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Juhlakansaa kesiin 1997 sukujuhlilla

Hyvä Virolaisen Sukuseuran jäsen
Monessa Virolaisen suvun suku-

haarassa viime kesä oli täynnä jullia
ja muita tapahtumia. Vietettiin hiii-
tä, ristiåiisiä, rippijuhlia, ylioppilas-
juhlia, syntymäpäviä. Ja viime ke-
siin ju-hlia ilmanhaltij at suosivat. Oh
kirkkaita aurinkoisia päiviä ja
samettisen pehmeitä ltimpimia iltoj a
ja öitä. Koko keså oli kuin yhtä juh-
laa. Sukuseuran yhteisiä tapasrni sia-
kin osui viime kesiille kaksikin kap-
paletta. Heinåikuussa kokoonnuimme
Lohjalle sukujuhlaan ja suku-
kokoukseen ja elokuussa kävimme

kahden päivtin sukuseuram atkaila
Viipr:rissa, Yläsommeessa j a Porlam -
missa.

Kahden vuoden viilein toistuva
sukujuhla vakiinnuttanut paikkansa
sukuseuran toiminnassa. Se on osoit-
tautunut ttirketiksitapahtumaksi j a
sitä tapaa tullaan jatkarnaan. Myös
sukuseuramatkaa pitivät matkalla
mukana olleet erittiiin onnistuneena
ja jo paluumatkalla viriteltiin ajatus-
ta"ottaa ensi kesåinä uusiksi".

Ennen ensi kesän matkoja tai
muitakaan rientoja, hiljennymme

kuitenkin nyb itse kukin joulua viet-
toon. Kaikki te, jotka muistatte vielä
niiten joulua vietettiin Yläsomm ees-
sa j a Porlammi sså, kertokaa siitä jou-
lusta lapsillenne ja lastenlapsillenne
j a muille nuoremmille. Koetetaan såii-
lyttää joulu Vanhan Ajan Jouluna,
rauhan, hyviin tahdon j a yhdessäolon
juhlana.

Rauhallista Jor.rlua ja Onne-
kasta Vuotta 1998 jokaiselle Virolai-
sen Sukuseuran j äsenperheelle!
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"Pyöreen tornin hamarässa, pöydässä niin hilpeässä..."
Virolaisen Sukuseuran kotiseuturetki

Käremåen silta, Vist'taipale,
Lintimukset, Nuoraa. Nyt alkaa kaik-
ki jo näyttää niin tutulta, niin tutulta.
Ei kuitenkaan kaaianyttikään Nuoraan
mutkasta vaan jatketaan Koiviston tie-
tä vähän eteenpäin. Ylitetäiin vielä
Sommeenjoki ja sitten kaannytaiin koh-
tri pellampia ja sitä kauttaYläsdmmee-
seen.

Tirossa oli vase-- alla Syrjåiltiisen
talo, kartano kesti'isin valkoisia kukkia
tulvillaan. Tirosta käåinnyttiin Håimä-
låiisen Kyöstin kotiin, tuosta Kusta L15r-
tille. Ja sitten ollaankin jo Röniillä.
T\rpolan Kallen sota-aikana rakentam a
talo on edelleen paikallaanja asuttu-
na. Virolaisen Väinön kaupasta on vain
rauniot jiiljella. Toisella puolella tietä
on nyt puolivalmis kookas pytinki enti
sen osuuskaupan raunioilla. Meille ker-
rotaan, ettå sen omistaa "suurijohtaja
Viipurista''. Kaupaksi sitä rakennettiin,
mutta "rahat loppuivat". Kiinnostum-
me. "Oiskoha tuo m5r5rtäviin? Siihe sais
mukava kokosen hotellin, oikiastaa iha
sopiva kokosen..." Paikalliget nuoret
miehet ryhtyvät innokkaasti kaupan-
hierontaan. Hinnasta ei ole tietoa,
mutta kylla siita kuulemma sovitaan.
No, ainahan kauppoja on mukava hie-
roa.

