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Ensimmäiset pikkusukkien saajat. Kuvassa Emilia Alho syntynyt 5.10.2011 ja 

toinen on Antte Lehti syntynyt 

21.10.2011. Vauvat ovat 

pikkuserkkuja keskenään ja 

sukujuuret juontaa Irja ja 

Kalevi Launiaiseen.  

 

Sukuseuran hallituksella on varattuna 

pikkusukkia. Innostuneena odotamme 

saavamme tiedot suvun uusista jäsenistä.  

 

                
 

          ETSINTÄKUULUTUS                 WANTED 
 
Löytyykö intoa ja kiinnostusta vanhojen arkistoista 
kopioitujen asiakirjojen tutkimiseen ja selvittämiseen. Oletko 
se sinä tai lähipiirissäsi henkilö jonka voisit ilmiantaa 
sukuseuralle. Rahallista palkkiota ei ole luvassa, mutta hyvä 
mieli auttamisesta.                                                                 



Launiaisten Sukuseura ry. 

Tänä vuonna on sääntömääräinen vuosikokous. Siinä taas käsitellään 

seuraava kaksivuotiskausi. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksenjäsenet ja 

päätetään tulevasta toiminnasta. Jos sinulla on jokin asia minkä haluat 

vuosikokouksen esityslistaan, niin toimita se hyvissä ajoin Sinikka Lahtiselle. 

Yhteystiedot ovat tässä lehtisessä. Tule mukaan, niin päätetään yhdessä 

sukuseuran asioista.  

Kuluneena kaksivuotiskaudella hallitus, Timo Launiaisella vahvistettuna on 

pohtinut sukukirjaa Launiaisista. Suvun nimet on Timolla Sigfred Jacopin 

poika Launiaisesta alkaen kerättynä. Niistä vanhimmat ovat löytyneet 

henkikirjoista ja vuodesta 1751alkaen kirkonkirjoista. Pertti Launiaisen 

arkistokopioissa on tätä vanhempaa tietoa. On olemassa tieto, että 

Karjalankannaksella on kirjattu mm. 1551 Muolaassa P(er) Lainaine(e) ja 

Uudellakirkolla 1569 Per Launainen. Nämä arkistotiedot voivat olla Pertin 

paperien joukossa, mutta kun kieli ja kirjaimet ovat vieraita. Pyrimme 

selvittämään ne.  

Omien edellisten sukupolvien tietoja puhtaaksikirjoitettuna löytyy 

http://www.karjalatk.fi/katiha/index.php. Kirjoja on monia; rippikirjat, jotka 

pitävät sisällään talokohtaiset tiedot. Niissä on merkinnät mm. ehtoollisella 

käyneistä, lukutaidosta, luetun ymmärtämisestä. Kinkereille osallistumiset ja 

mahdolliset rikkomuksetkin on merkitty. Historiankirjoihin on koottu luettelot: 

syntyneet, lastenkirjat, vihityt, kuolleet, muuttaneet. Alkuperäiset henki – ja 

kirkonkirjat ovat Digitaaliarkiston sivuilla http://digi.narc.fi, jos sinulla on 

mielenkiintoa tutkia, mitä esivanhemmistasi löytyy arkistoista. Näissä 

molemmissa on aikarajoituksia, kuinka uusia tietoja  näkyy kotikoneella. Kysy, 

jos haluat tietää sukututkimukseen liittyvästä kirjallisuudesta, kursseista, 

arkistoista jne. 

Keidi   

 

Sukuseuran hallitus kuvattuna 
Sinikka Lahtinen, Virpi Antin, 
Arja Väyrynen, Keidi Lahtinen ja 
Olli Mustonen.  
Kuvasta puuttuvat Aija Mikkilä ja 
Marko Peippo. 
 

 

http://www.karjalatk.fi/katiha/index.php
http://digi.narc.fi/


         SUKUSEURAN VUOSIKOKOUS JA SUKUTAPAAMINEN  

Kesällä kun tapaatte sukua, laittakaa viestiä tämän vuoden sukutapaamisesta 

eteenpäin. Sukuseuran hallitus on varannut paikaksi Salon keskustasta 

Perniöntie 11 Juhlapalvelu Marja Kankaren viihtyisän juhlapaikan. Ajankohta 

on sunnuntai 23.9.2012. Kellonajat tarkentuvat lähempänä tapahtumaa. 

