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LAUNIAISTEN TAPAAMINEN KESÄLLÄ
2007
Sunnuntaina 26.8.2007 teemme retken linja-autolla Harjavaltaan. Vierailemme Kukkilintu-museossa,
paikka täynnä karjalaista historiaa. Alustavasti on suunniteltu, että kävisimme myös Emil Cedercreutzin
museo- ja kulttuurikeskuksessa. Siellä on Museokahvio johon saa tilauksesta ryhmille ruokatarjoilun.
Halukkaat voivat tutustua museon moniin nähtävyyksiin tai haastella ja vaihtaa kuulumisia. Molemmista
museoista lisää tietoa lehtisen sisäsivulla. Vietetään iloinen sunnuntaipäivä, nautitaan kulttuurista,
syödään hyvä lounas ja mikä parasta, haastellaan. Retki toteutuu, jos lähtijöitä on linja-autollinen. Voit jo
nyt kertoa kiinnostuksesi retkeen hallituksen jäsenille ja saat heiltä lisätietoja. Laita päivämäärä muistiin!
Lähempänä tapahtumaa ilmoittautumiset, matkan hinta ja linja-auton lähtöajat ja paikat.
Lehtisen välissä on kirje sukumme nuorelle polvelle. Kirjeen toisella puolella on jäsenhakemuskaavake.
Meillä kaikilla on nuoria suvun jäseniä, laittakaa kirje kiertämään nuorison keskuuteen. Nuorisojäsen on
vapaa jäsenmaksuista 18-vuotiaaksi asti. Vuosikokouksessa viime vuonna asia oli esillä ja tehtiin päätös,
jos nuori asuu kotona, niin jäsenmaksua ei peritä 18 vuotta täyttäneiltäkään.

KOTISEUTUMATKA KUUTERSELKÄÄN 29.6
- 2.7.2007
OLETKO MUISTANUT ILMOITTAUTUA?
Matkaohjelma koostuu tutusta Kuuterselkäpäivästä ja Pietaripäivästä. Pietarissa käymme opastetulle
kierroksella Eremitaasimuseolla. Tutustumme Venäjän taideaarteisiin ja upeaan rakennukseen. Tämän
jälkeen syömme lounaan kaupungilla. Sen jälkeen teemme kanavaristeilyn Nevan kanavilla. Opas on
mukana, kertoilee historiaa ja matkan varrella olevista nähtävyyksistä.
Matkan järjestäjät antavat mielellään lisätietoja. Hotelimme on laadukas. Hotellissa on aamiainen ja
tulopäivänä sekä kotiseuturetken iltana päivällinen. Ruoka on hyvää ja sitä on runsaasti tarjolla.
Vastuullisena matkanjärjestäjänä on Vistamatkat Oy, puhelin 02-4775 623 tai sähköposti
inkeri.santala@vistamatkat.fi
Sitovat ilmoittautumiset 31.03.2007 mennessä: Sinikka ja Risto Lahtinen
Puhelin 02-4847 307 (iltaisin) tai sähköposti lahtinen.risto@pp.inet.fi

Launiaiset kokoontuivat kymmenennen kerran
20.8.2006
Paikkana oli Wiurilan kartano Halikossa. Sää suosi juhlijoita ja kartanossa oli upeat puitteet tapaamiselle.
Kauniisti katetut pöydät kera upeiden kukkien. Salin katossa kristallivalaisimet ja seinillä kauniit
lampetit. Alkuun oli tarjolla aamukahvi karjalanpiirakalla. Leppoisassa kahvihetkessä oli mukava tavata
suvun jäseniä ja heti juttua riitti. Kutsua oli noudattanut 60 sukuun liittyvä henkilöä. Päivä aloitettiin
vuosikokouksella noin kello 11.00. Puheenjohtaja Timo Launiainen toivotti kokousväen tervetulleeksi ja
avasi kokouksen. Hän kertoili, että kuluneen 10-vuotiskauden aikana henkilötietoja on karttunut noin

