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Kannaksen puolustajia asemissaan joulukuussa 1939

'*ffi

taakin, mutta tunnemme itsemme voi-
mattomiksi.

Monen mielessä välähtiiä pakos-
takin siellä käydessä ajatus: "Entii jos
nåmä seudut sittenkin saataisiin Suo-
melle....". Historia on useasti osoitta-
nut, että monet mahdottomat asiat ovat
muuttuneet mahdollisiksi. Näin käy
luultavasti Karjalankin kanssa. Eu-
rooppa ja koko maailma muuttuvat
hui'inaavaa vauhtia. Ei Suomi, ei Ve-
näjä eikä Kadalakaan ole tiimån muu-
toksen ulkopuolella.

Nyt tarvitsemme vain maltt ia
odottaa, malttia antaa ajan kääntåä
kehitystii otolliseen suuntaan.

Pidetään edelleen yllä hyviä suh-
teita entisille kotiseuduille. Henkilö-
kohtaiset suhteet, tuttavuudet ja ystå-
vyydet madaltavat raja-aitoja, myös
valtakuntien välisiä, enemmän kuin
mikåän muu.

Pirkko Vahvelainen

60 vuotta talvisodan syttymisestä ja
ensimmäi s e stä evakkomatkasta

Olemme vastikään viettäneet tal-
visodan syttymisen 60-vuotismuisto-
päivää. Talvisota on tiirkeä asia koko
Suomen kansalle. Se merkitsee meille
vapautta ja itsenäistä isänmaata. Se
on rakentanut ja rakentaa yhä koko
kansan itsetuntoa ja identiteettiä.

Meille karjalaisille talvisota on tä-
män lisäksi myös osa perheittemme ja
sukujemme historiaa. Se merkitsi mul-
listavaa käännettä meidän vanhem-
piemme ja isovanhempiemme elämäs-
sä. Oli jåtettävå vuosisataiset asuih-
paikat, kotiseutu, kotikyla.

Talvisota alkoi 30.11.1939 ja jo
samana päivänå nähtiin ja kuultiin en-
simmäisten viholliskoneitten lentävän
kotikylån yli pommittamaan Viipuria.

Ensimmäinen evakuointi Yläsom-
meesta ja Porlammista tapahtui itsenäi-
syyspäivånä 6.12.1939. Silloin kylistå
låhtivåt lapset, åidit pienine lapsineen,
vanhukset ja huonokuntoisemmat ky-
låläiset. He läksivät junalla Sommeen
asemalta ja määränpåånä monien mut-
kien jälkeen oli Muurame.

Silloin syksyllä 1939 ei toki uskot-
tu, että lähtii kotiseudulta olisi lopulli-
nen. Uskottiin vahvasti, että poissaolo
kotoa olisi vain hetkellistä. Kohtalolla
ol i  kui tenkin varat tuna meidän
suvuillemme toisenlainen tulevaisuus.
Meidän isiemme ja äitiemme piti raken-
taa elämänsä uudelleen täällä muual-
la, läntisemmässä Suomessa. Koti-
seudut j äivät vieraiden haltuun.

Nyt 60 vuoden kuluttua ajat ovat
jo kovin erilaiset. Eurooppa on viime
vuosina ollut uskomattoman ja täysin
ennustamattoman muutoksen kourissa.
On ollut rauhanomaisia muutoksia,
mutta toisaalta myös äärimmäisen vä-
kivaltaisia.

Me kadalaiset olemme jo toista-
kymmentä vuotta voineet päästii van-
hoille kotiseuduille, tosin vain vieraile-
maan. Olemme nähneet miten huonos-
sa kunnossaja hoitamattomina nuo seu-
dut ovat. Olemme tutustuneet nyky-
kannakselaisiin ihmisiin ja todenneet,
että heidän elämänsä on tällä hetkella
ulkonaisesti hyvin surullisessa tilassa.
Olemme yrittäneet heitä vähän aut-
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Nykypäivän karj alaisuutta

Mitä kadalaisuus merkitsee 20-
vuotiaalle opiskelijalle? Ensisilmäyk-
sellå ei mitään muuta kuin mummon
kauan sitten kertomia tarinoita, joihin
pieni lapsi ehti monesti kyllästyä.

