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Rakkaat sukuseuramme jäsenet, hyvät ystävät
Haluaisin palauttaa mieli inne viime

lcsän sukukokouLsessa esi in tuomiani
asioita vielä kerran. Seuramme sääntö-
jen mukaan Sukuseurar keskeisinä tavoit-
teina on selvittää suvun vaiheita ja histo-
r iaa,  vaal ia suvun per intei tä ja edistää
yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä
LesLuudessa. 5euramme toiminnan
peruskivenä on sen jäsenistö, te hyvät
lukijat.

läsenmäärässä ei sinällään ole ta-
pahtunut mitään dramaattisia muutoksia,
(mikå johtunee päåosin perhekunnittain
perittävästä jäsenmaksusta), mutta suku-
kokousten kävijämäärissä sen sijaan on
havaittavissa valitettava jatkuva laskeva
muutos. Jostain syystä enää ei ole sellais-
ta " imua" sukujuhl i in kuin aikornaan
Vironperällä pidettyyn ensimmäiseen tr-
laisuuteen.

Keskeisen ongelma on nuoriqon vå-
häinen kiinnostus sukuseuratoimintaan.
Samaa kokevat muutkin sukuseurat. Kiin-
nostus sukua kohtaan viriää yleensa vas-
ta eläkeiän kynnyksellä. Me joko hyväk-
svmme tämän tai alamme akti ivisesti et-
s iä tapoia nuorten jäsentem me
aktivoimiseen toiminnan jatkuvuuden tur-
vaamiseksi. Miettikääpå itse millä suku-
seuran kiinnostavuutta l isättäisiin koko
jäsenistöl lemme tai  kysvkää te omi l ta
"nuoriltanne" mikä heidät saisi tulemaan
mukaan. Väl i t täkåä saamanne palau te
seuran hall itukselle.

Kesän sukukokoukseen osall istu-
neet varmaankin muistavat että Suku-
seura on vihdoin s i i r tynyt  t iedo-
tuksessaan 2000 luvul le ju lkaisemal la
omat nett is ivustonsa. Löydätte ne
osoitteesta

http://suvut.genealogia.f i/virolaiset/
. Niiden avulla toivomme tavoittavamme

tyvät muistot ole vielä kaikilta osiltaan
kullattuja. Kaikista asioista ei ehkä edes
haluta vielä puhua. Tieto on kuitenkin nyt
v ie lä pääosrn olemassa ja Lcrrot tavissa
ni i tä aikoja eläneiden jäsentem me
omakohtaisina kokemuksina.

Hyvän joulun ja onnell isen uuden-
vuoden toivotuksin,

Varklu Virolainen

Talvisodan evakkoja matkallo kohti tuntemalonto. AlkuperAisen kuvan on tehnrt Erkki Tennu Unto
Seppdsen kirjaan Evskho. Yldsommeelaisten ja porlampilaisten talvisodan evakkoonliihdön koke-
muksista kerrolaon ttimdn Iehden sisdsi].]{illa.

en t is tä su u remman joukon
jäsenistöstämme ja monipuolistavamme
viestintäämme.

Kuten jo alussa maini ts in,
sääntöjemme mukaan sukuseuran tarkoi-
tuksena on selvittää suvun vaiheita ja his-
to aa. Tätä asiaa sukuseura on jo t:ihåin-
kin asti hoitanut erinomaisesti, tuottamalla
ja osallistumalla useiden sukumme histo,
daa kuvaavien teosten laadintaan. Niiden
avulla on saatu talletettua keskeiset osat
sukumme perintöä. Nykyisten sukupolvi-
en kannalta n'ro, io kirioitetuissa kirioissa,
kuvatul  asiat  ovdt kui tenlrn påäosin,  sa-
noisinko io "esihistoriall isia". Uskon että
heitä kiinnostaisi enemmän, heidän kan-
naltaan vielä jonkinlaista konkretiaa edus-
tavat isoäitien ia - isien tekemiset.

