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SUKU KOKOONTUI
Sääntömääräiseen vuosikokoukseen ja sukutapaamiseen 21.9.2014 Hyvän
olon keskus Epitihiaan, Meriläistentie 1 Turku. Alkuun oli tarjolla kohvit makealla
ja suolaisella piirakalla. Suoritimme pienen esittelyn nimen ja juurien kera. Ja
laulettiinhan myö ”Jo Karjalan kunnailla lehtii puu”. Kokouksen aloitimme
muistamalla poisnukkuneita sytyttämällä kynttilän ja viettämällä hiljaisen hetken.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Ritva Jalonen ja sihteerinä Sinikka Lahtinen.
Kokous eteni kohta kohdalta ja asiat kopautettiin hyväksytyiksi Kuuterselän
tammesta tehdyllä nuijalla. Edellisen kauden hallitus jatkaa, puheenjohtajana
Keidi Lahtinen, varapuheenjohtajana Olli Mustonen ja hallituksen jäseninä Aija
Mikkilä, Arja Väyrynen, Sinikka Lahtinen, Virpi Antin ja Markku Launiainen.
Samoin jäsenrekisterin ylläpitäjänä jatkaa Teija Launiainen ja sukuun liittyviä
henkilötietoja kerää ja tallentaa Timo Launiainen. Jäsenmaksun suuruudesta ja
keräämisestä keskusteltiin ja päätökseksi tuli, että tammikuussa 2015 kerätään
20 euroa ja vuonna 2016 10 euroa. Edellisessä vuosikokouksessa esille tulleet
perhekohtaiset jäsenmaksut otettiin esiin, niistä päätettiin, että nykyiset (kuusi)
perhekohtaiset säilyy, mutta jatkossa kaikki ovat henkilöjäseniä. Sukukirja on
nyt niin pitkällä, että siihen on jo pyydetty alustavia tarjouksia. Henkilökuvausten
osalta kirja kertoo vaan kahdesta sukuhaarasta kattavasti eli nyt on se kuuluisa
”viime tippa” tehdä suvustasi kertomus kuvien kera. Vuosikokous päätti kirjan
aineiston keräämisen takarajaksi 31.12.2014. Tällä aikataululla kirja valmistuisi
vuoden 2015 aikana. Kokousväeltä kysyttiin, ostaisivatko he kirjan, ja useita
käsiä nousi. Sukuseuran hallitus esitti, että vuosikokous kutsuisi sukuseuran
kunniajäseniksi Sinikka Penttalan, Maj-Lis Mustosen ja Kalevi Launiaisen. Heille
ojennettiin adressi sisältäen kunniajäsenkirjan, kuva Kuuterselän järvestä
koristaa adressin kantta. Toiminnantarkastajat olivat kehottaneet sukuseuran
rahastonhoitajaa mainitsemaan miten nuukasti sukuseuran hallitus toimii.
Nämäkin kunniakirjat maksoivat kaksi euroa kappale. Rahan käytön tarkkuus
juontaa varmaan siihen, että hallituksen jäsenet ovat pula-ajan lapsia.
Kokouksen päätyttyä jäi hetki aikaa haastaa.
Vielä tätä kirjoittaessa nousee vesi kielelle, niin maittavan ja monipuolisen
pitopöydän Markku Launiainen oli meille kattanut. Markku toimii Epitihiassa
ravintolapäällikkönä ja teki päivän työn talkootyönä.
Siskokset Aija, Eija ja Teija myivät arpalippuja. Arpajaisten tuotto sukuseuralle
oli 258 euroa. Suuret kiitokset voittoja luovuttaneille ja arpojen ostajille.

