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Matti ja Anna Vimlaisen perhe vuonna 1910. Vasemmålta Pekka, Matti, Anna ja
Vain<i seka Matin sylissä Aina ja Annan sylisså Martta.

Veljekset Matti ja Aatami lähtevät suurperheestä
Koko Virolaisen suku

Yläsommeessa el i  yhdessä suur-
perheenä Paakkasen talossa aina
vuoteen 1905 asti. Silloin veljekset
Matti ja Aatami, Petteri Virolaisen
pojat erkanivat suurperheestä ja
heille annettiin omat tilat Paakka-
sen talon maista. Ehkäpä yhtenä
syynä ensimmäisen jaon ajankoh-
taan oli, että Matin ja Aatamin äiti
Liisa os. Hämäläinen oli kuollut pari
vuotta aikaisemmin, vuonna 1903.
Kun isä Petteri oli ollut kuolleena jo
runsaat 30 vuotta, nyt äidin kuoltua
katkesi veljesten osalta edellisen su-
kupolven ketju suurperheeseen.

Paakkasen taloon ol i  vuonna
1900 ostettu kaksi tilaa, Laisin tila
Keskikyläl tä ja Ryysyläisen t i la

Sotk'ojan varrelta. Veljekset Matti
ja Aatami saivat nyt nämä t i lat ,
Matti Laisin ja Aatami Ryysyn. Li-
säksi  hei l le annett i in l isämaiksi
Paakkasen maista Porlammista se-
kä peltoa, muun muassa Avusniityt,
että metsää. Metsämaata tuli mo-
lemmille jopa keskimääräistä run-
saammin. Molemmat perheet muut-
t ivat  uusi in koteihinsa syksyl lä
1905. Kummassakin paikassa olivat
talot ja navetat valmiina ja niihin
asetuttiin asumaan ja elämään. Ra-
kennuksia uusittiin sitten vähitellen
tarpeen mukaan.

Kun syksyl lä 1905 muutett i in,
Matin perheeseen kuului viisi hen-
keä, Matti, vaimo Anna ja 9-, 5- ja 1-
vuotiaat pojat Väinö, Pekka ja Matti.

Silloin vuoden van.ha Matti-poika
jaksoi kuitenkin glää vain 4-vuoti-
aaksi .  Tyttäret Aina, Martta ja
Anna-Liisa syntyivät vasta uudella
paikalla.

Aatamin perhe oli sekin jo viisi-
henkinen, Aatami,  vaimo Vi lhel-
mi ina, 5-vuot ias Juho, 3-vuot ias
Martta ja vajaan vuoden ikäinen
Otto. Näistä lapsista vanhin, Juho
eli vain 8-vuotiaaksi. Uudella pai-
kalta syntyivät Liisa, Lyydi, Väinö ja
Anna.

Seuraavan sivun kertomus kuvaa
tarkemmin Matin ja Aatamin
perheitä ja niiden elämää uusissa
kodeissa.
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Muistikuva Yläsommeen
kesäpäivästä
Tömö kertomue on omistettu

Elea Kunturr, os. Uroncn muistol-
le. Elsa nukkui ikiuncen 85-uuo-
tiaana" 25.4. 1997 Lohjollo.

Nömö lapsuusmuistot on kir-
joitettu 7990-luvun alusso.

Taas kerran palaavat mieleen vuosi-
kymmenien takaiset  muistot  lap-
suudesta ja nuoruudesta. Kotikylä,
Yläsommee, elää muistoissa ih-
misineen, eläimineen, pienine ja suuril
ne tapahtumineen. Tätä kylää ei enää
ole. Mutta muistoissani tavoitan hei-
näkuisen päivän tunnelman sellaisena
kuin sen elin lapsena Kadalassa.

