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Hyvää joulua ja onnea uudelle vuodelle 2015!

Lehtisen sivuilta löytyy muutama rivi tulevasta sukukirjastamme.

Valtakunnalliset Sukututkimuspäivät 2015
38. Valtakunnalliset Sukututkimuspäivät pidetään Salossa 13.-15.3.2015.
Järjestelyistä vastaavat Suomen Sukututkimusseura ja Salon Seudun
Sukututkijat ry, joka juhlii samalla 30-vuotista toimintaansa.
Tapahtumapaikkana on Salon keskustan tuntumassa sijaitseva Astrumkeskus Salorankatu 5-7.

Ennakkotietoa ohjelmasta
Perjantaina 13.3.2015 pidettävän seminaarin teemana on "Varsinais-Suomen
ruukit suku- ja henkilöhistorian valossa".
Lauantaina 14.3.2015 ja sunnuntaina 15.3.2015 kuultavan luento-ohjelman
teema on "Kartanoelämää Kuninkaantie varrella".
SUNNUNTAI 15.3.2015 ohjelmasta pari poimittua:
Salora-sali
10.30-11.30 Salon seudun sukututkijat / Tuula Virsu, Karjalaiset Salon
seudulla
12.30-14.00 FK Päivi Ylimaa-Häyrinen, Kuinka aloitan sukututkimuksen
Kaikkiaan kolmen päivän aikana on valtaisa määrä luentoja ja esitelmiä,
opastetut kierrokset Kosken kartanomiljööseen sekä kirkkoon ja Wiurilan
kartanomuseoon sekä Halikon kirkkoon ja iltajuhla Wiurilan
kartanoravintolassa. Tarkat tiedot päivien tapahtumista hintatietoineen löydät:
www.sssry.fi tai www.genealogia.fi.

Launiaisten Sukuseura ry.
Sukuseuran tiedotuslehtinen tulee nyt aiemmasta aikataulusta poiketen.
Tämä liittyy valmisteilla olevaan Launiaisista kertovaan sukukirjaan.
Maksamalla jäsenmaksusi eräpäivään mennessä saamme kirjan työn alle.
Vuoden 2015 sukutapaamisesta ei ole vielä tehty päätöstä. Katsomme miten
kirja edistyy ja tiedotamme siitä sitten jäsenistölle.
Sukuseuramme jäsenmäärä on nyt 96 varsinaista jäsentä ja kaksi
nuorisojäsentä. Seuran varsinaisen jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat
liittyä sukuseuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla
ei ole äänioikeutta sukuseuran kokouksissa. Sukuseura joustaa jos nuori
asuu kotona tai opiskelee, hän on vapaa jäsenmaksuista täytettyään 18
vuotta. Edellisessä lehtisessä toivoimme jäsenhankintaa lähipiiristäsi, tulos oli
aika laiha. Samoin edellisessä lehtisessä oli tunnistettavia kuvia. Kuviin ei
tullut tietoja, mutta tiedonjano ei ole sammunut niiden suhteen. Uskoisin, että
teillä muillakin on kuvia joiden alkuperästä ei ole tietoja. Toivoisin, että toisitte
niitä sukutapaamisiin tai sähköpostin välityksellä jakaisitte niitä
tunnistettaviksi. Kanneljärvi-säätiö ilmaisi myös kiinnostuksensa näihin tosi
vanhoihin kuviin. Joka tapauksessa tiedämme niiden liittyvän Kanneljärveen.
Olen monesti mainostanut kuinka uteliaita me olemme hallituksessa. Sukuun
syntyneistä vauvoista olemme iloksemme muutamista saaneet tiedot.
Otamme vastaan jälkikäteenkin tietoja. Lapsen tai nuoren ilmoittaminen
nuorisojäseneksi ei sido häntä automaattisesti varsinaiseksi jäseneksi. Hän
päättää sen sitten itse täytettyään 18 vuotta.
Teistä ovat varmasti useammat tehneet sukututkimusta ”sukuun naidusta”.
Niitä voitaisiin julkaista tässä lehtisessä. Suvun vielä asuessa Kuuterselässä
useimmiten sen toisenkin sukujuuret johtaa Sigfredin jälkeläisiin. Omalta
osaltani olen tiennyt mummoni Ida Launiaisen os. Määttäsen isoisän juurien
juontavan Launiaisiin, mutta nyt on selvinnyt, että myös hänen isoäidin juuret
juontavat Launiaisiin. Sukututkimuksen alkuun on tarjolla lukuisia kursseja ja
kirjoja mistä voi ammentaa ohjeita. Kannattaa myös ottaa selville, jos sukua
on jo tutkittu.
Keidi Lahtinen

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.

