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Alrsel ja Werner auttamassa äitiä ja tonttuja piparlwkfujen teossa Otalammella

Pieni adventtiajan tarina

Hyvät sukuseuralaiset

Näin pimeän aikaan, joulua odo-
tellessa ja kun adventtikynttilät tuikki-
vat kodikkaasti talojen ikkunoissa, mi-
nulle palaa useasti mieleen muuan läm-
min muisto vuosien takaa.

Vuosi taisi olla 1991 ja silloinkin
oltiin jo låihestymässä joulua. Sain pu-
helinsoiton nyt jo edesmenneeltä
sukuseuramme jäseneltä,  Paavo
Mannin sukuhaaraan kuuluneelta Erk-
ki Hanniselta Erkki aloitti puhelun
suunnilleen näin; "Miul ko tul mielee
yks mukava vanha juttu ja mie aatteliiry
et jos sie et oo vaik tätä kuult. .." Ja nin
Erkki kertoi minulle tarinan tapaukses-
ta joka oli sattunut Yläsommeen kylä-
tiellä ihan 1930-luvun alussa hänen
serkulleen Matti Järveläiselle, toisin sa-
noen minun isälleni.

Elettiin joulukuun alkupuolta.
Matti oli ollut asioilla Viipurissa ja oli
nyt palaamassa kotiin Ylä-sommeeseen.
Hiin oli tullut iunalla Nuoraan asemal-
le ja jatkoi siitå ialkapatikassa kylätietä
kohti kotia. Lyhyt talvipäivä oli jo hä-

märtymässä, kun juna lähti Viipurista
ja Nuoraal le ehdit täessä ol i  jo
pilkkopimeää. Lumi peitti kuitenkin
maan ja ilma oli kirkas. Kun kulkijan
silmät tottuivat pimeään, kulku sujui
vaivattomasti.

Kun Yläsommeen kylätiellä oli
ohitettu Kakkolan hoviin kuuluneet
rakennukset, alkoi melkoisen pitkä au-
tio metsätaival ennen kuin tultiin
Rauhanmajan hautausmaan kohdalle.
Matti kulki rivakkaa vauhtia metsä-
taipaleell4 kun hänen silmiinsä osui
tien oikealla puolella jotakin kirkasta,
kuin heikkoa valoa. Kun hän kulki
eteenpäin, valo vain voimistui entises-
tään. Hiin huomasi tulleensa jo hauta-
usmaan kohdalle ja näki, että valo tuli
hautausmaalta. Mutta miksi hautaus-
maalla paloi valo? Ei håin ollut sellaista
niihnyt milloinkaan ennen eikä koskaan
kuullutkaan sellaisesta. Matti oli kerto-
nut, että häntä alkoi pelottaa ja mieleen
tulivat monenlaiset yliluonnolliset asi-
at ja selitykset.

Hetken mietittyäiin Matti oli sit-

ten pääitiinyt, etfä vaikka häntä kuinka
pelottaa niin onhan se asia selvitettävä.
Muuten se jää ikuiseksi arvoitukseksi ja
vaivaamaan mieltä. Niin hän lähti
tarpomaan lumihankeen kohti valoa.
Perille päästyään Matti oli sekä yllätty-
nyt että helpottunut. Kynttiläihän se oli,
mikä siellä paloi, ihan tavallinen kynt-
tilä.

Erkki rnuisteli silloin, että hänen
tietääkseen se oli ensimmäisiä kertoja,
kun Rauhanmajan hautausmaalla oli
kynttilä palamassa. Eikä tuo tapa vielä
30-luvulla Kannaksen maaseudulla sen
enempää yleistlmyt. Vasta sotien jälkeen
täällä låintisemmdssä Suomessa olemme
oppineet tuon kauniin tavan käydä
sytytiiimässä kynttilöitä omaistemme ja
liiheistemme haudoille.

Lämpimin j ouluisin aj atuksin

Pirkko Vahaelainen
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IOHAI{I{ES VIROLAINEI{ - esimiehen ä ja ystävänä
Rohkenen näin jälkikäteen muis-

tella Yläsommeen merkittävintä henki-
löåi, suurta suomalaista vaikuttajaa ja
rohkenen sanoa hyvää ystävääni ja
auttajaani. Tunsin tietystiJussin jo kou-
lupoikana kotikylän ja karjalaisten ta-
pahtumista.'Ilarsinaisesti tuttavuus ke-
hittyi työelämässä. Jo silloin kun olin
MTK:ssa töissri, tapasin varsin useinJus-
sin. MTK:ssa ei silloin karjalaisuus niin
kovin korkealla ollut, eikä se paranta-
nut, kun kävi selville, että olimme su-
kulaisia.

