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Kutsu sukukokoukseen
Virolaisen sukuseuran sääntöjen mukaan sukuseuran on kokoonnuttava hallituksen kutsusta kaksivuotisen toimikauden toise-

na vuotena varsinaiseen sukukokoukseen päättämåän sääntömääräisistä asioista. Niital ovat mm. edellisen toimikauden toiminlakerto-
muksen ja tilien hyväksyminen, tulevan toimikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen, puheenjohtajan valitseminen

ia iäsenmaksun suuruuden määrääminen. Jokaisella sukuseuran läsnä olevalla toimikauden jäsenmaksun maksaneella jäsenellä on
kokouksessa åänioikeus. Kesån sukukokouksen yhteydessä iäsenistöllä on tilaisuus esittää toivomuksia seuran toimintaan.

Tervetuloa Lohjalle Kanneljärven Opistolle sukukokoukseen lauantaina 6.7.2013 | Sukuseuran hallitus

VIROLAISEN SU KUSEU RAN 3O.VUOTISSUKUKOKOUS JA SUKUJUH LA
järjestetään Lohjan Paloniemessä Kanneljärven Opistolla lauantaina 6. heinäkuuta 2013

Päivän ohjelma:
klo 11-12 llmoittautumisien toteaminen, nimilappujen jako, lounaslippujen myynti, nimet vieraskirjaan

Kahvi ja piirakkatarjoilu
klo 12.00 Varsinainen sääntömääräinen sukukokous alkaa

Kokouksen jälkeen Esa yuonsfo kertoo tuoreimmastia kirjastaan.
klo 13.30- Yhteinen lounas noutopöydästä

Täytekakkukahvit
Seurustelua

klo 15-16 Yhteinen videokertomuksen katselu, aihe'Tie vie kaupungista kotikylään",
sekä BBC:n kuvaaman Yläsommeeste lähdön so-vuotismatkan '17 .6.1994 ja Karjalaisten kesä-
juhlien katselu

Lounaslipun hinta on 30 € aikuiselta ja 10 € 5-12-vuotiaaltia lapselta.

llmoittautuminen kokoukseen viimeistäån tiistaina 25.6.2013 Raija Franssilalle: puh. 050 378 6761 tai sähköpostil-
la: raija.franssila@kolumbus.fi. llmoittautumisen yhteydessä kerro osallistujien nimet, kuinka monla aikuista ja lasta
osallistuu ja mihin sukuhaaraan he kuuluvat. Raijalta saat tarvittaessa lisätietoja koskien sukukokousta, juhlaa,
sukuhaaroia ja muita järjestelyjä.

Ajo-ohje: Kanneljärven Opiston osoite on Karstuntie 537, 08450 Lohja. Lohjan keskustiasta tietä nro 1070 Samma-
tin suuntaan on matkaa noin 5 km. Jos tulet moottoritietå, poistu mooftoritieltåi Roution liittymåståi ja käänny Kars-
tuntielle tultuasi oikealle. Tervetuloa!
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Muistoa
kunnioittaen

Kerttu Hermunen o.s. Sassi

s. 1,4.L1,.L924 Y Låsommees sa
k. 7.12.20L2 Lohjalla

Kerttu kuului Eeva lJrosen
sukuhaaraan

90 vuotta

Else Virolainen o.s. Sassi täytti
90 vuotta 22.1,.201.3 kotonaan Lohjalla
Vanhakylässä. Else kuuluu Aatami
Virolaisen sukuhaaraan. Elsen äiti oli
Martta Sassi o.s. Virolainen ja hän oli
Aatami Virolaisen vanhin tytär.

Sukuseura onnittelee

lämpimästi Elseä

merkkip äiu än j ohdo s t a.

Vihittyjä

05.01.2013 vihittiin Helsingissä Mikael
Agricolan kirkossa Hanna Vaittinen ja
Pekko Paavilainen. Hannan isä on Vesa
Vaittinen ja Vesan äiti oli Aune Vaittinen
o.s. Porkka. He kuuluvat Anna Porkan
sukuhaaraan.

02.02.2013 vietettiin Mustion kirkos-
sa julia Kuntun ja Otto Wejbergin
häitä. Julian isä on Pertti Kunttu ja
Pertin äiti on Lyyli Kunttu o.s. Sas-
si. He kuuluvat Maria Sofia Sassin
sukuhaaraan.

