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Hyvät Sukulaiset
Vaikka meillä nvt on menossa

varsinaisten sukukokousten välivuosi, .
on seuran johtokunta kokoontunut
muutamaan kertaan keskustelemaan
toimintamme tulevista muodoista.
Yhtenä ajatuksena on noissa keskuste-
luissa ollut esillä sukuamme kuvaavan
symbolin tai jopa "vaakunan" aikaan-
saaminen. Keskeisiksi elementeiksi joh-
tokunta näki kytköksen Karjalaan ja
maatalouteen, mutta toisaalta myös
tuo irtautuminen juuriltamme voisi
olla yhtenä elementtinä suunnittelus-
sa.

Noiden varsin pyöreiden
määrittelyjen pohjalta pyydämmekin
nyt teitä sukuseuralaisia ideoimaan
asiaa lisää. Kertokaa vaikkapa oman
sukuhaaranne johtokunnassa olevalle
edustajalle ajatuksistanne.

Toisena hankkeena on edelleenkin
ollut seuran omien Internet-sivuien
luont i .  Ni iden avul la t iedonjako

helpottuisi huomattavasti. Perään-
kuulutankin edelleen halukkaita ia
osaavia ilmoittautumaan johtokunnan
jäsenille.

Itseäni on erityisesti kiinnostanut
esiäitimme Annan ja sen myötä Paak-
kasen talon vaiheet ennen Yrjö Jaakon-
poika Virolaisen saapumista Liha-
niemestä Yläsommeeseen Anna
Markuntyttären puolisoksi vuonna
1822. Tiedämme että Anna ja Yrjö sai-
vat Paakkasen tilan itselleen Annan
isän serkulta, Matti Pekanpojalta,
vuonna 1858 tämän kuoltua 82 vuoti-
aana saman vuoden marraskuussa.
Joitain asioita Paakkasen muista aiem-
mista isännistä puolisoineen tiedäm-
me aina 1700 luvun alkupuolelle, mut-
ta ehkäpä jotain lisätietoa jostain uu-
sista lähteistä on vielä saatavana.

Mielenkiintoinen jakso on var-
maankin ollut myös Annan yli 30-vuo-
tinen Yrjön kuoleman jälkeinen valta-

kausi Paakkasessa. Toivon voivani pa-
lata tähän aiheeseen laajemmin jossain
myöhemmässä lehdessä.

Sitten ihan toiseen asiaan. Osa
teistä lukijoista on varmaankin tutus-
tunut ja käyttänyt Intemetissä vapaas-
ti saatavaa "GoogleEarth" palvelug. Sen
avulla voi helposti harrastaa
virtuaalimatkailua vapaasti ympäri
maapalloa, mutta sukuseuran kannal-
ta erityisen kiinnostavaksi sen tekevät
varsin hyvälaatuiset satelli ittikuvat
Viipurista ja sen eteläpuoleisista alu-
eista mm. Yläsommeesta ja Por-
lammista. Te, joilla tämä mahdollisuus
on käytössänne, esitelkää sitä tilaisuu-
den tullen vanhemmillenne ja
sukulaisillenne. Ehkä nuo kuvat kir-
voittavat esiin sellaisia muistoja ja ta-
pahtumia joista ette ole aiemmin kuul-
leet.

Hyvää kesää toivottaen
Markku

Virolaisen sukuseuran tunnuksen suunnittelukilpailu
Suvun elämään on l i i ttvnvt

vuosisatojen ajan maanvi l je iy la
karjanhoito sekä elannon saaminen
maasta ja luonnosta. Sen selkeänä
tukipilarina on karjalaisuus sen
kaikkine ominaisuuksineen. Suu-
rimpana käännekohtana voidaan
pi tää sotaa ja s i tä seurannutta
pakkomuuttoa pois kotiseudulta.

Huolirnatta kohtalosta karjalaisuus
elää edelleen vahvana meissä.

Tätä kaikkea kuvaamaan iuliste-
taan sukuseuran tunnuksen suunnit-
telukilpailu. Tunnuksen tulee olla sel-
keä ja pelkistetty. Paras kilpailuehdo-
tus palkitaan. Sukuseuran hallitus va-
litsee lonullisen tunnuksen.

