Launiaisten sukuseura ry:n jäsenlehti nro 12
LAUNIAISET KOKOONTUVAT
Sukuseuramme sukutapaaminen ja vuosikokous ovat lauantaina 30.8.2008, paikkana Lounais-Hämeen
Pirtti Tammelassa, Portaankatu 480. Varaa kalenteristasi jo alustavasti tämä suvun yhteinen päivä.
Lähetämme lähempänä kokousajankohtaa kutsut.

KOTISEUTUMATKA KANNELJÄRVEN KUUTERSELKÄÄN
Matka suuntautuu myös Käkisalmeen ja Valamon luostarisaareen. Matkalle lähtö on lauantaina 12.7.2008
ja paluu tiistaina 15.7.2008.
Sukuseurallemme on kaivattu koko olemassa olon ajan omaa tunnusta, logoa. Tässä Teuvo Launiaisen
kymmenen vuotta sitten piirtämä ehdotus. Siinä on karjalan värit, tyylitelty L-kirjain ja ”launi”
piirrettynä. Launi on vanha kalastusväline, teräväpäinen, puinen tai luinen syöttipuikko, joka keskeltä
sidotaan lankaan. Pyydyksen ottavuus perustuu siihen, että puikko kääntyy kalan vatsassa poikittain.
Tämä on otettu yhtenä vaihtoehtona huomioon, kun on pyritty selvittämään mistä sukunimemme
Launiainen on saanut alkunsa. Nyt kaivataan lisää ehdotuksia, että saadaan tunnus aikaiseksi.

Launiaisten Sukuseura ry
Sukutapaaminen ja vuosikokous ovat lauantaina 30.8.2008, paikkana Lounais-Hämeen Pirtti
Tammelassa, Portaantie 480. Lounais-Hämeen Pirtti luo meille mukavat puitteet kokouksen jälkeen
ruokailuun ja sen jälkeen mukavaan yhteiseen oleskeluun. Pirtti on rakennettu luonnon kauniiseen
alueeseen Tammelan Saaren Kansanpuistoon. Netistä löydät lisätietoja mm. pirtin historiasta, luonnosta.
Osoite on www.lounais-hameenpirtti.com.
Pidämme vuosikokouksen ja sen jälkeen ruokailu. Vuosikokouksen asioina mm. uuden puheenjohtajan
valinta. Nykyinen puheenjohtajamme Timo Launiainen, joka on ollut 21.9.1997 alkaen puheenjohtajana,
haluaa panostaa enemmän aikaansa sukututkimukseen ja luopua puheenjohtajuudesta.
Miten saisimme hankittua uusia jäseniä sukuseuraamme? Onko sinulla mielipiteitä sukukirjasta tai
jostain muusta sukuun liittyvistä asioista? Voit esittää asiat vuosikokouksessa, jos haluat sen
esityslistalle, laita tieto Keidi Lahtiselle, yhteystiedot tässä lehtisessä. Laitamme tilaisuuteen laatikon,

siihen voit pudottaa asiasi nimettömänä.
Karjalan Liitto ry on käynnistänyt Veikko Vennamo muistomerkkihankkeen. Tähän toivotaan kaikkia
mukaan kunnioittamaan Veikko Vennamon työtä ns. kansalaiskeräyksen kautta. Suomen asutusmuseo on
Lapinlahdella ja sinne sijoitetaan myös Veikko Vennamon muistomerkki. Se valmistuu vuonna 2010.

