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kolmessa polvessaP aakkas en tilan isöntici
Joonas Virolainen.

vuonna 1954. Vasemmalta Sakari. Markku ia

Tervehdys kaikille sukuseuramme lehden lukijoille
Kotitaloni katolla on sukutilaviiri,

jossa on vuosiluku 1742. Ainakin siitä
asti ovat esi-isämme ja -äitimme yhtä-
jaksoisesti hallinneet Paakkasen suku-
ti laa ensin Karjalassa ja sitten uu-
delleensiioittuneina isoisäni ja isäni
isännöimänä Lohjan Vanhakylässä.
Tuo katkeamaton kahdeksan sukupol-
ven ketju oli myös tärkein syyni ottaa
vastaan sukuseuramme puheenjohta-
juus. Edeltäjieni osa sukumme vahvoi-
na vaikuttajina on haastava tausta ja
toivon voivani täyttää sen asettamat
vaatimukset.

Mielestäni meidän jokaisen pitää
tuntea heimomme ja sukumme histo-

riallinen tausta, sillä vain menneiden
aikoien tuntemisen kautta voimme
ymmärtää kunnolla itseämme,
vanhempiamme ja heimoamme. Men-
neet sukupolvet  elävät sukumme
tarinoissa. Ne siirtyvät kerrottuina tai
kirjoitettuina isältä pojalle, äidiltä tyt-
tärelle. Niiden avulla tutustumme esi-
isiemme elämänkohtaloihin. Menneen
tuntemisen kautta syntyy syvin iden-
titeettimme - tieto sitä, kuka olen ia
mistä tu len. Oman maamme
historiakin tulee elävämmäksi, kun tie-
dän vanhempieni roolin sen kohtalois-
sa.

On tärkeää, että kerromme edel-

leen lapsillemme menneistä ajoista, sil-
lä vain historian tuntemisen kautta
opimme ymmärtämään i tseämme.
Kertomalla kasvatamme lapsiemme ja
lastenlapsiemme juuria. Noiden syväl-
le ulottuvien iuurien ar,'ulla heidän on
helpompaa pönnistaa eteenpäin omas-
sa elämässään ja kertoa tätä samaa
viestiä eteenpäin. Veri on sittenkin vet-
tä sakeampaa.

Toivotan kaikille sukuseuran iä-
senille ja muillekin tätä lehteä lukeville
rauhallista Joulun aikaa ja menestyk-
sellistä Uutta Vuotta 2008.

Markku Virolainen

Sukuseur an hallitus toimintakaudelle 2007 -2009
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Virolaisen sukuseuran arvostettu puheenjohtaja ja kun-
niapuheenjohtaja SAKARI VIROLAINEN sai iäisyyskutsun
ja lähti viimeiselle matkalleen 22. syyskuuta 2007.

Lämmöllä ja kiitollisuudella Sakaria muistaen
Virolaisen Sukuseura

"Hyvön löheisen ihmisen muisto, niin paljosta kertoa voi.
Se kertoo kaikesta siitä. mikö elömön aateloi."

INMEMORIAM
Sakari Virolainen

Maanviljelijä Sakari Virolainen
kuoli Lohjalla 22. syyskuuta. Hän oli
kuollessaan 8S-vuotias. Hän oli svntv-
nyt Vi ipur in maalaiskunnän
Yläsommeen kylässä. Hänen syntymä-
kotinsa oli Virolaisen suvun Paakka-
sen kantatalo keskikylällä.

Hän osal l istui  talv isotaan
linnoitustöissä ja jatkosotaan vuodes-
ta 19 41. vuoteen 19 44 rintarnajoukoissa
mm. Viipurissa juhannuksena 1944.

Vuodesta 1946 alkaen h?in viljeli
Lohjan kunnan Vanhassakylässä suku-
tilaansa yhdessä vaimonsa Elsen kans-
sa sukupolvenvaihdokseen asti.

