
 

 

 

  Paakkasen Sanomat 
 Virolaisen sukuseuran lehti No 43  2/2019                  

 

HYVÄ SUKULAINEN

Kädessäsi on Paakkasen Sano-

mien numero 43, kuluvan toimin-

takauden 2019 - 2021 ensimmäi-

nen julkaisu.   Kesän sukukokouk-

sen päätöksen mukaisesti julkai-

semme Paakkasen Sanomat toi-

mintakaudella neljä kertaa. 

Olemme lähettäneet lehden vielä 

perinteisesti painettuna mutta jos 

haluat jatkossa lukea Paakkasen 

Sanomat vain sähköisessä muo-

dossa kotisivuiltamme, niin ilmoi-

tathan siitä osoitteeseen 

sihteeri@virolaisensukuseura.fi.  

Tässä numerossa on muisteloa ke-

sän sukukokouksesta ja 9.-

11.6.2019 järjestetystä sukuseu-

ramme ja Yläsommeen-Porlam-

min nuorisoseuran yhteismatkasta 

Karjalaan. Kesän 2020 matka on 

päätetty järjestää jälleen yhteis-

työssä Yläsommeen ja Porlammin 

nuorisoseuran kanssa. Matkan 

suhteen voi lähettää ehdotuksia ja 

toiveita osoitteeseen: 

 sihteeri@virolaisensukuseura.fi 

Sukuseuran johtokunta piti ensim-

mäisen kokouksensa 28.9.2019 

Nummelassa. Siellä päätettiin 

mm. seuraavista asioista. Varapu-

heenjohtajaksi valittiin Pekka Hä-

mäläinen, sihteeriksi Jani Porkka, 

rahastonhoitajaksi Raija Joutseno, 

jäsensihteereiksi Ritva Voivala ja 

Satu Nybäck, tiedottajaksi/web-

vastaavaksi Ville Franssila sekä 

Paakkasten Sanomien toimitus-

kunnaksi Virpi Kiiskinen, Kata-

riina Lahtinen ja Pekka Hämäläi-

nen. Kotiseutumatkojen yhteys-

henkilöiksi valittiin Markku Viro-

lainen ja Ritva Huusko. 

Johtokunnan kokouksessa päätet-

tiin myös päivittää sukuseuran jä-

senistön yhteystietoja. Muuttu-

neita ja päivitettäviä tietoja ottavat 

ilomielin vastaan jäsensihteerit 

Ritva Voivala ja Satu Nybäck 

osoitteissa; 

Ritva Voivala, Hirvijärventie 

1726, 12630 Sajaniemi, ritvavoi-

vala@gmail.com 

Satu Nybäck, satu.ny-

back@gmail.com 

Päivitettäviä yhteystietoja voi lä-

hettää myös jäsenmaksun viesti-

kentän yhteydessä ja kirjeitse ra-

hastonhoitajalleme osoitteeseen;  

Raija Joutseno, Lövkulla 52, 

03100 Nummela. 

raijaj@gmail.com 

Suvun varsinainen kokous vah-

visti kesällä sukuseuran vuosit-

taiseksi talouskohtaiseksi jäsen-

maksuksi 20,- euroa ruokakun-

nalta. Tämän lehden lopussa löy-

dät maksutiedot. Jäsenmaksun 

maksamisella varmistat Paakka-

sen Sanomien tulemisen jatkossa-

kin postin mukana itsellesi sekä 

ääni- ja puheoikeuden sukuko-

kouksessa. 

Paakkasen Sanomat (niin tämän 

uusimman kuin kaikki aiemmin il-

mestyneet) voit lukea myös ver-

kosta: Virolaisen sukuseuran koti-

sivut löytyvät osoitteesta:  

http://www.virolaisensu-

kuseura.fi 

Sivuja kehitetään edelleen suku-

seuran toimintaa ja sukuseuralais-

ten tarpeita palvelevaksi alustaksi. 

Sukuseuramme Facebook-sivut 

löydät hakusanalla Virolaisen su-

kuseura – Lohja. 

