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"Tbos riittää emäntää meil molemmiil"
Anna Porkan sukuhaara
Anna Porkan sukuhaara Virolaisen
suvussa sai alkunsa, kun Petteri Vi-
rolaisen ja Liisa os . Hämäläisen ty-
tär Anna lähti emännäksi Porkan-
saareen. Annasta tuli syksyllä 1879
Juho Porkan vaimo ja Porkansaaren
Pellonpään talon emäntä.

Kun Anna tuli Porkansaareen, hän
oli juuri seitsemäntoista vuotta täyt-
tänyt, kaunis nuori nainen. Suvussa
kulkee vieläkin tarina siitä, miten
Juho-sulhasen nuorempi veli Pietari
sanoi Annan nähtyään vel jel leen
"Tuos riittää emäntää meil molem-
miil". Joskus ennustukset käyvät to-
teen ja Pietarin ennustuksen kanssa
kävi juuri niin. Anna ja Juho ehtivät
olla naimisissa kymmenen vuotta ja
saada vi is i  lasta. Juhon kuoltua
Anna oli muutaman vuoden leskenä
ja avioitui sitten Pietarin kanssa ja
sai vielä neljä lasta, joista kaksi jäi
eloon.

Porkat asuivat suurperheenä Pellon-

pään talossa vuoteen 1922. Silloin
perheeseen kuului kaikkiaan 32 hen-
keä. Kun sitten taloon oli tulossa vii-
des miniä, katsottiin että joukko on
kasvanut niin suureksi, että on pa-
rempi hajottaa suurperhe. Vanhin
poika Anton perheineen jäi Pellon-
pään taloon. Muut neljä veljestä vai-
moineen ja lapsineen muutt ivat
omiin taloihinsa, mutta kaikki aivan
vanhan kodin naapuriin.

Tänä päivänä Anna Porkan suku-
haaraan kuuluvia perheitä on noin
70 ja näitten perheitten jäseniä noin
300 henkeä. Vanhan suurperhe-elä-
män perujako lienee, että perhe- ja
sukuyhteys on Porkilla edelleen säi-
lynyt kiinteänä. Tänäkin päivänä
keräännytään mielel lään yhteen
joko isommalla tai pienemmällä jou-
kol la.  Haastel laan, muistel laan,
suunnitellaan tulevaa ja ennen muu-
ta pidetään aina ilo päällimmäisenä
elämässä.

Pellonpään talo Porkansaaressa

Laskiaistiistaina neljä Porkansaa-
ren tyttöä, Jarvan Martta, Virsun
Elna, Kuuluvaisen Irja ja Silvosen
Kerttu olivat kerääntyneet Martan
kotiin muistelemaan elämää Por-
kansaaressa. Siinä nauru raikui,
kun yhteiset muistot pulppusivat
ilmoille. Ihanat, kuumat saaristo-
laiskesät, savikylvyt ja laivamatkat
Viipuriin elettiin taas yhdessä lävit-
se.

Tämä jos mika on sukuseuratoimin-
taa parhaimmillaan. Istutaan yhdes-
sä i lman minkäänlaista ki i ret tä.
Kuunnellaan toisiamme. Kerrataan
oman sukumme historiaa. Kerrotaan
tarinoita esi-isiemme ja -äitiemme
elämästä myös suvun nuorille. Iloi-
taan toistemme seurasta.

Iloista, lämmintä ja sukukeskeistä
kesää kaikille Virolaisen sukuseu-
ran jäsenperheille!
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"Iloha se on ihmisel eläm ää. Surrui on jokkaisel,
mut ilo on saatu lahjaks."
Porkansaaren tytöt muistelevat

Tämä tarina on jatkoa kansilehdellä
kenotulle -Anna Porkan sukuhaaran
kuvaukselle.

Pellonpään talossa Porkansaaressa
elettiin vuosisadan alussa, 1910 ja
20-luvuilla - suurperheen elämää.
Enimmillaän talossa oli 32-henkinen
perhe. Siinä täytyi olla yhteishen-
keä, muuten elämä ei olisi sujunut.
Annan ja Juhon pojista vanhin, An-
ton, viljeli päätoimisesti maata. Vel-
jeksistä kolme seuraavaa, Matti,
Juho ja Eljas kävivät lautatarhalla
töissä. Lautatarha toimi Pellonpään
niemessä, mutta oli vuokrattuna Ju.
seliukselle.

