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Kesän sukukokouksen ja sukumatkan antia
Vuonna 2004 Johannes Virolaisen

rnuistomerkin palj lstusti laisuudessa sovit-
t i in Mikko Virol. l isen kanssa. etti i  sukuseuran
vuosikokous pidetäIn Lemillä heiniikuun 10.
piiiviinä 2005- Asiasta oli pedaattcessa kes-
kustellu hall ituksessa likaisenrminkin, mut-
tu nyt  Mikko ot t i  hoi t  lkseen ki iyr i innön
j l idestelyt .

Keviitt lvell h l l i tus pohti eri vaih-
lochtojai käydii i inkö YLisollrI lreessir. nrissri
yiivyli iän, mennäiinkii l inja-autolLr vri junal-
la.

Lihdimme Lohjolta heinlikuun 9. päi-
vii l injx-autoll kohti Viipurin. Mrtkfl sriui
kommelluksitta. Pysiihdyimrne k rppatoril-
la ja totesimme, et tä meno ol i  muuttunut
rauhall isenmaksi. Krupprhrll i inkin asennet-
t i in kylmi i la i t te i ta.  Ki iv imrne myös Mon-
repossr. Jotrin siellikin oD tehty. mutta pal-
jon on tekemritt l j f l  onko mirri i in mahdoll i-
snuksia saadl puisto entiseen loistoonsa.
Siihen ei vlstauksia saltu.

Tie Yläsommeeseen oli tovrl l ista pr-
remmussa kunnossi. Pysähdyinrme Rauh n-
majan hautausmaalle, johon on houdattu yli
nelj i isataa l i ihikylien suomalaistr vainajaa.
Jii in pohtimaan olisiko mahdoll isti l , että ndi-
den vainajien nimet olisivat jotenkin esil lä
tällii veniiläisellä hautausmaalla kertomassa
menneisyydestä. Se olisi jonkinlaista yhteis-

ymmärrystä. Historiahan meidän on tunnus-
tettava, halusimme tai emme.

Kot ikylä ol i  ent ist i  ränsisryneempi.
Johanneksen muistomerkki oli paikullaan
hyvlssä kunnossa. Heiniikin oli pelloil la
p ikoin tehty. Heinlkuinen lämpö hell i mei-
t i i  p i r rhaimmil laan. Tässr i  o l i  ennen el iv. i
karjalaiskyli i , sukumme juuret.

Pil luulnclkirn teinrme Nuij lrniun r ir j l-
Nseman krutta. Aikaisemnin en ole kulke-
nut täti i  t ieti i  ja se oli eritt i in kaunis. Reift i
kulki kannvan viertä,

Lappeenrannassa yövyimnte kesi-
hotell issx ja sunnunlri i lamuna olimme vir
keitä jatkflmaan kmille. Kävimme jumalan-
palveluksessa Lemin kirkossa ja sen jälkeen
jntkoimme mfltkaa juhlapaikalle Lemin koulu-
keskLrkseen. Sinne oli tullut suvrrn jäseniä
yllätti ivän runsaasti. Lohjrlta lähtenyt l iD-
jr-autohsli l l inen oli vihintään kolminker-
taistu n Llt.

SukLrkokolr [ \en r  i ru l l inen osa srr j l l i
Mikon johdolla sutjakusti. Ennen kokouk-
sen alkua hin kertoi  nykyisesrä
kotiseudusli lan ja sii lä kuinkn hiin on sinne
kot iutunut.  Kokouksen j  i i lkee n Mikon
perhekunta esitt i ansiokkrasti kaksi lauruu,
joita kuunnellessa voi hyvällä syyllä sanoa
"me Karjrlan lapsia laulavir".

Kokouksen jälkeen siinyimme naut-

timaan emäntien tarjoamaa yhteistä ateriaa
ja viimeistään sil loin kielenkannat lopull isesti
aukesivat. Yhdessäoloa ri itt i  pitkälle i l ta-
pii ivi i i in.

Mielestäni matka ja ti laisuus koko-
nr isuudessaan onnistuivat  hyvin.  Ni imme
sttvun maisemia ja tapasintme taas toisiam-
nle.

Vieli i  kerran kiitos Mikolle jr hainen
pesueelleer.

Heikj(iHyrkkö
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Juurilla j a sukulaisissa
Viime kesän Yläsommeen matka oli

meil le Väinö ja Lil l i  Virolaisen poji l le sikäli
poikkeuksel l inen, e rä sximme nyt ensim-
mriistä kerrar myös nuorimmrn veljemme
Johanin (Jouko) mukaan matkclle.

Johanin pääl l immäinen ihmetyksen
kohde oli ränsistynyt kylämme raitti. "Titii-
kö he tarvitsevat Pietarin suojaamiseen?!"

