
Paokkosen Sonomot
Virolaisen sukuseuran lehti No 22 I/ 2006

Ylcisommeen lryldlld oli paljon tyhjiä taloja. Hylättyjdlcö vai eikö kesd ollut vielci alkanut?

Terveiset Yläsommeesta
' Kesiikuun kuudennen päivän aamu-

na olimme jokavuotisen Karjalan matkan
lähtötunnelmissa. Matkan järjestäjinä
olivatYlåisommeen-Porl ammin Nuorisoseu-
raja Elåikeliiton Lohjan osasto. Matkan joh-
tajanaoli Eero Kunttu.

Rlellisenä iltana tarkastelin passiani
ja totesin, että kahdeksan vuoden aikana
tämä oli 20. matkaVenäjåille. Piiiiosa matkois-
ta oli suuntautunut Viipuriin ja Ylä-
sommeelle.

Niin kuin aina, nytkin sukuseuran
edustus oli ihan kohtuullinen.

Puolen päivän aikaan olimme Viipu-
rissq jossa majoituimmeja liihdimme iltapåii-
vällä Länsi-Kannaksen kierrokselle, joka
suuntautui rantatietä pitkin Koivistolle sekä
Summanja Huumolan kauttaVipuriin. Koi-
vistoa lukuunottamattamaisemat olivat ala-
kuloiset huolimatta siitii ettii alkukesä oli par-
haimmillaan. Asutus harmaata ja ränsisty-
nyttii, metsät ylitiheitåi, hoitamattomia. Met-
sät todellinen luonnonyståvåin unelma!

Seuraavana aamuna kävimme kierrok-
sen kauppatorilla ja kauppahallissa. Molem-
missa oli rauhallista ja hiljaista. Rauha oli
palannut, mutta samalla oli poissa vilkas
hyörinä.

Sommeeseen mentäessä oli merkille-
pantavaa, että tie Kakkolasta hautuumaalle
saakka oli hyväkuntoinen. Itse kylä oli lä-
hes ennallaan, ehkä aavistuksen taantunut.
Tlhjiä taloja; hylättyjäkö vai eikö kesä ollut
vieläalkanut.

Katselin Anttilan mäeltä avautuvaa
peltoaukeaa ja ajattelin, että kuinka kauan
kestiiä, kun tätii näkymää ei enää ole. Viljely
on voimakkaasti taantunut, pellot alkavat
metsifty4 maisema kasvaa umpeen. Aukealla
nåikyi myös veden tuoma ongelma. Ojat ovat
umpeen kasvaneet ja laskua on våihän. Pel-
lot vettyvät ja soistuvat vähitellen.

Pohdin kyliissä myös kahta yleisem-
påiä asiaa. Ovatko kotikyliiretket Karjalalle
muutoinki_u tåirkeitii, kuin vain jokakesäinen
muistelumatka. Ne kertovat useamman ker-
ran kesässä nykyisille asukkaille ihmisistä
ja heidän jälkeläisistään, ihmisistii, jotka sa-
tda vuosia ovat asuneet nåiissä kylissä. Me
muistutamme heitiijoka vuosi siit?i, että tiimä
on ollut Suomen Karjala. Pitkässä historial-
lisessa ajanjuoksussa se aika on hyvin lä-
hellä.

Kävimme sankarihaudalla Viipurissa,
Rauhanmajan hautuumaalla, Johanneksen
muistokivellä sekä Porlammissa taistelujen
muistokivellä. Nåimä maastoon pystytetyt
muistomerkit kertovat kotiseuturetkien ta-
voin meidän Karjalastamme ja niin minusta
pitiiäkin olla.

Lisäksi niimä pystytetyt muistomerkit
ovat säilyneet hyvin. Rauhanmaja on näistä
neljästä se, joka minua aina aatteluttaa.
Hautausmaahan on todennäköisesti hau-
dattu suunnilleen yhtä paljon suomalaisia
kuin venäläisiåikin vainajia. Onko hautaus-
maan kokonaisilmeessä jokin epäsuhta?