Hyvä sukulainen: Jos olet toivo-

nut, että omasta sukuhaarastasi 

olisi Paakkasen Sanomissa enem-

män kirjoituksia, otamme ilomie-

lin vastaan kaikkea sukuun ja su-

kuseuraan liittyvää aineistoa. Sa-

moin pelkät juttuvinkit ovat terve-

tulleita kuin myös jutut ja valoku-

vat merkkipäivistä ja muista elä-

mäntapahtumista. Myös kotisi-

vuille kaipaamme lisää kirjallista 

aineistoa ja valokuvia.
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SUKUKOKOUS 2019

Kuluneen kesän lauantaina 

6.7.2019 minulla oli ilo toivottaa 

tervetulleeksi 51 sukulaistamme 

sukuseuramme 36. -vuosikokouk-

seen Lohjan seurakunta-keskuk-

seen.  

Olemme valitettavasti kovin kau-

kana niistä seuramme alkuaikojen 

usean sadan sukulaisen tapaa-

mista.   Silloin  

Kuvassa sukua koolla Lohjan seu-

rakuntakeskuksessa 

yhdistävänä tekijänä eivät olleet 

pelkästään sukulaisuussuhteet 

vaan yhdessä koetut elämänvai-

heet: sota, evakkotaipaleet ja jäl-

leenrakennus uusille asuinsijoille.  

Nyt sukupolvien vaihtumisen 

myötä nuo kytkennät ovat vähitel-

len unohtuneet ja sukusiteet löys-

tyneet. Emme ole seurana selväs-

tikään pystyneet tarjoamaan sel-

laisia uusia yhdistäviä asioita, 

jotka kiinnostaisivat nuorempia 

sukupolvia. Yrityksemme lisätä 

palveluita sukuseuralaisille esi-

merkiksi lisäämällä Paakkasen sa-

nomien numeroita, säilyttämällä 

sen laajan jakelun (320 lehteä) ja 

tukemalla osaltamme kotiseutu-

matkoja, ei tunnu purevan ja ai-

heutti valitettavasti taloutemme ja 

taseemme heikkenemisen, koska 

jäsenmaksuja saatiin viime kau-

della kerättyä vain 141 taloudesta. 

Kuluneet kaksi vuotta ovat toi-

saalta olleet toiminnallisesti hyvin  

aiempien vuosien kaltaisia ja  

 

haluankin lähettää erityisen kii-

toksen Yläsommeen-Porlammin 

Nuorisoseuralle, jonka kanssa ta-

pahtunut läheinen yhteistyö on 

mahdollistanut yhden keskeisen 

toimintamme, vuosittaiset koti-

seutumatkamme.  

Ennen varsinaisen kokouksen al-

kua seuran edustajat kävivät las-

kemassa havuseppeleen ja kukat 

seurakuntakeskuksen vieressä 

oleville Johannes Virolaisen 

muistomerkille ja haudalle.  

Hallitus oli tehnyt etukäteisval-

misteluja ja pyytänyt Jaatisen 

Anttia toimimaan kokouksen pu-

heenjohtajana. Kokeneen puheen-

johtajan johdossa kokous sujui 

joutuisasti ja seuran toimintasuun-

nitelma ja talousarvio hyväksyt-

tiin suuremmitta keskusteluitta 

hallituksen esittämissä muo-

doissa.  

Kotiseutumatkoja tehdään kesä-

kuussa 2020 ja 2021 ja keskeisinä 

kohteina säilyvät ainakin Viipuri, 

Yläsommee ja Porlampi. Hallitus 

vastaa matkan käytännön järjeste-

lyistä yhteistyössä Yläsommeen-

Porlammin Nuorisoseuran kanssa. 

Sukuseuran lehti Paakkasen Sano-

mat tulee ilmestymään kaksi ker-

taa vuodessa, toimikautena yh-

teensä neljä lehteä. Samoin pää-

tettiin postittaa Paakkasen sano-

mien painettu versio vuodesta al-

kaen 2020 vain jäsenmaksunsa 

maksaneille. Maksamalla tämän 

lehden liitteenä olevan jäsenmak-

sun varmistatte myös jatkossa pai-

netun lehden tulon. Nettiversiot ja 

kotisivumme säilyvät toki edel-

leen kaikkien vapaasti luettavissa 

(www.virolaisensukusera.fi). 

