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Yrjö virolaisen syntymäst ä 200 vuotta
Tbleva vuosi 19gg on Virolaisen

sukuseuralle ju-blavuosi. Silloin tulee
Yläsommeen Virolaisten kantaistin yriö
Virolaisen eyntymiistä kuluneeksi 2ö0
vuotta. Yrjö syntyi 5.8.1299 Liha-
niemessä ja muutti Yläsommeen paak-
kaselle avioiduttuaan joulukuussa 1822
Anna Markuksentvta" p...tk;;
kanssa.
. - - 

YrjOqjaAnnaMarkuksent5rttären
kahden pojan, Petterin, joka oli synty-

Hryät sukuseuralaiset
Elåimme vuoden pimeintä aikaa ja valmistaudumme kirkkovuoden

ilt'11ii,Ti$q", joulun viettoon. -Vietemme joulua lah-i"t"rr, p""_
heemTe.Ja n!+vrgpme pgissa vanhojen perinteidån mukaan. Joul'un ai_Kaan Kankkr kurersrmm_ätkin työt pysåihtyvät ja ihmiset kautta maailman
hiljentyvät kuulemaan ilon ja iauhä sario-a..

Meidåin täållä lumisesia pohjolassa on hyvä valmistautua ioulun viet-toon. Meilla on rauhaa ja ihmisilå hyvaa tahtoa a"ti..iailrin-"ai"ta rr"it"-uksissa.
Toivotemme Hyvää ja Rauhallista Joulua teille kaikille!

Sukuseuran johtokunta

nSrt vuonna 1835 ja Salomonin, joka oli
syntynyt vuonna 1838, kautta yläsom-
meen Virolaisten suku låihti kasvam aan
ja la4jenemaan. Seuraavassa sukupol-
vegsa aikuieikååin eliineitä jiilkeläisiå oli
jo-Vhdekstin j-? sitä seuraavassa 49. yrjO
Virolaisen jälkeläisten mäåirää suoraä
alenevassa polvessa nyt 200 vuotta
Yrjtin syntymän jåilkeen, emme tiedä
tarkalleen, mutta arvelemme sen ole-
van ainakin runsaat 700 henkeä.

Ensi kesiinä 10. heinåikuutaViro-
lai_sep sukgseura pitää taas yhteisen
srrkrrkele11sen ja-kesäjuhlan-. Muun
juhlinnan ohella muistamme silloin
myös suvun 200 vuotta täyttävåä
kantaisää.

Mutta vaikka suunnitelnissa jo
kangastelevat ensi kesiin juhlat ja sir-
kulaisten iloiset ja odotetuf tapaaåiset,
lft jup4 on aika _hiljentyä, herkistyä
;a rau-trorttua vuoden suurimman juh-
lan viettoon.

SUKUKOKOUS JA SUKU-
JUHI.A KESIILL|, 1999

Virolaisen sukuseuran suku-
kokous ja sukujuhla pidetään lau-
antaina heiniikuun 10. päivånä al-
kaen klo 12.00 Kanneliånen Onis-
!otl" t 

"hj4t_a. 
Merkaikaa jo ajan-

kohta allalrlraanne. Tarfeminat
tiedot asiasta tulevat seuraavassa
PaakLasen Sanomien numerossa.
joka ilmestyy touko- kesäkuussa
1999.
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Eeva Uronen (os. Virolainen)
22.9.1864-8 .t2.1933

Eeva Uronen oli pienen maalais-
kyliin emäntä. Håin oli muutakin. Hiin
oli tyttir, sisar. Håin oli vaimo, iiiti ja
mummo. Hän on lenkki sukupolvien
ketjussa.

Eeva Virolainen oli Petteri ja Lii-
sa Virolaisen tyttäristä nuorempi.
Poikiakin perheesså oli kaksi, Aatami
ja Matti.

Vanhemman sisaren. Anna
Porkan, pojan tyttåirentybåir Kerttu Sil-
vonen mainitsi kerran ettå sisarukset
ovat hyvin saman nåtköiset ja saman
oloiset. Ja kun vertaa heidtin elaimaan-
så siinäkin on yhtåilåiisiä piirteitä. Mo-
lemmilla oli suuret perheet joiden elä-
mässä he olivat keskeisiå tekijöitå.
Emme tiedä kasvattiko Petteri Virolai-
nen tietoisesti, vai eltimåikö sen teki,
mutta Petterin tyttiiristå kasvoi vahvo-
ja naisia.