Kylän perällä korkealla mäellä oli

tenä pvhäaamuna. taisi olla lOluvulla.
Aatu-veli meni taas Eevalle kävmään.
Kvlailvaika oli vähän tavallisriudesta
pöikkeäva. ioten saatettiin olettaa. että
ileraalla oli iotakin asiaa. Aatu kuiten-
kin istui ia iötui ia siinå haasteltiin niitå
näi tä.  Lopul tä Eeva si t ten kysäis i
"Låiksiit sie-mitä asiaa?'"No kvllia sita
tuota. . . . .  aatel t i i .  et  ios s ie- tu l is i i t
kummiks." "Ai sie bakaira" sanoi. Eeva.
koska arvasi heti. etui tarkoitus oli viedd
lapsi ristille sinä samana päivånä. kun
ko:ululla oli kirkonmeininki ia oapit oli-
vat paikalla. No. Eeva-kum:millo akkia
mus-ta leninki päälle ia matkaan ia kvllä
sitä kerettiin. mutta-ei vhtiiän liian ai-
kaisin. Kun damantapailia tilanteita oli
muutama sattunut. Eeva ruoesikin
aina. kun Aatu veli tuli kvlaan.'ensim-
mäi#ksi kvsymåän "Laksiit sie ririH asi-
aa?"

Matin ja Aatamin emiinnät kuolivat
molemmat palion miehiään nuoremoina.
Ann-täti l iuo'l i  52-vuotiaana vuönna
1920. Molemmat pojat, Vsilnö sekä Pek-
ka olivat io avioitunöetia tuoneet miniät
taloon. Tlttit Anna-Liiå. Martta ia Aina
olivat vasla 9-.12- ia 13-luotiaita-. Niin-
pä monet "äidin o-petukset" sisarukset
!..q"sä perheessä saivatkin veljien vaimo-
l ltå.

Miin-täti kuoli 48-vuotiaana vuonna
1925. Martta oli io avioitunut ia muutta-
nut Porlampiin. - Aat-setä jäi-pitämaan
taloa vi ideh lapsensa kanss-a.  io ista
vaihin . Otto oli kvllä io 2O-vuotiasia Lii-
sa 18-vuotias. muttä nuorin. Anira oli
vasta 9-vuotias ja Vänö ja Lyydi 12- ja
14-vuotiaat.

Velieksistä Matti eli 69-vuotiaaksi ia
kuoli iirhannuksena 1929 ia Aatami öli
66-vuötiaaksi ia kuoli lokakuussa 1933.

Aatami Viiolaisen tila iaettiin 30lu-
vulla veliesten Oton ia Våincin kesken.
Yztinö peiheineen iä ianhalle paikalle ia
Otto osti itselleeir Sipilänpäåstä Eeva
Urosen (os. Hwkkö) tilan iä muutti oer-
heineen sinne. Matti Viro-laisen tila'pv-
syi kokonaisena aina talvisotaan aåti.
]Iatin poiista Pekka iatkoi t i lanoitoa.
Vainr;  å i  b l lut  k i innoötunut maat i lan-
pidosta ia rvhtvi kauooiaaksi. Hänelle
östert i i n karlppäpaikkä' Rönäl tii.

Pirkko \:ahvelainen

koti. Niin - oli koti ja perhe. Vaikka isä
oli kuollut, kun olin vain 6 kuukauden
ikäinen, niin olihan mamma ja Aino-sis-
ko. Oli myös Eeva-mummo, perheen
keskeisin henkilö. Olivat sedät, Ale-
setä, Joonas-setä, Paavo-setä ja Mikko.
Mikko oli myös setä, mutta vain viisi
vuotta vanhempana tuntui paremmin-
kin leikkikaverilta kuin sedältä. Tosin
Mikko joskus muisti arvonsa ja vaati
veljensä tyttäriä kutsumaan itseään
Mikko-sedäksi. Ja olivat vielä tietysti
tädit Ida ja Mada-Liisa. Näiden omais-
teni ansiosta on lapsuus jäänyt mieleeni
lämpimänä, turvallisena ja onnellisena
aikana.