Sukuseura onnittelee

Sukuseuran hallitus 2411 -2013.

Sukuhaara Varsinainen jäsen

Matti Virolaisen Minna Etelämäki
Anna Porkan Eila Moilanen
Eeva Urosen Paavo Uronen
Aatami Virolaisen Raija Franssila
Mikko Virolaisen Markku Virolainen
Anna Urosen Pekka Hämäläinen
Paavo Virolaisen Raija Joutseno
Maria Sofia Sassin Pertti Kunttu
Salomon Virolaisen Riitta Vihersaari
Paavo Mannin ja Antti
Kuntun jälkeläisten liro Koppinen

Henk.koht.varajäsen

Helena Pärssinen
Kerttu Silvonen
Greta Kunttu
Kaija Virolainen
Riitta Virolainen
Marja Kosonen
Hilkka Hyrkkö
Airi Viinikainen
Niina Silvasti

Ritva Huusko

Sukuseuran puheenjohtajana toimii Markku Virolainen,
varapuheenjohtajana Pekka Hämäläinen,
rahastonhoitajana Riitta Vihersaari ja sihteerinä Raija Franssila.

I ämp im ästi oihkip ar e j a
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Eläm ää 1 B8O-luvun Porkansaaressa ja
miten Anna Virolaisesta tuli Anna Porkan suku-
haaran kantaäiti

Porkansaaressa Pellonpään talossa
asuivat 1800-luvun puolivälissä Elias Pork-
ka vaimonsa Saran kanssa. Vuonna 1850
heille syntyi poika Johannes ja toinen poika
Petter syntyi vuonna 1,861,.

Saarelaiset elivät omavaraistaloudes-
sa, viljeltiin maata kaskiviljelynä pidettiin
kar,1aa, oli hevosia, lehmiä lampaita ja kano-
ja. Ja kalastettiirU se oli kaikkien saarelaisten
sivuelinkeino. Ostamaan jouduttiin vain
suola, sokeri, kahvi ja lamppuöljy.

Kalojen myynnistä saaduilla tuloilla
pystyttiin hankkimaan ostettavat puuttuvat
tarvikkeet.

Luonnollinen markkinapaikka oli
Viipurin tori noin 7 km:n päässä. Asukkaita
Viipurissa oli tuolloin 14 000. Kalat menivät
yleensä hyvin kaupaksi, ainut ongelma oli-
vat nuo limaiset, verkkojen sotkijat kiisket,
ne eivät kelvanneet edes kissoille.

Porkansaaressa asui myös Kala-Emp-
pu. Hän oli kalastaja ja kalakauppias. Hän
oli kauppamatkoillaan saanut selville, että
elävät kiisket ja jäätyneet norssit menisivät
kaupaksi Pietarin toreilla. Oli vain saatava
saarelaiset kiiskiä onkimaan.

Kiiskien paras markkinointiaika oli
talvella laskiaisesta pääsiäiseen. Ortodok-
seilla on silloin paastoaika jolloin tosiusko-
vainen ei syö lihaa ja tämän kiellon korvaa
mainiosti erilaisista kaloista valmistettu
ateria. Kalojen menekki oli Kala-Empun
mielestä taattu, asuihan Pietarissa 1880-lu-
vun paikkeilla reilut 940 000 asukasta.

' Kielivaikeuksia ei Pietarissa liiemmin
ollut. Suomalaisten osuus Pietarin asukkais-
ta oli suurimmillaan vuonna 1881, jolloin
heitä asui siellä 24 000 eli 2.6 % kaupun-
gin väestöstä. Aluksi he olivat piikoina ja
renkeind, mutta myöhemmin nuohoojina,
ajureina, kultaseppinä ja vaattureina.

Porkansaaren kalastajat aloittivat
talviharrastuksensa kiiskien onginnan. Vä-
littömästi ne oli laitettava vesiastiaary jossa
ne säilyivät elävinä. Välivarastona toimi
tuonaj an jä äkaappi, eli sumppu. Sumppuun
oli laitettava leivänpaloja kiiskien syötäväk-
si, kivipainojen avulla se upotettiin pohjaan,
että se oli sulassa vedessä.