Vuonna 1882 nuori l8-vuotias
Eeva Virolainen avioitui Mikko Urosen
kanssa. Mikko Uronen kuoli jo vuonna
1911joten häaestä ei kovin paljon tie-
toja enää ole. Yksi yhteinen piirre kui-
tenkin mainitaan usein."Urosen Mikko,
hää ol kuulenma oikein pitkå mies".
Tai " Urosen Mikko, hiintä sanottiin
Pitkåiks-Mikoks".

Eevaja Mikko Uronen perustivat
perheensä miehen koti-taloon ajan ta-
van mukaan. Lapsia syntyi perheeseen
kSrmmenen, joista neljä poikaa kuoli
pienenä. Vuosi L901 oli ikåvä vuosi,

vanhin lapsista Petteri ja Matti nimi-
nen poika kuolivat tamnikuun 2I ja25
piiLivä.

Mikko Urosella oli huomattavasti
nuorempi veliAnton. Ester Pönni, Ee-
van tytttiren tytär, muistelee iiitinsä
kertoneen että tuvassa keinui kaksi
vakua samaan aikaan. Eevan pojan
Johanneksen tytiir Aino j aAntonin poi-
ka Otto.Aino ja Otto olivat syntyneet
vuonna 1909 joten ainakin vielä silloin
Uroset elivät suurperheenå.

Sittemmin Urosenkin talon maat
jaettiin. Eeva ja Mikko rakensivat
oman elåimiinså. Uusi talo rakennettiin
ja se oli pitkäåinY-läsommeen kylän vii-
meinen talo.

Eeva Uronen oli jäiinyt leskeksi
vuonna 191 1. Kuolema vieraili talossa
taas elokuussa 1912, korjaten pitkaan
sairastaneen Johanneksen.

Tilmåin perheen eläm åstä on muis-
tumia lastenlasten mielessä. Eeva-
munmon lisåiksi talossa asuivat Johan-
neksen leski Vilhelmiina tyttiiriensä
Ainon ja pienen Elsan kanssa.

Pojat olivat Aleksanteri, Joonas,
Paavoja kouluikåiinen Mikko. Myös tyt-
tåiret Maria Liisa ja Ida olivat viela ko-
tona.

liiti.la vanhin poika Aleksanteri
hoitivat perhettå ja taloa. Emme tieda
sovitt i inko työnjako jotenkin vai
muodostuiko se itsestään. Eeva tieten-
kin påätti naisten töistä, Aleksanteri oli

Eeva Uronen os. Viroleinen

istintå. Elsa muisteli että ainakin kun
suuremmista asioista oli kyse meniAle-
setä mummon kamariin jossa kahdes-
taan kåvivät neuvotteluja. Suuriakin
asioita oli, silla maan pinta-alaa kasva-
tettiin useillakin maakaupoilla.

Talon raha-asiat taisivat olla Alen
hallussa. Ester Pönni muistaa että kun
Elsa ja Aino tarvitsivat iltama-rahaa,
otti Ale pienen rahakukkaron ja antoi
vain juuri sen verran kuin sisäiinpäiisy-
maksu oli. Samoin Elsa kertoi että kun
tarvittiin uusia kenkiä tai teki mieli
uutta mekkoa, asiasta puhuttiin ensin
mummolle. Mrmmo "haasto"Alelle ja
senjälkeen mummo esiliinansa taskus-
ta antoi tarvittavat markat.

Urosista sanotaan että he olivat
ahker ia,  tarkkoja ja jopa joskus
nuukiakin. T!ötå perheessä tehtiin ja
opittiin tekemäåin kovasti. Perhe piti
myös tiukasti yhta, kantoi huolta omis-
taan.

Mainitaan myös että "kom-
meitahan" ne olivat luonnoltaan, aina-
kin pojat. Talon ympåirillä oli punainen
pisteaitaja tuvassakin jo siihen aikaan
pitkät verhot. Matot aina lattialla ja
suorassa. "Ja kun tekkiit uuvet uunit
niin kaik tehtii kaakelist ". Minun äiti-
ni, EIsa, muisti mainita että heillä oli
pihalla sireeni ja ruusupensaita "ku
Paavo-setä tai Jonni-setä niitä toivat".
Ester Pönni taas muistaa Urosilla ol-
leen "ryytmaan" jossa kasvat€ttiin ta-
vanomaisten kasvien l isäksi myös
kurpitsaaja punajuurta. Kun Eeva Uro-
sen yhteyteen liitetäåin usein maininta
ettå håin oli "erityisen siisti ihminen" oli
ryytmaakin hyvin ja huolella hoidettu.

