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Kuva viime vuoden MENNEEN AJAN JOULUMARKKINOILTA Lohjan keskiaikaisella kirkonmäellä.

Palautetaanpa taas mieliimme suku-
seuramme tarkoitus. Sääntöjen mukaan 
tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja 
historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää 
yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten kes-
kuudessa.  Riittääkö se, että meillä on suku-
seura, lehti ja sääntömääräiset tapaamiset 
tuon tavoitteen toteuttamiseen? Meillä on 
yhteinen historia, mutta myös tulevaisuu-
den pitäisi olla valokeilassa. 

Tulisiko sukuseuran tulevaisuutta 
suunnitella muutenkin kuin kahden vuo-
den välein pidettävässä vuosikokouksessa? 
Ensi kesän 30-vuotisjuhlakokouksessamme 
tulemme taas hyväksymään seuramme 
toimintasuunnitelman seuraaville vuosille. 
Te päätätte, miten sukuseura toimii kahtena 
seuraavana vuotena. Hallitus toivoo saavan-

Hyvät sukulaiset
sa teiltä mahdollisimman paljon erilaisia 
ehdotuksia tulevasta kehityksestä. Olkaa 
yhteydessä hallituksen jäseniin ja kertokaa 
ajatuksistanne. 

Kokouksissamme on viime aikoina 
ollut suurimmaksi osaksi vain aikuisia suku-
seuralaisia, ideoita siitä, miten nuoremmat 
suvun jäsenet saataisiin mukaan kokouksiin 
ja tutustumaan toisiinsa ja suvun historiaan, 
kaivataan.

 
Historia tapahtuu nyt.  Meidän 

tehtävämme on pelastaa ja tallettaa jälki-
polville tietoja myös tästä päivästä, sillä 
tämän päivän tapahtumat ovat historiaa 
jälki-polvillemme. Valitettavasti tietoa kato-
aa tänäänkin, lopullisesti. Vanhat valokuvat 
vanhenevat joka päivä. Ne saattavat myös 

vaurioitua eri syistä.  Johtokunta kokoaa 
parhaillaan materiaalia sukuseuran 30-vuo-
tishistoriikkiin, joka tullaan julkistamaan 
ensi kesän kokouksessamme.

 
Sukuseura arkistoi vanhoja valokuvia 

sähköiseen muotoon ja tässä on yksi mah-
dollisuus suoda niille tulevaisuudessa asian-
mukainen arvostus suvun yhteisenä perin-
tönä. Mikäli et itse saa tehtyä hyvälaatuista 
kopiota kuvasta, voit  lähettää alkuperäisen 
tietoineen Hämäläisen Pekalle.  Kopioimme 
kuvan ja palautamme alkuperäisen.

Hyvää ja rauhallista joulua toivottaen

Markku

Virolaisen sukuseuran 30-vuotiskokous ja sukujuhla pidetään 
Lohjalla lauantaina 6. heinäkuuta 2013.
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Merkkipäiviä

80 vuotta
Kaija Vikström o.s. Sassi täytti 80 

vuotta  6.6.2012 Lohjalla ja hänen puolison-
sa Reijo Vikström 5.5.2012. Kaija ja Reijo 
kuuluvat Maria Sofia Sassin sukuhaaraan. 
Syntymäpäiviään he viettivät matkoilla ja 
kiittävät merkkipäivinä heitä muistaneita.

Sukuseura  onnittelee 
lämpimästi merkkipäiväänsä 

viettäneitä.

95 vuotta
Lyyli Kunttu o.s. Sassi täytti 95 vuotta  

24.8.2012 Lohjalla. Lyyli kuuluu Maria Sofia 
Sassin sukuhaaraan. Tämä Maria Sofia oli 
Lyylin äiti. Syntymäpäiväkahvit juotiin 
perhepiirissä.

85 vuotta
Aili Olenius Maria Sofia Sassin su-

kuhaarasta täytti 85 vuotta 27.2.2012. 
Merkkipäiväänsä hän vietti kotonaan 
Nummelassa perhepiirissä ja muutaman 
ystävän vieraillessa hänen luonaan. Ailin 
perheeseen kuuluu kahden tyttären lisäksi 
kuusi lastenlasta ja kaksi lastenlastenlasta.