Karj alaisuus vaikuttaa kuitenkin
myös minun elämässåni monella taval-
la, useimpia niistä ei kuitenkaan tule
koskaan edes ajatelleeksi. Vaikka jo
sukupolvien ajan perheemme on asu-
nut Inhjalla, virtaa suonissani vilkasja
eläväinen kadalainen veri.

Kahden erilaisen suvun - karja-
laisen ja pohjalaisen välissä kasvaneena
olen saanut tarkkailla suomalaisuuden
erilaisia muotoja. Samalla huomaan
saaneeni molemmista suvuista niin hy-
viä kuin huonoja puolia.

Pienestå asti olen tiennyt, ettäjo-
nain päivänä minusta tulee toimittaja.
Lahes kaikki hyvän toimittajan ominai-
suudet - uteliaisuus, avoimuus, kyky
tulla toimeen ihmisten kanssa - ovat
peräisin mummon puolelta sukua, kar-
jalaisuudesta. Myös mielenkiinto kaik-
kea uutta kohtaan ja kyky omaksua
nopeasti uusia asioita ovat piirteitä, jot-
ka tunnistin mummossani ja jotka nyt

tunnistan itsestäni.
Tänä syksynä minulle tarjottiin

yllättåen opiskelupaikkaa ryhmässä,
joka oli opiskellutjo kaksi kuukautta.
Jouduin yhtäkkiä muuttamaan Tur-
kuun ja kohtaamaan suuren joukon
outoja ihmisiä. Karjalainen asenne
auttoi minua kuitenkin löytämään pian
oman paikkani ryhmässä ja kohtaa-
maan kaikki uudet haasteet, joita uu-
delle opiskelijalle tarjotaan niin paljon,
kuin vastaan jaksaa ottaa.

Kadalaisuus on myös monia.asi-
oita, joita ei koskaan tule edes ajatel-
leeksi. Kun pohdin kerran ääneen
suhdettani karjalaisuuteen, ystäväni
totesi minun olevan tyypillisen karja-
laisen vieraanvarainen. On mielenkiin-
toista huomata, että asia, joka on niin
itseståänselvä ettei sitä tule koskaan
edes ajatelleeksi, on tosiaan ainakin
osin peräisin sukujuurista.

Vaikka mummon tarinat kylläs-
tyttivät monesti pientä ja vilkasta las-
ta, niin nykyaän huomaan usein har-
mittelevani, etten tullut kuunnelleeksi
ja kyselleeksi silloin, kun oli vielä yh-

teistä aikaa. Historian tapahtumat
tarttuvat parhaiten nuoren mieleen juu-
ri todell isten esimerkkien avulla, ei
kuivien kirjojen sivuilta. Nykyään olen-
kin onnellinen, kun joku vanha ihmi-
nen jaksaa muistella ja kertoa esimer-
kiksi juuri sodan ajasta.

Vaikka lapsena mummon tarinat
eivät kiinnostaneet, on mieleeni silti
jäänyt elävästi kuva perheestä, jokajou-
tui kaksi kertaa luopumaan rakas-
tamastaan kodista, ensin väliaikaises-
ti, toisella kerralla lopullisesti. Mukaan
otettiin vain se, mitä jaksoi itse kantaa.
Kaikki se on myös opettanut suhtautu-
maan asioihin oikealla tavalla. Talvi-
sodan rinnalla opiskelijan kiireetja ra-
hahuolet vaikuttavat -ja ovat - pienil-
tä ja naurettavilta. Meille on annettu
valmis ja itsenäinen maa, josta saam-
me olla ylpeitä, sen kaikista puutteista
ja vioista huolimatta.

Terhi Uronen

Ps. Terhi kuuluu Salomon Virolai-
sen sukuhaaraan ja on Salomonin nuo-
rimman tyttären Vapun pojan tytär.
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"Parenl.paa huin
mikdtin nxuu
on rauh&,
j oka laskeutuu j o uluy önci maailmaan,
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'' flffi tuoden ihmisyy d,en rnukanaan."