Ehäotukset tulee toimittaa

vuoden 2008 loppuun mennessä
Raija Franssilalle
raiia.franssila@reppu.net tai
osoitteella PL 21., 00781 Helsinki

tai Annukka Hakkaraiselle
annukka.hakkarainen@tuokko.fi tai
postilla Kaupinmäenpolku9 A 2,
00440 Helsinki.
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Sisällissota vuonna 1978 säästi sävyisät
yläsornmeelaise t ja porlampilaiset sodan kauhuilta

Suomen kansan kahdeksi osaksi
repinebn sodan päättymisestä on tänä
keväänä tullut kuluneeksi 90 vuotta.
Sota alkoi tammikuun lopulla 1918 ja
kun helmikuussa Viipurin plueelle pe-
rustettiin punakaarti, se otti haltuun-
sa Viipurin ympäristöineen. Näin Vii-
purin pitäjäläiset jäivät punaisten puo-
lel le r intamaa. Yläsommeen ja
Porlammin kylien maatalousvaltainen
väestö pysyi yhtenäjoukkona eikä näis-
sä kylissä tapahtunut kahtiajakautu-
mista.

Sodan nimi

Sodan nimestä käydään ainaista
keskustelua. Punaiselle puolelle se oli
luokkasota tai  vapaussota.
Valkbisi,llekin sota alkoi vapäussotana,
kunnes'osa omasta kansista kääntyi
heitä vastaan ja sodan luonne muut-
tui.. Sukumme vanhempi polvi puhuu
kapinasta. Onko tuosta sanasta tippu-
nut pois alkuosa puna? Sitä en osaa sa-
noa. Minulle tuo sota on sisällissota.
Tuon ajan tapahtumat vetävät täysin
vertojaan nykyajan sisäl l issot ien
traagisuudelle ja siksi pidän tuota ni-
mitystä parhaimpana. Sitä mikä juuri
itsenäistyneen maan kansan sai ja-
kautumaan kahtia ja toisiaan vastaan,
on vaikeaa vmmärtää. Yläsom-
meelaisille sota'oli nimenomaan kapi-
na. Elämäänsä suurimmaksi osaksi
tyytyväiset kyläläiset joutuivat tahto-
mattaan osaksi ei-itsenäisen tvöväes-
tön kapinaa. Kylässä oli miehiä, jotka
olivat sitä mieltä, että kun he eivät kuu-
luneet kummallekaan puolelle, ei sota
heitä tulisi koskettamaan. Valitettavas-
ti näin ei käynyt. Kyläläiset katsottiin
tahtomattaankin valkoisiksi. Jokaisel-
la oli puoli tuossa sodassa, kukaan ei
ollut ei-kenenkään puolella.

Tapahtumat Yläsommeen ia
Porlammin alueella

Punaiset lähettivät.aseistettuj a
partioitaan kylään. Aikalaisten muisti-
kuvien mukaan ne useimmiten tulivat
Säiniön suunnalta. Partiot vaativat
kyläläisiä pakkoluovuttamaan karjaa
ja viljaa. Kylän miehiä ne myös etsivät
joko ottaakseen heitä vangeiksi tai
värvätäkseen omiin r iveihinsä.
Vaikutelmaksi on jäänyt että miehiä ei
kuitenkaan näillä seuduilla etsitty ko-
vin aktiivisesti. Punaiset saapuivat

kylään, kävivät taloja lävitse ja kun ei-
vät löytäneet miehiä, läksivät pois.
Muistel laan, että pi i lopaikkojen
etsimisiä ja tutkitnisia ei juuri tapah-
tunut. Mitään varsinaisia väkivallan-
tekoja punaiset eivät kylässä suoritta-
neet.

Tavalla tai toisella pystyttiin saa-
maan ennakolta vinkkiä punaisten
patrullien tulosta. Silloin miehet kaik-
kosivat vaivihkaa piilopaikkoihin kau-
emmaksi kyläl tä,  usemmiten
syrjäni i t ty jen latoihin. .  Joku
perheejäsen kävi toimittamassa heille
ruokaa ja aikanaan tiedon, kun taas oli
turvallista palata kotiin.