Jussi oli varsinainen suora esimie-
heni, kun hän oli maa- ja metsätalous-
ministerinä vuosina 1977 -79.

Koko kansanedustajakautenaan ja
ollessaan muissa ministeriöissä oli håin
luonnollisesti myös esimies. Parlamen-
tin jäsenenä hän osasi käyttää ja myös
käytti virkamieskuntaa pysyäkseen
ajan tasalla ja tietysti vaikuttaakseen asi-
oiden kulkuun. Eikä siinä ollut mitäåin
negatiivista, päinvastoin useimmat vir-
kamiehet olivat mielissääry kun koke-
nut poliitikko halusi selvityksen, eikä
siihen voinut vain hutaista vastausta.

Kiireisenä esimiehenä hän luotti
suuresti minuun ja moneen alaiseensa
ministeriön asioissa. Esimerkiksi met-
sä- ja kalastusasiat eivät häntä erityisesti
kiinnostaneet. Tarkkana piti olla, sillä
vaikka hän kirjoitti puhettaan tai Suo-
merunaan pääkirjoitusta niin silti hän
kuunteli ja muisti asiat.

Maakunnan miehiä kävi usein ja
mitä erilaisimmissa asioissa. Hän pyy-
si selvittämään asioiden tilannetta ja
vastaamaan kysyjälle pikaisesti. Hän
myös muisti kysyä muutaman päiviin
kuluttua, että onko se ja se asia hoidet-
tu. Kaikessa kiireessä asioita hoidettiin
melko hyvillä mielin, mutta kyllä sen
;'oskus huomasi, että nyt ei ole syytä jää-
dä toisarvoisista asioista juttelemaan.
Hän kertoi mielellään tarinoita monis-
ta poliitikoista, alkaen Paasikivestä,
Niukkasesta ja tietysti Kekkosesta.
Omista opiskelukavereistaan hän toi
usein esille Hannes Tiaisen ja Hans Pert-
tulan. Kun kaksi näistä kolmesta oli
paikall4 niin aina tuli joku hupaisa sat-
tuma kolmannesta Niissä niin kuin
muissakaan Jussin henkilökuvauksissa
ei ollut pahansuopai-suutta vaan pien-
tä huumoria tuli yleensä höysteeksi.
Oma erikoinen suhteensa oli Jussilla ja
Kalevi Sorsalla. Vaikka he luonteeltaan
olivat aivan eri tyyppiii, niin jostakin
syystä he eivät menneet

henkilökohtaisuuksiin, vaan vain asiois-
ta keskusteltiin. Kun muutaman ker-
ran olin kirjurina mukana ja ratkaisua
ei meinannut tulla, niin Jussi tokaisi,
että kuule Kale, jos myö ei nyt hoideta
tätä asiaa kuntoory niin sano, ketkä
voisivat sen hoitaa ja paremmin. Rat-
kaisut iehtiin ja molemmissa
eduskuntaryhmissä tuli lunta tupaan.
Minuakin pyydettiin muutaman kerran
"todistamaan", että tämd onparas mah-
dollinen kompromissi.

Muista suhteista ei ole syytä mai-
nita kuin se, että herrat Kekkonen ja
Karjalainen olivat luku sinänsä. Siinä ei
aina ollut huumori mukana. Minulla oli
sellainen erikoinen tilanne, että ko, her-
rat kutsuivat silloin iällöin kuultavaksi
monista mielenkiintoisista asioista.
Matti Kekkonenhan oli ministeriön
osastopäällikkö, joka tietysti myös toi-
mi kur i i r ina. Kerrottakoon erään
maatalousneuvottelun ratkaisun loppu-
vaiheest4 että Matti tuli luokseni ja sa-
noi, että Faija soitti ja kysyi, miten
maatalousneuvottelut menevät sillä Jus-
si pyrkii Tamminiemeen. Kerroin tilan-
teen. Jussi tuli jonkun ajan kuluttua ja
sanoi, että Ukko on kutsunut hänet
Tamminiemeen. Kerro nyt miulle mis-
sä mennään. Yritin kertoa hyvin samal-
la tavoin. Parin tunnin kuluttua Jussi
kutsui huoneeseensa ja katsoi hieman
epäluuloisesti ja tokaisi, ett'å mie menin
Tamminiemeen ja Ukkohan oli asioista
perillä. Minulta pääsi suustavain jotain
sellaista, että eikö se ole h1.vä, jos presi
dentti on asioista perillä. Sitten srirryt-
tiin muihin asioihin. Siihen aikaan ef
puhuttu verkos-toitumisesta, mutta
kyllä Jussin verkko oli varmaan valta-
kunnan suurimpia ja vilkkaimpia.

