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Suku kokoontuu sunnuntaina 6.8.2017 Kiikalaan Lounaismaan
Osuuspankin Kolopirttiin Lasikyläntie 320 Kiikala. Varaa jo päivä kalenterista
kesäpäivän viettoon suvun kanssa.

Sukuseurallamme on nyt oma tunnus. Tunnuksen on ideoinut ja
työstänyt Kati Launiainen. Suuret kiitokset Katille!
Katin saatesanat: ”Launiaisten Sukuseuran tunnuksessa näkyy vaikutteita
Kanneljärven vaakunan väreistä sekä kalastuskoukun kivikautisesta
esimuodosta ”launista”, jollaisia on löytynyt mm. Karjalan alueelta. Tyyliini
kuuluva käsin piirretty tunnus viestii ihmisläheistä tunnelmaa, joka kuvastaa
hyvin Launiaisten Sukuseuran lämmintä ilmapiiriä. Mukava, välitön,
ihmisläheinen ja aktiivinen sukuseura: Launiaisten Sukuseura.”

Launiaisten Sukuseura ry
Alkoi toinen vuosi sukukirjamme valmistumisesta. Aika vähän on tullut
tietoomme korjauksia tai lisäyksiä. Ja aika vähän on kirjoja jäljellä, viisi
kappaletta. Timo Launiainen kerää edelleen sukuun liittyvää henkilötietoa.
Sukuseura on kiinnostunut sukuun syntyneistä, että saisimme muistaa heitä
pikkusukilla.
Sukuseuran jäsenmäärä on nyt 95 ja ainoastaan yksi nuorisojäsen. Heitä
toivoisimme lisää, jospa he näin juurtuisivat sukuun paremmin. Samoin
varsinaisia jäseniä lisää, joten kertokaapa sukuseurasta läheisillenne.
Edelleen olemme kiinnostuneita sukuun ja karjalaan liittyvistä tarinoista ja
valokuvista, niitä voidaan käyttää Launiainen tiedotuslehtisessä. Kotisivut
ovat myös oiva paikka muisteloillesi ja kuvillesi.
Tämän lehtisen lehtileikkeistä kootut kertomukset on Sinikka Penttala o.s.
Launiainen (12.1.1921-13.3.2016) aikanaan ottanut talteen.
Sääntömääräisen vuosikokouksen 17.4.2016 pöytäkirja liitteenä lehtisen
välissä.
Painotan, että kotisivuille toivotaan teidän kaikkien kirjoituksia, muisteluita,
kuvia. Jos sinulla ei ole nettiä, laita paperisena, hallituksen yhteystiedot ovat
tässä lehtisessä. Launiaisten tiedotuslehtinen on myös tarkoitettu teidän
kaikkien kirjoituksille ja tiedottamiseen.
Keidi Lahtinen

Tutustu Suomi100-sivustoon
Pitkin vuotta jatkuva Suomi100-juhlinta on valtioneuvoston kanslian
organisoima hanke. Suomi100-hankkeeseen on ilmoittautunut mukaan jo
tuhansia tapahtumia. Niihin voi tutustua Suomi100-verkkosivuilla,
http://suomifinland100.fi.

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.

Suku kokoontuu sunnuntaina 6.8.2017 Kiikalaan Lounaismaan
Osuuspankin Kolopirttiin. Sen olemme varanneet koko päiväksi. Olemme
olleet vuonna 2003 siellä. Paikka on sopiva kesäpäivän viettoon. Saunomme,
uimme ja vietämme aikaa
luonnonhelmassa. Ja totta kai
ruokailemme ja juomme
kohvia. Kaikesta kerromme
tarkemmin lähempänä
ajankohtaa. Varaa jo
kalenteristasi tämä päivä
sukutapaamiseen.

Sukutapaamisessa kyseltiin onko sukupuukorttia myynnissä? Hallituksessa
päätettiin sen myymisestä 5 euron hintaan, postin kautta lisäksi lähetyskulut.