Aikalaisten omia kokemuksia

Myllymäellä Paavo Virolaisen
talossa punaiset teurastivat ja nylkivät
kaksi  jostain muusta talosta pak-
kolunastamaansa lehmää ja keittivät
saunaneteisen muuripadassa l iha-
sopan. johannes Virolainen oli tuolloin
4-vuotias ja muisti, että hänellekin
tarjotiin tuota lihasoppaa ja että se
maistui oikein hwälle.

Porlammissa silloin 18-vuotias
Konsta Sassi oli yhtenä helmikuun päi-
vänä Juvosen Pekon kanssa ajamassa
sontakuormaa pellolle. Yks'kaks' ilmes-
tyivät punaiset paikalle ja komensivat
Konstan tyhjentämään sontakastit ja
lähtemään heille kuskiksi. Heillä oli jo
teurastettuja lehmänruhoja, mitkä oli
saatava Viipuriin. Komennus oli niin
tiukka, että Konsta ei muuta voinut
kuin totella. Tie Viipurin suuntaan kul-
ki ihan Konstan kodin editse ja siellä
tietysti huomattiin miten oli käynyt.
Muistitiedon mukaan ennen muuta
Konstan Miina-sisko nost i  kovan
mekkalan ja teki kaikkensa estääkseen
veljen viemisen. Hänelle oli vain todet-
tu rauhallisesti: " Alä sie akka huuva,
kyl tää takasii tulloo." |a niinhän siinä
onneksi kävi.

Muutamat kvlän vanhemmista
miehistä olivat hyväuskoisia ja arveli-
vat, että kun he eivät kuulu kummalle-
kaan puolelle, eivät ole ottaneet mitään
kantaa koko sotaary heidän annetaan
olla rauhassa kotonaan. Toisin kuiten-
kin kävi. Kun punaiset taas kerran il-
mestyivät Yläsommeeseery he löysivät
kylästä ainakin Paakkasen talosta Mik-
ko ja Joonas Virolaisen ja ]ärveläisen
talosta myös isän ja pojan, molemmat
sepät pajasta takomasta. Ainakin nämä
neljä miestä, ehkä muutama muukin

vietiin vangeiksi Viipurin linnaan, Sii-
tä ei ole kellään enää muistikuvaa kuin-
ka pitkä vankeusaika oli. Joonas Viro-
lainen on kuitenkin kertonut, että van-
keus päättyi niiry.että venäläinen soti-
las tuli ja sanoi heille: "Nyt lähtekää.
Ovet ovat auki, alkakaa mennä."

Huhtikuun lopulla jonkin verran
väkeä evakuoitiin pois näistä kylistä.
Syynä oli ilmeisesti se, että silloin jo
valkoiset joukot lähestyivät Viipuria ja
pelättiin, että viimeiset punaisten jou-
kot yr i t tävät paeta Vi ipur ista
Yläsommeen ja Porlammin kautta kohti
Koivistoa. Uskottiin, että Koivistolla
venäläisten laivat odottivat heitä, Näi-
den kylien väkeä siirrettiin Aution ja
Säiniön kylien suuntaary mutta jo en-
nen kuin oli päästy Säiniölle asti, tuli
tieto, että Aarne Sihvon johtamat val-
koiset joukot ovat vallanneet Nuoraan
ja Alasommeen ja pian myös Viipurin.
Yläsommeesta ja Porlammista paen-
neet saattoivat palata kotiin.

Kaiken kaikkiaan sisällissodasta
selvitti in Yläsommeessa ja Porlam-
missa onneksi melko pienin mene-
tyksin. Häiriötä elämään ja pelkoa se
toki aiheutti, mutta Heikki Hvrkön sa-
noja lainaten tämä sota ei suuria into-
himoja yläsommeelaisissa herättänyt,
ei puolesta, eikä vastaan.

Annukka Hakkarainen
Pirkko Vahvelainen

T ämö kirj oituksm tidot p mtstua at Vi-
purin pitäjän historian osaan II, lohannes Vi-
rolaisen kirjaan Polun Varrelta, Lyyti
Nikkolan 1990-luaulla tehtyyn haastatte-
luun sekä Else Vrolaisen, Laurn Virolaisen,
Heikki Hyrkön ja Aune Vahen kuulemiin
muistitietoihin.

