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Edusktmnan edustajat laskivat tiistaina23.5. seppeleen oaltioneuaos lohanneslrtrobisenltaudalle
Lohjan Pyhän Laurin kirkkomnslla. Samana päiaänii, osana eduskuntauudistuksen
satauuotisiuhlallisuul$ia, muistettiin seppeleenlaskuin kaikkia eduskunnsn edesmenneitiipuhaniehiä.

PUHEEI{JOHTAIAN TERVEISET

Kevättalvella Erik Stenros toi mi-
nulle joukon vanhoja Paakkasen tilaa
koskevia papereita, jotka hän oli löytä-
nyt Johannes Virolaisen jäämistöstä.
Mukana oli myös kolmekymmentä-
sivuinen ote lainhuudatuspöy-
täkirjasta vuodelta 1899. Ote oli kaksi-
kielinen. Kuusi sivua oli ruotsiksi. Ot-
teessa oli selvitys Paakkasen tilan omis-
tajista sekä tilan jakamisesta senhet-
kisten omistajien kesken. Mukana oli
myös kaksi  papinkir jaa el i  v i rka-
todistusta, joista toisessa oli henkilöi-
tä, joiden syntymäajat olivat 1700-lu-
vun alussa.

Tämä asiakirjanippu sai minut
pohtimaan uudestaan sukuseuran
merkitystä. Ilman sukuseuraa tuskin
nämäkään asiakirjat olisivat tulleet
näin suoraan suvun tietoon.

Sukuseurahan on vuoden pääs-
tä toiminut 25 vuotta. Sen konkreetti-
set saavutukset ovat Yläsommeelainen

sukukirja ja muistolaatta Johannes Vi-
rolaisen kot i t i lan lähel lä Ylä-
sommeessa, joka toinen vuosi järjes-
tettävä sukujuhla ja sukukokous sekä
vuodesta 1994 ilmestvnvt seuran lehti
Paakkasen Sanomat.

Kysymys kuuluukiry että onko
tämä toiminta riittävää vai pitäisikö
löytää vielä jotain uutta. Itse ajattelery
että pi iäis ikö sukuseuran ent istä
kiinteämmin käydä Yläsommeessa,
suvun kantaisien syntymä- ja asuin-
seuduilla. ]oka toinen vuosi voitaisiin
pi tää esim. sukukokous iä l lä
menetetyllä alueella. Pitäisikö huoleh-
tia erityisesti muistokiven ympäristös-
tä, niin että nykyiset asukkaatkin huo-
maavat, että yhteys entiseen kotiseu-
tuun säilyy. Tuosta lainhuutopöytä-
kirjasta tulee myös mieleery että tuli-
siko selvittää konkreettisesti paikan
päällä, mikä oli Paakkasen kantatila ja
kuinka se jakaantui eri osiin. Keneile
ostettiin Myllymäen tila ia kuka sai

Rainion? Kauniina kesäpäivänä siellä
paikan päällä näitä alueita ja peltoja
kelpaisi katsastella.

Tervetuloa sukukokoukseen
Lohjalle Kanneljärven opistolle.

Heikki Hvrkkö

Paakkasen Sanomat
Pirkko Vahvelainen,
toimittaja
Vaanilantie 415, 08500 Lohj a
puh. (019) 3642s8

Greta Kunttu,
toirnitussihteeri
Vartiokatu 2E18, 08100 Lohja
puh. (019) 324666
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KESAPAIVA YLASOMMEELLA

Oli heinäaika vuonna 1928. Myö
asuttii Valkose paikal, iha Salu-enon
lääväntakan. Toisel puolel ol RevoMiko
talo. Revo Miko talo vieres ol Matika
Mati talo. Siel ol emäntän Mälki Mari.
Isä käi Viipuri satamas tö.is, eikä käynt
ko pyhäaikan vaa koton. Aiti ol lähtent
Salu-eno kans Salol heinää. Heit ol siel
Anna ja Martta, Salu-eno tyttäret ja
poika Niilo.