Vieno Hyrkkö o.s. Sassi täytti 85 vuot-
ta 5.11.2012 Lohjalla. Vieno kuuluu Aatami 
Virolaisen sukuhaaraan. Vienon äiti oli 
Martta Sassi o.s. Virolainen ja hän oli Aatami 
Virolaisen vanhin tytär.

  Sukuseuran hallitus 2011-2013.

Sukuhaara  Varsinainen jäsen  Henk.koht.varajäsen

Matti Virolaisen Minna Etelämäki Helena Pärssinen
Anna Porkan Eila Moilanen  Kerttu Silvonen
Eeva Urosen Paavo Uronen  Greta Kunttu
Aatami Virolaisen Raija Franssila  Kaija Virolainen
Mikko Virolaisen Markku Virolainen Riitta Virolainen
Anna Urosen Pekka Hämäläinen Marja Kosonen
Paavo Virolaisen Raija Joutseno  Hilkka Hyrkkö
Maria Sofia Sassin Pertti Kunttu  Airi Viinikainen
Salomon Virolaisen Riitta Vihersaari  Niina Silvasti
Paavo Mannin ja Antti
Kuntun jälkeläisten Iiro Koppinen  Ritva Huusko

 Sukuseuran puheenjohtajana toimii Markku Virolainen, 
 varapuheenjohtajana Pekka Hämäläinen, 
 rahastonhoitajana Riitta Vihersaari ja  sihteerinä Raija Franssila. 

Väitös
Lauantaina 18. helmikuuta 
2012 tarkastettiin Turun 
Yliopistossa filosofian maisteri 
Ville Virsun väitöskirja 
SITOUTTAMISRETORIIKKA 
YRITYSVIESTINNÄSSÄ (suomen 
kielen aihealue). 
Vastaväittäjänä toimi Aalto-yliopiston 
dosentti Pekka Pälli ja kustoksena 
professori Marja-Liisa Helasvuo. 

Ville Virsun isän vanhemmat ovat Elna 
(o.s. Porkka, Anna Porkan sukuhaara) 
ja Niilo Virsu. Ville Virsun vanhemmat 
ovat  Eero ja Leena Virsu.

Kuva väitöskaronkasta. Kuvassa olevat aikuiset 
vasemmalta: Ville isä Eero Virsu, Villen vaimo Elina 
Rantanen, Ville ja Villen äiti Leena Virsu. Kuvassa 
ovat myös Elinan ja Villen lapset Saima ja Aatos 
Virsu.



Virolaisen sukuseuran kotikylämatka 
kesällä 2012 tehtiin 12.-13. kesäkuuta ja 
mukana oli 27 matkalaista.

Meitä on jo monta innokasta Lohjan 
Kirkkokentällä odottamassa, kun Teuvon 
auto kaartaa paikalle. On mukava tunne, 
kun olemme saaneet tutun miehen, Teuvo 
Tikan kuskiksi. Nyt ei muuta kuin hyvä 
asento auton penkissä ja matkaan.

Reitin edetessä poimitaan lisää mat-
kalaisia mukaan ja kun Hamina on ohitettu, 
olemme kaikki koossa. Aina kun lähdemme 
Haminasta kohti Viipuria, yllätyn miten 
lähellä se Viipuri todellakin on. Vain yksi 
hujaus ja linnan torni alkaa jo näkyä. Ja kun 
Viipurin linnan torni näkyy, mielen valtaa 
lämmin ja hyvä tunne.  Kaikki näyttää niin 
tutulta. Olemme tulleet kotiin.

Rannan tuntumassa, lähellä kaupun-
gin keskustaa on nyt taas paljon armeijan 
varusteita, maastoajoneuvoja ennen muuta. 
Kaikki ovat suorissa riveissä ja ojennuk-
sessa, mutta ovatko ne hyväkuntoisia, sitä 
emme ehdi nähdä.

Pyöreän Tornin tervetulokahvien 
jälkeen on ohjelmassa käynti Viipurin Taide-
museossa. Venäläiset ovat itse kunnostaneet 
paikan Pietarin Eremitaasi-museon filiaa-
liksi. Museo on alkujaan Uno Ullbergin 
suunnittelema ja niin komealla paikalla 
meren äärellä kuin vain taidemuseo voi olla. 
Täällä museon valleilla, valkoisten pylväik-
köjen alla tavoittaa helposti vanhan iloisen 
viipurilaistunnelman, kuulee korvissaan 
naurun ja hilpeän puheensorinan.

