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Virolaisen suurperhe vuonna 1913. Takana vasemmalla Jussi Tekki, Telkin emåntå, Joonas
Virolainen, Jenny Jäppinen, Aino ja Yrjö Virolainen, Liisa, Anna ja Salomon Virolainen.Edesså
vasemmalla Jappisen emäntä, Maria Sofia, Kerttu, Esaias ja Mikko Virolainen, Iida Virolainen,
Salomon Virolainen, Otto, Paavo, Jaakko, Anna Lydia, Margareta, Matilda ja Elsa Virolainen

"Peukalohangalline lissää maata"
Virolaisen suurperhe oli laajimmil-
laan ihan 1900luvun alussa. Silloin
perheeseen kuului runsaat 20 hen-
keä, veljeksiä, serkkuja, pikkuserk-
kuja. Virolaisen miehet olivat jo
osanneet varautua siihen, että jona-
kin päivänä suurperhe rupeaa hajo-
amaan. He olivat vähän kerrassaan,
aina tilaisu-uden tullen ostelleet lisää
maita.

Kun Paakkasen kantatilaa sit-
ten ryhdyttiin jakamaan, ostettuja
tiloja annettiin suurperheestä irtau-
tujille. Jaoista saa sen vaikutelman,
että ne pyrittiin suorittamaan hyvin
oikeudenmukaisesti. Kiiytäntö oli,
että jokaiselle lähtijälle hankittiin
oma koti. Ketään ei jätetty tulemaan
toimeen omillaan. Perhe kantoi vas-
tuun jäsenistään.

Jos seuraava tarina on totta,
Virolaisen miesten hanakkuus lisä-

maiden osteluun saattaa olla vaikka
perinnöllistä Iaatua.

Yläsommeen kylässä suoritet-
tiin maiden uusjako 1800-luvun al-
kupuolella. Toimitus tehtiin huolella
ja se kesti peräti viisi-kuusi vuotta.
Jakotoimitusta hoitanut insinööri oli
Paakkasen talossa kortteeria ja oli
myös talon ruuissa. Anna Markuk-
sentytär oli vieraanvarainen emäntåi
ja huolehti insinööristä hyvin. Kun
jakotoimitus oli tehty ja insinööri
suunnitteli lähtöä, Anna Markuk-
sentytär neuloi hänelle vielä pitkä-
vartiset sukat ja pani kumpaankin
sukkaan konjakkipullon. Insinööri
oli asiasta kovasti mielissään ja sa-
noi: "Mitäs mie oon näist velkaa?".
Siihen Anna Markuksentyttir vasta-
si: "Ethä sie mittiiä velkaa oo, mut
jos peukalohankais verra annat meil
lissää maata."

Liekö tiimä tarina totta vai ei,
kuka sen tietää! Totta kuitenkin on
se, että kun mennään Uusia kujasia
pitkin Arosuolle päin, niin ensim-
mäisen ojan kohdalla raja tekee tun-
tuvan mutkan oikealle. Muuten raja
kulkee ihan suoraan. Taisi olla mel-
koinen neuvottelija tämä sukumme
kantaäiti!

Ensi kesänä on tåitåikin raja-
asiaa taas sakilla ja paikanpäällä
selvitettiivä vähiin tarkemmin. Mut-
ta ennen sitä...

Oikein Liirnminhenkistö, Raulwllis-
ta Ja Lcppoisaa Joulwwikaa Jokai-
selle Virolaisen Sukuseuran Jdsenel-
le Perheineen!

Toivottauat Greta ja Pirkko

Sukuiuhla
kesäilä -97

Virolaisen sukuseuran sukujuhla kesällä -97 pidetåiän sunnuntaina i3
heinäkuuta 1997 Rauhanyhdistyksen talolla, entisellä Suojeluskuntata-
lolla, Iohjan kaupungissa osoitteessa Nummentie 47.
Tarkemmat tiedot kellonajoista, ohjelmasta, ilmoittautumisesta ym.
kerrotaan seuraavassa, toukekesäkuussa ilmestyvässä Paakkasen Sa-
nomien numerossa.
TERVETULOA KAI KKI MUKAA}T YHTEISEEN SUKUJUHIÄAN !