Ensin pidetään sääntömääräinen vuosikokous. Syödään hyvin seisovasta 

pöydästä. Vietetään leppoisaa ilon täyteistä iltapäivää. Tavataan jo tutuksi 

tullutta sukua ja löydetään uusia sukusiteitä.   

Pitopaikassa on piano, soittotaitoiset ilahduttakaa meitä muita. Rohkeasti 

esiintymään, jakamaan muisteluja, tarinoita, runoja.  

On mahdollisuus tuoda vanhoja valokuvia tapaamiseen ja muutetaan ne 

sähköiseen muotoon. Tallennetaan ne ja teidän luvalla saamme käyttää niitä. 

Samoin kuvia voit tuoda tunnistettaviksi. Kuvalla on enemmän arvoa, jos 

saadaan selvitettyä keitä kuvassa on ja koska se mahdollisesti on kuvattu.  

 

Ajankohtaista 

Olethan muistanut ilmoittaa seurallemme muutoksia henkilö-, osoite- ja 

sähköpostitiedoistasi? Erityisesti nyt tarkan euron aikana olisimme kiitollisia 

sähköpostiosoitteista. Muista myös ilmoittaa sen muuttumisesta.  

Lehtisen mukana tulevissa jäsenmaksulapuissa kaikissa ei ole tilinumero 

IBAN-muodossa, se on FI56 5410 0240 1023 38. Maksaessasi 

lyhyemmälläkin numerolla koneet muuttaa sen nykymuotoon.  

 

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 yhteystieto on erkki.launiainen@sofor.fi.     

 

 

http://www.launiainen.net/
mailto:erkki.launiainen@sofor.fi


                   KYLÄSKÄYNTI 

Miule tul taas mielee yks pien mut omakohtane tapahtuma sielt oikijaast 

kotikyläst, Kanneljärve Kuuterseläst. Iha tarkkaa ajatietoo miul ei uo, mut näi 

jälkeepäi päättelemäl ja tapahtummii vertailemaal mie oon tult sellasee 

tuloksee jot sillo elettii alkukessää 1944. Se taas tarkoittaa sitä, jot mie oli sillo 

vähä yli neljä vuotta vanha. Myö asuttii viel koton, Mattilaisii kujasii pääs. 

Vähä niiko syrjääs, mut ei kuitekaa iha metsä sisäs. Yhteen iltapäivään äiti 

sano jot lähetää käymää illaal tuol Yllölääs. En muista jot sanoks hää mitä 

varte myö sinne männää, mut mie innostuin kyl kovast ja olin vaik heti valmis 

lähtemää, ko tiesin jot siel Leo ja toisetkii pojat. 

Ja ainha se ol vaihteluu ja muutekii jännittävvää ko johokii muuale pääs. Viel 

nii ettää, kylä toisee laitaa. Jalkasi mäntii, ilma ol lämmi ja aurinko paisto. Sit 

ko Yllölä alko näkkyy ja poikettii hei kujasillee, ni mie juoksenteli jo vähä niiko 

ielpäi, hyppelin ja kerkin. Se tie ol lyhyt, mut siin ol sellane pien notkelma ja 

sen notko pohjaal ol pien puro (Kaivo-oja). Talo ol sit heti siin vastakkaise 

kumparee pääl. 

Leo ol jo vastaas siel pihal ja ko kerittii tuppaa, ni Ella-täti sano äitile jot ei se 

terveyssisar oo viel tult. Sit mie kuuli jostakii rokottamisest, mut ei se siin 

vaihees ainakaa aiheuttaant mittää sen kummempaa ihmetystä, se ol vaa 

joku uus sana. Leo kyl sano miule jot Hannes ja Heikki rokotettaa samal 

kertaa ko miutkii, mut häntä ei ennää rokoteta. Hää olkii minnuu muutama 

vuuve vanhemp. Mie läksi Leo kans ulos. 