Män svksvn lokakuus mie olin
saant pienä sisko, joka ol  r ist i t ty
Pirkoks. Hänel ol nyt jo lapselikkakii,
ko siihe aikaa ei oikei tunnettu noita
kunnallissii päivähoitopaikkoi. Hää ol
yks Nevalaise Sirkka Kelkkalast, vähä
vanhemp minnuu. Myö nähtii Liis-
tätin mänevän lwsyl ja tiijettii et kaik
isommat talo ihmiset olliit heinäl ja et
Vapska on yksinää koton. Myö aateltii
lähtä leikkimää häne kanssaa ja sinhä
myö taivallettiikii eno tuppaa. Ko Revo
Lempikkii tul viel sakkii ni meithä olkii
jo tarpeeks iso leikkiporukka.

Mäntii siin tippaa, kuurupiiloo,
sokkoo ynnä muita leikkilöi vähä aikaa.
Sit tul puhheeks mustalaiset, joita siihe
aikaa l i ikku kärr ikuormit tai  Som-
meenkii teil ja meit mukuloi o1 pelotel-
tu et jos sie et tottele siut annetaa
mustalaisiil ja hyö vievät mdnnessää.

Miekii oli kuult issoiltpojilt lorun:
Mustalain.en muliturpa meinas minut
tappaa, miepä se ol in v ikkelä ja
potkasin häntä nappaa!

Sit joku keksi kyssyy, et mitäs sit
iehhää jos mustalaiset nyt tän tulloot.
Enempää aattelematta mie juoksi
porstuppaa ja pisti ove hakkaa. T,vtöt
pohtiit etnäkkööhä ne ikkunast, etmyö
sisäl ollaa. No Vapolla ol het konsti tiios.
Pistetää ikkunat peittoo ja nii sitä
haett i i  kammarloist  v i l t t i lö i  jo i l
peitettii kaik kolmee ilmasuuntaa ole-
vat tuva ikkunat. Mut mite sattukaa,
ko sin jäi kuitekii rakoloi, joist näky
kartanol,  ni  samas joku vi laht ni i
sukkelaa siint ikkuna eest et muuta ei
tult mielee ko mustalaiskuorma joka
just tul porstuva ettee. Kuunneltii iha
hiljaa. Askeleet nousiit ovel ja ovvee
koitettii auk, mut sehä ol haas. Alko
koputus. Ko se ei auttant, alko kova
jyskytys. Myö pennut oltii hiirehiljaa,
ei ees Pirkko kitist. Jyskytys jatku, mut
nii jyskyttiit mei syvämmetkii iha ko
lampaa saparo. Haka pit, sehä ol maa-
sepä tekemä. |yskytys loppu.

Pirkko ja Kauko Hämäläinen
h äiia ier ctin a Y I äs omm e m S ip il iinp iiäs s ä,
todennäköisesti uuonnq 1930. Kuaan
on ottanut lasten isän serkku Katriina
Sirorna os Hämäliiinen. Ihtriina oli syn-
tynyt uuanna L890. Hänel lä ol i
Ku ol em aj ära ell ä a sl okur: au s li ike,
Kiim iir än a alokuu aamo.

Ja sit alko kopina kuuluu Revo
puoleisest talo päävyst. Sillo Vappo
komens tytöt Jonni puoleisee kammarii
ja miut peräkammari i  vaht imaa
kellariluukkuloi. No miehä hiivi syvän
pamppaille talo toisee päähä ja asetuin
maitohuonee ovelle vahtii. Kellarist
kuulu kolinaa ja ähkymistä ja samalla
lattialuukut alkoit hiljaksee kohota
ylöspäi. Kellar ku ol rakennettu nii, et
talo päävyst pääs kel lar i i  ja toine
kulkuaukko ol kammari iattias. Sillo
mie maha-alus jalkoi täyrr iyttölöi luo
ja huusii jot "Nyt ne nousoo kellarist jo
sissää!" Samal hetkel aukes ikkuna.
Lempi ja Sirkka kiipesiit ulos. Myö
Vapo kans nostettii Pirkko tyttöi kässii.
Vappo hyppäs hei jä perrää ja hyö
lähtiit viilettämmää kaivo ja karja-
kei t t iö väl ist  Li is- tät i  luo sin
lypsypaikal. Mie nousi ikkunal vähä
äkkiä ja siin vaihees ennekö mie sukel-
si  ryytmaaha ol in kuulevinnai
jonkiilaista naurun tyrskettä. Mut ei olt
aikaa kurkistaa taakse. ko mie ravasii
toisii luo.