Eeva oli kiistatta perheensä pää-
mies.  Aikuiset  lapset s i inä kuin
miniätkin kunni oittivat hänen tahto-
aan. Håin varmasti tätä halusikin, mut-
ta nähtävästi hän osasi 'Johtamisen tai-
don" s i l la hänestä puhutaan
hyvåiksyväåin såvyyn. $gg61saki1 håin
toki osasi sillä Kuntun Elsa mainitsi
ettå kun mummo polki rukkia vimma-
tusti ja jupisi itsekseen, tiesi että ei
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Eeva Urosen perheen talo Salvosmäessä. Portailla seisomas-
sa vas. Joonas Uronen ja oik.. Joonas ja Iida Kunttu. Iltkunan edes-
sä seisomaasa Miina Uronen (myöh. Sassi). Rappusilla istumassa
vas. Elsa, Aino ja Eeva Uronen, Maria Liisa ja Ester Sassi ja Mikko
Uronen.
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Viipurin
pitäjäseura
5O-vuotias

Karj alatalolla Helsingisså vietet-
tiin viime elokuun 30. päiviinå Viipu-
rin Pitäj äseuran elojuhlaa tavallista
juhlavammissa merkeisså. Pitäj4seura
oli saavuttanut toiminnassaan kunni-
oitettavan 50 vuoden iiin. Karjalatalo
tåyttyi taas kerran äiiriään myöten iloi-
sesti haastelevasta juhlakansasta.

Yhtena påål l immåisistä
tunnelmanluojista oli tietysti musiikki
ja kapellimestari Ossi Runne Karelia-
puhallinorkegtereineen. Kun ensim-
nåiset komeat sävelet kajahtivat ilmoil-
le,  kåvi  kuten juhlan juontaja,
ihantalalainen Teuvo Kuparinen oli en-
nakoinut: "Laulu syömmet aukaisee."

Maestro Ossi Runne on Viipurin
kaupungin poik ia,mutta muut
ohjehansuorittajat olivat kaikki juuril-
taan Viipurin maalaiskunnasta. Meidät
juhlavieraat toivotti ltimpimtisti terve-
tulleiksi Pitäjäseuran puheenjohtaja,
nuoraalainen Toivo Nousiainen. Juh-
lapuheen pi t i  nuor i  euro-
parlamentaarikko Marjo Matikainen-
Kallström, ii'itinsä puolelta såiLiniöIäistä,
isåinsä puolelta talilaista juurta. Aitoa
kannakselaista huumoria juhlakansalle
esitti leva-Kaisa, perolainen Lippe Suo-
malainen.

Ja sydanten lopullisen aukaisun
upealla laulullaan suoritti Perkjåweltä
ldhuiisin oleva oopperalaulaja Martti
Wallen. Ttro mahtavaäåninen, talla het-
kella Tirkholman Oopperassa laulava
taiteilija tunnelmoi iloksemme mm.
laulun "Mä muistan sen lempeän laak-
son..." Enkä tiedä olisiko Martti Wallen
voinut ohjelmistoaan paremmin lopet-
taa kuin laulamalla "On Laatokka Kar-
jalan povi, joka kuohuu tuskissaan".- 

Paitsijuohevan,låimminhenkisen
juonnon, Teuvo Kuparinen hoiti myös
Pitäiäseuran 50-vuotisen historiikin
esitålyn kuvakavalkadin muotoisena.
Kuulimme ja nåiimme miten paljon 50
vuoden aikana oli ehditty toimia ja saa-
da aikaan.

Kaikki odottivat kiinnostuneina
nuoren europarlamentaarikon juhla-
puhetta. Oli mielenkiintoista kuulla
iuoren kannakselaisjuurisen ihmisen
ajatuksia ja nåikemyksiä. Marjo pohti
myös Karjala- kysymystä, kuten yleisös-
tåniin moni oli toivonutkin. Kanta oli
realistisen nuoren kanta: Tapahtui epä-
oikeudenmukaisuus j a väåir;r;rs, mutta
sen korjaaminen on vaikeaa. "Asia ei
ole helppo. Karjala on menneisyyden
vanki." Toisaalta, vaikka tilla hetkella
ei näytä olevan edistystä nåiköpiirissä,
"mikäiim ei ole maailmassa mahdoton-
ta". Juhlapuheensa Marjo lopetti kau-
niilla kannanotolla "Jotain hyvin tiirke-
ää minulla on, karjalainen luonne ja
mieli. Niistä olen ylpeä."

