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Yrjö Virolaisen elämänkaari ja Viipurin alueen historiaa
Yläsommeesta lfitöisin olevan Vi-

rolaisen suvun kantaisiin Yrjö Jaakon-
poika Virolaisen s5mt5mästä tulee tåinå
vuonna kuluneeksi tasan 200 vuotta.
YrjO Jaakonpoika syntyi Lihaniemessä
5. maaliskuuta 1799. Siihen aikaan
Viipurin pitäjiin ja koko Vanhan Suo-
men alueet kuuluivat Venäjään ja hal-
litsijana oli Katariina Suuren poika,
tsaari Paavali I.

Viipurin seudut olivat tulleet Ve-
näj åin yhteyteen Pietari Suuren aikana,
Uudenkaupungin rauhassa vuonna
t72L.

Kun Yrjo Virolainen oli noin 10-
vuotias, käytiin Suomen sotaa vuosina
1808-1809. Aleksanteri I valloitti tuol-
loin koko Suomen ja vuonna 1809 Ha-
minan rauhassa loputkin Suomesta lii-
tettiin Venäjåin yhteyteen. Keisari an-
toi vasta valloittamalleen Suomelle au-
tonomisen aseman jo samana vuonna
1809 Porvoon valtiopiiivilla.

Vanha Suomi ja Viipurin seudut
siinä mukana yhdistettiin autonomi-
seen Suomen suuriruhtinaskuntaan
vuonna 1812. Silloin Yrjti oli 13-vuoti-
as. Ylhdistyminen muuhun Suomeen oli
Kannaksen tulevan kehityksen ja iden-
titeetin rakentumisen kannalta olennai-
gen tärkeää. Olimme täas osa Suomea.

, .Vuonna L8zzY$öVirolainen avi-
oitui Anna Markuksentytåir Paakkasen
kanssaja muutti Yläsommeeseen Paak-
kasen taloon våvyksi ja saman tien
myös isiinniiksi. Talon edellinen isåin-
tä Markus Paakkanen oli kuollut nelja
vuotta aikaigemmin, vuonna 1818. An-
nalla oli vain kaksi sisarta ja sisaret
avioituivat ja muuttivat mudalle. Yrjö
ja Anna Markuksentytär jäivät asu-
maan Pankkasen taloa ja viljelemåän
Paal..kasen kantatilaa.

Sinä samana vuonna, 1822, jolloin
Yrjö oli tullut Yläsommeeseen, Viipurin
pitäjässä - yhtenä engimrnåisistä koko
Karjalassa - otettiin käyttöön kylä-
jfi estys ja nimitettiin kyliinvanhin.
Emme tiedä kenetYläsommeen ensim-
mäiseksi kyliturvanhimmaksi nimitet-

Maria Sofia Sassin (os. Virolainen) ja Paavo Sassin perhettå vuonna 1933. Ta-
kana vase-malla Emma pgLlri (os. Sassi), Llyli ja Ai:ro Sassi, Martta ja Vilho Sasei.
Edesså vasenmalla Paavo ja Aili Pekki, Kaija, Maria Sofia, Yrjö, Paavo ja Kirsti
Sassi.Maria Sofia Sassi oli Yrjo Virolaisen pojan tytär.

tiin, Futtajossainvaiheessakylän- IsojaonvahvistuksenaikaanYrjö
vanhimman arvo ja tehtåvät tulivat virolainen oli 59 vuotias ja eli sen jdl-
Paakkasen talon isiinnille ja ainelrin keen enää neljä vuotta, vuoteen 18G2.
Mikko ja Joo,nas virolainen toimivat Talonpitoa jiiivät jatkamaan emäntä
Yläsommeenkyltinvanhinpina. AnnaMarkriksent5rtärsekäpojatJuho,