2500 kpl. Lisäksi on saatu täydennyksiä ja tarkennuksia jo oleviin tietoihin. Sukuun liittyviä henkilöitä
kotimaan lisäksi asuu Ruotsissa, Virossa, Venäjällä, Tanskassa, Hollannissa, Saksassa, Englannissa,
Kreikassa, Libanonissa, Intiassa, Kanadassa ja USAssa. Työ jatkuu edelleen suvun vaiheita tutkien ja
muistitietoja keräten. Tämä kerätty aineisto sitten aikanaan tehdän kirjan muotoon tai nykyaikaisiin
sähköisiin muotoihin. Timo kertoi meille kaikille terveisiä hallituksen pitkäaikaiselta jäseneltä, Pertti
Launiaiselta. Hän on ollut vuoden sairaana, eikä päässyt tähän tilaisuuteen. Pertti on käynyt arkistoissa
tutkimassa sukuamme. Timo kehotti meitä kaikkia omalta osaltamme keräämään muistitietoja
suvustamme talteen. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Tikka ja sihteeriksi Keidi Lahtinen.
Käytiin läpi edellisen kauden toimintakertomus, tilitapahtumat ja tilintarkastajien lausunto ja tulevan
kauden toimintasuunnitelma. Tulevan hallituksen puheenjohtajan valinta tuotti monta puheenvuoroa ja
lopuksi päädyimme äänestykseen. Nykyinen puheenjohtaja Timo Launiainen olisi halunut jättää tehtävän
ja paneutua enemmän sukututkimukseen. Kokousväelle tämä tuli yllätyksenä. Äänestyksessä olivat
vastakkain Timo Launiainen ja Keidi Lahtinen. Timo valittiin puheenjohtajaksi, hän jatkaa seuraavan
kaksivuotiskauden. Nyt meillä on kaksi vuotta aikaa etsiä uutta puheenjohtajaa sukuseurallemme.
Edellisen kauden hallitus jatkaa muilta osin, Pertti Launiaisen tilalle valittiin Marko Peippo. Markon
sukujuuret johtaa Esiläisii Hermanni Teuvoon. Kokouksessa oli esillä rahalahjoitus Kuuterselän
taisteluiden muistomerkkiyhdistykselle. Muistomerkki on vuoden 1944 taisteluiden muistoksi. Taistelut
käytiin kovina Kuuterselänkin kohdalla. Muistomerkki paljastettiin 18.8.2006. Se sijaitsee keskeisellä
paikalla Kuuterselässä. Sukuseuran hallitus esitti 250 € lahjoitusta. Se sai vasta-ehdotuksen 500 €. Tästä
asiasta myös äänestimme, 250 € sai pari äntä enemmän kuin 500 . Lahjoitimme 250 € ja lupauksen että
jatkossa avustamme yhdistystä rahallisesti. Kokous päättyi vähän ennen kello 13.00. Puheenjohtaja kiitti
asiallista ja aktiivista kokousväkeä.

TÄRKEÄÄ!
Edellisestä tekstistä käy ilmi, että Timo lupautui vielä yhdeksi kaksivuotiskaudeksi puheenjohtajaksi.
Hän haluaisi paneutua sukututkimukseen. Sehän on tärkeää, että saadaan kaikki sukuun kuuluvat kansien
väliin. Kaikki ehdotukset ovat tervetulleita ja sitten pohdimme yhdessä miten jatkamme.
Pienen tauon jälkeen seurasi ruokailu. Kartanon pitopöydästä löytyi herkkuja joka makuun. Söimme
itsemme kylläisiksi ja taas jaksoimme haastaa. Olemme pitäneet tapaamisissa arpajaisia. Aluksi
hallituksen väki toi voittoja, mutta tapa laajeni. Teuvo Launiainen, 85 vuotta täyttänyt, on maalannut
taulun Kuuterselän järvestä arpajaisten päävoitoksi. Nyt hänellä on "niin paljon muita kiireitä", että tänä
vuonna päävoitto oli hänen lahjoittama valokuva samaisesta järvestä. Tänä vuonna tuntui, että joka arpa
voittaa, niin paljon olimme saaneet lahjoituksia. Niistä suuret kiitokset voittojen lahjoittajille ja myös
arpojen ostajille. Osallistujilla oli mahdollisuus tutkia vanhoja tilakarttoja Kuuterselästä. Teuvo
Launiaisen tekemä sukukaavio oli myös tutkittavana. Selailtavana oli sukuseuramme valokuvakansio,
siihen on tallennettu valokuvia yhteisistä tapaamisistamme. Leikekansioon on kerätty Launiaisista
kertovia ja Karjalaan liittyviä lehtileikkeitä. Näihin molempiin kansioihin voi toimittaa materiaalia.
Meillä oli ilo hiljentyä kuuntelemaan kuusivuotiaan Sini Launiaisen laulua. Sini aloitti esiintymisen
hauskasti sanoen, "hyvä kansanväki". Hän on Irja ja Kalevi Launiaisen vunukka. Tapaamisen
ikähaarukka oli melkoinen, yhden vuoden ikäinen Elias Mikkilä oli nuorin ja vuonna 1919 syntynyt
Laina Launiainen vanhin, Teuvo Launiainen ja Sinikka Penttala hänen kannoillaan vuonna 1921
syntyneinä.
Sukuseura luovutti Juuret Karjalassa mitalit Raija Launiaiselle, Kalevi Launiaiselle ja Pertti Launiaiselle
kiitoksena sukuseuran hyväksi tehdystä työstä. Raija Launiainen oli sukuseuramme ensimmäinen
puheenjohtaja ja järjesti ensimmäisen varsinaisen sukukokouksen Kanneljärven Opistolla 29.9.1996
Lohjalla. Hän on toiminut tilintarkastajana 29.9.1996 alkaen. Kalevi Launiainen on toiminut hallituksessa
alusta alkaen ja opastanut meitä "vihreitä" hallituksen jäseniä. Kalevi antoi alkusysäyksen sukuseuran
perustamiseksi. Kalevi "lähetti" syksyllä 1995 Keidi Lahtisen Karjalan Liiton sukuseurapäiville. Siitä
alkoi meidän sukuseuramme. Tammikuun 21 päivä vuonna 1996 kokoonnuimme Salossa. Lähetimme
muutamia kutsuja ja käytimme "puskaradiota", meitä oli 19 läsnä ja päätimme perustaa sukuseuran. Pertti