Onneksi sukukokous Letnillii pehmen-
si mclkan vrikutelmal. Suomirlaisten hienos-
ti hoitamat kylämiljööt muodostivat puitteet
karjalaisten kokoontumiselle. Se uskomaton
puheiden sorina ruokasalissa Lemillä, hyvän
ruuan parissa oli unohtumaton kokemus.

Kiitos vielä kenan lemiläisil le!

Mauri, Ossi ja Johan, Vii inö Ap. Viro-
laisen pojat.

Tiissti kuvttssa olentme serkktrmtne Marjattq H(iklin (o.t. Nikkolu) kutj
sa heinitt)'n)'ftA Tam.rsiinn&keii illnetteleniissA. Vasenntallu .loluut, ,sittctt O:;.;r.
Marjutta ja Mauri.

Y! t isonlneen nu tku I I  a po ikc t  -
tiitr rn)'ös MonrcpossLt. Ttirsti Kalc-
vi Strssi (kolnus oi leolto) t ;?lI iul i l i
nei l le kartatntt histt tr iaa ja n.tk.t
piiivti.i.

Monessa Yldsommeen pihapiutssa
on jtiljella e isten isijntien ja em.intien
pihukusveja.  lddjoinLt v i l l i intyncinä
viidakoina. Tätsä kurdssa Johan Kraft
ja Heikki Hyrkkö entisellii Myllymtien ti-
lan pihamaalla.
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Terveisiä Tadzhikistanista

Terveisiä täältä vuorten takaa kaikil le
sukuseuralaisil le ja lehden lukijoil le! Olen
Keski-Aasiassa, Tadzhikistanissa ja täällä
pääkaupungissa Dushanbeessa, ent isen

Neuvostoli i ton alueella. Monet Teistä ovtlt
senikäisiä, että olette saattaneet neuvosto-
aikaan vierailla näissä Keski-Aasian tasa-
valloissa. Länsirajan takana on Uzbekistan,
siel lä Si lkki t ien kuuluis immat kaupungi t
Samarkand ja Buhara, etelässä Alganistan
ja idässä Kiina.

Jo neuvostoaikaan Tadzhikistan oli

köyhä. Täällä kasvatetti in puuvil laa ja täällä
jauhoi alumiinia koko valtavan Inaan tarpei-
siin maailman suurin alumiinitehdas, mutta
Neuvostol i i ton mal l in mukaan voi tot ,
hyödyt vieti in muualle. Kun Neuvostoli i tto
hajosi, pieni Tadzhikistankin itsenäistyi, Niin
kuin monin paikoin tääl läkin ol i  pal jon
patoutuneita paineitaia ensirnmäiset itsenäi-
syyden vuodet kuluivat  s isäl l issodassa.
Vanhirn komtnunistihall innon vastustl jat ja

uutta islani tahtovat l i i ttoutuivat keske-
nli i in.

Tämä pieni ma vuorten taklna on

myös al t is  kaik i l le luonnontnul l is tuksi l le:
rnaanjairistyksil le, mutr- ja nrranvyöryil le,
mutt l  ennen kaikke tulv i l le,  ja to isaal ta

rnyös kuivuudelle- Maan pinta-alasta 93 7o

on vuoristoa. Tiiällä ovat entisen Neuvos-
toli i ton alueen korkeimm t huiput, yli seit-
sernäiin kilometri in kolrolvat Pik Kom-
rnunisrna ja Pik Lenina. Vuorten rinteit i i  ka-
puavat akrobaatin taidoil la lehmiit, vuohet,
larnpaat, lusit ja pairnenet. Tiimii joukko on

myös kalunnut ja hakllnnut vuorteDrinteet
ni in pal j l iks i ,  et t i i  ne ovi t t  r l t t i i ta nl i l l l t l -
vyöryil le.

Ristiri i toien
maa

Tadzhikist n on dstiriitainen tnaa. Vet-

tä on yl l in kyl l in.  Vesivoinaa ol is i ,  vaikka

mu i l lc  myydi i .  j , rs se v i t i tn sr t r t t l i . i in t t r i tn i -
maan ti iyd€llai tehollajl kauppa ilrnan vii l i-

käsiä kaiynti in. Mutta ei! Nyt talven kol-
kutellessu jo tääll i i  laaksossakin siihköi

s;i innöstellään. Keskuslaimmitysverkko ei

ole toiminut sitten sisäll issodan, joten huo-
neita koetetaan saada siedettävään lailnpö-
tilaan irtopattereilla. Olen jo monta viikkoa
nukkunut lärnpimässä retkimakuupussissa-

Pääkaupunkia lukuunottamatta säh-

köäjaellaan vain kaksi tuntia aamullaja kak-

si tuntia i l lal la. Lokakuussa vierail lessani
maan itäosassa, Pamir-vuoristossa, sähkön-

säännöstely tuntui turisti l lekin: ei ollut luku-
valoa i ltaisin. Ei ollut lärnmintai vettä. Ei ollut
lämmitystä. Ei voinut ladata kameran
pattereltaJne.