Igojako suoritettiin Viipurin pitä- Petteri ja Salomon Yrjönpoikå perhei-
jässä, kuten muuallakin itäisessä Suo- neen. Hallitsijana oli tuoiloinA[eksan-
messa vasta 1800-luvun ensimmäisel- teri II.
la puoliskolla. Yläsommeessa isojako * * * *
saatiin alLuun 1830Juvulla. Tbimitus
kesti useif,a vuosia ja rajojen p)rykitys Toivottavasti mahdollisimman
suoritettiin vuonna 1839. Lopullinen monella sukuseuranjäseuperheelläon
vahvistus isojaolle saatiin vasta 20 mahdollisuus saapua Kanneljarven
vuotta myöhemmin. Silloin, lokakuus- Opistolleheinäkuussa viettämåånYrjö
sa 1858 kokoontuivat kaikki Ylåsom- Virolaisen 200- vuotispäivää ja samå-
meen talolliset Paakkaselle tilaisuu- la iloista sukutapaamiita.
teen, jossa jakotoimenpiteet hyväksyt-
tiin ja jakokirjat allekirjoitettiin java- Onnellista kesäå kaikille suku-
rustettiin kaikkien kylain talollisten seuranjäsenperheille!
puumerkeillä. PirkkoVahvelainen
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KUTSU SUKUKOKOUKSEEN JA KE SÄJUHLAAN
Virolaisen Sukuseuran sukukokous j a kesåjuhla suvun kantaisiin
Yriö Virolaigen svntvmän 2OO-vuotisiuhlan kunniaksi pidettiåin
IÄUN\ITAINÄ iO. IIEINIIKT}UTA T999ALf,AEN KLO 12.00
Kanneijärven Opistolla, Lohjan Paloniemen kylasså
SUKLIKOKOUS Puheenjohtajan jajohtokunnan valinta
KESIIJUHI"A Musiik'[i-;aiauluesityksiä, puheita, yhteislau-

lua,. seurustelua sukulaisten kanssa
YHTEINEN RUOKAILU Ruoka ja leivoskahvit maksavat 60,- aikuisilta

ja 30,- alle l2-vuotiailta lapsilta. Ruokailumaksu
guoritetaan paikan paalla!

Ilmoittautuminen juhlaan 30. kesåikuuta -99
mennessä jollekin seuraavista:

Kerttu Silvonen puh. 09-863 8028
Maija Uronen puh. 019-335018
ElseVirolainen puh. 019-335722
Pirkko Vahvelainen puh. 019-364.258

Kanneljärven Opisto sijaits€e 5 km:n päåssii
Lohjan keskustasta" Sammattiin menevän tien
vanella.
Kaikki Virolaisen Sukuseuran jäs€net perheinenne
ja ystävinenne, liimpimästi lervetuloa!
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Muistoi miu mammastai ja mummostai
Miu mammai ol Maria Sofia Sassi

os. Virolainenja hänet Paavo Sassi, miu
vaijai, toi nuorikkon Porlampii siihe
talloo mist tul miukii kottii sit
myöhemmi. Mamma ol luonteeltaa hel-
läja myö lapset rakastettii häntä. Mie
muista et mei isos tuvag ol kiikkutuoli
kegkel lattiaa ja siihe måmma istaht
joskus ko töiltää kerkes. Mie miini ain
mtmma syllii ja miust se ol maailma
paras pailrk4. l\demma heiluttel kiik-
kuu toisel  ja lal laa ja laulo jot tai
hiljaksee. Mie silitteli hiine ryppysii
kasiaaja kurttusta poskiaaja tunsii et
tåis paikas mie oon turvas.

Mamma joutu katsomaa per:ää
meitä lapsii Yrjöö, Maijaa ja minnuu,
ko iiiti ol tietyst kaikis talo töis ulkonja
navetas muihe naisii kans. Mei talos
olkii oikei naisvalta vaija ja isä kuole-
ma jälkee. Siel olliit isä siskot Kerttu,
Aino, Lyyli ja Kirsti ja mei iidti Martta.
Mamma tek sisätöitä ja mie kavelii
håine perässäå. Våilil hää män rappuaiil
huutamaa Yrjöö j a Maij aa. Maij as olkii
vahtimista ko haajuoks ain poikii peräs
niihe leikkilöis. Yhten talvenlrii ko ol
oikei paljo luntani naapuri pojatjaYrjö
olliit usuttanneet Måijaa hyppäiimäå
suksiil sarraime katolt lumihankee, ko
itse eivät uskaltanneet. Maija ei
montaa kehotusta tarvint ja nii hää tul
katolt lumihankee et lumi pöllys.

Sit mie muista yhe oikei ltimpose
kesåpäivä. Mamma katsel tai-
vaarantaa ja sano et ukkose ilma on
tulos. Nii se alko se rajuilma tulla
likemmäs ja kuulu kova jyrinä. Mam-
ma taas rappusiil huutamaa Yrjöö ja
Maijaa. Pojat tulliit juoksujalkaa sa-
nomaa et Maija on puus. No mamma
siunailemmaa ja sit häå män sin
alakammari taa ja siellähä se tyttö
keikku pihlaja latvaoksiig.