Launiainen on tehnyt valtaisan työn tutkimalla meidän sukujuuriemme alkua. Tietoja Launiaisista on
löytynyt vuodelta 1541 Visulahdesta ja vuonna 1569 Muolaasta ja Uudeltakirkolta. Vuonna 2001 hän on
kirjannut 101 käyntikertaa Kansallisarkistoon. Hän on käynnyt myös Mikkelin maakunta-arkistossa,
Viipurin maakunta-arkistossa sekä Karttakeskuksessa. Kaikki vanha, mikä löytyy arkistoista, on
kirjoitettu ruotsiksi tai saksaksi. Kirjaimet eivät ole myöskään nykyaikaisen näköisiä. Käsialaakin oli
tietysti monenlaista.
Päivä päättyi opastettuun kartanokierrokseen. Opastuksen hoiti kartanon vanha-rouva Anna Louise
Brüninghaus. Wiurilan kartano mainitaan historian kirjoissa jo 1400-luvulla. Saimme kuulla kartanon
mielenkiintoisista vaiheista läpi vuosisatojen. Tutustuimme hevosvaunumuseoon ja kartanonväen
käytössä olleeseen runsaaseen näyttelyesineistöön. Vanha-rouva kertoi, ettei ole heittänyt mitään pois ja
hänen äitinsä oli ollut samanlainen.
Sukuseuramme puheenjohtaja Timo Launiainen ja sihteeri Keidi Lahtinen kävivät 14.12.2006
luovuttamassa Pertti Launiaiselle Juuret Karjalassa mitalin. Hän ei voinut sairautensa takia osallistua
sukutapaamiseen. Samalla hän luovutti 5 kansioita Timolle. Ne sisälsivät arkistoista löytynyttä sukuun
liittyvää tietoa. Hän on aikaisemmin luovuttanut kirjaa varten keräämänsä aineiston. Suuret kiitokset
Pertille tästä arvokkaasta aineistosta.

