  

Helmikuu 2010

Launiaisten Sukuseura ry. jäsenlehti numero 14

LAUNIAISET KOKOONTUVAT vuosikokoukseen ja sukutapaamiseen
sunnuntaina 19.9.2010 Hämeenkoskelle. Paikkana on kirkon vieressä
sijaitseva Seurakuntatupa, osoite Toijalantie 11. Varaa kalenteristasi jo
alustavasti tämä suvun yhteinen päivä. Lähetämme lähempänä
kokousajankohtaa kutsut ja ajo-ohjeet.

  KOTISEUTUMATKA

8. ± 10.7.2010 KANNELJÄRVEN KUUTERSELKÄÄN

Esite lehtisen välissä. Lähde mukaan perinteeksi muodostuneelle matkalle.
Matkalla on mukana Kuuterselässä syntyneitä. He kertovat mielellään mm.
asumuksien sijainneista. Matkan aikana matkalaisten mieliin muistuu tarinoita
entisistä ajoista. Tule mukaan iloiseen karjalaiseen joukkoon!
SOTA-AJAN PUHDETYÖT
Tuo tämän vuoden sukutapaamiseen sota-ajan puhdetöitä. Laitetaan niistä
näyttely. Kirjoita valmiiksi lapulle kaikki mitä tiedät tuomastasi esineestä.
Valokuvat puhdetöistä tai niiden tekemisestä ovat myös tervetulleita. Tämä
rasia on Teuvo Launiaisen Itä-Karjalassa tekemä.

Launiaisten Sukuseura ry
Vuosikokous ja sukutapaaminen ovat sunnuntaina 19.9.2010, paikkana
Seurakuntatupa Hämeenkoskella. Osoite on Toijalantie 11. Hämeenkoski
sijaitsee noin 30 km Lahdesta länteen tie numero 12 varrella. Kokouspaikan
valintaan vaikutti se, että olemme monena edellisenä vuotena kokoontuneet
Länsi-Suomessa. Tammela oli Hämettä, mutta läntistä nurkkaa.
Aika rientää nopeasti. Edellisessä vuosikokouksessa jäi hallituksen
pohdittavaksi sukuseuramme pysyminen Karjalan Liitossa. Se pohdinta tuli
esille jäsenmaksun yhteydessä. Jouduimme korottamaan sitä, että pystymme
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jäsenmaksumme heille ei ollut jäsenmäärän mukaan. Edellisessä
vuosikokouksessa mukana olleet vastasivat pieneen mielipidekyselyyn. Siinä
kysyttiin myös mielipidettä Karjalan Liiton jäsenyydestä. Vastaajia oli 20
sukuseuran jäsentä. Jäsenyyttä liitossa kannatti 9, Karjalan Liiton jäsenetuja
piti tärkeänä 7 ja jäsenlehteä Karjalan Kunnaat piti tärkeänä12. Vastaajia oli
vain pieni osa jäsenistöstämme. Tästä ja muista meitä kaikkia koskevista
asioista päätetään yhdessä vuosikokouksessa. Jos sinulla on jokin asia
minkä haluat vuosikokouksen esityslistaan, niin toimita se hyvissä ajoin
Sinikka Lahtiselle. Yhteystiedot ovat tässä lehtisessä. Sukuseuran hallitus
toivoo vilkasta mielipiteiden vaihtoa kaikista yhteisistä asioista. Nyt
sähköpostin aikakaudella se on helppoa. Ei se tavanomainen postikaan
vaikeaa ole. Erkki Launiainen oli löytänyt netistä vuoden 1971 Karjala Lehden
liitteen joka kertoi Kanneljärvestä ja sen kylistä. Se on luettavissa
kotisivuillamme. Irma Linkan koskettavat kertomukset hänen perheensä
kahdesta evakkomatkasta löytyvät myös kotisivuilta.

Sukuseuramme kotisivujen osoite on www.launiainen.net.  
Sivuilta löytyy tietoja tulevista tapahtumista ja juttuja sukutapaamisista,
vuosikokouksesta ja vuosikokouksen pöytäkirja sekä kotiseutumatkoista.
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.