Toisen retkipäivän  ohjelmassa on 
käynti Lihaniemessä, Porlammissa ja 
Yläsommeessa. Päivä kuitenkin alkaa hyvin 
mielenkiintoisella historialuennolla Viipu-
rin alueen jatkosodan taisteluista. Matkalla 
on mukana sotahistoriaan perehtynyt su-
kuseuralainen, everstiluutnantti evp. Juha 
Myyryläinen. Kuuntelemme  Juhan luentoa 
autenttisilla tapahtumapaikoilla, luonnon 
helmassa, kauniissa Karjalan koivikossa.

Tie Samolaan ja Lihaniemeen on kuin 
tie satumaahan. Ylväitä kuusikoita ja silmiä 
hivelevän kauniita  metsäniittyjä. Perillä 
Lihaniemessä idyllisiä merenpoukamia. 
Yritämme kuvitella, että tähänkö sievään 
poukamaan se esi-isämme Yrjö Virolainen 
aikoinaan rantautui vai oliko se enemmän 
tuonne aavan meren rantaan.

Tänne Lihaniemeen Porlammin naiset 
myös ajoivat lehmänsä proomukuljetusta 
varten, kun kesällä -44 lähdettiin sotaa 
pakoon.

Olemme tulleet Lihaniemen vasenta 
rantaa kulkevaa tietä. Sitten tie kapenee ja 
huononee ja lopulta puomit pakottavat mei-
dät kääntymään. Olemme vähän harmis-
samme, mutta Teuvo lohduttaa: “Yritetään 
ensi kesänä  sitä oikeanpuoleisen rannan 
reittiä. Jospa sitä pääsee pitemmälle.”

Porlammissa on hyvin hiljaista, Sassin 
talon eteen on rakennettu uudet korkeat 
aidat ja vahva lukko estää pihalle pääsyn. 
Kaupalla ei ole mitään elon merkkiä ja 
portaikko kasvaa jo ruohoa ja vesakkoa.  

“NYT LÄHETÄÄ KOT`KARJALAA”

Sen uudelleenavaamisesta ei taida enää 
kannattaa odottaa. Kävelemme aikamme 
kylän raittia ja suuntaamme sitten kohti 
Yläsommeeta.

Yläsommeessa yleisvaikutelma ky-
lästä on entisenkaltainen uneliaisuus. 
Muutamia ihmisiä näkyy kuopsuttamassa 
kasvimaallaan. Koiran haukuntaa kuuluu 
korkeiden aitojen takaa.  Korkeiden aitojen 
rakentaminen näyttää tulleen tähänkin ky-
lään. Onko Yläsommeekin muuttunut rau-
hattomammaksi ? Vai onko tilanne edelleen 
sama kuin muutama vuosi sitten: “Nuoraa 

on täynnä huligaaneja, mutta täällä on aina 
ihan rauhallista.” Ja kyllä täällä ainakin 
vielä ihan rauhallisesta näyttää. Löydämme 
kaikki omat entiset kotipihamme. Samat 
talot ovat paikoillaan kuin ennenkin. Pari 
uutta taloa on jopa rakenteilla.

Kiitos kaikille matkalaisille muka-
vasta seurasta ja erityiskiitokset  Raijalle ja 
Heikille antoisista opastuksista. Tänne me 
palaamme taas ensi kesänä, jos Luoja suo.

     
  Pirkko Vahvelainen
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Valokuvamateriaalin kerääminen sukuseuran 30-vuotishistoriikkia varten
Sukuseuran hallitus on kokoamassa Virolaisen Sukuseuran toimintaan ja jäseniin liittyviä valokuvia. Aluksi pyri-
tään kokoamaan valokuvia v 1983- 2012 väliseltä ajalta sukuseuran kokouksista, sukuseuran matkoista ja muista 
tapahtumista.