Hallituksen ehdotuksen mukai-

sesti jäsenmaksujen keräämisessä 

siirrytään 2019–2021 vuosittai-

seen talouskohtaiseen jäsenmak-

suun.  Hallitus valmistelee myös 

edelleen mahdollisuutta siirtyä su-

kuseuran henkilökohtaiseen jäse-

nyyteen ja tuo tarvittaessa sitä 

koskevan sääntömuutosehdotuk-

sen 2021 varsinaisen kokouksen 

käsittelyyn. Mahdollinen jäsenra-

kenteen muutos edellyttää myös 

uuden jäsenrekisterin luomista 

joka tullaan toteuttamaan vuoden 

2020 aikana
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Kesän varsinainen sukukokous valitsi tulevalle kaudelle hallitukseen sukuhaaroittain seuraavat varsinaiset ja 

heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä. 

    

Sukuhaara   Varsinainen jäsen   Varajäsen 

 1. Matti Virolaisen sh.  Ei valintaa  Ei valintaa   

 2. Anna Porkan sh.  Jani Porkka  Eila Moilanen  

 3. Eeva Urosen sh.  Ritva Voivala Virpi Kiiskinen 

 4. Aatami Virolaisen sh.  Ville Franssila Seija Virolainen 

 5. Mikko Virolaisen sh.  Markku Virolainen Katariina Lahtinen 

 6. Anna Urosen sh.  Pekka Hämäläinen Leena Åberg 

 7. Paavo Virolaisen sh.  Raija Joutseno Satu Nybäck 

 8. Maria-Sofia Sassin sh.  Ritva Kunttu  Harri Kunttu  

 9. Salomon Virolaisen sh  Maija Uronen Riitta Vihersaari 

 10. Paavo Mannin ja Antti  Ritva Huusko Minna Etelämäki 

       Kuntun sh.    

 

Sukuseuran puheenjohtajaksi 

kaudeksi 2019–2021 valittiin 

Markku Virolainen  

Toiminnantarkastajiksi valittiin 

kaudelle 2019-2021 Antti Jaati-

nen ja Hilkka Hyrkkö.  

Kokouksen juhlaesitelmänä 

eversti Jarmo Myyrä piti esityksen 

sotilaista Lohjalla ja Lohjan lähis-

töllä. Hän toimi Lohjalla sijain-

neen Uudenmaan Sotilasläänin 

komentajana v 1998- 2003.  

Tilaisuuden musiikista ja yhteis-

laulujen johdosta vastasi Valto 

Järvelä.  

Nybäckin Sadun pitämän Karjala-

aiheisen tietokilpailun jälkeen 

päätimme tilaisuuden yhteiseen 

seurusteluun maistuvan karjalan-

paistin ja mansikkakakun kanssa. 

Nyt uudella kaudella toivomme 

teiltä jäseniltä entistäkin aktiivi-

sempaa osallistumista.  

Täyttäkää teille tämän lehden mu-

kana tulevat jäsentiedustelun ky-

selylomakkeet ja kertokaa mil-

laista toimintaa sukuseuralta toi-

votte. 

Toivotan kaikille hyvää loppu-

vuotta ja Joulun odotusta. 

Markku Virolainen 

 

Kuvassa juhlaesitelmän pitänyt 

Eversti Jarmo Myyrä 
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MATKAKERTOMUS - KOTISEUTUMATKASTA KARJALAAN KESÄ-

KUUSSA 2019

Yläsommeen ja Porlammin nuori-

soseuran ja Virolaisen sukuseuran 

Venäjän Karjalan matkan matka-

kertomus 27.6.2019.  

Matkamme alkoi Lohjalta sunnun-

taina 9.6.2019. Aamu varhaisella 

bussimatka kulki kohti Helsinkiä, 

josta muutama matkustaja hyppäsi 

kyytiin ja todellinen matka alkoi 

kohti Venäjän Karjalan rajaa. 

Ylitimme rajan Värtsilän koh-

dalta, missä rajamuodollisuudet 

sujuivat mutkattomasti tutun kus-

kin, Pekka Keräsen ja matkakoor-

dinaattorin, Arja Lausjärven joh-

dolla. 

Rajan ylitettyämme bussiin il-

maantui paikallinen ”pankkiauto-

maatti” ja  

 

 

Kuva Ruskealan marmorikaivok-

selta 

matkustajat saivat vaihdettua va-

luuttaa euroista rupliin.   