Tein Ylåisommeessa nostalgiakävelyn

entisillä leil*ipaikoilla Myllymäellä. Kiivelin
Virolaisen ja Hyrkön rajaa myöten Pienelle
Myllymäelle. Mäki oli sama paikka,'mutta
kasvillisuus oli muttanut sen ilmettä. Enää
ei löytynyt kissankäpäliä, kasvillisuuson lii-
kaa rehevöitynyt. Poikavuosien
kiipeilypetiijä oli vielä hengissä entiståi suu-
rempana. Jatkoin matkaa entisen peruna-
pellon poikki Isolle Myllymiielle ja sieltiilöy-
tyi vanha polun pohja, jota seurailin Hailin
Eljakselle saakka. Siellä taas rehevä kasvilli
suus ja entisen sovhoosin navetan laa-
kasiilon rauniot häivyttivät polun, mutta
vanha kylätie jo näkyikin.

Kun kävelin kohti Hyrkön pihapiiriä
kukkui Karjalan käki Arosuon takana, niin
kuin se voi vain Karjalassa kukkua.

HeiktiHyrk{cö

Paakkasen Sanomat
Pirkko Vahvelainen,
toimittaja

, Vaanilantie 416,0850 Lo\ia as
puh. (019) 36/-?5,8

Greta Kunttu,
toimitussihteeri

' Vartiokatu2El8,08100Lohia
puh. (019)34666
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Evakkoon Pietarista
Karjalaisuus ja menetetty Karjala

ovat sukuseuramme jäseniä yhdistäviä te-
kijöitä. Pakkolähdöt kodeista evakko-
taipaleelle ovat liihtemättöminä muistoina
monen mielessä. Kertomukset tapahtumis-
ta sodan ajoilta ja evakkomatkoilta ymp?iri
Suomea elävät jiilkipolvien tietoisuudessa.

Vrolaisen sukuseuran kokous viime
kesänä Lemillä palautti mieleeni lukuisat
muistot lapsuuteni onnellisimmista vuosis-
ta Taipalsaarella, Lemin naapuripitäjässä.
Siellä asuivat isovanhempani ja Helsingistä
sotaa paossa ollut perheemme, ätimme Sirk-
ka, veljeni ja minä, isän ollessa rintamalla.
Käynti synnyinseudulla herätti muistele-
maan myös isovanhempieni eliimäntarinaa,
johon liittyi omien rakkaitten muistdeni li-
säksi pelkoa herättiineitä kertomuksia hei-
dåin elåimiistiiän kauan ennen syntymääni.
Yhtenä tienavaajana oli historian kätköistä
löytynyt kalevalamittainen juhlaruno, jon-
ka Sirkka-åiitini oli lausunut omien vanhem-
piensa 25-vuotis hääpäiväjuhlassa juuri en-
nen sotaa 28.6.1939 Taipalsaaren nuo-
risoseuratalolla. Katkelmia kronikan muo-
tön kirjoitetusta runosta löytyy oheisesta
tekstistä.^ 

Sukujuuremme ovatperåiisinPaakka-
sen talosta, jossa isoäitini Aino Valborg syn-
tyi vuonna 1893 Mikko ja Iida Virolaisen
peiheeseen. Perheessä olijo kolme poikaa.
Esu, Joonas ja Yrjö.

Aino avioitui 2l-vuotiaana Armas
Oskari Jäppisen kanssa. Hiiät vietettiin iso-
isiini synnyinkaupungissa Pietarissa suku-
laisten ja ystiivien låisnä ollessa 28.6.1914.
Sulhasen isä toimi tuolloin mallipuuseppänä
ja piaihuviloiden rakentajana niin Pietaris-
sa kuin Karjalan alueella. Juhlaruno kuvaa
tavattoman kauniisti yhteisen elåimän taipa-
leellelåihtöä:

Kesön kauniin kukkie s sa
humitlassa suvituulen
,l(nlcs' ön nuorta kihienynnö taivaha-
maan elon tietö
iloitsemaan ilot runsaat
surut suuret j al<amahan
jot aina elilmli antaa
polun maisen matkaaj alle

Nuoripari asettui asumaan Pietariin,
jossa'isoisäni toimi Suomön Valtion vir-
kailijana VR:n Suomen Asemalla.

Edessö on outo taival /
tie on pitki liihteville /
mutta luottavat luiasti /
onnen tilhden joMantahan
Aluksi oli elo ihanaa /
olo vallan oivallinen /
oli koti - otna aivan /

Aino Valborg
Virolainen ja
Armqs Osknri Jöppinen
vihittiin
Pietarissa 28.6.1914.

syy oli oll.a onnellinen t
surusta ei tiettykiinä /
Kaikki oli tyyntö, tasaista /
rauhallista leppoisata /

kuin kaksi kyyhkylasn /
sopessansa somassa /
lakkasessa ikiomnssa /
he vain ail<ansa elivöt /

nauttivatpa elostansa /
Pian jo pittti pienol<ainen /
pyörimös s ö kolmantena /
isön ja öidin ilona /
rattona niin oivallisna.

