina se tuntuu yllätykseltä.
Ero pimeåiiin syksyyn ja talveen on niin val-
tava, ettäjokainen kevät havahduttaa mei-
dät. Niiinkö kaunista se on! Näinkö ihanassa
maassa me eliimme!

Toukokuun puolivälin jälkeen alkaa
kiiki hrkkua helskyttää låihimetsässä ja sil-
loin ainakin minulle tulevat mieleen kesän
sukutapaamiset ja kotikylåimatkat. Miten mu-
kavaa ja mieltä liimmittävää on taas tavata
suuremmalla joukolla sukulaisia ja ystäviä,
tuntea läheisyyttä ja yhdessäolon riemua.

Kesiikuu on perinteisesti nuorten ih-
misten, rippijuhlien, ylioppilasjuhlien,
valmistujaisten ja håiiden aikaa. Luonto on
kauneimmillaan ja onnittelee runsaudellaan
yhdessä meidän ihmisten kanssa meidän-
kin sukuseuramme nuoria.

Keskikesällä, heinäkuun toisena vii-
konvaihteena tapaamme sitten koko Virolai-
sen sukuseuran voimin ja tällä kertaa suvun
juurilla eteläisessä Karjalassa. Lauantaina
teemme yhteisen matkan Viipuriin ja
Yliisommeeseen, sinne missä Y{ö Virolainen
ja Anna Markuksentytåir, Paakkasen talos-
sa 1820-luvulta låihtien elivät yhteistä elä-
määnsä. Sunnuntaina jatketaan yhdessä-

oloa rajan tiimiinpuoleisessa Etelä-Karjalas-
sa. Lemillä.

Yrjön ja Anna Markuksentyttären
pojan pojan pojanYrjö Vrolaisen (1901-1942)
ja Anna o.s.  Kouvosen perhe jä i
evakkoreissujen päätyttyä pysyvästi asu-
maan Lemille. Yrjön poika Mikko Virolainen
kertoo toisaalla tässä lehdessä heidåin per-
heensä evakkomatkasta Uuraan saarelta
Lemille kevättalvella I 940.

Tavataan heinåikuussa Yläsommeessa
ja Lemillä ja kun tavataan niin "rutistettaa
toisiaana nii, et sielus ast tuntuu."

Kaunista ja riemullista kesiiä kaikille
Pirkko Vahvelainen

Virolaisen sukuseuran sukujuhla ja sukukokous LBMILLÄ sunmrntaina 10. HEINÄKUUTA2OO5

Påiiviin aikataulu ja ohjelma
Klo 10.00- Jumalanpalvelus Lemin kirkossa

11.00'12.00 Ilmoittautuminen ja ruokailulippujen lunastus juhlapaikalla, Lemin koulukeskuksessa
Iz.ffi- Sukukokous, mm. seuran sääntöjen ajan tasalle saattaminen.

Sukujuhlaohjelmaa
13.30- Ruokailu Ruokailun hinta on 15 euroa aikuisiltaja 8 euroa 4-L2-vuotiulta lapsilta.

Lemin kirkko sijaitsee aivan Lemin keskustasså ja koulukeskus kirkosta vajaan 500 metrin päässä, osoitteessa Punaportinkatu 9.
Kirkon kulmalta löytyy kyltti, joka kertoo suunnan juhlapaikalle koulukeskukseen.

Sukujuhlaan ja sukukokoukseen osallistumisestapyydetäiin ilmoittamaan viimeistiiän30.6. mennessä joko Raija Franssilalle puh.
09-3856275tai050-3786761taisåitrköp. raija.franssila@reppu.nettaiMilkoVirolaisellepuh. O5-4L46430tar050-4033933.

Niiden, jotka ovat jo ilmoittautuneet sukuseuran lauantain 9. heiniikuuta Viipurin ja Yläsommeen matkalle, ei tarvitse enää erikseen
ilmoittautua Lemin sukujuhlaan.

Jos olet kiinnostunut bussikuljetuksesta Lemille sukukokouspiiiviinä reitillä Lohja-Helsinki-Lemi-Helsinki-Lohja, ota yhteys Raija
Franssilaan viimeistiiåin 23.6. mennessä.

Tervetuloa sukukokoukseen ja sukujuhlaan Lemille, iloiseen Etelä-Karjalaan!