-Nyt tuu joutui alas sielt, huus
mam?rra- -Il}&one nousooja koht rupiaa
satamaaja sie keikut taivaaja maa v4lil
etka oo tietatilrseiskää. Sie paat jalkais
proiklri ko putoat.

Tyttö tul alas nii et oksat rapieiit.
Joku naarmu siint jiii muistoke. Myö
istuttii sit mamma kang tuva penkil ja
katsottii salamoi ja kuunneltii kowaa
jfinäå. fietyst myö lapset pelättii, mut
6amms lazsto vaa rauhallisegt meil et
siel taivaa iså aijaa kivikiirriltlil met<t<;i
alas nii et jyrinä kuuluu. Ei taryisee
pelätå.

Sit ukkose jälkee mamma alko
tehhä lähtöö Pesose kauppaa ja mie
tietyst läksii häne kanssaa ko tiesin, et
sielt tuuvaa tuliaisiks namusii mitkä
Pesone pakkaa semmosee
paperitötteröö.

Miu murnnoi cl Anna-Maria Skyt'
täos. SaaranenYläsommeest. Häå ol
miu äitii äiti. Myö sanottii häntä Kytå-
mummoks tai kylamummoke. Hää ol
luonteeltaa iha erilaine ko mamma. Ko
myö mäntii mummo luon keymaa ni ei

voint vahingessnkLas sannoo et päätä
kivistäå tai on muute huono olo. Mum-
mo ol heti kamferttipullo kans vieres ja
tyrkytti läåikettä sekå lupas sokurii
päiil. Siin ei auttant muuta ko ottaa,
vaik se kamfertti nii kamalalt
maistukii. Kytä-mummol eivät tehon-
neet armoanomukset, kaik pit tebha
just niiko hää tahto. Mummo parpatti
ja maris ain kovast, mut kyl hää meitä
rakasti, kyl sen huomas perästpiii.

Ko myö miintii Karjalaa takagii
talvisovajåilk€F- l942,ni sillo myö saatii
männå asumaa Kytå-mummo luo, ko
haine talo ol jätint hävittåimåttä. Mei
omat rakennukset olliit maa tasal sau-
naa lukkuuottamatta. Myo lapset
käytii Porlanmis kouluu ja mäntii ain
koulu jalkee Kytå-mumms låmpösee
tuppaa. Mummo laitto meil vålipallaa
ja komentel ettei saant männä ulos
enneko läksyt olliit tehty. Hae huoleh-
ti meist sillo ko åiiti ol tiiis omil pelloil
Porlammis.

Ko myö oltii jo issoi tyttöi Maija
!nns, ni myö mäntii mummo luo Kullaal
ja oltii kyliis parikii viikkoo yhtåimittaa
joskus.No tietyst mei miel tek tanssiloi
viilil, mut rahhaa ei olt. Myö sit kautta
rantai selitettii mummol et ol tanssit
siel ja siel. No kylhä mummo yskä
Jlmmärs, vet rahapussi esil ja anto meil
tanssirahat. -Täs on, . mänkää
tanssiloihe, ootta sit siivost sielja poi-
kii että ota saatol. Jos mie näe yhekää
poja tuos kartanol, ni mie paa sil halo
hiintää.

Mummo antelijaisuuvest miul on
yks muisto viel kerrottavan. Mie oli olt
kyltis hoil ja mummo sano yhten aamun
et ltihe Kaija Porrii häne kanssaa. Nii
myö hypättii l inja-autoo.
Ensimmäiseks ko oltii kaupungis ni
mummo sano et mää nyt hpå tyttö
kampaajalja anna laittaa tuoho piiähåiis
jottai kikkuroi. Sit haa tyons rahhaa
miu katehei. Seuraavaks myö miintii
vaatekauppaa. Mummo osti jottai kan-
gasta ja sit haa pyaähty semmose
puserotango vieree ja tutki siin väha
aikaa.

-Tahtosiit sie tuommose pusero,
haa sano miul.

No tietyst mie tahoi pusero. Se
olkii nåtti ja mummo osti sen miul.

Ko myö tultii kaupast ulos ni hää
sano: - Nyt miinnää valokurnraa.