2 'Iliro [ais en sufuu euran fe fi.ti 2 / 1ss6

Yhdeksän sukupolvea Paakkasen talon isäntinä
Yläsommeelainen Paakkasen talo
mainitaan maakirjoissa ensimmäi-
sen kerran vuonna 1687. Talo pysyi
Paakkasen suvussa koko 1700-luvun
ja vielä 1800-luvun alun. Paakkanen
nimisiä isäntiä oli kaikkiaan viisi
sukupolvea, vi identenä Markus
Paakkanen. Markuksella ei ollut
yhtään poikaa, mutta tyttäriä oli
kolme. Vuonna 1822 Paakkasen tyt-
tiiristä vanhin, Anna Markuksenty-
tär avioitui lihaniemeläisen Yrjö
Jaakonpoika Virolaisen kanssa. Yrjö
muutti Yläsommeeseen Paakkasen
taloon vävyksi. Markus Paakkanen
oli kuollut jo neljä vuotta aikaisem-
min ja niin Yrjö Jaakonpojasta tuli
Paakkasen talon isäntä. Tarina ker-
too, että Paakkasella oli jo ehditty
"isännöidä" naisten voimin niin kau-
an, että otti oman aikansa ennen-
kuin Yrjö Virolainen sai todellisen
isännyyden.

Anna Markuksentytär oli luja-
tahtoinen nainen, "oikei  vörtsi
emäntä", ja piti talon ohjakset käsis-
sään. Hän kävi itse m-arkkinoilla ja
suoritti tarvittavat ostokset. Markki-
noille lähdettäessä Anna Markuk-
sentyttärelle oli aina valjastettava
kaksi hevosta ajopelien eteen, kun
hanfii yhden hevosen kyydissä pyör-
rytti.

Näin Paakkasen talon isäntå-
väen sukunimi oli vuonna 1822
muuttunut Virolaiseksi, mutta talon
nimi pysyi loppuun asti, vuoteen
1944 Paakkasena.

Yrjö Virolaisella ja Anna Mar-
kuksentyttärellä oli kaikkiaan yh-
deksän lasta, joista aikuisikään eli
viisi poikaa ja kaksi tytärtä. Pojista
nuorin, Mikko kuoli naimattomana
27 vuoden iässä ja toiseksi vanhin,
Matti muutti avioiduttuaan kotivä-
vyksi Nuoraalle, Kylliäisen talogn.
Nuoraan sukuhaaran kohtalosta ei
oikein paljon tiedetä, mutta sen ver-
ran muistetaan, että vapaussodan
jälkeen, luultavasti vuonna 19 19 ky-
lään ilmestyi hyvin huonokuntoinen
ja nälkäinen kulkumies, joka kertoi
olevansa Matti Virolainen. Hän oli
"Nuoraan Matin" poika. Hän kulki
kylällä vähän aikaa ja sitten taas
hävisi.

Vanhin veli Juho ja nuorem-
mat veljet Petteri ja Salomon elivät
kuolemaansa asti perheineen suur-
perheenä Paakkasen talossa. Myös
Juholla oli ollut yhdeksän lasta,
mutta vain kaikkein vanhin, Mari eli
aikuiseksi. Mari pysyi naimattoma-

na ja hänen tiedetään olleen varsi-
nainen suurperheen lapsenlikka.
Toisinaan Marilla oli kolmekin "va-
kua" yht'aikaa heijattavana. Siinä
oli jo otettava jalkojakin työhön
avuksi.

Petterilla oli aikuisikään ehti-
neitä lapsia neljä, kaksi poikaa ja
kaksi tytärtä, ja Salomonilla viisi,
kolme poikaa ja kaksi tytärtii. Niii-
den Petterin ja Salomonin lasten
mukaan ovat muodostuneet Virolai
sen suvun yhdeksän eri sukuhaaraa.
Loput yksitoista Virolaisen sukuseu-

raan kuuluvaa sukuhaaraa ovat
naisten puoleisia sukuhaaroja.