Virolaisen sukuseuran hallitus
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Yrjö Virolaisen perheen evakkomatka Uuraan saarelta
Täipalsaarelle ja sieltä Lemille 1940

Oli varhainen aamu 15. päivä helmi-
kuuta 1940. Äiri oli käynyt ulkona ja tieltä
kuului kovaa ääntä. Hän palasi sisälle ja
huusi:"Nouskaa hyvät lapset ylös. Nyt on
ryssä kylässä! Tieltä kuuluu kauhia kolina."
Kyllä siinä unet karisivat silmistä. Laitettiin
kiireesti päälle ja mentiin ulos kuuntelemaan.
Ei tiedetty, mitä siellä tapahtuu.

Kun aamu valkeni, tuli kaksi sotilasta
käymäiin ja he sanoivat: "Onko täällä vielä
lapsiakin! Jos ette Iähde, ette kohta kerkiä.
Rintamalinjat ovat aika lähellä." Äiti määrii-
si, että toiseen rekeen täytyy tehdä heinä-
kuorma ja toiseen laittaa jyvät ja jauhot, sil-
lä isä oli käynyt syksyllä myllyssä. Veljeni
Raunin kanssa teimme kuormat.

Seuraavana aamuna kello 5.00 lähdim-
me ajamaan Uuraasta. Tuttavamme Pesosen
Tauno ol i  käynyt mei l lä ja neuvonut
hevost ien.  Se kulk i  Uuraan Lompkan-
niemeltä Turkinsalmen kautta Saviniemeen
yli Viipurinlahden, joka oli pitkä merenselkä.
Matkalla kävimme eräässä talossa svömäs-
sä eväitä ja jatkoimme eteenpäin. piivA oli
lai.rantai ja ajoimme sen päivän aikaria aina
Lappeen pitäjän Simolan kylään saakka.

' Oli ilta ja aika hämärä, kun pyrimme
tien laidassa olevaan taloon. Talossa oli vain
emäntä lapsiensa kanssa ja hän antoi meille
yösijan. Hän sanoi lypsävänsä lehmät ai-
kaisin aamullaja lähtevänsä lapsiensa kans-
sa metsämökkiin, joka oli kauempana Simo-
lan asemalta. "Simolan asema ja ratapiha on
niin lähellä ja sitä ryssä jatkuvasti pommit-
taa." Aamulla ohi kulki sotilaita ja he tulivat
käymään sisällä ja sanoivat: "Ette voi men-
nä ratapihan yli yölläkään, kun on niin kir-
kas kuutamo. Jos taivas menee pilveen, sil-
loin lähtekää!"

Oli kirkas sunnuntaiaamu. Olin talon
rappusilla, kun iso ryssän lentokonelaivue
tuli. Samassa ilmestyi takaa suomalainen
hävittäjä ja alkoi ampua reunimmaista ko-
netta. Se syttyi palamaan ja alkoi pudota.
Minä juoksin sisälle. Kone putosi noin sa-
ddn metrin päähän talon pellolle. Tärähdys
oli niin kova, että luulimme talon hajoavan.

Päivän vietimme siinä talossa. I l lal la
tuli emäntä taas lastenså kanssa koti in.
Myöhemmin illalla, kello 23 aikoihin taivas
alkoi mennä pilveen. Pakkasta oli koko ajan
-35'C. Sil loin laitoimme hevoset valjaisiin.
Rauni ajoi edellä heinäkuorman kanssa. Kol-
mas hevonen, 2-vuotias varsa, kulki heinä-
kuorman perässä. Äiti aioi" toista hevosta ja
kyydissä.olivatAiri l4 v., Mikko l0 v. ja Erk-
ki 5 v., Aiti oli raskaana ja odotti vi idettä
lastaan.

Tulimme yöllä Lappeenrantaan. Rau-
ni kysyi eräältä mieheltä, että mistä menee
tie Taipalsaarelle. Mies sanoi:"Ei Taipalsaa-
relle mene tietä. Täytyy ajaa torin rantaan ja
sieltä menee hevostie pitkin Saimaan jäätä."
Olimme kulkeneet jäällä jonkin matkaa, kun
alkoi ilmahälytys ja pommitus. Oli kirkas
kuutamo. Olimme siellä jäällä ikäänkuin tur-
vassa.

Virolaisten pihapiiri Lemin pittijdn Iitiiin kykissci. Kuva on vuodelta 1955.

Ajelimme kauan aikaa ja sitten tuli
vastaan "hyvä hevostie poikittain," Rauni
ja äitini tuumailivat, että "kun se menee tuon-
ne rantaan ja metsään niin jos siellä on vaik-
ka talo." Sinne käännyttiin ja se tie toikin
meidät Taipalsaarelle menevälle tielle. Eihän
sitä siinä vaiheessa tiedetty, mikä tie se on.
Jonkin matkan päässä oli pieni mökki tien-
laidassa. Rauni meni ja jyskytti ovea. Vii-
mein oven avasi mies. Rauni kysyi mieheltä,
että pääseekö tärä tietä Taipalsaaren kirkol-
le. Mies vastasi: "Kyllä. Matkaa on 3 km."
Sil loin minusta tuntui hyvälle, vaikka olin
vasta pieni poika.

