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Pipareiden paistamisella alkaa jo olla kiire. Tonttuia auttamassa Akseli ja Nella Franssila.

Onko joulu muuttunut yhteisöllisestä juhlasta
yhden perheen juhlaksi

Olemme Paakkasen Sanomien toimi-
tuksessa yrittiineet pitkin loppusyksyä saada
vähiin ilikkäämpiä sukulaisia muistelemaan
joulun viettoa erinen sotia suvun alkuperäsel-
lä kotipaikallaViipurin pitäjässä.Ylättävää ory
että monenkin jouluun liit$ät muistot ovat
melko vähäsiä ja hatariakin.

Joulupuu tuvan lattialla toki yleensä
muistetaan ia elävät krmitilät sen oksilla.

Jollekin on jåanyt mieleån jouluinen kirkko-
matka hevos$ydilläViipuriin, ihmisiä tupaten
täynnä olleeseen omaan maaseurakunnan
kirkkoon. Ja kaikki muistavat, että joulupävä-
nä ei saanut mennä Mään, ei edes kaikkein
lähimpään naapuriin. Täpaninpäivä puo-
lestaan oli varsinainen vierailupäivä. Silloin
lfidettijn joukolla liikkdelle ja loskus vähän
oitemmiillekin.

Mutta kun muistelu siirtly kylän yh-
teisiin joulujuhliin, muistot kirkastuvat ja
muistojen määrä lisääntyy. Kylän yhteisiä
joulujuhlia oli useitakin. Oli koululaisten kuu-
sijuhla nuorisoseuran kuusijuN4 marttojen
joulupuu, pyhäkoululaisten jor,rlupuu... Niissä
oLi ohjelmaa jos jonkinlaista. Oli tonttuja ja
keijuja, varjokuvaesifyksiä, kuvaelma tai peräti
näytelmä. Jaettiin huvipostia, saatiin omenoita
ja talkoilla leivoituja piparkakkuja ja pu1laa.

Miksi ihmiset muistavat paremmin
yhteiset jouiujutriat kuin perheen omat joulut?
OLisiko siihen aikaan, ennen sotia myös joulu
ollut, toisin kuin nyt, kyllin yhteinen juhla.
Tilaisuuksia valmisteltiin talkoilla. Ohjeknaa
suunniteltiin ja harjoiteltiin yhdessä. Kaikki
kyliiläsef jotka suinkin pystyiväf saapuivat
juhlaan. Myös joulu oli silloin hyvin sosiaa-

linen tapahtuma, juhla jonka riemut haluttiin
iakaa kv1iilästen kesken.
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ylenpalttisia kuin nyt. Kodin joulussa tdrkeintä
taisi silloin olla aito joulun sanoma, joulurauha

ia hiljentpninen. Yhteiset juhlat puolestaan
palvelivat lqylälästen halua kokoontua yhteen
joulunakin ja viettää yhdessä myös joulun
suurta juhlaa.

Lämmintä joulumieltä teille kaikille
Paakkasen Sanomien lukii oille.

PirkkoVahvelainen

Virolaisen Sukuseuran sukukokous ja sukutapaaminen
on viikonloppuna 4.-5, heinäkuuta 2OOg Lohjalla Kisakallion Urheiluopistolla.

Sukukokous ja sukujuhla pidetään sunnuntaina 5. heinäkuuta. Lauantai 4. heinäkuuta on ohjelmaltaan vapaaehtoinen
yhdessäolo-, liikunta ja ulkoilupäivä! Kisakalliossa on myös mahdollista yöpyä.

Seuraavassa Paakkasen Sanomien numerossa kerrotaan tarkemmin päivien ohjelmista ja niihin ilmoittautumisesta.
Tervetuloa Kisakallioon viettämään kesäistä viikonloppua ja tapaamaan sukulaisia.

Virolaisen sukuseuran johtokunta.

Lisätietoja sukutapaamisesta saat Raija Franssilalta puh. 09-3856275,050-3786 761, sähköposti: raija.franssila@kolumbus.fi
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]oulumuist oj a lap suusvuo silta

Lapsuuden jouluista en muista pal-
joakaary koska olin vasta viisivuotias, kun
liihdimme Karjalasta. Ainoa muisto on oike-
astaan vain äidin siivoaminen ja mummon
ruuanlaitto.Yeensä ne tehtiin vasta jouluaat-
tona. Jouluna oli aina lunta ja kova pakkanen.
Joulupävänä oli varsinainen joulu. Silloin ei
käyty kylässä. Mummo lauloi virsiä ja pävä
olipitkä jaikävä. Kinkku oli rasvainen jaminä
pyysin aina"tyhkää", koska en syönyt läskiä.
Täpanina vasta mentiin kylään ellei tullut
vieraita. Se oli oikein kyläilypäivä ja silloin oli
mukavaa. Ajeltiin hevosilla pitkin lglätietä ja
saatettiin jopa laulaa.