Miul on se valokuva hyväs talles
ja mie ain joskus sitä katselen. Siin
mummo istuu selkä suorantiukka ilme
naa-allaa ja musta tukka on veetty
suoraa päätä pitki taakse mie on iso
nuttura. Mie siin häne vieressää uus
pusero pääl oon nii nuor, nii nuor.

Nii ee aikamännöö. Mammanuk-
kuu siel Rauhamqja hautausmaal ja
mummo hauta on Kullaal. Mie muiste-
le höitä usiast ja ikkuisest rakastan
kumpaakii.

Itseståä een huomaa tää aja

Maria Sofia Sassi (vas.) ja Anna Maria
Skyttä Sassin talon seinustalla
Porlammissa.

kulumise. Nyt miutlakii on jo seitsemä
lastelasta ja oikei syvän liimpenöö ko
hyö tulloot kaSrmaa ja huutaat: Mum-
mo, mummo!

Kaija Vikström os. Sasgi

UUNO SIIRANTO
IN MEMORIAM

"Portilla eliimiin rajan
niien lempeät kasvot Vapahtajan."

' Varhain aa-ulla 18. toukokuu-
ta nukkui ikiuneen Sukuseuran jåsen
ja Paalkasen Sanomien ahkera avus-
taja Uuno Siiranto, kururioitettavasga
92 vuoden iåssä.

Virolaisen Sukuseura kunnioit-
taa Uuno Siirannon muistoa ja ottaa
osaa omaieten suruun.

"Viimeisen kerran sanon näkemiin.
Kiitos vaan, kun usein tavattiin.
Ystiiville yhteisesti niin.
Mun silmilni jo kostuu kyyneliin."

(Yksi siikeistö Uunon omasta'runosta .
"Viimeisen kerran")
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Neljä vuotta Moskovassa
Kun muutin Moskovaan touko-

kuussa 1995 kaupunkija koko maa val-
mistautui kaikkien aikojen Voiton juh-
liin. T[Ii kuluneeksi 50 vuotta toisen
maailmansodan päättymisestä .ja
neuvostoliittol aisittain j a venåil*ii sittåiin
Suuren Isänmaallisen Sodan päättymi-
sestä.

Mahtipontinen muistomerkki,
Voiton puistoineen, obeliskeineen,
veistoksineen urakoiti in valmiiksi
Poklonnaja Goralle. Presidentti Boris
Jeltsin sai vieraakseen koko maailman
johtajat ja marssitti heidåin silmiensä
edessä sotilasparaatin, jossa vastoin
ennakkolupausta oli myös Tshetshe-
niassa taistelleita erikoisjoukkoj a.

Kahdet vaalit
Syksy kului parlamenttivaalien

valmisteluissa. Pääministeri Viktor
Tbhernomyrdinin vaalipuolue Kotimme
Venäjä sai hyviin tuloksen Moskovassa
ja Pietarissa, mutta låihes kaikkialla
muualla vaalien voittajaksi nousivat
kommunistit.

Tämä ei tiennyl hyväå asetelmille
ajatellen kesån L996 presidentinvaale-
ja. Niinpä istuvan valtiaan taakse koot-
tiin ventilåiisen yhteiskunnan rahan ja
val lan el i i t t i ,  sei tsemän r ikasta
pankkiiria, joiden joukkoa alettiin myö-
hemmin kutsua oligarkiaksi, harvain
vallaksi.

Mutta tämä kummallinen liittou-
tuma pääsi tavoitteeseensa: Boris Jelt-
sin valittiin uudestaan VenäjåiLn johtoon,
vaikka htin ei sairautensa - mitä ilmei-
simmin vaalikierrosten välissä presi-
dentti sai kohtalokkaan sydänkohtauk-
sen - vuoksi käynyt vaalien toisella kier-
roksella kampanj aa lainlaan.

Vaaleissa kolmanneksi eniten ää-
niä saanut Aleksander Lebed palkittiin
huippuviralla turvallisuusneuvoston
johdossa. Hån täytti odotukset ja
Tbhetshenian sodan lopettanut rauhan-
sopimus allekirjoitettiin elokuussa.
Lebedin suosio kasvoi, ja presidentti
erotti hänet. Seurasi syvä poliittinen
kriisi.