Juhlan lopuksi paljastettiin vielä
arkkitehti Juha Lankisen piirt,im ä Vii-
purin Pitäjåiseuran vaakuna, koLne kul-
taista tähkåä ja kultainen Viipurin
rinkeli heletilla sinisellä pohjalla.

Ja kunnon karjalaisten juhlien
tapaan nämåikin juhlat päättyivät tans-
siin. Ja mikä sen tunnelmallisempaa
kuin pyöråihdellä komean puhallinmu-
siikin tahdissa. 

pV

Uusi jäsen
Matti Virolaisen
sukuhaaraan

Tässä Iiro kyläreissulla Annik-
ki-mummön luona Lehmijiirvellä

Toukokuun 23. piiivä 1998 syn-
tyi sukur.rn ja Matti Virolaisen suku-
haaraan uusi jäsen, I iro Jaakko
Etelåimåiki. Iiron vanhemmat ovat
Minna os. Pärssinen ja Henri Etelä-
mäki  ja äidinåi t i  on Annikki
Piirssinen os. Virolainen, Pekka Vi-
rolaisen vanhin tytåir. Iiro on nåiin
Matti Virolaisen jåilkeliiinen nelj än-
nessä polvessa.

Sukuseura toivottaa onnea ja
siunausta pikku-Iirolle j a håinen per-
heelleen.
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kaikki ollut mennyt
hänen mielensä mu-
kaan.

Johanneksen
orvoil le tyttäri l le
Ainolle ja Elsalle htin
oli turvallinen tuki.
jota tarvitaan kai lrlrien
lasten elåimässä. Joka-
päiväisen arkielaman
lisäksi han huolehti
myös henkisestä pää-
omastaja kasvahrkses-
ta. Esimerkiksi Eeva-
mummo saattoijonkun
pyhan aattona sanoa
pojalleen: "AIe, enne
saunaa männöö, kasso
ett kiesit o kunnos. Viet
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Kesållä 1997 otctus-
sa kuvassa seigomassa
Anja Vuoristo (Joo-
naksen tytär). Istumassa
vas. Greta Kunttu (Jo-
hanneksen tyttärenty-
tär) sekä Ester Pönni,
Reino Sassi, Elsa Lind-
roos (takana) ja Kerttu
Eermunen (Marialiisan
lapset).
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Rauhanmajassa nyt
ensimmäinen suomalainen risti

Kesäkuun kolmantena påiivåiuä
1998 vein valkoisen ristin isäni, maan-
viljelija Matti Tbikan hautapaikalle Vii-
purin maalaiskunnan Rauhanmaj an
hautaugmaalle. Hautapaikka loytyi
vanhan hautausmaakartan mukaan.
Venäläiset ovat haudanneet omat
vainajansa tiinne ja hävittåneet meidän
omaistemme haudat.

Tåimä risti dn ensimmäinen suo-
malainen risti sodan jåilkeen tailla hau-
tausmaalla. Valkoinen risti, jossa on
metallilaatassa teksti: Matti Toikka
syntynyt 24.LL.L870 - kuollut
16.10.1942. Isiini kuoli Porlanmin kv-
lässä, joka valloitettiin takaisin
30.8.1941. Olin itse mukana valloitus-
taistelussa.

Porlampihan tuli kuuluisaksi
miljardimotistaan. Olin silloin Maa-
seliin loh-kolla rintamalla, kun sain tie-
don isäni yllåttäviistä kuolemasta. Kun
haudankaivajakin oli rintnmalla, jou-
duin kaivamaan isä'lleni haudan.

Olen monena kesånä hakenut
paikkaa ja muist€llut , mihin sen hau-
dan kaivoin, mutta nyt se löytyi, kun
sain vanhan hautausmaakartan kätee-
ni. Oli kuitenkin vaikeaa panna ristiä

Seppo ja
Mirja Toikka
Rauhanmajan
hautausmaalla,
SeponisänMat.
ti ToiLan ristin
åårellä

venäläisen haudan sisään ja niin
pystytin sen kaytavalle. Oli harras
hetki seistä isåini haudan ääiellä nrn-
saan 55 vuoden jälkeen, ja laulaa
Maa on niin kaunis..... Miespolvet
vaipuvat unholaan.