Kaar leenpäässä, Saunamäen
paZilIa on edelleen pailrallaan Esaias Vi-
rolaisen perheelle sota-aikana valmis-
tunut talo. Nyt se on neljiin perheen
kesäkotina. Viidennen numeron pihoil-
la on monellakin asutusta, mutta talot
ovat enimmäkseen "naapurin" rakenta-
mia.

Viidennestä numerosta påästäåin
nyt - toisin kuin ennen - kylatieta pit-
kin suoraan Keskikylålle. Vanhoja
Keskikylåin taloja ei taida olla muita
jtiljella kuin Pynnisen talo entisen kou-
lun lzihella. Koulun pihapiirissakin on
asutusta, mutta ralennukset eivät ole
entiset. Nykyinen emåintä on eltikkeel-
Ia kolhoosin lypsåjåin hommista, låm-
minsydäminen ihminen. Kiehauttaa
tsajut tuossa tuokiossa, kun näkee vie-
raiden tulevan pihaan. Nyt h2in ei satu
olemaan kotona.

Seuratalon paikka on kokonaan
synk:in kuusikon peitossa. Ei rnerkkiä-
käåin pihasta, pallokentåstä eikä ensi-
ntikemziltä edes raunioista. Mutta kvl-
lå rauniot sitten ltiytyvät, pienen etsis-
kelyn jälkeen. Tässä synktin metsåin
keskellå on vaikea kuvitella. etta tiilla
paikalla on esitetty monet menestyk-
sekkäät näytöskappaleet, vauhdikkaat
kansantanssit ja voimisteluesitykset,
vietetty monet, monet unohtumattomat
håät.

Paavo Virolaisen talosta koulun
naapurissa ovat rauniot ainoa merkki

entisestä eläm iistä. Salomon Virolaisen
paikalla on veniilålisten pystyttåimä talo.

Virolaisen suvun kantatalon.
Paakkasen perustusten ja pihapiirin
lapi kulkee nSrt uusi tie Viidennestä
numerosta KeskikylåilIe. Vanha Paak-
kasen punatiilinen sauna on sentäåtr
edelleen paikallaan. Se on saunana
nytkin ja vast'ikåän sisältä uusittu.
Jotenkin pystynme saamaan silmiem-
me eteen Paakkasen entisen "guuren
talon", kun kuulemme Hyrkön Heikin
kertovan, että "tuost miintii sissää ja
tuos ol se iso tupaja toises påäs talloo
ol iso kammar, mis piettii alakouluu ja
mis myö kylä lapset koulukäynti alotet-
tii". Paikan nykyisellå em:inniilla Ni-
nalla on Paakkasen vanhan talon kuva
ja htin esittelee sitå mielellaän, "tällai-
nen talo tässä aikaisemmin oli".

Hyrktin Alen ja Konstan pihapii
rissä asutaan ja eletäiin, mutta jåiljet
elämasta ennen sotaa supistuvat täåiLl-
läkin kaivoon ja tienpuolen sireenipen-
saisiin. Pekka Virolaisen kartanolle on
vuosi sitt€n syksylla alettu tehdä uu-
disrakennusta. Se on kovin keskeneräi-
nen edelleen. Hyrkon Matin ja Tbivon

Juuremme Yläsommeessa
ja Porlammissa

Viel ä ehdit hanlki a j oululahj ak-
si Yläsommeen ja Porlampil [y15-
kir jan JUUREMME YLÄSOM-
MEESSA JA PORLAMMISSA. Kirj a
antaa tietoa sekä oman sukusi juuris-
ta että koko kylän monisiiikeisistä
sukulaisuussuhteista. Voit tilata kir-
jaa osoitteesta:

Eero Kunttu,
Lohjanharjuntie 137I C L2,
08680 Muijala tai puh.
0500-471581

Kyläm aisemaa Tamasiinmäelta Keskikylälle piidn katsottuna

kotipaikka on ihan autiona. Tien toi-
sella puolella on vielä jtiljella rippeitä
kolhoosin karjasuojista, mutta siihen
nykyisen Yläsommeen asumukset sit-
ten loppuvatkin. Tie kuitenkin jatkuu
entisellä urallaan ja houkuttaa kulki-
jaa eteenpåiin.