Kesämuistoja ja muistomerkkejä
Vuonna 2004 alkuun pantu projekti sai arvoisensa päätöksen Kuuterselässä 18. päivänä elokuuta 2006,
kun muistomerkki paljastettiin!
Kun keväällä 2006 urakkasopimus allekirjoitettiin ja työt käynnistyivät, alkoi myös joka taholla kiire
paljastustilaisuuden järjestämiseksi ja samaan aikaan myös rahankeräykseen laitettiin vauhtia. Alpo
järjesteli Vistamatkojen kanssa aikataulua. Matkalle lähtijöitä oli eri puolelta Suomea ja majoitukset ja
ruokailut tuottivat pään vaivaa, kun itse juhlakin piti hoitaa pois alta ja välillä tuntui siltä, että
kesävuorokausi oli siihen kaikkeen liian lyhyt. Alkuperäinen suunnitelma kahvituksesta juhlan päätteeksi
jouduttiin hylkäämään, koska siihen ei löytynyt aikaa! Soittokunnalle oli järjestettävä luvat rajan ylitystä
varten. Parolassa asiaa hoiti vt. kapellimestari Ilkka Rekola ja allekirjoittanut välitti papereita
käännettäväksi Viipuri-keskukseen Mustosen Ollin suhteita hyödyntäen. Rajaviranomaiset tarvitsivat
mm. soittajakohtaisen luettelon jokaisesta soittimesta sarjanumeroineen. Sama työ oli tehtävä myös
äänentoisto-laitteiden kanssa. Harjun Reino lupasi järjestää airuet ja siihen liittyvän "rekvisiitan" ja
Kalevi Launiainen huolehti seppeleiden hankinnasta ja linja-autoon toimittamisesta aamuyön varhaisina
tunteina. Muistomerkin peittävä kangas saatiin vuokrattua Turun Elyseé-areenalta ja lippujen tukijalat
lainattiin Tarvashovista. Juhlapuhujien puheet toimitettiin käännettäväksi Viipuri-keskukseen tulkkia
varten. Pari viikkoa ennen juhlaa kävi ilmi, että rajaviranomaiset tarvitsevat myös sen linja-auton
rekisterinumeron, jossa soittokunta matkustaa! Onneksi järjestelyt Parolassa olivat niin pitkällä, että he
olivat järjestäneet yöpymisensä Haminaan ja varanneet hyvissä ajoin linja-auton, joten heitä kuljettavan
linja-auton rekisterinumerokin oli jo melko varmuudella saatavissa. Kaino toivomus oli, että juuri se auto
sinä aamuna hörähtää käyntiin, ettei matkaa mutkistavia eroavaisuuksia papereiden ja todellisuuden
välillä tulisi. Tämäkin anomus toimitettiin jälleen käännettäväksi ja samalla oltiin kiitollisia, että
sähköposti oli keksitty, muuten koko kirjeenvaihdon läpiviemiseen olisi varmaan kulunut puoli vuotta.
Kaikki eteni vakaaseen tahtiin ja niin kuin Rekola moneen kertaan muistutti, että "asioilla on tapana
järjestyä" niin se piti paikkansa nytkin. Jokaiselle riitti puuhaa tahollaan. Ollilla "venakoiden" kanssa ja
Sirpalla "pillipiipareiden", niin kuin Olli sattuvasti sanoi. Juhlapäivä lähestyi ja homma oli hallussa, paitsi
ettei lupaa äänentoistolaitteille vain saapunut. Ilmoja toivottiin ja sitä, että rajalla kaikki sujuisi nopeasti
ilman suurempia vaikeuksia. Loputkin luvat sitten pyyntöjen jälkeen tulivat ja ne toimitettiin
kapellimestarille, vaikka hän olikin vaihteeksi kesälomalla.
Itse juhlassa soittokuntaa johtaisi kapellimestari Raine Ampuja, joka oli juuri aloittanut soittokunnan
uutena kapellimestarina. Soittokunta lupasi lähteä Haminasta n. klo 9, niin he olisivat ennen meitä