Taas mentiin jonkin matkaa ja taas tuli
mies vastaan. Rauni kysyi: "Kuinka pitkä
matka on kirkolle?" Mies sanoi matkaa ole-
van 5 km. Kun olimme ajaneet puoli kilomet-
riä, kirkon torni näkyi. Matkaa oli jäljellä ki-
lometrin verran.

Puoli kuuden aikaan aamulla olimme
Jäppisen pihalla. Kyllä syntyi talossa häli-
nä. Jäppisellä olivat jo aikaisemmin tulleet
Sommeesta Esu-, Joonas- ja Salu-setä per-
heineen. Sedät ottivat kyllä sitten hevoset
ja kuormat hoiviinsa. Hevoset sopivat pie-
nen pappilan Vilkolan talliin.

Ol i  hyvä, et tä sukulaiset  o l ivat
Taipalsaarella riittävän kaukana sotatoimi-
alueelta. Armas Jäppinen, jota enoksi kut-
suttiin, oli Taipalsaaren nimismieS ja hänen
vaimonsa Aino Jäppinen, ol i  isän sisko.
Meidän kohdalla oli suuri onni, kun eno oli
kirjoittanut äidille, että 'Jos joudutte lähte-
mään evakkoon. ni in aiakaa tänne
Taipalsaarelle."

Olimme kevättalven Jäppisillä. Isä va-
pautui armeijasta ja alkoi etsiä maatilaa. Hän
kävi katsomassakin kahta tilaa, joita ei kui-
tenkaan hyväksynyt. Isä oli sitten lukenut
lehdestä, että Lemin pitäjän Iitiän kylässä,

oli maatila myytävänä. Kun eno tähti virka-
matkalle Lemille, isä lähti enon mukana ja jäi
pois Iit iässä. Päivän aikana isä tutustui maa-
ti laan, joka oli Pusan talon kolmas ti la siinä
kylässä. Enon tultua Lemiltä isä ja eno me-
nivät käymään Pusalla ja samalla syntyivät
kaupat maatilasta,

Oli toukokuun 20. päivä I 940, kun läh-
dimme Taipalsaarelta ja tulimme Lernil le.
Muistan, kun ajoimme talon pihaan. Kaikki
rakennukset olivat vanhoja ja harmaita. Äiti
sanoi: "Täällä ei kauan nuttuja kuivatella."
Kaikki näytti niin huonolta ja harmaalta.
Kuitenkin äit i asui sil lä t i lal la 47 vuotta eli
niin kauan kuin eli.

Kohtalo oli meil le erittäin kova alku-
vuosina. Isä joutui taas rintamalle kesäll i i
1941. Hänet kotiutetti in, kun Hanko vapau-
tui keväällä 1942. Kotona ollessaan häå al-
koi  sairastaa ja kuol i  4 l -vuot iaana syys-
kuussa 1942. Rauni  kaatui  I lomantsissa
4.8.1944, 21 -vuotissyntymäpäivän[än. Airi
avioitui Onni Häklin kanssa 1946 ja he muut-
tivat pois. Meitä jäi äidin avuksi taloa pitä-
mään kova iskuryhmä: Mikko l6 v. Erkki I I
v. ja 6-vuotias Lea.

Onneksi meil lä oli hyviä naapureita,
jo i l ta saimme aina työapua. Jäppisen eno
hoiti äidil le kaikki paperi- ym. asiat. Tämän
kaiken lisäksi, kun tr.rl imme taloon, oli puo-
let  ta losta varat tu sot i la i l le aina syksyyn
1944 saakka.Tosin heistä oli kyllä apua ra-
lon töissä. Kaikki maatilan rakennukset tuli
aikanaan rakennettua uudelleen. Nyt t i lal le
on saatu nuoret jatkajat, kun vanhempi tyt-
täreni Tuula ja hänen miehensä Hannu jat-
kavat t i lan pitoa.

Tervetuloa pitämään sukukokousta
kmille!

Mikko Vrolainen
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Lis ää nykyp aw aä,Paakkasen S anomiin

Antti Jaatisen tie Suittilan kansakoulusta VR:n maailmaan

Sukuseuran hallitus kiisitteli viime ko-
kouksessaan jälleen myös Paakkasen sano-
mien sisältöä. Todettiin päätoimittajan ja toi-
mituskunnan tehneen hyvää työtä. Lehti on
ahkerasti luettu ja saanutjäsenistön mielen-
kiinnon osakseen.