KUVASATOA VUOSIKOKOUKSESTA JA SUKUTAPAAMISESTA
KANNELJÄRVEN OPISTOLLA LOHJALLA 17.4.2016

Kanneljärven opiston juhlasalia koristi maalaus Kanneljärven Opistosta,
kirkosta ja opiston oppilaista. Ja kuva tämän päivän opiskelusta Lohjalla.

Vuosikokouksen puheenjohtajana Ritva Jalonen, sihteerinä Sinikka Lahtinen
ja Arja Väyrynen esitteli tilikertomuksen ja luki tilintarkastajien lausunnon.

Sukuseuralle kerättiin varoja myyjäisillä. Paula Ullakko, Tuula Heino, Terttu
Merivirta ja Raija Launiainen sekä takana Seija Sompi ja Erkki Vesterinen.
Myyjäisistä kertyi 214 euroa.

Kirpputoripöydän ympärillä Pirkko Lindberg, Anni ja Elsa sekä Pirjo ja Matti
Launianen ja Aune Holopainen. Kirpputori tuotti 50,30 euroa. Lisäksi
perinteiset arpajaiset tuottivat 164 euroa. Näistä vielä kiitokset.

Arvo Launiaisen 90-vuotispäivät
olivat tulossa 22.4. ja lauloimme
hänelle onnittelulaulun.

Taisto Kauranen ja Aune Holopainen,
Aune voitti arpajaisten päävoiton.

Maj-Lis ja Olli Mustonen presidenttiparin
vieraina itsenäisyyspäivän juhlissa
6.12.2016. Lienee ensimmäinen kerta, kun
näissä juhlissa nähtiin Kanneljärven
kansallispuku.

Osia Kauppaneuvos Arvo V. Vesterisen juhlapuheesta Kanneljärven
pitäjäjuhlassa vuonna 1980. Kopioitu Karjala lehdestä 26.6.1980.

Kanneljärveläinen älä unohda juuriasi
Nykyiselle sukupolvelle evakkoon joutuminen, Karjalan, synnyinseudun ja
kodin jättäminen, on ollut järkyttävä ja ainutkertainen kokemus. Luonnollisesti
meistä tuntuu siltä, että kenenkään toisen osana ei ole ollut kokea tällaista
kohtaloa. Kuitenkin karjalaisten vuosituhantisessa historiassa esi-isämme
ovat lähteneet evakkoon satoja kertoja, meidän sukupolvemme ei suinkaan
ole ollut ensimmäinen lähtijä. Me olemme olleet synnyinseudultamme poissa
vain 35-40 vuotta. Aikaisemmat sukupolvet ovat saattaneet olla kannakselta
evakossa satoja vuosia. Heidän jälkeläisensä ovat palanneet sitkeästi
takaisin isiensä maille.
Esi-isiemme historian tutkiminen – juurien etsiminen – auttaa meitä
ymmärtämään paremmin myöskin omaa kohtaloamme. Sitä paitsi se on hyvin
mielenkiintoista.
Viikinkien jäljissä Karjalan kukoistukseen
Tiedetään, että Ruotsin itärannikolta lähteneet viikingit purjehtivat kevyillä
pursillaan 800-900-luvulla Suomenlahtea pitkin, Karjalan kannaksella maissa
käyden, Suomenlahden perukkaan, sieltä jokea pitkin Laatokalle, edelleen
Olhavanjokea Ilmajärvelle sekä Volgalle. Idän rikkaudet ja Karjalan valtavat
turkisalueet kiinnostivat viikinkejä. Karjalaiset olivat kauppatien varressa ja
pystyivät hankkimaan turkiksia. Syntyi Gotlannin ja Novgorodin välinen
kauppaliikenne 1000-luvun alussa. Se oli vaurauden ja sivistyksen tuoja
karjalaisille. Turkiskauppa kehitti mm. Novgorodin suureksi
kauppakeskukseksi.
Karjalaisten asuma-alueet
Muinaisen ”alkukarjalan” tiedetään sijainneen Laatokan kaakkoispuolella,
josta asutus on levinnyt sekä kannakselle että Laatokan ympäristöön.
Karjalaiset olivat ristiretkiä edeltävänä aikana noin 900-1200-luvuilla
itsenäisiä. Maine Karjalan turkisrikkauksista houkutteli, ei vain liikeystäviä
vaan myös valloittajia alueelle. Noin vuoden 1000 paikkeilla nousi PohjoisVenäjällä valtaan kuulu Novgorodin kaupunki. Sen katseet kohdistuivat heti
Kannaksen, Vuoksen ja Laatokan vesien maihin. Myös läntiset viikingit ja
saksalaiset kestit himoitsivat Karjalaa omakseen, eivätkä halunneet pitäytyä
yksinomaan kaupankäynnissä. Näin alkoi vuosisatainen idän ja lännen
välinen taistelu Karjalasta, joka on kestänyt meidän aikakautemme saakka.
Kanneljärviset ovat olleet tämän taistelukentän keskipisteessä lähes 1000
vuotta, vaikka kirjallisia tietoja heidän elämästään ja nimistään tunnetaankin
vain runsaan 500 vuoden takaa.