Sukuseuran kokoukset:
1. Lohjan kunta, Vironperä        6.7.1983
2. Helsinki, Karjalatalo        6.7.1985
3. Lohjan kunta, Vironperä        4.7.1987
4. Helsinki, Karjalatalo        8.7.1989
5. Espoo, Turuntien motelli      13.7.1991
6. Lohja, Seurakuntatalo      11.7.1993
7. Lohjan kunta, Kanneljärven Opisto      8.7.1995
8. Lohja, Rauhanyhdistyksen talo     13.7.1997
9. Lohja, Kanneljärven Opisto     10.7.1999
10. Viipuri, Pyöreä Torni        3.5.2001
11. Lohja, Vironperä      13.7.2003
12. Lemi, Koulukeskus      10.7.2005
13. Lohja, Kanneljärven Opisto       8.7.2007
14. Lohja, Kisakallion Urheiluopisto       5.7.2009
15. Lohja, Karstun seurantalo     10.7.2011

Sukuseuran kotiseutumatkat:
1. Viipuri - Yläsommee       23.7.1990
2. Viipuri - Yläsommee                 6.-7.8.1997
3. Viipuri - Yläsommee (kokousmatka)              3.-4.5.2001
4. Viipuri - Yläsommee (muistokiven paljastusmatka 
       yhdessä Nuorisoseuran kanssa)    18.6.2004
5. Viipuri – Yläsommee – Lappeenranta - Lemi (kokousmatka)   10.-11.7.2005
6. Viipuri – Yläsommee - Porlampi               7.-8.6.2010
7. Viipuri – Lihaniemi – Porlampi - Yläsommee         12.-13.6.2012

Muut merkittävät tapahtumat: 
    - Johannes Virolaisen muistolaatan paljastustilaisuus Yläsommeessa 18.6.2004

 Myöhemmin valokuvien kokoamista jatketaan keskittymällä erityisesti Yläsommeen ajan ja sen jälkeisiin kuviin. 
Kuvat on tarkoitus saada sopivalla tavalla kaikkien internetin käyttäjien ulottuville esim. sukuseuran sivujen avulla ja jul-
kaisemalla niitä muulla tavoin, esim. Paakkasen Sanomissa.
 Kaikkia niitä, joilta löytyy valokuvia em. tarkoitukseen, pyydetään ottamaan yhteyttä Pekka Hämäläiseen tai oman 
sukuhaaransa edustajaan hallituksessa.
 Valokuvat ovat merkittävä osa suvun jäsenten historiaa. Ne pitäisi saada taltioitua jälkipolvia varten siten, että 
niistä selviäisi ainakin:

· kuvanotto paikka ja/tai tapahtuma
· aika
· kuvassa olevat henkilöt.

 Lisäksi kaikki muut tiedot valokuvasta, sen ottajasta ja kenen hallussa alkuperäinen kuva on, olisi hyvä saada 
sukuseuran kuva-arkistoon. Vuosi vuodelta se sukupolvi vähenee, joka osaa kertoa vanhoista valokuvista tärkeitä tietoja. 
Nyt on hyvä aika toimia!

 Ota yhteyttä hallussasi olevien valokuvien osalta minuun sopiaksesi, millä tavalla kuvat voitaisiin arkistoida. Tarvit-
taessa tulen skannerin kanssa paikan päälle taltioimaan kuvia ja ottamaan niistä tiedot ylös.

  Pekka Hämäläinen
  Säästäjänkatu 11 F 36
  33840 Tampere

  puh 0400 200 012
  sähköposti pekka.j.hamalainen@gmail.com
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Syyskesän kuulaat tuulet toi-
vat suruviestin tullessaan. Laura Vi-
rolainen oli nukkunut ikiuneen. Hän 
oli taistellut urhoollisesti  runsaan 
vuoden vaikeaa sairautta vastaan, 
mutta sitten oli annettava periksi. 
Laura otti kohtalon annettuna vas-
taan ja lähti tyynesti ja rauhallisesti. 
“Johan mie oon saat näi kaua ellää.”

Laura syntyi Viipurin pitäjän 
Yläsommeen kylän Paakkasen ta-
loon 30. toukokuuta 1927. Virolaisen 
suvun suurperhe oli jo hajonnut ja 
Paakkasella asuivat enää isä Joonas 
Virolainen, äiti Maria Sofia o.s. Re-
ponen, vuonna 1922 syntynyt veli 
Sakari ja Laura. Leikkikavereita 
Lauralla riitti, sillä sukulaistaloja 
oli naapurustossa useita ja koko 
Yläsommeen alakoulu toimi Lauran 
kotitalossa Paakkasella, “suures 
kammaris”. Sinne hän livahti vähän 
väliä kuunteluoppilaaksi.