Kala-Emppu oli tehnyt myyntimat-
koja Pietariin vuodesta 1875 alkaen. Kiisket
kuljetettiin vesiastioissa Pietariin. Saarelais-
ten kalakauppaa edisti viranomaisilta saatu
lupa, että torilla voitiin myydä myös naapu-
reiden kalasaaliita kaloissa ei varmaan ollut

merkkejä kenen pyytämää kala oli.

Vaikka Suomella oli käytössä oma
markka, kelpasi rupla myös Suomessa.

Ostajan ehdoton vaatimus oli, että
kiisket olivat eläviä.

Ajankohtana talvi oli myös kuljetuk-
sen kannalta edullinen. Jäätie tulee parem-
maksi mitä enemmän siinä kuljetaan lumen
tiivistyessä.

Viipurin ja Pietarin välistä talvitietä
on kuljettu vuosisatojen ajan.

Porkansaaresta lähdettäessä kohti
Pietaria on hyvin luonnollista, että ensim-
mäinen pysähdyspaikka on Yläsommeen
kylässä Paakkasen talo, vaikka matkaa on
vain reilut kaksi (2) peninkulmaa. Aamulla
aikaa oli vienyt kiiskien kerääminen sum-
puista. Paakkasen talossa sai edullisesti
yösijan niin miehille kuin hevosille.

Kun illallinen oli syöty, rupesivat
Kala-Emppu ja talon miehet kyselemään
toisiltaan kuulumisia. Samaan aikaan Juho
iski silmänsä Annaan, talon tyttäreen, joka
keittiössä hääri varsin tehokkaasti. Nuo
silmäykset eivät jääneet Empulta huomaa-
matta. Hän siinä leikinlaskun varjolla rupesi
Juhoa ja Annaa naittamaan. Tapana oli, että
puhemiehen ei tarvinnut ilmaiseksi työtään

tehdä, vaan palkkiona oli paita, jossa oli
useita taskuja, joissa oli viinapullo.

Paakkasen isäntä suhtautui leikkisän
myötämielisesti asiaan ja totesi, että kyllä-
hän se muuten kävisi, mutta kun meidän
Anna on vielä alaikäinen. Tytöt saavuttivat
täysi-ikäisyyden 17-vuotiaana ja pojat
21-vuotiaana.

Varsin vakavana Emppu totesi Juhol-
le, että Pellonpään talo tarvitsee nuoren,
tekevän emännän, kun äitikin on niin
huonokuntoinen, ettei tiedä milloin kuolee.

Naittamisasia edistyi niin, että
]uho Porkka ja Anna Virolainen vihittiin
30.11,.1,879. Anna oli kolme (3) viikkoa ai-
kaisemmin3.1l,.1879 täyttänyt 17 vuotta ja
saavuttanut täysi-ikäisyyden. Näin Annasta
tuli Porkansaareen Pellonpään emäntä ja
Anna Porkan sukuhaaran kantaäiti.

Hugo Porkka

Kirjoittaja Hugo Porkka onAnna Por-
kan o.s. Virolainen jälkeläisiä. Hänen isänsä
oli Paavo Porkka, isoisänsä Matti Porkka
(1,882-1926) ja isoisoäitinsä oli Anna Porkka
(1862-1e33).

YI äs ommeess a s ir eenien kukkies sa kes äkuuss a 20 12
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Ilui.tclnria \-iipurin
rnllctn Yläsommeen
r t..
K1' lål stå

iJii yuorl*n rirlS kerät, ftun
isåntli .4ntu Viroieinen *liira-
r:lnånt$nrå kanrsa ajella köröfleli
h*r'rxcllaan lriipurin kohti. Nyt
r:i ilj*ttu kaupunkiin *ati, va*:t
l{{$går!årrnån Kaqgaskatx l$r:l
Portilh', mirru!r kotipr.rrrilleni.
Känylrqriiiin heillii oli maitou, pii-
mäli- voiUr ir rnrtnin. tiiirrä hev,''
nen 

' 
iu*tettiin, pantiin heiniä

e*een ia i,itett:in ryö:nään. Irltntä
. ja *måniå tulivad sir.iille, ia heille
ksite ttiin kahvit. Kermapullon
l:* ioivat mukanaan.