Kun yhtenä perheenä oltiin, myös
rahat olivat yhteiset. Kun veljekset
saivat lautatarhalta tilit, he veivät
tilipussit suoraan Anna- mummolle.
Mummolla oli pieni raudoitettu ra-
hakirstu. Sinne h:in pani rahat ja
antoi sieltä tarpeen mukaan jokai-
selle. Tltöt muistavat, että tuo pieni
kirstu ihan "haisikin rahalle". Raha-
kirstun avain oli mummon hallussa.
Tytöt muistavat mummon omana
"Niskavuoren emäntänään". Mum-
mo oli hy-n suoraluonteinen ihmi-
nen, mutta ei ollut koskaan pahalla
päällä. Kun lapset oikein kovasti
peuhasivat, mummo otti keppinsä ja
kolautti lattiaan. Lapset kasvatet-
tiin järjestykseen ja asiallisuuteen,
mutta myös korostettiin, että toinen
ihminen pitää aina muistaa ottaa
huomioon.

Naisilla oli tarkka työnjako arkisissa
askareissaan. Miniöistä kaksi oli
aina yht'aikaa navettattiissä, yksi oli
tupatöissä ja laittamassa ruokaa ja
yksi oli vapaalla eli saattoi tehdä
omia käsitöitään. Tämä työjärjestys
kiersi viikoittain ja kaikki olivat
aina selvillä vastuullaan olevista
kiistä.

Anton ja Iftistiina Porkka Pellonpiiän pihalla vuonna 1932

Pekka- setä oli silloin vielä nuori ja
tytöt muistavat hänet seilaamassa
merellä seiliveneellään. Iida- täti oli
viela Pekkaakin nuorempi ja hänellä
oli tehtävänä toimia aputyttönä keit-
tiötöissä.

Lapset otettiin jo varhain mukaan
työntekoon, kykyjensä mukaan. Ja
saaristolaismaatilan työt olivat mo-
nipuoliset. Keväällä, kun oli kiire
saada rysät veteen, myös lapset osal-
listuivat jään hakkaamiseen. Tästii
keväiseståi hommasta Kuuluvaisen
Irjalle on jäänyt mieleen hauska ta-
paus. Oli taas kevättalvi ja hakattiin
jäitä. Hanki hohti niin kirkkaana
auringonpaisteessa, että serkuksista
yksi pani aurinkolasit silmilleen. Il-
lansuussa, kun lopetettiin työ, serk-
ku oli kasvoistaan niin päivettynyt,
että kun hän otti lasit pois, oli kuin
valkonaamioinen mies olisi astunut
tupaan.

Kalastus oli saaristolaisperheessä

tärkeä elinkeino. Ennen muuta ke-
väisin saatiin paljon kalaa verkoilla
ja rysilla. Talvella vedettiin nuottaa.
Ennen nuotanvedon aloittamista
kaikki nuottatarpeet tuotiin tupaan,
tarkastettiin ja korjattiin. Talvella
myös kudottiin rysät. Niiden tervaa-
minen aloitettiin maaliskuussa ja
silloin oli pihalla suuret tervapadat
ja ilmassa oli vankka tervan tuoksu.
Myytävät kalat vietiin laivalla Vii-
puriin, Kalarantaan tai Kauppahal-
liin parisniekoille.

Yleensäkin Porkansaaresta kuljet-
tiin laivalla Viipuriin. Tieyhteyskin
oli olemassa, mutta se kulki Tiehaa-
ran kautta ja matkaa kertyi pari-
kymmentä kilometriä. Vesitse mat-
kaa Viipuriin oli vain kuusi kilomet-
riä. Viipurin ja Uuraan välisen laiva-
reitin laivat poikkesivat myös Por-
kansaaressa. Ainakin Louhi, Imatra,
Onni, Vellamo ja Vuoksi kulkivat
tätä reittiä. Laivaliikenne oli niin
vilkasta, että Porkansaaressa oli ta-
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pana sanoa "Jos Onni pettää ja
Vuoksi jättää, niin hyppää Imat-
raan".

Lapsille tietysti rannassa olo kesäi-
seen aikaan oli erityisen mieluisaa.
Uitiin polskutettin matalassa, hie-
tikkoisessa rantavedessä. Aurinko
porotti niin kuumana, että kivi ihan
poltti paljaiden jalkojen alla. Joskus
vietiin astiat rantaan, pestiin ne siel-
lä ja pantiin kiven päälle aurinkoon
kuivumaan. Sillä aikaa, kun astiat
kuivuivat lapset riisuivat vaatteet
päältäja savesivat itsensä yltä pääl-
tä, ottivat savikylpyjä. Savi pidettiin
päällä niin kauan, että se kuivui ja
rupesi tiukkaamaan iholla. Sitten
pulahdettiin lämpimään meriveteen
ja lioteltiin savi pois. Tytöt sanovat-
kin, että nyt otetaan savikylpyjä kyl-
pylöissä, mutta he ottivat niitä jo
lapsina Porkansaaressa.