Lapsuudenajan paras ystävä 
oli Hilkka Repo. Hilkan kanssa kir-
mattiin läpi “setäläisten” pihan ja 
ohi mennessä tarkastettiin ja kohen-
nettiin halvaantuneen sukulaistädin 
istuma-asentoa. Täti oli aina iloinen 
ja hyvillään, kun häntä autettiin. 
Ja siitä kipaistiin eteenpäin kohti 
Hilkan kotia. Yläsommeen kylässä 
oli Lauran lapsuusvuosien aikana 
paljon lapsia. Kylän talot sijaitsi-
vat lähellä toisiaan ja naapureiden 
kanssa oltiin päivittäin tekemisissä. 
Lapsuuden aika säilyi Lauran mie-
lessä läpi koko elämän onnellisena 
ja auvoisena aikana.

Iloinen ja huoleton lapsuus 
päättyi sitten yhtäkkiä sodan syt-
tymiseen. Laura oli 12-vuotias, 
kun kotikylä ensimmäisen kerran 
jätettiin ja lähdettiin sotaa pakoon. 
Yläsommeen kyläläisten talvisodan 
evakkopaikka oli Korpilahti. Korpi-

Laura Virolainen
in memoriam

30.5.1927-5.9.2012

lahdelta muutettiin keväällä 1941 
Lohjalle ja Lohjalta keväällä 1942 
Kannaksen takaisinvaltauksen jäl-
keen taas kotiin Yläsommeeseen. 
“Voi sitä riemua!” Niin muisteli 
Laura monta kertaa. Kodin kaikki 
rakennukset, saunaa lukuun otta-
matta, olivat tuhoutuneet, mutta 
ilo kotiinpaluusta voitti kaikki 
vastukset.

Kesällä 1944 oli edessä uusi 
evakkotaival. Nyt määränpäänä 
oli Satakunta ja Kullaa. Sieltä 
muutettiin vuonna 1945 Lohjan 
Iso-Teutariin ja seuraavana vuonna 
Lohjan Vanhakylään. Ja Vanhaky-
lästä tuli Virolaisen perheen uusi 
kotipaikka. Sinne rakennettiin uusi 
elämä ja sinne juurruttiin.

Työuransa Laura teki kir-
janpitäjänä Keskustapuolueen 
puoluetoimistossa ja Nuoren Kes-
kustan Liitossa. Hän aloitti työnsä 
1950-luvulla ja työskenteli siellä 
eläkkeelle jäämiseensä asti. Nuore-
na Laura oli käynyt Alkio-opiston 
ja alkiolaisuus säilyi hänen elä-
mässään pitempäänkin. Hän toimi 
monia vuosia Alkio-opiston kanna-
tusyhdistyksen hallituksessa.

Toinen tärkeä toimialue Lau-
ran elämässä olivat erilaiset karja-
laiset yhdistykset. Niissä hän oli 
useammassakin pitkäaikaisena 
ja ansiokkaana tilintarkastajana. 
Esimerkiksi Viipurin pitäjäseurassa 
hän toimi tilintarkastajana yli 10 
vuotta aina vuoteen 2011 saakka. 
Oman sukuseuran, Virolaisen su-
kuseuran sihteerinä Laura oli noin 
10 vuotta.

Nyt vanhemmalla iällä Kar-
jala-asiat korostuivat Lauran elä-
mässä entisestään. Kun olemme 
oman nuorisoseuramme puitteissa 

pitäneet muistelutilaisuuksia, Lau-
ra on ollut aina mukana. Nykyisen 
Yläsommeen ja Porlammin nuoriso-
seuran toiminta oli muutenkin lähellä 
Lauran sydäntä. Sen eteen hän oli aina 
valmis tekemään työtä. Myös kotiky-
lämatkoille, niin omaan kylään kuin 
koko pitäjänkin alueelle, Laura lähti 
aina innokkaasti mukaan ja oli valmis 
jakamaan muistojaan matkakumppa-
neidensa kanssa.