Oma lukunsa oli Johanneksen
suuri kiinnostus kansainvälisiin asioi-
hin ja niiden hoito. Kerron vain yh-
den esimerkin. Israelin pääministerin
Moshe Dyanin otti virallisesti vastaan
vain Jussi. Hän otti vieraan vastaan
maatalousministeriössä. Alkusanojen
jälkeen Jussi kysyi, että kertokaa nyt,
miksi te oikein tappelette siellä Lähi-
Idässä. Kova ja karismaattinen Dyan
mietti pienen hetkery kai ajatteli, että
mitenhäin tuohon alkaisi selittää. Ei ole
syytä kertoa vastauksen sisällöstä. Pal-
jon puhutuista Neuvostoliiton suhteis-
ta on minulla vähän tietoa ja kokemus-
takin. Eivät ne olleet läheskään sellai-
set, kuin lähinnä Suomessa annettiin
ymmärtää, vaan paljon monipuolisem-
mat. Lisäksi hän sai paljon tietoja mui-

den maiden edustajilta.
Kun Jussi tuli maatalousministe-

riksi, perustettiin Yläsommeen Pojat
niminen epävirallinen yhdistys. Jäseniä
oli tasan neljä: Jussi, Kalle Tetri, Kalevi
Sassi ja minä. Kokoonnuimme 2-3 ker-
taa vuodessa ja myöhemmin pari ker-
taavuodessa. Se oli todella mielenkiin-
toista. Keskusteltiin tai paremminkin
Jussi ja Kal le keskustel ivat ja me
kuuntelimme poliittisesta tilanteesta.
Hyvin pal jon he kertoivat sotaa
edeltävistä ajoista ja tietysti Sommeen
elämänmenosta. Ainakin minä sain
monia mielenkiintoisia asioita tietoon.
Vahinko vain, että niitä ei ole missään
luettavissa, eikä niitä enää saada.

Oma lukunsa oli Kallen täydelli-
nen saksan kielen taito. Hänhän oleskeli
pitkiin aikaa Wienissä ja piti jatkuvasti
yhteyksiä saksalaiseen maailmaan. Olin
muutaman kerran mukana kun fussi ja
Kalle tekivät Kekkosen tai Jussin Sak-
saa koskettelevia puheita. Ne kirjoitet-
tiin suoraan saksaksi ja kun he joskus
kysyivät minulta jotakin sanontaa, niin
minun oli pakko sanoa, että älkää mi-
nunkielitaitoon luottako. Jussi usein to-
kaisi, toivottavasti hyväntahtoisesti, että
siehä tässä viimeiksi olet koulua käy-
nyt.

Muistelmia olisi pal;'ory mutta lo-
puksi totean vain muutaman asian. Kun
syntyi arvostelua ja sitä oli niihin aikoi-
hin varsinkin maataloudest4 Johannes
ei vierittåinyt syytä muille. Usein hän
sanoi, että näin myö Reinon ja ministe-
riön poikjen kanssa tuumittiin ja pää-
tettiin. Jos tuli virheitii, niin korjatkaa
tiiåillä eduskunnassa. Arvostan suuresti
Johanpes Virolaisen elämåintyötä. Vuo-
sien myötä pidän yhä arvokkaampana
sitä, että olen saanut olla niin läheisesti
mukana työtoverina ja rohkenen sanoa
myösystävänä.

Reino Uronen

Reino kuuluu Eeva Urosen suku-
haaran ja on Eevan toiseksi vanhemman
pojan, Aleksanterin poika.