Sillii viiliti, kuu he joivat kah-
viaan" nle laps*t juokslmure ker-
tonråfln hrriddrr yanhoille o*iuk-
kaiilr,,i,'l:, eti# Virrr}*isetr >eiii *r:
taas tullut. Minä menin mielellå-
ni iln-loiXtamaan Potinkar*n
rmännälle, k**ka tiesin, ettii ciel
tä sail aina nårnusefl tai p*ri.
K' htn oliv*tkirr er:rännåt koroi
n*en ,a *annuine*n kärryisn ym-
prlirillii, ia kuonna my3*iin tyl*
jiikri. Si**n emäntii ja isäntii
nousivåt k$rrvllls jc aisiv*t knu"
ptnkixioill*en.

Oii juuri ohitsttu kane*lair-
lot*, j* *liolarvikkst${a eli lruu"
iavx pulx" 3*rra*ygn k*r:an kun
i6,iis*i Vir*l*iusu l*li x*ill* jc
luli Jruheckri elåmisen vuikeur"
ixinui olrrlotii !ik'lillrrrri et{ii jur
iiti laluri, hiirr vs-iei lu.:rr pajar:
xiRn* Yläerrilm**sesn keå{n
rjakri. liiin ranri virlå: rKn m*ll
kåyvåii ryilmiiö, ni cr*h* riln
ru***a lucl p$inl!*lckil.r Asinsla
sovitiiin, ix rninurtn oli t+hty
Åatr Vtmlels*lic pnlnenpoika.
l{ous,imm* isrinnii* knn*cä k{f-
ryl:lr: j;r aj*llnilric kr;hti Ylll*om-
lfflr:tA.

r\aLu Vinrlaicsila olt suuri pat-
hc, I hcnkeu ja rrrirrli, siinåi yh-
rleksiintrrrrä kn*fi n aikanl. Lashn
tit:li,-l. rriir*l .?i.rii.lx, {:}tfo, L:tt&.
i.J'j"i. l,r.rrii ii, .\nru. ,lnildJl
siitlii r{ikin }ailettav& ruokq*
påytiiän. Minutto xnnet*iin tcvnl"
lixcl psinrssprrj*n yeruct*rt. !ia:-
kiiiin tuohiknnlti, jris*a oli lei-
lränkannikkn - siinii voisllmåke'- maitopullo ja pieni kirv*x.
Puukon nyså minulla cli emasl*
lakaa. Sain virrlä muka*Ri t*hn
f*nlt!r*nri*;r koiru*" Noiri.*
cv;iittä piti syönliii rnyös koira-
'lhlossa oli sillä kertaa kolnre leh-
mää, 'fokkr, Ruå,nå jå Lehiklri.
.ifltks lrn*ltrt *lrnsnsii. i{nxi1u-
rista o{r:ttiin :nukasn In&i*en
Mari* l*hmä ia matka:: vrrella
vielÄ llavan Lii:an lehmä.

l,aitlunpaikkoina olivnt Krrr-
venhlka ja Tuomihsilta, ja $yy$-
puoklh käytiin aina relolla u*ti.
Salolta el lehmiä tuotu päivälyp-
sylle kotiin, våän no olivat rylen-
pliiväsiarän. ilI*itä oli kolrne pai-
nrenla urpin yhdesli. 'I upclan
Vuerli, Simohn 0tto ja minä,
koskr laldunmant olivat s.moills
nurkilh. 1'upolarr Veerti paimsn-
ri Vlrolnlsen Matin lehmiä, Simo-
lan Otto omhan.

KerraR kun vietiin lehrniii
'1'uomikaillalla, niin Tupolan
Veerti, joka jo sllloin oll aika vil-
kas poika, ehdotti, ettd pånnnelr
lehmät purkusille. Tuomlksillalle
mentiirr pitkäu nnlkas hujaeia
pitkirr, jr riellä ull mulatr panna
lebmät puflsmiln. Veetti oli
niiei ritii mleltii. ettå hånellli oli
voim;!keln pu*klJa. Muits toirin
k$vi: minun kornså T{tkka-leh"
nriini tei mestanruden. äihctlä
palialta t]öakenteleväi rniohet.
nökivi{t ja kuulivat mölinän ku-
jarilln ja huomarlvat, mlstå oti
kysymyt. He kertoivat siitii ky-
llillä emiiunillo, ja nrc. pojnt *airn-
nc .*nk{rrrt $ahtået.