Turusta tulevia tullissa. Nähtäisiin sitten siellä. Lähtöpäivän aamu oli kolea ja pimeä, olihan kello vasta
4-5 aamuyöllä. Mutta auringon noustessa ja linja-auton täyttyessä alkoi selvitä, että päivästä tulisi mitä
parhain ilmojen puolesta. Saavuimme rajalle - soittokuntaa ei näkynyt. Tavallaan huokaisin
helpotuksesta, että ovat päässeet kunnialla yli ja odottavat meitä sitten Kuuterselässä. Tullista päästiin
ilman suurempia jonottamisia. Sattuipa meidän jälkeemme tulemaan linja-autollinen Kivennapalaisia ja
matkassa oli henkilöitä, jotka olivat olleet puuhaamassa Siiranmäen muistomerkkiä, joten juteltavaa olisi
ollut vaikka pidemmäksikin aikaa. Paljastustilaisuuden oli määrä alkaa kello 17 paikallista aikaa, joten
perillä olisi hyvä olla ennen sitä, varsinkin kun juhlien ohjelmasta vastaavat henkilöt istuivat siinä
meidän linja-autossa! Matkalla näimme niitä uutisista ja Suomen puolellekin levittäytyneestä hajusta,
tutuiksi tulleita metsäpaloja. Kiire kun oli, niin jouduimme ohittamaan yhden paloautonkin, joka oli valot
vilkkuen menossa sammuttamaan Raivolan suunnassa roihuavaa paloa. Arvelimme paloauton kuljettajan
olevan kotoisin Hämeestä - josta puolestaan Koskisen Veli Tampereelta "veti herneet nenäänsä".
Hidasteista huolimatta perillä oltiin kello 16, mutta soittokuntaa ei näkynyt missään! Vaatteita
vaihtaessani yritin saada Rekolaan yhteyden siinä kuitenkaan onnistumatta. Onneksi Maj-Lis ilmoitti
nähneensä soitto-kunnan linja-auton jo puolelta päivin - siis ajaneen ohi - ja viittasi Raivolan suuntaan!
Ollin ja Maj-Liksen ryhmä oli tullut jo aikaisemmin omalla kyydillä ja he olivat peittäneet muistomerkin
valmiiksi ja saaneet haalittua istuimiakin esim. olutkoreista ja lankuista. Olli oli hankkinut Venäjän lipun
Viipuri-keskuksesta ja Suomen lippu tuotiin mukana. Lippuja aseteltiin paikoilleen ja tohinaa riitti.
Soittokuntaa ja samalla äänentoistolaitteita ei vain näkynyt eikä kuulunut enkä yhteyttä Rekolaan
onnistunut saamaan. Kunnes - puhelimeni soi ja Rekola ilmoitti, että tulossa ollaan Terijoen suunnalta!
Olivat suoriutuneet rajamuodollisuuksista niin sutjakkaasti, että päättivät lähteä ajankuluksi
tutustumismatkalle Terijoelle ja Kuokkalaan. Poispäin tullessaan olivat ajaneet harhaan eräästä
risteyksestä. Heillä ei sitten ollutkaan omia istuimia mukanaan, niin kuin oli tarkoitus, kun eivät ehtineet
toimittaa niitä ajoissa Haminaan, joten jos sellaisia vielä jostain... Kello lähestyi 17:ää ja kuin ihmeen
kautta soittokunnallekin järjestyi olutkorit istuimiksi ja niin kaikki alkoi olla paikoillaan, vielä kun
äänentoisto saataisiin toimimaan. Ja toimihan se - yllättävän nopeasti ja kenttäolosuhteisiin nähden
suorastaan hyvin. Armeijan pojilla on varmaan aikaisempaakin kokemusta juuri noista kenttäolosuhteista.
Juhla pääsi alkamaan ja soittokunta aloitti Carl Axel von Kothenin Hymnillä. Sää suosi, oli elokuun 18.
päivä 2006 ja lämpötila pysyi vielä iltapäivälläkin hellelukemissa. Veteraanit tummissa puvuissaan sekä
muu juhlaväki kuuntelivat puheita ja soittokunnan juhlavia esityksiä samalla kun Kuuterselkä näytti
jälleen kauneimman puolensa vihreänä, leppeän kesätuulen keinutellessa lehvistöä. Yleisön joukossa oli
suomalaisten lisäksi myös paikallisia. Siinä istuessani ja ihaillessani edessä avautuvaa maisemaa tunsin
suurta kiitollisuutta siitä, että tämä muistomerkki oli saatu kaikkien vaiheiden jälkeen toteutettua ja
juhlava paljastustilaisuus järjestetyksi. Tilaisuus ja koko matka oli mieliin painuva tapahtuma, jota on
mukava muistella. Ohjelma toteutui suunnitelmien mukaan hyvin ja ajallaan. Näin jälkeenpäin ajatellen
mitä tahansa olisi voinut sattua, jolloin aikataulu olisi mennyt uusiksi. Aikataulu oli todella tiukka, sillä
hotellimme Kuokkalassa edellytti, että siellä ollaan iltaruokailun aikaan tai muuten he perivät lisämaksua.
Sitä lisämaksua taidettiin maksaakin, mutta ei enempää kuin puolesta tunnista. Välittömästi ohjelman
päätyttyä oli kerättävä "kamppeet" ja rynnättävä hotellille. Kauniina kesäisenä iltana olisi voinut viettää
yhteisen hetken vieraiden kanssa seurustellen, mutta se ei nyt ollut mahdollista.
Muistomerkkiyhdistys on ollutkin erittäin tyytyväinen sekä muistomerkille osoitettuun paikkaan, että itse
muistomerkkiin, jonka rakentajat tekivät luvatussa aikataulussa ilman viivytyksiä. Vain muistomerkin
hinta kohosi korkeammaksi, kuin osasimme alun alkaen varautua, mutta onneksi tilapäisrahoitus järjestyi,
joten saimme urakoitsijalle maksut hoidettua aikanaan ja muistomerkin sitä myöden valmiiksi.
Rahankeräyskin on tuottanut tulosta ja olemme saaneet lahjoituksia usealta eri taholta, mm. Launiaisten
Sukuseura on tukenut hankettamme 500 eurolla, josta yhdistys haluaa näin välittää mitä parhaimmat
kiitokset sukuseuralle unohtamatta niitä lukuisia yksityisiä henkilöitä, jotka ovat katsoneet muistomerkin
Kuuterselkään tukemisen arvoiseksi, monet kiitokset teille! Tosin rahaa tarvitaan vielä ja muistomerkin
hoitokin vaatii sitä jatkossa jonkin verran, joten lahjoituksia otetaan edelleen vastaan tilille 546107211171. Onhan tämä ollut merkittävä yhden kylän kyläläisten hankkeeksi. Yleensä takana on koko pitäjä
tai peräti valtio. Paljastustilaisuudesta on videotaltiointi ja sitä on saatavana VHS ja DVD-muodossa 20
€ hintaan. Rahat menevät Kuuterselän taistelun muisto-merkkiyhdistykselle, joten samalla kun ostatte