Laura asui reilusti yli 50 vuotta 
Helsingissä, mutta tärkeänä paikkana 
pysyi Lohjan Vanhakylä. Siellä asui 
Lauran perhe. Mutta juuret, ne olivat 
edelleen Viipurin pitäjän Yläsommeen 
kylässä, Paakkasen talossa.

Muistotilaisuudessa Lauran lap-
suudenajan ystävä totesi:” Lauran 
mukana meiltä meni iso osa Karjalaa.” 
Kaipaamme lämmöllä ystäväämme 
Lauraa.

 Pirkko Vahvelainen
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Ester syntyi 11.5.1920 emäntä 
Maria Sofia ja maanviljelijä Juho Nik-
kolan perheeseen Viipurin maalais-
kunnan Yläsommeessa. Perheessä oli 
jo neljä sisarusta, kaikki tyttöjä. Ester 
sai vielä neljä nuorempaa sisarusta, 
joten kaiken kaikkiaan voi puhua 
Nikkolan suurperheestä.

Jo lapsena Ester sai tottua elä-
mään itsenäisesti, vaikeudet voitta-
en. Tuon ajan kouluolot eivät olleet 
kehuttavat, mutta iloisen näköise-
nä lettipäänä Ester kävi koulunsa 
Yläsommeessa.

Sodan melskeitten myötä täy-
tyi Esterinkin kaikkien karjalaisten 
tavoin jättää kotiseutunsa, ensim-
mäisen kerran alkuvuonna 1940.  
Seuraavana vuonna perhe palasi 
takaisin Viipuriin. Yläsommeessa 
aloitettiin rakentaa uutta taloa. Uusi 
evakkoonlähtö tuli muiden mukana 
kesällä 1944. Tuolloin hän tuli aina 
Kaipiaisiin saakka jalan. 

Valoisan ja iloisen olemuksen-
sa, sopeutuvan karjalaisen luonteen-
sa sekä uutteruutensa avulla hän 
sopeutui nopeasti ja hyvin uuteen 
kotiseutuunsa Lohjan Nummen-
kylässä. Lohjalla hän hankki uusia 
ihmissuhteita ja lujitti samalla entisiä 
ystävyyssuhteita kaukanakin asuviin 
karjalaisiin ystäviin ja sukulaisiin. 
Nikkolan talon rakentaminen 1940- 
luvun lopulla nopeutti sopeutumista 
uuteen asuinpaikkaan ja lähiseudun 
asukkaisiin.

Hän työskenteli Partekin teh-
taalla yli 20 vuoden ajan. Työn ohessa 
hän jaksoi harrastaa hänelle tärkeitä 

Ester Elisa Myllykangas (os Nikkola) 
11.5.1920 –17.10.2012

Puhe muistotilaisuudessa Lohjalla 9.11.2012

asioita. Kukkien hoitaminen ja sukki-
en kutominen olivat hänelle tärkeitä 
harrastuksia.

Vuonna 1952 hän solmi avio-
liiton Ville Myllykankaan kanssa. 
Avioliitosta muodostui kuitenkin 
lyhytaikainen ja toisenlainen, kuin 
mitä Ester oli toivonut. Avioero 
astui voimaan vuonna 1966. Aviolii-
tosta syntyi Leena, joka oli ainoana 
lapsena rakas Esterille. Leena kävi 
viimeisten vuosien aikana päivittäin 
hoitamassa ja katsomassa Esteriä, 
kun hän asui omassa asunnossaan 
Kaarikalliossa.

Kolme lastenlasta ja neljä las-
tenlastenlasta olivat Esterille hyvin 
tärkeitä ja läheisiä.  He ilahduttivat 
ja rikastuttivat Esterin elämää monin 
tavoin. 

Esterillä oli elämänsä aikana 
paljon vaikeuksia voitettavana, mutta 
ehkä juuri vastoinkäymiset omalla, 
raskaalla tavallaan kasvattivat hänes-
tä harvinaisen suuren ihmisen, joka 
osasi antaa arvoa kaikille ja ymmärsi 
sekä nuoria että vanhoja. Vielä vajaa 
kaksi viikkoa ennen poisnukkumis-
taan hän antoi sairasvuoteeltaan 
lämpöisen hymyn ja voimakkaan 
kädenpuristuksen, kun huomasi 
kaukaisen sukulaisen tulleen häntä 
tervehtimään.