Myö mäntii heijä potattikuopa katokse alle ja hää esitteel mitä ol löytäänt tuolt 

ampumahauvaast ja pesäkkehist (Sulkulinja). Hänel ol siel tasaseeks vestety 

kurkihirre pääl peitoos kiväri panoksii. Hää ol laiteelt ne suoraa rivvii, ne olliit 

pystyys, siniset puupäät yllääppäi. 

Leol ol jonkuulaine raha taskuus ja myö lähettii polkuu myöte Ollimääe 

sotilasleiri kanttiinille. Siel ei silhetkeel olt muita ko ne myöjät, kaks lottaa. Leo 

ojens rahhaa luukuust ja sano jot yks tulitikkuaski, mut ei se kaupanteko 

käyntkää nii helpoost ko meinattii. Ne lotat alkoi kysellä jot mitäs työ niil 

tikkuloil tiettä? No hänel ol vastaus valmeheen jot kottii viijää. Vaik miekii 

vakuutin sammaa, ni ei meinanneet uskoo. Ainakii viis kertaa  

 



väitettii, enneko saatii se aski. Sit juostii kiireheest takasii ja ko se täti ei olt 

vielkää tult, ni mäntii taas sinne piilopaikkaa ja Leo vääns muutamiist 

patruunoist ne puupäät irti ja sytytettii se hylsyys oleva ruuti ain yks patruuna 

kerrallaa. 

Se ol komija leimaus ja samal kuulu aikamoine suhaus ko ruuti palo. En tiijä 

oikee kui monta patruunaa myö silviisii käsiteltii, mut ei ainakaa kaikkii. Kyl ol 

jännittävvää. Eikä kukkaa huomaant mittää ko lopetettii se homma oikijaa 

aikaa, jot ei tulleet etsimää meitä. Kaik män hyväst siihe ast, mut sit tul se 

hoitaja paikalle ja pilas koko loppuilla. Tul itku pitkääst ilost. 

Kyl kipais aika kovaast ko tökättii rokotuspiikki sellasee laihaa selkää. Täl 

kertaa se kottii lähtö onnistu jostai syyst heti ens yritykseel, ei muuta ko paita 

pääle ja silmät vesis ulos. Mie muistan jot jonkun verra pit itkee viel siel 

ylämääeeskii ko noustii siihe suuremale tiele. Tälläsii muistoloi lisäks jäi viel 

pyöree arpi selkää. Vähä aja peräst pit jättää koko Kuuterselkä ja kaik. 

Kirjoittanut Timo Launiainen 

Tämä on julkaistu Kanneljärvi lehdessä vuonna 1997.  

kerkin= yhdellä jalalla hyppien 

Googlesta löytyy Viljo Kurpan kokoama 

Uuvekirkon murresanasto.  

 

Kuvassa Timo ensimmäisenä kesänään 

Kauvatsalla evakossa. Ei tiennyt mitä oli tuleman. 

 

Tämä Timon ja toisaalla lehtisessä oleva Viljon 

kertomat tarinat saavat minut, Keidin, iloiseksi. 

Ahneudella, tässä kohtaa sillä on hyvä merkitys, ei 

ole mitään rajaa, haluaisin näitä lisää.  

 

 
                                                                                      kuva Raimo Kauraselta



KUVASATOA SUKUTAPAAMISESTA 18.6.2011 KUUSISTON SAARESTA 

 

 

 

 

 

 

 

     

Arvo Launiainen ja Päivi Sjöblom-Piira ja Lauri Piira 

 

 
                                                                                                                                         Heta Launiainen 

 

                                                                               
                                                                               
 
                                                                              Petri, Marja-Liisa, Milla ja Pasi       
                                                                              Launiainen. Nuorille oli ajan-   
                                                                              kuluksi visainen tehtävä,    
                                                                              annetuista kirjaimista muodos- 
Paula Ullakko, Timo Launiainen, Ritva ja Kari      taa eläinten nimiä. 
Jalonen, Sirpa ja Arto Tikka                                                                                                                                                                                  
                                 

                                                                

                    

 

 

 
 

 
 
 

Ritva Troberg ja Kalevi Launiainen                                       
Paula Ullakko ja Sirpa ja Arto Tikka 
                                                                     



     

 

 

Pikkuserkut Virpi Antin ja Seija 

Helevä sekä Unho Rokka 

 

 

 

 

Sisarukset Paula ja Timo ovat              
löytäneet tutkittavaa Launiaisista  
kertovasta taulusta.                                 Selailtavana oli sukuseuran kuva-albumi, 

                                                                  Kanneljärvi-kirjoja, Kuuterselän kartta 
             taloineen ja Kalevi Launiaisen siihen tekemä 
             talokohtainen luettelo asukkaista ennen 
             talvisotaa. Nämä kaikki herättivät keskustelua 
             ja muisteloita. 
 