Ida Launiainen s. 20.9.1891 muistelee Kuuterselän joulujaan.
Ensimmäinen näkemäni joulukuusi oli kansakoululla. Kun koulu loppui joulun
aluspäivinä, niin siellä oli joulukuusi. Varhaisimpien joulukuusien koristelua en
muista. Siitä alkoi tapa tuoda joulukuusi kotiin. Muutaman vuoden perästä oli
joka torpassa jouluaattona kuusi tuvan nurkassa. Nuoret hiihtivät ”henk suis
hampahis” aaton aattona pitkin metsiä, kuka kauniimman kuusen olisi saanut
kotiinsa viedä.
Jos oli suuri huone, niin kuusi laitettiin hyvin etäälle seinästä, melkein
keskilattialle. Tämäkin oli sellainen asia, että täytyi katsoa mihin se oikein
sopii, kun oli huonekaluja ja huonekasveja ahdinkoon asti. Se laitetaan nyt
kuusenjalkaan, mutta kun asia oli vielä nuori niin nuorasta vaan lakeen
riippumaan. Lapset koristivat kuusen paperisuikaleilla ja lipuilla. Muistan kun
isä laittoi useampaan osaan sellaisen suuren kynttilän, mikä maksoi viisi
kopekkaa ja niitä laitettiin kuuseen.
Vuonna 1907 annettiin minun kotonani joululahjoja. Veljeni Ville oli laittanut
isän pitkän turkin nurinpäin päällensä ja vanhan suuren karvahatun päähänsä
ettei näkynyt naamaa ollenkaan, silmien kohdalle oli leikannut reiät. Pellavista
laitettu parta peitti leuan ja suunkin osillaan. Vielä suuret huopatossut jalkaan
ja äijän kokkakeppi käteen, niin oli kuin ilmetty joulupukki millaisena hänet
kuvissa nähtiin. Kun vielä muutti äänensä, matkien äijän ääntä, niin ei me
tunnettu.
Pottilohkoa paistettiin aina joulupäivänä. Se piti olla aina valmista, kun
kirkkomiehet tulivat kirkosta kotiin. Tätä syötiin muulloinkin, eikä vaan jouluna.
Sitten oli paatakkaa, mikä ei saanut puuttua joulupöydästä. Sitä ei syöty
muulloin kuin jouluna ja pääsiäisenä sekä häissä ja hautajaisissa. Paatakkaa
laitettiin useammalle tassille pöytään ja siihen toppasi pullapalastaan niin
usea kuin sopi vaan. Jouluksi tehtiin tavallista kaljaa maltaista. Ja jos kellä oli
maitoa siihen aikaan, niin tehtiin kokkelipiimää. Silloin eivät lehmät paljon
talviaikana lypsäneet.
Linnuille varattiin jouluksi kauralyhde, toiset kaksikin. Ne laitettiin jonkun
seipäännenään, jos pihassa ei ollut puita tai aitaa. Laitettiin niin, että tuvan
ikkunasta voivat lapset seurata lintujen syömistä. Lehmille paloiteltiin
koppaan leivänpaloja ja vietiin jouluaattona lehmille. Olkia levitettiin paksulti
alle, vaikka muulloin makasivat hakovuoteella.
Meillä oli kotona jouluoljet lattialla. Oljet tuotiin aattoiltana, kun väki oli
enempiosa saunassa. Ne olivat ruisolkia, riihessä puituja, suoria olkia. Ne
levitettiin kuin riihessä puitavat viljat ei kumminkaan niin paksulti. Ei rakoa
missään ihan tiukasti kiinni toisissaan.
Kopioitu Kansanrunousarkistosta
paatakka=siirappi
nuora=naru
laki=katto

SUKU KOKOONTUI 21.9.2014 HYVÄN OLON KESKUS EPITIHIAAN TURKUUN

Vuosikokoukseen ja tapaamiseen
osallistui kaikkiaan 66 henkilöä,
ikähaarukassa 92-vuotiaasta pieniin
neljän vanhoihin vunukoihin.

