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SUKU KOKONTUU
Juhlapalvelu Marja Kankaren tiloissa
Perniöntie 11 Salo sunnuntaina 30.8.2020.
Varaa jo kalenteristasi tämä päivä suvun
tapaamiseen. Lähempänä ajankohtaa
laitamme kutsut.

Päivään sisältyy kansallispukujen
”tuuletuspäivä”, tarkoittaa, että
puemme ne arvokkaat pukumme
päälle. Kerromme myös
puvustamme. Kuvassa Kanneljärven
kansallispuvut, vasemmalla
äyrämöispuku ja oikealla
savakkopuku. Puvun päähine kertoo
siviilisäädyn. Äyrämöispuvun neidon
päähineenä on nauha jossa teräviä
tinanastoja, vaimojen päähineenä
kuuluu pukuun huntu. Savakkopuvun tyttöjen päätä koristi punainen
verkanauha, vaimojen päähineenä
pitkähapsuinen natsi, virkattu
mustasta villalangasta ja koristeltu
pitkillä silkkihapsuilla.

Launiaisten Sukuseura ry
Tänä vuonna on sääntömääräinen vuosikokous, siinä valitaan sukuseuralle
uusi hallitus. Ilmaise nykyhallitukselle kiinnostuksesi työskentelemään
sukuseuran hallituksessa. Etukäteen saatu tieto nopeuttaa vuosikokouksen
kulkua.
Työn alla on 300 vuotta Launiaisia-kirjan sukutauluissa olevin virheiden
korjaaminen sekä kirjan ilmestymisen jälkeen tapahtuneet muutokset.
Jäsentiedotteessa ”Heinäkuu 2019” toivoimme niitä teiltä. Kiitokset niitä
lähettäneille. Vielä ehtii korjauksia, mutta toimi nopeasti. Lähetä ne Pirkko
Lindbergille, yhteystiedot lehtisen lopussa.
Sukuseuran jäsenmäärä on nyt 88 varsinaista jäsentä eikä yhtään
nuorisojäsentä. Jokainen voisi tehdä lähipiirissä sukuseuraa tunnetuksi.
Pirkko Lindberg kerää 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.

Sukuseuralla on facebook ryhmä, siinä on 52
jäsentä. Sivuilla on julkaistu kuvia ja kerrottu
kuulumisia. Liittyneissä on paljon nuoria
mukana, mikä on iloinen asia. Liity mukaan.

SUKU KOKOONTUI

Ilmaristen Matkailutilalla Väänteläntie 45 Ilmarinen lauantaina 17.8.2019.
Puolilta päivin alkoi sukua tulla paikalle, kaikkiaan 45 aikuista ja kaksi lasta.
Sigfredin, esi-isämme Matts-pojasta polveutuvia oli eniten, Sigfredin Agnetatyttärestä kolmen juuret, Sigfredin Hendric-pojasta kaksi ja Sigfredin Thomaspojasta neljä. Luvuissa on mukana sukuun ”naidut”. Meidän monen juuret
juontavat useampaan Sigfredin lapseen. Ikähaarukka, vanhin osallistuja
lähentelee 95 vuotta. Hän on sukuseuramme vanhin. Nuorimmat olivat
pikkutytöt Oona 4 vuotta ja Iina 1vuotta, me muut siinä välissä.
Rohkeasti mukaan sukutapaamisiin, olemme kaikki sukua keskenämme ja
lisäksi juuret karjalassa. Ensikertalaiset ja harvemmin käyneet ilahduttavat
yhtä paljon kuin jo tutuksi tulleet sukulaiset. Asetuimme kahteen pitkään
pöytään istumaan. Alkuun esittelimme itsemme nimen lisäksi juuristamme.
Marjatta Kolin parhaimman lapsuuden ystävän tytär esittäytyi. Marjatta kertoi,
että ystävän kanssa kaikki tasattiin, jopa mansikka puolitettiin. He pitivät
yhteyttä ystävän kuolemaan asti. Ensi kertaa sukutapaamisessa ollut Sanna
Launiainen tunsi hyvin sukujuurensa. Ennen ruokailua lauloimme Karjalan
kunnailla.
Tapaamisissa on ollut vanhoja esineitä tarinan kera. Niin oli nytkin. Ritva
Troberg esitteli äitinsä Laina Launiaisen tekemän pitsilakanan. Hänellä oli
myös vanhempiensa hääkuva, vihkisormukset ja kello. Heidän häistään tulee
kuluneeksi 80 vuotta. Sukutapaamisessa oli paikalla häissä mukana olleita.
Perinteeksi muuttuneet arpajaiset toivat tuloja sukuseuran kassaan 144
euroa. ”5A:N NAMUT” keittokirjan myynnistä 60 euroa, nekin lahjoituksena.
Suuri kiitos. Näillä rahoilla saimme maksettua pitopaikan tilavuokran. Kiitokset
arpajaisvoittoja tuonneille ja arpoja ostaneille. Nyt on muodissa monet
siivousvinkit, kuolinsiivous, KonMari-kirja ja tarpeettomien tavaroiden pois
siivoaminen. Karjala aiheisia kirjoja voi tuoda sukutapaamisiin, myydään tai
vaihdetaan. Katselimme Kanneljärvi-säätiön tekemää dvd:tä Kanneljärveltä.
Se oli katsaus menetettyyn kotipitäjäämme kuvin sekä Hannu Määttäsen
selostus. Kohvit juotuamme ja täytekakkua maistellen päivä päättyi.

Ritva Troberg oli tuonut meille kaikille ihasteltaviksi äitinsä Laina Launiaisen
jo ”tyttöön” ollessa tekemän pitsilakanan. Ritva kertoo niitä olleen kolmet. Äiti
oli onnistunut tuomaan ne mukanaan Karjalasta. Hän ei raaskinut käyttää
niitä. Nyt ne ovat muistoina Lainan tyttärillä. Lakanoilla on ikää yli 80 vuotta.