videon tai DVD:n autatte yhdistystä saattamaan loppuun myös varainhankinnan. Tilaukset sihteeriltä puh.
044-4847438 / 02-4847438 tai sirpa.tikka@harkatietk.fi.
Mennyttä kesää lämpimästi muistellen tammikuussa 2007
Sirpa

TIEDOITUKSIA
Karjalaisten asioista monipuolisesti kertova kerran viikossa ilmestyvä Karjala-lehti on hinnaltaan
edullinen. Lehdestä löydät ajankohtaiset tapahtumat, kurssit ja matkat. Lehtiasiamiehenä toimii mm.
Kalevi Launiainen. Nyt voit tutustua lehteen netissä sivujen osoite on www.karjala-lehti.fi.
Paavo Montosen kirjoittamasta Kanneljärvi, kahdeksan kylän pitäjä kirjasta on ilmestynyt näköispainos.
Ensimmäisen kerran se julkaistiin vuonna 1957. Kanneljärvilehti ilmestyy vuosittain Kanneljärven
pitäjäjuhliin. Lehti sisältää kertomuksia Kanneljärveltä ja on runsaasti valokuvia. Kanneljärvi 2007lehteen voi toimittaa kirjoituksia ja valokuvia. Paperille kirjoitetut jutut toivotaan helmikuussa,
sähköpostissa tai levykkeillä lähetettyjä maaliskuun loppuun mennessä.
Toimituksen osoite: Kanneljärvi-lehti
Paavo Määttänen,
Nummilankatu 33 A, 24100 Salo.
Puhelin 02-7349736 ja sähköposti paavo.maattanen@kanneljarvi.fi

KUKKILINTU-MUSEO
Karjalaisen suvun koti-, käsityö- ja posliinimaalausmuseo on toiminut Harjavallassa runsaan seitsemän
vuoden ajan. Museon perustaja ja ylläpitäjä Marja Siura kertoo, että heidän suvussaan on aina säästetty
kaikki. Ei siis ihme, että suuri talo on tupaten täynnä toinen toistaan mielenkiintoisempia tavaroita.
Nähtävillä on Karjalasta pelastettua suvun esineistöä, valokuvia, dokumentteja, mitkä kertovat OllilaNordling - suvun evakkotaipaleesta Käkisalmesta Satakuntaan. Pelkkä tavaroiden säästäminen ei ole
syynä museon tavarapaljouteen, vaan oma roolinsa on myös suvun henkilöillä, jotka ovat keränneet
erikoisia esineitä. Kaiken keräämisen lisäksi tavarat piti myös saada pois sodan jaloista. Marja kertoo,
että ratkaisevassa osassa esineistön pelastamisessa Käkisalmesta Satakuntaan oli Walfrid Ollila, hänen
äitinsä Helka Mustosen isoisä, jonka puoliso kuului edellä mainittuun Nordling-sukuun. Walfrid uskoi
muista poiketen evakkomatkan olevan edessä ja lähetti viiden päivän ajan Käkisalmesta tavaroita junalla
sisäiseen Suomeen ennen evakkoon lähtöä.
Lehtori Aino Ollila (1900-1972) teki merkittävän elämäntyön käsityönopettajana. Aino teki itse ja myös
keräsi käspaikkoja. Aivan varmaa tietoa ei ole miksi hänellä sodan alla oli niitä erittäin paljon kotona.
Kun annettiin kaksi tuntia aikaa kerätä mukaan tavaroita, Aino keräsi käsityönopettajan luonteellaan
käspaikat. Koska kaikkia ei voinut ottaa kainaloon kokonaisina, hän leikkasi lopuista koristellut päät
mukaan. Hänen keräämissään käspaikoissa suosituin kuvioaihe on kukkilintu, josta esiintyy monenlaisia
muotoja. Teksti lainattu Karjala lehdestä 2.11.2006