Yläsommeen asioiden kuvaamisen li-
säksi kaivatti in kuitenkin useampia juttuja
sukuseuran jäsenten nykypäivästä, arjesta,
työstä ja juhlasta.  Ni inpä johtokunta
päättikin, että tästä lähtien lehteen pyritään
saamaan kirjoituksia myös seuran jäsenten
lähihistoriasta tai nykypäivästä. Ensi mmeii-
sen jutun kirjoittamisvastuun johtokunta
antoi allekirjoittaneelle.

Kerron tässä lyhyesti omaa historiaani
ja nykyisen työnantajani toimintaa saamani
toimeksiannon mukaisesti.

Isäni Tauno muutti isoisä-Aleksante-
rin perheen mukana Yläsommeen Jaatis-
päästä Lohjan Koskelle, missä perhe perus-
ti maatilan. Olen siis maatalon poikana syn-
tynyt. Suittilan kansakoulu Pohjois-Lohjal-
la sekä Lohjan Yhteislyseo antoivat pe-
ruseväät opint ie l leni .  Pääsin Hels ingin
Kauppakorkeaan, josta valmistuin eko-
nomiksi syksyllä 1972.

Koska asevelvol l isuus ol i  suor i t -
tamatta, ei työnsaanti ollut kovin helppoa.
Niinpä meninki n opiskelukaverini mukaan
Kotkaan perustamaan ti l i toimistoa, jonka
ensimmäinen työntekijä olin. Armeijan jäl-
keen ol in y l i  nel jä vuotta Ahlströmin
Strömforsin tehtaal la ostopääl l ikkönä.
Avioituminen Aulikin kanssa tapahtui myös
tässä vaiheessa. Perheeseemme syntyi kak-
si poikaa, Aki jaAri.

Strömforsia seurasi muutto Keravalle.
Työnantajaksi tuli Opti-Kiito Oy, perinteikäs
suomalainen vetoketjuvalmistaja. Toimin
siellä yhteensä kolmetoista vuotta materiaali-
päällikkönä, markkinointijohtajana j a toimi-
tusjohtajana.

Kesäkuun alussa l99l siirryin sil loi-
sen Val t ionrautatei t ten palvelukseen
henkilöliikenteeseen, ensin kotimaan ja vä-
hän myöhemmin myös kansainvälisestä toi-
minnasta vastaavaksi malkkinointipääl I ikök-
si. Työ oli mielenkiintoista: miten saada li-
sää matkustajia juniin palveluja kehittämäl-
lä ja markkinoinnilla. Sain huomata, että lä-
hes jokaisella suomalaisella on selvät mieli-
piteet junayhtiöstä. Julkisuus onkin ollut osa
työnkuvaa. Osaltaan työ on ollut suomalai-
sen matkailun ja matkustuksen yhdellä
näköalapaikalla olemista, yhteistyötä eri ta-
hojen kanssa, mutta myös aika paljon asioi-
den taustojen selvittämistä tiedotusvälinei-
tä mvöten.

Antti

Junan kilpail i joina ovat bussitja len-
tokoneet, mutta ennen kaikkea henkilöauto-
matkustus. Autoilla tehdään Suomessa yli
80 7o kaikista matkoista, junan osuus on noin
viisi prosenttia. Henkilöautokannan kasvu,
autojen varustetason nousu ja hintojen suh-
teellinen halpeneminen on junaliikenteelle
jatkuva, kova haaste. Koko ajan on etsittä-
vä keinoja tarjota asiakkaille entistä parem-
pia palveluita, nopeampia matka-aikoja, pa-
rempaa kalustoa ja hyviä aikatauluja koh-
tuull isin hinnoin. Markkinatalouden peli-
säännöt toimivat aivan samoin kuin kaikes-
sa muussakin l i iketoiminnassa - niin hyväs-
sä kuin pahassakin.