Keidi oli kutonut sukkia ja Arja Väyrynen ”pakkomyi” niitä. Pakko liittyy siihen,
että näin saataisiin kirjan tekoon kassavarantoa. Kertyihän sukista 190 euroa.
Lämmin kiitos sukkia ostaneille.
Tapaamiseen osallistui 61 aikuista ja nuorempaa väkeä viisi henkilöä.
Suomesta sukutapaamiseen saapuneista kaukaisimmat olivat aivan idästä
Imatralta ja Joensuusta ja Ruotsista Västeråsista. Jatkoimme yhteislaululla, se
oli Irma Linkan kirjoittama ”Muistelo-laulu” Kallaves sävelin. Laulun aloitti Kalevi
Launiainen ja muut yhtyivät lauluun. Arpajaisvoittojen joukossa oli ”helmiä”,
Soile ja Olavi Launiainen olivat tuoneet tekemiään koruja ja Seppo Launiainen
maalauksen Kanneljärven kirkosta. Pöytä oli kukkupäällä mielenkiintoisia
voittoja. Niitä käytiin jo etukäteen katsastamassa ja toivottiin onnettaren tuovan
juuri sen. Pirjo ja Matti Launiaisen vunukat Elsa ja Anni nostivat ensin
pääpalkinnon voittavan arvan ja seuraavaksi voittoarvan maalaukselle. Näin
käynnistettiin arvonta. Sirpa Tikka ja Sinikka Lahtinen jakoivat onnettaren
nimeämille voitot. Loppuun pihistäen avattiin arpalaput isommille voitoille, ensin
maalaukselle. Onni suosi Ari Lemania ja päävoiton, sisustustaulun Kuuterselän
järvestä sai arpajaisten onnekkain Harri Mikkilä. Tapaamisen aika kului
haastellen, puheensorina täytti tilan. Sukuseuran kuvakansiota selailtiin, ne
sisältävät kuvasatoa perustamiskokouksesta 21.1.1996 alkaen ja kaikista
sukutapaamisista ja muistakin tapahtumista. Myös kuvia sukuun syntyneistä
vauvoista. Ilmoittamalla sukuun syntyneen yhteystiedot lähetämme hänelle
pikkusukat. Lehtileikekirjat sisältävät myös monta mielenkiintoista leikettä.
Toimittakaa myös niitä leikekirjaan liitettäviksi, suvun jäsenistä, karjalaan
liittyvää ym.
Pyytäisimme kaikkia kirjan painomäärän tähden miettimään ja kertomaan
sukuseuran hallitukselle, ostatteko suvusta kertovaa kirjaa ja kuinka monta
mahdollisesti. Aivan alustava hinta kirjalle on 35 euroa, jos siinä on noin 400
sivua B5 (176x250) kokoisena. Kertauksena vuosikokouksen päätös, että
tämän vuoden loppuun asti odottelemme suvusta kertovaa aineistoa kirjaan.
Tekstin ja kuvien osalta voit ottaa yhteyttä kaikkiin hallituksen jäseniin.
Sukutietojen osalta paras osoite on Timo Launiainen. Häneltä pystyy
tarkistamaan mitä tietoja nyt on suvustasi tai sinusta tallennettu. Muusta nyt jo
kirjaan tulevasta aineistosta voit kysyä Keidiltä.
Nyt kesän taittuessa syksyyn, tutkimaan valokuvakansioita, piironginlaatikoita ja
vierailulle suvun vanhimpien jäsenten luo, samalla kysyen mahdollisia
valokuvia. Sinä ilahdut löytyneestä valokuvasta ja suvun jäsen vierailustasi.
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Sukututkimus

Nimi / Osoite
Keidi Lahtinen
Tupatie 3 as 17
21500 PIIKKIÖ
Olli Mustonen
Sepetlahdentie 10 C 67
02230 ESPOO
Sinikka Lahtinen
Mahlakuja 6
21450 TARVASJOKI
Arja Väyrynen
Ketomäenpolku 1 B 16
24260 SALO
Aija Mikkilä
Koivukuja 1
25360 PERTTELI
Virpi Antin
Suvikummunrinne 2B 8
02120 ESPOO
Markku Launiainen
Viskarinpolku 9 C 29
20210 TURKU

Puhelin / Sähköposti
040-554 4953

Timo Launiainen
Kirjurinkuja 1 G 107
02600 ESPOO

040-715 6040
timolauniainen@yahoo.com

Jäsenrekisterin ylläpito Teija Launiainen
Apollonkatu 10
53850 LAPPEENRANTA

keidi.lahtinen@pp.inet.fi
044-727 2663
olli.mustonen3@luukku.com
040-565 8445
sinikka.lahtinen1@gmail.com
040- 705 4659
arja.vayrynen@hotmail.com
02-734 6606
040-827 0476
aija.mikkila@hotmail.com
040-546 7111
virpi.antin@welho.com
040-556 1049
launiainenmarkku@gmail.com

040-728 8749
teija.launiainen@saimia.fi