Ko hengitys vähä tassaitu et
rupes puhe käymää, ruvettii kilpaa
haastamaa tätil, mite mustalaiset mei-
tä jahtasi i t .  Tul l i i t  väkise sissää.
Pyyvett i i  tät t i i  appuu. Tät pääst i
helaka nauru ja sano: Voi lapskullat,
kassokaa isse. Niilo o ajantne teijä mus-
talaiseena pois ku lähtöö jo takasii Salol
heinätekkoo." Sillo miul selvis, et Nii-
loha se osas nii hyvi meit pelotella. Ko

hää tullessaa näk ikkunat peitettyin,
hää pit vähä lustii mei kustannuksel.
En mie tiiä hävettiks noit issoi tyttölöi
yhtää, mut kyl  minnuu hävett i
vuoskausii, et en kehant Niilol tunnus-
iaa et miekii oli siin tvttöi sakis. mikä
juoks hänt karkuu. Eii<ä hää sitä miult
kvsvntkää vaik varmast tviöt olli it
kärtäneet hänel koko mustaläistarinan.
Mut kyl viltit sit äkii hävisiit ikkunoist,
enkä tii jä, peitettiikö niitä millokaa
muulo ko 1939 loppuvuuvest, ei myö
mukulat ainakaa.

Jos mie hiema selitä tätä meijä
sillosta ikärakennetta että tuo Vappo
eli Vapska Virolainen, myöhemmin
{Jronen ol sillo l0-vuotias, mei Pirkko
muutama kuukauve ikkäine ia mie ite
oli täyttänt talvel 5 \'uotta.

Hämäläise Kauko
79 vuotta myöhemmin

Ps
Niilolle tunnustin seikkailun vas-

ta vuonna 1940 huhtikuussa Korpilah-
den sairaalassa, kun näin Niilon vii-
meisen kerran. Niiloa koko iuttu nau-

j atkuu seuraavalla sivulla



a
J Virolaisen sukuseur sn lehti 1 / 2007

ratti, koska hän oli todennäköisesti ol-
lut tietoinen asiasta.

Kertomuksen henkilöitä

Salu-eno on Salomon Virolainen
(22.1.1884-9 .9 .1.954)

Mälki  Mari  on Maria
Vi lhelmintytär Mälkki  (24.6.1.869 -
19.8.1951)

Liis-täti on Salomonin vaimo Lii-
sa Virolainen os Kunttu {21,.12.1'882-
3.1..1949)

Vapska on Vappu lJronen os Vi-
rolainen (4.8.1918-19.1,1.1996)

Jonni on Salomonin vanhimman
veljen, Mikko Virolaisen poika Joonas
(27 .1.0.1"889 - 30.12.1,968)

Neljä sukupolueaperhekuaassa 19.4.20A7 Teffipereeft At'tnalsssn. Kauka Alekssnterin'
poika Härnäliiinen, K{aukan tyttiiren tytär f ohanna trloimelo sylissäiin Etrss Latts-Msrtins
Roimela 11kk, Rsswus Aleksanteri lloimels 3 v. ia Knukan tlltiir Riittn Ahlsten.

Merkkipdiväuutisia
85-VUOTTA on tävttänvt

12.3.20A7 KAUKO uÄMÄrÄr-
NEN Tampereelta.

Kauko kuuluu Anna lJrosen
sukuhaaraan. Hänen äitinsä oli
Vappu Hämäläinen o.s. Uronen ja
äidinäitinsä Anna lJrernen o.s. Vi-
rolainen.

B0 VUOTTA on täyttänyt
29.12.2006 RAKEL LINDEBERG
o.s. VIROLAINEN Lohjalta.

Rakel kuuluu Matti Virolai-
sen sukuhaaraan. Hänen isänsä
oli Pekka Virolainen ia isänisänsä
Matti Virolainen.

80 VUOTTA' on täyttänyt
27.2.2007 AILI OLENIUS o.s.
PEKKI Vihdistä.

Aili kuuluu Maria Sofia Sassin
sukuhaaraan. Hänen äitinsä oli
Emma Pekki o.s. Sassi ja äidin-
äitinsä Maria Sofia Sassi o.s. Viro-
lainen.