KOTISEUTUMATKA KANNELJÄRVEN KUUTERSELKÄÄN
Matkaan lähdetään lauantaina 12.7.2008 Turusta aamulla varhain, Salon ja Helsingin kautta Vaalimaalle.
Ensimmäinen yö Kuokkalassa. Seuraavan päivän vietämme Kuuterselässä. Illaksi ajamme Käkisalmeen,
jossa majoitumme mökkikylän mökkeihin. Maanantaina 14.7. aamiaisen jälkeen ajamme Laatokan
rannalle. Kantosiipialuksella matkaamme Valamon luostarisaareen. Nautimme saaren idyllisestä
maisemasta ja tutustumme luostarin elämään. Illaksi palaamme mökkeihin. Mökkikylässä on
mahdollisuus saunoa ja grillata makkaraa. Tiistaina 15.7. aamiaisen jälkeen lähdemme Viipurin kautta
kotiin. Viipurissa jää aikaa ostoksille. Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään 31.03.2008
mennessä Sinikalle ja Ristolle. Puhelin 02-4847307 (iltaisin)tai lahtinen.risto@pp.inet.fi. Vastuullisena
matkanjärjestäjänä on Vistamatkat Oy Vistantie 24, 21530 Paimio, puhelin 02-4775623 tai
inkeri.santala@vistamatkat.fi.

EVAKKOVAELLUS LOHJALLA
Lauantaina 4. elokuuta järjestettiin toinen Evakkovaellus. Tapahtuman suojelija, professori ja kirjailija
Laila Hirvisaari kertoi omakohtaisia kokemuksia evakkoon lähdöstä. – Sota oli niin suuri vääryys, että
yksittäinen ihminen pystyi tuntemaan sen jaloissa vain voimattomuutta. Oli valtava huoli läheisistä,
lapsista, miehistä, isistä ja pojista rintamalla. Oli huoli kotirintamasta. Oli pelko pommituslaivueista,
jotka kylvivät kuolemaa. Tuli tieto, ilmoitus, lähtö, paluu. Uusi tieto, uusi lähtö, hiljaisuus, ei enää
koskaan paluuta. Hän sanoi myös: ”ei ihminen voi koko elämäänsä itkeä sitä, mitä ei voi saada takaisin.
Muistoja ei voi kieltää, mutta pelkästään muistoissa ei voi elää”. Matkaan lähtö tapahtui Aurlahden
rantakentältä. Lohjan keskustassa pysähdyttiin valtioneuvos Johannes Virolaisen patsaan luona.
Vaelluksen päätekohtana on Kanneljärven Opisto. Matkaa kertyi noin 8 kilometriä. Reitti kulki mukavia
pikkutietä pitkin ja matkan varrella oli musiikkiesityksiä ja pieniä näytelmiä. Itse en ole kokenut oikeaa
evakkomatkaa. Oli antoisaa, kun siinä kävellessään kuuli useamman omakohtaisia muistoja
evakkotaipaleilta. Toinen etappi oli Lohjan museo. Sen pihapiirissä oli tarjolla kahvia, piirakoita ja
monenmoista tarjottavaa. Hiiden koulun pihapiiriin ilmaantui kaksi hevosta, jotka kantoivat evakkojen
omaisuutta. Mukana kulki linja-auto, oli mahdollisuus voimien loputtua nousta loppumatkaksi kyytiin.
Matkaa teki satoja, mukana oli paljon nuoria. Voit lukea matkalla pidetyt puheet ja katsoa kuvia
tapahtumasta www.evakkovaellus.fi.
Vaellukseen osallistujat olivat pukeutuneet vanhoihin vaatteisiin ja osa tavaroista oli kangasnyyteissä,
tuohikonteissa ja vanhoissa kapsäkeissä. Pieni kahvipannu keikkui monessa nyytissä mukana. Eero
Kunttu valvoi vaelluksen kulkua everstin puvussa, ase oli mukana rekvisiittana.