RAUHALLISTA JOULUA JA
ITYVÄÄ UUTTA VUOTTA JA
UUTTA VUOSITUHATTA
KAIKILLE VIROLAISEN SUKUSEURAN
PERHEILLE!

TOIVOTTAA SUXUSNURAN JOHTOKUNTA
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Kummitätini Anna Mannin muistolle
Anna-täti, Antäti, kuten häntä

aina lapsena kutsuimme, on ollut hy-
vin olennainen osa elämääni. Oli aiko-
ja, pitkiiikin, joina emme olleet kans-
eakäSmisissä, mutta onneksi siteet ei-
våt katkenneet. Oma perhe ja työ vaa-
tivat aikansa, samoin kaikenlaiset
turhpnpåiväiset asiat, jotka pakkau-
tuvat kuormittamaan muutenkin kii-
reistä elämåå. Ja oli tietysti minusta
riippumattomia syitå, joille en voinut
mitåån.

Vasta nyt vanhempana olemme
ikåånkuin tutustuneet toisiimme uu-
destaan. Hiin oli aina iloinen ja tyyty-
väinen, kun menin hiintii tervehtimään.
Puhuin hänen kanssaan kadalan mur-
retta, ja tietysti kotoinen murre ja tu-
tun ihmisen näkeminen toivat mieleen
vanhat, hyvät ajat IGdalassa. Kylla se
Koti-Karjala hänen ikäisillään ihmisil-
lä on lähes aina mielessä. "Kyll myö
haastettii nii, et tul oikei hyvä maku
suuhu.'

Kun Raili soitti hänen lähdöstiiiin,
minulle tuli puhelun jålkeen niin kova
karjalaisen ruisleivån himo, että oli
pakko ottaa pakastimesta neljännes lei-
påå ja sulattaa se. Täällä sit?i sanotaan
limpukai, mutta meillä se oli leipää.
Sitii syötiin kotona, Mannilassa ja kai-
kissa kylän taloissa. Jos leipä loppui
ennen uutta taikinaa, niin lainattiin
naapurista. Naapurin leipä oli parem-
paa kuin oma. Niin kovasti teki miele-
ni silloin sitä leipää, että jos pakas-
timessa ei olisi ollut, olisin porhaltanut
ostamaan. Siihen leipään kiteytyy koko
lapsuus ja menneet, hyvät ajat. Voi se

suru ja menetyksen haikeus niinkin
konkretisoitua, leivänhimona.

Tarkoitukseni oli nyt kuitenkin
kertoa eräästä vanhasta tapahtumas-
ta, joka toi sisältöä ja tarkoitusta koko
loppuelåmääni. Olen aina rakastanut
yli kaiken kidoja. Oma äitini istutti
minuun sen rakkauden ja ehka juuri
kidojen avulla olen selvinnyt jotakuin-
kin ehj in nahoin tästä elämän
ryöpytyksestä. Siihen aikaan vaan ei
ollut varaa ostaa kirjoja ja kirjaston
palvelut  o l ivat  meidän
ulottumattomissamme. Olin jo aikui
nen, kun ensimmäisen kerran tutustuin
kirjastoon. Siitä lähtien olen sitten ol-
lutkin siellä vakituinen vieras.

Eräänä jouluna sain Anna-tädiltä
ensimmäisen oman kirjan. Se oli satu-
kir ja,  jonka kannessa ol i
harmaatakkinen tonttu naavaisessa
metsässä. Kir jan nimi ol i
"Mestaritontun seikkailut" ja sen oli
kidoittanut Aili Somersalmi. Siitå jou-
lusta en muista oikeastaan muuta kuin
sen ihanan kidan. Sailytin sitä kuin
aarretta. Sitä luettiin hartaudella ja
moneen kertaan. Se kida ei kuitenkaan
saanut elaa yhta pitkää elämää kuin
antajansa. Se tapasi matkansa pään jo
parikymmentä vuotta sitten, tulipalos-
ga.