Vuosikokouksen
puheenjohtajana Ritva Jalonen ja
sihteerinä Sinikka Lahtinen.

Selailtavaa löytyi kuvakansioita,
lehtileikekirjat, Kanneljärvi –lehtiä,
Kanneljärvi kirjat ja kyläselostuksia
ja muistelmia. Pirkko Lindbergin
tekemä Kuuterselän kyläkartta
taloineen ja asukkaineen vuoden
1939 mukaan. Kuvassa sisarukset
Marjatta Koli ja Raija Launiainen.

Anni Launiainen arvuuttelemassa
arpajaisvoittoja. Anni ja Elsa nostivat
päävoittoon oikeuttavan arvan, samoin
maalaukseen Kanneljärven kirkosta.
Onnea olivat myös avittamassa Sirpa Tikka
ja Sinikka Lahtinen. Sisustustaulun
Kuuterselän järvestä voitti Harri Mikkilä

Alhaalla vasemmalla veljekset Olavi ja
Arvo Launiainen ja Olavin tytär Soile.
Lapsille oli varattuna värityskirja ja pelejä,
Heta Launiainen 4 v. värittämässä.

kuvat Arja Väyrynen

300 vuotta Launiaisia kirjasta
Kuuterselän Osuuskassa
1920-luvun alussa olivat Kuuterselässä monet entiset ansiomahdollisuudet
loppuneet. Paikkakunnalla oli havaittavissa elpyvää harrastusta maataloutta
kohtaan, uudisviljelyksiin oli mahdollisuuksia, samoin muihinkin uudistuksiin.
Osuuskassalla näytti olevan tulokselliset toimintamahdollisuudet.
Maanviljelijä, kansanedustaja Simson Pilkan ym. aloitteesta pidettiin kassan
perustava kokous 14.9.1921 tarkastaja S. Suomalaisen opastuksella.
Perustamisasiakirjan allekirjoitti 21 maanviljelijää. Kassan toimipiiriksi tuli
laaja Kuuterselän kylä ja kassan ensimmäiseen hallitukseen valittiin kassaa
perustamassa olleet Simson Pilkka, Joonas Launiainen, Mikko Pullinen,
Johannes Harju ja Joel Määttänen, varalle Kustaa Harju, Herman Harju ja
Kustaa Vesterinen.
Martat
Yhdistyksemme järjesti myös juhlia ja iltamia. Kuukausikokouksia pidettiin
joka kuun ensimmäisenä maanantaina. Talvisin tehtiin käsitöitä, jotka sitten
myytiin myyjäisissä huutokaupalla. Äitienpäivien ja hengellisten juhlien
järjestelyyn martat myös osallistuivat.
Näin jatkui marttatoimintamme vuodesta vuoteen, kunnes tuli vuosi 1939.
Sotilaita tuli kyläämme täyttäen kotimme ja tanhuamme. Empimättä martat
perustivat kanttiinin yhdessä lottien kanssa, jossa sotapojillemme tarjottiin
virvokkeita, kukin vuorollaan. Tämä olikin viimeinen rauhan vuosien toiminta,
alkoi evakkotaival. Surumielisenä torkkui yhdistyksemmekin talvisodan
ankeina aikoina.
Salon Seudun Sanomat 28.7.1956 ja 4.8.1956
Maanviljelijä Joonas Vesterinen Kuusjoelta kävi kuukauden alussa
synnyinseudullaan
Poispyyhkäisty kyläaukea
Koko varsinainen Kuuterselän kyläaukea oli kokonaan kuin poispyyhkäisty.
Yrjö Vesterisen jatkosodan aikana rakentama asunto oli asuttuna, Ollimäellä
oli samoin Kaurasen asuinrakennus eikä sielläkään ollut muuta jälkeä
minkäänlaisesta asutuksesta. Tiirikkalan päässä oli Toivo Vesterisen
väliaikainen tupa asuttuna, samoin Taavetti Harjun ja Joonas Launiaisen
rakennukset kokonaan, mutta ei mitään muuta. Liikolan puolella olevat
kivinavetat olivat kaikki raunioina. Muanmäen alla olevat Emil, Eino ja Augusti
Harjun rakennukset olivat paikoillaan samoin Kustaa Launiaisen, kaikki nämä
asuttuina. Lehmiä näkyi jokaisen tarhassa ja vuohia vähän kaikkialla.
Alakylässä olivat Mikko Pullisen asunto ja Salomon Vesterisen rakennukset
kaikki jäljellä sekä asuttuina.