Karjalaiset Kesäjuhlat TAMPEREELLA 13.–
15.6.2008.
Kesäjuhlat alkavat perjantaina seminaarilla ”Sodan viulut maksoivat rautakourat ja pumpulitehtaan
tytöt”. Kuorokavalkadi ja avajaisjuhla ovat lauantaina Metro-Auto Areenalla. Illalla tanssitaan samalla
areenalla Korsu Orkesterin tahdittamana. Lauantain iltaohjelmaan kuuluvat kirkkotilaisuudet Kalevan
kirkossa ja Tampereen ortodoksisessa kirkossa. Sunnuntaina juhlakulkue Pyynikiltä Ratinan stadionille.
Sukuseuramme on mukana juhlakulkueessa, jos olet halukas kantamaan nimikylttiämme kulkueessa, ota

yhteys sukuseuran hallitukseen. Päiväjuhla järjestetään suurella Ratinan ulkoilmastadionilla, missä
lippujen esiinmarssi pääsee oikeuksiin.
Kesän 2007 juhlat olivat Oulussa kauniin sään suosimana. Ohjelmaa oli tarjolla enemmän mitä ehti
katsomaan. Näyttelytilassa oli sukuseurojen hienoja näyttelytauluja. Lainaus Karjalan Liiton
tervehdyksestä, jonka esitti liittovaltuuston puheenjohtaja Matti Puhakka. Mitä on oikea karjalaisuus?
Tämän päivän karjalaisuus elää vahvana siirtokarjalaisten, heidän jälkeläisten ja täll’ puolen nykyistä
rajaa syntyneissä karjalaisissa. Tätä teemaa on syytä edelleen vahvistaa. Karjalaisuus on rakkautta
heimoon, rakkautta isänmaahan, rakkautta kulttuuriimme ja iloiseen yhdessä toimimiseen.

AINA AJANKOHTAISTA ASIAA
Minulla on tunne, että teillä monella on kirjoituspöydän laatikossa kirjoitettuna muistelmia. Tärkeistä
tapahtumista päivämääriä. Karjalan kodistanne ehkä pohjapiirustuksia tai kuvauksia miltä koti näytti.
Samoin keitä oli tallissa ja navetassa. Toivon, että varmistaisitte niiden säilymisen tuleville sukupolville.
Sukuseura ottaisi niitä mielellään talteen. Toimimme tietysti teidän toiveittenne mukaan. Meidän
nuorempien muistoissa on vierailut mummon ja papan luona. Niistäkin ajoista on jo kymmeniä vuosia,
voisimme tallentaa ne tuleville sukupolville. Karjalaisina kyläilimme useasti mummon ja papan luona ja
samoin he pitivät yhteyksiä kaikkiin sukulaisiin. Osa meistä sodan jälkeen syntyneistä asuttiin kolmekin
sukupolvea saman katon alla. He saivat kokea karjalaisuuden joka päivä, arjessa sekä juhlassa.
Tämän päivän karjalaisuus on parhaiten esillä tapahtumissa, mitkä kokoaa sankan joukon karjalaisia.
Karjalan Liiton järjestämät Karjalaiset kesäjuhlat on kolmipäiväisenä oikea kultakaivos. Karjalaisuuteen
liittyvä seminaari, karjalaiset kuorot, tanhut, avajaisjuhla, iltatapahtumia ja paljon muuta. Sokerina
pohjalla sunnuntain juhlakulkue, upeat punamustien lippujen rivistöt ja kantajien ja airueiden värikkäät
kansallispuvut.
Meidän esi-isämme on Kanneljärven Kuuterselän kylästä. Kanneljärveläisillä on joka kesäiset pitäjäjuhlat
Salossa ja lokakuussa Karjala Talolla Helsingissä vietetään iloinen iltapäivä.
Uutuutena Evakkovaellus, sitä järjestää Evakkolapset ry. Ensimmäinen oli Virolahdella ja viime vuonna
Lohjalla. Kolmas valtakunnallinen Evakkovaellus toteutetaan ensi kesäkuussa Tampereella Karjalan
Liiton kesäjuhlien yhteydessä.
On todella tärkeää viedä vunukat juurille. Karjalan kannakselle tehdään paljon kotiseutumatkoja. Niitä
saa valmismatkoina ja räätälöityinä matkoina omiin kotikyliin. Matkustaa voi myös omalla autolla.
Linja-automatkalla saa niiltä matkalaisilta, jotka ovat syntyisin Karjalan kannakselta aimo annoksen
sellaista tietoa paikkakunnasta mitä ei ole missään muualla tarjolla.
Olen useammassa kohdassa viitannut, että netistä saa lisätietoja. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käydä
netissä ja olet kiinnostunut asiasta, niin ota yhteys (Keidi Lahtinen), toimitan sinulle kirjeenä. Kaikki
hallituksen jäsenet vastaavat mielellään sukuseuraan liittyviin kysymyksiin.