Pähkinäsaaren rauha 1323: Karjalan onnettomuus
Ruotsin kruunun ja Novgorodin kesken vuonna 1323 solmittu Pähkinäsaaren
rauha oli karjalaisille kohtalokas, sillä se jakoi siihen saakka yhtenäisenä
pysyneen Karjalan kahtia. Mm. Kanneljärven alue joutui silloin Ruotsin vallan
alle ja sitä kesti melkein 400 vuotta. Eli vuoden 1721 Uudenkaupungin
rauhaan saakka. Tällä jaolla oli valtava vaikutus, sillä läntisessä Karjalassa
tuli määrääväksi Ruotsin yhteiskuntajärjestys, roomalaiskatollinen uskonto,
Novgorodin valtapiirissä taas itäinen vaikutus ja pääasiallisesti
kreikkalaiskatollinen uskonto. Kahteen eri valtakunnaan jaetun Karjalan
asukkaat pantiin taistelemaan keskenään. Kumpikin puoli, Ruotsi ja
Novgorod, käytti karjalaisia etulinjansa puolustajina. Karjalaisten asumaaluetta tarvittiin aina, kun länsi pyrki laajentamaan vaikutuspiiriään itään, ja
päinvastoin, kun itä pyrki laajentumaan länteen. Näin alkoi Karjalan heimon
kohtalon tie, sotaisa ja levoton sijaiskärsijän asema, jota kesti melkein 600
vuotta. Kannas on aina ollut ensimmäinen taistelujen tanner, sieltä on kodit
hävitetty useammin kuin missään muualla Suomessa ja karjalaisten
kärsimyksillä on ostettu rauha maallemme ja turvattu kansamme toisten
heimojen ja jäsenten kehitys. Liioittelematta voidaankin sanoa, että ”Karjalan
heimon sydämen läpi ovat käyneet kaikki ne miekanpistot, jotka Ruotsi ja
Venäjä ovat antaneet toisilleen”.
Ruotsin 400-vuotiskaudesta lahjoitusmaaterroriin
Neljäsataa vuotta kestänyt ruotsalaiskausi päättyi vuonna 1721
Uudenkaupungin rauhaan. Julmien ruotsalaisvuosien jälkeen karjalaiset
saivat vaihteeksi kokea venäläisten hovileirien ja hovivaltojen piiskaniskut.
Eriasteiset virkamiehet, hopmarit, antmanit, voudit ja inspehtorit huolehtivat
siitä, että monilukuiset verot kannettiin varmasti ja heidän isäntiensä, sekä
omat taskunsa, pysyivät täysinä. Ja taskut täytti karjalainen talonpoika!
Useita vuosikymmeniä ennen vuotta 1917 vapaussotaa rinnakkaiselo
karjalaisten ja venäläisten kesken sujui kohtalaisen hyvin. Väkirikas,
rakentuva Pietarin kaupunki vaurastutti ostoillaan myös kanneljärveläisiä.
Pietariin voitiin myydä kaikki, mikä irti saatiin. Esimerkkinä seuraava luettelo
vuosisadan vaihteessa Kannakselta Pietariin viedyistä tavaroista:
koivuhalkoja, lankkuja, lautoja, pajunparkkia, graniittia (Nevan siltoihin),
marmoria ja rakennushiekkaa, tervaa, sysiä, muurahaisten munia, turkiksia,
riistaa ja kaikkia elintarvikkeita.
Kun kaikki edellä mainittu kaupankäynti Pietariin katkesi vuonna 1917, oli
karjalainen talonpoika neuvoton ja päivitteli, että ”mitä nyt tulee elämästä, kun
Venäjältä ei saa enää tuloja”?