Petterin tyttäristä vanhempi,
Anna meni vuonna 1879 naimisiin
Juho Porkan kanssa ja muutti Por-
kansaareen ja nuorempi tytär, Eeva
meni vuonna 1882 naimisiin Mikko
Urosen kanssa ja muutti Perä-Sipi-
lään Salvosmäkeen. Pojat Matti ja
Aatami jäivät perheen perustamisen
jälkeenkin Paakkasen talon suurper-
heeseen. Petteri itse kuolijo vuonna

Jatkuu sivulla 3
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Uuno Siiranto 9O-vuotispäivänään

Juhlat Nupurissa
Elokuun alussa vietettiin Nu-

purin seuratalolla Espoossa iloista
juhlaa, kun Uuno Siiranto täytti 4
elokuuta kunnioitettavat 90 vuotta.
Eletyt vuodet ovat kohdelleet päi-
vänsankaria hyvin ja ehkä vielä
enemmän niin että päivänsankari
on osannut ottaa kuluneet vuodet oi-
kealla tavalla vastaan. Elämän-
myönteisyys ja elämänilo säteilevät
Uunon olemuksesta ja tartuttavat
hyvän rnielen myös keskustelu-
kumppaniin.

Karjalaiseen malliin näissä
juhlissa laulettiin paljon ja syötiin
hyrrirr. Ja kun Uuno oli juhlinnan
kohteena, niin tottakai esitettiin
myös runoja. Lauloimme sydämem-
me kyllyydesta, hyvän olon ja hai-
keuden kyynel silmäkulmassa "On
armas mulle aallon tie..., Se majatalo
mieleen usein palaa..., Lapsena tun-

tenut murheita en...," ja monta, mon-
ta muuta ihanaa vanhaa laulua. Ja
päivänsankari kiitti meitä läsnäol-
leita omalla koskettavalla runollaan.

Uuno Siiranto on syntyisin
Tervajoelta ja Uunon puoiiso, jo
edesmennyt Lyydi os. Porkka oli
Anton ja IGistiina Porkan vanhin
tytär, siis Porkan sukuhaaran kan-
taäidin Anna os. Virolaisen pojanty-
tär. Uunon kiitosrunon kaunein koh-
ta herkistää mielemme vieläkin. Sii
nä muistettiin Lyydi-puolisoa: "Rak-
kauden asiassa paljon mä voitin".

Uunoa sekä Uunon tytärtä,
Kerttua lämpimästi kiittiien ja kaik-
kea hyvää j atkossa toivottaen

Virolaisen sukuseuran
puolesta läsnä olleet
Sakari, Else, Greta ja Pirkko.
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1871, mutta vaimo Liisa, Matin ja
Aatamin äiti eli vuoteen 1903 asti.

Salomonin vanhempi tytär
Anna meni vuonna 1890 naimisiin
Johannes lfrosen, Ollikan Jussin
kanssa ja nuorempi Maria Sofia
vuonna 1897 Paavo Sassin kanssa.
Anna muutti Sipilänpäähän ja Ma-
ria Sofia Porlampiin. Salomonin
kaikki kolme poikaa, Mikko, Paavo
ja Salomon nuorempi jäivät suurper-
heeseen Paakkaselle ja perustivat
omat perheensä.

Aivan vuosisadan alussa
Paakkasen talossa asui Virolaisen
suurperhe, johon kuului runsaat 20
henkeä. Silloin oli elossa vielä yksi
Yrjön ja Anna Markuksentyttären
'lapsista, nuorin poika Salomon, tuol-
loin vähän yli 60-vuotias. Perhee-
seen kuului veljeksiä vaimoineen,
serkuksia vaimoineen ja pikkuser-
kuksia.

Kun perhe oli kasvanut, oli
Paakkasella myös jouduttu laajenta-
maan asumuksia. Päätaloa oli laa-
jennettu ja pihapiiriin oli tehty myös
erillisiä rakennuksia. Kun oli paljon
väkeä, tarvittiin myös paljon tilaa.
Tapana oli, että jokaisella pariskun-
nalla piti olla oma kamari. Vähitel-
len oli myös ostettu lisää maita ja
kokonaisia tilojakin. "Juhan -setä"
erityisesti muistetaan innokkaana
maiden ostelijana.

Ensimmäisen kerran Paakka-
sen tilaa ruvettiin jakamaan vuonna
1905. Silloin Petterin pojat Matti ja
Aatami perheineen muuttivat pois
suurperheestä. Vuosisadan vaihtees-
sa Virolaisen miehet olivat ostaneet
Laisin tilari' Keskikylältä ja Ryysy-
läisen tilan Sotk'ojalta. Matti sai nyt
Laisin tilan ja Aatami Ryysyläisen
tilan. Molemmille annettiin lisäksi
peltoa sekä metsää Porlammissa ol-
leista Paakkasen maista. Nyt suur-
perheeseen jäivät Salomon, tåimän
pojat perheineen ja 'Juhan -setän"
Mari.