Seuraava muutos työtehtävissäni ta-
pahtui 2.4.2004, kun vastuual ueekseni tuli
koko henkilöliikenne ja tehtävänimikkeeksi
henkilöliikennejohtaja. Markkinointi säilyi
edelleen osana tehtäväkenttää, mutta mui-
na osina mukaan tulivat mm. kauko- ja lähi-
liikenne junahenkilökuntineen, kalustoineen
ja lipunmyynteineen. Muutamia lukuja tältä
alueelta:

.kalusto noin tuhat vaunua

. päivittäin noin 260 kaukoli ikenteen,
850 lähil i ikenteen ja 6 kansainvälistä juna-
vuoroa

. tåismällisyys 2004: kaukoliikenne 9 1,7
%. lähiliikenne98.4 Vo

. 12 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa
vuodessa

. 48 miljoonaa lähiliikenteen matkaa
vuodessa

. kaukoliikenteen keskimatka 220 km
' henkilöstöä VR Osakeyhtiössä lähes

8000, tästä henkilöliikenteessä I 500.
Junali ikenne Suomessa alkoi vuonna

Jaatinen

1862, kun Helsingin ja Hämeenlinnan väli-
nen rataosuus avatti in. Niinpåi vuonna 2012
rautatiet on toiminut Suomessa 150 vuotta.
Vi imeisin suur i  rakennemuutos juna-
li ikenteessä tapahtui I .7. 1995, jolloin rato-
jen ja siihen l i i ttyvien laitteiden ja monien
asemien omistus siirtyi uudelle virastolle,
Ratahall intokeskukselle. VR Osakeyhtiön
osuus on toimia liikennöitsijänä tällä valtion
rataverkolla.

Henkilöli ikenne jakaantuu kolmeen
pääalueeseen : kaukol i ikenne, Helsingin seu-
dun lähi l i ikenne ja kansainväl inen l i ikenne.
Vaikka lähiliikenteessä on suuri vuoromäärä,
on kaukol i ikenne kui tenkin suo-
ritemääriltään (=henkilökilometrit) jei talou-
dellisesti lähiliikennettä selvästi merkittä-
vämpi.

VR:llä on parhail laan menossa mitta-
va kaluston uudistusohjelma. Kaikkiaan
hankitaan 92 kaksikerros-InterCity-vaunua
(ovat jo l i ikenteessä), l8 Pendolino-junaa,
30 kaupunkijunaa lähil iikenteeseen, I 5 kak-
sikeroksista autovaunua, 20 kaksikerroksis-
ta makuuvaunua sekä I 6 kiskobussia. Suuri
osa toimituksista on parhail laan menossa.
Kaikki kalusto on toimitettu meil le ensi vuo-
den loppuun mennessä. Syyskuun alussa
2006 avattava Kerava - Lahti oikorata lyhen-
tää matka-aikoja puolesta tunnista tunti in
Helsingistä itään päin matkustettaessa. Sa-
malla aikataul urakennetta muutetaan merkit-
tävästi, Uskon, että tämä ja muut uudistuk-
set tuovat junal i ikenteen ent istä
houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi entistä
useammal.le suornalaiselle.

Antti Jaatinen
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Merl<kipciivönnnitteluja

KIRSTI VIRTA o.s.
sukuhaarasta) on
Lohjalla.

V I RO I-AIN EN ( P aavo Virolaisen
täyttdnyt 85 vuotta 6.1.2005

ELNA VIRSU o.s. PORKKA (Anna Porkan
sukuhaarasta) on tciyttrinyt 85 vuotta 14.2.2005
Helsingissä.
Kuvassa Elnan vierellci tytcir Anne ja poika Eero.

ESTER MYLLYKANGAS o.s.
NIKKOLA (Anna Urosen suku-
haarasta) on täyt tänyt 85 vuotta
11.5.2005 Vihdissä.

LAIJRI SASSI (Aatami Virolai-
sen sukuhaarasta) on täyttänyt 75 vuot-
ta1.3.2005 Lohjalla.

VILJO AUVINEN (Aatami Viro-
laisen sukuhaarasta) on täyttänyt 75
vuotta 29.1 .2005 Hattu lassa.

"Kuukaudet ja vuodet v ier ivöt  ju
vaipuvat unhoon, mutta yhclen ainoan
kauniin hetken muisto valaisee koko eki-
mdn."

S ukuseura onnittelee låimoimästi
merkkipäiväänsä viettäneitif suku-
seuralaiSia!

ERK KM RO IÅ.1 N EN ( M at t i Vi ro lai s e n s ukuhaara s t a )
on töyttrinyt 75 vuotta 10.1.2005 Lohjalla.

Hyvät sukuseuralaiset

Lähettäkää kirjoituksia ja kuvia perheenne tämän päivän
tapahtumista. Näin saamme tietoa suvun ja sukulaisten nyky-
päivien kuulumisista!

Paakkasen Sanomat
Pirkko Vahvelainen.
toimittaja
puh. (019) 3642s8
Greta Kunttu.
toimitussihteeri
puh. (019) 324 666

KIRJAPAINOX KY VEIKKO HALLIKAINEN
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