Kanneljärveläisten sukulaisia kaukana Venäjällä
40 vuotta sitten, talvisodan aikana ja rauhanteon jälkeen kaikki karjalaiset,
450 000 ihmistä, siirtyivät synnyinseudultaan pois. Tällainen totaalinen
siirtyminen oli ainutlaatuista koko maailmassa ja myöskin karjalaisten
vuosisataisessa historiassa. Yleensä aina valtaosa paikallisesta väestöstä on
jäänyt kotiseudulleen.
Mutta me emme ole sittenkään ensimmäisiä evakkoja. Ensimmäiset evakot
lähtivät Kannakselta itään, Venäjälle, joskus 1500-1600-luvun vaihteessa.
Heidän jälkeläisiään asuu siellä nykyisinkin yli 100 000 henkeä. Moskovasta
noin 200 km Suomen suuntaan, Volga-joen varrella on Lihoslavlin kaupunki,
jonka ympäristössä on useita karjalaiskyliä. Asukkaat puhuvat
suomensukuista karjalan kieltä, jota meikäläisen on helpompi ymmärtää kuin
esim. viroa. Heidän passissaan on kansalaisuusmerkintä ”Suomalainen”.
Tuhatluvulta alkaen on todettu edestakaista vesiliikenteen kulkeneen
Suomenlahden – Laatokan – Olhavanjoen – Ilmajärven kautta edellä
mainituille alueille. Suomalaisasutusta on ollut koko reitin varrella ja
esimerkiksi kauppaa on voitu käydä suomenkielellä hyvin lähellä Moskovaa,
aina Kalin’in kaupunkiin saakka.
Arvattavasti siellä on meidän ”sukulaisiamme” vieläkin, sillä nimenomaan
1600-luvun alun verovoutien kirjoissa on monen kanneljärvisen perheen
kohdalla merkintä ”paennut Venäjälle”. Vuosien, tai kymmenien, kuluttua
monet ovat kirjojen mukaan palanneet takaisin, mutta useat ovat varmaan
jääneet silloisille rauhallisimmille alueille.
Sallikaa meidän muistella
Ulkopuoliset saattavat joskus hymyillä karjalaisille, kun me intomielisinä
muistelemme kotiseutujamme. Missään ei ole niin kauniita maisemia, niin
lämpöisiä kesiä, kalaisia vesiä, kuulaita kesäöitä, kuin synnyinseudullamme.
Kymmenien vuosien takaa katsottuna pienet asuinmökkimmekin näyttävät
vähintään kartanoilta. Tämä on inhimillistä, tämä meille sallittakoon.
Sille nuorisolle, joka ei Kanneljärveä muista, tai on vallan syntynyt täällä
kanta-Suomessa, sanoisin, että älkää unohtako juurianne, säilyttäkää niitä.
Säilyttäkää karjalaisten omaleimaisuus, säilyttäkää murteenne, vaalikaa sitä,
se on arvokas, ainutlaatuinen omaisuus.
Me vanhemmat muistelemme synnyinseutuamme Kanneljärveä, koska se ei
ollut mikä tahansa maanääri, vaan se oli kulttuurista ja tapahtumista rikas.
Kanneljärvi on muistoista rikas, tärkeä osa itseämme, sitä kannattaa ja sitä
pitää muistella.