Tällä paikalla, Anttilanmäen rin-
teellå on pakko hetkeksi pysåihtyä ja
luoda silmäys edessä avautuvaan mai-
sema€ul. Vasemmalla levittäytyvät laa-
jat Arosuon pellot, oikealla ovat ensin
Antt i lan k iv ikot  ja ni iden takana
Suurenniityn pellot. Edessä kohoaa
Tamasiinmäki. Kylätie kiemurtaa alas
mäkeä, ylittää Sotk'ojanja nousee lem-
peästi kaartuen ylös Tamasiinmåikeä j a
katoaa viimein metsän kätköön. Silmä
lepää tässä maisemassa. Aika pysfi-
tyyj a palaa vuosikymmeniä taaksepåiin.

Sotk'ojan varrelta ei enää löydy
merkkejä asumisesta. Luonto on val-
lannut Aatami ja Våiinö Virolaisen pi-
hapiirin takaisin itselleen. Kellari kui-
tenkin lOr+W,jos sitä osaa etsiä. Otto
Virolaisen pihan suuri tammi seisoo
edelleen vartiopaikallaan. Muut asu-
misen jåiljet luonto on jo peittåinyt al-
leen.

Tie j atkuu yllättävän selvåisti erot-

Aineistoa Paakkasen

Sanomiin

Sukulehden toimitus toivoo ai-
neistoa Paakkasen Sanom i en seuraa-
viin numeroihin. Tervetulleita ovat
sekä vanhat tarinat suvun jäsenten
vaiheista että suvun nykypolvien
asiat ja tapahtumat. Aineisto osoit-
teella: Pirkko Vahvelainen.

Vaanilantie 416
08500 Lohja as
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Sukujuhla Rauhanyhdistyksen talolla

Sukujuhla kokoaa vanJroja sekä nuoria suvun jåiseniä. Tåimåin pöydain ympiilillaAa-
tami Virolaisen sukuhaaraon kuuluvia. Vasemmalta Thina ja Samu Rauhala, Helka Viro-
lainen, Reetta Mattila ja Tarja Salo seka poydii'n edessä sisarulset Lyydi Nikkela jad66
T\rpola.

jatkoa edelliseltå sivulta-.-

tuvana aina kyltin kauimmaisen talon
pihalle asti. Tässä oli ennen sotia ko-
mea Urosen talo, Salvosmäki. T\rossa
oli tupaja tuossa kammarit, nyb valko-
kylkisiä koivuja sisåillaiin. Jos nousi
hiki pintaan viimeistäiin tåille mäelle
kiivetessä niin ponnistus palkitaan täåil-
la peril la huikaisevana maisemana.
Täältä aukeavat jalkojen juureen laa-
jat pellot aina Leppäselleja Salolle asti.

Paluumatkall a Viipuriin käymme
viemässä kukkakimppumme Rauhan-
majan hautausmaalle. Hiljennymme ja

4iattelemme rakkaita omaisiamme, jot-
ka lepäävät täällä raikkaassa männi-
kössä, kepeähiekkaisessa harjanteessa.
Olemme i lo is ia s i i tä,  et tä vanha
harmaakiviaita on såiilynyt hautaus-
maan ym.piirilla.

Edellisenå piiivänä olemmejo käy-
neet viemässä tervehdyksemme Viipu-
rin maaseurakunnan sankarivainajien
muistomerkille. Tnm åinkertainen käyn-
ti oli erityisen merkittävä sillä on
Suomen itsenäisyyden juhlavuosi.
Lausuimme sydämissämme nöyrät kii-
toksemme siitä, että olemme kaikki
n2imä 80 vuotta saaneet elää vapaas-
sa itsenåiisessä isänmaassa.

Edellisen päviin ohjelmassamme
oli myös tutustumista Viipuriin. Käve-
limme Kalevi Sassin asiantuntevalla
opastuksella Vanhankaupungin idylli
silla kaduilla ja kujilla, Torkkelinpuis-
r"on lehmust€n alla, Monrepos'in puisto-

käybävillä ja rannoilla. Vaikka olemme
Viipurin maalaiskuntalaisia, tunnem-
me myös Viipurin omaksi kaupungik-
semme. TäåilIä olivat kaikki maalais-
kunnan virastot, tåiillä oli kirkko, tååil-
lä olivat monet muut palvelut. Jopa me
sota-aikana syntyneet olemme ehtineet
asioida täällä, jos ei muualla niin neu-
volassa, Maalaiskunnan talolla.

