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Puheenj ohtaj an j oulutervehdys
Jälleen on yksi vuosi kääntymäs-

sä historiaan sukuseuramme toimin-
nassa. Kuluneen vuoden aikana olem-
me tehneet perinteisen kesäretken
sukumme juurille Yläsommeeseen ja
käyneet katsomassa näytelmää Johan-
nes Virolaisesta, sukuseuramme ensim-
mäisestä puheenjohtajasta.

Olemme kesä11ä val inneet
sukumme yhteiseksi tunnukseksi vaa-
kunan, joka mielestäni hyvin kuvastaa
niitä tavoitteita jotka sen suunnittelul-
le asetimme. Johtokunta on ideoinut
vaakunan kävttökohteita kokouksis-
saan ja sen enlimmäisinä tuloksina tu-
levat olemaan vaakunalla varustetut
paidat ja isännänviirit.

Toissakesäisen sukukokouksen
yhtenä toimeksiantona johtokunnalle
oli uuden kirjahankkeen valmistelu.
Hankkeen tavoit teena on kerätä
sukumme sodanjälkeisten vaiheiden
muisteloita ja kuviaja koota sitten niis-
tä suvun vhteinen sodaniälkeinen his-
toriikki. Materiaalin keråZimisessä tar-
vitsemme kaikkien apua. Toisaalla täs-
sä lehdessä on ohjeita, mikäli tunnet
voivasi auttaa.

Sukumme historia sisältää mo-
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nenlaisia Jouluja. Siihen on kuulunut
vanhaa joulunviet toper innettä
Yläsommeessa ia Porlammissa, sodan-
aikaisia Jouluja ävakko matkoilla ja Jou -
luja uusilla asuinsijoilla uusien suku-
polvien kanssa.

I tsel läni  mukavi in joulu-
muistoihin kuuluvat esimerkiksi äitini
kaikkien sisarusten kokoontuminen
perheineen joulupäivänä iso-
vanhempieni Konstan ja Martan suu-
reen kotiin Vanhankylän kartanoon
Lohjal1e. Meitä Konstanja Martan lähes
samanikäisiä lapsenlapsia taisi viisi-
kymmenluvun alkupuolella olla kool-
la parhaimmillaan pitkåilti toistakym-
mentä. Suuri talo monine huoneineen
mahdollisti monenlaiset leikit serkku-
jeni kanssa. Välillä kuuntelimme yhdes-
sä huoneessa miesten tarinoita, jotka
usein kiertyivät sotatapahtumien ympä-
rille. Välillä taas menimme suureen
tupakeittiöön, jossa naisväki keskusteli
keskenään ja valmisteli vuoroin kahvia
ja syötäviä.

Meitä kantavat oman perheem-
me, suvun, heimon ja kansakunnan yh-
teiset muistot. Vielä nvtkin voimme
edelleen muistella periäteisia joulun-
viettotapoja, hiljentyä ja nauttia.

Haluan toivottaa kaiki l le
sukuseuramme jäsenille Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta.

Tavataan viimeiståän ensi kesän
sukukokouksessa 10.7.201 1 Lohjalla.

Markku Virolainen
Virolaisten sukuseuran pj
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"Vieläkö täällä on siviilejä?"
Eeva Kuntun lähtö Yläsommeesta kesäkuussa 1944

Paluu takaisin kotiseudulle
Suurin osa Yliisommeen ja Porlammin

kyläläisistä oli jatkosodan aikana, keväällä
1942, Kannaksen :akaisinvaltauksen jäl-
keen, palannut evakosta takaisin kotikyliin.
Sodassa oli kesällä 1942 siirrytty asema-
sodan vaiheeseen ja tätä vaihetta kesti aina
kesäiin 1944 asti. Tuona aikana kotikylissä
pyst1rttiin elämään melko rauhallisesti. Ra-
kennettiin uusia asumuksia ja karjasuojia,
kunnostettiin viljelyksiä entiselleen. Uskot-
tiin, että elämä jatkuu taas omalla koti-
seudulla.

Kesällä 1944 Neuvostoliitto aloitti kui-
tenkin rajirn suurhyökkäyksen Kannaksel-
la. Vihollisen joukot etenivät valtavalla voi-
malla ja nopeudella ja jo kesäkuussa 1944
oli taas jätettiivä kodit ja kotiseutu ja läh-
dettävä evakkoon.