 
 
 
   Arpajaisissa oli taas voittoja, että pöytä notkui. 
   Päävoittona oli kehystetty valokuva Kuuterselän 
   järvestä. Illan onnekkain oli Sirpa Tikka.   
 
 
 
      sivujen kuvat Antero Ullakko ja Risto Lahtinen    

 
 



                              VIRPOMASSA 

Kevättalven odotetuin juhla oli lapsille pääsiäinen, taikka oikeastaan jo viikkoa 

aikaisemmin oleva palmusunnuntai. Tuolloin kaikkein pienimmätkin lapset 

kävivät virpomassa naapureitaan, opettajiaan ja kummejaan. 

Joskus oli palmusunnuntain aikaan niin paljon lunta, ettei umpipihan 

”pieneest portiist” tahtonut päästä ulos. Mutta lumenpaljoudesta huolimatta 

piti hyvissä ajoin ennen tuota palmusunnuntaita hakea Ojasillaojan notkosta 

pajun oksia – virpolampahii, joista sitten kotona tehtiin putskat. Jotkut 

koristelivatkin vielä nämä kymmenkunta oksaa käsittävät kimput kirjavilla 

nauhoilla. Vielä piti laskea tarkoin putskien lukumäärä, että niitä riittäisi jättää 

jokaiseen taloon. 

Palmusunnuntain aamuna oli herättävä varhain. Mieluummin niin varhain, 

etteivät naiset olisi ennättäneet lähteä läävätöilleen. Joskus kuitenkin uni petti 

ja emäntä olikin jo ennättänyt lähteä.                                                       

Kerron nyt tässä erään virpomisreissun, joka tapahtui vuonna 1939, jolloin 

olin vasta viisivuotias. En muista oliko kanssani muita mennessäni naapuriin 

Hermannille. Emäntä Annamaar oli jo ennättänyt lähteä läävään, mutta 

Hermaan makasi ”ump korviis”, eli peitto yli pään vedettynä tilallaan. Ja niin 

aloitin virpoa sängyssä makaavaa Hermannia. Ropsuttelin häntä putskallani 

ja samalla luvin virpolukua: 

 
Minä virvon vitsoillani, 
pehmoisilla palmuillani. 
Vanhat virvon viisahiksi, 
nuoret ylen notkehiksi. 
Kilteis pienet piimäsuut, 
iloiseksi kaikki muut. 
Ripu rapu lapsukaiset, 
virpoi varpoi nuoret naiset. 
Vinksis vonksis vanhat vaan, 
miehetkään ei rauhaa saa. 
Ähäh, etpäs päässyt poies karkaamaan…. 
 

Mutta kun olin päässyt juuri tuohon viimeiseen kohtaan: Ähäh, etpäs päässyt 

karkaamaan, niin Hermanni huusikin uunin päältä: ”Pääsinpäs”. Hän olikin, 

arvaten virpomaan tulijat, tehnyt tilalleen ”kylmän kallen”. Pannut peitteen alle 

huopikkaat ja minä virvoin huopikkaat. Pistelöitti. 

 



En muista miten tuosta tilanteesta selvisin. Muistelen kuitenkin lukeneeni tuon 

virpoluvun lopun ja ropsutelleeni Hermannia, joka aluspöksysillään oli 

kömpinyt uunin päälle. Tuo virpoluvun loppu kuului: 

Tietysti mä palkakseni pulskan pullan saan. 
Kerran ropsis vaan, mä kakun kauniin saan. 
 
