
 Launiainen 
Launiaisten Sukuseura ry:n Jäsentiedote toukokuu 2015 

Nyt pääsemme kertomaan mukavia asioita sukukirjaamme liittyen. Uskomme, 

että kirja valmistuu sukutapaamiseen 6.9.2015 mennessä. Kirjan sisältöön 

odottelimme vuoden 2014 loppuun aineistoa. Lähinnä suvun nimet 

lisääntyivät, niitä on nyt 7000. Kirjassa on noin 460 sivua, sukutaulujen osuus 

on 290 käsikirjoituksen mukaan laskien. Kirja on kovakantinen ja kooltaan A4 

(210x297 mm). Kuvia kirjassa on 100 ja karttoja ym. liitteitä 15. Kirjan hinta 

sukuseuran jäsenille 30 euroa. Ei-jäsenille hieman kalliimpi. 

Vuosikokouksessa 21.9.2014 tehtiin päätös jäsenmaksujen suuruudesta ja 

tänä vuonna kerättiin jäsenmaksuna 20 euroa. Tänä vuonna 20 euron 

jäsenmaksun suorittanut saa ostaa yhden kirjan 10 euroa halvemmalla. 

Perhekohtaisen jäsenmaksun maksaneet saavat ostaa yhden kirjan 10 euroa 

halvemmalla samoin kunniajäsenet ja ainaisjäsenet. Postin kautta 

lähetettäviin lisätään postikulut. Jos et ole vielä suorittanut tämän vuoden 

jäsenmaksua, niin sen ehtii vielä tehdä. Sukuseuran pankkitili: Lounaismaan 

Osuuspankki FI56 5410 0240 1023 38.  

Samaiselle tilille voit maksaa kirjan jo nyt, niin varmistat omasi. Muista 

mainita viestikentässä nimesi ja että maksu koskee kirjaa. 

”Pyytäisimme kaikkia kirjan painomäärän tähden miettimään ja kertomaan 

sukuseuran hallitukselle, ostatteko suvusta kertovaa kirjaa ja kuinka monta 

mahdollisesti.” Näin kysyimme syyskuun 2014 jäsentiedotteessa ja aika 

vähän tuli vastauksia. Kirjan painosmäärä on alustavasti 200. Edelleen 

kuulisimme mielellämme kiinnostuksesta kirjaa kohtaan. Tietysti on vaikea 

päättää näkemättä, mutta kirja on kuitenkin ainutlaatuinen.  

 

Joulukuun Launiainen tiedotuslehtisessä oli kuva Pirkko Lindbergin 

työstämästä Kuuterselän kyläkartasta asukkaiden nimineen ja muutamia 

valokuvia. Se on nyt kunnolla kuvattuna sähköisessä muodossa ja saatavilla 

omalle koneellesi pientä korvausta vastaan. Siitä voi valmistaa myös 

paperikopion. Kysy Keidiltä.  

 



       Kutsu 
 
SUKU KOKOONTUU sunnuntaina 6.9.2015 kello 12.00 alkaen 

Lounasravintola Salon Patarouvaan Joensuunkatu 1 Salo. Tapahtuma on 
samalla sukutapaaminen ja sukukirjamme julkistamistilaisuus. 
Olemme tänä vuonna jättäneet arpajaiset pois. Ohjelmanumeroille on tilaa ja 
ne ovat tervetulleita. Ruokaillaan runsaasta pitopöydästä noin kello 13.00 ja 
sen jälkeen tilaisuus tutustua uunituoreeseen Launiaisista kertovaan 
sukukirjaan. Kirjassa on henkilökuvauksien lisäksi tekstiä Kuuterselästä sekä 
Pertti Launiaisen kokoamaa historiatietoutta Launiaisten vaiheista ja 
Karjalankannaksen historiaa. Ja suvun nimiä alkaen Sigfred Jacobinpojasta 
(1701) lähes tähän päivään. Kirjan maksut käteisellä tai pankkisiirtona. 
 

Ruokailun vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumiset keskiviikkoon12.8.2015 

mennessä. Tapaaminen on hinnaltaan aikuiset 29 euroa, lapset 4-13- 

vuotiaat 12 euroa, ja alle 4-vuotiaat veloituksetta. Muistathan mainita 

mahdollisesta erikoisruokavaliosta.  

Maksu peritään paikan päällä. Huom! Vain käteismaksu. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Keidi Lahtinen  
puhelin 040-554 4953  
sähköposti keidi.lahtinen@pp.inet.fi 
osoite Tupatie 3 as 17, 21500 Piikkiö   
 
Vastaan mielelläni kirjaan liittyviin kysymyksiin. 

 

       Tämä tulee nyt vain sukuseuran jäsenille, kertokaa kirjasta ja   
                          sukutapaamisesta läheisillenne.                                              
                             

                              Tervetuloa koko suvun voimin! 

                                     Sukuseuran hallitus 

Karjalaisia tapahtumia ennen syksyn sukutapaamista: Kanneljärven 
pitäjäjuhlat 7.6.2015 Salossa (www.kanneljarvi.fi), Karjalaiset kesäjuhlat 13.-
14.6.2015 Hyvinkäällä (www.karjalanliitto.fi) ja Evakkovaellus lauantaina 
15.8.2015 kello 12.30 Sjundbyn linnan luota Siuntiosta (www.evakkovaellus.fi).    
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