Ehdotankin sukuseural le uuden
sukuteoksen mietintää. Mietintää sellai-
sesta teoksesta, jossa tarkastelu keskit-
tyisi tuonne muutamiin, nyt jo yli puolen
vuosisadan takaisiin, sodanjälkeisiin vuo-
sikymmeniin ja sukummt' silloisiin kohta-
lo ih in.  \e aiat  qadttavat ol ld iossdin mie.
lessä vaikeitakin aikoja, eivätkä niihin liit-
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Yläsommeessa ja Porlammissa
Talvisodan alkuvaiheet

Tåinä syksynä, 30. marraskuuta hrli kulu-
neeksi tasan 70 vuotta siitä kun talvisota syttyi.
Me Virolaisen sukuseuraan kuuluvat suvut ja
perheet jouduimme silloin 70 vuotta sitten,
monien muiden sukujen tavoin keskelle maail-
manhistorian zuuria mullistuksia. Eliimii muuthri
eikä koskaan enää palannut ihan entiselleen.
Meistä hrli siirtolaisia.

jo kesällä 1939 ilmassa oli vahvoja vaa-
ran merlkejä. Kannasta ryhdyftiin yhii enemmiin
ja enemmän linnoittamaan. Pierri joukko vapaa-
ehtoisia l innoitustyömiehiä tul i  myös
Yläsommeeseen ja Porlampiin. Si l loin
kylåiliiisetkin alkoivatpohdiskella ettii "mitii Cis-
tä oikei hrllookaa". Mnkiiiinlaista zuurernpaa pel-
koa eikuitenkaan muisteta olleenilmassa. TVö
tä tehtiin ja elämää jatkeftiin eteenpäin tavitli-
seen tapaan.

Reservilåiiset Yläsomrneessa
Kun sitten venäläset 5. pävänä lokakuu-

ta esittivät Suomelle vaatimuksen neuvottelijoi-
den lähettämisestä Moskovaan Suomen halli-
tus katsoi väIftämättömåiksi kutsua rajaseudun
sotilaspiirien reserviläset palvelukseen.

Silloin Yäsommeen ja Porlammin kylä-
läisten elämä muuttui vht'äkkiä. Kvlään
majoitettiin 13. lokakuuta råserviläspataijoona
ErP 2, erillinen pataljoona 2. Pataljoona oli muo-
dostettu Viipurin ympäristön reserviläisistä.
Majoituspaikat olivat Keskikylän, Rönän,
Jaatispään, Viidermen numeron ja Kaarlepään
taloissa. Esikuntakomppania sijoiteftiin Keski-
kyliille ja pata$oonan esikunta Paakkasen taloon.
Yhteen taloon sijoitettiin yleensä 10-20 miestä,
talon koosta riippuen. Myös seuratalo ja koulu
olivat reservilästen maj oitustiloina.

ReseMliiispataljoonan hrlo kylään muut-
ti tietysti kylåin elämän kokonaan. Ensin ajatel-
tiin eitä "vietiks täs nytmitä työtä voip tehhä".
Mutta sitten eliimä taas tasaantui joksikin aikaa.
Pataljoonan miehet auttelivat vähän talon töis-
sä. Armeija antoi mielelläiin hevosia lainaksi
peltotöihin. Asioista keskusteltiin avoimesti ja
lqrkaan ei tuntunut tietiivän mihin suuntaan asiat
olivatkehitbrmässä.

Reserviläset tekivät kylässä olleessa.rn
linnoitustöitä. he tekivät Sotkoian varren
paalutukset ja etenivät saman ojan vartta kyläIle
p:iin. Hyrkiin peltojenkohdalle tehtiinkiviesteiä
ja siitä eteenpiiin puolustuslinja jatkui yli metsi-
en ja peltojen Honkojalle ja Autionjokeen.

ErP 2 oli Yläsommeessa runsaat kuusi
viikkoa, 1.3. lokakuuta - 27. marraskuuta väli-
sen ajan. Marraskuun loppupuolella ainakin up
seeritolivathyvin tietoisia siitä, että "nytrupe-
aa tapahtumaan". Pataljoonalle tuotiin lisää va-
rusteita, ammuksiakin jonkin verran.