Tässä on oikea aarre. Olli Mustonen on piirtänyt Kuuterselän kylässä sijainneen Esilän, Justiina ja Esajas
Launiaisen kotitalon ja pihapiirin. Sen aikaisista rakennuksista ei juurikaan ole valokuvia. Tämä on
syntynyt Ollin äidin Maj-Liksen ja Teuvo Launiaisen avustamana. Olli piirtää myös äitinsä perheen
kodin pihapiireineen.
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.

Tutustu Karjalan Liiton uusiin nettisivuihin
Ne ovat entistä monipuolisemmat ja sisältävät tietoa Karjalasta ja karjalaisuudesta. Ajankohtaiset asiat ja
tapahtumakalenteri löytyvät heti etusivulta. Sivujen osoite on www.karjalanliitto.fi. Sukuseuramme on
jäsenenä Karjalan Liitossa. Jäsenemme saavat Karjalan Liitosta jäsenkortin. Kortti uudistuu tänä vuonna,
uuden tekniikan myötä kortti tulee olemaan pehmeä kortti. Sen etuina saat Karjalan Kunnaat lehden ja
jäsenetuja Instrumentariumista, Matka Primasta, Viking Linelta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kirjamyymälästä ja verkkokaupasta. Teboil-edut jatkuvat 30.6.2008 asti kovalla Karjala-kortilla. Karjalakortilla saat käyttöösi Karjalan Liiton toimiston palvelut ja alennusta myös monista liiton kursseista,
tilaisuuksista ja tuotteista. Koko perheen ollessa sukuseuramme jäsenenä, olemme ilmoittaneet vain
yhden Karjalan Liittoon. Näin ollen perheeseen tulee yksi Karjalan Liiton jäsenkortti ja Karjalan
Kunnaat lehti.

KANNELJÄRVEN PITÄJÄJUHLAT 8.6.2008
Juhlat ovat Salossa, ne ovat perinteiset Kanneljärvi-säätiön järjestämät. Ne kokoavat runsaan joukon
pitäjän väkeä yhteen. Tilaisuus alkaa pienellä hartaushetkellä. Kanneljärven kirkonkellojen soidessa
lähtevät kukka-seppeleet Karjalaan jääneiden vainajien ja Sankarivainajien muistomerkeille. Väliajalla
juodaan kahvit ja haastellaan. Päiväjuhlaan on koottu leppoisaa ohjelmaa ja juhlapuhujan aihe on
mielenkiintoinen. Jos et vielä kuulu juhlaväen joukkoon, niin tule tänä vuonna. Lisätietoja Kanneljärvisäätiön netti sivuilta www.kanneljarvi.fi.

EVAKKOVAELLUS TAMPEREELLA
15.6.2008
Evakkovaellus kulkee sunnuntaina 15.6. aamusta Pyynikin maisemissa. Vaellus liittyy myöhemmin
samana päivänä läpi Tampereen kulkevaan Karjalan Liiton juhlakulkueeseen. Evakkovaellus on
kunniaosoitus kaikille Suomen evakoille. Sen tavoitteena on pysähtyä miettimään, miltä tuntui
pakkolähtö omasta kodista ilman tietoa tulevasta.
20.8.2006 Wiurilan kartanossa, Halikko, valittu sukuseuran hallitus

