SUKU KOKOONTUI
sunnuntaina 25.8.2013 Karjalohjalle, Kartanoravintola Wanha-Emäntään ja sen pihapiiriin.
Lipputankoon nostettiin isännänviiri karjalaisissa väreissä kertomaan juuristamme.
Ravintolan tilat osoittautuivat yhdeksi isommaksi huoneeksi ja kolmeksi pienemmäksi, näin
ollen emme nähneet kaikki toinen toisiamme näissä tiloissa. Ilmoittautumisien jälkeen
kokoonnuimmekin pihalle. Olimme laittaneet esille Teuvo Launiaisen aikanaan laatiman
sukuselvityksen, jonka hän oli tehnyt puumuotoon. Se on monin osin puutteellinen, mutta
sukujuuret ja esivanhemmat siitä selviää hyvin. Samoin siitä näkee sukulaissuhteet,
serkut, pikkuserkut jne. Sen tuntumassa esittelimme itsemme mukana oleville sukuun
kuuluville. Meitä oli läsnä esi-isämme Sigfredin neljästä sukuhaarasta, niitä on kaiken
kaikkiaan seitsemän. Lapsia oli aikanaan kahdeksan, seitsemän poikaa ja yksi tytär.
Lapsista yksi kuoli pienenä. Pihalla oli kota ja sen seinille olimme ripustaneet Kuuterselän
taloja vuodelta 1939 esittävät kartat ja niihin liittyvät selosteet löytyivät samaisesta
paikasta. Niitä ovat tehneet Kalevi Launiainen ja Paavo Määttänen. Karttoja ja selosteita
on saatavana. Paavolta on lisäksi materiaalia, missä on kaikista Kanneljärven kylistä
talokohtaiset selvitykset. Kuuterselän aikaisemmista vaiheista ovat kertoneet mm. Joonas
Vesterinen ja Ville Kirjavainen, ne ovat haasteellista luettavaa, he ovat käyttäneet
asukkaista niitä nimiä, millä heitä aikanaan kutsuttiin.
Kutsun sukutapaamiseen iloksemme oli ottanut vastaan 65 aikuista ja kuusi eri-ikäistä
lasta, aikuisten luvussa on monta nuorta aikuista. Oli haasteellista sovittautua
ruokailemaan näihin pikkuhuoneisiin ja osa valitsikin ulkona olleet pöydät. Lämmin ja
kaunis sää mahdollisti tämän, näin ollen ruokailu sujui, aina täytekakkukohveihin asti.
Arpajaisvoittoja oli taas runsaasti arvottavaksi ja lukuisia onnetar suosi, joskin välillä tuntui
osuvan onni samalle. Arpajaisten päävoitoksi oli sisustustaulu Kuuterselän järvestä ja sen
onnettarena toiminut Venla Väliaho oli nostanut ja sitä pihistäen avaten paljastui nimi,
Jouko Launiainen. Hänen isänsä isä on syntynyt Kuuterselässä, mutta jossain vaiheessa
perhe on muuttanut Uudenkirkon Putrolaan. Suuret kiitokset arpojen ostajille ja voittoja
lahjoittaneille. Arpajaiset tuottivat noin 200 euroa, sillä katoimme tilavuokran ja muita
tapaamisen kuluja.
Aika vierähti sukkelaan läheisiä tavatessa ja kuulumisia vaihtaen. Suomesta matkanneita
oli aivan idästä Imatralta, mutta tänä vuonna meillä monella oli lyhyt matka tapaamiseen.
Seppo Launiainen oli tullut Ruotsista tapaamaan läheisiään ja lapsuuden leikkikavereita
Kuuterselästä sekä meitä muita. Ensi vuonna on vuosikokous ja tapaaminen,
vuosikokouksessa on mahdollisuus vaikuttaa sukuseuramme toimintaan paikan päällä.
Pitkin vuotta hallitus ottaa mielellään vastaan teidän toiveitanne ja kaikkea sukuseuraan
liittyvää. Tekstissä mainittuja materiaaleja voi kysyä, Keidi Lahtiselta, 040-5544953 tai
keidi.lahtinen@pp.inet.fi.
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