Uusi evakuointi
Yläsommeen ja Porlammin kylistä

lähdettlin evakkoon 17. kesäkuuta 1944.
Porlammissa evakuointikäsky käytiin vie-
mässä kylän kaikkiin taloihin. Lisäksi
Rauhanmajassa oli tuona samana päivänä
porlampilaisen Vilhelmiina Leinosen hau-
tajaiset ja myös siellä levisi tieto kotoa-
lähdöstä.

Yläsommeen tilanne ei ollut ollen-
kaan näin selkeä. Siellä ei swstä tai toisesta
saatu lainkaan viral l is ta
evakuointimääräystä. Kyläläiset joutuivat
vain seuraamaan tilannetta ja itse päättele-
mäiin milloin on aika lähteä.

Yläsommeestakin oli oltu Leinosen
mummon hautajaisissa ja kuultu, että
Porlampiiin oli tullut tieto, ettå "iltaan men-
nessä on kylän oltava tyhjä, ihmisistä sekä
eläimistä", Miksei Yläsommeeseen ole tie-
toa tu l lut .  ihmetel t i in.  Ti lanne ol i
sekasortoinen. Jotkut halusivat lähteä heti,
jotkut halusivat vielä odottaa. Lopputulos
kuitenkin oli, että myös yläsommeelaiset
kaikki läksivät kotikylästä 17. Kesåkuuta.
Tai niin ainakin luultiin.

Eeva "unohtuu" kotikyläiin
Rönällä, hyvin lähellä Yläsommeen

kauppoja, asui omassa talossaan Eeva
Kunttu, Simola Ieva. Eeva asui nyt yksin,
koska molemmat pojat, Mikko sekä Arvo,
olivat rintamalla. Mikko oli kihloissa
porlampilaisen Lyyli Sassin kanssa. Mikko
ja Lyyli oli jo kuulutettu ja oli suunniteltu,
että Mikon seuraavalla lomalla heidät
vihittäisiin ja sitten Lyyli muuttaisi
Yläsommeeseen. Nyt hän asui vielä koto-
naan Porlammissa.

Kuntun Eeva kertoi sitten myöhem-
min miniälleen, että kyllä hän silloin 17.
kesåikuuta ihmetteli, että mihin niitå menee
noita hevosia niin paljon? Mihin ne ihmiset
oikein menevät? "Kukkaa ei virkant miul

mit tää ja ni i  mie aattel in,  et  mänkää
mänöjäänä." Näin Eeva tuumaili ja kävi
kaikessa rauhassa nukkumaan, eikä tiennyt,
että oli sinä yönä ainoa ihminen, joka nuk-
kui koko kylässä.

Kylä on täyttynyt sotilaista
Seuraavana aamuna, kun Eeva nousi

ylös ja katsoi ulos ikkunasta, hän hätkähti.
Hänen pihamaansa ja koko lähitienoo oli
täynnä sotilaita. Heti hän onneksi tunnisti
nämä suomalaisiksi sotilaiksi. Hän meni
pihamaalle ja sotilaat rupesivat tietysti ih-
mettelemään: "Vieläkö täiillä on siviilejä?"
"En mie muist tiijä, mut ooha mie tää1."

Sotilaat hakivat päällikkönsä paikal-
le ja selvittivät tälle tilanteen. Kaikeksi on-
neksi päällikkö oli hyvä ja ymmärtäväinen
mies. Eevalle tuoti in kaksi tyhjää
ammuslaatikkoa ja päällikkö kehotti häntä
pakkaamaan tavaransa niihin. Toiseen laa-
tikkoon Eeva pakkasi poikiensa vaatteitaja
muitakin tavaroita ja toiseen omia tavaroi-
taan, astioita, kapioitaan, sänkypeiton ja la-
kanat. Sitten tuotiin auto talon eteenja Eeva
sekä laatikot pantiin autoon. Auton-
kuljettajaksi lähteneelle sotilaalle päällikkö
sanoi: "Vie lähimmälle asemalle, mistä saat
nämä suoraan junaan." Hän oli myös sel-
vittän;,t valmiiksi, että Ulvllaan pitäisi pääs-
tä niin Eevan kuin matkatavaroidenkin.

sitä ei kukaan nyt enää muista miltä
asemalta Eevajunaan päiisi, mutta hiin men-
nä kolkutteli suoraan Ulvilan asemalle ja oli
perillä Kullaalla ennen kuin kukaan muu
kyläläisistä.