Esterin siirtyminen ajasta ikui-
suuteen on meille kaikille, erityisesti 
läheisimmille omaisille, raskas mene-
tys. Surevia lohduttanee kuitenkin 
tieto siitä, että hänen vaivansa ovat 
nyt loppuneet ja hän on saanut le-
von. Saamme olla onnellisia myös 

siitä, että vainajalle oli suotu pitkä 
ja monivaiheinen elämä ja olemme 
saaneet tuntea niin lämpöisen ja 
hyväsydämisen ihmisen.

Pekka Hämäläinen, 
Esterin serkun, 
Kauko Hämäläisen poika
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Sukuseuran oman 
viirin tilausohje
Virolaisen sukuseuran viirin 
valmistaa  Helsingin 
Lipputehdas tilauksesta. 

Tilaus tehdään soittamalla 
Lipputehtaalle puhelinnumeroon 
(09 561 7220) ja kertomalla, että 
kyseessä on Virolaisen sukuseuran 
viiri vaakunalla. 

Viirejä on useaa kokoa, viiri 006 on 
tarkoitettu 6 metrin salkoon, viirin 
koko 30x300 cm, 
viiri 008 on tarkoitettu 8 metrin 
salkoon, viirin koko 40x400 cm, 
viiri 010 on tarkoitettu 10 metrin 
salkoon, viirin koko on 45x500 cm. 
Tätä lehteä painettaessa 
viiri 006 :n hinta oli 53 €, viiri 008:n 
hinta 66 € ja 
viiri 010:n hinta on 87 €. 
Hinnanmuutokset ovat mahdollisia. 
Viiri toimitetaan postissa ja hintaan 
lisätään postituskulut.

Sukuseuran 
pikee-paita 
on nyt 
tilattavissa 
 
Paita on hyvälaatuinen, 
tuhkanharmaa pikee-paita (90%
puuvillaa ja 10% polyesteriä). 
Paitaan on brodeerattu 
sukuseuran tunnus noin 
7 cm x 5 cm koossa. 
Paita on saatavissa 
S - XXL kokoisena. 
 
Paidat ovat reilun kokoisia, niin kuin
pikee-paidan tulee ollakin. 
Jos kokosi on esim. M:n ja L:n välissä, 
niin todennäköisesti M on sopiva. 
 
Paidat voit tilata maksamalla paidan 
hinta 25,00 € sukuseuran tilille: 
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 
523 604 - 452 905 
( IBAN F139 5236 0440 0529 05 ). 
Paitatilauksen tulee olla perillä 31.5.2013 mennessä. 

Merkitse maksaessasi paitoja pankkisiirtoon viestikohtaan: 
- tilaajan nimi 
- paitojen koko ja lukumäärä 
- miten paidat toimitetaan perille. 

Esim1: Pekka Hämäläinen 1 kpl XL, 2 kpl M. Noudan sukukokouksessa 6.7. 
Esim2: Riitta Ahlsten 1 kpl L, 1 kpl S. Pekka Hämäläinen noutaa sukukokouk-
sessa 6.7. 
Esim3: Matti Manninen 1 kpl XXL. Sovin toimituksesta Pekka Hämäläisen 
kanssa erikseen. 
 
Paidat tulevat jakoon kesän sukukokouksessa 6.7.2013. Niiden henkilöiden, 
joille ei voida toimittaa paitoja sukukokouksessa tai siellä olevan henkilön 
kautta, tulee ottaa allekirjoittaneeseen yhteyttä ja sopia, miten paidat voidaan 
toimittaa perille tai noutaa ne jostakin sopivasta paikasta. Paitojen postitukses-
ta peritään postituskulut. 
 
 Jos et vielä tilausta tehdessäsi tiedä, osallistutko sukukokoukseen 
6.7.2013, sovi toimitusasia kanssani. 
 Jos paidat lähetetään postin välityksellä, peritään postikulut erikseen 
paidan tilaajalta. Ota viimeksi mainitussa tapauksessa yhteyttä allekirjoittanee-
seen.
 Huom! Paita on erinomainen lahja annettavaksi esim syntymäpäivänä 
vähän kaukaisemmallekin sukulaiselle. Tämä vinkkinä niille, jotka haluavat 
antaa jonkin hyödyllisen ja ainutlaatuisen lahjan, joka säilyttää arvonsa ja käy-
tettävyytensä vuodesta toiseen. 
 