Aina kun näin Anna-tädin tai ajat-
telin häntä, muistin joka kerta sen kir-
jan. Olen aina silloin tällöin katsellut
kidakaupoista bstaakseni uuden, mut-
ta vielä ei ole vastaani tullut uutta
"Mestaritonttua". Tällä tietokoneiden

Anna Manni viimeisinå vuosinaan
Kartanomåesså.

ja videoiden aikakaudella lapset var-
mast i  naurais ivat  katketakseen
mokomaa kidan haikailua, mutta mi-
nulle se oli silloin elämän tärkein asia.
Vieläkin silloin tällöin lähetån kiitok-
set Anna-tädil le elåmäni parhaasta
joululahjasta, jolla hän loi joskus niin
ankean lapsuuteni päiviin unelmia ja
sadun hohdetta.

Pirkko Juselius
Anna-tädin kummitvttii

Jäsenmaksut
Tåmän lehden mukana pos-

titetaan pankkisiirtolomake Suku-
seuran j äsenmaksun suorittamis-
ta varten niille jäsenperheille, joil-
la ei aikaieemmin ole ollut tilai-
suutta toimintakauden 2000-200 1
maksun suorittamiseen.

Jäsenmakeu on 60 markkaa/
perhe (perhe=samassa osoittees-
ga asuvat henkilöt).

Kun tåytiit j äsenmaksulom aketta,
merkitse maksajan nimi, osoite ym. tie-
dot lomakkeen VIESTI-osaan. JOS
OSOITTEESI ON MULlllTUNLllf , mer-
kitse uusi osoitteesi ja huomautus siitä
myös samaan VIESTI-osaan. Jos mak-
sat jäsenmaksun laskunmaksuauto-
maatilla tai tilisiirtona, näppåile silloin-
kin tiedot VIESTI-kohtaan.

HUOMIO! Kustannussyistå ja vii
me kesän sukukoksuksen päätöksen
mukaan, olemme pakotettuja kytke-

mään Sukuseuran jäsenlehden ja-
kelun j a j äsenmaksun suorittamisen
toisiinsa. Tästä eteenpäin voimme
lahettää Sinulle Paakkasen Sano-
mat vain jos jäsenmaksusi kaudelta
2000-2001 on suoritettu huhtikuu-
hun 2000 mennessä.

Toivommekin näin, että jokai-
nen jäsenperhe suorittaisi jäsen-
maksun, jotta voimme jatkaa Paak-
kasen Sanomien j ulkaisemista.

Kiitos

Johtokunta
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Aitini Anna Niemen muistolle
Anna Niemi os. Porkka nukkui

pois Porvoon terveyskeskuksen vuode-
osastolla 23. syyskuuta 83-vuotiaana.
Anna syntyi 22.5.7916 ja eli lapsuuten-
sa suuressa sisarusparvessa Viipurin-
lahden Porkansaaressa

Hån joutui jo varhain nuoruudes-
saan etsimäåin ansiotyötä kaukanakin
kotoaan. Vuonna 1936 Anna avioitui
Erkki Niemen kanssa ja hånestii tuli
maalaistalon miniä Vahvialan Tenrajo-
elle. T\rrvattua ja onnellista aikaa kes-
ti kuitenkin vain hetken. Sodan pilvet
nousiyat Kadalan taivaalle, aviopuoli-
so lähti rintamalle ja vihollisen pommi-
tukset ravistelivat lapsineen evakko-
matkalle lähteneen Annan elämää.

Sotien jälkeen Annan perheessä
pyr i t t i in palaamaan vakaaseen
maaseutuelämän rytmiin rakentamal-
la maatila Porvoon pitäjään,mutta mi-
kään ei enää koskaan palannut ennal-
leen. Rintamalta palanneen puolison
voimat eivät siihen enää riittäneet.

Viimeiset vuodet Anna asui Por-
voossa, ensin puolisonsa Erkin kanssa
ja tiimän kuoltua vuonna 1979 yksin,
autel len v ie lä eläkevuosinaankin
lähimmäisiään kaikin tavoin, kunnes
voimat lopulta hupenivat.