Kotikylästä lähdön hätäisyyttä ja

sekasortoisuutta kuvannee sekin. että Eeva
Kuntulla oli Yläsommeen kylässä asumassa
sekä sisar että veli perheineen. Kummassa-
kaan perheessä ei tultu ajatelleeksi, että
Eeva-täti oli yksikseen talossaan eikä ehkä
ole tietoinen lähdön kiireellisyydestä. Täl-
laisen sekasorroa keskellä jokainen taisi
pystyä ajattelemaan vain itseään.

Eeva saapuu Kullaalle
Kun Eeva sitten oli päässyt perille

Kullaalle, Kullaan seuratalolla oli häntä vas-
tassa Jokelan emäntä, nuori, ystävällinen ja
ymmärtäväinen maalaistalon emäntä. Eeva
selvitti jo heti seuratalolla, että myös hänen
poikansa morsian oli tulossa vähän myö-
hemmin. Tämä sopiJokelan perheelleja kun
Lyyli ja Kirsti-sisko jonkin ajan kuluttua
tulivat Kullaalle, Jokelan emäntä ilmoitti,
että Lyylillä on jo paikka valmiina.

Jokelan emiintä sekä isäntä olivat hy-
viä ihmisiä ja siltä ajalta jäi Kuntuille pal-
jon mukavia muistoja. He ystävystyivät Jo-
kelan isäntåväen kanssa ja vierailuilla käy-
tiin puolin ja toisin vielä vuosienkin pääs-
tä.

Kaiken kaikkiaan, vaikka Eeva
"unohtui" kotikyläiin ja lähti viimeisenä ja
yksin, hänellä kävi sittenkin matkanteossa
hyvä tuuri. Hän pääsi suoraan junaan, ei
tarvinnut tehdä matkaa kävelemäIlä eikä
edes hevoskyydillä kuorman päällä istuen.
Ja Eevan matkatavarat, kiireesti pakatut
ammuslaatikot, tu:ivat nekin perille, tosin
vasta elokuussa, mutta tulivat kuitenkin.

Pirkko Vahvelainen

Karjaa ja se n hoitaj ia junassa läådössä viimeisel le evakkomatkalle.
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"No, olkoon nimeltään Virolainen"
Karjalaiset suvut esittäytyivät Karjalatalolla

Keväällä 1994 KarJalan Liitto järjesti
ensi kerran ka{alaisten sukujen esittelyn
kevätseminaarissaan. Yleisön pyynnöstä
esittelyjä jatkettiin 26.3. 1995 Karjalatalolla.
Nyt tutustuttiin Olkinuoriin, Pappeihin,
Sortavalan Jaatisiin ja Virolaisiin.

Tilaisuuden avauksessa sukuseura-
toimikunnan puheenjohtaja Tapio Ikävalko
totesi, että sukuseuratoiminta on karialai-
suuden säilyttämistä ja eteenpäinvieäista
parhaimmillaan. Nuoret ja keskiikäiset ih-
miset ovat tällä hetkellä hwin kiinnostunei
ta sukuseuratoiminnasta. Hänen sanojaan
oli helppo uskoa, kun katseli paikalle ker-
tynyttä yleisöä. Laatokka -sali oli ääriäån
myöten täynnå, samoin viereinen käytiivä.
Ja yleisö muodostui todellakin ennen muu-
ta keski-ikäisistä, kiinnostuaeista, hyvin
tarkkaavaisina kuunnelleista ihmisistå.

Virolaisen sukuun kuuliiat tutustutti
Johannes Virolainen. Hån totäsi, että kun
meidät revittiin juuriltamme, monet luuli-
vat, että emme enää ole mistään kotoisin.
Mutta jokainen ihminen on jostain kotoi-
sin, jokaisella on juuret jossakin." Vaikka
olimme silloin pakolaisia, emme koskaan
menetlåneet itsetuntoamme.