Kun reserviläiset iltapävåinhiimåirissä 27.
marraskuuta lähtivätYläsommeesta, kylä tuntui
jäävän kuin autioiksi ja kylåiläset jonkinlaiseen
pys:ihdyksen tilaan. Ei osattu muuta kuin odot-
taa. Eikä odotus pitkä ollutkaan. Jo koknen päi-
vän kuluttua 30. marraskuuta, alkoi talvisota.

Heti samana pävänä, kun sota alkoi, len-
tokoneet alkoivat jyrätä yli Porlammin ja
Yläsommeen kylän. Ne olivat matkalla pommit-
tamaanVnpuria.

Evakkoonlähtö
Ensimmäinen evakkoon lähtö

Yäsommeesta ja Porlammista tapahtui itsenä-
syyspävänä 6. joulukuuta 1939. Silloin lähtivät
lapaet äteineen" varihat ja huonokuntoiset kytä-
låiiset Tåimä låihtötapahtuikovallakiireellä" mut-
takuitenkin organisoidusti. Suojeluskuntalainen
kiersi kylissä talosta taloon ilmoittamassa, että
nyt on lähdettävä. Osa lähtijöistä sai määräyk-
sen mennä Alasommeen asemalle, osa Nuoraan
asemalle. Asemalla piti olla samana pävänä kel-
lo neljältä iltapäivällä. Siellä piti jäädä odotta-
maan junaa. Sillä päåistäisiin eteenpäin.

Vaikka reserviläisten kuuden viikon
oleskelu ja työskentely kylässä oli varmasti
havahduttanut jokaisen kyliiläsen, tuntui ettei
lähttiön siftenkåiän oltu varauduttu. Muutamaa
päivää aikaisemmin Oli Yläsommeeseen sekä
Porlampiin jo tullut rajapiäjistii Kuolemajåiweltii

iaUudeltakirkoltakarjalaumojahoitajineeru Niille
järjestettiin levähdyssuojia, vettä ja ruokaa.
Mutta hrntui, eftä silti eläteltiin toivoa: "tuski mei
täst mihikää huolii lähtii".

Mutta kun itsenäsyyspävä koitti, lähtö-
kåisky tuli ja liihdettävä oli. Kussakin perheessä
haaliJtiin mukaan mitåi parhaaksi nåihtiin. Ohje
kuului, että vaihtovaatetta ja evästä otetaan lah-
denviikon tarvetta varten ja jokainenottaa sel-
laiset kantamukset, mitkii itse jaksaa kantaa.

Alkoi kiivas varustautuminen matkaan.
Leivottiin, jos suinkin kerittiin. Lihatiinusta ha-
ettiiniso lihanpalauuniinkypsymiiåin Kunlåihtö
tapahtui niinnopeasti, aina ei osattu oftaaniitä
kaikkein tärkeimpiä tavaroita matkaan t apsille.
kinpakaftiinpienetreput selkiiiinja niihin useim-
mitenvaatetta. Muistaapa joku pieni liihtijii, ettåi
hänen koulureppuunsa äiti pakkasi perheen
hopealusikat.

Niin Alasommeen kuin Nuoraankin ase-
malle oli monella kyläläsellä useamman kilo-
metrin matka. Tämä matka taitettiin hevoskw-
dillä. Kotiin vielä jääneet perheen jäsenet ja su-
kulaiset kuljettivat ja saattelivat lähtijät
myyskyineenmatkaanluntaoliniinpaljorl å1ii
hevosten oli paikka paikoin vaikea päästä etem-
påiin

Kun perheessä oli useampia pieniä lap-
sia lähtötunhritietystiliihesrnådottomalta. hrga
Kemppi muistaa miten hänen ätinsä sanoi:'Mie
en låihe nåiihe kans mihikää". Mufta lähdettävä
oli. Mikäåin ei auttanut. Ja niin hrgan äti määräsi
tarkkaan kuka pitää ketåikin kiidestä ja kuka toi-
sella kiidellii ädin taklnlrclmasta ja kumpaakaan
kättä ei saa irrottaa, ei missään olosuhteissa.
ÄiaiUa oh itsellään pienimmäisensä, ihan
kapalolapsi sylissäiin.