Annasta säteili kadalaisen naisen
herkkyys, iloisuus j a vieraanvaraisuus.
Hänen näkökulmansa elämään oli vah-
vasti kristillinen ja vaatimattomuus
näkyi jopa vakavasti sairaana viimei-

s inä vuosina, kun häntä melkein
ujostutti Porvoon terveyskeskuksessa
saamansa hyvä hgito ja huolenpito.
Anna oli tottunut passaamaan muita.

Anna on siunattu v i imeiseen
lepoon lähimpien omaisten läsnäolles-
sa.

Annan omista muistiinpanoista
löytyvät muun muassa seuraavat her-
kät rivit:

Martta Jarvan muistolle

"Nosta silmiisi,
Hiljaa syttyuiit
h.aihk i t aiu a an ky ntt ilcit. "

Kymmenentenä päivänä marras-
kuuta nukkui ikiuneen Anna Porkan
sukuhaaraan kuulunut sukuseu-
ralaisemme, entinen johtokunnan jäsen
Martta Jarva os. Porkka. Martta syn-
tyi Viipurin pitäjån Porkansaaressa
Matti Porkan kolmantena lapsena 6.
toukokuuta 1914.

Porkansaari Viipurinlahdella oli
yksi Martan eliilnän keskeisiä asioita.
Siellä hän sai viettää onnellisen, huo-
lettoman lapsuuden suuren lapsijoukon
jåsenenä.

Kun Martta oli lapsi Porkkien
Pellonpään talossa elettiin suurper-
heenå. Saman perheen jäseninä oli
omien vanhempien ja sisarusten lisäk-
si setiä, tåtejä, serkkuja sekä rakas ja
turvallinen Anna-mummo. Martan lap
suudessa perhe oli suurimmillaan 32-
henkinen ja lapsia siitä joukosta oli
parikymmentä.

Täl la isessa joukossa kasvanut
kehittvi kuin itseståän sosiaaliseksi.
joustaiqksi, toiset ihmiset huomioon
ottavaksi. Nämä suurperheessä synty-
neet, Martalle niin luontaiset ominai-
suudet, säilyivät hänellä elåmän loppu-
vuosiin asti. Me kaikki, joilla oli ilo
Marttaan tutustua ja hanen kanssaan
ystävystyä, tulemme muistamaan hä-
net karjalaisen naisen perustyyppinä,
nauravaisena, puheliaana, lämminsy-
dämisenä, aina myönteisenä. Jopa vai-
keistakin hetkistä löytyi jotain hyvää ja
asian myönteinen puoli.

Porkansaaresta, ihan naapurista
Martta löysi myös puolisonsa Juhana
Jarvan. Ja porkansaarelaisiksi ehtivät
v ie lä syntyä Martan ja Juhanan
kaksospojatkin, Martti ja Erkki. Mut-
ta jo parin kuukauden päästä poikien
syntymästä oli kotiseutu lopullisesti
jätettävä.

Kun voimat sairauden myötä
uupuivat, Martta palasi muistoissaan
entistä useammin lapsuutensa ja nuo-
ruutensa Porkansaareen. Sielta han oli

"Oi jos Lrcja tiemrne viitottaisi silloin
kun poluil kuljemme me pciivin illoin
ja antais jtilleen kriskyn enkeleille
et lentdis ojentamaan kötensö myös nuille.
Jos myrskyn tuulet elon keskel kauniin kukan taittaa
voi sen vield haudan kummulle vaikk laittaa.
Siellö kuihtrut niin kuintnwttkin kukkain kauneus
vaikka tööllö elossa se ei oiskaan autnnut.
Enhrin tiedö kuiskiiko syystwli nyt jo hiljao.

Jos siell iöisyydes kasvaakin kaunist viljaa."

Veikko Niemi

Martta Jarva 85-vuotispäivånään.

saanut vahvat ja keståivät juuret elå-
måi{leen. Ne antoivat hanelle voimaa
vielä vanhuudenkin päivinä.