&mitntii *n!oi minull* tärkciin
t$htäviin. Xiin aanoi: ttJ<x sls
rråö1, *i itiktt 1*hni*t un hypyl"
låiä, ni riu piidiil cltåt hst saoö$ö
miulx Minii hucnrssinkin ken*n,
steii !&8v€å Liircll bhnlii teki sl
taist& *moitix xiitli emiinnälla,
e:ntrtt$ I,iisalh .ix Lii*a lion**
ryhtynyf laian vaatirniiq toinr*rr"
nitcitlr!.' Krrn i*hmiå *rotiin :al*li,*
*ikt pdir alypsyä ollut tohtl', niin
emännat ihmetleUråt. miie:r leh-
nråt lyp*i';äl nii* rå!r!{n. Li*nev5i
io *pii!!le*(, {ittii }}&i*x}{et l}'ps*-
v'it. lrlit i- Sitler saatiin :Lsiaan
jonkinla.'sta seivlyrki- Saloitir
lör';yi l:ori. tttsss oli aäappaei,
l*ivånlrclnii{*a, xaippuap*!a"
ma:l$kå rnu .ia j*l*:in v*å tstååyjä.
Tfupr:lar Veetli trli koriti k r{Aile.
llloihLn aikaihin piila*keii vietä
ounaksrrtis^rå,>lkrita rniehiä \ii-
burin ympärinöo metsist;ii, ja
iienetr tieill,ehin nrailo kelvlrnnut.
I{orin iijytymi:ien jdlheen oli
jännittåuää mennä salollc paim*
ns*n.

'lakrssa prderliut syksyllä kau-
ranniitl:taikoot ia Rtvon Taa-
veLll crlj paras outäjti. Teavetti
oli to .:riirekkeen päåssä,'<:rtt toi.
spt- ei\d! oll€et likir,rairl<aan.
.liufla kun ind,rilin sYbt,tSiu,
niin hvilä 'llaavettiin ruorakin
Eutosi. kintä \'iro!alselL oli
inytis kaurahalm "ita saloll r.'5iel-
lli kåytlin hak*ma$a bht*i..g
kabrl*ila hlqx*l!*. Icåntå t*ki
onrsn kuormsn* ju ntinä hiincn
lVIartta-tvttärensfi kan*a rrman j.

Kr.rtimaikalla lslinll katrah!i
l**kr**r, li*nte huotnon:ru{ m*1.
rliin kunr'n1x&me *wsluttgv&R
nlköirrskd, kotka huutl: rfelj$
kuorrna hltse tehhä rotino[,n
Kuorma krtti mntiiän jo!*n ku.
t*.ll l(ötiin e*kä.

KenNn kun idntti oll kyntii.
miis*fi ketonooa pihapiirln llhlr'
tt;llii jr erniinri hr'us' hiinut kah-
villc, minä meninkln rillä vi'lin
Itvrrtanrdätt. Ilmänlii satrut rrii-
kömiihn ,;a huusi: usie polkr jdtii
h0t så :ayntämin*, xl* ***l viilti
nii ryviil, 0t, hevone raap hiskoo
takujrlal Euorånr ,lilhen loppui
minun kyn[dtttiscr.:

Xun leiyiist$ <tl; hrutåvå pll*-
tr', kvllildis{'1. pelkäsivät viljtr jettsa
trkaiarikointitr ja y"ittiväl piilo'
tr:Xla niiiF tuka mihinkin. }'liirrpä
ervråntii s:irolhin mir..ullc: nJos iie
tij$l er &*i1 sn k*ln* rälltii
j*u*oi iu*l sönevi.rtlil piiiroe, ni
*1i* tirkc rhtåii mitli$ k*llekiiå.x
t n tietän fr raiasta nitlän, in-
nenluin ernåntå siltä its€ n]äilit'
st.