V€si virlaa vuolaina jokina. pieninä
puroina, kadunvarsien syvissä sement-
tikouruissa. Niin monissa köyhissä marssa
juuri veden puute on keskeinen ongelma.
Täällä näyttäisi olevan päin vastoin, mutta
veden mukana leviävät myös sairaudet.

Vuodentakainen tulva saastutti pää-
kaupungin vesiverkon. Viranomaiset sulki-
vat  veden ja pääkaupunki  e l i  kuusi
kesähelteistä viikkoa ilman vettä. Kun ve-
den katsotti in ri i l tävästi puhdistuneen. vesi
kytkettiin päälle, mutta vesijohtoverkkoa ei
missään vaiheessa puhdistet tu.  Nyt
vesihanasta tulee milloin ruskeaa, milloin
punaista, mutta harvoin väritöntä vettä.
Kei t täminen t ietyst i  tappaa osan
bakteereista, mutta ei kaikkia.

Jauhoja
. mummoille

Mitä nlinä sitten teen täällä köyhyy-
den keskellä? Olen Suomen Punaisen Ris-
tin lähetettynä työntekijänä ruoka-apu-
ohjelnrassa. Vakituinen työnantajani, Yleis-
radio, antoi ystäväll isesti puolen vuoden
loman tätä komennusta valten.

Olen huolehtimassa siit i i , että pääkau-
pungin klikkein köyhimmät mummot ja

papat saisivat talven yli selvitäkseen kolme
kertaa 25 kilon vehnäjauhosiikin, kaksi l i t-
raa ruokaöljyii, puoli ki lor suolaaja viisi ki-
lor trttaria. Tattaria lukuunottam{ttl kasas-
sa ovat siis paikall isen leivän ainekset.

Monet näistä avunsaajista, heitä on
t3 000, ovat venäläisiä. Lapset ja lapsen-
lapset ovat lähteneet paremman elämiin toi-
vossa ja vanhukset on jätetty tänne. Jou-
kossa on myös omat lapsensa ja

l i iheisensä sisäl l issodassa menetthnei tä
tadzhikkivanhuksia. Heidtin elinolonsa ovat
kertrkaikkiaan kurjat ja dkeell iset. Tuntuu,
että jauhopussimme ovat pisara meressä,
jossa pitäisi si ivota, remontoida, irsentaa
liimpö-ja vesi, vaihtaa kaikki vaaneetja teks-
ti i l i t , viedä avunsaaja lääklri in ja kustantaa
hänen lääkkeensä.

Monet heistä ovat, mielestäni syys-
tä. katkeria. He ovatpalvelleet maatmn viisi
vuosikymmentä, joukossa on myös paljon
toisen maailmansodan veteraaneja, jn tässä
he nyt  makaavat l ikais issa, nur in-
käännetyissä nutuissa kaikkien hylkääminä.

Nauravia
kasvoja

Ihminen ei tule onnell iseksi vain ta-
varasta, olen usein ajatellut täällä! Täkäläi-
set ihmiset ovat ehkä ystäväll isin, vieraan-
varaisin ihnisjoukko, jonka kanssa olen ol-
lut tekemisissä. Missään maailmassa en ole
niin usein saanut vastata täysin tuntemat-
tornien tervehdyksi in ja hyvi in voinnin
toivotuksi in. Ihrn iset eivät tuppaudu, mutta
hetken katseltuaan he ovat hyvin aidon kiin-
nostuneita vier astaan.

Jajoka paikkaan pitäisi ennaittriä teei-
le l  J l  tee on vl in sana val tavien viel ls-
pi to jen ja v ieraanvaraisuuden por l t ina.
Keskikesäl lä v i i lensin i tseäni  Nurekin
patoaltaan tuntumassa, turkoosin ja kylmä-
vetisenjärven rannalla. Yrit imme varta vas-
ten laittaa leirimme niin, ettei toinen seurue
tule hlir ityksi. Ei aikaakaan, kun nuorinai-
nen uimapuvussa toi  mei l le kauni ist i
asetellut ja leikatut hunaja- ja vesimelonin
ja toivottijakamaan myös muun lounaanjoka
kohta olisi vahnis I

Ja nämii köyhistä köyhimrnät avun-
s ajar l  Jostain he kuivavat konveht ipussin
ja teetarpeet. Jii l ikäii istumaan, j u tellaan, he
pyyti ivät.