.Ieltsinin voimat
vaakalaudalla
Syksyä hallitsi liseiksi pallottelu

presidentin terveydentilasta. Se päät-
ryi Jeltsinin omaan ilmoitukseen siitä,
että hiim laakiirien taivuttelemana ai-
koo mennä sydnmen ohitusleikkauk-
seen. Presidentiltä ohitettiin useita
suonia, mutta hän toipui isostaoperaa-
tiosta hyvin.

Vuodesta 1997 tuli jonkinlainen
vålivuosi. Pinnan alla kuitenkin
kuohui. Valtion budjetista varansa saa-
vat laitokset kurjistuivat olivatpa ne
sitten kyläkor:luja Siperiassa tai sairaa-
loita Moskovassa. T!öntekijåt eivät
saaneet paikkojaån eivatka oiiskdliiat
ja eläkelåiset avustuksiaan, mutta ve-
nåilåiset oppivat tämän 90-luvun loppu-

Hilkka Hyrkkö
Moskovan
suurkaupungin
vilskeessä
(Kuva:
Kari Sarkkinen,
Pyrstötåihti)

puolen jatkuvan talouskurjistumisen
kautta neuvokkaiksi palstaviljelijöiksi,
taas kerran vaihdantatalouteen ja luot-
tamaan suvun ja perheen apuun-.

Politiikkaa
sattumasta sattumaan
Boris Jeltsinistä, jonka nimeen

niin toiveikkaina vannottiin vain muu-
tama vuosi sitten, tuli pikkuhiljaa kan-
sansa pahin vihollinen. Tietoisuus
oman aseman horjumisesta ajoi hiinet
epätoivoisesta impulssista epätoivoi-
seen impulssiin. Viime vuoden maalis-
kuussa sai lähteä pitkäaikainen päami-
nisteri Viktor Tshernomyrdin, ja hänen
tilalleen Jeltsin nosti tuntemattoman
nuoren miehen Nizhni Novgorodista,
Sergei Kirienkon. Jtilkiviisaudella voi
sanoa, että Kirienko pyrki hoitamaan
maata taitavasti. Htin uskalsi ehdot-
taa jopa suurien valtiollisten monopo-
lien asemaan puuttumista, esimerkik-
si niin, että ne voisivat maLsaa vero-
råstinså valtiolle. Valtion suurin ongel-
ma kun oli koko ajan rahapula ja ulkoi
sen kuvan heikkeneminen lainan-
ant4jien silmissä.

Mutta Sergei Kirienkolta puuttui
yksija sen mukanakaikki: arvo- ja sitä
kautta vaikutusvalta vanhan puolue-
eliitin ja päiikaupungin muiden appa-
raattien suhteen. Kun mainitut piirit
alkoivat f,rintea olevansa ahtaalä, he
painostivat erottamaan nuoren päåmi-
nisterin. Ikaan kuin viimeisenä virhee-
näåin Kirienko teki päåtiiksen viime elo-
kuun 16. päivän vastaisena yönä pääs-
tåä rupla kellumaan. Siitä seurasi maan
vakaana pidetyn valuutan deval-
voituminen ja sitä kautta taloususkot-
tavuuden romahdus muutamassa päi-
våssä.

Boris Jeltsin ajautui entistä sy-
vempään kriisiin maan laLiasäätävåin
elimen, duuman, kanssa yrittåessäåin
pakottaa sitä hyväksymään Viktor
Tbhernomyrdinin uudestaan pääminis-
teriehdokkaaksi. Kremlin oli pakko
vaihtaa ehdokasta ja pelastajaksi löy-
tyi KGB-mies, silloinen ulkoministeri
Jevgeni Primakov.

Primakovin onnistui vakauttaa
maan poliittigta elämää, ja nyt pitkåin
tauon jålkeen talouskin nåyttåä olevan
hienoisessa nousussa.

Arkielänää politikoinnin var-
jossa

Ntiistä suurista politiikanj a talou-
den linj auksista huolimatta venäläiget
jatkoivatjajatkavat - niin oletan - elä-
mäiinså hyvin muuttumattomissa olois-
sa. Eri puolilla Venäjiin federaatiota
tuli useammin vastaan sellainen Kar-
jalan kannaksen ja Viipurin kaltainen
maa kuin Moskovan tai Pietarin kau-
punkien ydinkeskustan loisto. Kansa
asuu pienissä hirsitaloissa ovi kyliin
raitille piiin, kylatienja talon väIissä on
kavelypolku, jonka varrella on myös
ktisipum pulla kaybettava yhteiskaivo j a
siihen kiertävä kunnallistekniikka
nakkaa myös viikottain kaasupulldn.
Ulkohuone on pihan peralla ja mökkiå
lämmittää puu-uuni tai kamina.
Hämmåstyttävintä tässä on se, että
sama asioiden perust i la val l i tsee
ollaanpa sitten Moskova-Pietari -maan-
tien tuntumassa, Keski-Siperiassa tai
Kaukasuksella.