Äitini Aune Sirkka Siviä syntyi Pieta-
rissa vuonna 1915 eikä kulunut kuin pari
vuotta, kun ukkospilvet nousivat Pietarin
ylle. Tsaari syöstiin vallasta maaliskuussa
1917. Pietarijoutui anarkistien valtaan. Ka-
pinalliset polttivat ja tuhosivat rakennuksia,
poliiseja ammuttiin. Kaaokseen liittyi myös
elintarvikepula ja jiirjestyksestä vastaavat
organisaatiot,luhistuivat. Kronikan sanoin:

Ull<ona on tuima tuuli /
onni ttissä majasessa /
Mutt'ei sttilstynyt kntinen /

nyrskyn suuren mylvinnöstil /

rajusödstä kauheasta /
ain ei riittänyt iloa /
ajanmenoa huoletonta /
Tuli sotq - tuli halla /
hajoni kodin kaunihin /
repi rikki linnan muurit /
vaill' oli perhe peittoa /
vailla katon kurkihirttö

Isoiiitini pakeni kaaosta pienen tyttä-
rensä kanssa Suomen puolelle. Isoisän oli
jäätävä hoitamaan virkaansa, sillä Suomen
johtomiehet ja Venäjän duuma olivat päät-
täneet, että vuonna 1870 avatt*r rautatie-
yhteys Suomen ja Pietarin välilläbli pidettii-
vä säännöllisessä liikenteessä kapinasta
huolimatta. Rajojen sulkeuduttua isoisäni jiii
Pietariin vallankumouksen vangiksi. Tuolta
onnettomalta ajalta on säilynyt muistona
isoisän Sirkka-pienokaiselle osoittama nimi-
päiväkortti osoitteena ViiPuri,
Kolikkoinm?iki : " Raklualle pil,:lcutytöIleni
toivotan Jumalan siunausta ia pitkäö
onnelusta elömdil seld teneyttd. Suokoon
Jurnala, että saisin pikku kultani kanssa
viettdli useita kymmeniä nimipd.iviö. Muis-
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Yläsommeen ja Porlammin sukulaisia vierailulla Jiippisen perheen luona
Taipatsaarella 3}-luvulla. Aikuiset vasemmalta lukien Aino Jiippinen, Maria SoJia ja

Joonas Vrolainen seki Maria Sofia ja Paavo Sassi, Lapset vqsernnwlta Laura l4rolai-
nen, Kirsti Sassi (Kunttu), Heikki Vrolainen selö SaknriYirolainen.

ta Sirkkani isöösi, ioka sinua suu'
resti raltastaa j a ttkilki ylcsinöisyyde ssö v e si
silmissö sinua muistelee ja rukoilee Juma-
lan siunausta asknreillesi. Kasva oikein
isoksi! Sitö toivoo isösi."

" Suomen puolella rajaa, Viipurissa, toi-
vottiin ja odotettiin isää ja aviopuolisoa
palaavaksi. Viipurin juna-asemalta saatiin
palata monesti tyhjin toimin. Raastava odo-
tus påiättyi kuitenkin heiniikuussa 1918, jol-
loin isoisän onnistui paeta Pietarista muka-
naan maitokannu ja kävelykeppi. Nevan yli
uiden ja apostolin kyydillä matkaa taitcaen
hän saapui Viipuriin. Epätietoisuus ja kaipa-
us saivat vihdoin onnellisen lopun. Voin vain
kuvitella mikäjåilleennåikemisen riemu loisti
kyynelten lävitse, kun perhe oli jälleen koos-
sa. Kodin menetyksestä huolimatta:

oli tallella jotakin arvokasta - oivallista
oli usko uuteen piiiviiön /
oli usla rakl<auteen /
vofunann, jolca vainot voittaa /
turtnan l<auas karkoittaapi /
muurit jiilleen ra.kentaapi /

tuntan suopi, rauhan antan /
Eiki pettrinyt usko tömä /
ehompana entistönsö /
lcauniimpana - ral*aamparn /
uusi pesö nuoren parin /
nousi suojalcsi somaksi /
kodiksi j öIle en omalcsL

