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KOTIKIRKKOMME
Siellä seisoo vieläkin paikoillaan
kotikirkkomme valkea, pyhä.
Unen teitä vaan luoksesi käydä saan,
on rinta niin tuskaisa yhä.
Sinun luonasi vainajat nukahtaa
pojat kotien sankarit Suomen.
Valkean ristinne juurelle
vain muistoissa kukkaset tuonen.
Hiljaa huokaa kalmiston puut,
hiljaa on kirkon viiri.
Ei kumahda kello, ei kumina sen
kutsuna kylihin kiiri.
Ja niin kuin nukkuis ikuista unta
tuo tuttu vainajain puisto,
kukkaset kauniit kummuilla
on meille kaukainen muisto.
Mut kirkko seisoo niin ylväänä,
sen harja taivaita hipoo.
Auringon säteet ristiinsä
kultaista seppeltä sitoo.
Kuitenkin kirkkaat ikkuna silmäs
sun kyynelistäs kastuu.
Kun katsovat miten vieras kansa
Vaik ojan mäkeä astuu.
Muistelen aikaa mennyttä,
oli liikettä kirkkotiellä.
Sana saarnan kaikui, helisi virsi,
oman alttarin luona siellä.
Ja hartaana kirkkokansa
päät rukoukseen vaipui.
Kädet ristien kaikissa vaiheissaan
Isän korkeimman tahtoon taipui.
Näihin päiviin asti toivonut oon,
et ovesi aukaista voisin.
Mut tyytyä täytyy tähänkin,
koska kohtalo määräsi toisin.
Ei seiso kirkkomme valkoisena ja kauniina,
se on kohta vain tiilikasa.

ei katso kirkkaana ikkunan silmä.
Kansilehden runon on kirjoittanut Ida Launiainen Hän on itse esittänyt sen marttaillassa kotonaan
Mäntysaaressa 9.1.1968. Runo on julkaistu kirjassa 50 vuotta MARTTATOIMINTAA KIIKALASSA.
Kanneljärven kirkon kuva vuodelta 1934 on Artturi Kaltokarin arkistosta.

Suvun muistitiedon keruu.
Lehtisen välissä olevan luettelon tarkoituksena on antaa virikkeitä ja tuoda mieleen tapahtumia ja
sattumuksia, joita jokaisella varmaan on jossakin muistinsa lokeroissa. Juuri tällaisia sukuun liittyviä
katkelmia pitäisi saada kirjalliseen muotoon, jotta niitä voitaisiin käyttää sukukirjaan höysteeksi ja
piristykseksi. Se olisi hyvää ja hyödyllistäkin vaihtelua, olipa se sitten sisällöltään täyttä asiaa tai vaikka
viihteellisempi. Tekstit tai muut esitykset voivat olla aivan vapaa muotoisia ja pituudeltaan minkälaisia
tahansa. Samoin aihepiiri, sen ei tarvitse olla kyseisen ’listan’ mukainen. Se on ryhmitelty vain suurin
piirtein ’luonnolliseen’ aihejärjestykseen, jotta siitä helpommin löytäisi jonkin muistoja tuovan
mielleyhtymän tahi vinkin eri aikajaksoilta ja joka sitten kirvoittaisi tekoihin joko koneella tai kynällä.
Merkittäviä tietenkin ovat nimet, paikat ja ajankohdat, jotta lukijan olisi helpompi hahmottaa asia.
Tällaista toivoo Timo.

Muistomerkkihanke Kuuterselkään
Kun syksyllä 2004 päätimme ryhtyä toimiin muistomerkin pystyttämiseksi Kuuterselkään, emme
arvanneet miten hankalan tehtävän eteen me jouduimme. Hanketta ajamaan perustettiin Kuuterselän
taistelun muistomerkkiyhdistys ry ja se ryhtyikin ripeästi toimiin. Lääninhallitukselta anottiin
rahankeräyslupa ja avustusanomuksia lähetettiin eri tahoille. Yhdistyksellä on koko ajan ollut valmius
nopeaan toimintaan. Jarruksi on kuitenkin noussut luvan saanti Venäjän viranomaisilta. Lupaanomus
jätettiin runsas vuosi sitten marraskuussa 2004. Yhdistyksemme edustajat ovat tehneet kolme
neuvottelumatkaa ja tavanneet paikallishallinnon ja Viipurin aluehallinnon edustajia. Nyt viime
marraskuussa käydyssä neuvottelussa meille kerrottiin, että lupaanomukseemme on suhtauduttu
myönteisesti. Meille on osoitettu muistomerkin paikaksi noin 200 neliömetrin suuruinen alue kylän
keskustassa ”Puoinmäeltä” noin 100 metriä Tiirikkalan suuntaan. Aivan siinä läheisyydessä sijaitsee
kentälle jääneiden suomalaisten sankarivainajien joukkohauta! Varsinaiset pystytystyöt voidaan aloittaa
kesällä ja ne kestävät noin kaksi viikkoa. Töitten aloittamiseen tarvitaan vielä aluehallinnon työmääräys.
Tällä hetkellä tilanne tuntuu lupaavalta, joskin paljastustilaisuuden pitäminen uhkaa siirtyä syyskesälle.
Olemme onnistuneet lehdistön kautta levittämään tietoa muistomerkkihankkeestamme. Rahoituksen
järjestäminen yhteiselle hankkeellemme on pienelle yhdistykselle vaativa tehtävä. Olemme saaneet
KannerjärviSäätiöltä ja Kannaksen OsuusliikeSäätiöltä lupaukset avustuksista, jotka realisoituvat
lopullisen rakennusluvan tultua. Vanhan rahankeräysluvan määräaika umpeutui tammikuun lopussa. Me
emme voineet aloittaa mittavampaa keräystä rakennusluvan puuttuessa. Kun se tulee, joudumme
anomaan uuden keräysluvan Lääninhallitukselta. Silloin alkaa todellinen näytön paikka. Tulemme
lähettämään keräystiedotteen mahdollisimman monelle, jonka juuret ovat Kuuterselässä ja muillekin
muistomerkkiä arvostaville. Silloin me voimme omalla panoksellamme olla mukana muistomerkkiä
pystyttämässä ja näin osoittamassa kunnioitusta ja kiitollisuutta kotikylämme puolustajille ja siellä
uhrinsa antaneille.
Alpo Kuusisto