Kvlässii rli enem.r:änkin V,r'o"
I'risia. jcidtn iur.rna 1<älin iosxus
talon aairrilta. Ken'ar: kun me nin
*sialle Faaro Virc lnigelle triiin
siellld nelh uoiiaan p cilanpallrr*n.
Jl:r csanntrl, silloin aavistaa. lftä
'.rto ooiko isruu villlä mir:isrrrin
':uoliiLa. Prika oli Jrrhannes \ iro'
lainen,

Ker::aä Virsl*isen qrfål 0l:
kukunu! n&lpnti! tlttö.lå åeu-
lsan. Mt pojanviiharit sairrlme
:ietäri siiti ja mistitnme. nritiinän
Konsiis rr>isir.rnte :ehdä. I'i öc
menivät if,unåånl qieni lampun-
ruikku prloi iritunrtla. lie ;rojac
menimmc luutaatniian 5ålrllan
kkuna!t&. I'ytöt kuutivat Pull'

na& sBurutn $finustNlts .;a antoi'
lat raellle li{hdiån. K&n luii r1*i-
.d&n vu.:rotr;me ,neR$t mur:åoR,
tvtoL r"klfät meille aiku kePPrr
ön. i{r panival. nokkrrna nreidun
,aunavs-tolhirnnte. Niillä kun
xlptrutll xolkfrän*&, niln kYllli
poltti 3,r muutetrktn kuumacs,
8t&$håsrå.

Viiuurin markklnollle hulusi'
vat kv'lån nuotet ml€lellutn ner'
nii- SbtH kdvolll,n Punasc.':rår'
teen tnria edestak*l:lr i: *'i,rl-'.- .

niltår:sR nluknan :,:i:*:i?ara:kl'
trtppu Lnui,rssa. ilurt ' ::rl ill e

iuhlrra.' 
Kyliilåiisistii oli tt i!'r 'r nl st .: I t !

jonkinlainerr runrl. JosIil l] lrr r "t'lerr nienen Oälkin, rÄurinktr
nränntiö msilfo€, Hunnitre vr:llir
vrllles, rurftrRo {*l,köö nt:rtnrlln.
llannlire Baikkaa housulaa'n 0li
tr,il:r,nkil lr,.r.rt. rrir.i{ t:l\dq
milii', , r,r' r;t :i--.r.:- !i l'-,rr
lenlp.r: iIlisA( r '; '-:+. ':r ':i
po1;it turrksi ralrilr .'' '..,,r'
krirä-k:irä'katt-k;rrr l' :(: ::
n*jrn ruxtaala li*n*i: *.. -.' :"r:-:.,l'
sen $a:u, iok:t oli r:i: ' -:: -::r'::
r{)ittaja.

riotlsn aillfinn tapx,iu Yliirt:ll
rlx r.:n poikio Iariki:r lr.:rln:t.
1 ai::|*dln alkaRe rr;r lrr:irl*lr : '
*er* ?*mprre*n So *r:rai*t!.1lr:ll;r.
junne r:li lur:;u my8r llä;r::å!åjrt,n
Kr:nnta. Ko.;ata oli .vrrrnui r$jii*-
iii-..i:in lua*iir: kiviiäri,isli peräin,
jn re oii mhSonul. <11;-rsll6 !S;:u:
kä:':rNe$r:n-q.ii. X:ili :t!i :;kJertl.::.
K,:rsl* -kaisrli sihl ]it ;arrni : ;r'lr,-
lis tunst. n1'f stn vr.r i.:iiLii, c,. sil
Ir.ris kyntäii.:'

llhkå :trri:lir,lrrr,i *rr *iråeilå.
]:rlltå onhir:r nDirl, r irjoisla lt.lu-
nut jo ho,r[r (ill-vuol,!a, J* alan
t llg it'iekirr io ?li-luotiiu. -j' o i'; o .1. $ i tr r c, n t: il
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Onks siul täs tuttui?
Alla on valokuvia, varmaankin sukumme jäsenistä. Nämä kuvat ovat Anna Urosen sukuhaaraan kuuluvan

Riitta Ahlstenin hallussa.

Tunnistatko kuvassa olevat henkilöt ja mahdollisesti ajankohdary milloin kuva on otettu. Pyydämme ystävälli-
sesti sinua ilmoittamaan asiasta Pekka Hämäläiselle, joko puhelimella 0400 200 012, esim postikortilla Säästäjänkatu
77 F 36 33840 Tampere tai sähköpostilla pekka.i.hamalainen@smail.com

Paakkasen Sanomien toimitus kiittää!

Kuva 1 Kuva 2

Kuva 4Kuva 3



Virolaisen sukuseuran lehti t12013

Sukuseuran kotisivut
Kotisivut löydät osoitteesta
http://suvut. genealogia.fi/vi rolaiset/.