Neuvostoliitto onnistui luomaan
tietynlaisen yhtenäiskulttuurin koko
valtavalle alueelleen, ja koska varojaja
voimia todelliseen muutokseen on Neu-
vostoliiton hajoamisenjåilkeen ollut erit-
täin våihän, on kaikki rapistunutta,
mutta ennallaan.

Ihmiöet ovat kaiken keskella.
suurkaupunkien ulkopuolella, ltimpi-
miä, vieraanvaraisia ja kiinnostuneita
oudoista kavijöistä. Jos neuvostoaikaan
oli kiellettyä puhua ulkomaalaisten
kanssa, nyt otetaan vahinko takaisin.
Knmeran ja mikrofonin esiinottaminen
on kuin avaisi pullon korkin: puhetta
alkaa tulla eika sita ole helppoa saada
loppumaan.

Vieraille ta4'otaan yösijaa ja pa-
rasta, mitä talosta löytyy. Liikut-
tavimpia olivat tilanteet sodan runte-
lemassa Tshetsheniassa, jossa kirjai-
mellisesti oli kylia ilman yhtään ehjåå
tiiltä. Ennen kuin vieras ehti herätä
oli vuohi lypsetty ja smetana tehty,
kirsikat somassa kulhossa, tee keitetty
ja tuore leipä paistunut alkeellisessa
puuhiiliuunissa. Korkealla Kaukasus-
vuoristossa edelliikuvattua täydennet-
tiin vielå teurastemalla lammas. Siel-
lä sain nukkua neljiin eri sukupolven
naisten välissä. Nuorin oli vastas5rnty-

Jatkuu takasivulla
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Virolaisen sukuseura onnittelee
kunni apuheenj ohtaj aans a

Valtioneuvos Johannes Virolainen
tiiytti helnikuussa 85 vuotta. Johan-
neksen merkkipäivää juhlistettiin
Karjalanliifon ja Suomen Keskustan
yhteisesså juhlassa Karjalatalolla.

Paikalla oli väkeä muutama sata.
Kutsuvieraiden joukossa oli Johannek-
senja Kyllikin ystävien ydinjoukko, Jo-
hanneksen t5rötovereita vuosien varrel-
ta keskustasta, mutta myöe muista puo-
lueista, runsas joukko puoluetovereita,
perheja eukulaisia.

Valäovallan tervehdyksen juhlaan
toi silloinen ja nykyinenkin eduskunnan
puhemies Riitta Uosukainen. Sanka-
na ja juhlapuhujaa yhdistäå tietysti
ennen kaikkea karj alaisuus.

T!ötoveruutta yli puoluerajojen
edusti viisaimmillaan Kalevi Sorsan
puhe. Håin muisteli yhteisiä hallituk-
sia ja rnuistutti, että aikanaan hyvin
kiistellyt Sorsa-Virolainen -hallitukset
loivat tähän maahan sellaisen turvaver-
kon, että siihen ovat myöhemmät halli-
fukset voineet pudotella suurinnillaan
puoli miljoonaa työtöntä ja verkko on
kestänyt.

Keskustan puheenjohtaja Esko

Johannes
ja Kyllikki
Virolainen
kotipihallaan
Vironperiillä

Aho toi omassa puheessaan esille puo-
lueen nuoremman polven kiitollisuu-
den pitkäaikaiselle puheenjohtaj alle,
kansanedustajalle ja ministerille.

fiivistä ohjelmaa rytmittivät
Jaakko Salonojan hauskat j a oivalta-
vat välijuonnot ja Ossi Runteen joh-
tam an Karelia -puhallinorkesterin
soitto. Sankari itse oli vauhdissa
omassa puheessaan, josta ei puuttu-
nut takavuosilta tuttua poliittista
puhtia ja väkevää asioihin tarttunis-
ta.