Kun muistelen Yläsommeen kesiä,
tulee mieleeni heinäaika, heinäntekoon
liittyvät muistot, Vaikka työ oli raskas-
ta, olen aina pitänyt heinäajasta. Niihin
kesäisiin päiviin, kun heinää tehti in
Leppäsellä, on aina liittynyt jotain va-
loisaa ja iloista ja onnellista. Leppäsellä
oli monella talolla niittyjä ja heinä-
maita. Voi sitä tuoksua, joka levisi
kukkiv ista api lapel lo ista ta i  jo
niitetystä kuivuvasta heinästä. Samoin
voin muistaa ne äänet, jotka kuuluivat
Leppäsellä, kun useamman talon pel-
loil la heinänteko oli käynnissä. Oli
viikatteiden ääni, naisten haravat piti-
vät oman äänensä ja oli luiskaamisen
kilkutus varhaisessa aamussa.

Heinänkoduu kesti siihen aikaan 1-
2 viikkoa. IJrosen talossa siihen osallis-
tui koko väki, niinkuin ehkä useimmis-
sa kylän taloissa. Ennen kiitten alkua
kunnostettiin viikatteet. Haravat tar-
kastettiin, että kaikki piikit olivat tal-
lella. Urosen talossa oli sellainen tapa,
ettå heinäpellolle mentiin puhtaissa,
usein ihan uusissa vaatteissa. Naisille
oli ommeltu uudet vaaleat esiliinat ja le-
ningit. Miehet olivat saaneet uudet hou-
sutja pellavapaidat.

Miehet lähtivät heinäpellolle jo var-
hain aamulla ja naisväki saatuaan koti-
ja kadatyöt hoidettua. Lapset menivät
tietysti mukana ja tekivät työtä sitä
mukaa kuin voimat ja taidot lisääntyi-
vät. Edellisenä päivänä niitetty heinä
kodattiin sikatuurille kuivumaan. Kui-
vunut heinä ajettiin latoihin, joita ta-
loilla oli myös Leppäsellä. Sitä en muis-
ta oliko kaikil la ladoil la nimet, mutta
IJrosen ladoi l la ol i .  Ol i  Haapalato,
Antt i lanlato,  Tupalato ja Pienlato.
Näistä ladoista sitten tarpeen mukaan
haettiin heinää pitkin talvea.

Kun heinämaat olivat kylän ulko-
puolella, niin evästä vietiin mukana pel-
lolle, ettei tarvinnut päivällä kulkea ko-
tiin syömään" puolpäivästä". Eväs kul-
jetettiin mukana joko tuohikontissa tai
puhtaassa pel- lavaisessa eväspussissa.
"Puol-päiväne" syöt i in jonkin ladon

ovella ja ruokana voi olla leipää, voita,
suolakalaa, maitoa ja "hapamaitoo" eli
piimää. Mukaan oli varattu leivånkan-
nikoita hevosil le, Kaisalle ja Mantil le
annettaviksi, Missään ei leipä ole mais-
tunut niin hyvältä kuin heinäpellon
pientareella. Tai olihan paimenessa ol-
lessa mummon laittamien eväiden syön-
ti suurta nautintoa. Syömisen jälkeen
koko joukko piti ruokalepoa. Ja sitten
jatkuivat  taas työ$. Ni i tet t i in,
haravoitiin ja pantiin heinää sikatuuril-
le. I ltapäivällä saattoi koti in jäänyt
Eeva-mummo tuoda heinävåelle kahvia,
"kohvia" se silloin oli.

Työtä jatketti in i l taan asti. Toisi-
naan tehtiin pitempiä päiviä, toisinaan
lyhyempiä. Päivien pituus riippui kul-
loisestakin työtilanteesta, Naisten oli
tietysti huoleldittava kadasta, palatta-
va lypsyajaksi  kot i in.  Ja pieni l lä
t1't<iilläkin oli oma tehtävä: oli syötettä-
vä lampaat. Eeva-mummo hoiti emän-
nän tehtävät.

Ja kun iltanen oli syöty, oli leikin
vuoro. Saatettiin leikkiä kotona ja Mik-
ko opetti koulussa oppimaan lauluja ja
leikkejä kuten "kupu-kopu-keppiä". Tai
sitten mentiin naapuriin "Mikk-sedälle"
(Mikko Uronen) Hiljan ja Lyylin kanssa
kittilää tai nuoraa hyppäämään tai leik-
k imään kuurupi i loa.  Ol i  t ietyst i
hellittävä myös kissoja ja koiria. Koirat
olivat minun "Matt-sedältä" (Matti Uro-
nen) saamia ja esil i inan helmassa koti in
ilman lupaa tuomia pentuja. Keskuste-
lun ja muutaman kyyneleen jälkeen
kävi aina niin, että Ale-setä sanoi: "\lo,
Elsa pitiiköön nyt koiransa."

