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Joharures ja Kyllikki Virolainen Vironperän pihamaalla 1990luvu11a.

Johannes Virolainen - kaikkien aikojen karjalainen

Karjalalehti julisti kevättalvella 2009
lukijaäiinestyksen, jolla. etsittiin "Kaikkien
aikojen karjalaista". Aänestyksessä tuli
ylivoimaseksi ykköseksi sukuseuramme
edesmennyt entinen puheenjohtaja johan-
nes Virolainen.

Kaikkiaan 485 Karjala-lehden lukijaa
osallistui äiinestykseen ja äåiniä annettiin
noin viidellekymmenelle karjalaiselle.
]ohannes Viroilaiselle annettiin 139 äaintä.
Toiseksi tullut Veikko Vennamo sai 71 äåin-
tä. Kolmannelle siialle tuli Martti Ahtisaari
38 äiinellä ja neljånnelle ]uho Lallukka 29
äiinellä.

Ääinestettyjen joukossa oli karjalaisia
vaikuttajia hyvin erilaisilta eliimåinaloilta ja
eri aikakausilta. Mukana olivat mm. Aira
Samulin Riitta Uosukaineo Larin Parske,
Veikko Hakulineru Viljo Vesterinen, Armi
Ratia Unto Mononen.

Varmastikaan äåinestystulos ei ollut
kenellekiiiin suuri yllätyo niinpitkiin ja an-
siokkaan uran ]ohannes Virolainen Suomen
politiikassa teki. Håintä mvös arvostettiin
yli puoluerajojen ja moni muistaa håinet
taitavana ja aikaansaapana neuvottelijana.
Muistan hiinen ioskus sukuseuran iohtokun-
nan kokouksessa todenneen: "Mei'ka4alaisii
kannattaa ain jollokii antaa periks. Se o meil
helpompaa ko meil o laviamp luonto."

Meille sukuseuralaisille johannes oli
tietysti ennen muuta karjalainea yläsom-
meelainen ia arvostettu sukuseuralainen.
Karjalaisuus kulki kuin punaisena lankana
kaikessa toimirurassa läpi håinen el?imåinsä.
Monessa tehtävässäåin sotien jåilkeen hiin
oli karjalaisen kansan edustajana ja puo-
lestapuhujana.

f ohannes oli syntynyt ylä-sommeelai-
seksi ja sälytti yläsommeelaisuutensa elä-
miinsä loppuu4 saakka. Håinellä oli vahva
vläsommeelainen identiteetti, horiumaton
ia teeskentelemätön.' 

Kun ajattelen Johanneksen toimin-
taa sukuseuratyössä, tulee ensimmäsenä
asiana mieleen kannustavuus. Virolaisen
sukuseuran perustaminen vuonna 1983 oli
|ohanneksen ajatus. Käytåinnössä perusta-
mistyön tekivät håinen vaimonsa Kyllikki ja
serkkunsa Vappu Uronen, mutta ]ohannes
oli koko ajan taustalla auttamassa ja kan-
nustamassa.

Kun Paakkasen Sanomien julkaise-
minen aloitettiin vuonna 199{ }ohannes
oli alkutaipaleella toimituksen paras kan-
nustaja. |okaisen numeron ilmestymisen
jåilkeen toimittajan puhelin soi ja |ohannes
aloitti keskustelun: " Kyl ol taas nii hyvä
lehti...". Toki toimistuksessa tiedettiin että
joskus lehti oli parempL joskus huonompi,

mutta kyllä kannustus tuntui hyvåiltä ja
siivitti eteenpän.

Sukus-euramme kiittää Johannesta
lämpimistä muistoista, ioita meillä itse
kulläkin on hänestä tallella. Tunnemme
myös nöyrää ylpeyttä siitä, että sukuseu-
ralaisemme ja entinen puheenjohtajarnme,
yläsommeelainen ]ohannes Virolainen on
Kaikkien aikojen karjalainen.