Satakunnan Kansa-lehdestä 28.7.1996

Pullan historia kirjoittamatta
Kirjoista ei löydy ainuttakaan opusta pullan historiasta, leipäkirjoja kyllä on.
Alan opettajatkaan eivät pullaperinteemme historiaa tunne, eivätkä
leipuritkaan ole siihen paneutuneet, pulla vain on, on ollut jo ennenkin.
Nisupullaa Länsi-Suomesta
Läntisessä Suomessa pullaa on kutsuttu nisuksi, se leivotaan nisujauhoista.
Nisu on vanha läntinen sana, jonka kantasana ”nisä” viittaa maitoon, mutta on
merkinnyt myös makupalaa. Karjalassa vastaavasti on puhuttu vehnasesta ja
makiasta pulkasta, taikinasta on leivottu letvehnasia tai vehnasnuppuja.
Piiraat, ja varsinkin Viipurin rinkelit, ovat olleet itäisen Suomen erikoisherkku.
Nisu-leivän, vehnäleivän, ohje on ollut kuitenkin mukana jo vuonna 1849
ilmestyneessä keittokirjassa. Ohjeeseen kuului vain pari lusikallista sokeria,
joten ei se varsinainen pullaresepti vielä ollut, mutta sopi korppujen tekoon.
Karjalan makia pulkan ohje: Taikinanjuuri tehdään haaleaan maitoon ja
annetaan kohota. Mauksi pannaan suolaa, sokuria, munia ja sulattua voita.
Taikina alustetaan ja kun se on kohonnut, leivotaan se 3-säikeellä tikuttaen
letvehnasiksi tai sitten kierretään pitkästä vehnassäikeestä kierentäinen,
vehnasnuppu. Ne pannaan pelleille tai riehtilöille kohoamaan ja voidellaan
ennen uuniin panoa ja uunista otettua sokurvedellä tai -kohvilla.
Syödessä vehnasen päälle oli Karjalassa usein tapana sivellä paatakkaa
(siirappia). Muita Kannaksen vehnaksia ovat mm. rotinarinkel ja siitnikka eli
siitniekko. Ja monenlaisia rinkeleitä leivottiin myös.

Myö käytii koton Kuutseläs 6.-8.6.2016
Hannele Siiskonen ja Veli Koskinen laskivat seppeleen Kuuterselän
muistomerkille.

Muistimme kynttilöin edesmenneitä
läheisiämme. Meitä oli piskuinen
joukko, 14 kuuterselkäläistä ja
muutama Viipurin matkalainen.
Kaunis sää bonuksena
onnistuneelle kotiseutumatkalle.
Uutuutena kävimme Halilan
luostarissa. Kovin rakennetaan
uutta Kuuterselkään sekä
rakentamattomat kohdat
pusikoituvat.
Kuvat Hannele Siiskonen ja Sinikka Lahtinen

Jouko Launiainen lähetti
kevennyksen lehtiseemme.
”Launiaisen vaimo”, joka kuva on
ollut aikanaan 50- 60- luvulla
suomalaisessa vitsilehdessä.
Sain kuvan eräältä työtoverilta 70luvulla, mutta sen alkuperän hän oli
unohtanut.
Kuvaa on nyt viimeisimmin
(9.11.2015) käytetty nuorimman
poikani hääjuhlassa, jossa
totesin ”Pätee kyllä”.

Lehtileike Pirkko Lindbergin löytöjä. Jää arvoitukseksi, paljonko sakkoja
kerättiin?