Kaikkiin paidan hankintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: 
Pekka Hämäläinen 
Säästäjänkatu 11 F 36 
33840 TAMPERE   
Puhelin 0400 200 012
pekka.j.hamalainen@gmail.com 
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Sukuseuran kotisivut
Kotisivut löydät osoitteesta
 
http://suvut.genealogia.fi/virolaiset/

Sieltä löydät mm. kaikki ilmestyneet  Paakkasen Sanomat.

Sukuseuran oma ryhmä löytyy
Facebookista  nimellä:    Virolaisen sukuseura -Lohja 

Tulevia matkoja

Yläsommeen Nuorisoseu-
ra Oksa täyttää 120 vuotta 
4.6.2013. 

Merkkivuoden kunniaksi tekee 
Yläsommeen ja Porlammin 
Nuorisoseura juhlamatkan  
Viipuriin, Yläsommeeseen ja 
Porlampiin bussilla 3 - 5. kesä-
kuuta 2013, lähtö Lohjalta. 

Juhlallisuudet nuorisoseuran-
talon rappusilla Yläsommeessa  
tiistaina 4.6.2013.  Matkanjohta-
jana asiaa hoitaa Eero Kunttu, 
puhelin 044 3394000.

Paakkasen Sanomien 
toimitus nro 34

Toimittajat:

Raija Franssila
PL 21
00781 Helsinki
puh. 050 3786761, (09) 3856275
raija.franssila@kolumbus.fi

Raija Joutseno
Lövkulla 52
03100 Nummela
puh. 040 5067851
raijaj@gmail.com

Pirkko Vahvelainen
Vaanilantie 416
08500 Lohja

puh. (019) 364258

KIRJAPAINOX KY 
VEIKKO HALLIKAINEN 2012

Muistutus 
sukuseuran jäsen-
maksusta kuluvalta 
toimikaudelta 
2011-2013

Kuluvan toimikauden (hei-
näkuu 2011 - kesäkuu 2013) 
jäsenmaksu on 20 € ruokakun-
nalta. Virolaisen sukuseuran 
tilinumero on  Länsi-Uudenmaan 
Osuuspankki  

523604-452905 tai IBAN  
FI39 5236 0440 0529 05. Erä-
päivä HETI. Tämän lehden 
mukana  on postitettu kaikille 
tilisiirtolomake. Jos ette tiedä 
oletteko jo maksaneet,  tie-
dustelkaa rahastonhoitaja Riit-
ta Vihersaarelta puh. (019) 
321319, 050 3566044 tai sähkö-
posti: r.vihersaari@luukku.com. 
Jäsenmaksun maksamisella 
varmistat Paakkasen Sanomi-
en tulemisen postin mukana, 
itsellesi ja ääni- ja puheoikeuden 
sukukokouksessa.

Tiedotus

Virolaisen sukuseuran 
Ylläsjärven 
Tunturihotellin osakkeet

Virolaisen sukuseura on omistanut 
30.10.1993 lähtien kaksi kappa-
letta Ylläsjärven Tunturihotellin 
osakkeita. 

Kaikilla sukuseuran jäsenillä per-
heineen on mahdollisuus saada 
osakkeenomistajille myönnettävä 
alennus hotellimajoituksen hinnas-
ta. 

Alennukseen on oikeus samanai-
kaisesti asuvalla kahdella suku-
seuran jäsenellä.

Ylläsjärven Tunturihotelli on Kola-
rin kunnassa Ylläsjärven rannalla. 

Kesäkuun alusta 2012 on Tuntu-
rihotelli ollut jälleen karjalaisessa 
omistuksessa. 

Karjalan Säätiö hankki itselleen 55 
prosentin enemmistöosakkuuden, 
loput osakkeista omistavat karja-
laiset yhteisöt ja yksityishenkilöt. 

Uudet hotelliyrittäjät ovat kunnos-
taneet paikkoja ja uusineet sisus-
tusta.  

Karjala-lehdessä nro 
35/30.8.2012 oli artikkeli asiasta.

Lisätietoja:  
www.yllasjarventunturihotelli.fi.

Toivotamme 
kaikille 

sukuseuramme 
jäsenperheille 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta!
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