Taas olemme saaneet viettåä yh-
dessä påiivåin Yläsommeessa ja Porlam-
missa ja toisen påiivåin Viipurissa. Mie-
li on kepeä, olo on tyytyväinen. Huolet
on heitetty taka-alalle. Miksi nåimä
matkat ovat meille näin tiirkeita? Ovat-
ko ne nämä Kannaksen maisemat?
Onko se tåimå esi-isien asuttarna ja vil-
jelemämaaperä? Onko se om€ulr sukum-
me historia? Kaikella ttillä on merkitys-
tä. mutta onko sittenkin kaikkein tiir-
keintä se yhteenkuuluvuuden tunne,
jonka tässä joukossa löydämme? Jokai-
sella on tässä sukulaistenja naapurien
yhteisösså oma paikkansa. Kun illalla
istumme "Pyöreen Tornin hlmärässä,
pöydässä niin hilpeåssä..." ja haastelem-
me päivåin kokemuksista omalla mur-
teellamme ja höystämme juttumme
omalla huumorillamme, luulen että täs-
sä pöydässä meitä Srmmärretään pa-
remmin kuin missäåin muualla. Tåssä
on hyvå olla. Olemme omiemme jou-
kossa.

Pirkko Vahvelainen

"Kas siekii oot tult juhlii. On
mukava ntihhä taas. Mite se kaks
vuotta miinkii niiLi su-kkelaa!"

Virolaisen sukuseura kokoontui
sukujullilleen viime kesiinä Rauhan-
yhdistyksen talolle Lohjalle. Juhlan
puitteet olivat komeat. Oltiin vast-
ikään uudistetulla entisellä Lohjan
Suojeluskuntatalolla. Juhlakansaa
oli paikalla noin 170 henkeä ja mikä
ilahduttavinta. ihan kaiken iktiisiä
suvun jäseniä ja myös kaikista suku-
haaroista.

Juhlan, tuttujen tapaemisen ja
yhteisen ruokailun jåilkeen pidettiin
sukukokous. Sukuseuran toimintaa
päätettiin j atkaa suunnilleen entisen
kaltaisena. Sukujuhla ja sukukoko-
us jfiestetäåin taas kahden vuoden
kuluttua kesiillä 1999 ja sukuseura-
lehden, Paakkasen Sanomien julkai-
semista jatketaan.

Sukuseura valitsi yksimielises-
ti puheenjohtaj akseen seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi edelleen Sakari
Virolaisen. Johtokunnan muut jä-
senet uudeksi toimintakaudeksi ilme-
nevät tämän lehden takasivulla ole-
vasta luettelosta.

Jos sinulla, Virolaisen Suku-
seuran jäsen, on mitä tahansa toivo-
muksia tai ehdotuksia seuran toimin-
ntur suhteen, ota yhteyttä keneen ta-
hansa johtokunaan jäseneen. Kehi-
tetäiin yhdessä tätä seuraa yha toi-
mivampaan suuntaan.

PV

Timanttihcicit******
60-vuotis haåpiiiväiinsä viettivät

5. 12. 1997 ANNI ja MIKKO PORKKA
Tampereelta.

Juhlat vietettiin sukulaispiirissä.
Lämpimät onnentoivotukset

koko sukuseuran puolesta!

*******************
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Vironperän aarteita Lohjan Museolla
Inhjan Museolla, Ison Pappilan

' idyllisen kauniissa ympäristössä oli
viime kesänå nähtävisså hryin mie-
lenkiintoinen näyttely. Sukuseurem -
ne kunniapuheenj ohtaj an Johannes
Virolaisen ja rouva Kyllildri Virolai-
sen kotimuseon esineistöstä oli koot-
tu museon yläkertaan laaja, mo4ipuo.
linen j a erittåin suurta nielenkiintoa
herättåinyt kestinäyttely. Esineistö
koostui Johanneksen ulkomaisilta
valtionpä;imiebilta ja johtajilta saa-
duista lahjoista aina puhuj apalkkioik-
si annethrihin sukkiin ja lapasiin asti.
Kyllikin kokoelnista laajimm an huo-
mion taisivat saada hänen kauniit,
näyttävät itsenåiisyyspäiväjuhlien
pukunsa.