SALON KARJALAISTEN SEURATUPA
Tämä nimi on monta kertaa esiintynyt meidän teksteissämme. Launiaisten
ihan ensimmäinen kokoontuminen pidettiin täällä Salossa Majavakadulla
sijaitsevassa kokoontumistilassa. Se tapahtui 21.1.1996. Muutamalla kirjeellä
ja puskaradiolla yritimme tavoittaa sukua. Paikalle oli saapunut 19 henkilöä.
Keskustelun tuloksena valittiin henkilöt valmistelemaan varsinaista
sukuseuran perustavaa kokousta. Se pidettiin sitten Kanneljärven Opistolla
saman vuoden syksyllä. Siitä syntyi Launiaisten Sukuseura.
Salon Karjalaisten Seuratupa täytti 30 vuotta syksyllä 2009. Tilat sijaitsevat
Majavakatu 4 kerrostalon kivijalassa, iso tupa pienellä keittiösyvennyksellä ja
huone alkovilla. Salon Karjalaiset
ry:lle oli jäänyt varoja valtakunnallisen kesäjuhlan järjestämisestä.
Siitä poiki heille ajatus hankkia oma
tukikohta. Ahkerassa käytössä tupa
on ollut koko olemassa olon ajan.
Tilat ovat olleet kokousten ja tarinatapaamisten lisäksi sopivat perhejuhlien viettoon. Lisäksi osassa tiloja
toimii Salon Karjalaisten yllä pitämä
kirpputori. Se on auki sunnuntaisin.

EVAKKOVAELLUS URJALASSA
Evakkovaellus vaelletaan neljännen kerran lauantaina 10.7.2010.
Evakkovaellus on tunnematka, joka on kunnianosoitus kaikille evakoille ja
heidän selviytymiselleen. Vaellukselle ovat monet pukeutuneet sota-ajan
asuihin ja vanhaa reppua ja laukkua rekvisiittana. Pieni kahvipannu kiikkui
monessa repussa tai polkupyörässä mukana. Meidän sukuseuramme
kotisivuilla on evakkomatkoista kertomuksia. Irma Linkka kertoo mm.
talvisotaa pakoon lähtiessä, että piti olla kahdessa tunnissa rautatieasemalla.
Oli keskiyö ja matkaa noin viisi kilometriä.
Lisätietoja www.evakkovaellus.fi.

Launiaiset kokoontuivat 30.8.2009 Kössin Tilalle Oripäähän.
Kauniin sään saattelemana kokoonnuimme kello 12.00. Kutsua oli
noudattanut 46 aikuista ja Miikka Peippo 9 vuotta. Kössin Tilan pitopalvelun
isäntäparina on Päivi Kössi ja Reima Virtanen, Reiman äiti on Laina
Virtanen os. Launiainen. Tila on Päivin vanhempien kotitila. Talon sisällä
puitteet olivat kodikkaat. Aivan kuin olisimme tulleet heidän kotiinsa ja
niinhän me tulimmekin. Oripäästä saa alkunsa Suomen varmasti kuuluisin
joki, Aurajoki. Aurajoen alkulähteille on tehty ulkoilureitti. Me emme
lähteneet katsomaan miten joki saa alkunsa, vaan esittelimme omat juuret
lyhyesti toinen toisillemme. Kaikkihan me polveudumme Sigfred
Launiaisesta, syntynyt 1701. Olemme aina tapaamisissamme syöneet
hyvin. Niin teimme tälläkin kertaa. Pitopöytä notkui herkullisen näköisenä ja
hyvällä ruokahalulla maistelimme salaatteja, kalaa, kotijuustoa ja lämmintä
ruokaa. Vatsat täysinäisinä kiittelimme ruuasta. Päivi ja Reima hankkivat
lähialueelta ruuanvalmistukseen tarvittavat aineet. Lyhyet kuljetusmatkat
parantavat ruuan makua. Ruokailuvälineet korjattiin pöydiltä ja tilalle
asetettiin myyjäisiin tulleita tavaroita.
Oli ilo nähdä suvun jäsenten kädentaidoilla syntyneitä mm. lasista tehtyjä
koruja, puisia nimikylttejä, monenlaisia kortteja, pyyheliinoja ja lukuisia
villasukkia ja vanttuita ja muita kudottuja tuotteita. Puiset kauhat eivät
ehtineet koskettamaan edes myyntipöytää, kun jo olivat ostajan
kädessä. Kirjahyllystä sai tuoda muutaman kirjan myyntiin. Jokunen
kirja saikin uuden lukijan. Kaikkea meni mukavasti kaupaksi.
Rahaa myyjäisistä kertyi sukuseuran kassaan 166,90 euroa.
Suuret kiitokset tuotteiden valmistajille ja ostajille!
Taukoamaton puheensorina täytti salin ja ulkonakin piipahdettiin.
Kaunis maatalon pihapiiri sai osan väestä viihtymään pihalla pidempäänkin.
Tapaamisen päätteeksi joimme kohvit täytekakun kera.