Sakari Virolainen on toiminut
Lohjan seurakunnan kirkkoval-
tuustossa, Etelän Maitokunnan hallin-
toneuvostossa ja johtokunnassa sekä
Lohjan Osuuspankin konttoritoimi-
kunnassa. Hän oli Yläsommeen nuo-
risoseuran puheenjohtaja ja toimi vuo-
desta 1993 vuoteen 2001 Virolaisen
sukuseuran puheenjohtajana.

Eri ty isen läheistä hänel le ol i

Kirman pataljoonan perinnetyö ju pu-
taljoonan aseveljien tapaaminen. Näi-
tä veteraaniveljiä hän muisteli vielä
viimeisiä kertoja tavatessamme. Saka-
ri on kertonut Yläsommeen veteraani-
kir iassa vuoden 1.944 sota-
kokemuksiansa Viipurissa. Luovutettu
kot ikylä ol i  Sakarin jokakesäinen
käyntikohde viimeisiin vuosiin asti.
Hän ylläpiti karjalaisuutensa kestävä-
nä ja ehyenä kaikissa elämänsä vaiheis-
sa. Perusolemukseltaan Sakari Virolai-
nen oli lähes järkkymättömän rauhal-
linen. Elämän eri tilanteiden twni hal-
linta leimasi hänen henkistä"ölemus-
taan. Samalla hän oli suuri hiliainen
humoristi, joka tarkkaili ympäiöivää
elämää hyväntahtoisest i
havainnoiden ja hymyillen. Sakari oli
vahvasti tunneihminen, jota hallitsi
selkeä äly ja talonpojan kirkas järki.

Kiitoksia ystävyydestä! Kylän-
vanhin on lähtenvt!

' Kalevi Sassi

Sakari Vrolainen ja Kalevi Sassi koti-
kvlössri kvmmenisen vuotta sitten.

Rauhallista Joulun Aikaa ja OnnellistaUutta Vuotta 2008!

Loistaa valot vanhan kirkon
hangelle alle akkunan.

Kuuluu soitto suuren kellon
joulurauhan alkavan.
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Missä minun kotini on?

"Kanna nuor i  kar ia la inen
velvoi tus,  veren per intö,  kunnial la
kulkiessa oman laatusi latua!" Tämä
juho Kurjen teksti palautui mieleeni,
kun minua pyydettiin kirjoittamaan
karjalaisuudesta nuoren ihmisen näkö-
kannalta. Minulle karjalaisuuteen liit-
tyy suurimpana mielikuvana tuo koh-
talo, jota maailmanhistoria ei toista
tunne. Se kohtalo on avautunut minul-
le kirjojen, tv-sarjojen ja elokuvien kaut-
ta. Sodan ja sitä seuranneen evakko-
matkan tapahtumat ovat tulleet minul-
le tutuksi  v i ime vuosien aikana
lukemieni kymmenien kirjojen kautta.
Niin tutuksi, että olen noita tapahtu-
mia unieni kautta elänvt todeksi ia kan-
tanut tuota pelkoa syäämessäni, kuin
olisin itse elänyt tuon ajan.

Mutta karialaisuus on myös ih-
misiä; eläväisiä, puheliaita, kaihoisia
ihmisiä. Sukulaisia. Ihmisten kautta
välittwät karialaisen luonteen piirteet.
Sukuiaiset (ertovat tarinoitå, jotka
muuttuvat tuhat kertaa enemmän
eloon kuin kirioista lukemani. Siksi ei
kai voi koskäan li ian monta kertaa
muistuttaa nuoria kyselemään iso-
vanhemmiltaan heidän menneisvv-
destään. Liian monta kertaa olen kuil-
lut kommentin: Kyllä ne mummo ja
pappa jostain Karjalasta silloin kertoi-
vat vaikka mitä tarinoita, mutta enhän
minä silloin niitä ymmärtänyt kuun-
nella tarpeeksi tarkkaan. Minulla itsel-
läni on kävnvt vielä huonompi tuuri.
En saanut i.oäkuu.t mahdollisuutta ky-
sellä isovanhemmiltani heidän muis-
tojaan Karjalasta. Vanhempia ihmisiä
voisin pyytää kertomaan noita tarinoi-
ta. Kertokaa, vaikka he eivät jaksaisi
edes kuunnella. Kertokaa silti! Aina sii-
tä jotain jää mieleen. Ainakin se
harmitus, joka tulee vuosien jälkeen:
Olisinpa silloin kuunnellut kunnolla.