Pirkko Vahvelainen
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Karjalaista ekumeniaa Lohjalla
Karjalan Liittq Lohjan Karjala-seura/

Lohjan seurakunta ja Helsingin ortodoksi-
sen seurakunnan Lohjan seurakuntakeskus
järjestivät yhdessä 14-15.3.2009 Lohjalla
hengelliset päivät. Niiden teemana oli Raa-
mattu hyviin eliimiin opastajana. Aiheeseen
liittyvä seminaari pidettiin Kanneljiirven
kansanopistoll4 jossa sitä pohdittiin kes-
kusteluryhmissä. Alustajina olivat Teemu
Sippo Riitta Pesonen ja Pekka Kaskinen.

Sunnuntaiaamuna pävien osaottajat
hakeutuivat Lohjan vanhaan kivikirkkooru
jossa alttaripalveluksen hoiti Pekka Kaski-
nen ja saarnasi Hannu Kilpelänen. Eläk-
keellä oleva piispa Voitto Huotari siunasi
kirkkoväen. ]umalanpalveluksen jälkeen
siirryttiin kulkueena sankarihaudalle,
jossa seppeleen laskua saapui seuraamaan
viitisenkymmentä harmaapäistä muiste-
lijaa. Sieltä siirryttiin kirkon seinustalla
olevalle patsaalle muistamaan Karjalaan
jääneitä vainajia.

Hengellisten päivien juhlaväki ko-
koontui Lohjan seurakuntakeskukseen
yhteiselle lounaalle. Talvisodan päätty-
mistä muisteltiin lounaan jälkeen pide-
tyssä juhlassa. Se aloitettiin Karjalaisten
laululla, jonka jälkeen Karjalan Liiton
Hengellisen toimikunnan puheenjohtaja,
teologian tohtori Hannu Kilpelåiinen avasi
tilaisuuden. Lohjan seurakunnan nuoret
esiintyivät kuorona ja kanteleryhmänä, ja
Lohjan kaupungin tervehdyksen esitti Irene
?yräväinen. Korkeasti Pyhitetty Karjalan ja
koko Suomen arkkipiispa Leo sai juhlaväen
mietteliääksi puhuessaan hyvän ja pahan
taistelusta ihmisessä ja korosti ekumenian
merkitystä ihmisten keskeisissä suhteissa.

Karjalan Liiton toiminnanjohtaja
Satu Hallenberg toi liiton tervehdyksen ja

Juhlanvieraita: vasemmalta Karjalan Liitontoiminnanjohtaja Satu Hallenberg,
emerituspiispa Voitto Huotari ja arkkipiispa l,eo.

esitti Lohja-Karjala seuralle ja erityisesti
juhlan järjestelyistä vastanneelle Pirkko
Siilille lämpimät kiitoksensa. Seuraavien
hengell isten päivien järjestämisviesti
luovutettiin mikkeliläisille. Lohjan Karja-
lakuoron esitysten jälkeen emerituspiispa

Voitto Huotari ja arkkipiispa Leo siunasivat
juhlakansan. Tilaisuus päätettiin yhteisesti
laulettuun virteen Siunaa ja varjele meitä.

Esa Vuoristo

Sukuseuramme perustai aj äsen
KYLLIKKI VIROLAINEN sai iäisyyskutsun

8. toukokuv:.az}}g.

L årnrnö llå Ig ilikkiå rnuistaen,
Virolaisen sukuseura

Sukuseuran edustajat varapuheenjohtaja Pekka Hämäläinen, Laura Virolainen ja

Raija Franssila laskivat sukuseuran kukat siunaustilaisuudessa 14.5.
Helsingin Vanhassa kirkossa.
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Karjala on perunapiirakoita
ja vihreitä niittyjä

Varhaisimmat muistoni karjalaisuu-
desta liittyvät puheeseen. Lapsuudesta
muistarL kuinka äitini puhui siskojensa
kanssa karjalan murteella. Soljuva puhe
kuulosti korvaan hauskalta. Olin kuiten-
kin niin pieni, että lähinnä ihmetteliq
mistä erilainen puhetyyli johtui. Nykyisin
kuuntelisin murretta ilolla mutta kuulen
sitäenää harvoin.