Raili tuossa muisteli lapsuuden jouluja
ja paljolti minunkin muistoni ovat saman-
laisia. Aloin ajatella tuota siivoamist4 joka
melkein aina jä jouluaatoksi. Miten ihmiset
ehtivät kaiken tehdä jouluaattona. Nykyisin
ei olisi mahdollista, että siivottaisiin vasta
;'ouluaattona. Sehiin tehdäiin v:ihintään viik-
koa ennen. Oli se joulunvietto vaatimatonta
ja köyhää verrattuna nylgajan prameileviin,
yltåilglläsnn jouluihin. Joulun sanoma tuli
kuitenkin esille kauniina ia puhtaana. Sellaisia
hetkiä kaipaan usein nfkyalan jouluihinkin.
Vaatimattomuudesta huolimatta se oli laosille
iiinnittävää, mieleenpainuvaa aikaa. Jo se, että
elåimänmeno poikkesi tavanomaisesta talven
harmaudesta oli eliimys, jota voi vuosiklim-
menien kuluttua vain haikailla.

Raili puhui tuossa kinkusta, mutta
mind enmuista, ettämeillä olisi ollut kinkkua.
Saattoihan sitä silti olla, vaikka en muistakaan.
Minä muistan vaary että jouluaattona tehtiin
uuniperunoita ja siinä päiillä paistui iso sian-
lihakimpale, joka kävi kinkusta. Joulupävänä
tehtiin karjalanpaistia, jota varmaan silloin
kutsuttiin joksikin pottilohkoksi. Muistini
mukaan se oli kuitenkin kuin karjalanpaistia.
Piirakoita leivotliin ja makeaa useaa sorttia.
Pullaa oli tietysti ja keltaista tuoksuvaa so-
kerikakku4 ja tietysti " seksTå", pikkuieipiä.
Mummo kutsui kaikkia pikkuleipiä"seksiksi".
Ilmeisesti keksistä juonnettu sana. En tiedä
oliko se yleisesti käytössä oleva san4 mutta me
ainakin Railin kanssa käyfimme sitä. Mummo
rakasti "seksiä". Vieliikin löytyy uusia sanoj4
kuten pilkkopiirakka josta Sassin Kaijaviime
kokouksessa kertoi. On aivan hyvä että ne
jäävät muistiin.

Joulupukin kiynnistä en muista juuri
mitiiiin. Mieleeni on jäiinyt hämiirä muistikuva
kuin ovesta olisi lentlinyt jokin pussi, jossa oli
paketteja. Tai sitten ne paketit olivat rappusilla.
Aina löytyivät, vaikka ulos ei olisi ollut mi-
täiin asiaa. Lahjat olivat hyvin vaatimattomia
itsetehtyjä leluj4 sukkia" lapasia, joita olisi
jouduttu muutenkin hankkimaan. Muistin
pohjalla kummittelee kuitenkin eräs jSoulu,
kun olimme kaikki Manniiassa Railin kotona
ja siellä seisoi oven suussa iso mies, jolla oli
pitkä musta takki ja jotakin naamalla. Takissa
sekä naamalla oli kawoja. Se on niin hämärd,
etten tiedä onko se totta. Minun on täytlmyt
olla aika pieni.

Eräs joululahja on järinyt mieleeni hyvin

Kuva onvuodelta 1937.

selvänä. Sain joulupukilta virkatun alusha-
meery raidoitefun, mutta pääväri oli punainen.
Helmaan jä sellainen pykiiläermus. En muista
koskaan omistaneeni mitäiin niin kaunista. Isä
liihti joulupävänä Marnilaan. Se oli sallittu4
koska he asuivat aivan naapurissa ja isiin äti ja
veli asuivat siellä. Minä tietysti juoksin perässä
alushame ylläni. Seisoin ovensuussa puulaa-
tikon vieressä ja nypläsin hameenhelmaa,
jotta alushame vilkahtaisi sieltä. Ei sitä voinut
suoraan sanoa. Lopulta mumno huomasi ja
alkoi siunailla ja lyödä käsiä yhteen."Herraisä
mitä siul Pirkko o siel hammee al?"Mummo
tuli ja nosti hameenhelmaa ja sitten se pävit-
teleminen alkoi. Siitä alkoi minun täydellinen
joulwd tai oikeastaan jatkui. Olihan se alkanut
jo alushameen tultua paketista.