Onko perheessäsi tai
suvussasi tämän kesän san-
kareita; rippilapsia, ylioppilaita,
uusia suvun jäseniä, hääpareja
tms? Lähetä sankarin / sankarei-
den kuvat ja tiedot heistä julkais-
tavaksi seuraavassa lehdessäm-
me sähköpost i l la
annukka.hakkarainen@tuokko.fi tai
osoitteella: Annukka Hakkarainen,
Kaupinmäenpolku 9 42,00t140 Hel-
sinki.
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Kotikylien Perintö - Kirja henkisestä perinnöstämme
Toin eräältä Karjalan matkaltani

muistoksi  t i i len nalasen. Pala on
mummoni ja pappäni kotitalon savu-
pi ipun t i i l i  Vuoksenrannan
Oravankydön kylästä. Mietin pitkään
sille sopivaa paikkaa tai tehtävää.
Hylkäsin ajatukset sen kehystämisestä
ja vi imein si i tä tul i  k i r jepaino
pöydälleni. Pöydällä se muistuttaa
minua päivittäin juuristani. Sen hie-
man mustunut pinta kertoo menetyk-
sistä, mutta samalla olemassa olollaan
se viestittää pysyvyydestä.

Yhtenä. päivänä sitä katsellessa-
ni ymmärsin; Mie en saantmummolaa
kauniis Karjalas. Mie sain jottai paljo
arvokkaampaa. Sain henkisen perin-
nöry joka kantaa. Sain suoraselkäisen
suhtautumisen elämän ioskus kovin
mutkaisel lekin polul le.  Sain
yhteisöllisyyden tunteen ja ahkeruu-
den työssä. Nyt tuosta henkisestä pe-
rinnöstä on tehty kirja. Kirja sisältää
paljon arvokasta tietoa aikaisempien
sukupolvien elämästä. Kirjan avulla
muuttuivat monet mielikuvani elä-
mästä Yläsommeessa, mummoni lap-
suuden ja nuoruuden maisemissa, oi-
keiksi sanoiksi ja kuviksi. Kirjan arvoa
on vaikea mitata tai pikemminkin se
on mahdotonta. Sukupolveni tulee ker-
tomaan kir jan avul la lapsi l leen ja
lapsenlapsilleen elämästä kotikylässä,
jota ei enää ole. Kotikylästä, jonka hen-
kinen perintö elää vahvana edelleen
kaikissä meissä.

Elämäntyyli ja asenne toista
ihmistä kohtaan
"Yks ihmine ei oo toista paremp."

Yläsommee ol i  tasa-arvoinen
kylä. Ei ollut isoja kartanoita vaan
suur inosa elät t i  i tsensä omal la
maallaan; sitä vil jelemällä ja lehmiä
pitämällä. Kyläläiset olivat tiivis yh-
teisö, johon sulautuminen oli varmas-
ti vähän hankalaa. Kuten Rouviset, joi-
den tavallista isompi ikkuna sai kylä-
läisten tuomion. Jos joku uskalsi tehdä
eri tavalla, se tuomittiin herkästi. Ih-
misten samankaltainen elämäntvvli
varmast i  vahvist i  iuur i  vhiäi-
söllisyyden tunnetta.

Suhde työhön
"Elämä ol sitä ainaista työ tekkoo.
joute ei oltu ku pyhäpäivän."

Kir jan valokuvien ja tekst ien
kautta välittyi työntäyteinen elämä,
iohon kaikki kuitenkin vaikuttivat ole-

Talkoilla tehden työ oli joutuisaa ja hauskaa. Tuvanpesutalkoot Pekka Virolaisen talolla. Vas. Miina
Virolainen, Anna-Liisa Kallonen, Martta Jiirveläinen, Lyyi Uronen, Aina Virolainen, Olga Pekkal4
Anna Tupo14 Eeva-Liisa Kunttu ja Martta Sassi. Kaikki ovat joko sukulaisnaisia tai liihinaapureiden
nalsla.

van tyytyväisiä. Kuvien avulla pääsin
mukaan tuvanpesutalkois i in,
perunankaivotalkoisiin ja heinäpellol-
le.  Raskasta työtä näyttävät
keventäneen yhdessäolo ja yhdessä-
tekemisen voima.