Seuraava jako tilalla tehtiin
vuonna 1914. Joitakin vuosia aikai-
semmin Virolaiset olivat ostaneet
Aapraham Hanniselta Myllymäen
noin 50 hehtaarin tilan rakennuksi-
neen. Nyt Paakkasen tila jaettiin

Salomonin poikien kesken. Paavo
sai Myllymäen tilan, jonkinverran
lisää muista Paakkasen maista ja
10 vuoden hakkuuoikeuden
Tuomik'sillan metsään. Tämä osoit-
taa, että jaot haluttiin suorittaa tar-
kasti ja oikeudenmukaisesti. Loput
Paakkasen maista pantiin puoliksi
Mikon ja Salomon nuoremman kes-
ken. Mikko perheineen jäi Paakka-

Vappu llrosen
muistolle

Sukuseuramme perustaja ja
kunniajäsen Vappu Uronen os. Viro-
lainen syntyr 4.8.1918 Yläsommees-
sa ja kuoli 19.11.1996 tohjalla. Vap-
pu eli aikana, jolloin kansamme sai
kokea hyviä kehityksen aikoja, mut-
ta myös sodan hävityksen ja kärsi-
myksen. Karjalassa syntyneenä
Vappu joutui kahdesti jättämään
kotinsa ja asumaan vierailla paikka-
kunnilla ja vieraissa nurkissa hoita-
en liikuntakyvykintii åiitiään ja van-
haa isäänsä.

Sota loppui aikanaan eikä
enää ollut paluuta takaisin Karja-
laan. Vappu avioitui vuonna 1944
Antti Urosen kanssa. Rakennettiin
uusi koti Nummenkylään ja perhe
kasvoi. Kovalla työllä saatiin maasta
elanto. Sairaudet eivåt vielähään
hellittåineet otettaan Vapun perhees-
tä. Talon isäntii Antti sairastui ja
poistui tästä ajasta vuonna 1975.
Vappu luovutti talon hallinnan lap-
silleen ja siirtyi viettämään eläke-
päiviä asuen .nuorimman tyttiirensä
Maijan kanssa uudessa kodissa.

Seurallisena ja sukulaisrak-
kaana ihmisenä Vappu alkoi esittää,
että kutsuttaisiin sukuumme kuulu-
via koolle perustamaan sukuseuraa.
Niin tapahtui ja perustettiin Virolai-
sen sukuseura. Vappu valittiin johto-
kuntaan ja siinä tehtävässä hän toi-
mi kesän -95 sukukokoukseen asti.
Siella hän ]uovutti tehtävän nuorem-
mille. Vapun koti oli aina avoin su-
kulaisille ja ystiiville. Sukuseuran

Vappu Uronen os. Virolainen

johtokunta sai siellä monet kerrat
kokoontua.

Vappu seurasi vielä sairastut-
tuaankin ympärillä tapahtuvaa elä-
mää ja osallistui eri tilaisuuksiin
kuntonsa mukaan. Laulu oli hänelle
nuoruudesta asti läheinen asia. Sitii
saimme kuulla monissa tilaisuuksis-
sa. Lasten parissa tapahtuvassa py-
häkoulutyössä, pyhäkoulunopettaja-
na Vappu toimi kymmeniä vuosia.
Hänen kotinsa ovet olivat avoinna
lasten kokoontua sunnuntaisin. Va-
pun kristillinen elämåinkatsomus ja
usko parempaan huomiseen antoivat
hänelle voimaa keståiä kaikki ne vai-
keudet, jotka hän elämänsä aikana
joutui kokemaan ja kestämäåin.

Kiittåien ja kaipauksella muis-
tamme poismennyttä.

Sukulaisen ja ystiivät,
Virolaisen sukuseura,
Sakari Virolainen,
puheenjohtaja

sen kantataloon ja Salomonin per-
heelle rakennettiin uudet rakennuk-
set hyvin lähelle Paakkasta.

Mikon perheeseen kuului kol-
me poikaa Esaias, Joonas ja Yrjö
sekä yksi tytär Aino. Aino avioitui
vuonna 1914 Armas Jäppisen kanssa
ja pojista nuorin, Yrjö meni naimi-
siin vuonna 1922 Anna Kouvosen
kanssa ja muutti asumaan vaimonsa
kotitaloon Uuraaseen.