Olemme yrittäneet yhdessä kaivella
muistimme lokeroita, mutta ei sieltä vaan
tunnu löyfyvän sellaista, että olisiko meillä
ollut joulupuuta minäkään jouluna. Vasta
viiliaikan4 kun asuimme jo Ollikass4 meiilä
oli joulupuu. Siihen tehtiin itse koristeita ja oli
siinä joku lgnttiläkin. Aikaisemmilta vuosilta
ei ole jälinyt muistikuvaa. Koskaan ei puhuttu
kuusest4 vaan se oli joulupuu.

KouLrn kuusijuhlat olivat mieleenpai-
nuvia.Väliaikana kåvimme Poriammin koulua
ja juhla oli siellä. Se alkoi aikaisin aamulla, kun
vielä oli pimeää. Kuin satumaahan olisi tullut,
kun astuimme luokkaan. Tuoksuva joulupuu
Is/nttilöineen tervehti meitä ensimmäiseksi.
Yksityiskohdat eivät juuri ole jääneet mie-
leeni, vaan kaikki se valo, kynttilät ja hyvät
tuoksut. Ihanat joululaulut soivat ja helisivät.
Kun yleensä oltiin talvisin vain pienen hrikun
varassa, niin se valo ja musiikki aivan mykis-
tiväf jiiivät sydåimeeni ja ovat soineet siellä
vuosikymmenien ajan.

Eräs yksityiskohta on jäänyt selvä-
nä mieleeni. ErääIlä ikäiselläni tytö1lä oti
ihmeellinen hame. Se oli vekkihame, sain
myöhemmin kuulla mutta f;rttö sanoi, että se
oli haitarihame. Minusta se oli ihana. Sen jåil-
keen kinusin ja manguin ädiltåi että minuile

on myös saatava haitarihame. Kaikki päättyy
kuitenkin aikanaan, kuten ne juhlatkin. Aamu
valkeni jo valjun4 kun lähdimme kotiinvähän
pettpeissä tulnelmissa.

Minä en muista noin selvästi Porlammin
joulujuhlaa kuin Raili. Muistan vain sery kun
äti ompeli rninulle talvitakkia vielä samana
aamuna/ kun kuusijutrla oli. Tuli se valmiiksi,
mutta kiire vei varmastikin joulutunnelman.
Minua harmitti kaiken lisiiksi se, että takki
tehtiin jostakin vanhasta kankaasta, jossa oli
jotakin kirjoitusta ja se jiii niilgviin. Se tosin
jä etuliepeen sisälle, ettei se toki päälle nä-
loTnyt, mutta tiesin sen kuitenkin itse.Varoin
laittamasta takkia naulaan niiry ettei se vaan
jäsi n2il<yvile, eikä vilahtaisi liikkuessa. Siihen
aikaankin lapset olivat hyvin kiirkkätä kiusaa-
maan toisiaan. On sitä koulu-kiusaamistakin
ollut aina. Ehkä sen vuoksi en muista mitään
koko ihanasta joulujuhlasta.

Sensijaan muistin pohjalla välkkyy
toinen joulujuhla. Se oli jo ennen talvisota4
koska se oli meidåin kyliin koululla tai sitten
seuratalolla. En tiedä kummallako. Selvää
muistikuvaa minulla ei ole mistään. Aivan kuh
olisin ollut käväsemässä iossakin satumaassa
tai kuin se olisi ollut unta. Muistan vain valot,
Ismttilät ja tuoksut ja tonttujen ja keijujen
karkelot lumisessa metsässä kuin satumaassa.
Se on säilynyt mielessäni vuosikyrnmeniä.
Vaikka muistot ovatkin ajan kultaamia, niin
on hyvä, että niitä on , myös vähemmän haus-
koja. Aika pehmentää niitäkin ja ne saattavat
muuttua ajan kuluessa ihan siedettäviksi, jopa
hauskoiksi.

Pirkko Juselius
Raili Renfors
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Pikkupojan muistoja entisestä kotilylästä
Eräänä lumisena marraskuun lopun

maanantaiaamuna sain viettää hetken Paavo
Urosen kanssa ja kuunnella hänen muisto-
jansa entisestä kotikylästä javähän sen jdlkei-

sestäkin elämästä. Noiden muistojen parissa
pääsin minäkin hetkeksi osaksi pikkupojan
eiämääYäsom-meessa.