Lapsia oli Porkkien 20- luvun alun
suurperheessä runsaasti ja kaiken
ikäisiä. Sisaruksilla sekä serkuksilla
oli hyvin läheiset välit ja suuremmat
pitivät huolta pienemmistä. Jos tuli
joskus kova kiire, isommat lapset
ottivat pienemmät "reppuselkään".
Jarvan Martta muistaa miten Lyyti-
serkku kuljetti häntä selässä monet
reissut. Pienet lapset oli pidettävä
pois vedestä ja sitä varten isommat
lapset olivat kehittäneet ihan muka-
van konstin. Siihen aikaan pienillä
lapsilla, sekä pojilla että tytöillä oli
koltit päällä. Lapsi pantiin istumaan
rannalle. Iso kivi pantiin koltin hel-
man päälle jalkojen väliin ja pieniä
kiviä ympärille. Iso kivi piti lapsen
paikallaan ja pienillä kivillä lapsen
oli mahdollista leikkiä. Ja isommat
lapset saattoivat mennä uimaan kai-
kessa rauhassa.

Talvisaikaan kokoonnuttiin iltaisin
yhteiseen suureen Pellonpään tu-
paan. Naiset kehräsivät, miehet ku-
toivat rysiä, lapset olivat omissa lei-
keissään. Tavallisesti kävi niin, että
lapset nukahtivat iltaisin tuvan pen-
keille ja isät sitten myöhemmin illal-
la keräsivät kukin omat lapsensa ja
veivät omaan kamariin jatkamaan
unia. Jos oli häitä tai muita juhlia,
Anna- mummo ja lapset jäivät ko-
tiin. Mummo kokosi kaikki lapset sil-
loin tupaan nukkumaan. Siinä kaik-

ki olivat mummon silmien alla. Jos
joku lapsista oli peloissaan, mummo
sanoi "No. tule sie tän miu vierehei".

Pellonpään talo eli hyvin omavarais-
ta elämää. Omasta takaa saatiin
kaikki peruselintarvikkeet ja miehet
toivat lautatarhalta rahaa perheen
muihin menoihin. Mistään ei ollut
puutetta. Raha ei siihen aikaan kui-
tenkaan ollut niin tärkeässä asemas-
sa kuin nykyään. Tärkeintä oli, että
kaikilla oli "hyvä elämä". Yhteishen-
ki ja talkoohenki olivat silloin arvos-
saan. Kun miehet tulivat lautatar-
halta töistä, he heti syötyään läksi-
vät Anton-veljen avuksi peltotöihin.
Myöhemmin, kun suurperhe oli jo
hajonnut, sama talkoohenki oli tal-
lella. Heti, kun joku sai omat peru-
nansa kaivettua, hän meni naapurin

perunamaalle. Näin tehtiin niin kau-
an, että joka talon perunat oli saatu
maasta tai leikkåamiset leikattua.
Tunnettiin yhteisvastuuta ja osattiin
ottaa huomioon myös toinen ihmi-
nen.

Oman elämänmyönteisyytensä ja
iloisuutensa lähteen tytöt sanovat
löytyvän lapsuusmaisemista Suo-
menlahden rannoilta Porkansaares-
ta ja Pellonpäästä. "Iloha se on ih-
misel elämää. Surrui on jokkaisel,
mut ilo on saatu lahjaks."

Muistelijoina Martta Jarva, Elna
Virsu, Irja Kuuluvainen ja Kerttu
Silvonen.

Muistot ylös kirjoittanut
Pirkko Vahvelainen

Laskiaistiistaina 1996 Martan kotona Pirkkolassa hapankaalilla ja letuilla herkutte-
lemassa vas. Elna Virsu, Pirkko Vahvelainen, Kerttu Silvonen , Irja Kuuluvainen ja
Martta Jarva
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Ylläs kutsuu
rentoutumaan

Ylläsiårven Tunturihotelli toivottaa tervetulleeksi
lomailemaan ja rentoutumaan ja myöntää osak-
keenomistajilleen tuntuvan alennuksen majoituk-
sen hinnasta.

Virolaisen sukuseura omistaa kaksi kappaletta Yl-
läsjärven Tunturihotel l i  Oy:n osakkeita. Kaiki l la
sukuseuran jäseni l lä perheineen on mahdoll isuus
saada osakkeenomista.jille myönnettävä alennus
hotellimajoituksen hinnasta

Viikkohinnat (7 vuorokautta) vuoden 1 996 kesä- ja
syyskaudella ovat alkaen 1530,- i viikko ja tästä
kokonaishinnasta jäsenille myönnetään alennusta
250,- / viikko

Kokonaishinta sisältää majoituksen 2 hengen
huoneessa, aamiaisen, retkieväät ja päivällisen.