ESILÄISII
SIGFRED JACOBINP. 1701 – 4.5.1783
MATTS SIGFREDINP. 1734 -8.5.1799

8 lasta
13 lasta

MOOSES MATTSINP. 10.11.1787 -30.3.1842

9 lasta

ESAIAS MOOSEKSENP. 17.4.1840-18.7.1917

10 lasta

Esaiaksen lapsista neljä eli aikuisiksi, kuusi lapsista menehtyi muutaman
vuoden ikäisinä.
Ulla s. 1.11.1878
Vilhelm s. 20.3.1876, k. 11.5.1901. Vihitty 6.11.1898 Maijastiina Määttäsen
s. 31.3.1878 kanssa. Heidän lapset Johannes s. 6.8.1899, k. 16.3.1900 ja
Toivo s. 23.4.1901, k. 12.12.1901
Herman s. 10.12.1889
Joonas s.16.8.1892
Esiläisii Herman ja Ida Launiainen
Herman syntyi 10.12.1889 Kanneljärven Kuuterselässä. Hän on Sigfredin
vanhimman pojan, Mattsin s. 1734 jälkeläisiä. Ida syntyi 20.9.1891. Ida ja
Herman vihittiin 16.10.1910. Idan äiti oli Maijastiina Reiman s. 12.5.1869 ja
isä oli kauppias Henteri Adamin poika Määttänen s. 16.9.1867. Adamin äiti oli
Valpuri Launiainen, Valpurin isä oli Sigfredin poika Hendric s. 13.2.1747.
Äitikin oli väärän koivun takkaa Launiainen.
Ida oli käynyt kaksi luokka kansakoulua ja Kanneljärven kansanopiston
lukuvuotena 1908-1909. Toimi aktiivisena raittius- ja kansalaisseuroissa sekä
Kuuterselän martojen toiminnassa. Hän kirjoitti paljon ja niistä viimeisimmät
ovat säilyneet nykypäiviin.
Suomen itsenäisyys johti vapaussotaan joka vaikutti äitiin sekä isään. EteläSuomi joutui venäläisten sotilaitten ja Suomen punaisten hallintaan. Punaiset
vangitsivat valkoisiksi epäilemiään miehiä. Isänkin punaiset vievät, mutta
hänellä sattui olemaan hiukan ruplia mukana ja venäläinen upseeri, joka oli
ahne rahalle, päästi isän pois. Äitini joutui tekemisiin punikkien kanssa kun
punikit tulivat ottamaan kaupasta tavaraa ja maksuksi antoivat kuitin ja
lupasivat maksaa. Äiti epäili heidän maksamistaan ja eräs punikeista piti
kiväärin pistintä äidin kaulalla ja sanoi kiukkuisena ”pidä ämmä suusi kiinni”.
Myöhemmin mentyäni Turkuun töihin ja hankittuani itselleni Fiatin, isä pyysi
usein ajeluttamaan sukulaistemme luokse. Hänen huolenaan oli, että yhteys
sukulaisiin katoaa, ellei niissä käy.