Yhteisesti laulettu Ka4 alaisten
laulu elahdytti koko juhlaväkeä.
Karj alatalon juhlasalissa tarjottiin
kidairnslligsgti gen seitsemän sortin
piirakoita, vadebnakakkuaja kahvia.

Jos jostain on huomautettavaa
löydettävä, se on tietysti se, että tii-
vis ohjelma ei jättänyt aikaa
seurustelulle.

Hilkka Hyrkkö

Koko Virolaisen sukuseura ha-
luaa esittäå låimpimåt onnittelunsaja
kiitoksenea kunniapuheenjohtajalle!

Lämpimät onnittelut
Martta Jarvalle

Sukuseuramm e entinen johtokun-
nan jåisen Martta Jarva os. Porkka tåyt-
ti 85 vuotta toukokuun 6. pävänå

MarttaJarva on syntyisin Porkan-
saaresta, Anna Porkan toiseksi vanhim-
man pojan Matti Porkan tytär.

Nykyään hän asuu Helsingin Pirk-
kolassa. Martta on säilyttänyt koti-
saarelta saamansa iloisen mielen ja va-
loisan asenteen ellmään.

Tlaman kudos on kirkkaanpi, kun
sitå helskyttäå nauraen ja iloiten."

Virolaisen Su-kuseura onnittelee
Marttaa låmpimästi!

Oikaisu

. Lehden toimitus pahoittelee vir-
hettä, joka oli lehden viime nuneron,
no. 8, etusivun ja erillisen liitteen suku-
puussa. Paavo ja Anna Lydia Virolai-
sen lapset Matilda ja Otto eivåt suin-
kaan ole kaksoset vaan Matilda on syn-
tynyt vuonna 1905ja Otto vuonna 1907.

palavasilmäisen opettajan, naisen tie-
tysti. Hän ei ole saanut palkkaansa ties
koska, istunut syömåilakot ja joka pai-
va han jakaa tietojaan ilman oppikirjo-
ja, osittain romahtaneegsa koulu-
talossa. Ja hånestä leviäå toivo
minuunkin tai Volgan-mutkassa,
Sam aran kaupungissa on yhtlkki a tou-
kokuussa knildri hedelmäpuut kukassa"
huumaavan kuuma ja tunnelmaa
rantabulevardilla tai llkrainassa toisie-
sa vapaissa parlernenttivaaleiesa ör-
mäå vanhaan mieheen, joka sanoo, et-
tei huunorintajua pidå kadottaa, vaik-
ka henki menigi.

Eikö tämä ole jo aika karjalaista
viigautta?

HILKKAHYRKKÖ

(Hilkka toimi Ylebradion kirjesnvaih-
tajana Moskovassa vuosina 199f1998. Hän
kuuluu Paavo Virolaisen sukuharaan.)

Martta Jarva juhlapäivåinäiin

Neljä vuotta Moskovassa...
jatkoa ei\rulta 3

nyt, jota isiintävåen kaukaiget sukulai-
set kuljettivat Groznyin synnytys-
sairaalasta kotiin
vuoristokylä än.Tbheteheniassa muuten
muistetaan ja tiedetåän hyv:in Suomen
talvieota, ja monen mielessä meidän ja
heidåur urhoollisuutenga vfille voi kir-
joittaa yhtälåis5rysmerkin.

Matkat Mogkovan ulkopuolelle
olivat yhta aikaa Venåjän
komennukseni parasta ja raskainta an-
tia. Moekova on miljoonakaupglki ja
pååkaupunki. Siella tiivisfy kiire ja

kiukku, kova päivittäinen kamppailu
omasta elintilasta. Siellä elävåt vierek-
kåin suomalaisittainkin suunnaton rik-
kaue ja meiltä jo aika päiviä håipynyt
kurjuus. Kolmannen kehåtien ulkopuo-
lella aika on pysåhtynyt. Valtiomuodon
muutoksigta huolimatta tuntuu usein
siltä, että meneilläåin on vuosieadan
alkupuoli. Työteliäät naieet hyO,rivet eri
puolilla, muslimitasavaltoja lukuunot-
tsmatta miehet käyttävät vehat rahan-
sa votkaan. Kylan väellä on eydäntä
myös kävijälle, mutta kotiinvietåväksi
jää usein riipaisevia tunteita ihmigten
ogattomuudeeta.

sukuszuralehdentoimitus Pirkkovahvelainen
puh. (019) 364258

Sitten kohtaa Keski