Uusi koti syntyi Viipuriin, kun isoisä
sai rikosetsivän paikan Valtion mat-
kustavassa poliisikunnassa. Seuraavana
vuonna 1919 hän aloitti Kotkan poliisilai-
toksen rikoskomissaarina ja vuonna l9V1

hänet nimitett i in Lappeen apulais-
nimismieheksi. Taipalsaaren ja lrmin nimis-
miehenä håin aloitti l926.Tyynäja rauhaa
kesti vähän yli kymmenen vuotta, kunnes
alkoi uusi sota. Nimismiehen työn ohella iso-
isä toimi majoitusmestarina ja siirtoväen
huoltojohtajana. Venäjänkielen taitoisena
hänen tehtäviinsä kuului desanttien ja mui-
den venäläisten sotavankien kuulustelut.
Isoåiiti oimi lottapiiiilliKönäja ?iitini sai lotta-
koulutuksen viestintä- ja sähkötöissä.

Kodin ovet olivat aina auki myös
evakoille. Mikko Virolaisen oman evakko-
kertomuksen mukaan ( Sukuseuran lehti l/
2005) heidän. perheensä saapuessa
Taipalsaarelle 1940 keskellä helmikuun
huippupakkasia taloon olivat majoiftuneet
jo Esu, Joonasja Salu-setäperheineen. Uu-
sia tulijoita oli viisi henkeä ja syntymätön
vauva. Voin vain kuvitella, mikä siskonpetien
mäåirä iltaisin levitettiin lattioille.

Evakkoaikana, keväiillä 1940, Anni Vi-
rolainen, Mikon åiiti, synnytti tyttåiren, Lea
Rebekan, LauraVirolaisen mieleen on jää-
nyt kuinka jännittiiviiä oli påiästii vilkaise-
maan ihan oikeaa venäläisdesanttia, kun
häntä tuotiin kuulusteluihin nimismiehen
kansliaan. Sotatalvena venälåiiset näet pu-
dottivat lentokoneista desantteja Saimaan
jåiiille.

Juhannuksen a 1940 avioituivat omat
vanhempani ja häät vietettiin Taipalsaarella.
Isäni, Hanno ViktorAhokainen oli syntynyt
Taipalsaarella, mutta perhe oli muuttanutjo
ennen sotaa Karjalan Tienhaaraan ja niin
hekin olivat joutuneet evakkoon. Jatko-
sodan aikana synnyimme minä ja veljeni
Pekka Armas Tapani. Perheemme koti oli
Helsingissä, mutta olimme sotaa paossa

Taipalsaarella, joka lähellä rajaa oli myös
evakkouhan alla. Siltä ajalta ovat myös mo-
nivuotiset painajaisuneni, joissa sota tulee
ja on kiire pakata kaikki tarpeellinen evakko-
matkaa varten.

Lapsuutemme iki-ihanat kesät ja
muistorikkaat joul ut Taipal saarel la loppui-
vat, kun isoisä siirtyi sairauden tiihden eliik-
keelle olympiavuonna 1952, oltuaan valtion
palveluksessa yhteensä 43 vuotta. Iso-
vanhempani muuttivat Helsinkiin ja vain
puoli vuotta myöhemmin isoisäni kuoli ja
isoäiti muutti perheemme luo asumaan.
Meille .kaikille rakas isoäiti kuoli vuonna
1919. lsovanhempiemme muisto elää
mielissämme ja kertomukset heidän eliimåis-
tiiän seuraavat meitä matkallamme.

RaijaSaari

aaaa aoaoaaoaooooaöooa

Kirjoittaja on Raija Sinikl<a Saari
os. Ahokainen. Syntynyt Taipalsaarella
vuonna I 94 L Naimisissa Timo Olavi Saa-
ren lmnssa. I-apset Pasi ja Teppo Sanri.
Raija on opiskellut ravintokemistil<si ia
ollut e linnrviketeollis uuden palveluks es -
sa 20 vuotta ja kihes yhtii kauan yrittöjd-
nii omass a pe rhe le i po mo s sa.
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www.virolaiset.fi
( ei ihan vielä totta)

Sukuseuran hallitus päätti viime ke-
våiän kokouksessaan selvittää sukuseuran
oman www-sivuston ja Internet-tunnuksen
hankintaan liittyviä asioia.