Kuuterselän kyläkartta taloineen ja asukkaineen
Pirkko Lindberg on työstänyt alla olevan upean kartan Kuuterselän kylästä.
Asukkaat on kerätty vuoden 1939 tilanteesta. Kartassa kuvia rakennuksista ja
kylämme maamerkistä suuresta tammesta. Kuva Juha Hyytiä

Perinnepirtti
Salon karjalainen perinneyhdistys r.y.
Yhdistys on toiminut rekisteröitynä v. 1997, ja sitä ennen rekisteröimättömänä
useita vuosia. Yhdistys on perustettu jatkamaan kotiseutuneuvos Esko Pajun
jo vuonna 1944 aloittaman perinteen tallennustyötä.
Perinneyhdistys toimii kokonaan lahjoitusten ja avustusten varassa, mm.
Uusikirkko-seura, Uusikirkko-säätiö ja Kanneljärvi-säätiö ovat avustaneet
toimintaa. Tietokoneet on saatu lahjoituksina, ja osan kameroista ja muista
laitteista jäsenet ovat ostaneet omalla kustannuksellaan. Pääasiassa
perinteen tallennusta tehdään talkoovoimin. Uusia jäseniä yhdistykseen
toivotaan ikään, säätyyn, heimoon ym. katsomatta.
Kerättyä materiaalia on saatu järjestettyä Lounais-Suomen Maaseudun
Kehittämisyhdistyksen avustuksella niin, että perinnettä on luetteloituna
satoja C-kasetteja, videoita ja valokuvakansioita, kirjoja ym. Materiaalia on
hyvin paljon Uudeltakirkolta, mutta myös yleisesti karjalaisuuteen liittyvää
sekä Esko Pajun henkilökohtaiseen elämään liittyvää materiaalia.
Perinnepirtistä löytyy myös mm. Meeri Salon Kirstinälän kylän taloista
maalaamat taulut.
Tervetuloa tutustumaan Perinnepirttiin
Toivotamme lämpimästi historiasta, perinteistä ja karjalaisuudesta
kiinnostuneet opiskelijat, tutkijat tai muuten vain kiinnostuneet perehtymään ja
tutustumaan laajaan materiaaliin. Salon karjalainen perinneyhdistys r.y:llä on
osakehuoneisto Salossa, jossa materiaalia säilytetään; kyseessä on ns.
Perinnepirtti.
Yhteystiedot:
Perinnepirtin osoite: Rummunlyöjänkatu 22 A, Salo
Yhdistyksen puheenjohtaja: Merja Leppälahti (meleppa@utu.fi, postin
otsikkokenttään sana perinnepirtti)
Perinnepirtin kokoustilan varaukset ja Perinnepirtin aineistot: yhteyshenkilö
Tuula Heino, puhelin 040-7275684.

Perinnepirtissä on kansio mihin on lueteltu kaikki aineisto sitä tutkien löytää
hyllystä itseä kiinnostavan aineiston. Videot ovat vhs-kasetteja ja niitä pystyy
katsomaan perinnepirtissä. Aineistoa voi myös lainata kotiin. Päivä ei riitä
kaikkea katsomaan, niin monipuolisesti siellä on aineistoa. Esittelyssä on
mainittu Uusikirkko, mutta Kanneljärvestä löytyy lehtileikkeitä, valokuvia ja
muuta materiaalia useampi kansio.
Vastaan mielelläni Perinnepirttiin liittyviin kysymyksiin samoin jos haluat liittyä
jäseneksi yhdistykseen.
Keidi

Tulevia tapahtumia:
Kanneljärven pitäjäjuhla sunnuntaina 7.6.2015 Salossa.
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 sinunkin kirjoituksiasi. Myytävänä on myös
Kanneljärvestä kertova DVD. Näihin lisätietoja ja muuta Kanneljärveen
liittyvää löytyy www.kanneljarvi.fi. Samaiselle sivulle on tulossa tietoja
kotiseutumatkasta Kanneljärvelle kesällä 2015.