EMIL CEDERCREUTZIN MUSEO- JA
KULTTUURIKESKUS
Kuvanveistäjä, siluettitaiteilija ja kirjailija Emil Cedercreutzin Harjulan koti on yksi Suomen

erikoisimmista kotimuseoista. Se on satumainen ja runsaan rönsyilevä. Siihen omistaja pyrkikin, sillä
hänen mielestään elämässä piti olla myös satua.
Yhtenä museon osana on Maahengen temppeli, siihen on kerättynä maaseudun elämästä kertovaa
esineistöä. Näyttelypinta-alaa on noin 1000 neliötä. Esineiden kerääminen museoon, perustui
Cedercreutzin omaan aktiivisuuteen ja tapahtui käytännössä ovelta ovelle - menetelmällä. Cedercreutz oli
kerääjänä suoraan yhteydessä ihmisiin, joilta hän esineitä hankki. Cedercreutz kulki keruumatkoilla
aluksi polkupyörällä tai hevosella, myöhemmin autolla. Internetissä on museo- ja kulttuurikeskus esitetty
osoitteessa http://www.harjavalta.fi/museo.

EVAKKOVAELLUS 4.8.2007
Vaellus kulkee Lohjan keskustasta Lohjalle evakkona siirtyneelle Kanneljärven Opistolle.
Evakkovaelluksella pyritään saamaan tunnekokemus siihen, miltä tuntui pakkolähtö omasta kodista, kun
tiedossa ei ollut seuraavaa yöpaikkaa tai edes ateriaa. Samalla vaellus on kunnianosoitus kaikille
evakkotielle joutuneille.
Vaelluksella kävellään noin seitsemän kilometrin matka. Vaellus on tarkoitettu kaikille evakoille, heidän
jälkeläisilleen ja jokaiselle historiasta kiinnostuneelle.
Lohjan Evakkovaellus ajoittuu Lohjan kesä-tapahtuman yhteyteen. Vaelluksen Lohjan rantapuistossa
kello 11 avaa kirjailija Laila Hirvisaari. Vaellus kulkee valtioneuvos Johannes Virolaisen patsaan ohi ja
pysähtyy sen äärelle. Vaellus on maksuton tapahtuma.
Aija Mikkilä alkaa hoitaa meidän jäsenrekisteriämme. Jäsenrekisterin ylläpitämiseen toivomme kaikkien
osallistuvan toimittamalla tietoja perheissä tapahtuvista muutoksista. On tärkeää, että tiedot olisivat ajan
tasalla mahdollisen sukukirjan teon takia. Mikäli osoitteesi muuttuu tai on virheellinen, ilmoita siitä
Aijalle. Kaikkia edellä mainittuja tietoja ottavat kaikki hallituksen jäsenet vastaan.
Hyödynnä Karjala-kortilla saatavat jäsenedut. Kaikille jäsenillemme kuuluu Karjala-kortti ja Karjalan
Kunnaat-lehti. Jäsenetuja myöntävät Instru Optiikka Oy, Teboil-huoltamot, Viking Line, Matka-Primamatka-toimisto, Cumulus-, Rantasipi- ja Ramada-hotellit ja sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
verkkokauppa www.finlit.fi/kirjat. Tutustu jäsenetuihin ja hyödynnä niitä. Etujen käyttäminen säästää
rahaa. Karjala-kortilla saat käyttöösi Karjalan Liiton toimiston palvelut ja alennusta myös monista liiton
kursseista, tilaisuuksista ja tuotteista.
Miten saada nuoret innostumaan seuratoiminnasta? Otsikko voisi olla mistä tahansa lehdestä lainattu.
Tämä on Karjala lehdestä. Aihetta on käsitelty valtavasti, mutta vastausta ei ole kenelläkään. Otsikon alla
oli monta varteenotettavaa kohtaa. Otan tähän viimeisen kohdan, se oli hauskuus: Tätä ei saa unohtaa.
Kaiken seuratoiminnan ydin on, että siitä nautitaan. Velvollisuudet eivät saa poistaa asioista nauttimista.
Karjalan Liitto on käynnistänyt "Tulevaisuuden Karjalan Liitto prosessin". Sen tarkoitus on suunnitella
uusien polvien karjalaistyötä. Prosessi on kolmivuotinen. Siihen on meidän kaikkien ideat tervetulleita.
Tänä päivänä karjalaisesta toiminnasta ovat kiinnostuneet monet, jotka eivät ole Karjalassa asuneet tai
joilla ei varsinaisia karjalaisia sukujuuria ole. Tästä on ollut osoituksena Kuuterselkään tehdyt
kotiseutumatkat. Mukana matkalla on henkilöitä joilla ei ole karjalaisia sukujuuria. Matka juurille
vahvistaa tunnetta, täältä minä olen kotoisin. Saat seistä siinä kohdassa missä esivanhempiesi koti oli.
Kaikille meille on varmasti kuvailtu kotia Karjalassa.
Sukuseurallamme on kotisivut internetissä, osoite on http://www.angelfire.com/nt/Launiaiset Lainaan
Erkki Launiaisen sanoja: Haastan kunkin sukuhaaran nuoret haastattelemaan vanhempiaan ja
isovanhempiaan ja kirjoittamaan juttuja sivuillemme! Uskon, että pienellä vaivalla tuotamme näin
itsellemme ja muille suvustamme kiinnostuneille monta hauskaa ja ikimuistoista hetkeä. Tehdään
sivuistamme vilkas karjalainen kohtauspaikka, joka kelpaa malliksi muillekin. Erkin yhteystiedot ovat