Sitten tuli ilta. Jokainen vuorollaan
sai askareensa tehtyä ja asettui hyvin
ansaittuun lepoon. Vanha talo ja sen
suurperhe nukkuivat herätäkseen taas
uuteen työteliääseen päivään,

Elsa Kunttu os. Llronen

Sisarukset Aino ja Elsa Uronen
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"Mvö männää setäläisiil vö
Elamfnmenoa Laisin ja Ryysyn taloissa kun niitä"
isännöivät Matti Virolainen ja Aatami Virolainen

ks"

Aatami Virolainen kolmen "lapsensa" kanssa vuonna 1933. Vasemmalta Aatami,
Väinö, Anna ja Lyydi.

Matilla oli emäntånå Anna os. Hå-
mälåinen. kauppias Johannes Hama-
låisen ia Katriiirä os. Kankaisen tvtär.
Johanries Hämäliiinen oli Petteri Viiolai-
sen vaimon Liisan veli. Toisin sanoen
Matti ia Anna olivat cnsimmäiset serkut
keskenäån. Hämäläisen kauppa oli ollut
hwin samoilla paikoilla. misÅå mvöhem-
niin oli Hottiseh kauppä. Johanries Hä-
mäläinen luopui sitten kaupastaan ia
muutti perheineen Kuolemdiärvelle io
1890Juvulla. Ja olihan Annän suvusöa
kauppiaita enemmänkin. Hånen åitinså
isä ?\htti Kankainen oli hänkin kauppi-
tt'A"*-rn 

emäntä oli Vilhelmiina os.
Uronen. Vilhelm Urosen ia Sofia os. Kai-
piaisen lvtär. Vilhelmiinä oli asunut lap-
Suutensä Sotk'oian varrella. talossa iolia
talvisodan alkaässa oli Rodvisten o-mis-
tuksessa. Svksvlla 1905 hän palasi ta-
kaisin Sotk'oian-varteen. nvt seh toiselle.
Sipilänpään buoleiselle iaänalle Rwsvri
talon ehännäksi. Vaikka paikan iriinl
olikin Ryysy, se ol.i. hyvin kaunis paikka
lhan veclen Dartaalla.

Veliesteh oerheet elivät iatkuvassa
kanssäkävmiåessä keskenäån. Monia
asioita teåtiin edelleen vhdessä. vaikka
nvt asutt i inkin omissa kodeissa.
T-uvanpesun ia pellavan- loukutukseri
naiset '  tekivåt  a ina vhdessä.
Perunankaivuu lopetet t i in västa kun
molempien taloien perunat oli saatu vlös.
Hvvin'herkasti möntiin "toine toiitaa"
ai t tamaan. Aatu-vel ien Deruna-
kuoppaan meni aina talve'lla pdkkanen.
Matiir perunamaa ia perunakioooa taas
ol ivat '  o ikein tamöimatta däi t<att t
Kuoppamäella. vahah Tamasifnmäestä
Sipilähpäähan'pän. Jotta onselma saa-
tiih rat'kaistua' mvös Aatullelakennet-
tiin_ uusi perunakuoppa samaan hyvään
paikkaan. "setli mäel1'  Naisei  Anna ia Mi ina poikkesivat
tuon tuostakin täisissaan.' He olivat
ystäwstvneet io Paakkasella asuttaessa
ia vsiauvvs iätkui .  Kun Aatun tvtär
L)ddi Nil(l(olä kerto'o jotakin lap.suriten -
sa tapanlumaa. monl Kertomus alKaa sa-
noil lä "Ann-uiti ol iust sil lo meil." Suuri
kupar inen kahviöannu ol i  a ina " l i i ta
päåI" valmiina. aVaristetti i  kohvii" ia
juoti in haastellessa. Sikuriahan siina
ennen muuta ol i  ,  mutta ol i  våhan
kahviakin. Ei niin kiire ollut mil loin-
kaan. ettei kohvia ehtinvt hörpäki. Yh-
dessä naiset myös aina läksivat. ios kou-
lulla oli kirko-nmenot tai kvlälfä iokin
muu tapahtuma. Velieksef olivai mo-
lemmat'hwälaatuisia mlehia. niin ettei
naisten tärvinnut heiltä menoil leen lu-
paa kysellä. "pvhäkaulvaatteet" vaan
bäähäh ia viisikiriat kainaloon.' Mvtiå veliesteri lapset leikkivät aina
yhdeisa, vaikka olihah usein tietysti mu-
Kana mul[aKln naapurrn lapsta,  eslmeT-
kiksi Hwkön tvkit Matt-setän naapuris-
ta Tltlöjen leikit olivat usein joko"Aot-
seki sarraimes" tai "Matt-setå lepikos".
Tavrrllista oli, että ioku naapurin tVtöistä
saattoi iossain vaiheessa "törähtää" ios-
tain, mutta serkukset pit ivät aina vh[a.
_ - Molemmat veljekset, niin Aatri kuin
IIrr '"rikin olivat hyväluontoisia, sopuisia
mienla .la [alpuvalsta antamaan penksl
aslassa l<uin äsiassa. "Ei niihe käns ri i-
taa saant aikaa kukkaa." Mutta monet
k1 ia)aiset  kuvaavat vel ieksia hyvinkin
ei,aisiksi miehiksi. Aatir oli valiavampi