Rauhanmaj an hautausmaa on
Nuoraan kylässä noin 10 kilometriä
Viipurista. Sinne on vuosina 1925-
1944 haudattu 435 vainajaa. On mie-
lenkiintoista nfida. kuinka kauan
isiini risti saa olla paikallaan, Tbivot-
tavasti venälänenkin kunnioittaa
ristiä. Ristin åärellä on hiljaistaja
turvallista. Tbivon, että sen ristin
aarella pysahdytaan ajattelemaan.

Seppo Tloikka
Hyvinkåä

Pg. Elokuun alussa kävimme
Rauhanmaj an hautausmaalla katso-
massa onko isiimi risti paikallaan.
Ilokseni ltiysin ristin omalta paikal-
taan. JäIleen vietettiin muistorikas
hetki ristin äärella. Ensi keväiimä
viedatin taas isäni haudalle kukkia.
Tbivottavasti ristikin on paikallaan.

Seppo

Sukuseuralehden toimitus Pirkko Vahvelainen I KIRJAPAINox KY
puh (019) 364258 | vElKKo HALLIKAINEN 1998
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huome aamun Aino ja Elsa
rippikirkkoo". Ja sunnultainaAle j a ty-
ttit menivät kirkkoon. Nain yksinker-
taista se oli.

Eeva oli myös mummo. Jakailrlri-
en mummojen tapaan hiinellä oli lam-
pöäja relrkautta lastenlapsilleen. Se vä-
littyy pienista arkieltimtin jutuista. Kun
pieni Elsa taivalsi koulusta kyltin lapi
Sipilatin, saattoi mummo olla jo mäellä
odottamassa. "Sielt se miu pien koulu-
laine tulloo. Mie jo luulin et sie olitjäänt
taas Aatu-enol t5rttöi kans keikkunaa.
Ttrle joutui tuppaa täiilt pekkasest. Mie
oon pitänt siul liita reunal ruokaa
låmpimäs." Tai kun mummo oli ollut
koululla koulunpäättäjäisissä ja yhdes-
sä kuljettiin kotiin, muisteli Elsa tun
myö käsikädessä kuljettiin kotiin niin
silloin tuntui onnelliselta ja kesåiltä".

Samaa mtrmmon tålrkeyttå kuvaa
vaikka Ester Pönnin pieni muistikuva.
Ester oli låihetetty Jaatispäåistä kutsu-
maan Eeva mummo Sassille. Esterille
oli sanottu että håin voi jäådä Sipilaiin.
Vaikka Ester usein viihtyi yökylässä
mummolassa niin nytpä hiin ei jää-
nytkäiin. "ku mummo ol mänös meil ni
enhamie kyllåäjåänt, mie mäninml m-
mo kans kottii".

Elämä kulki eteenpäin. Perheen
kokoonpano muuttui, mutta koko ajan
Eevan ymparillä oli lapsia ja lasten-
Iapsia. Hänen eliimåinkaarensa kohta-
si lopun 8.12.1933.

Nyt hänelle rakas mäki r5'ytimai-
neen kasvaa metsää, isoja kuusia. Ta-
losta, jossa oli "pipar-kakkureunainen"
koriste, ei ole jaljella muuta kuin muu-
tana kivijalan kivi.

Hyvåä Joulua Sinulle, Eeva Uro-
sen lapsenlapsi j a lapsenlapsenlapsi. Ja
Hyvää Joulua Sinulle, joka vietit het-
ken tämiin jutun parissa.

Lohjalla 11.12.1998
Greta Kunttu

KOTII(YLA.
N{IffKAILU

Kaikkihan tiedämme, että
kun kevät alkaa antaa merkke-
jä i tsestään yhteen jos
toiseenkin meistä iskee armoton
kaipuu Karjalaan. Jo nyt tiede-
tään, että kotikylamatka
Ylåsommeeseen ja Pellampiin
tullaan jtirjeståimään ailekil $.-
9.-10. kesäkuuta, siis kolmen
pävän matkana. Tarkoitukse-
na on yhtenå matkapäivänå
myös retkeilla lfiipitajissä ja
liihikylissä. Jos olet kiinnostu-
nut asiasta, ota yhteys Sakari
Virolaiseen puh. 019-335722.
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