Sodan ja ihmisten lisäksi Karjala
on minulle juuret. ]uuret, joita etsimällä
muodostan käsityksiä itsestäni. Tie-
däru että se missä juureni ovat vaikut-
taa siihen, kuka minä olerL mutta en
ole keksinyt vastausta miksi niin on.
Tässä iässä työ on tärkeää. Sen merki-
tys on vähentynyt noiden suurien ky-
symysten äärellä. Se on tapa elää. Tär-
keämpää oru kuka olen ja mistä tulen?
juureni ovat Karjalassa. Ne ovat vain
puoliksi siellä. Mutta koska en tiedä
tuosta toisesta puolesta kovin paljoa
Karjalan juureni  ovat se,  mistä
muodostan käsityksiä itsestäni nyt.

Minun on vaikea iuurtua mihin-
kään. Kotini on siellä, mihin sen satun
kulloinkin tekemään. Koti on tärkeä
paikka, mutta olen pystynyt tekemään
sen moneen paikkaan. Vaikuttaako tuo-
hon sukulaisteni juurettomuus? Elä-
män aikana pakosta luovutettu rakas
kotipaikka jätti merkkinsä heidän elä-
määnsä. Voiko se näkvä mvös minus-
sa? Onko tässä vastaus siihen, miksi en
tunne olevani kotona missään?

Uskory että myös minulla on vah-
va side Karjalaan. Juureni ovat siellä.
Se kuka olen, on muodostunut osaksi
tuol la seudui l la.  Heidän evakko-
paikkakuntaansa Sysmää en ole kos-
kaan funtenut omakseni. Osasivatko he
kotiutua sinne? Enkö tunne sitä paik-
kaa omakseni koska se oikea koii on
siellä Karjalassa?

Karjalaisuus on ikuista kaipuuta
johonkin. Se on ainaista etsimistä.
Asuin neljä vuotta kauempana lapsuu-
den maisemista. Kun tuli aika palata
takaisiry olin niin onnellinen, että pää-
sisin vihdoin takaisin kotiin. Kotiin?
Huomasin tuon palattuani. Ei se koti
taida olla täälläkään. Missä se sitten on?
Nyt olen ymmärtänyt, että sitä Kotia
ei taida löytyä koskaan. jospa tuon asi-
an ymmärtäminen toisi rauhan sydä-
meen.

Moniin näistä kysymyksistä oli-
sin saanut vastauksen mummolta tai
papalta, mutta kuten jo aikaisemmin
kerroin, minulle ei sitä tilaisuutta an-
nettu. Siksi sinä nuori, mene ja kysy,
kuuntele, kun sinulle kerrotaan!

Annukka Hakkarainen

Annukan mummo ja pappa, Anna-Liisa o.s. Virolainen ja Jooseppi Kallonen. Anna-
Liisa mummo oli Matti \Lrolaisen nuorin tytcir Jooseppi-pappa oli lcihtöisin Vuoksen-
rannctsta.
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Kerttu Stirkkinen

80 VUOTTA on tävttänvt
s.11.2007 VIENO HYRKKÖ o.ö. SaS"Sr
JA 75 VUOTTA on täyttänyt 9.11.2007
MARTTI SASSI. Vieno ja Martti ovat
sisarukset la kuuluvat Aatami Virolai-
sen sukuhaaraan. Sisaruksien äiti oli
Aatami Virolaisen vanhin tytär Mart-
ta Sassi o.s. Virolainen.