Jouluksi
kotiin

Puoli vuotta on ollut yhtä aikaa pitkä
jr lyhyt. Alku rnen i opetellessa niin kuin rinr
uusissa oloissa, uusissa tehtävissi i .  Elo-
k u ussn pl ikr l l inen bal teef ik i ln lu \e i
saifaalakuntoon ja kuuntelin yleisurheilun
rnilr i lmanmestaruuskisojen kaikuja stadion-
ilta Auroran sairaalassa.

Syksy on ollut rankkaa puskemista,
ajoittaista taisteluväsymystä, koti-ikävää,
omien ja muiden virheiden ihmettelya.

Sukuseuran edustus maassa oli vah-
va syyskuun viimeisellä viikolla, kun Helj i i
ja isä olivat taiäll i i . Retkeil imrne yhdessai
jylhässä vuoristossr ja krunii lh vuoristo-
järvellä, Persian vallanaikaisissa kaupun-
geissa, mineraalivesilähteil l i i  j f l  vaikka mis-
sai. lsä sanoi kokeneensa viiden v i oliko se
periit i  kymnrenen eteli inmatkan veuan !

Hilkka Hyrkkö
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Neljä polvea Mikko Virolaisen
sukuhaaran jäseniä

Sakari Viroluinen, Sakarin poika Murkku Virohinen, Murkun tytär Katariina LahtiDen
o.s. Virolainen ja i i i t insä sylissii Wilma K tri ina Lahtinen.

Wilma syntyi kesdn lcpsena 23.5.2005. Onner ja siunausta pikku Wilmalle sekä koko
Derheelle,

"Oi tullos joulurauha sydämiin

l - - - - - - - - - - - - - -1

Jäsenmaksut
Ti imin l€hden mukana

postitetaan pankkisiirtolomake Suku-
seuran jäsenmaksun suor i t t  mista
vurten. Jäsenmaksu toimintakaudelle
2OO5-20O1 on l5 euroa / perhe (per-
he = samassa osoi t teessa asuvat
henkilöt).

Kun täytr i t  j  äsenmaksu lo-
maketta, merkitse maksajan nimi. osoi-
le,  ym t iedot lomakkeen VIESTI-
osAi ln.  Jos maksrt  jäsenmirksun
l lskunmaksuautonral t i l l l  t  i
t i l isi irtona. niippli i le sil loinkin tiedot
VIESTI'kohtaan.

HUOMIOI Jos osoi t teesi
muuttuu, i lmoi tathan i rs iasl  i l  joko
sukuseuran sihteeril le tai t l inin leh
den toimitukseen.

Jäsenm:rksun suor i l tanr inen
takaa sen, etlä jatkossilkin tulet sit. l
muan sukuseuran ji isenlehden kirik-
ki nunrerot postissa koti isi.

Ki i tos
Sukuseuran hal l i tLrs

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaa

ja rintaan ihmislasten tahto hyvci."

Rauhallista ia Hyvää Joulua
ja OnneLLista Uutta Vuotta

kaikille Virolaisen sukuseuran
jäsenperheille!

aaaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoa

S ukus euran hallitus to imintakaude lle 200 5 -2 007
SUKUHAARA
MattiVirolaisen
Anna Porkan
Eeva Urosen
Aatami Virolaisen
Mikko Virolaisen
Anna Urosen
Paavo Virolaisen
Maria-Sofia Sassin
Salomon Virolaisen
Paavo Mlnnin ja Antti Kuntun
jälkeläisten

VARSINAINEN JASEN
Pirkko Vahvelainen
Eila Moilanen
Paavo Ur0nen
Raija Franssila
Markku Virolainen
Antti Jaatinen
Heikki Hyrkkii
Pertti Kunttu
Riitta Vihersaari
Arto Myyryli i inen

H EN K. KOHT.VAIIAJ ASI]N
Minnir Etelaitniiki
Kentu Silvonen
Creta Kunttu
Kai.ja Virolainen
Ili i tta Virolainen
Pekka Hiimäli inen
Kirsti Virta
AiriViinikainen
Jar iAuvinen
Matti Toikka

Sukuseuran puheenjoht;rjrnajatkaa Heikki Hyrkkö. Vllapu heenj ohtl j ana on Mlrk ku Vitolrinen, sihteer inli Raij l Fr nssilr,
rahastonhoitajana Greta Kunttu. Pallkkasen Sanotnien toimittamistr jatkavat Pirkko Vahvelainenjr Cfet Kunltu.
Sukuseuran j i isen rraksu tointintakaudelta 2005-2007 on | 5 euroa perheku n nalta.