Mitä karjalaisuus on minulle? Pieniä
asioita. Perunapiirakat ja ruisleipätaikinan
tuoksu lapsuudesta. Mummon ja papan
peruja olevat huonekalut joihin on kaiver-
rettu nimikirjaimet. Muistot papan siskos-
ta joka aina tarjosi ruokaa enemmåin kuin
mitä olisin jaksanut syödä. Nykyäåin asun
Lappeenrannassa, jonka nykyrajaisessa
Suomessa kai edustaa karjalaisuutta. Itse en
ole yhdiståinyt Lappeenrantaa mitenkään
rajantakaiseen Karjalaan, aito karjalaisuus
on minulle jotain muuta. Mielikuvissani
Karjalassa on ainainen lämmin kesä, veh-
reät metsät ja vihreät niity! joilla lehmät
laiduntavat.

Kesåikuun alussa pääsen tes-taaman
mielikuvieni todenmukaisuutta, kun låih-
den ensimmäsen kerran isovanhempieni
jalanj:iljille Vuoksenrantaan. Eihän se ole
tietenkäåin sama asia; paikka on muuttu-
nut. Mutta kuitenkin uskon matkan aikana
tavoittavani pienen palan isovanhempieni
Karjalaa. Olen kerran käynyt Pietarissa
ja matkan aikana näin bussin ikkunasta
Antrean ja Terijoen seutuja. Maisemista
tuli surullinen olo, ennen niin hienot talot
olivat aivan rappiolla. Niin paljon surua
ovat saaneet kokea ne, joiden ne on täyty-
nyt jatliia.

Aitini puolelta juureni ovat Karja-
lassa, isäni suku puolestaan Koillismaalta
Kuusamosta. Olen paljonkin hahmottanut
itseäni iuurieni kautta. Olen yhdistelmä
karjalaisuutta hiimåiläisyyttä jå kuusamo-
laisuutta. Ne ovat kaikki vhtä tärkeitä osia
minua Sanotaaru että histåria ja juuret alka-
vat kiinnostaa ihmisiä kolmenkymmenen
ikävuoden tienoilla. Tiedän jonkin verran
karjalaisista juuristani, mutta en tarpeek-
si. Olen kiinnostunut öukujuuristani ja
yleisemmin Karjalan historiaan liittyvistä
asioist4 mutta en ole vielä saanut sysäystä
siihen, että aktiivisesti etsisin tietoaja pe-
rehtyisin asioihin. Tuleva kotiseutumatka
saattaa sellainen olla. Haluan paitsi omin
silmin nåihdä isovanhempieni kotipaikan
myös erityisesti kuulla tarinoita noista
paikoista ja sukuni historiasta.

Opiskelen kauppatieteitä Lappeen-
rannan teknillisessä yliopistoss4 joka jol-
lain tasolla ylläpitää perinnettä karjalaisena
yliopiston4 jonka paikka olisi ollut Viipu-
rissa. Pävittäin koulun seinillä olevat taulut
Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran
tarinasta muistuttavat miten asiat voisivat

olla. Olen päätynyt Lappeenrantaan sattu-
man oikusta mutta olisinko Viipuriss4 jos
se edelleen olisi Suomen?

Suurimpia surunaiheitani on ollut,
etten ehtinyt juurikaan tuntemaan isovan-
hempiani, jotka kuolivat minun ollessa
pieni. Tiimä koskee myös iso-vanhempiani
isåini puolelta.