Karjalaiset kesäjuhlat järjestetään kaksipäiväisenä tapahtumana
13.-14.6.2015 Hyvinkäällä.
67. Karjalaiset kesäjuhlat
Kesäjuhlat järjestää Karjalan Liitto yhteistyössä Uudenmaan
Karjalaisseurojen piirin ja Karjalaisen Nuorisoliiton kanssa. Hyvinkään
kaupunki on myös järjestelyissä mukana ja antaa omenapuiden kukkiessa
hyvät mahdollisuudet järjestää Karjalan Liiton 67. Karjalaiset kesäjuhlat
Uudenmaan ”karjalaisimmassa” kaupungissa.
Karjalaisille kesäjuhlille juhlimaan ovat tervetulleita kaikki karjalaiset ja
karjalaisuuden ystävät, nuoret, vanhat ja keski-ikäiset, miehet ja naiset.
Kaikille löytyy ohjelmaa, ajanvietettä ja karjalaista ruokaa!

Tuutha siekii Hyvinkääl!
Tervetuloa Siuntioon 15.8.2015 Porkkalan Evakkovaellukselle!
Vuoden 2015 Evakkovaellus Siuntiossa Järjestyksessään yhdeksäs
Evakkovaellus järjestetään lauantaina 15.8.2015 Siuntiossa. Tapahtumassa
muistetaan kaikkia sotiemme aikana evakkoon lähteneitä, mutta erityisesti

halutaan tuoda esille Porkkalan evakuointi syyskuussa 1944. Moskovan
välirauhan yksi ehto oli 925 neliökilometrin Porkkalan alueen vuokraaminen
Neuvostoliiton sotilastukikohdaksi 50 vuodeksi. Käsky evakuointiin annettiin
19.9.1944 ja evakuointi piti olla loppuun suoritettu illalla 28.9.1944.
Evakkovaellus lähtee vuokra-alueelle jääneen Sjundbyn kartanolinnan
pihalta, ylittää noin puolentoista kilometrin jälkeen vuokra-alueen rajan ja
päättyy Siuntion kirkonkylän laidalla sijaitsevaan Suitian linnaan. Vaelluksen
pituus on noin 8,5 km.

Turussa 21.9.2014 valittu Launiaisten Sukuseura ry:n hallitus
Tehtävä
Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Sihteeri

Rahastonhoitaja

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Sukututkimus

Jäsenrekisterin
ylläpito

Nimi / Osoite
Keidi Lahtinen
Tupatie 3 as 17
21500 PIIKKIÖ
Olli Mustonen
Sepetlahdentie 10 C 67
02230 ESPOO
Sinikka Lahtinen
Mahlakuja 6
21450 TARVASJOKI
Arja Väyrynen
Ketomäenpolku 1 B 16
24260 SALO
Aija Mikkilä
Koivukuja 1
25360 PERTTELI
Virpi Antin
Suvikummunrinne 2B 8
02120 ESPOO
Markku Launiainen
Viskarinpolku 9 C 29
20210 TURKU
Timo Launiainen
Kirjurinkuja 1 G 107
02600 ESPOO
Teija Launiainen
Apollonkatu 10
53850 LAPPEENRANTA

Puhelin / Sähköposti

040-554 4953
keidi.lahtinen@pp.inet.fi
044-727 2663
olli.mustonen3@luukku.com
040-565 8445
sinikka.lahtinen1@gmail.com
040- 705 4659
arja.vayrynen@hotmail.com
02-734 6606
040-827 0476
aija.mikkila@hotmail.com
040-546 7111
virpi.antin@welho.com
040-556 1049
launiainenmarkku@gmail.com
040-715 6040
timolauniainen@yahoo.com
040-728 8749
teija.launiainen@saimia.fi

Olethan muistanut ilmoittaa seurallemme muutoksia henkilö-, osoite- ja
sähköpostitiedoistasi? Erityisesti nyt tarkan euron aikana olisimme kiitollisia
sähköpostiosoitteista. Muista myös ilmoittaa sen muuttumisesta.

LAUNIAINEN
Launiaisten Sukuseura ry.
Tupatie 3 as 17
21500 PIIKKIÖ
toimittanut
Keidi Lahtinen