ja hartaampi, Matti taas leikkisämpi,r'luikurinlaskiia" .
Aatulla, völieksista nuoremmalla oli

kvlan elamassä kaksi hwinkin tiirkeää
töhtävää. Han oli pyhåkoulunopettaia
sekä "perreemiest.  Pyhäköuluä-
opettajana Aatu toimi peräti 32 vuotta.
Pvhakbulunopettaiia tärvittiin Yläsom-
meen kokoiseisa kvlässä useita ia tåissä
kylänosassa tvönjäko toimi useihmiten
niin, että Aatu l lki rukoukset, Sipilän
Tepa. luki tekstin ja Virolaisen Päavo
laulol.

"Perreemiehen" hommana taas oli
pidoissa muun muassa kutsua vieraat
friytaan ja lukea rukoukset ennenkuin
ruvettiin svömåän ia taas ruokailun lo-
puttua. Äatun lukema rukous ennen
äterian aloittamista oli tällainen:

"Anna isä armostasi ,  mitä lapses
anooni.

Jäesus mulle voimallasi tule tänään
turvaksi."

Aatun tytär Lyydi muistelee. että
perheessä ai-rnettiin'lapsille hwä kristil-
l inen kasvatus.  Mi ina-mainma kävi
muun muassa lähetysompeluseurassa
koululla kerran kuulsa. 'Siellä naiset
neuloivat sukkia merimiehille. Tosin sii-
hen aikaan koko kvla ol i  perusnä-
kemykseltään uskonnöllinen. Luotettiin
Jumälan jolq{atukseen ja vaikeina hetki-
nä etsitt i in Hänen apuaan.

Veljeksistä vqn\g.mpi, Matti taas
murstetaan rauhal l lsena mrehenä.
myhäilevänä huumorimiehenä ia hwiri
lihavana. Tavallinen näkv kvläri kuiasia
kulkenei l le ol i  Virolai len Matt i
"näskämöisil lään" talonsa portin päällä.
Hänestä oli mukavaa. kuh ohikirlki iat
pysähtvivät  hetkeksi  haastelemaän.
Min taval l inen näkv han ol i  port t i in
noiailemassa. että kerran muuanheikko-
nä'köinen ohikulkija tervehti. kun luuli.
että Mattihan se silnä taas seisoo. vaikkd
portilla sillä kertaa oli tvnnyri pvstvssä.' Matin lihavuuden sälaiåuui-taisi ai-
nakin osittain olla siinä, että hän oli mel-