Värtsilästä matka jatkui Ruskealan 

marmorikaivokselle, jossa vie-

timme iltapäivän kierrellen kai-

voksella oppaan johdolla kau-

niissa auringon paisteessa.  

 

Kuva illalliselta hotelli Sortava-

lassa. Kuvassa vas. Kaija Virolai-

nen, Ritva Voivala, Virpi Kiiski-

nen ja Marjatta Häkli 

Saimme kuulla, että kaivokselta 

oli toimitettu marmoria ainakin 

Pietariin, Italiaan, Hämeenlinnaan 

ja Helsinkiin. Kaivosalueella oli 

12 kaivettua kaivosta, jotka olivat 

jo osittain veden peitossa ja että 

kaivosalueella oli filmattu paikal-

linen elokuva. 

Kaivoksella olisi voinut tehdä os-

toksia useasta matkamuistomyy-

mälästä, joita oli alueelle raken-

nettu useampia. Alueella oli myös 

kahviloita ja pitkä köysirata roh-

keille  

turisteille. Oppaamme Valentina 

lähti meidän mukaamme bussi-

matkalle Ruskealasta Sortavalaan. 

Ruskealan reissun jälkeen nukah-

din bussiin, joten en kuullut Va-

lentinan tarinoita Ruskealan ja 

Sortavalan välillä. 

Sortavalassa majoitumme hotelli 

Sortavalaan, joka oli ihan kohta-

lainen majoituspaikka. Hotelli 

Sortavalassa meille oli varattu run-

sas illallinen.   

Illallisen jälkeen kävimme muuta-

mien reissulaisten kanssa tutki-

massa lähiympäristöä, josta löy-

simme ravintolan 

Piipun Pihaan. Pii-

pun Pihassa oli re-

montointia me-

neillään, mutta sitä 

voi suositella si-

jainnin puolesta 

Laatokan rannalla 

nykyaikaisena ra-

vintolana. 

Seuraavana aa-

muna, maanantaina, matkamme 

jatkui aamiaisen jälkeen Sortava-

lan kaupungissa opastetulla kier-

roksella. Kuulimme oppaaltamme 

tarinoita Sortavalasta, jossa asuu 

n. 20 000 asukasta Laatokan ran-

nalla ja esim. Lasse Pöysti oli 

täältä kotoisin. Kaupunki vaikutti 

ensisilmäykseltä kauniilta ja ro-

manttisen uinuvalta kaupungilta 

Venäläiseen tyyliin; joitain raken-

nuksia oli jo ennätetty restauroida 

ja jotkut olivat vaiheessa ja toiset 

vielä odottivat remonttia. Sortava-

lasta on kantosiipialus yhteys Va-

lamoon. 

Sortavalan kierroksen jälkeen 

matkamme jatkui Käkisalmeen, 

jonne meille oli varattu lounas. Tie 

Käkisalmeen oli haasteellinen tie-

töiden vuoksi. Olimme etuajassa 

Käkisalmessa, joten ennätimme 

kierrellä linnakkeella kulutta-

massa aikaa.  Matkan dramaatti-

nen käänne tapahtui, kun bussi ei 

käynnistynytkään lounas matkalle. 

Onneksi olimme päässeet Käkisal-

meen asti ja matka lounaspaikkaan 

onnistui kävellen.                                                   
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Kuvaa Käkisalmen linnoitukselta 

ja viesti kotiin 

Kuljettajamme Pekka jäikin selvit-

tämään matkatoimiston kanssa mi-

ten matka jatkuisi tästä eteenpäin. 

Lounaspaikka oli siisti ja ruokaa 

oli riittävästi. Tunnelma oli hie-

man jännittynyt, kunnes saatiin 

tietää että uusi bussi tulisi meidät 

noutamaan ja pääsisimme jatka-

maan matkaa Viipuriin. Meille 

avautui vapaa-aikaa Käkisal-

messa, jonne en olisi muutoin ehkä 

tullutkaan. Käkisalmesta löytyivät 

paikallinen kirkko, kauppahalli ja 

joitain pikku putiikkeja sekä vir-

voitusjuoma liike.  Sortavalasta 

Viipuriin saimme kuulla tarinoita 

Marja-Leena Sassilta ja Henrik 

Söderström kertoi tarinaa Hiito-

lasta. 