Serkkuni Annukka kirjoitti aika-
naan tähän samaan lehteen ja mainitsi
juurettomuutensa. Minäkin koen itses-
säni tiettyä juurettomuutta. Asuin lähes
koko lapsuuteni ja kouluajan Sysmässåi, ja
koen sen kodikseni. Kuitenkin olen mvös
aina tuntenut itseni hieman irralliseisi
Sysmästä paikkakuntana. Ala-asteella
Svsmässä kaverini tutkivat keskinäisiä
sukulaissuhteitaao sitä kuka on kenenkin
pikkuserkku ja niin edelleen. Itselliini ei
ollut sukulaisia paikkakunnalla ja tunsin
oloni usein hieman ulkopuoliseksi. Toinen
läheinen paikka itselleni onKuusamo mut-
ta toisaafa en osaa kuvitella asuvani siellä,
ainakaan lopun elåimääni. Niin paljon kuin
nykyisessä asuinpaikassani viihdynkin"
on Lappeenrantakin vain pysähdyspaikka
ennen seuraavaa elåimåinvaihetta.

Olisinko yhtä juureton, jos Karjala

olisi vielä Suomen? Olisin syntynyt pai-
kass4 jossa myös isovanhempani olisivat
asuneet. Naapurissa olisi asunut sukulaisia.
Olisinko selkeäimmin sitoutunut paikkaa+
olisiko minulla kiinteåimpi kotiseutu?

Suvi Hannula

MERKKIPAIVIA
80-vuotta
on täyttänyt Lohjalla 29.5.2009
sukuseuralaisenune Elsa Lindroos
os. Sassi. Elsa kuuluu Eeva Urosen
sukuhaaraan. Hiin on Marja-Liisa
Sassin ja Pietari Sassin tytåir ja Eeva
Urosen t1'ttiirentytiir.

Sukuseuralaiset onrrittelevat Elsaa
låimpimästi!

"Sinulle kukkia
tåinäåin tahdomme tuoda.
Palio& paljon onnea
elåimääsi suoda."

Keitci ovat ndmd Nyblinin
v alokuv aamo s s a ikui s tetut
somat lapset ajalta ennen
sotia? Kuvan ornistaa Anja
Vuoristo os. Uronen. Anja
muis taa tiitins d kerto ne en,
ettci lapset ovat Porkansaaren
sukulaisia. Jos tunnista nömd
lapset, ole ystdvdllinen ja ota
yhteyud tdmdn lehden toimi-
tulcseen. Sieltci saat halutessasi
my ö s Anj an y htey stie dot.
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UUTISIA
Näytelmä Johannes
Vir-olaisen elämästä

Kesäiksi 2010 on valmisteilla nävtelmä
sukuseuramme entisen puheenjohtajan
foharmes Virolaisen elåimästä. Näytelmää
työstiimäåin on perustettu kiisikirjoitustyö-
ryhmä johon kuuluvat kirjailija-dosentti
Kirsti Marurinen, historioitsijadosentti Tyfti
Isohookana-Asurunaa sekii teatteriohjaaja-
dramaturgi Arto Myllåirinen.

Kerrotaan, että näytelmässä halutaan
kuvata "håinen elåimåinsä tarina Karialasta

valtakunnan päättäjåiksi" ja että "kiisikir-
joitus pohiaa historialliseen tutkimukseen
ja sisäpiirihaastatteluihin". Näytelmä esi-
tetäåin Helsingissä kesåillä 2010. Tuolloin
on kulunut 10 vuotta Johannes Virolaisen
kuolemasta.

Tåimlin enempää Paakkasen Sanomi-
en toimituksella ei ole vielä asiasta tietoa.
Kun esityspaikka ja -ajankohdat selviäväf
kerromme niistä tarkemmin. Sukuseuran
hallituksella on suunnitelmissa j2irjestää
sukuseuralaisille yhteinen teatteritapah-
tuma,

Sukuseuran tunnuskilpailu
Sukuseuran tunnuskilpailuun on

tåihåin mennessä saatu neljä hyvin mielen-
kiintoista ehdotusta. Sukuseuran hallitus
k?isittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan
keslikuussa.