KOTISEUTUMATKA KUUTERSELKÄÄN
2006

30.6 – 2.7.2006
TERVETULOA MATKALLE! MYÖS NUORI POLVI MUKAAN.
Matkaan lähdetään perjantaina 30.6.2006 aamulla varhain. Matkaa tehdään Vistamatkat Oy:n bussilla.
”Apukokkeina” hääräävät Sinikka ja Risto Lahtinen. Riston juuret löytyvät Esiläisiin pellosta, Teuvo
Launiainen on hänen isoisänsä. Esiläisiin pelto on ollut useana vuonna tukikohtana kotiseutupäivän
vietossa. Lauantain vietämme Kuuterselässä koko päivän, jolloin jokainen ehtii käydä juurillaan.
Sunnuntaina on paluu kotiin.
Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Vistamatkat Oy Vistantie 24, 21530 Paimio, puh. 02-4775 623
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Sinikka ja Risto Lahtinen
Mahlakuja 6
21450 Tarvasjoki
puh. 02-4847 307, Risto 040-5402 545
Sinikka 040-5658 445
sähköposti rippee@saunalahti.fi
Kanneljärven kirkollakäymme laskemassa seppeleen vainajien muistomerkille.

SUKUSEURAMME VUOSIKOKOUS JA
SUKUTAPAAMINEN 2006
Tämän vuoden tammikuun 21 päivänä sukuseuramme täytti täydet kymmenen vuotta. Kokoonnumme
Wiurilan Kartanoon sunnuntaina elokuun 20 päivä. Kartano sijaitsee Salon lähellä, Wiurilantie 126,
24910 Halikko. Aloitamme päivän vuosikokouksella. Jos sinulla on asioita, jotka haluat otettavaksi
esityslistalle, laita tieto Keidi Lahtiselle, yhteystiedot tässä lehtisessä.
Kartanossa on ryhmille opastettu kartanokierros. Se tarjoaa kiehtovan aikamatkan Suomen historiaan,
Wiurilan kartanon menneisyyteen ja myös Wiurilan kartanoväen nykypäivän elämään. Opastuksen hoitaa
useimmiten kartanonväki kertoen upeita tarinoita suvun vaiherikkaasta menneisyydestä. Kierros on
maksullinen, sukuseura kustantaa sen.
Kartanoravintolan ruokalistalla vaalitaan kartanon historiallisia ja maittavia ruokaperinteitä maustettuina
tämän päivän makuelämyksillä. Olemme valinneet meille ruokalistalta vaihtoehdon ”herrasväen pöytä”
ja siinä on herkkuja joka makuun ja lopuksi kahvia tai haudutettua teetä Fiia-tädin maustekakun kanssa.
Nyt kun olemme jo kymmenen vuoden ajan tavanneet toisiamme ja tulleet tutuiksi, niin uskaltaisimmeko
esittää laulua, musiikkia, runoa, kertomuksia. Saisimme omasta takaa ohjelmanumeroita.
Laita päivämäärä muistiin! Lähempänä tapahtumaa lisätietoja ja ilmoittautumiset sekä ajo-ohjeet.

WIURILAN KARTANO
Wiurilan kartano mainitaan historiankirjoissa jo 1400-luvulla. 100-luvun lopulla kartano päättyi
maineikkaalle Armfelt-suvulle. Seuraavan vuosisadan alussa valmistui Suomen ensimmäisen
valtioarkkitehdin, Carlos Bassin, suunnittelema uusklassismia edustava kartanorakennus ja 1845
talousrakennus, jonka julkisivun luojana oli maamme toinen valtionarkkitehti C.L Engel. Kreivi August
Armfelt oli 1800-luvun huomattava vaikuttaja. Hänen aikanaan Wiurilassa toimi tiilitehdas, saha,
myllyjä, meijeri, viinan tislaamo ja vanhin suomalainen olutpanimo. Omat alukset kuljettivat ulkomaille
kartanon tuotteita. viimeinen kreivi Carl August Armfelt (k. 1942) toimitti Wiurilaan sähkön ja