1920luvun alussa Paakkasel-
le ostettiin taas lisää maata, I(aar-
leenpäästä Otto Hyrkön tila Rintala
kaikkine maineen ja rakennuksi-
neen. Ja vuonna 1927 Paakkasen
talo jaettiin vielä kertaalleen. Silloin
Mikon pojat Esaias ja Joonas jakoi-
vat tilan. Esaias perheineen muutti

Kaarleenpäähän Rintalaan ja Joo-
nas perheineen jäi Paakkasen kanta-
taloon. Nyt Paakkasella "suures ta-
los" asui enää nelihenkinen perhe
Virolaisia, isäntä Joonas, emäntä
Maria Sofia os. Reponen, 5-vuotias
nuori-isäntä Sakari ja juuri keväällä
-27 syntynyt pieni Laura. Tässä ko-
koonpanossa perhe säilyi aina sota-
aikaan asti.

Joonas oli neljättä sukupölvea
Virolaisia Paakkasen talon isäntåinä.
Paakkasia talossa oli asunut viisi su-
kupolvea joten Paakkasen talo Ylä-
sommeessa oli saman suvun hallus-
sa yhteensä yhdeksän sukupolven
ajan.

Sakari Virolainen ja
Pirkko Vahvelainen
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Muistomerkki s ankarihautausmaalle
viime hesåinä, elokuun 11 päivänä toteutui vihdoin pitkäaikai-
nen ja harras toive. viipurin maaseurakunnan kirkon raunioiden
läheisyyteen paljastettiin viipurin maaseurakunan sankarivai-
najien muistomerkki. Muistomerkki on kuvanveistäja ueiktri
tliiiväojan suunnittelema komea graniittipaasi, joka kähoo kor-
kealta kumpareelta suoraan 

-e"elle 
kohtiUurasta.

viipurin maalaiskunnan pitäjäseuran ja viipurin maaseurakun-
nan kirkko ry:n kukkatervehdyståi laskemassa sakari virolai-
nen, Eero Huotari, IGino Kiiskilä ja Toivo Nousiainen.

Patsaan paljastuspuheen piti valtioneuvos
Johannes Virolainen.

Kesän -97
kotikylä-
matkat
Yläsommeen ja Porlammin nuorisoseura
järjestää kesällä -97 kotikytämatkan ytä-
sommeessen ja Porlampiin. Matka teh-
dään yhden päivän matkana ja sä ajoit-
tuu toukokuun loppupuolelle. Kun tarkka
aikataulu ja muut järjestelyt ovat tiedos-
sa, matkasta ilmoitEtaan Länsi-Uusimaa
-lehdessä

a

Myös Virolaisen Sukuseura suunnittelee
kesäksi -97 kotikylämatkaa. Sukuseuran
matka on tarkoitus tehdä kahden päivän
matkana, elokuussa -97

trlolempien matkojen järjestelyjä hoitaa
Raija Franssila. Matkojen tarkemmat
ajankohdat selviävä alkuvuodesta -97.
Jos olet kiinnostunut kummasta tahansa
matkasta, ota yhteyttä Raijaan, puh.
(09) 3s627s

'l/iroh.isen sufoueura
PERUSTETTU VUONNA 1983

Kunniapuheenjoht4a Johannes Virolainen

JOHTOKUNTA 1995_1997

Puheenjohtaja Sakari Virolainen
. (Mikko Virolaisen sukuhaara)

Vanhakylå, 08500 Lohja as
Varapuheenjohtaja Heikki Hyrkkö

(Paavo Virolaisen sukuhaara)
Nummenkylå, 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

Hallituksen muut jåsenet
Pirkko Vahvelainen

(Matti Virolaisen sukuhaara)
Vaanila, 08500 Lohja as

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

Antti Jaatinen
(Anna Urosen sukuhaara)
Sepontie 14 C, O4ä0 Kerava

Pertti Kunttu
(Maria Sofia Sassin sukuhaara)
Antinkaru 9 D 22, 08200 Lohja

Maija Uronen
(Salomon Virolaisen sukuhaara)
Nummenkylä, 03100 Nummela

Helmi Toikka
(Maria Sofia Toikan sukuhaara)
Venlankatu 3 A 10, 05830 Hyvinkåä

Sukuseuralehdentoimitus GretaKunttu
puh. (019) 324666

Pirkko Vahvelainen
puh. (019) 3642s8