Muistelmat perustuvat aikaan, jol-
loin Reino oli ensin MTK:n palvelukses-
sa ja sen jälkeen Maa- ja metsätalous-
ministeriön kansliapäällikkönä .
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Kesällä 2006 Kultaisen Harmoni-
kan mestaruuden voit taneen
nummipusulalaisen Netta Skogin voi-
daan sanoa kulkevan isoisänsä Yrjö
Sassin jalanjäljillä. Yrjöhän tunnettiin
intohimoisena musiikin ystävänä ja
soittajana. Monet muistavat Sassin
perheyhtyeeo jossa Yrjön lisäksi soitti-
vai pojat Tero ja Tomi, ja laulusolisteina
olivat tyttäret Tuula ja Ta\a, joka siis
on Netan äiti. Hehän kuuluvat Maria-
Sofi a Sassin sukuhaaraan.

Netta Skog kävi nelivuotiaasta
Mario Suomisen musiikkileikkikoulua
Nummelassa ja innostui
muskariopettajansa soittimesta, harmo-
nikasta. Harmonikansoiton opiskelu
alkoi 6-vuotiaana Marjon opissa. Vuon-
na 2001 Netta siirtyi Heidi Velamon op-
pilaaksi Karkkilan musiikkikouluun.

Harmonikkakilpailuissa Netta on viih-
tynyt pienestä pi täen. Suomen
Pelimannimestaruuden hän on voitta-
nut S-rivisellä 12-vuotiaiden sarjassa
vuonna 2003 ja 2-rivisellä hän nappasi
mestaruuden vuonna 2005 15-
vuotiaiden sariassa. Tänä vuonna hän

voitti muun muassa Minä soitan harmo-
nikkaa -kilpailun A-sarjan. Klassisen
musiikin kilpailun voitosta tekee vielä-
kin arvostettavamman se, että Netta sä-
velsi osan kilpailukappaleista itse.

- Minulla on ollut pienestä pitäen
sävellysinnostusta. Kun ikää ja iaitoa on
karttunut, olen ruvennut miettimään,
mitä sävellän. Niin on syntynyt klassi-
sen musiikin kilpailuun jo kolmena
vuonna uutta nykymusiikkia, kertoo
Netta.

Kilpailuista nauttiva Netta treenasi
Kultaiseen Harmonikkaan kovasti, ku-
ten ki lpai luihin yleensäkin.
- Kultaisen finaali on kuitenkin sella!
nen kohokohta, että siihen valmistau-
duin henkisestikin enemmåin kuin mui-
hin tähänastisiin kiipailuihin. Tykkiiin
kilpailuisi4 koska niissä pääsee vertaa-
maan omia taitojaan muiden joukossa,
Netta kertoo.

Hiin soittaa mielellään kaikenlaista mu-
siikkia, mutta viimevuotisessa kilpai-
lussa Sami Pert tulan soi t tama
Stratovariuksen kappale, Holy Night,

Netta Skog
lSOlSansa
jalanjäljillä

teki Nettaan vaikutuksen ja hiin päätti
itsekin, että haluaa soittaa finaalissa
heviä. Niinpä Nightwishin "Dead to the
world" päätyi ohjelmistoon. Toisena
kilpailukappaleena kuultiin Ruslanan
Wild dance joka on Ukrainan voittoisa
euroviisukappale vuodelta 2004.

-Wild dancen valitsin siksi, koska jo
alussa se lähtee hvvin kävntiin!
- On kiva soitiaa sellaista, mitä vapaa-
aikanaankin kuuntelee, Netta toteaa.
Voiton myötä Netta pääsi myös edus-
tamaan Suomea kovatasoiseen kansain-
väliseen Primus Ikaalinen -kilpailuuo
jossa tul i  kuudenneksi.

Netta on tänä syksynä aloittanut opin-
not musiikin erikoislukiossa, Sibelius-
lukiossa, jossa hän opiskelee pianon
vapaasäestystä ja pop- yksinlaulua ta-
vallisten lukioaineiden lisäksi. Hän on
myös opiskellut kahtena edellisenä
vuotena Sibelius-akatemian nuoriso-
koulutuksen kansanmusiikkiosastolla
mutta tiinä syksynä hän vaihtoi piano-
musiikin osastolle pääaineenaan har-
monikka.