Olen tiennyt kylien olleen tiiviitä
yhteisöjä,_ mutta en uskonut yhteisön
olleen niih tiivis kuin kirjasta välittyi.
Oman talon töiden lisäksi kerettiin ia
jaksetti in osall istua vielä muiden ky-
läläisten monenlaisiin töihin, kun tar-
v i t t i in apua esimerkiksi  kauran-
niittotalkoisiin tai yhteisten koulun ja
seurojentalon rakentamisurakkaan, Ja
kun päivän työt oli tehty, oli tapana
poiketa naapurissa vaihtamassa kuu-
lumisia. Tuollaista piirrettä ei voi enää
muuta kuin kaivata elämäänsä. Se on
kadonnut kaupungistumisen ja elämän
muuttumisen myötä.  Työnteko on
muutenkin vaihtanut olemusta fyysi-
sestä henkisest i  rasi t tavaksi  a ika-
tauluineen ja tulospaineineen.

Lasten ja nuorten elämä oli kovin
erilaista kuin nvkvään. Talon töihin
osallistuttiin heti, kun se oli mahdol-
Iista ja niin lapset kasvoivat työtä teh-
den jo pienestä pitäen. Toisin kuin moni
yläsommeelainen nuori, minä, nyky-
ajan kasvatti, olen saanut mahdollisuu-
den opiskella. Olen opiskellut itselleni
ammatin, jonka avulla pystyn elättä-
mään itse itseni. Tässä elämäni eroaa
paljon silloisesta. Nainen oli aina riip-
puvainen muista ihmisistä, eikä maa-

taloudesta elävässä kylässä ollut mah-
dollisuutta itsenäiseen elämään.

Tulevaisuuteen katsoen

Sukupolvellani on edessään haas-
te: henkisen perinnön jatkaminen. Ih-
miset, jotka muistavat elämän Karja-
lassa vähenevät kokoajan ja jossain
vaiheessa lähtee vi imeinen. Si l lo in
meillä on jäljellä enää se, mitä edelliset
sukupolvet ovat jättäneet taakseen,
kuten tämä kirja. Tulevaisuus tulee
näyttämään kuinka vahvana
juuremme ovat elämässämme läsnä.
Mielestäni tällä hetkellä näyttää hyväl-
tä. Nykyinen avoin ilmapiiri on avan-
nut monet asiat keskustelulle ja se on
vaatimus, jonka me tarvitsemme, et-
temme unohda. Elämä on muuttunut
ja elämäntyyli on kovin erilainen kuin
ennerL mutta uskon, että henkinen pe-
rintö kantaa.

Tarinat Karjalan kauneudesta ja
sen käkien muita äänekkäämmästä
kukunnasta ovat ehkä saaneet kulta-
reunat ympärilleen niiden menetyksen
ja kuluneiden vuosien myötä. Jotenkin
kirjan kuvissa näkyvät ihmiset näyt-
tävät siltä, kuin he olisivat tietoisia
kotikylänsä ainutlaatuisuudesta ja sen
kauneudesta. He näyttävät olleen yl-
peitä kylästään. Niin minäkin olen
iuuristani.

Annukka Hakkarainen
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]uhannusterveiset Yläsommeesta MERKKIPAIVIA

On juhannusviikon maanantai.
Olemme ajamassa kohti Yläsommeeta.
Luonto on niin vehmas, runsas ja
yltäkylläinen kuin vain juhannusvii-
kolla'voi. Nyt lähestytään jo Järvelän
måikeä. Järvelän mäki on minun mie-
lessäni yksi maailman kauneimmista
paikoista. Kerran olemme olleet täällä
äitienpäivän aikoihin. Silloin nämä rin-
teet olivat tulvillaan valkovuokkoja,
kuin rannattomana kukkamerenä. Se
näky ei unohdu mielestäni milloinkaan.

Mutta tältä matkalta odotan en-
nen muuta Marian, kotipaikkani nykyi-
sen emännän tapaamista. Matkassa
mukana on nyt ystäväni Natalia, mie-
heni veljen venäläissyntyinen vaimo.
Nyt voimme vihdoinkin Marian kans-
sa aidosti keskustella, tulkin välityk-
sellä, mutta kuitenkin.