Tasavallan presidentti myöntää
joka vuosi itsenäisyyspäivän kururiaksi
kunniamerkkej ä ansioituneille.Suomen
kansalaisille. VIENO HYRKKO on tänä
vuonna yksi kunniamerkin saajista.
Vienolle on myönnetty 3. luokan Va-
paudenristi.

Virolaisen sukuseura onnittelee
lämpimästi kaikkia merkkipäiväänsä
viettäneitä ja Vienoa lisäksi arvokkaas-
ta kunniamerkistä.

MERKKIPAIVIA
95 VUOTTA on tävttänvt Kot-

kassa 25.6.2007 KERTTU SffnxrurugN
o.s.PORKKA.

Kerttu kuuluu Anna Porkan
sukuhaaraan. Hän on virkeä ja viettää
onnellista vanhuutta hoivakodissa,
jonne hän muutti vuosi sitten omasta
kodistaan.

Juhlia vietettiin läheisten kanssa.
Kaikkein l?iheisimpiä ovat 6 lasta,72
lastenlasta ja 22 lastenlastenlasta.

Lämpimät Onnittelut
Sukuseuralta!

Paakkasen Sanomat
Pirkko Vahvelainen.
toimittaja
Vaanilantie 416, 08500 Lohja
puh. (019) 39258

Greta Kunttu,
toimitussihteeri
Vartiokatu 2E18, 08100 Lohja
puh. (019)324666

KIRIAPAINOX KYVEIKKO HALLIKAINEN

xn1

Sisarukset Vieno Hyrkkö ja Matti Sassi

IASENMAKSU
Sukuseuran jäsenmaksu toimintakaudelle 2007 -2009 (2 toimintavuotta) on
15 euroa perhekunnaltå. (=samassa taloudessa asuvat)

Toivomme jäsenmaksusuoritustasi tammikuun 2008 loppuun mennessäVirolaisen
Sukuseuran tilille:

523604-452905
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki.
Muistathan maksaessasi ilmoittaa kenestä sukuseuralaisesta iäsenmaksun
suoritat.
Kiitoksia etukäteen

Virolaisen Sukuseura
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" Aisiehä se oot, mite mukava nähhä!"

Virolaisen Sukuseuran kesäjuhla
Lohj alla Kannelj ärven Opistolla

Virolaisen Sukuseura vietti suku-
juhlaa Kanneljärven Opistolla Lohjal-
la kauniina heinäkuisena sunnuntaina.
Tavaksi on muodostunut kokoontua
yhteiseen sukutapaamiseen heinä-
kuussa kahden vuoden välein. Tämän-
kesäinen tapaaminen oli järjestykses-
sä kolmastoista ja toimintavuosia seu-
ralla on nyt takana 24 vuotta.

ILiHLATT.JNNELMAA

Onneksi juhlien väli ei ole kahta
vuotta pitempi, kun nyt jo monen
tervehtij?in kohdalla pitää tovin katsel-
la silmiin ennen kuin selviää: "Ai siehä
se oot, miten mukava nähhä!" |a sitten
rutistetaan pitkään ja lämpimästi ja
ruvetaan haastamaan.

Meitä oli nyt paikalla runsaat 100
henkeä, kaikenikäisiä sukuseuralaisia
ja eri puolilta Suomea. Vanhempi su-
kupolvi haasteli kotoisasti karjalan
murteella. Nuoremman polven murtei-
den kirjo oli suuri, mutta siitä huoli-
matta yhteinen sukuseuralaisuuden
sävel löytyi taas kuin itsestään.
Kannakselaisen taustan antamaa mut-
kattomuutta ja rohkeutta tuntui olevan
jäljellä. Rohjettiin selvittää kuka puhe-
kumppani on ja kenen tyttäriä tai poi-
kia.

ITHLAOFTIELMAA

Seuran puheenjohtaja HEIKKI
HYRKKO toivotti juhlaväen tervetul-
leeksi  ja vir i t te l i  joukon juhla-
tunnelmiin.