Johannes kertoi, että kaikki Virolaiset
eivät suinkaan kuulu tähän samaan sukuun.
Karjalan kannaksella oli paljon Virolaisia,
esimerkiksi Vuoksenrannassa, KAvussa ia
Antreassa. Vi ipur in maalaiskunnan
Yläsommeesta lähtöisin oleva Virolaisten

suku käsittää Yrjö Jaakonpoika Virolaisen
(l 799-1862) jälkeläiset.

Uskomuksen mukaan suvun esi-isä
on lähtöisin Virosta. Tarina kertoo, että Liha-
niemen kylään, Parkkisen taloon tuli pime-
änä syysyönä mereltä mies. Talossa tarvit-
tiin työvoimaa ja niin vieras jäi Parkkiselle
rengiksi. Kun renki oli aikansa talossa ol-
lut, isäntä meni ilmoittamaan papille, että
tållainen mies asuu hänen talossaan. "Mi-
käs sen nimi on?" kysyi pappi. "En mie håne
nimijää tiijä, mut Virost sano tulevaase"
vastasi isäntä. "No, olkoon nimeltään Virc-
Iainen ", vastasi puolestaan pappi.

Johannes kertoi kuulijoilleen myös,
että suvusta on valmistunut sukututkimus
vuonna I 986. Nyt suvun vaiheiden tutkimi-
nen jatkuu laajemman kokonaisuuden osa-
na, kun parhaillaan ollaan selvittämässä sitä
kyläyhteisöä, jossa Virolaisen suku ja muut
yläsommeelaiset ja porlampilaiset suvut eli-
vät. Nyt halutaan tietää, missä elinkeinois-
sa toimittiin, mhkä kokoisilla tiloilla elet-
tiin ja millä tultiin toimeen? Selvittää myös
miten sieltä lähteneiden jälkeläiset ovat yh-
teiskuntaan sijoittuneet.

On tärkeätä, että tulee uusi karialai-
nen sukupolvi, joka vaalii ka{alaisia p-erin-
teitä. Karjalanmurteen säil)rttäminen on yksi
tiirkeä asia. Tilanne näyttää nW valoisalta,
koska elämme juuri seläista aikaa, että nuo-
ret ovat hyvin kiinnostuneita suvustaal ja
juuristaan.

Johannes lopetti esityksensä myös
naapurimme myönteiseen kehitykseen us-
koen: "Olen optimisti ja uskon, että Venä-
jällä vielä tulee johtoon valtiomiehiä, jotka
menevät askeleen pidemmälle kuin nykyi-
set johtajan ja ymmärtävät, että Karjala kuu-
Iuu meille suomalaisille. "

Johannes Virolaisen
esityksen keskeiset ajatukset
koonnut Pirkko Vahvelainen

Johannes Virolaisen kuolemasta tuli
1L joulukuuta kuluneeksi I0 vuotta.
Hänen muistoaan kunnioittaen halu-
simme j ulkaista uudelleen tämän ju-
tun, joka on julkaistu ensimmäisen
ke rran Paakka sen S a n omi en
numerossa 1/1995.

Evakot täyteen
ahdetussajunassa
matkalla kohtitun-
tematonta.
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Merkkipäivät
80 vuotta

Hilkka Petersson o.s. Kunttu tävtti 80
vuotta 3.12.2010. Hilkka on Iida Kuntun (o.s.
Uronen) tytär ja kuuluu Eeva Urosen
sukuhaaraan. Hilkka asuu Tukholmassa, on
asunut sielläjo vuodesta 1958 lähtien.

Sukuseura onnittelee lämpimästi 80-
vuotiasta Hilkkaa!

Sukuseuran omat
t-paidat ovat nyt
myynnissä!