Paavo Uronen syntyi maanviljeliiä
Aleksanteri Urosen ja Aino os. Nikkoian
perheeseen 16. lokakuuta vuonna 1938.
Ensimmäisen evakkotiensä Paavo teki pä-
rekorissa ollen vasta reilun lrroden ikäinen.
Kun tuli aika palata takaisin kotiiry oli Paavo
jo sen ikänen, että muistot ylettävät sinne.
Sodan jalkoihin jdäneeseen kotiin palaaminen
oli jännittävää aikaa pikkupojalle. Perheen
kotitalo oli välirauhan aikana siirretty Por-
lammin ky1ä:in ja alkuaika kotiin palaamisen

iälkeen asuttiin saunassa. Myös navetta o1i
sziilyn).t ehjiinä. Kotitalolle rakennettiin uu-
det perustat ja se siirreftiin takaisin tuttuun
pihapiiriin. Pieniä yksittäsiäkin muistoja on
mieleen jään1t. Paavo muistaa maistaneensa
näkkileipää ensimmäsen kerran suomalaisen
sotilaan tarjoamana. Kotiseutu sisiilsi myös
vaaroja sodan jäljiltä. Paavo 1öysi kerran
veljensä Reinon kanssa räjähtämättömän
käsikranaatin metsästä ja he toivat sen kotiin.
Onneksi Erkki-serkku sattui olemaan lomalla
armeijasta ja juuri kylässä. Erkki huomasi
pikkupoikien vaaratilanteery otti käsikranaatin
heiltä pois ja räjä1.tti sen vaarattomaksi. Paavo
myös muistaa kåyneensä virpomassa Pekka ja

Vilhelmiina Virolaisen luona. Pekka ja Vi1he1 -
mrina ol ivat Paavon kummeja.

Toinen evakkotie alkoi myös 5-r,r,rotiaan
Paavon osalta kesäkuussa 1944.Koti oli iätet-
tävä ja määränpäiiksi tuli uivilan Harjunpäd,
jossa Paavo aloitli koulutiensä syksyllä 1945.
Perhe asui nrkoushuoneella, kun tilaa ei muu-
aita löyqmyt. Paavo kertoi ätinsä epälleen
tulisiko jom-mastakummasta pojasta pappr,
kun he nukkuivat yönsä saamastuolissa. Niin
ei kuitenkaan käyryt. Evakkotiellä Paavon
perhe päätyr lopulta Lohja1le.

Paavo on tehnlt kunnioitettavan uran
tieteen saralla. H:in jäi eläkkeelle TeknilLisen
korkeakoulun rehtorin virasta uronna 2003.
Ehkä juuri kiireinen ura on pitänyt Paavon
poissa juuriltaan ja vasta viime aikoina omat
juuret ovat alkaneet todella kiinnostaa. Hän
ei o1e käynytYäsommeessa sen jälkeen, kun
pikkupoikana sieltä joutui lähtemäiin, mutta
matka sinne on haaveissa. Paavo kirioittaa
muistelmiaan omien lasten ja lastenlasten
käyttöön ja sukututkimuksen aloittaminen
on harkirnassa.

Muistojen jälkeen puheemme siirfyy
karia-laisuuteen vleensä. Paavo ei koe h.rlleensa
syrjityksi evakkotaustansa takia koskaan. Eikä
tausta ole muutakaan negatiivista tuonut elä-
mään. USA:n vuotena hän koki saavansa ios-
kus h1väntahtoista sääliä kun kertoi tarinaan-
sa ihmisille. Luonteensa puolestakaan Paavo
ei kuulu tylpilliseen karjalaiseen laatuun. Kun
kyselen hieman enemmdn, saan vihiä siitä että
ehkä niitä kaqalaisia luoteenpiirteitä slttenkin

Aino ja Lydia (Jronen lapsineen sek(i Martta Kuntun perhe evakkoaikana Putkilah-
della. Takana vqs. Mqrtta Kunttu, Lydia, Aino ja Anja Uronen. Keskirivissci vas.
Katariina Kiriloff, Anni Nikkola, Eila ja Maila Kunttu. Edesscivas. Erkki (Jronen sekci
veljekset Reino ja Paavo Uronen.

lö1t11i. Ne ovat vaan hieman piilossa. Rauhal-
lisen kuoren alta löytry sovitteleva ja valois4
elämään myönteisesti suhtautuva optimisti
siis perikarjalainen luorrre.

Paavo Uronen tä1tti 16. lokakuuta kun-
nioitettavat 70 r'uotta. Sukuseura onnittelee
sarkaria.