Ja onhan meillä puhumista ja
selvitettävää. Maria kertoo miten he
aikoinaan juuri tänne päätyivä! miten
elämä täällä on nvt muuttunut. Hän
kertoo työstään ja-elämästä Pietarissa
ja perheestään tietysti. Pietarin elämän
vaarallisuus ja turvattomuus toistu-
vat keskustelussa moneen otteeseen.
Selvitämme toisillemme myös keitä
omaisia mei l lä kummallakin on
Rauhanmajassa ja missä päin hau-
tausmaata he lepäävät

- " Millaista sinusta Maria on tässä ky-
nssa enal

-"Hyaä, oikein hyaä on tääIIä eIää.
llma onraikas japuhdas. Puutarha jakasvi-
maa tuottaoat runsaasti satoa. En malttaisi
syyskuussakaan aielä lähteä, mutta lapset
huolehtiaat, että tule mummo io Pietariin,
syksy on tulossa."

- " Mitenkiis naapurit, oaatko naapuit
mukaaia?"

- "Naapureita enpaljon tapaa. Kaikki-
en kanssa teraehdimme, kun näernme. Kaksi
kertm aiikossa tulee kauppa-auto. Silloin ta-
panmme."

- "Onko täm:ä kylä säilynyt rauhalli-
senaaai onkorauhattomuus jo leuunnyt tän-
nekin?"

-"TäälIä on rauhallista, siksi tääIlä
niin hyaä onkin olla.lo Nuoraalla on ihan
toisenlaista. On huligaaneja jos jonkinlaisia
ja narkomaaneja. Mutta tänne asti eiaät on-
neksi tule, täällö saa ollq rauhassa.

Olivatkohan Yläsommeen van-
hat ukot sittekin oikeassa, kun estivät
rautatien rakentamisen Yläsommeen
kautta sillä perusteella, että rautatie
aiheuttaa aina häiriötä, tuo seudulle
kulkumiehiä sun muita. Kulku-
yhteydet kylään ovat edelleen huonot,
mutta eipä ole edelleenkään eksynyt
paikalle huligaanejakaan.

-'Näyttääkö, että tulee tönii auonna
hyaä omenasato? "

- "Tulee, hyaä sato tulee. TuIe sinäkin
syksyllä uudelleen. Saat omenoita, perunoi-
t a, sip uleit a, mit ä a aan. N iis t ä riit t ää kaikil-
Ie."

Lämmin tunne täyttää mieleni.
Miten hyvä ihmisten on ollutkaan asua
ja elää täällä silloin, kun tämä kylä on
ollut voimissaan ja parhaimmillaan,
kun täällä nyt elävillä on heilläkin noin
hyvä täällä olla. Mikä ihana kylä sil-
loin meille ja nyt heille! Da svidanijO
da svidanija!

85 vuotta on 22. tammikuuta
2008 täyttänyt Lohian Vanhassa-
kylässä Else Virolaiiren o.s. Sassi.

Else kuuluu Aatami Virolaisen
sukuhaaraaO ja on Aatamin vanhim-
man tyttären Martary vanhin tytär.

Koko Virolaisen sukuseura onnit-
telee Elseä lämpimästi!

" Onnen kukkaset kauniit taitamme:,
mielin lämp imin sinulle lait amme ! "

Parhaat onnittelut myös muille
merkkipäiväänsä viettänei l le
sukuseuralaisille.

Vierailu-
mahdollisuudet
Vironperällä

]os tämän kesän lomareittisi
suuntautuu Lohjalle ja olet halukas
vierai lemaan Vironperän t i la l la
Kirkniemessä, Vironperän aukiolo-
ajat tänä kesänä ovat seuraavanlai-
set:

- Kaikille avoimet opastetut
yleisökierrokset lauant aina 1.9.7.,
26.7. ja 2.8. klo 13.30 alkaen.

- Opastettuja käyntejä ryhmil-
le maanantaisin, tiistaisin ja lauan-
taisin.

Sekä osallistumiset opastetuille
yleisökierroksille että ryhmäkäyn-
hi t  varataan Lohjan l iaupunl in
matkailupalvelukeskuksesta puh.
019-3691,309.

Paakkasen SanomaVtoimituskunta
PirkkoVahvelainen"
Vaanilantie 416, 08500 Lohia
puh. (019) 3642s8

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

AnnukkaHakkarainen,
Kaupinmäenpolku 9 A 2,
fl)4t()Helsinki
annukka.hakkarainen@tuokko.fi

KIRJAPAINOX KY VEIKKO HALLIKAINEN

2008Kirjoitcaja seuranaan yksi Marian lastenlapsista.


