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SUKU KOKOONTUU 
Ilmaristen Matkailutilalla Väänteläntie 45 21350 Ilmarinen lauantaina 

17.8.2019. Paikka sijaitsee lähellä Turkua. Pitkämatkalaisilla mahdollisuus 

yöpyä Matkailutilalla, lisäksi löytyy ”Matkaparkki” asuntoautolle tai vaunulle. 

Varaa jo kalenteristasi tämä päivä suvun tapaamiseen. Lähempänä 

ajankohtaa laitamme kutsut. 

www.matkailutila.fi löydät 

paikasta kuvia ja lisätietoja. 

 
 
                                            
 
 
 
 
 

 
 
 

                                           
                                          Vuosi sitten sukuseuralle perustettu facebook                                        
                                                ryhmään on liittynyt 42 jäsentä. Sivuilla on                                           
                                                julkaistu kuvia ja kerrottu kuulumisia.    
                                                Liittyneissä on paljon nuoria mukana, mikä on 
iloinen asia. Hallituksessa pohdimme, mikä toisi heidät mukaan 
sukutapaamisiin ja toimimaan sukuseurassa.                                                                                                                         
 

Kanneljärven ja Säkkijärven pitäjäesittely                                  
keskiviikkona 13.2.2019 kello 18.00 Karjalatalolla Helsingissä Käpylänkuja 1.    
Esitykset 45 min, välissä on puolen tunnin kahvitauko.                                                 

Myös Kanneljärvi-tuotteita myynnissä 
                                      Tulkaahan mukaan! 

http://www.matkailutila.fi/


Launiaisten Sukuseura ry  
 
Kiitän saamastani jatkokaudesta sukuseuran puheenjohtajana. Tämä on 
kuudes kausi. Toivoisin, että jokainen miettisi uutta puheenjohtajaa 
sukuseuralle seuraaviksi vuosiksi. Lehtisestä löytyy edellisen toimikauden 
Toimintakertomus. Sukuseuran jäsenmäärä on nyt 93 varsinaista jäsentä eikä 
yhtään nuorisojäsentä. Jokainen voisi tehdä lähipiirissä sukuseuraa 
tunnetuksi. Hallitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia mitä 
sukutapaamisissa tuotaisiin esille. Vanhat esineet ovat mielenkiintoisia, 
tuokaa niitä edelleen nähtäväksi tapaamisiin. Sukupuuta ei ole ollut mukana 
tapaamisissa muutamaan vuoteen. Sukukirjasta löytyy sukua tauluina. 
Toistaiseksi sukuseuran hallitus pitää yllä jäsenrekisteriä. Muistathan 
ilmoittaa, mikäli yhteystietosi muuttuvat, sähköposti, osoite, puhelin.  
 
Launiaisista kertova kirja, 300 vuotta Launiaisia on myyty loppuun. Kirjaa 
löytyy luettavaksi Helsingistä Karjalatalon kirjastosta sekä Suomen 
Sukututkimusseuran kirjastosta, Salosta Salon Seudun Sukututkijat- 
kirjastosta ja Lappeenrannasta Lappeenrannan maakuntakirjastosta sekä 
Launiaisten Sukuseuralla on yksi kappale. Näiden lisäksi Kansallisarkiston 
kirjastossa Helsingissä. 
 
Timo Launiainen kerää edelleen sukuun liittyvää henkilötietoa, muutoksista 
sekä sukuun syntyneistä. Sukuseuran hallituskin on  
kiinnostunut sukuun syntyneistä, että saisimme muistaa  
heitä pikkusukilla ja 1-vuotiaana T-paidalla. 
 
Edelleen olemme kiinnostuneita sukuun ja karjalaan  
liittyvistä tarinoista ja valokuvista, niitä voidaan käyttää  
Launiainen tiedotuslehtisessä. Kotisivut ovat myös oiva 
paikka muisteloillesi ja kuvillesi. 

 
Keidi Launiainen 
 
 

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


Kanneljärven pitäjäjuhla sunnuntaina 9.6.2019 
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. Myytävänä on myös Kanneljärvestä kertova 
DVD. Pitäjäjuhlien pitopaikka ja muuta Kanneljärveen liittyvää löytyy 
www.kanneljarvi.fi.  