Kaikkein vanhirnmat låihtijät ottivat asian
myös hyvin raskaasti. Varmasti he olivat huo-
lissaan jo omasta jaksamisestaan. Viidennen
numeron KuntunMikko kuuluu monesti mat-
kan aikana pävitelleen: "Miks mie tärrne läksin"
miks mie en jäåint koftii?" Jåirveläsen murunon
taas muistetaan toderrneen: "On se kuitekii hwä
et vaija kerkes kuolla. Mie en ois mitekää såant
hiinlä uskomaa, et koti pittiiä jättiiä."

Lasten tunteet tunfuivat vaihdelleen. Jot-
kut kertoivat olleensa innoissaan ja odottaneen-
sa suurta seikkailua. Merurään jonnekin kauas,

suureen kaupunkiin ja kahden viikon kuluttua
palataan kotiin. Hätää ei ole, kun äti on mukana
jamummo.Jos äti itse olikovinhermostunut ja
peloissaan, se tietysti tarttui lapsiin janåimåikin
herrrrosfuivat

Ihan lupausten mukaan neljåiltä iltapävåil-
lä juna ei tainnut hrlla asemalle, koska moni läh-
tijämuista4 että asernalla olivaltavasti ihmisiä ja
oli kylmä ja odotettiin ja odotettiin ja tlihyiltiin
junan tulozuuntaan. Pimeäiikin oli sillä aseman
valaistuksena oli vain myrskylyhty. Sitten niih-
tiin pimeyden keskellä veturin ääriviivat ja siel-
tä tuli juna olemattoman vähäisillä valoilla ja

lä:*rj"tt.lla 
vauhdilla, kuin hiipien kohti

Luultavasti junaan oli kytketfy erilaisia
vaunuja. Suurin osa mukana olleista muistaa, ettii
var,rnut olivat hiirkävaunuja, joissa oli olkia latti-
alla. Joissain vaunuissa oli yksinkertaiset laverit
ja joissainoli puilla lämmitettävä kamiina. Tar-
peet tehtiin åimpäriin, mikä sitten tyhjennettiin
vaunun ovenraosta. |oku muista4 effämatkaan
lähdettiinpostivaurmssa ja ihanmuutamatmuis-
tavattaittaneensa taivalta perätihenkilii,vaunussa.

Juna pysåihtyi joskus pitemmiksl joskus
lyhyemmiksi ajoiksi. foskus komenneftiin kaik-
ki ulos ilmahälyfyksen takia ja taas kaikki takai-
sin samaan junaan ja eteenpäin. Matkaa tehtiin
muistikuvien mukaan useampia päviä kunnes
vihdoin oltiin Jyväskylässä. Siellä kuorma-au-
tot olivat odottamassa ja veivätYläsommeen ja
Porlamrnin evakot eri kohteisiin Korpilahdm ja
Muuramen seuduille.

Kun kylien ensimmiiiset evakot läksivät
itsenäsyyspäivänä, kylät eivät suinkaan vielä
tyhjentryneet. Karja hoitajineen jä edelleen ky-
läåin ja samoin liruroitustöissä kylåin ulkopuolel-
la käyneet nuoret miehet ja vanhat miehet.

Karjan evakuointipäivä oli melko pian,
11. joulukuuta. Lehmien ajaminen asemalle ei
ollut sekään mikään helppo tehtävä. Eniten pe-
lättiin sitä että jos ajomatkan aikana ilmestyy
taivaalle vihollisten koneit4 joku lehmistä saat-
taa pelästyä niin, että ryntää tieltä tumihankeen.
Lunta kun oliniin paljon, että lehmienpelasta-
minen hangesta pois oli täysin mahdotonta.
Vaikka sydåintä kuinka såirki sinne ne oli jäteftä-
vä. Onneksi nätä tapauksia oli vain muutama.