Ylläsjärven Tunturihotelli järjestää mm. mielen-
kiintoisia teemaviikkoja kuten kuntoviikkoja, hilla-
viikkoja, ruskaviikkoja

Koska Virolaisen sukuseura omistaa kaksi osaket-
ta. alennukseen on samalla viikolla oikeus kahdel-
la sukuseuran iäsenellä. Päällekkäisvvksien vält-
tämiseksi toivoinme ilmoitusta ko. eclun kåytöstä
myös puheenjohtajallemme Sakari VirolaisÖlle p.
912-335 722.

Tiedustetut ia varauksTlp. 
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I[?j/f,li* 
Matkat Q, Lauttasaarentie 16, 00200

Jäsenmaksut
Kanneljärven Opistolla 8.7.1 995 pidetyssä su-
kukokouksessa vahvistet t i in to imintakauden
1 995-1 997 jäsenmaksuksi 50 markkaa / perhe.
(Perhe = SärnåSSä osoitteessa asuvat henkilöt.)

Tämän jäsenlehden mukana postitetaan pankki-
siirtolomake maksun suorittamista varten nii l le
jäsenperheil le joil la ei aikaisemmin ole ollut t i lai-
suutta jäsenmaksun suorittamiseen.

Kun täytät  oheista kui t t i lomaketta:  merki tse
maksajan nimi, osoite ym tiedot kuitin VIESTI-
OSAAN. Näin varmistat että tiedot välittyvät
myös sukuseuralle. Jos taas maksat jäsenmak-
sun laskunmaksuautomaatil la tai t i l isi irtona näp-
päile sil loinkin tiedot VIESTI -kohtaan.

Muistathan, että jäsenmaksuil la kustannamme
mm. jäsenlehden!! !

Rahastonhoitaja

al,  f  ,  /'vlroul.$en suweur&
PERUSTETTU VUONNA 1983

Kunniapuheenjohtaja Johannes Virolainen

JOHTOKUNTA 1995-1 997

Puheenjohtaja Sakari Virolainen
(Mikko Virolaisen sukuhaara)
Vanhakylä, 08500 Lohja as

Varapuheenjohtaja Heikki Hyrkkö
(Paavo Virolaisen sukuhaara)
Nummenkylä, 08680 Muijala

Rahastonhoitaja Greta Kunttu
(Eeva Urosen sukuhaara)
Vartiokatu 2 E 18, 08100 Lohja

Sihteeri Raija Franssila
(Aatami Virolaisen sukuraara)
Ahomäentie 4 G. 00780 Helsinki

Hall i tuksen muut jäsenet
Pirkko Vahvelainen

(Matti Virolaisen sukuhaara)
Vaanila, 08500 Lohja as

Kerttu Silvonen
(Anna Porkan sukuhaara)
Siikajärventie 68, 02860 Espoo

Antti Jaatinen
(Anna Urosen sukuhaara)
sepontie 14 c, 04200 Kerava

Pertti Kunttu
(Maria Sotia Sassin sukuhaara)
Antinkatu 9 D 22, 08200 Lohja

Maiia Uronen
(Salomon Virolaisen sukuhaara)
Nummenkylä, 031 00 Nummela

Helmi Toikka
(Maria Sofia Toikan sukuhaara)
Venlankatu 3 A 10, 05830 Hyvinkää
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Lähde mukaan i loiselle kotikylåmatkalle
Yläsommeeseen ia Porlampiin
Yläsommeen ja Porlammin nuorisoseura järjestää kesän kotikylämatkan
yhden päivän matkana,

TORSTAINA 1 3 KESAKUUTA .96.
Linja-autot kulkevat reitt iä Lohja - Helsinki - Viipuri - Yläsommee / Porlampi.

Lähtöaika Kirkkokentältä Lohjalta on klo 5.00
Helsingistä jatketaan eteenpäin klo 5.50
Paluu Lohjalle puoleen yöhön mennessä.

Matkan hinta on noin 300,- hengeltä.

l lmoi t tautuminen matkal le 1 1.5.-96 mennessä Rai ja Franssi la l le
ouh. 90-356 275.
Raijalta saa tietoa myös matkan tarkemmasta hinnasta ja matkan muista yk-
sityiskohdista. Mukaan voimassa oleva passi ja omat retkieväätl

Sukuseuralehdentoimitus Greta Kunttu
' ouh.912-324666

Pirkko Vahvelainen
ouh.912-364258
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