Kanneljärvi sai oman vaakunan. Se esiteltiin pitäjäjuhlassa 2015.
Vaakunan selite:
"Sinisellä kilvellä alennettu
aaltokoroinen kaksoisvarras
päällikkeenään kannel paaluttain,
kaikki hopeaa."
Vaakunan on suunnitellut nykyisin
Saksassa asuva nuori graafikko
Susanna Koivunen,
jonka suku on Kanneljärven
Kirkonkylästä.

Uusikirkko-seura ja Kanneljärvi-säätiö tekevät yhdessä kerran vuodessa
kesäkuun alussa ilmestyvää lehteä Uusikirkko Kanneljärvi.
Lehti tarvitsee kirjoituksia ja kuvia 2017 lehteen.
Jos sinulla on Uuteenkirkkoon tai Kanneljärveen liittyviä kuvia, tarinoita,
suvun vaiheita, historiaa, niin lähetä alla olevaan osoitteeseen. Lehdessä voi
esittää myös kysymyksiä Uuteenkirkkoon ja Kanneljärveen liittyen tms.
Aineistot digitaalisessa muodossa. Sukuseura auttaa kirjoituksiasi sähköiseen
muotoon tarvittaessa.
Lähetä jutut lehden Kanneljärvi-vastaavalle:
Hannu Määttänen Turuntie 24 A 25 24240 Salo
e-mail: hannu.maattanen[at]kanneljarvi.fi, puhelin 0400 227 574
Kanneljärven historiateoksen Kanneljärvi I toinen painos on myynnissä. Hinta
35.- + postituskulut ja Kanneljärvi II kuvateos 20,- + postituskulut
Tilaukset Kanneljärvi-säätiön asiamieheltä:
Marjaana Lumme
Varvontie 48
25180 Pertteli
p.02-7348565

Kanneljärven pitäjäjuhla sunnuntaina 11.6.2017.
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. Pitäjäjuhlien pitopaikka ja muuta
Kanneljärveen liittyvää löytyy www.kanneljarvi.fi.

Suomi 100 vuotta
Karjalaiset kesäjuhlat Jyväskylässä 16.-18.6.2017

Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuonna Karjalaisia kesäjuhlia vietetään
Jyväskylässä 16.-18.6.2017. Juhlissa tuodaan esille karjalaisten ja karjalaisen
kulttuurin ja historian merkitystä 100-vuotiaassa Suomessa.
"Itsepäiset ja itsenäiset karjalaiset - Suomi 100 vuotta" on valittu Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan.
Vuoden 2017 kesäjuhlien tiedot täydentyvät myöhemmin.
Kesäjuhlat 2017 järjestetään Paviljongissa keskeisellä paikalla Jyväskylässä.
www.paviljonki.fi

Karjalaisen kansan messu nauhoitetaan televisioon
Yle televisio Karjalaisen kansan messun perjantaina 16.6.2017 kello 17.00
Jyväskylän Taulumäen kirkossa. TV-jumalanpalvelus esitetään televisiossa
juhannuksena 24.6.2017.

Lohjalla 17.4.2016 valittu Launiaisten Sukuseura ry:n hallitus
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Nimi / Osoite
Keidi Lahtinen
Tupatie 3 as 17
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Olli Mustonen
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02230 ESPOO
Sinikka Lahtinen
Mahlakuja 6
21450 TARVASJOKI
Arja Väyrynen
Ketomäenpolku 1 B 16
24260 SALO
Aija Mikkilä
Koivukuja 1
25360 PERTTELI
Päivi Sjöblom-Piira
Sukselantie 830-4
21530 PAIMIO
Markku Launiainen
Viskarinpolku 9 C 29
20210 TURKU
Timo Launiainen
Kirjurinkuja 1 G 107
02600 ESPOO
Teija Launiainen
Koverinkatu 6 B 17
53810 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
040-827 0476
aija.mikkila@hotmail.com
0400-729 711
paivi.sjoblom@luukku.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-, osoiteja sähköpostitiedoistasi? Erityisesti nyt tarkan euron aikana olisimme
kiitollisia sähköpostiosoitteista.
Muista myös ilmoittaa sen muuttumisesta.