Viipurissa olimme illalla ja pää-

simme illallistamaan Pyöreään 

torniin, jossa ilta sujui leppoisasti 

iloisissa tunnelmissa vanhan tans-

simusiikin tahdissa.                                         

Tiistaiaamu valkeni aurinkoisena 

ja aamiaisen jälkeen pääsimme  

Kuvassa Pyöreä torni Viipurissa 

iltavalaistuksessa 

 

kotikyliin retkille. Isompi bussi 

lähti Yläsommeeseen ja pienempi 

bussi lähti Porlammin kautta Perä-

kylään. Peräkylän retkeläiset oli-

vat käyneet Viipurinlahden toi-

sella puolella, mistä oli ollut hie-

not maisemat Viipuriin. 

Yläsommeen retkeläiset pysähtyi 

 

vät Rauhanmajan hautausmaalle, 

jonne laskettiin luonnonkukista 

tehty kimppu ja laulettiin säkeistö 

Karjalan kunnailla. Hautausmaalta 

matka jatkui ja ensimmäiset jäivät 

Risukylän tienhaarassa pois. Bussi 

jatkoi Yläsommeen kylään, jossa 

vierailtiin Johannes Virolaisen 

muistomerkillä. Muistomerkille 

laskettiin tienvarsilta kerätyistä  

 

villeistä lupiineista tehty kimppu 

ja Arja lausui ”jo Karjalan kun-

nailla”. 

Koti kylissä kävimme jokainen 

omilla juurillaan, mikäli kivijalat 

löytyivät heinän joukosta. Kukista 

parhaillaan olivat kukassa juhan-

nusruusu ja karjalanruusu.  

Kuvassa taustalla Viipurin linna  

Onnellisimmat kuulivat Karjalan 

käen kukkuvan. Porlampilaisten 

retki kulki sillä välin suoraa tietä 

Porlammista Yläsommeeseen. 

Tällä reissulla ”metsäkauppiasta” 

emme nähneet. Takaisintulomatka 

taittui nuoremman kuskin, Nikon 

ohjastamana. Haikein mielin läh-

dimme kohti Viipuria, josta Pekka 
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lähti toisen kuskin kanssa nouta-

maan rikkoutunutta bussia Sorta-

valasta kotiin. Viipurissa meillä 

oli hetki vapaa-aikaa ja teimme 

tarvittavia ostoksia kotiin viemi-

siksi. Tuliaisiksi lähtivät esim. 

pellavaa, kristallia, vaatteita, kaa-

lipiirakkaa ja karkkia.  

Ennen paluumatkaa söimme lou-

nasta Viipurin linnan lähistöllä 

olevassa ravintolassa; Russkij 

Dvorissa, joka vaikutti keskiaikai-

selta linnoitukselta.  

Kotimatkalla tulli vei oman ai-

kansa, mutta hyvin selvittiin oh-

jeita noudattamalla. Suomen puo-

lella pidimme taukoa Kotkassa ja 

Helsingissä olimme ihan aikatau-

lussa.  

Reissu vaikutti seikkailulta ja poh-

dimme, että mitähän ensi kerralla! 

Kertomukseen kirjoittamiseen 

vaikuttivat Kaija Virolainen, Mar-

jatta Häkli, Marja-Leena Sassi, 

Ritva Voivala ja Virpi Kiiskinen. 

 

                                                     

 

 

 

ENNAKKOILMOITUS ENSIKESÄN 2020 KOTISEUTUMATKASTA 

 

Sukuseura tekee yhteistyössä Yläsommeen-Porlammin Nuorisoseuran kanssa bussimatkan Lohjalta Viipuriin 

ja entisiin kotikyliin sunnuntaista tiistaihin 7.- 9.6.2020. Viipurista on varattu hotelli Viktoriasta 25 2hh. 

kahdeksi yöksi. Tarkempi aikataulu ja ohjelma julkaistaan keväällä 2020. 

 

 

MUISTAMISIA

 

Mikko Virolainen täytti 90 vuotta 8.11.2019 Le-

millä. Juhlaa vietettiin runsaan ystävä- ja sukulais-

joukon kanssa Lemin museotuvassa. Mikko kuuluu 

nimensä mukaisesti Mikko Virolaisen sukuhaa-

raan.  

Mikon evakkomatkasta Uuraasta Lemille on koti-

sivuillamme kuvaus Paakkasen sanomien nume-

rossa 20/2005. 