Uusikirkko - Kanneljärvi lehti tarvitsee kirjoituksia ja kuvia 2019 lehteen 
Eräänä teemana on evakkoon lähtö 75 vuotta sitten. Jutut lehteen 12.3.2019 
mennessä: Hannu Määttänen Turuntie 24 A 25  24240 Salo,                   
puhelin 0400-227574, hannu.maattanen@kanneljarvi.fi     

 
BUSSIMATKA KESÄISELLE KANNELJÄRVELLE 10.-12.6.2019 
Maanantaina kukkavihon lasku ja muistotilaisuus Kanneljärven Kirkon 
vieressä olevalla Muistomerkillä ja kukkavihon lasku Kuuterselän Taistelujen 
Muistomerkillä. (Menomatkalla ei käydä Viipurissa).                    
Tiistaina kiertoajeluita Kanneljärven eri kylissä, joissa aikaa kävellä. 
Tutustumisia entisen kotiseutumme nykytilaan. Keskiviikkona paluu 
Koiviston kautta, paluumatkalla Viipurissa ostosaikaa.  
 
Majoitus: Hotelli Gelios Terijoella, matkan hinta: 214 euroa jaetussa 2h 
huoneessa. Lisäksi ryhmäviisumi 76 euroa/hlö nettiversiona. Ilmoittautumiset: 
Saimaa Travel Oy Ratakatu 23, 53100 Lappeenranta Tuija Lempinen   
puh.05 5410113, tuija.lempinen@saimaatravel.fi.  Matkantunnus: 
"Kanneljärvi-säätiön matka" sitova ilmoittautuminen viimeistään 1.5.2019 
mennessä. Matkan järjestää Kanneljärvi-säätiö, matkanjohtajana Hannu 
Määttänen. Lisätietoja matkasta www.kanneljarvi.fi   
 

 

Talvisodan syttymisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 80 vuotta.  

Sinikka Penttala o.s. Launiainen kertoi, että aamulla alkoi rytinä. Tästä hän on 

kirjannut päiväkirjaansa: ”Sota on syttynyt! Siinä se oli! 30 p:nä marraskuuta 

1939 klo 7 aamulla taivas repesi noin 20 kilometrin päässä olinpaikastani 

kaakon suunnalla. Koko syksyn ja jo kesälläkin oli painostusta ilmassa ja 

ihmisten mielissä, mutta kovasti uskottiin ja toivottiin, että niin ei kävisi, 

mutta…” 

Sodan alkaessa Kuuterselän kylää ei ollut vielä evakuoitu, mutta sitten tuli 

määräys, että illalla kello 7 kylä pitää olla tyhjä. ”Ryssä olikin kylässä jo 

seuraavana päivänä”, sanoi Sinikka.  

http://www.kanneljarvi.fi/
mailto:hannu.maattanen@kanneljarvi.fi
mailto:tuija.lempinen@saimaatravel.fi
http://www.kanneljarvi.fi/


KUVASATOA VUOSIKOKOUKSESTA JA SUKUTAPAAMISESTA 22.9.2018 

Tapaamispaikkana Hyvinvointikartano Kaisankoti Espoo 

 

 

Oikealta, Jouko ja Anna-Liisa Launiainen, Tuula Mikkonen, Olli Mustonen, 

Timo Launiainen ja Arto Tikka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylhäällä: vuosikokouksen puheenjohtaja                                                            

Arto Tikka.   

Keskellä: hallitus esitti Timo Launiaista 

Kunniapuheenjohtajaksi. Kaikki 

kannattivat. Timolle ojennettiin 

kunniakirja ja kukkasina villasukat 

karjalan väreissä. 

Alhaalla: Päivi Sjoblom-Piira ja Lauri 

Piira                                         

 

 



 

Juha Hyytiällä oli mukanaan Kivennavan Liikolassa syntyneen isänsä 1950-

luvulla tekemä apuväline marjojen keräämiseen. Keskusteltiin, kerättiinkö jo 

kannaksella marjoja ”koneella”? Yhteistuumin päädyimme, että käsin niitä 

poimittiin. Juhan isä oli aikaansa edellä. Asiaan oli varmaan vaikuttanut, että 

jatkosodan alussa hän menetti oikean kätensä. 

Arpajaisvoittoja olimme saaneet runsain mitoin. Arpajaisten päävoittona oli  
sisustustaulu Kuuterselän järvestä. Onnettarena Ninja Kotiranta 2 v. 
 
                                                                                                       

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                         
 

 

 

 

 

Arpajaisten Onnekkain oli 

Arja Lehtonen. Kiitos 

voittojen lahjoittajille ja teille 

arpoja ostaneille.  