80 VUOTTA on täyttänyt
30.5.2007 LAURA VIROLAINEN
Helsingistä.

Laura kuuluu Mikko Virolai-
sen sukuhaaraan. Hänen isänsä oli

Vss. Aili Olenius as. Pekki, Rskel Lintleberg os.Virolainen jo"Luwrs VirolfiinenYlösowvneen
trrylärcr niti'lla P sskkss ew t r$ an kohdslla, kes än 2001 kotikvläm stksllts.

]oonas Virolainen ja isänisänsä Mik-
ko Virolainen.

Laura on toiminut aktiivisesti
Virolaisen sukuseuran eri tehtävis-
sä. Hän ol i  mm. sukuseuran ensim-
mäinen sihteeri vuosina 1983-199 4.

Sttkusettra lähet-
föö Iömpimiit onnitte-
lut  merkkipäiut iönsä
viettiineille!
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Virolaisen sukuseuran
SUKUKOKOUS Ja SUKUIUHLA
Lohjan Paloniemessä, Kanneljärven opistolla SUNNUNTAINAS. ffnfNÄXUUTA 2007.

Päivåin ohjelma
Klo 10.00 - Jumalanpalvelus Lohjan Pyhåin Laurin kirkossa

TAI VAIHTOEFilOISESTI
Opastettu tutustuminen Tytyrin kaivosmuseoon

Klo 11.00 - 1,2.A0 Ihnoittautuminen ja ruokalippujen lunastus Kanneljärven opistolla
Klo 12.00 - Sukukokous, puheenjohtajan ja johtokunnan valinta,

toimintasuunniteiman ja talousarvion käsittely

Sukujuhla, juhlapuheen pitiiii tekniikan tohtori Paavo Uronen,
musiikkia esitlåå harmonikkamestari Netta Skog, muuta ohjelmaa

Klo 13.30 - Ruokailu, ruuanhintaon 15 euroaaikuisiltajayli l2-vuotiailtalapsilta.AUe
1 2-vuotiaat saavat ruuan ilmaiseksi. Ruokailu maksetaan paikan piiällä
ennenohjelmanalkua.

Sukujuhlapaikka Kanneljärven Opisto sijaitsee 5 kilometrin päässä Lohjan keskustasta" Sammattiin menevdn
tien varrella.
Sukukokoukseen ja sukujuhlaan ilmoittautuminen viimeistään 21". 6. mennessä Raija Franssilalle puh. 09-
3856275 tai 050-378676"1 tai sähköp. raija,franssila@reppu.net Muista kertoa jo ilmoittautumisen yhteydessä
Raijalle, jos aiot osallistua käyntiin Tytyrin kaivosmuseossa. Raija kertoo samalla myös kaivosmuseon
sijainnin.

Juhlapuheen pitäjä Paavo lJronen kuuluu Eeva Urosen sukuhaaraan. Hän on tekniikan tohtori ja Helsingin
Teknillisen korkeakoulun entinen rehtori.

Harmonikkataituri Netta Skog kuuluu Maria Sofia Sassin sukuhaaraan. Hiin on voittanut Suomen
pelimannimestaruuden sekä 12-vuotiaiden että 1S-vuotiaiden sarjassa ja vuonna 2006 tuli voitto Kultainen
Harmonikka-kilpailussa. Netta opiskelee Sibelius-lukiossa Helsingissä.

Lohjan Pyhän Laurin kirkko on
keskiaikainen harmaakivikirkko,
joka on valmistunut 1500-luvun
alussa. Kirkon seinillä on runsas
Raamatun historian tapahtumiin
perustuva kuvakoristelu.
Lohjan seutu liitty,v myös
suomalaisen kaivostoiminnan
historiaan. Tänne, Ojamon
alueelle svntvi Suomen ensim-
mäinen räutäkaivos 1500-luvun
puolivälissä. Ensimmäiset
kalkkikivilouhinnat tehtiin
Tytyrin alueella vuonna 1897.
Tytyrin kaivosmuseo on tehty
aitoon, yhä toiminnassa olevaan
kaivokseen ja avattu yleisölle
vuonna 1988.

Tervetuloa sukukokoukseen ja sukujuhlaan!
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