Sitten pääsiäislauantain aamuna käytiin kaikki talot, joissa oli käyty 
virpomassa. Käytiin ”palkollaa”. Palkaksi saatiin usein juuri tuo toivuttu 
”pulska pulla”, keltaiseksi värjätty keitetty kananmuna ja rahaakin. 
Jotkut ”koiranleuat” olivat keksineet virpoluvun päätteeksi uhkauksen, jota 
tosin ei koskaan virvottavalle luettu: 
Jos et maksa velkojaais, 
ni kissa kirnuuiskii kaatakoo. 
Koira itseeiskii repiköö…. 
Joskus kaikkein pienimmät eivät vielä osanneet virpolukua ja he saattoivatkin 
sanoa: Virpooi, varpooi, vasikajalkooi. 
Taikka: 
virpooi, varpooi tuoreeks terveeks. Tulevaaks vuuveeks.    
 

Erään palmusunnuntain aamuna, taikka oikeastaan jo sitä ennen, olimme 

Hermannin poikien, Kaukon ja Oivan kanssa sopineet, ettei naapurissa 

asuvaa alakoulun opettajaa Aino Turtiaista mennä virpomaan. Varmuudella 

en muista olisiko juuri Kauko, minua vuoden verran vanhempana, ollut juuri 

aloitteen tekijänä tuossa päätöksessä. Sopimus oli kuitenkin, ettei mentäisi, 

eikä menty. 

Sisareni Tyyne kävi tietysti virpomassa opettajansa Turtiaisen. Me pojat 

emme vielä kukaan olleet koulussa, mutta tunsimme tietysti aivan naapurissa 

Helkola Juhanaal asuvan opettajan. 

Palkanmaksupäivänä ei meillä luonnollisestikaan ollut asiaa palkoille, koska 

emme käyneet häntä virpomassakaan. Tyyne kuitenkin luonnollisesti meni 

opettajan luokse. Tämä oli pyytänyt Tyyneä ilmoittamaan minulle, että hänellä 

olisi asiaa. Menin häpeillen opettajan kammariin lakki kourassa. Turtiainen ei 

kysynyt mitään, miksi en ollut käynyt häntä virpomassa. Otti vain kaapistaan 

suuren appelsiinin. Ojensi sen minulle ja sanoi: ”Tällaisia munia meidän 

kukko munii”. Koitin sopertaa jonkinlaista kiitosta, mutta ”kyl miul ol ilkee”. 

Tämä on Viljo Kurpan kirjasta, KURPAN KYLÄ, kuvitteellinen kertomus kylän 

elämästä vuosina 1500 – 1939. Lainattu Viljo Kurpan luvalla. 

            



                  KARJALAISET KESÄJUHLAT LAHDESSA 

Kesäjuhlia vietetään 15 – 17.6.2012. Pääjuhlapaikka on ISKU-Areena eli 

Lahden jäähalli urheilukeskuksessa. Seminaarit ja kädentaitoihin liittyvät 

työpajat ovat muutaman sadan metrin päässä juhlapaikasta ammatti-

instituutin tiloissa. Kaikki oheistapahtumat ovat myös juhlapaikan 

välittömässä läheisyydessä. Lapsille on omaa ohjelmaa ja työpajoja. Joten 

vunukat mukkaa! 

Lahden kaupunki on tänä vuonna Helsingin muotoilun pääkaupunkivuodessa 

yhtenä kumppanina, joten tämä WDC-vuosi (World Design Capital) näkyy 

myös kesäjuhlien ohjelmassa. Muotoiluhan ammentaa perinteistä ja käden 

taidoista. Niissähän karjalaiset ovat lyömättömiä. 

Haastaminen ja tuttujen tapaaminen on yhteinen ilomme. 

 

                         EVAKKOVAELLUS SOMEROLLA 

Vaellus on sunnuntaina 8.7.2012. Evakkovaellus yhdistää evakkotien 

kulkeneet, heidän jälkeläisenä ja kaikki muutkin suomen historian vaiheista 

kiinnostuneet. Evakkovaelluksen avaa tapahtuman suojelija valtioneuvos, 

evakkolapsi Riitta Uosukainen Somerniemen urheilukentällä kello 11.00. 

Vaelluksen viiden kilometrin reitti kulkee sorateitä Somerniemen kesätorille. 