Kuvat: Arja Väyrynen, 
Tero Troberg ja Jouko 
Launiainen                                                                                                                                     

                                                                                                      



Launiaisten Sukuseura ry. toimintakertomus 17.4.2016- 21.9.2018 

Toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet: 

Keidi Launiainen  puheenjohtaja  

Olli Mustonen  varapuheenjohtaja  

Sinikka Lahtinen  sihteeri   

Arja Väyrynen  rahastonhoitaja  

Aija Mikkilä  hallituksen jäsen  

Päivi Sjöblom-Piira  hallituksen jäsen  

Markku Launiainen  hallituksen jäsen  

Teija Launiainen  jäsenrekisterin ylläpito 

Timo Launiainen  sukututkimus  

Raija Launiainen  toiminnantarkastaja  

Paula Ullakko  toiminnantarkastaja  

Terttu Merivirta                     varatoiminnantarkastaja                                    

Tuula Heino                          varatoiminnantarkastaja   

 

17.4.2016 Vuosikokous ja sukutapaaminen Kanneljärven Opistolla Karstuntie 

537 Lohja. Läsnä 44 aikuista ja kaksi lasta. 

17.-19.6.2016 Karjalaiset kesäjuhlat Seinäjoella. Sukuseurasta mukana.  

19.9.2016 Hallituksen kokous Salon Karjalainen Perinneyhdistys ry:n tiloissa.  

17.9.2016 Geneettinen sukututkimus Turun Maakunta-arkisto. Kaksi henkilöä 

osallistui. 

10.-24.10.2016 SukuJutut-sukututkimusohjelma, perusteet 9 tuntia, Kaarinan 

kansalaisopisto.  Kolme henkilöä osallistui. 

6.12.2016 Maj-Lis Mustonen presidenttiparin vieraina itsenäisyyspäivän 
juhlissa 6.12.2016 saattajanaan Olli Mustonen. Lienee ensimmäinen kerta, 
kun näissä juhlissa nähtiin Kanneljärven kansallispuku.                                             
 
Launiaisten Sukuseuran oma tunnus valmistui. Tunnuksen on ideoinut ja 
työstänyt Kati Launiainen. Tunnus oli ensi kertaa käytössä Launiainen 
jäsenlehti numero 21 kannessa. 
 
6.- 27.2.2017 SukuJutut-sukututkimusohjelma, jatkokurssi 9 tuntia, Kaarinan 
kansalaisopisto.  Kolme henkilöä osallistui. 
 
11.3.2017 Somempi Karjala-kurssi Karjalatalo Helsinki. Yksi osallistui. 
 

22.3.2017 Hallituksen kokous Salon Karjalainen Perinneyhdistys ry:n tiloissa.  



6.8.2017 Sukutapaaminen Lounaismaan Osuuspankin Kolopirtissä, 

Lasikyläntie 320 Kiikala. Mukana 49 aikuista ja kaksi lasta. 

13.9.2017 Hallituksen kokous Salon Karjalainen Perinneyhdistys ry:n tiloissa. 

7.- 8.10.2017 Kuulutko Sukuuni Vantaan ammattiopisto Varia. Sukuseuran 

jäseniä mukana. 

2.-23.11.2017 Facebook senioreille 12 tuntia, Kaarinan kansalaisopisto. Yksi 

osallistui. 

6.12.2017 Kahdelletoista pikkusukkien saajille sinivalkoiset neulotut sukat.  

28.12.2017 Launiaisten Sukuseuralle suljettu ryhmä facebookiin. 

10.2.2018 Karjalaisten lapasten lauantai, Karjalatalo Helsinki. Sukuseuran 

jäseniä mukana. 

24.2.2018 Tuomiokirjat, lainhuudot ja sanomalehtiarkistot suku- ja 

henkilöhistorian lähteinä, Suomen Sukututkimusseuran kurssi Turussa. Kaksi 

osallistui.  

12.3.2018 Hallituksen kokous Salon pääkirjastossa, Vilhonkatu 2, Salo. 

 
Jäsentiedote lähetetty syyskuu 2016. Launiainen- lehtinen on ilmestynyt 
tammikuu 2017 ja tammikuu 2018. 
 
Olemme muistaneet jäseniä onnittelukortilla. Syntymäpäiväonnittelut 75 v. 
alkaen. Kortit on meille valmistanut Leena Launiainen, niistä kiitokset hänelle. 
Sukuun syntyneille pikkusukkia on lähetetty kuusi paria ja kahta on muistettu 
yksivuotis- syntymäpäivänä T-paidalla, ”Ovat juureni Kuuterselässä”. Leena 
Launiainen on valmistanut meille myös lapsille lähetettäviä kortteja. Sukupuu 
kortilla on muistettu yhtä lasta. 
 