koinen herkkusuu ia paraskat olivat hä-
nestä sitii parasta heikkua. Joskus kun
hanella oikein teki paraskoia mieli. han
sanoi  kot iväel le: '  "Val ia i takkaäoas
hevone. mvö lähetäa Olspuu käns
paraskaosto-o." Vai-ia kutsui Pekan van-
hinta poikaa Olavia Olbpuuksi. Mvös io-
kaista' perheen kaqpunkireissulle-lahh-
jää hän muistutti "Älähä unehuta tuuva
paraskoi," Vaija ja Olavi olivat hyvä! k-
verrE la tosKus val la la[eE[ i ln Dolal le
lapsenlikäksi. Tähdn fapsenlikair hom-
mäan hänellä ei tainnut'olla kovinkaan
palion kokemusta ia niinpä hän toisi-
iraän ioutuikin huutelemäan "Tulkaa
veikkoit kassomaa tiitä Olspuuta" mie en
maha täl mittåå."

Matin suurpiirteista luonnetta ku-
vastaa sekin. etfä hänet muistetaan mel-
ko avokätisenä rahankävtkiiänä. Tvtui-
ret muistelivat aikanaaä usöin. ettå-isän
vakiovastaus rahanpvvtäfäl le ol i
"Annaha mie. Mitä mviS täit rahast
säästetä. Säästetäa sit ko tiiä loppuu."
Kun metsää hakattiin, hanella däs oli
tapana sanoa "Kvlhä tätii messää haka-
ta'voip. Tiineenäha tää messä o koko
aja, uitta ain kasvaa."

Molemmissa perheissä kutsuttiin toi-
sen ve]ien perhettå "seuiläisiksi" ia lao-
set.  v ie ld aikuis inaki .  kutöuivät
setäläisten vanhempaa sukupolvea Aat-
setä, Miin-täti, Mdtt-setä jå Ann-täti.
Sedan perhe muodosti niin aikuisil le
kuin labsil lekin turvall isen ia tärkeän
paikan.' Jos lapset ioutuivatioskus ole-
inaan vli v<in köskeöaän. heillä sanottiin
"Manliaa ietäläi si il vöks:"

Vaikka veliesten perheet elivät iatku-
vassa kan ssaliärrmi sössai keskenää-n. vh-
teyttä pidetiin toki edelleen mvOs Pääk-
käsen'taloon ia tietvsti Eevä-siskoon
Perä-Sipilässala Anria-siskoon Porkan-
saaressa.

Eeva-sisko o] i  luonteel taan
räväkämpi kuin veljistä kumpikaan. Yh-
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Nykyajan virpojia. AatamiVirolaisen pojanpojanpojan lapset Samuli, (vas,) Saija Ja
Sanna virpomassa isoisää Ossi Virolaista.

Bertta Mäkinen (os. Porkka)

80 VUOTTA
on 17.3.1997 täyt tänyt Jämsän-

koskella
BERTTA MI|KINEN OS. PORKKA
Bertta on Elias Porkan tytär

Porkansaaresta.
Låmpimät onnittelut koko Virolaisen

sukuseuran puolesta!Virpoi, varpoi, tuoreeks, terveeks...
Palmusunnuntai oli Karjalassa en-

nen sotaa tiirkeä påivå. Lapset läksivät
silloin talosta kuin talosta virpomaan.
Virvottiin oman perheen aikuiset, lähi-
naapurit, låhitienoon sukulaiset ja en-
nen muuta kummit .  Si l lo in ei
pukeuduttu noidiksi kuten tämän ajan
virpojat tekevät eivätkå pajunoksatkaan
juuri olleet koristeltuja.

Pajunoksia sanottiin Yläsommeessa
ja Porlammissa palmuiksi ja niitä tarvit-
tiin silloinkin runsaasti, koska jokaiselle

virvot taval le jätet t i in oma
palmupukettinsa, se jolla häntä oli vir-
vottu.

Virpornapalkkaa ei entiseen aikaan
saatu heti mukaan vaan se piti käydä
pääsiäisenä hakemassa, Virpoj i l le
sanotti inkin tavall isesti "No, tule sit
viiko pääst hakemaa palkka." Ja pienet
virpojat tietysti tulivat, vaikka palkka
sil loin oli useimmiten vain tavall inen
kei tet ty kananmuna. Suklaamunien
saaminen maalaiskylassä oli suuri harvi-
naisuus ja ihme.