Linnoitustöihin jääneet miehet asuivat
kotikylissä vielä vähän aikaa Joulun jälkeenkin.
Sitten heille tuli tieto, että nyt tulee juna
Alasommeen asemalle ja siihen he hevosineen
pääsevät. Sellaista junaa ei kuitenkaan koskaan
hrllut ja niin he päättivät lähteä matkaanhevos-
pelillä. Tiedetiiiia ettiiiotkutniiistii miehistii ajoi-
vat hevosella koko matkan Korpilahdelle ja
Muurameenasti.

Tiimiin jiilkeen Yläsomeen ja Porlammin
omista ihmisistä kyliin jäi enää muutama nuori
suojeluskuntaläinen. He asuivat osur:skaupall4
pitivät puhelinpävystystä ja evakuoivat talojen
suurempaa irtaimistoa.

Nyt 70 vuotta myöhemmiq joulukuun
5. pävåinä Yäsomeen ja Porlammin nuoriso-
seura järjesti Lohjan kirjaston jämefelt-salissa
Muistojen iltapävän. Siellä vuoden 1939 tapah-
tumissa mukana olleet muistelivat millaista se
oli, kun koti$lä ensimmäisen kerran iouduttiin
iättiimiiiin

Pirkko Vahvelainen

Kuvat kuvaliitteessä sivulla 5
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Suku kokoontui yhteen perinteisesti heinäkuussa Lohj alla
Virolaisen sukuseuran järjestyksessäiin

14. sukukokous ja sukujuhla järjestettiin sun-
nuntaina 5. heinåikuuta 2009 Lohian Kisakallion
urheiluopistolla. Paikalle saapui 69 suku-
seuralaista vieraineen. Kesäsää ei suosinut
sukujuhlijoita, mutta se ei haitannut sisällä
vietettyjä juhlia. Alun perin kaksipäiväisiksi
suunnitellut juhlat jäivät yhden päivän mit-
taisiksi lauantain osallistujakadon takia.

'Ai siehä se oot, mite mukava nähhä!"
Sururuntain juhla aloitettiin kello 11 il-

moittautumisella ja ruokalippujen myynnillä
nauttien samalla kahvia ja voileipiä. Tavattiin
vanhoja tuttuja ja vaihdettiin kuulumisia sit-
ten viime taoaamisen. Iloinen puheensorina
ehti jo täyttää kahvittelutilan kunnes oli aika
aloittaa varsinainen sukukokous kello 12.

Tervefuloa sukujuhlaan

Seuramme puheenjohtaja Markku Vi-
rolainen piti tervetuliaispuheen. Hiin kävi pu-
heessaan läpi seuramme sukujuhlien histori-
aa ja pohti tulevaisuutta. Sukujuhlien osanot-
taja määrässä on tapahtunut romahdus sit-
ten ensimmäisten Vironperällä vietettyjen
iuhlien. Tulevaisuuden haasteeksi Markku
Virolainen nimesi nuorten saamisen mukaan
toimintaan ja tiedotuksen piiriin. Josta ison
harppauksen olemme jo ottaneet avaamalla
omat kotisivut. Lisäksi puheenjohtaja heitti
kiinnostavan haasteen uudelle iohtokururalle.
Hänen mielestään ol is i  a ika alkaa
dokumentoimaan aikaa sotien jälkeen. "His-
toria on vielä kirjoitettavissa alkuperäisestä
lähteestä", hän totesi.

Sukuseuran kotisivuj en esittely

Varsinaisen kokouksen iälkeen Erkki
Franssila esitteli sukuseuran uudet kotisivut.
Kotisivut lövtwät osoitteesta:

http://iuvut. genealogia.filvirolaiset/
Sivuilta löytyy monipuolista tietoa

sukuseurastamme ja muun muassa Paakka-
sen Sanomien julkaisut vuodesta 2002 lähti-
en.