Sukuseuran hallitus on päättänyt
teetättää sukuseuran tunnuksella varuste-
tun paidan. Paita on hyvälaatuinen,
tuhkanharmaa p i kee-paita (90olo puuvi I la4
10olo polyesteriä). Paitaan on brodeerattu
sukuseuran tunnus noin 7 cm x 5 cm
koossa- Paita on saatavissa S - XXL
kokoisena- Paitaa ei tule toistaiseksi
muuten myyntiin, kuin nyt tämän tilauk-
sen perusteella. Paidat ovat reilun kokoi-
si4 niinkuin pikee-paidan tulee ollakin.
Jos kokosi ol esim M ja L:n v?ilissi! niin
todennäköisesti M on sopiva. Paidat voit
tilata maksamalla paidan hinta *25,00* €
sukuseuran tilille: Liinsi-Uudenmaan
Osuuspankki 523604-452905 ( IBAN
F139 5236 0440 0529 05). Paitatilauksen
tulee olla perill|27.5.20l I mennessä.
Paidat tulevatjakoon kesän suku-
kokouksessa 10.7.2011. Niiden henkilöi-
den,
> joille ei voida toimittaa paitoja suku-
kokouksessa tai siellä olevan henkilön
kautt4 tulee ottaa allekirjoittaneeseen
yhte)'ftä ja sopia, miten paidat voidaan
toimittaa perille tai noutaa ne jostakin

sopivasta paikasta. Jos et vielä tilausta
tehdessiisi tiedä" osallistutko sukukokoukseen
10.7., sovi toimitusasia kanssani. Jos paidat
lähetetäitn postin välityksellii peritåän
postik-ulut erikseen
paidan tilaajalta. Ota viimeksi mainitussa
tapauksessa yhteytt?i allekirjoittaneeseen.

NIMI

Paitojen koko ja lukumäårä
Esiml: Pekka Hämäläinen I kpl XL, 2 kpl M.

Esim2: RiittaAhlsten I kpl L, I kpl S.

Merkitse sihteerille tehtävään tilaukseen viestikohtaan lisätietona:

Miten paidat toimitetaan perille.

Noudan sukukokouksessa I 0.7.

Pekka Hämåläinen noutaa suku-

kokouksessa 10.7.
Esim3: Matti Manninen I kpl XXL, 2 kp1 M. Sovin asian?ekka Hämäläisen kanssa

9ntseen.

HUOM paita on erinomainen lahja annettavaksi syntlmäpäivänå tai jouluna vähän
kaukaisemmallekin sukulaiselle. Tämä vinkkinä niille, jotka haluavat antaa jonkin hyödylli-
sen ja ainutlaatuisen lahjan, joka säilyttiiii arvonsaja kä1tettävptensä vuodesta toiseen.

Lisätietoja paidasta ja sen hankinnasta antaa Pekka Hämäläinen, Såiristäjänkatu I I F
36, 33840 TAMPERE, Puhelin 0400 200 0l

SodanjäIkeisen
muistitiedon
keräämisen
aloittaminen

Sukukokous 5.7.2009 pliätti, että
alkavalla toimintakaudella ryhdytään
keriiåim?iiin sukuseuralaisten muistitie-
toa sodanjälkeiseltä ajalta vuodesta
1940 vuoteen 1960. Muisteluita
esimerkiksi rakentamisesta- koulun-
käynnistä, luottamustoimista ja ynnä
muusta muistelijaa kiinnostavasta voi
lähettä:i kirj oitettuna tai puhuttuna
Raija Franssilalle osoite:

PL 2l ,00781 Helsinki,
puh. 050 378 6761 tai
(09) 38s 627s
tai sfiköposti:

raii a. fran ssi la(Ekolumbus. fi .

Raija Franssilalta saat lisätietoja
asiastaja hän antaa tarvittaessa myös
kirjoitusapua.

Samassa yhteydessä perustetaan
kuvagalleria, johon kerätäiin sodanjäl-
keisiä ja myös vanhempia suvun
valokuvia.

Valokuva-asioissa asiantuntij ana
toimii ja avustaa Pekka H?imäläinen
puh. 0400 200 012 tai sähköposti:
pekkaj.hamalainen@ gmaiLcom .

Mu istutus jäsen maks usta to im i kaudelh 2009-2011
Kesän 2009 sukukokous velvoitti sukuseuran hallitusta tehostamaan
jäsenmaksujen perintää. Jäsenmaksu on 20 € ruokakunnaltia. Tilinumero
Länsi-U uden maan Osu uspan kki 523604452905. Eråpäivä 3 1 . 1 .2011 .
Tämän lehden mukana postitetaan tilisiirtolomake muistutuksena niille
sukuseuralaisille, jotka eivät ole vielä maksaneet jäsenmaksua. Jäsen-
maksun maksamisella varmistiat Paakkasen Sanomien tulemisen sekä
äänioikeuden sukukokou ksessa.