Sukuseuran kotisivut
Sukuseuran kotisivujen suururittelu

etenee. Erkki Franssila on ollut asiassa
aktiivinen ja oli edellisessä hallituksen
kokouksessa esittelemåissä kotisivuien tar-
joamia mahdollisuuksia ja niihin liittyviä
haasteita.

Virolaisen sukuseuran

SUKUKOKOUS JA SUKUJUHLA
j ärj estetään Lohjan Kisakallion Urheiluopistolla 4- 5. heindku vte 2009 .

Sukukokouksen pitopaikka on Lohjalla Kisakallion Urheiluopisto,
Kisakalliontie284,,08360 Lohja, puhelin (Otl) :t 511, asiakaspalvelu@kisakallio.fi.

Päivien ohjelma:
Lauantai4.Tz
Yhdessä oloa Kanneljärven Liikuntaopiston mahdollisuuksista nautden. Kisakalliossa on mahdollisuus omatoimiseen
liikkumiseen ja ulkoiluun muun muasse luonto- ja tarinapolku, kiintorastiverkosto, veneiden ja kanootrien vuolraus
mahdollista, kuntosali, frisbeegolfrata, lautapelejä saa lainata vasaanotosta.

Mahdollisuus yöpymiseen 4.7. ennenvarsinaista sukukokousta: Kisakalliossa on mahdollisuus yöpymiseen, kahden
hengen huoneen hinta on 90 euroa, sisähäen aamiaisen, lisävuoteen hinta on 37 euroa.

Sunnuntai 5.7:
klo 11- 12 Ilmoittautuminen paikan päällä sekä ruokalippujen myynti. Kahvit ja voileipätarjoilu.
Klo 12- Sukukokous alkaa. Ennen kokouksen alkua esitys "Liikuntaa eri-ikiiisille".

Juhlapuheen pitää Reino Korpijaakko ja aiheena on "Kun karjalaiset rulivar Lohjalle".
Ko LL Lounas puffet-pöydästä

Osallistumismaksu on 23 euroa aikuiset jalapset 5-12vuotiaat l0 euroa. Maksu koostuu alkukahvista, lounaasta ja dlan
vuo&rasta.
Sitovat ilmoittautr miset 21.6.2009 mennessä Raija Franssilalle ; puh. 050 378 676L tai (09) 3856275 tai sähköposti: raija.

. Raijalta saat myös tarvittaessa Iisätietoja koskien sukukokousta ja juhlaa rai yöpymiscä Kisakalliossa.

Aio-ohje Kisakallion Urheiluopistolle :
Helsingin tai Turun suunnasra: moortoririe El8:a. Moottoritieltä pois Roution liirtymäsrä, nro 22 ja,läänny opasreiden
mukaise sti Kisakalliota kohti, matkaa on viele 4 km. Helsingin Munkkiniemestä on markaa 50 km ja Turusta 1 15 km.
Ajo-ohje Hyvinkää- Hanko tieltä:
Käänny Muijalan liirrymästä Hanko-Hyvinkää tieltä Tirkuun E I 8 moottoritielle . Aja E 18 moottoritie tä Tirrkua kohd
Roution liicymäCn (nro 22) jaajaopasteiden mukaan Kisakallioon.
Lohjan suunnastai
.LjaLohjan keskusasta tietä nro 1070 Sammatin suuntaan n. 3 km. Sammatintiellä on opasteet kohti E18 moottoritieti ja

Kisakalliota. Aja kohti moottoritietä noir,2,5 kilometriä ja juud ennen E18 tien liittymää käänny vasemmalle Kisakallion

opasteita seruaten. Matkaa on vielä 3 kilometriä, ensiksi Karnaistentietä ja sitten Kisakalliontietä Urheiluopiston pihaan.
Matka T-r,hjan keskustasta yhteensä noin 10 km.