Juhlapuhe

Juhlapuheen piti Reino Korpijaakko.
Hiin kertoi elävästi ajasta, kun karjalaiset saa-
puivat Lohjalle. Ensimmäiset Virolaisen su-
vun jäsenet saapuivat Lohjalle vuonna 1946
ja heitä saapui sen jälkeen yhteensä 7 vuo-
den ajan. Pika-asutus laki avusti karjalaisia
oerheitä saamaan uuden kodin ia heitä asu-
ietti in mm. Paloniemen kartanbn alueelle.
Tulleisiin suhtauduttiin Korpijaakon mukaan
Lohjalla ihmeellisen hyvin. Nuivaa suhtautu-
mista esiintyi jonkin verran varsinkin van-
hemman polven keskuudessa, joka ei ollut
palvellut rintamalla. Katkeruuttakin oli, Korpi-
jaakon mukaan ruotsinkieliset eivät joutuneet
luovuttamaan maitansa pika-asutuslain pii-
riin ollenkaan. "Karjalaiset tytöt meni hyvin
kaupaksi", totesi Korpijaakko puheensa lopuk-
si seurauksena yleisöön levinnyt naurunre-
makka.

Annukka Hakkarainen

Sukuseurankokous
Puheen jälkeenpidettiinvarsinainenkokous. Sukuseuranhallituksen jäseniksi
valittiin seuraavalle kahden vuoden pituiselle toimikaudelle seuraavat jäsenet:

Sutcuhaara Varsinainenjäsen Henk.kohtvarajäsen

AnnaPorkan EilaMoilanen KerttuSilvonen
Eeva Urosen PaavoUronen GretaKunttu
AatamiVirolaisen RaijaFranssila KaijaVirolainen
MattiVirolaisen AnnukkaHakkarainenMinnaEteliimäki
MikkoVirolaisen MarkkuVirolainen RiittaVirolainen
AnnaUrosen PekkaHämälåiinen Maria Kosonen
Paavo Virolaisen Raijaloutseno HilkkaHyrkkö
MariaSofiaSassin PerftiKunttu AiriViinikainen
SalomonVirolaisen RiittaVihersaari JariAuvinen
Paavo Mannin ja Antti
KuntunjiilkeHlet LeenaKoppinen liroKoppinen

Puheenjohtajaksi kokous valitsi toiselle kaudelleenMarkkuVirolaisen.Sihteeri-
näjatkaaRnijaFranssila jarahastonhoitajanaRiitta%hersaari.Kokoushyviiksyitoiminta-
suunnitelman toimikaudelle 2009-201 1 . Suunnitelma on nåihtävissä seuraavalla sivulla.
Sukuseuran seuraava kokous päätettiinpidettäviiksi heinåikuussa 2011.
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Viroluisen suku-
seuran toiminta-
suunnitelmu toimi-
kuudelle 2009-2011
' Sukuseuran lehti Paqkkqsen
Sanomat ilmestyy kahdesti vuodes sa,
yhteensci neljä (4) Iehteri.

' Teatterimatka Helsinkiin kesrillä
20 I 0 katsomaan ntiytelmiiri Johannes
V i rol ai sen el timtin työ s tä.

' Sukuseuran kotisivujen edelleen
kehitttiminen.

' Hallitus luisittelee edelleen suvun
tunnuskilpailun ehdotulcsia jq ryhy
hyö dynt timti än ni i t ii.

' Hallitus ryhtyy kertirimtiän
muistitietoa sukuseuralaisten sodan-
jälkeisestri historiasta, erityisesti
I 940-I 950-luvuilta.

' Hallitus ryhtyy toimenpiteisiin
j äsenmalrsuj en perimisen tehostami-
sel<si. Tqvoitteena on vähinttirin 220
j tisenmaksun malcs aj aa.

' Hallitus ehdottaa, ettti kestilki
20 1 0 tehdririn suku/kotiseutumatka
Yl ci s ommee s e en, ehlcri matkq
Kannalrselle ja Yalamoon.

' Seuraava sukukokous pidetririn
kestillti 2011 heintikuun toisena
sunnuntaina.