  

Arja Väyrynen villasukkaostoksilla ja Arvo Launiainen samoilla asioilla.
Myyjinä Risto ja Sinikka Lahtinen
Tapaamisessa
on
selailtavina
sukuseuramme kuva-albumit, niitä
on jo hyvää vauhtia toinen
täyttymässä. Leikekirja johon on
kerätty lehtileikkeitä Launiaisista,
karjalaisuudesta ym. kiinnostavaa.
Pöydällä oli myös Kanneljärvestä
kertovat kaksi kirjaa ja vuosittain
ilmestyvä
Uusikirkko-Kanneljärvi
lehti. Kuva-albumia selailee Meeri
Laakso os. Forselius syntyisin
Kuuterselästä.

Harri myyntipöytänsä takana

Helin tekemä kaulakoru

Vuoden 2009 sukutapaamisen myyjäisistä poimittuja

Harri Peipon taidokkaasti tehtyjä
nimikylttejä. Sukutapaamisessa oli
esillä nimikylttien lisäksi vaakunoita.
Olen nähnyt Harrilla eläinaiheita
tehtynä
tällä
menetelmällä.
Eläinaiheet tulevat hyvin esille
puunpintaan. Jäädään odottamaan
kun saadaan sukuseurallemme oma
tunnus, onnistuu sen työstäminen
puullekin.

Heli Launiaisella oli lasista tehtyjä koruja.
Irtonaisista lasihelmistä Heli pystyi siinä
paikan
päällä
tekemään
sopivan
kaulakorun. Sormukset olivat näyttäviä.
Uniikkikoruja voidaan valmistaa vaikkapa
särkyneestä juomalasista tai maljakosta.
Lasinkin voi kierrättää koruksi. Helillä oli
myös
omista
valokuvista
tehtyjä
persoonallisia postikortteja.   

Olenko vuoden 2010 ensimmäinen Launiainen?
Olen tyttö ja synnyin 18.1.2010 kello 21.28.
Mittani: pituus 50 cm, paino 3700 g.
Onnelliset vanhempani ovat Ritva Kakkonen ja
Toni Launiainen.

Kanneljärven vuoden 2010 Pitäjäjuhla Salossa sunnuntaina 13.6
Juhlat kokoavat runsaan joukon pitäjän väkeä yhteen. Tilaisuudessa on
myynnissä Kanneljärvestä kertovat kirjat, näköispainos vuonna 1957
ilmestyneestä Kanneljärvi I ja Kanneljärvi II. Uusikirkko-Kanneljärvi lehti
ilmestyy pitäjäjuhliin. Lehteen toivotaan aineistoa meiltä kaikilta. Uutuutena
Kanneljärvi DVD, siinä kuvien lisäksi Hannu Määttänen kertoo Kanneljärvestä.
Lue lisää www.kanneljarvi.fi.

KARJALAISET KESÄJUHLAT 17.-20.6.2010
Juhlat ovat Helsingissä. Samalla juhlistetaan Karjalan liiton 70-vuotiasta
taivalta. Juhlat alkavat jo torstaina seminaarilla joka käsittelee karjalaisuutta
elokuvissa ja kirjallisuudessa. Perjantain seminaarissa on vuorossa musiikki
ja laulu sekä urheilu. Viikonlopun juhlapäivät noudattavat perinteistä
kesäjuhlaohjelmistoa. Karjalan Liiton jäsenkortilla saat alennuksen pääsymaksuista. Muista ottaa jäsenkortti mukaan.
Lue lisää www.karjalanliitto.fi.

Sukuseuran hallitus
Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Sihteeri

Rahastonhoitaja

Jäsenrekisterin ylläpito

Jäsen

Jäsen

Keidi Lahtinen
Tupatie 3 as 17
21500 PIIKKIÖ
Kalevi Launiainen
Perttelinkatu 50 as. 11
24240 SALO
Sinikka Lahtinen
Mahlakuja 6
21450 TARVASJOKI
Arja Väyrynen
Ketomäenpolku 1 B 16
24260 SALO

040-554 4953

keidi.lahtinen@pp.inet.fi
02-733 2135

040-565 8445

sinikka.lahtinen1@gmail.com
02-733 4033
040- 705 4659

arja.vayrynen@hotmail.com

Aija Mikkilä
Koivukuja 1
25360 PERTTELI

02-734 6606
040-827 0476

Leena Lehtinen
Jacob Ritzintie 7
31400 SOMERO
Marko Peippo
Raukkalantie 297

02-748 8550
040-550 1591

aija.mikkila@op.fi

044-549 5412

markopeippo@hotmail.com

21420 LIETO
Sukututkimus

Timo Launiainen
Kirjurinkuja 1 G 107
02600 ESPOO

040-715 6040

timolauniainen@yahoo.com
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