Yläsommeen Vii dennessä numerossa
sattui  yhtenä pääsiäisenä 30- luvul la,
ettii Järveläisen Irja sai naapuritalosta
Kuntun Jussilta virpomapalkaksi ison
suklaamunan. Se oli samalla Irjalle
myös palkkio postitytiin hommista. Irja
oli niin ihastuksissaan suklaamunasta,
eitei millåän raaskinut sitä syödä vaan
vei sen, aikansa sitåi sisällå ihailtuaan,
säilöön ruoka-aitan hyllyl le. Kun hän
si t ten päivän tai  par in päästä meni
aittaan katsomaan aarrettaan, niin voi

surkeus...... hiiret olivat syöneet sen niin,
että vain rippeitri oli jäljellä. Niin ettri, ei
se såästävirisyyskåan aina kannata.

Virpomaan oli lähdettävä varhain sil-
lä toivottavaa oli tavoittaa virvottava
vielä sångystå nukkumasta. Tässä asi-
assa aikuiset taisivat usein vähän auttaa
virpojia ja kiiruhtaa palmusunnuntaiaa-
mui-  s in nopeast i  k i i re immät aamu-
askareensa tehtyään takaisin sånkyyn
virpojia odottamaan. Virpojat virpoa
ropsuttel ivat  "uniset"  v i r  vot tavat
palmunoksilla ja lukivat kuka lyhyem-
män, kuka våhän pi temmän
virpomalorun. Yksi Ylåsommeessa pal-
jon käytetty loru oli tällainen: "Virpoi,
varpoi, tuoreeks, terveeks. Vitsat siul,
palkka miul. Tulevaks suntaiks, luppaat
sie munan vai kanan?"

LAHDE MUKAAN VIROLAISEN SUKUSEURAN KOTI-
SEUTUMATKALLE YLÄSOMMEESEEN JA VIIPURIIN
Matka järjestetään kahden päivän matkana 6.-7.PÄlVlNÄ ELOKUUTA.

Yöpyminen hotell i  Druzhbassa Viipurissa
Linia-auto kulkee reitt iä Lohia-Helsinki-Vaalimaa-Viiouri.
Lähtöaika Kirkkokentältä Lohjalta on klo 6.00
Helsingistä jatkeiaan eteenpäin klo 6.50

Ensimmäisenä matkapäivänä tutustumme opastetulla retkellä Viipuriin. Toisena
matkapäivänä käymme Yläsommeessa suvun alkujuuril la.

l lmoittautuminen matkalle 15.6.97 mennessä Raija Franssilalle puh. 09-356 275.
Raijalta saa tietoa myös matkan hinnasta ja matkan muista yksityiskohdista.

Matkaan voidaan majoitusti lojen rajall isuudesta johtuen lähteä vain yhdellä l inja-
autolla, joten i lmoittaudu nopeasti, jotta mahdut joukkoon.
Voimassa oleva oassi mukaan!

JUlJREMME
YLASOMMEESSA JA
PORLAMMISSA
Yläsommeen ja Porlammin uusi kyläkirja
on valmistunut. Kirjan julkistamistilaisuus
pidettiin Kanneljärven Opistolla Lohjalla
sunnuntaina 20. huhtikuuta. Teoksen nimi
on "Juuremme Yläsommeessa ja
Porlammissa" ja sisällöltåän se jakautuu
kahteen osaan. Ensimmäinen osa
koostuu kertomuksista, iotka kuvaavat
kotikylien elämää 30{uvulla ja sota-ajan
tapahtumia. Toinen osa esittelee kaikki
ne perheet, jotka vuonna 1939 asuivat
Yläsommeessa tai Porlammissa ja kaikki
sieltä oolveutuvat ihmiset aina vuoteen
1995 asti .

Kirjaa voi tilata Eero Kuntulta puh. 019-
339 400 tai 0500-471 581 ia sitä on
saatavana myös kesän sukujuhlassa
13.7.97 Lohial la.