Sukuseuran koti-
sivut on avattu
osoitteessa:

http : //suv u t. ge ne al og i a."fi /v i r o I ai s e t /

Hallituksen uudet
jäsenet esittäytyvät

Sukuseuran hallitukseen valittiin
heinäkuus s s kalcsi uutta j ris entä.
Jrisenet esittriytyvrit seuraavass a :

Olen Otto Kuntun ja Lempi os. Ku-
parisen nuorin lapsi. Isä on.Ylä-Sommeen
Katajamäen vanhin poika. Aiti syntyi Vii-
purin kaupungissa. Koen itse olevani kar-
jalainen sukujuuriltani, en pakolaisen tai
siirtokarjalaisen perillinen. Alakoulussa
opettaja pyysi ottamaan huomioon, että
kirjoittaisin suomea, en ymmärtänyt mitä
tarkoitettiin. Ryssåiksi joku tunnisti, mutta
Paloniemessä oli silloin lastenkoti, ioten
huomasin, että asiat eivät ole minulla niin
huonosti, kun minulla on sentään äiti ia
isä.

Tavattuani mieheni hän kertoi, että
aina kun mennään sinun kotiin alat pu-
hua jotenkin oudosti. Ei mennyt paljon ai-
kaa, kun hänkin alkoi puhua oudosti. Kun
on syntynyt suureen sukuury niinkoen sen
voimavaran4 koska pohjimmiltaan ihmi-
nen on laumanjäsen. On hyvä kuulua su-
kuun, jolla samat geenit ja samaa tarkoit-
tava kieli eli tietää onko vihta vai vasta.
Sukuseuralle olen kiitollinen, sillä monet
matkat svnnvinseudulle ovat avanneet
arvoituksän sinne iääneeseen kotiin. Eikä
olleenkaan miliään vähäpätöinen
kaipauksen kohde.

Teen työtä Lohjan kaupungin ter-
vevskeskuksessa ia osallistun veteraani-
en kuntoutuksen järjestämiseen. Siellä
tapaan näitä Karjalan puolustajia, jotka
voittivat meille Suomen kuitenkiru vaikka
karjala jäikin rajan taakse. Nyt olen pääs-
syt sukuseuran hallituksen jäseneksi Paa-
vo Marurin ia Antti Kuntun iälkeläisenä,
joten pyrin iäyttämään tehtävän.

Turmelmallista Joulua kaikille

Leena Koppinen,
iak@saunalahti. fi puh 019-339439

Olen Anna-Liisa os. Virolaisen ia
Jooseppi Kallosen tyttären Marjutin rytär.
Isäni puolelta juureni ovat Keski-Suomes-
sa. Jostain syystä olen saanut suuren kiin-
nostuksen historiaa ja omia juuriani koh-
taan, varsinkin niitä karjalaisia- Siksi olen
io muutaman vuoden ollut mukana teke-
hässä Paakkasen Sanomia ja nyt myös
sain luottamustehtävän sukuseuran hal-
lituksessa. Pohdin iuurieni merkitystä io
aiemmassa Paakkasen Sanomien humi:-
rcssa (212007).

Yritän tehdä parhaani nuoremman
sukupolven saamiseksi mukaan
sukuseuramme toimintaan minkä väli-
matka antaa myöder; sillä asun Nokialla.
Työskentelen taloushallinnon konsulttina
keskisuuressa perheyhtiössä Tampereel-
la.

Joulunodotus terveisin,
Annukka Hakkarainen,

annukka.hakkarainen(at)tuokko.fi

Haaste nuoren
polven
sukuseuralaisille!

Haastan kaikki nuoremman
polven sukuseuralaiset mukaan seu-
ran toimintaan. Haastattele
isovanhempiasi tai vanhempiasi ja
kirjoita heidän muistojaan talteen.
Muistot voivat olla sodan aikaisia tai
kertoa ajasta sodan jälkeen. Ne voi-
vat olla tarinoita omista sukulaisis-
ta. heidän sattumuksistaan tai tavois-
taan tai vaikka kokemuksia
kotiutumisesta uusille kotiseuduille
evakkomatkan iälkeen. Ne voivat
kertoa omien vanhempiesi kokemuk-
sista sodan käyneiden vanhempien-
sa lapsina tai pohdintoja siitä, miten
voisimme saada nuoria mukaan
sukuseuramme toimintaan.