Marttaa lämmöllä ja kiitollisena
muistaen

Pirkko Vahvelainen
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Martti Myyryläisen muistolle
Heinäkuun 1 1. päivåinå 1915 syn-

tyi Anna ja Juho Myyrylåiisen perheen
yhdentenätoista lapsena Viipurissa
tomera poika Martti Sakari. Sisa-
rusparvi kasvoi vielä l4lapsiseksi, jos-
ta on elossa vielä Lempäälässä asuva
IGrttu.

Martin lapsuus ja nuoruus kului
kauniissa kotikaupungissa varttuen.
Sodan jylinä ajoi kuitenkin perheen, ku-
ten ni in monen muunkin,  pois
rakkaasta Kadalasta. Urheilun kipi-
nä oli tarttunutMarttiin jo pienenä, oli-
han Viipuri myös merkittiivå urheilu-
kaupuhki. Viipurin Pallokerho -35 oli
nuoruusvuosina tärkeä osa Martti-
isåimme urheilutoiminnassa, jonka seu-
ran perustajia hän oli. Toki hän toimi
muunmuassa Talikkalan Tovereissa.

Urheilu olikin Martin tärkeä elä-
mänsisältö aivan loppuvaiheisiin saak-
ka. Jalkapallo oli rakas laji, jota hän
jatkoi Tampereella mm. entisessä Vii-
purin flveksessä. Myöhemmin seura
tunnetaan Ilves-Kissoinaja toimii edel-
leen. Tata elamansisältöä raittiiden
eliimäntapojen myötä hän iskosti myös
lapsiinsa.

Musiikki soi lapsuuskodissamme
usein, olihan hän myös laulanut Lem-
päälän Kar ja la-seuran kuorossa.
Mandoliinin helein kielin kuului kesä-
illassa "Muistatko Monrepoon" tai muu
kotiseutuun liittyvä sävelmä Martin
taitavasti soittamana.

Laura-vaimon hän tapasi evak-
koon jouduttuaan kmpäälässä. Heille
syntyi viisi lasta, kaksi tytiirtä ja kol-
me poikaa. Perheeseen kuului myös
Lauran ensimmäisestä avioliitosta ty-
tär, jonka isä kaatui isänmaatamme
puolustaessa Kannaksella. Laura kuo-
li 1980juuri, kun Martti päåsi eläkkeel-
le. Näin suuren perheen kasvattami-
senjälkeen yhteistä aikaa ei heille suo-
tu vanhuuden viettämiseen kaksin.

Talv isodan han palvel i
ilmatoduntarykmentissä puolustaen
kotikaupunkiaan. Martti työskenteli
Lempäålään tulon jälkeen Tampereel-
la Tampellassa sotatanriketeollisuuden
palveluksessa. Myöhemmin hän toimi
kaupallisissa tehtävissä ja useita vuo-
sia myös i tsenäisenä yr i t tä jänä
vihannestukkukaupan parissa. Martti
oli ennen kaikkea myös automies. Lää-
kärin epåröimättä hän sai vielä yli 80-
vuotiaana ajokortille jatkoaikaa.

Lapset ja muut lähiomaiset kui-
tenkin havaitsivat kevåttalvella 1999,
että Martin aika on täyttymåsså. Ly-
hyen sairastamisen jålkeen isåmme
pääsi väsyneenå. oaljon kokeneena pois

keskikesän kauniina lauantai-aamuna.
Anna-äidin ja Juho-isän tavoin Martti
lepää nyt hämäläisen Lempäälån hau-
tausmaan katveessa Laura-vaimon
kanssa.

fsältämme jäi lapsille perinkinä
vahva rakkausja ikävä lapsuuden sekä
nuoruuden koti-Karjalaan. Muistoihin
hän palasi toistuvasti hänen luonaan
vieraillessamme perheinemme. Tämän

kautta olemme saaneet ymmärtää mitä
isälle ja muille kadalaisille merkitsi ja
merki tsee kot i -  ja synnyinseutu.
Vaalimme tuota muistoa. kuten vain
osaamme.