Sukuseuralla on kotisivut netissä ja niitä pitää yllä Erkki Launiainen. 
 
Jäsenmäärä on 92 varsinaista jäsentä ja viimeinen nuorisojäsen täytti tänä 
vuonna 18. 
 
Piikkiössä 22.9.2018 
 
 
 
Keidi Launiainen puheenjohtaja 



Viereinen lehtileike on Viipurin Sanomat 
23.2.1916 
Leike puhutteli, kun otin vuosi sitten 

tyttönimeni takaisin. Oli ihan luvallista. 

Näitä vanhoja lehtiä pääsee selaamaan 

netin kautta https://digi.kansalliskirjasto.fi, 

ohjeet etusivulla. Mielenkiintoiset leikkeet 

voi tallentaa heti omalle koneelle tai sivulla 

olevaan leikekirjaan. Tallennus vaatii 

kirjautumisen. 

Viipurin Sanomat 28.11.1913 

 

Helsingin Sanomat 26.11.1929 

 

Karjala 8.8.1929 

 

 

Karjala 30.8.1929 

 
 

 

 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/


   Sukuseura on saanut lahjoituksena Kati Launiaisen Hihka-kirjaa.  
   Sivuilla on hauskat kuvat ja osuvia tekstejä.  
    Kirjaa voit tilata, hinta 15 euroa postikuluineen.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kuuterselän kyläkartta kooltaan 50x60 on myytävänä hintaan 11 euroa  

postikuluineen. Kartan mukana tulee asukkaista nimiluettelo. 
Sukutapaamisessa ostetusta kartasta jäi saamatta kyseinen luettelo. Laita 
yhteystietosi, niin laitan tulemaan asukkaista nimiluettelon.                                                                                                                                          
  

 
 

 

 

 

 

                                                                                              
 

                                                                                                                                                     

 

 

             

Sukupuukortteja on myynnissä 5 euroa/kpl + postikulut. 

                     Tilaukset ja tiedustelut Keidi Launiaiselta. 



                                         In memoriam 

 
      Maj-Lis Mustonen o.s. Launiainen 
      s. 30.8.1922 Kuuterselkä 
      k. 6.4.2018 Espoo 
 
     Äiti, 
     selkään nouse joutsenen 
     kauas Karjalaan lentäen 
     yli tuoksuvan kukkamaan 
     luo lapsuutes leikkihaan 
     laulua lintujen kuunnellen 
     nukkuen nurmelle sen 
     sinne sydämes halajaa 
     siel sielusi rauhan saa    
 
Olli Mustosen kirjoittamat muistojakeet 
äidilleen 
 

 
Arvo Kalevi Launiainen s. 21.4.1926 Uusikirkko ja hänen maallinen vaellus 
päättyi Hyvinkään sairaalassa 10.12.2018. Hän oli sukuhaaransa vanhin.                         
Monilla meillä on hyviä muistoja Arvosta. Hän oli ahkera sukutapaamisissa 
kävijä.  
 
Jää kaunis maa, elo täällä jää, tien yllä tähtönen hohtaa. Ei kuolo olla voi 
matkanpää, sen portti ikuiseen johtaa. 

                                                    



                                               Neljä sukupolvea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
 
                       
Vasemmalta Sari Tamminen, Päivi Suoranta, Irja ja Kalevi Launiainen ja       
Sarin ja Nicon vauva Oona Tinja Emilia Aarnio syntynyt 24.8.2018. Kuva 
otettu Irjan 90-vuotis päivillä 6.10.2018.   
 
 

Vasemmalta Eila Heinonen 95 vuotias, Raine Kauranen, sylissään Noel   
Aleksi Edvard Kauranen syntynyt 19.12.2017 ja Marja-Leena Kauranen 
sukukirjan taulusta 1125. Kuva otettu helmikuussa 2018. 
 

 



Seitsemänkymmentä vuotta yhteisiä kesäjuhlia 

Lahdesta vuonna 1949 käynnistyneet kesäjuhlat ovat jatkuneet katkeamattomana 
ketjuna tähän asti. Kesäjuhlia on vietetty eri puolilla Suomea, ja monilla 
paikkakunnilla useaan kertaan. Alkuun juhlat tunnettiin Karjalan Liiton kesäjuhlat -
nimellä. Juhlien ohjelmassa on säilytetty osia vuosikymmenten takaa kuten 
maraton, piirakkakisat ja hengellisiä tilaisuuksia. Laulu ja soitto ovat aina olleet 
keskeisiä. Ajan hengessä on myös uudistuttu ja tuotu esille elävää ja uudistuvaa 
karjalaisuutta, viime vuosina mukana on ollut myös isäntäpaikkakunnan taitajia. 