Sukuseuramme luovutti Mikolle hänen merkkipäi-

vänään sukuseuramme standaarin nro. VII kiitok-

sena seuran hyväksi tehdystä työstä. 

Sukuseura onnittelee lämpimästi 90-vuotiasta Mik-

koa 

 

          Mikko Yrjönpoika Virolainen
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KOTISEUTUKIRJOJA 

 

Yläsommeen Porlammin Nuorisoseuran kustantamia kotiseutukirjoja on vielä muutamia jäljellä edullisesti. 

JUUREMME YLÄSOMMEESSA JA PORLAMMISSA   20 €  

Kertomuksia ja kuvia Yläsommeen ja Porlammin kylien kaikista tiloista ja asukkaista vuoden 1939 tilanteessa 

(437 sivua). Kirjassa on luetteloitu kaikki kylien 46 kantasukua kantaisineen. Tämä on kaikkien sukuseura-

laisten ehdoton lähdeteos omien sukujuurien ja sukulaisuussuhteiden selvityksessä. Teos on valmistunut 

vuonna 1997. 

KYLÄT SODASSA  20€  

Kirja sisältää luettelot ja kuvat Yläsommeen ja Porlammin vuosien 1939-1944 sotiin osallistuneista, niissä 

haavoittuneista  ja kaatuneista. (247 sivua). Teos sisältää kertomuksia henkilöiden omista sotamuistoista. Teos 

on valmistunut vuonna 2003 

KOTIKYLIEN PERINTÖ  20€ 

Kirja sisältää kertomuksia ja kuvia Yläsommeen ja Porlammin kylien elämästä, elintavoista ja tapahtumista 

ennen sotia. (235 sivua) 

Kirjoja voi tiedustella Kaija Virolaiselta p. 040-5630517. Jos toimitus tapahtuu postitse, niin silloin hintaan 

lisätään postimaksu. 

 

ONKS SIUL TÄS TUTTUI

 

Alla on vanha valokuva, joista kuvien henkilö- ym. 

tiedot ovat ainakin vielä toistaiseksi hämärän pei-

tossa. Uskomme, että ainakin osa vanhemmista lu-

kijoista pystyy tunnistamaan henkilöt ko. kuvissa. 

Kuva on talvelta 1940 Vihdistä. Toimitus on saanut 

kuvan Pirkko Vahvelaiselta tänä kesänä.         Pirkko 

tunnistaa kuvassa olijat yhtä lukuun ottamatta. Toi-

mitus pyytää kuvasta jotakin tietäviä ottamaan yh-

teyttä toimitukseen. 

Paakkasen Sanomien toimitus ja sukuseuran halli-

tus kiittävät arvokkaasta avustanne vanhojen ku-

vien taltioimiseksi tuleville sukupolville! 

Toivottavasti kuvasta jotakin tietävät lähettäisivät 

tietonsa sukuseuran toimitukselle: 

Pekka Hämäläinen, p. 0400-200 012 tai Säästäjän-

katu 11F36, 33840 Tampere tai  

pekka.j.hamalainen@gmail.com 

Katariina Lahtinen, p. 044-7516668 tai    

katariina.lahtinen@aspa.fi 

  Virpi Kiiskinen, p. 050-5422309 (iltaisin) tai 

virpi.kiiskinen@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:pekka.j.hamalainen@gmail.com
mailto:virpi.kiiskinen@gmail.com
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VUODEN 2019/2020 JÄSENMAKSU 

 

Arvoisa Virolaisen sukuseuran jäsen, alla olevalla 

maksulla tuet sukuseuramme toimintaa. 

Jäsenmaksua maksettaessa toivotaan, että maksun 

viesti kenttään lisätään henkilöiden nimet tai ruo-

kakunta jota maksu koskee. Jäsenmaksun maksa-

misella varmistatte Paakkasen Sanomien tulemisen 

jatkossakin postin mukana itsellesi sekä ääni- ja pu-

heoikeuden sukukokouksessa. 

Huomioikaa että vuosimaksu 20€ on perhe-/ruoka-

kuntakohtainen. 

 

 

 

 

 

 

 
Saajan 
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Mottagare Virolaisen Sukuseura Lohja VIESTI: Jäsenmaksu 2019-2020 
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