Annukka Hakkarainen

P a av o Uronen I empituo lis s a an
kotona Munkkini em es s d I oppw uo dest a
2008.
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Joulupukin porotkatoavat

|ouluaattoon oli enää kaksi viikkoa.
Tontuilla oli valtava kiire. Sinä päviinä pajan
la\'antekokone hajosi. Tontut olivat pulas-
sa! Samana yönä katosi Petteri Punakuono
kumppaneineen. Aamulla joulupukki lähti
ruokkimaan poroja. Joulupukki tajusi että
porot oli varastettu. Mitä nyt tehdään? Tontut
olivat kutsuneet kone-koriaaiaksi naamioi-
tuneen roislon, joka oli ryösiäny'l porol, ia
tuhonnut lahjantekokoneen. Asunsa turvin
varas pääsi sisään, ja meni tutkimaan konetta.
Tämä on niin viallinen, että minun on vietävä
se korjaamolleni, varas valehteli. Niin hän
lzihti lahiantekokone mukanaan. Jouluaattoon
oli jäljellä viikko ia kolme pävää.

Tunnin kuluttua koriaaian lähdöstä
lcnbtu firkjslelijä oivalsi että jospa konekor-
jaaja ei ollut edes aloittelijavaan pahantekijä.
Pukki lähetti viipyrnättä joukon tonttuja pe-
rään.Vartin aikana tontut olivat kuin olivatkin
saaneet ryövärin kiinni, oksista ja ruo'oista
tehdyllä tonttu-kelkoil1a. Tontut toivat hui-
jarin Joulupukin luo. Pukki kysyi huijarilta:
Mikäs olet miehiäsi? Paljasta heti porojen
oiilooaikka! Tontut huutavat kuorossa. Porot
övat-piilopaikkani kellarissa, roisto kertoo.
Onko tuo totta? Ai niinl Missä piilosi on?
Kysyi Ton ttularmo. Se on lso Metsän lardalla,
roisto mutisee nolona.Tontut! Lähetkää hetil
Tonttujoukko ottaa kelkat ja lähtee matkaan.
Porot lö)t)'vät hy1ät1n kartanon keliarista. Nyt
porot ovat tallella ja huijari vankilassa. Tontut
ovat kutsuneet oikean konekorjaajan korjaa-
maan lahjantekokoneen. Joulu on pelastettu!
Sen pituinen se.

Vi1le Miiki

Tämän joulutar inan kir jo i  t ta ja ol i
tekstin tehdessään 8-urotias. Nyt hän on
10-vuotias ja koulussa 4. 1uokalla.Ville kuuiuu
MikkoVirolaisen sukuhaaraan. Hänen äitinsä
on Sari Mäki o.s.Virolainen ja ukki on Erkki
Virolainen Lappeenrannasta. Villen perhe
asuu Helsineissä.

"Hiljaa, hiljaa
joulun kellot

kajahtaa. "

Jouluiloa
ja

Onnellista Alkavaa Vuotta
kaikille

Virolaisen Sukuseuran
jcisenille!

Virolaisen sukuseuran tunnuksen
suunnittelukilpailu j atkuu

Olemme saaneet muutamia hyviä ehdotuksia sukuseuran tunnukseksi, mutta
lisää ehdotuksia kaivataan.

Suvun elämään on liittynyt vuosisatojen ajan maanviljely ja karjanhoito sekä
elannon saaminen maasta ja luonnosta. Sen selkeänä tukipilarina on karjalaisuus
sen kaikkine ominaisuuksineen. Suurimpana käännekohtana voidaan pitää sotaa
ja sitä seurannutta pakkomuuttoa pois kotiseudulta. Huolimatta kohtalosta karja-
Iaisuus elää edelleen vahvana meissä.

Tätä kaikkea kuvaamaan julistetaan sukuseuran tunnuksen suunnittelukil-
pailu. Tunnuksen tulee olla selkeäja pelkistetty. Paras kilpailuehdotus palkitaan.
Sukuseuran hallitus valitsee lopullisen tunnuksen.

Ehdotukset tulee toimittaa maaliskuun 2009 loppuun mennessä Annukka
Hakkaraiselle annukka.hakkarainen@tuokko.fi tai postilla Kaupinmäenpolku 9 A
2,OO44O Helsinki.

P os tikor tti Martta We nde I i n

Sandra ja Ville Mtiki kescillci 2008 Tanskan Legolandissa
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Paakkasen Sanom atltoim ituskunta
Pirkko Vahvelainen,
Vaanilantie 416, 08500 Lohja
puh. (019) 3642s8

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

Annukka Hakkarainen,
Kaupinmäenpolku 9 A 2,
00440 Helsinki
annukka.hakkarainen@tuokko.fi
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