Vaellus päättyy Somerniemen kirkolla kenttähartauteen, sillä kirkko oli 

sotavuosina evakoille turvan ja lohdun antaja. Järjestelyistä vastaavat 

Someron karjalaiset ry. yhteistyössä Evakkolapset ry:n kanssa. Lisätietoja 

www.evakkovaellus.fi  

   MIELENKIINTOINEN KIRJA UUTUUS 

Jokaisella meistä on oma suku. Se voi olla tuttu 

ja läheinen tai sitten siitä ei tiedä paljon mitään. 

Se voi olla pieni tai suuri, hauska tai joskus 

rasittavakin…                                                

Viime vuonna ilmestynyt kirja, Sukuseikkailu on 

tehty lapsille ja miksei jo vähän isommillekin. 

Innostaa tutkimaan sukua. Lisätietoja kirjasta 

löydät www.lastenkeskus.fi ja sivuilta voit 

tulostaa esim. hienon riikinkukonpyrstön mihin 

voi kirjata sukua.  

 

     

http://www.evakkovaellus.fi/
http://www.lastenkeskus.fi/


Kanneljärven pitäjäjuhla on Salossa sunnuntaina 10.6.2012. Juhlat 

kokoavat runsaan joukon pitäjän eri kylistä väkeä yhteen. Tilaisuus alkaa 
pienellä hartaustuokiolla ja sen päätteeksi soivat Kanneljärven kirkon kellot. 
Niiden soidessa lähtevät kukkaseppeleet Karjalaan jääneiden vainajien ja  
Sankarivainajien muistomerkeille. Ennen juhlatilaisuuden alkua jää aikaa 
kahvitteluun ja haastamiseen. Juhla koostuu mukaansatempaavasta 
ohjelmasta. On musiikkia, tarinaa ja juhlapuhe. Tilaisuudessa on myynnissä 
Kanneljärvestä kertovat kirjat, näköispainos vuonna 1957 ilmestyneestä 
Kanneljärvi I ja Kanneljärvi II. Uusikirkko-Kanneljärvi lehti ilmestyy 
pitäjäjuhliin. Tähän lehteen ehtii vielä sinun kirjoituksia.  Myytävänä on myös 
Kanneljärvestä kertova DVD. Näihin lisätietoja ja muuta Kanneljärveen 

liittyvää löytyy www.kanneljarvi.fi.  
 
 
 
Hämeenkoskella 19.9.2010 valittu Launiaisten Sukuseura ry:n hallitus 

 
Tehtävä Nimi / Osoite                                           Puhelin / Sähköposti 

Puheenjohtaja Keidi Lahtinen 040-554 4953 

          Tupatie 3 as 17 keidi.lahtinen@pp.inet.fi   
 21500 PIIKKIÖ  

Varapuheenjohtaja Olli Mustonen 044-727 2663 

 Sepetlahdentie 10 C 67 olli.mustonen3@luukku.com  
 02230 ESPOO  

Sihteeri Sinikka Lahtinen 040-565 8445 

 Mahlakuja 6 sinikka.lahtinen1@gmail.com     
 21450 TARVASJOKI  

Rahastonhoitaja Arja Väyrynen 040-705 4659 

 Ketomäenpolku 1 B 16 arja.vayrynen@hotmail.com  
 24260 SALO  

Hallituksen jäsen Aija Mikkilä 02-734 6606 

 Koivukuja 1 040-827 0476 

 25360 PERTTELI aija.mikkila@op.fi  
Hallituksen jäsen Virpi Antin 040-546 7111 

 Suvikummunrinne 2B 8 virpi.antin@welho.com  
 02120 ESPOO  

Hallituksen jäsen Marko Peippo  

 Raukkalantie 297 markopeippo@hotmail.com  
 21420 LIETO  

Sukututkimus Timo Launiainen 040-715 6040 

 Kirjurinkuja 1 G 107        timolauniainen@yahoo.com  
 02600 ESPOO  

Jäsenrekisterin ylläpito     Teija Launiainen 040-728 8749 

 Apollonkatu 10 teija.launiainen@saimia.fi   
 53850 LAPPEENRANTA  

 
 