Mielenkiintoisen ja leppoisan
juhlapuheen meille piti Teknillisen
Korkeakoulun entinen rehtori, teknii-
kan tohtori PAAVO URONEN. Paavo
kuuluu sukuseurassa Eeva Urosen
sukuhaaraan. Hänen isänsä oli Alek-
santeri Uronen ja isänäitinsä Eeva Uro-
nen o.s. Virolainen.

Musiikkipuolesta juhlassa vasta-
si  ansiokkaast i  ja mukaansa
tempaavasti nuori harmonikkamestari
NETTASKOG. Netta Skogkuuluu Ma-
ria Sofia Sassin sukuhaaraan. Netan

äiti on Tarja Skog o.s. Sassi, muusikko
hänkin ja Maria Sofia Sassin o.s. Viro-
laisen pojan pojan tytär.

juhlan ilmapiirissä oli mukana
myös hiven haikeuden tunnetta, kun
sukuseuraa kuusi vuotta ansiokkaasti
luotsannut puheenjohtajamme Heikki
Hyrkkö ilmoitti jättävänsä puheenjoh-
tajan tehtävät. Yksi vaihe seuran toi-
minnassa oli päätfynyt. Mutta saman-
aikaisesti oli uusi vaihe alkamassa....

SUKUKOKOUSVALINTOJA

Sukukokous valitsi uudeksi Viro-
laisen Sukuseuran puheenjohtajaksi
MARKKU VIROLAISEN. Markku kuu-
luu Mikko Virolaisen sukuhaaraan ja
on sen edustajana samalla myös halli-
tuksessa. Muut seuran hallituksen jä-
senet toimintakaudelle 2007 - 2009
ovat RAIJA FRANSSILA Aatami Viro-
laisen sukuhaarasta, EILA MOILANEN
Anna Porkan sukuhaarasta, PAAVO
URONEN Eeva Urosen sukuhaarasta,
PIRKKO VAIIVELAINEN Matti Virolai-
sen sukuhaarasta, RIITTA VIHERSAARI
Salomon Virolaisen sukuhaarasta,
PEKKA gÄlraÄlÄINEN Anna Urosen
sukuhaarasta, RAIJA |OUTSENO Paa-
vo Virolaisen sukuhaarasta, PERTTI
KUNTTU Maria Sofia Sassin suku-
haarasta sekä ARTO MYYRYLÄINEN
Paavo Mannin ja Antti Kuntun suku-
haarasta.

Kun juhlat oli juhlittu ja kokous
pidetty, yleisesti kuultu kommentti
tuntui olleen: "|oks tää nyt loppu! Enhä
mie kerent siukaa kanssais haastaa
oikei mittää. Toivotaa, et ens kerral taas
nähtäs!" Puheenjohtaja Heikki Hyrkkö
oli todennut jo tervehdyspuheessa:
"Kanneljärven Opistolla meidän on
aina ollut hyvä kokoontua. Tämä kun
on evakossa niinkuin mekin."

Pirkko Vahvelainen

Sukuseuran sihteeri Raija Franssila ja
sukukokouksen puheenj ohtaj a Mikko
Virolainen

Sukuseur an uusi puheenj ohtaj a Markku
Virolainen

I uhlapuheenpitäj ä P aaao Uronen

Harmonikkataituri N etta Skog
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Yläsommeen ja Porlammin nuorisoseuran kirja julkaistiin
mukavan yhdessäolon merkeissä

Sunnuntaina 9.1,2.2007 kokoontui
runsas satapäinen joukko seuraamaan
Kotikylien Perintö -kirjan julkistamista
Lohjan Asvallaan. Kirjan ovat toimittaneet
Mir jam Sassi  ja Pirkko Vahvelainen.
Sukuseurastamme kirjatoimikunnassa
mukana ovat olleet myös Laura Virolai-
nenia Heikki Hvrkkö. Tilaisuudessa kuul-

tiin seuran puheenjohtajan Eeron Kuntun
tervehdyspuhe, laulettiin yhdessä, kuun-
neltiin Netta Skogin taitavaa harmonikan
soittoa sekä Kalevi Sassin puhe kirjaidean
alkuajoilta. Vapaan sanan osuudessa kuul-
tiin Inga Kempin elävä kertomus ensim-
mäisestä evakkomatkasta.  Ohjelman
päätti tietysti Karjalaisten laulu. Puhujat

mainitsivat sanoissaan olevansa iloisia,
että paikalle oli tullut myös moni nuorem-
man polven edustaja.