Voiton myötä Netalle on tullut
paljon lisää esiintymispyyntöjä eri tilai-
suuksiin. Lisäksi Sibelius-lukiolla on
tdnä r,rronna 100-vuotisl'uhlavuosi, joka
osaltaan lisää esiintymisiä sekä yksin
että koulun Kamarikuoron kanssa, jo-
hon Netta myös kelpuutettiin. Kuorol-
la on mm. tammi-helmikuun vaihtees-
sa esiintymismatka New Yorkiin. Ja et-
tei jäisi turhaa vapaa-aikaa, Netta käy
vielä tanssikeikoilla orkesterin kanssa,
jossa ovat mukana tilanteesta riippuen
myös vanhemmat siskot Lotta ja Jutta
sekä isä Matti, ja välillä äiti Tärja, joka
kylläkin tyttö1'en aloittaessa jo totesi, että
oma keikkailu taitaa jäädä jatkossa vä-
hemmälle.

Netan tulevaisuuden suunnitel-
missa on saada aikaiseksi  oma
harmonikkalevy, joka sisältää pelkäs-
tään rock-, pop- ja hevikappaleita. Lu-
kion jälkeen saattaa olla edessä pyrki-
minen teatterikorkeakouluun.

Matti Skog
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Lämpimät onnittelut
Ester Pönnille!

Eeva Urosen sukuhaaraan kuulu-
va sukuseuralaisemme Ester Pönni o.s.
Sassi on täyttänyt 90 vuotta 25. elokuu-
|.a2046. Ester on Eeva Urosen tyttären
Marja-Liisa Sassin ja Pietari Sassin ty-
tär.

Virolaisen sukuseura onnittelee
Esteriä lämpimästi!

" Onnen puutarhasta mä sulle ruusut
taitan

Silkkilangoin yhteen sidon ja sylihisi
Iaitan^"

Sukuseuran hallitus
tiedottaa:

Sukuseuran hallituksessa on poh-
dittu seuran sukutunnuksen kehittä-
mistä. Paras idea tuntuu vielä antavan
odottaa itseään. Ehkäpä se löytyy sinul-
ta, hyvä sukuseuralainen! Mitii element-
tejä Virolaisen sukuseuran tunnukseen
taikka vaakunaan pitäisi mielestäsi si-
sältyä? Kerropa rohkeasti mielipiteesi.
Alä turhaan kätke kyrrttilääsi vakan allel

Sukuseuran nettisivut ovat työn
alla. Vielä ei ole löytynyt sopivia käy-
tåinnön ratkaisuja sivujen toteutukseen.

Sukuseuran jäsenrekister iä ja
jäsenluetteloa ollaan päivittåimässä ajan
tasalle.

"louluyö, juhlayö,
piiättynyt ksikk'
on tvö. . . "

luhlapiiiaönä otetussa kuaassa Ester lähirnpiensä ympiiröimiinä. Taknna miniä
Marja ja poika louka. Edessä Esterin mol*nmin pwlin pojantyttiiret, aasemmalla
Anne ja oikealla Kirsi.

Kaikille Virolaisen
Sukus eur afrn kuuluaille
perheille Oikein Hyutiö ja
Rnuhallista loulua ja On-
nea Uudelle Vuodeile 2A07 .

Virolaisen sukuseuran seuraava suku-
kokous ja sukujuhla

pidetään sunnunfainn 8. heintikuutu 2A07 Lohj alla
Kannelj iiruen Opistolla
Opisto on noin 5 kilometrin piiiissäLohjankeskustasta,
P aloniemen kylässä, kauniin Hormaj ärven r annalla.

Varaa jo nyt tämä ajankohtaperheesi kesliohjelmaan.

Seur aaa assa sukuseur alehden nutnerossfl, j oka ilmestyy
touko-kesiikltussn 2007 kerrotaan päiaän ohjelmat ja
aikat aulut j fl annetann ilmoittautumisohi eet.

S uku s e ur at ap anmisiin !

Paakkasen Sånomat
Pirkko Vahvelainen,
toimittaja
Vaanilantie 41 6, 08500 Lohja
puh. (019) 3642s8

Greta Kunttu,
toimitussihteeri
Vartiokatu 2E18, 08100 Lohja
puh. (019) 324 666
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