Presidentti Urho Kekkonen oli mukana juhlilla vuonna 1960. Juhlapuheessaan hän 
totesi: ”Suomen heimojen joukossa on karjalainen heimo kuin iloinen väriläiskä, se 
on rikkaine erikoispiirteineen välttämätön kokonaisuuden osa.”  Karjalainen 
värikkyys on kestänyt ajan hammasta. Karjalaisten kesäjuhlien tunnelmaa ei 
voikaan sanoilla kuvata, se pitää itse kokea. Monille juhlavieraille Karjalaiset 
kesäjuhlat ovat kesän kohokohta, jonne lähdetään kautta Suomen vuosi tai 
vuosikymmen toisensa jälkeen. Kesäjuhlaviikonloppu on karjalaisen heimon ja 
karjalaisten ja karjalaisuuden ystävien yhdessäolon ja elämysten viikonloppu. 

  

Karjalaiset kesäjuhlat pidetään 14.-16.6.2019 Hämeenlinnassa. Nyt 
vuorossa on 71. perättäiset 
kesäjuhlat. Karjalan Liiton ja Etelä-
Hämeen Karjalaisseurojen piirin 
järjestämä tapahtuma kokoaa 
yhteen tuhansia karjalaisjuurisia ja 
karjalaisuudesta kiinnostuneita eri 
puolilta maata. Kaikille avoimien 
Karjalaisten kesäjuhlien ohjelmisto 
näyttää karjalaisen kulttuurin 

elävyyden ja monipuolisuuden. Luovutetun Karjalan pitäjillä ja suvuilla on 
oma osasto esittelypisteineen ja näyttelyineen. Musiikkitarjonta on 
viikonlopun aikana erityisen runsasta. Karjalaiset kesäjuhlat alkavat 
perjantaina 14.6. Hämeen linnassa pidettävällä seminaarilla. 
Lauantaina15.6. aukeaa karjalainen tori Hämeenlinnan urheilupuistossa 
vierekkäin sijaitsevilla Elenia Areenalla ja Säästöpankki Areenalla. 
Lauantaina on urheilupuiston alueella myös lasten omaa ohjelmaa, 
piirakkakilpailu, kyykkä-kisa, muut urheilutapahtumat sekä kesäjuhlien 
avajaiset. Iltaohjelma tansseineen ja klubi-iltoineen on puolestaan kaupungin 
keskustassa. 
Sunnuntai 16.6. alkaa jumalanpalveluksilla ja myös karjalainen tori avautuu 
jälleen urheilupuistossa, jonne perinteinen lippukulkue johdattaa keskipäivällä 
väen päiväjuhlan viettoon. 

 

 



Espoossa 22.9.2018 valittu Launiaisten sukuseura ry:n hallitus 

 Hallitus kuvattuna 13.11.2018 

 

 

 

 

 

 

     Sinikka, Olli, Tero, Arja, Keidi, Päivi ja Oiva. 

 Puheenjohtaja Keidi Launiainen 040-554 4953 

          Hiidenpolku 15 keidi.lahtinen@pp.inet.fi 
 21500 PIIKKIÖ    
Varapuheenjohtaja Olli Mustonen 045-1281500 

 Suvikuja 3 E 40 olli.mustonen3@luukku.com 
 02120 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 Päivi Sjöblom-Piira 0400-729 711 

 Sukselantie 830-4 paivi.sjoblom@luukku.com  
 21530 PAIMIO  
Hallituksen jäsen Oiva Kirjavainen 0400-849 091 

 Kotarontie 2  
 25190 PERTTELI  

Hallituksen jäsen Tero Troberg 044-484 7123 

 Hevoshaantie 57 uskovuori@gmail.com 
 21450 TARVASJOKI  
 

 

Sukututkimus 
 

 

 

Timo Launiainen 

Kirjurinkuja 1 G 107 

02600 ESPOO 

 

Pirkko Lindberg 

Lähdekuja 1 

21160 MERIMASKU 

040-715 6040 

timolauniainen@yahoo.com  

 
040-527 4982 

jlindbe3@dnainternet.net 
 

 

mailto:keidi.lahtinen@pp.inet.fi
mailto:olli.mustonen3@luukku.com
mailto:sinikka.lahtinen1@gmail.com
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