Kirjan syntytarinan ti laisuudessa
kertoi hauskasti kronikan muodossa Pirk-
ko Vahvelainen. Tässä kronikasta muuta-
ma katkelma:

Eiks t ehhä aiel yks kirj a ! J oku meist ä keksi.
J a siit ähä s e t aas I äkskii.
Eihä meit ä huolint k aht a ker t aq ktiskii.
MiuI on aihe jo mielessä olemassa.
Ei muut a ko kiiyau ää kynät auol emas sa.
Aiheen uutee kirj aa oli keksiny t Kaleai.
No työhä tiiättä et myö ei olla sakkii minkäpäätäpaleli!
Tehhää kirj a siit ä henkis es t ä p erinnö st ä,
minkä oll aa ko tikvl äs t ä s aatu.
Sillähä se sit oI ritkent sekä määrä et laatu.
I iirkm ää my ö inno s tut tii
mut sit tiety st hetke piiäst haaahuttii.
On se aihe aika aaikia. On on, mut nii tärkiä.
Tehhää a aa, y rit et t ää ain akii.
N o yritettää, mut lcyl minnuu hiraittää.
N äin lausu Heikki eikä se kommentti ollut mikään leikki.

TuIl o o tko s p o rl arnp iI ais e t mukk aa,
sitä ei snsittäi tientkukkaa.
Mut sit seratkes et tulloothahuö.
la siint se sit alko täämelkomoine työ.

Mie kiri ota täst, kiri ota sie tuost.
I a s ekkii aihe m äniö ö iha hukk aa,
ios ei sitä aattele meist kukkaa.'Laur alt py yaet ää juttu T ähtös et-kerho ty ttölöist
j n luseliukse Pirkolt arkise ty öpäfu ä mittelöist.
Heikki syu enty y asiaa historialähtösest
ia Miriam tulloo historia-asiaa mukkaa,' 
ettei a aa P orlammi juttui unehuttas kukkaa.
Lehmusuaara Ainol o rotinareissut tuttui
j a Mirj nm ossaakertoo meil talkoojuttui.

Näimyö yhes päätettii,
et s akil t ehhää mit ä tiii et ää
j a loput aiis aammiilt ityya et ää.

I(ylhäyhes tekemine o niilustii.
Välist tulloo taiaaal pilaii, mut haruo iha mustii.
I a h aast aiha ne as iat s elu i äät
ja siin miinnööt ohite taas kaikpilaisäät.

Uskokaatai älkää, meil ollustii,
ko my ö tätä kirj aa rustattii.
Usiast tuntu, et nythä myö just Yläsommee ja
P o rl nmmi kui asiil t anp er r ell an
j a ky I äl äisii ker aI rup a t ell aa.
Nyt meil o muistot paikallaa
ko ne höilt kuultii aikannaa.
N e muistot lämmittiiät suaäntä sekä mieltä
i a ko niitä kerto o ettew ä{ ne r aaitsoot nii ihmismielt ä.'Myö 

on saatu kotilcy[Iiist melkomoise hyaät kortit.
Ne on aaanneet meil muöhernmiis
eliimiis monet tiukemmätkii p ortit.

AnnukkaHakkarainsn

Kirjan toimittajat PirkkoVahaelainen jaMirjam Sassi, takqnnKaleai Sassi ja
Eero Kunttu.

Kir j an j ulkis t amis til aisuu d en j uhl ay I ei s ö ä.