Esilla oli laaja valikoima mita-
lej a, kunni"merkkej å, viirej ä, kunin-
gatar Silvialta lahjaksi saadut
kynttilåinj alat, Fidel Castron lahjoit-
tsm a sikarilaatikko, Ilj a Glazunovin
maalaema muotokuva ja niin edel-
leen.

Yksi erittåiin mielenkiintoinen
yksityiskohta näyttelyssä muodostui
tyylikkaastå pilapiirrosten kokoel-
masta. Sieltå löytyivät rmosi\mmen-
ten aikana tutuiksi tulleet hahmot,
Johannes hyväntahtoisena
karj alaisena isäntåmiehenä, Kalevi
Sorsa suurine solmioineen ja monet
muut tutut persoonat.

Lohjan Museo saavutti kesä-
näyttelylläåin yleisöennätyksen ja oli
tapahtumaal laikin psolin tyytyviii-
nen. Meille kävijöiUe näyttely tarjosi

kunnioitetun valtiomiehen muistojen
kautta kiintoisan palasen oman
maamm e elävaa liihihistoriaa.

PVJäsenmaksut
Tämiin lehden mukana postite-

taan pankkisiirtolomake suku-
seuran j äsenmaksun suorittamista
varten niille jåsenperheille, joilla ei
aikaisemmin ole ollut tilaisuutta
maksun suorittami seren.

Toimintakauden 1997-1999
jäsenmaksu on 50 markkaa./perhe
(perhe = samassa osoitteessa asuvat
henkilöt).

Kun täytät jäsenmaköuloma-
ketta, merkitse maksajan nimi, osoi-
te ym tiedot lomakkeen VIESTI-
osaan. Jos osoitteesi on muuttunut,
merkitse uusi osoitteesi ja huomau-
tus siitä myös sem aan VIESTI-osaan.
Jos maksat j äsenmaksr:n laskunmak-
suautomaatilla tai tilisiirtona, näp-
piiile silloinkin tiedot VIESTI-koh-
taan.

Jäsenmaksuilla kustannamme
rnm tiimän j äsenlehden!

"Niiköisnuket" Lohj an Museon näyttelyssä

1)holakm suKtxEu.ra
PERUSTETTU VUONNA 1983

Kunniapuheenjohtaja Johannes Virolainen

JOHTOKUNTA 1997-1999

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

varapuheenjohtaja Heikki Hyrkkö
(Paavo Virolaisen sukuhaara)
Nummenlqlä, 08680 Muljala

Rahastonhoitaja oretaKunttu
(Eeva Urosen sukuhaara)
vartiokatu 2E1 8,081 00 Lohja

Sihteeri RaUaFranssila
Gatami Virolaisen sukuraara)
Ahomäentie 4 c,00780 Helsinki

Hallituksen muut jäsenet
Pirkko Vahvelainen

(Matti Virolaisen sukuhaara)
Vaanila, 08500 Lohja as

Kerttu Silvonen
mnna Porkan sukuhaara)

siikajärventie 68, 02860 Espoo
Antti Jaatinen

(Anna Urosen sukuhaara)
sepontie 14 c, 04200 Kerava

Perfti Kunttu
(Maria Sofia Sassin sukuhaara)

Antinkatu 9 D 22, 08200 Lonia
Maija Uronen

(Salomon Virolaisen sukuhaara)
Nummenkylä, 03'100 Nummela

Arto Myyryläinen
nnna Myyryläisen sukuhaara)
Patokuja 2 A 6, 33960 Pirkkala

Sukuseuralehden toimitus Pirkko Vahvelainen I K|RJAPA|NOX Ky
puh. (019) 364258 | VEIKKO HALLIKAINEN'1997