Voit lähettää kir joi tuksia
sähköposti l la osoitteeseen
annukka.hakkarainen(at)tuokko. fi.

Nuoren polven sukuseuralainen"
Annukka Hakkarainen

Rauhnisaa
loulun aikna

sekä
Onnellista

UuttaVuotta
2010

kaikille
Virolaisen

suaun
jäsenille!
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Talvisodan alkuvaiheet
Yläsommeessa ja Porlammissa....

Muistojen iltapäivän muistelijoita ja kuulijoita. Oikealta Heikki Hyrkkö, Kirsti Vrta, Kerttu
Slryttii, EIsa Lindroos. Pöydiin piiiissä aasemmalla Laura Vrolainen.

Eztakkoonlähdön muistot palasiaat elöainä mieleen. Vasemmalta Mariatta Tihtonen, Kirsti
Hämälöinen, Kvösti Hiimilirtnen, Olaai Sassi.

Lippuvaraus Johannes Virolaisesta
kertovaan teatterie sityks een

Esitykset ovat karjalaisten kesäj u h I ien ai kana 1 8.-20.6.201 0
Helsingissä. Lippuvarauksia Raija Franssilalta puh. 050 378
6761 tai (09) 385 6275 tai sähköposti:
ra ija.fra nssi la @ko I u m b us.fi .

Matka Viipuriin,
Yläsommeeseen
ja Porlampiin
kesäkuussa 2010

Bussimatka Lohja-Helsin-
ki-Viipuri 7 .-8.6.2010.

Ennakkoi lmoittautuminen
ja lisätietoj a 31 .1 .201 0
mennessä:

Raija Franssila
puh. 050 378 6761
tai (09) 385 6275

taisähköposti:
raUa.fra nssi la@ko I um bus.fi .

]äsenmaksu
toimikaudelta
2009-20rr

Jäsenmaksu on 20 €
ruokakunnalta.

Tilinumero Länsi-U uden-
maan Osuuspankki

523604-452905.

Eräpäivä 31.3.2010.
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MERKKIPAIVA-
OI,{NITTELUJA

KERTTU SILVONEN os. SIIRANTO (Anna
Porkan sukuhaarasta) on töyttcinyt 80
vuotta l. 10.2009 Espoossa.

M I K KO VI RO L4I N EN ( M ikko Virolais en
sukuhaarasta) on ttiyttrinyt 80 vuotta
8.11.2009 Lemillö.

H EI K KI HYRKKO ( P aavo Virolais en
sukuhaarasta) on töyttdnyt 80 vuotta
14.11.2009 Lohialla.

SUKUSEURA
ONNITTELEE

TÅupTuÄSTI KAIKKIA
MERKKIPÄN1ÅNSÄ

VIETTÄNEITÄ!

JAAKKO ANTERO aRONEN tdytti 80
vuotta 22. I 0.2009 Nummelassa. Jaakko
syntyi Viipurin mlk:n Yliisommeella Liisa
o.s. Kunttu ja Stefanus Urosen nuorim-
pana poikana. Eliimcintyönsci hcin teki
its enciis enti kuorma- autoyrittr)j c)nc).
Rauhallis ia elcikepriiviärin J aakko
viettää N ummelas s a uude s s a s enio ri-
talossa vaimon ja neljön kissavanhuksen
kera. Kissoista ei hennottu luopua
om.akotitalosta muutettua. kimmin-
henkiset 8}-vuotisjuhlat pidettiin
tyttören perheen kotona Nummelas sa
kummilasten ja muiden lciheisten ympci-
röimcinö.

Virolaisia neljössö polvessa. Ossi Virolainen vasemmalla, oikealla Ossin poika Jyri
ja keskellä Jyrin tytör Sannaja Sannan tytdr Sofia Saarinen. Tömii perhe kuuluu
sukuseurassa Aatami Virolaisen sukuhaaraan. Ossi on Aatami Virolaisen pojan
Viiinön poika. Pikku Sofia on syntynyt 30.10.2008.