Sieltä löydät mm. kaikki ilmestyneet Paakkasen Sanomat.
Lisäksi kuvagalleriassa on muutamia vanhoja ja eräitä uusiakin valo-
kuvia suvun ihmisistä. Kotisivuille toivotaan mielellään lisää kirjallista
aineistoa ja valokuvia.

Sukuseuran oma ryhmä löytyy Facebookista nimellä:
Virolaisen sukuseura -Lohja

Paakkasen Sanom ien postitusavustajat

Syksyllä ilmestyy kirja
Johannes Virolaisen
elämäntyön kunniaksi

|ohannes Virolaisen syntymästä tulee
kuluneeksi sata vuotta 31.1.2014. Kes-
kustapuolue on yhteistyössä Otavan
kanssa pannut alulle kirjahankkeen
valtioneuvoksen elämäntyön kunniaksi.
Tarkoituksena on tehdä korkeatasoi-
nen, monipuolinen artikkelikokoelma,
jonka kirjoittajat edustavat politiikan ja
yhteiskunnan eri alueita. Kirjahanketta
koordinoi Ajatuspaja e2.
Kirja julkaistaan ja tulee myyntiin vii-
kolla 45.

Kirj ahankkeesta oli keskustelutilaisuus
Eduskunnassa Juha Sipilän kutsumana
5.3.2013. Tilaisuudessa olivat kutsutbui-
na muun muassa Karjalan Liitto, Lohjan
kaupunki ja Virolaisen sukuseurasta
Markku Virolainen ja Raija Franssila.

Vielä ehdit maksaa
sukuseuran jäsenmaksun
kuluvalta toimikaudelta

Kuluvan toimikauden (heinäkuu 201'1

- kesäkuu 2013) jäsenmaksu on 20
€ ruokakunnalta. Virolaisen sukuseu-
ran tilinumero on Länsi-Uudenmaan
Osuuspankki 523604-452905 tai IBAN
Fl39 5236 0440 0529 05. Vielä ehdit
maksaa jäsenmaksusi ennen kesän
kokousta. Jos ette tiedä, oletteko jo
maksaneet kysykää asiasta rahaston-
hoitaja Riitta Vihersaarelta puh. (019)
321319, 050 3566044 tai sähköposti:
r.vihersaari@luukku.com.

Jäsenmaksun maksamisella varmistat
Paakkasen Sanomien tulemisen jatkos-
sakin postin mukana itsellesi ja ääni- ja
puheoikeuden sukukokouksessa.

Sukuseuran oma viiri

Virolaisen sukuseuran viirin
valmistaa Helsingin Lipputehdas
tilauksesta.

Tilaus tehdään soittamalla
puhelinnumeroon (09) 561 7220
ja kertomalla, että kyseessä
on Virolaisen sukuseuran viiri
vaakunalla.

Viirejä on useaa kokoa, viiri 006
on tarkoitettu 6 metrin salkoon,
viirin koko 30x300 cm, viiri 008
on tarkoitettu 8 metrin salkoon,
viirin koko 40x400 cm, viiri 010 on
tarkoitettu 10 metrin salkoon, viirin
koko on 45x500 cm.

Viirien hinnat:
viiri 006.n hinta on 53 €,

viiri 008.n hinta 66 € ja
viiri 010:n hinta on 87 €.

Viiri toimitetaan tilaajalle postissa,
lasku tulee toimituksen mukana
ja hintaan lisätään postituskulut.
Vuoden 2012 loppuun mennessä
oli viirejä tilattu yhteensä 5 kpl.
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Paakkasen Sanomien toimitus nro 35

Toimittajat:

Raija Franssila
PL2I
00781 Helsinki
puh. 050 3786761, (09) 3856275

raij a.franssila@kolumbus.fi

Raija foutseno
Lövkulla 52

03100 Nummela
puh.040 506785r

raijaj@gmail.com

KIRJAPAINOXKY
VEIKKO HALLIKAINEN 2013

Kuvissa Paakkasen Sanomien postitusavustajat Verneri 8 v vasemmalla ja Valtteri
1l v oikealla. Pojat avustivat mummoansa Räija JouLsenoa edellisen lehden No 34
postittamisessa ja innolla odottavat milloin taas pääsevät töihin. Poikien isä on Ville
Joutseno ja isän ilummo on Kirsti Virta o.s. Virolåinen. He kuuluvat Paavo Virolaisen
sukuhaaraan.