vesijärjestelmän.
Hänen tyttärensä tytär Anna Louise Standertskjöld-Brüninghaus otti suvun maat haltuunsa 1951.
Nykyiseen kukoistukseensa Wiurila on kohonnut hänen ja miehensä Gunter Brüninghausin ansiosta.
Tilan hoitoa jatkaa heidän tyttärensä Anne Marie Aminoff.
Wiurilan elinkeinotoiminta painottuu vapaa-ajan vietto- ja turismi- palveluiden tarjontaan. Kartanoa
ympäröi laaja golfkenttä ja upea ratsastusmaasto. Talousrakennuksessa ovat ravintola, juhlasali.
kokoustilat, hostelli, lahjatavaramyymälä ja museo.
Golfklubin yläkerrassa sijaitseva idyllinen pikkuhotelli tarjoaa majoituksen matkailijoille. Hotellissa on
neljä viihtyisää kahden hengen huonetta kylpyhuoneineen. Aulassa yhteinen oleskelutila sekä
monipuolinen keittiönurkkaus.
Sinulla on mahdollisuus yöpyä Kartanohostellissa. Tiedustelut puh. 02-7744100, e-mail:
reception.rikala@sok.fi
Kanneljärvi-säätiö julkaisee vuosittain lehteä, seuraava lehti on järjestyksessä kymmenes. Uusi lehti
ilmestyy pitäjäjuhliin ja edellisien vuosien 1998- 2005 numeroita on joitain jäljellä. Launiaisten
sukutapaamisessa sinulla on mahdollisuus ostaa lehtiä ja Kanneljärvi I tai Kanneljärvi II kirjaa. Vielä
ehtii materiaali Kanneljärvi lehteen, levykkeellä olevat jutut maaliskuun loppuun mennessä.
Käsinkirjoitetut helmikuun loppuun mennessä. Osoite on Kanneljärvi-lehti / Paavo Määttänen,
Nummilankatu 33, 24100 Salo puh. 02-7349 736. Lehden sähköposti: paavo.maattanen@kanneljarvi.fi.
Kanneljärvi-säätiöllä on omat internet sivut osoitteessa: www.kanneljarvi.fi. Sivujen vastaavana Paavo
Määttänen ja Riitta Vaso.

Kanneljärven Pitäjäjuhlat sunnuntaina 11.6.2006
Salossa
Karjalaiset kesäjuhlat Haminassa 16.-18.6.2006
Kesäjuhlat kokoavat meidät viettämään ikimuistoisia hetkiä mie ja sie –hengessä, sekä tutustumaan
Suomen kaakkoiseen kulmaan ja sen historialliseen porttiin idän ja lännen välillä.
Linnoitusvallien suojassa sijaitsee Hamina Bastioni, jota kattaa kesäaikana Euroopan suurin purettava
telttakatos. Bastionin paksut tiilimuurit ja kasemattiholvit luovat kesäjuhlille unohtumattomat puitteet.
Useimpien meidän kotipaikkakuntien karjalaisseurat tekevät matkan juhlapaikalle linja-autolla ja ottavat
kyytiin vaikket kuuluisikaan heidän seuraansa. Matkan hinta on ehkä kalliimpi kuin jäseniltä, mutta
pääset mukavasti juhliin ja takaisin kotiin. Seuraa kotikuntasi lehden seurapalstan ilmoituksia tai soittele
karjalaisseuraan.
Sunnuntaina 18.6 on juhlakulkue, siinä kulkee myös sukuseurojen nimikyltit. Löytyisikö
sukuseurastamme kolmen nuoren ryhmä kantamaan nimikylttiämme? Lähetä yhteystietosi Keidi
Lahtiselle, niin lähetän sinulle tietoja kokoontumispaikasta ja kulkueen kulusta ym.
Lisätietoja kesäjuhlista löytyy www.karjalanliitto.fi ja majoituksesta www.japi-matkat.fi.
Tehtävä
Puheenjohtaja

Nimi/Osoite
Timo Launiainen
Kirjurinkuja 1 G 107
02600 ESPOO

Puhelin/Sähköposti
040-7156 040
timolauniainen@yahoo.com

Varapuheenjohtaja Kalevi Launiainen

02-7332 135

Perttelinkatu 50 as. 11
24240 SALO
Sihteeri

Rahastonhoitaja

Keidi Lahtinen
Vesitie 1 C 17

040-5544 953
keidi.lahtinen@gmail.com

03400 VIHTI
Arja Väyrynen

02-7334 033

Ketomäenpolku 1 B 16 040- 7054 659
24260 SALO
Jäsen

Jäsen

Jäsen

Pertti Launiainen
Ritvalantie 19

09-3403 403
050-4624 357

00940 HELSINKI
Aija Mikkilä

pertti.launiainen@kolumbus.fi
02-7346 606

Koivukuja 1
25360 PERTTELI

040-8270 476

Leena Lehtinen
Jacob Ritzintie 7
31400 SOMERO

02-7488 550