erkki.launiainen@sofor.fi.
Teuvo Launiainen 85 vuotta, hän oli kutsunut sukua ja ystäviään juhlistamaan syntymäpäiväänsä
20.6.2006. Päivää vietettiin Turun Hirvensalossa, Meri-Karinan juhlasalissa. Heidän nykyinen
seinänaapuri Meri-Karinassa, eläkkeellä oleva Someron kanttori Jukka Penttilä säesti yhteislauluja.
Laulut olivat karjalasta ja lapista kertovia. Laulaja Tuija Saura vei meidät laulujen myötä sota-aikaan.
Teuvo oli itse sodassa sen alkuhetkistä rauhaan asti. Harmonikkataiteilija Juuso Vesterinen, 12 vuotta,
Taipalsaaresta, soitti juhlaväelle. Juuso on aloittanut harmonikan soiton 5 ja puolivuotiaana. Hänen
isänsä isä Veijo Vesterinen on asunut Teuvon perheen naapurina Kuuterselässä. Kaiken tämän lomassa
ruokailimme ja joimme kohvit kermakakun kera. Haastamaan kerittiin ja kuulumisia vaihtamaan.
Jatkoimme juhlaa huvimajassa makkaraa paistaen. Päivänsankari oli tehnyt vastalahjan, kiitoksena
onnittelijoilleen. Se oli pieni muisteloteos hänen elämänsä vaiheista.
Teuvo istumassa, takarivissä hänen veljensä Ilmari Launiainen, serkun poika Raimo Seppänen, serkut
Raija Launiainen, Kalevi Launiainen ja edessä serkut Maj-Lis Mustonen ja Sinikka Penttala. Taustalla
esillä valokuvia hänen elämänsä varrelta.
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Timo Launiainen
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Kalevi Launiainen
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Keidi Lahtinen
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20.08.2006 Wiurilan kartanossa, Halikko,valittu sukuseuran hallitus.

KANNELJÄRVEN PITÄJÄ JUHLAT 10.6.2007
Juhlat ovat Salossa, ne ovat perinteiset Kanneljärvi-säätiön järjestämät. Ne kokoavat runsaan joukon
pitäjän väkeä yhteen. Tilaisuus alkaa pienellä hartaushetkellä ja sitten on vapaata haastelu aikaa ennen
päiväjuhlaa.

KARJALAISET KESÄJUHLAT 15.-17.6.2007
OULU POHJOLAN VALKEA KAUPUNKI kutsuu kaikkia juhlaan mukaan. Oulun juhlien tunnus ja
teema on "Siirtoväki Pohjolassa, voimavarana karjalaisuus". Ensimmäisen juhlapäivän, perjantain
seminaareissa käsitellään tätä aihepiiriä. Sunnuntaina on juhlaväen marssi halki kaupungin kauppatorilta
jäähallille, noin kilometrin matka. Kulkueessa on mukana sukuseurat, meidänkin sukuseuralla on
nimikyltti. Olisi mukavaa, että se näkyisi kulkueessa.

UUTUUTENA EVAKKOVAELLUS 4.8.2007
Virolahdella järjestettiin viime kesänä ensimmäinen evakkovaellus, siihen osallistui noin viisisataa.
Monet kävelijät olivat sonnustautuneet sota-ajan vaatteisiin ja kantoivat tavaroitaan repuissaan. Matka oli
15 kilometriä. Oli mahdollisuus kävellä osan matkaa ja loput auto kyydillä. Tänä vuonna tapahtuma on
Lohjalla 4.8.2007. Lisätietoja löydät netistä http://www.evakkovaellus.fi.
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