Kotisivujen perustaminen sihållään on
varsin yksinkertainen toimenpide ja
esim. virolaiset.f i verkkotunnus nåyttäi-
si olevan ainakin tåtä kirioittaessani
vielä viestintävirastossa vapaana.
Kotisivuihin tarvittavia teknisiä
palvelualustoja on myös runsain mitoin
tarjolla varsin kohtuullisella
korvauksella, joten sekäån ei ole on-
gelma. Erås mahdollinen
kotisivujemme sijoituspaikka on Suo-
men Sukututkimusseuran palvelimilla,
josta tarjotaan tätå mahdollisuutta
sukuseuroille ilmaiseksi.

. Mitii niillä sivuilla sitten pidettiiisiin?
Ensi vaiheessa sinne voitaisiin viedä esi-
merkiksi perustietoja sukuseurasta, sen or-
ganisaatiosta, tavoitteista, sännöistii, tie-
tda sukukokouksista sekä muista ajankoh-
taisista asioista. Myös kaikki aiemmat Paak-
kasen Sanomien numerot voidaan siirtiiii sin-.
ne sä'hköiseen muotoon luettaviksi. Erityi-
sesti kuvamateriaalien esillepanoon antaa
www-sivusto huomattavasta painettua jul-
kaisua paremmat ja laajemmat mahdollisuu-
det. Mittava miiiirä vanhoja kuvia on aika-
naan jouduttu jättiimriiin pois kirjoistaja leh-
distä, mutta web-sivujen myötii myös nii-
den julkaisu on huomattavasti helpompaa.
Näissä kaikissa tulee toki aina huomioida
tekijänoikeuksiin liittyvät asiat.

Staattiset www-siwt eivät kuitenkaan
pitkään jaksa ketään kiinnostaa ja

sukuseuramme www-sivuja tuleekin kehit-
tää niin, että ne palvelevat tarkoituksenmu-
kaisena tiedotuskanavana sukuseuralaisia.
Sivujen siiilyminen mielenkiinnon kohteena
edellyttaa sisällön lähes jatkuvaa päi-
vittämistii. Se taas tarkoittaa käytännössä,
ettiijonkun pitiiisi ottaa vastuulleen "verkko.
vastaavan" rooli sukuseurassaja koota eri
lähteistä (mm. teiltä jåiseniltä) tuievaa mate-
riaalia ja saattaa se julkaistavaan muotoon.

Tehtävä edellyttää asiantuntemusta
kotisivujen ylläpidosta ja tarvittavia tekni-
siä välineitä. Toivonkin että joku jä-
senistämme tunnistaisi roolin omakseen ja
ryhtyisi toimeen. Ensimmiiisinä tehtävinäsi
ovat nimen rekisteröinti. sekä www-alustan
ja palveluoperaattorin valinta.

Kotisivujemme kehittämisideoita on
varmasti teillä jokaisella ja toivoisinkin kai-
kilta rakentavaa palautetta tähän yhteiseen
hankkeeseemme.

Kesåiisin terveisin

markku.virolainen @ fi .fujitsu.com

Virolaisen Sukuseuran hallituksen varajiisen ja ak-
tiivinen sukuseuralainen SEPPO TOIKKA sai
iäisyyskutsun ja poistui keskuudestamme 8. toukokuuta
zffi.

Muistaen Seppoa lämmöllä
Virolaisen Sukuseura

"Siel kaunis kannel soi. He veisaa virfuil uutta"

Millainen
sukuvaakuna tai
sukutunnus
Virolaisen
Sukuseuralle ?

Sukuseuran hal l i tuksen
kokousessa keväällä 2006 pohdittiin
mahdollisuutta saada Virolaisen
Sukuseuralle oma sukuvaakuna, jota
voitaisiin käyttää pöytäviireissä,
rintamerkeissä, sukukirjeiden tun-
nuksenajne.

Jos Sinulla, sukuseuralainen
on kokemusta, kiinnostusta tai ide-
oita tästä aiheesta, lähetäppä
ajatuksiasi Gretalle tai Pirkolle
(yhteystiedot tämän lehden etusivul-
la) tai soittele ideoistasi puheenjoh-
taja Heikille ai sihteeri Raijalle. Kaik-
ki kannanotot asiasta ovat hyvin ter-
vetulleita.

Sukus euran hallitus toimintakaudelle 200 5-2007
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