Markku Myyryläinen

Kirjoittaja on Martin keskimmäi-
nen poika, joka toimii Lempäälän kun-
nan liikuntatoimeqjohtaj ana
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PK-35:n juhlassa veteraani Martti Myyryläinen sekå päävalmentaja Pasi
Rautiainen päåsivät puhumaan mieliaiheestaan - jalkapallosta. Kuvaan päiisi
myös Martin pojanpoika Mikko.
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Puheenjohtaja Sakari Virolainen
(M ikko Virolaisen sukuhaara)
Vanhakyläntie 93, 08500 Lohja as

Varapuheenjohtaja HeikkiHyrkkö
(Paavo Virolaisen sukuhaara)

Vehka-alhontie 8'1. 03100 Nummela
Rahastonhoitaja GretaKunttu

(Eeva Urosen sukuhaara)
Vart iokatu 2E18,081 @ Lohja

Sihteeri RaUa Franssila
(Aatami Virolaisen sukuhaara)
Ahomäentie 4 C.00780 Helsinki

Hallituksen muut jäsenet
Pirkko Vahvelainen

(Matti Virolaisen sukuhaara)
,. Vaanilantie 4'16, 085m Lohja as

Kerttu Silvonen
Anna Porkan sukuhaara)

Siikajärventie 68, 02860 Espoo
Antti Jaatinen

(Anna Urosen sukuhaara)
Sepontie 14 C, 04200 Kerava

Pertti Kunttu
(Maria Sofia Sassin sukuhaaB)

Antinkatu 9 D 22, 08200 Lohja
MaUa Uronen

(Salomon Virolaisen sukuhaara)
Vehka-alhontie 25. 03100 Nummela

Arto Myyryläinen
nnna Myyryläisen sukuhaara)
Patokuja 2 B 12, 339@ Pirkkala

Sukuseuralehdentoimitus PirkkoVahvelainen
ouh. (019)3&258
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Kesän -99 sukukokous ja kesåjuhla
Virolaisen Sukuseuran sukukokG'

us ja kes{uhla pidettiin viime kesiinå
10. heinåkuuta Kanneljånen Opistolla
Iohialla. Satakunta sukuseuralaista oli
kokoontunut lämminhenkiseen yhdes-
såoloon. Kuunneltiin puheita, laulet-
tiin, haasteltiin, katseltiin vanhojen
valokuvien näyttelyå, syötiin yhdessä j a
nautittiin yhdessäolosta muutenkin.

Sukukokous valitsi yksimielises-
ti tulevaksi kaksivuotiskaudeksi Suku-
seuran puheenjohtajaksi edelleen Saka-
ri Virolaisen. Sukuseuran johtokunnan
muut jäsenet osoitetietoineen ovat nä-
kyvissä sivun 5 luettelossa.

Sukukokous vahvisti toiminta-
kauden 2000-2001 jåsenmaksuksi 60

mk perhettä kohden. Paakkasen Sano-
mien jakelu ja jäsenmaksun suorittami-
nen kytkettiin toisiinsa (katso sivu 3)

Virolaisen Sukuseuran seuraava
sukukokous ja kesäjuhla päätettiin pi-
tää kesällä 2001 - jos olosuhteet sen
sallivat - Yläsommeessa ja Viipurissa.

PV

Puheenjohtaja pitää
tervetuliaispuhetta.

Wttiiti':tl::t'*

Matti Virolaisen sukuhaaralaiset Rakel Lindeberg (vas.), Annika Hirvonen,
Irmeli Hirvonen ja Terttu Virolainen kahvipöydän herkkuja nauttimassa.

Kunnia-
puheenjohtaja
puhuu suvun
kantaisän
Yrjö Virolaisen
ajoista.

Sihteeri (oik.)
ja Paakkasen
Sanomien
toimittaja
isoisiensä
perhekuvien
vierellä.
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Salomon Virolaisen
sukuhaaralaiset
Else Manni (vas.),
IrjaAuvinen ja
Tbpani Manni
tutustuvat
valokuvanäyttelyynkr%y^ iliii
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