Alkuperäisessä rasiassa Lainan
sormukset ja kello.

Edessä hääpari Laina Kauranen ja Uuno Launiainen, takana vasemmalla
Uunon veli Oiva, keskellä Lainan sisko Helvi ja oikealla Lainan veli Oiva. Häät
olivat 1.10.1939.

Päivi Sjöblom-Piira
myymässä arpoja,
ostajana mm.
Pirkko Innanmaa.
Taaskin olemme
saaneet runsaasti
arpajaisvoittoja,
niistä kiitokset.

Arpajaisten
päävoittona oli
sisustustaulu
Kuuterselän järvestä
ja onnekkain arpojen
ostaja oli Brita Léman.
Onnittelut.
Kuvat: Arja Väyrynen
ja Tero Troberg

Nythä ne joulutkii o olleet ja männeet
Lapseen olles tul aina nii mieltä kaihertava olo ku lupapäivät läheniit loppujaa.
Oltii kyl luvettu ja laulettu iha tarpehiiks ast. Käyty mäkkee laskemaas
likitienosil ja Jyrkiil ast ja oltu lumsottaa nuoskaal ilmal.
Mut eihä nää joulut tähä lopu sannoit vanhemmat eläjät, nythä tulloo se
vennäijoulu. Myö höristettii korvianna jot mikäs se sellane taas o. Se ol nii
metkaa ajalaskuu niil vanhemiil, etekii mei mummool ja Mikkolaisii
Maijastiinal. Ei myö siit vennäi jouluust sit mittää kuitekaa tiijetty muuta ku
Mustamäen ryssäkirko kellot povvasiit yhtee aikaa ja kaik sannoit niil o
vennäijoulu. Siel mei järviil ol jälel viel joitakii venäläisii. Kui lie onnistunneetkii
jäämää, ku vähä vällii tihku tietoloi, jottei niile hyväst käynt ketkä raja yli
läksiit.
Siel mei kylän järviil ol yks venäläine rouva Warvara etunimeltää ja liikanimi ol
iha äffää täys. Jot kaik vaa sannoit Ivanouski ämmääks hänt. Järve rannaal
pitkä kujasii pääs ol hänen taatsa. Hää tul tiel vastaa yhe kerran, nii hää alko
patistella, kutsu mammais joulujuhlaa ja tule itse ja tuo siskois ja veljeis. Se
puhe ol vennäi sekahista, mut hyväst myö ymmärrettii toisiamma.
Kirsti Nurmi o.s. Launiainen s. 22.6.1909 k. 4.3.1997
Häneltä on paljon muistelutekstiä Kuuterselästä. Monia olemme jo
julkaisseet. Vanha karjalan murre haastaa lukijaa sekä kirjoittajaa. Saanen
anteeksi.
Pieni tarina, missä näkyy sen aikainen nimien käyttö. Nyt jokaisen pitäisi
tietää kenestä Einosta on kysymys.
Katsahase, kenes lautakärrit siihe o unehtunneet? Kysy jokkuu puoimäel.
Alamaa Juones tul justii tuvastaa siihe ulos: Mie näi eile ku Ollimäe pienet
pojat olliit täs ja ne o Vapo Jerema Salamuni Taaveti Lovissa Eino kärrit.
Taisi olla monta Eino nimistä Kuuterselässä, kun noin paljon nimiä tarvitaan
selvittämään, kenestä on kysymys. Ihmettelee Esi Hermanni Teuvon Keidi.

KUVIA KUUTERSELÄSTÄ

Vasemmalta, Reino (isä Herman)
Launiainen, Pentti Vesterinen, Aarne
Launiainen ja edessä Reino (isä Moses)
Launiainen

Tässä on hiihdetty kilpaa. Vasemmalta,
Anna-Liisa Kirjavainen, Maj-Lis Mustonen
ja Sinikka Penttala. Maj-Lis ja Sinikka o.s.
Launiainen.

Valma Suominen o.s. Nikkanen

Pieniä hiihtäjiä, vasemmalta Ilmari
Launiainen, Marjatta Koli o.s.
Launiainen ja Seppo Launiainen.

MYÖ KÄYTII KUUTSELÄS
Ma 10.6
Kauniina kesäkuun aamuna lähdimme matkaan Salon torilta. Oli tavallaan
juhlamatka, 75-vuotta sitten Kuuterselästä lähdettiin viimeisen kerran
evakkoon. Vielä oli autossa tilaa, mutta ennen rajaa auto oli täpösen täynnä.
Enemmänkin olisi ollut tulijoita. Oli entisiltä matkoilta tuttuja, oli myös
tuntemattomia. Rajamuodollisuudet sujuivat rutiinilla ja-a vot, olimme
Venäjällä. Menomatkalla ohitimme Viipurin ja menimme suoraan
Kanneljärven kirkolle. Näky käy aina vaan lohduttomammaksi, kirkko
rapistuu. Oli annettu varoitus: kahta metriä lähemmäs ei kannata mennä, voi
pudota tiiliä päälle. Kuitenkin vietimme tunnelmallisen hetken kukkineen,
puheineen ja lauluineen muistomerkillä. Taas olivat seurakuntalaiset panneet
parastaan, kahvipöytä oli runsas. Kirkolta menimme Kuuterselkään.
Muistomerkillä taas vietimme tuokion puheiden, kukkien ja laulun parissa.
Pääsimme hiukan jo näkemään miltä Kuuterselkä nykyään näyttää. Yöksi
majoituimme Terijoelle, Geliokseen, tuttuun paikkaan. Illalla hämäröitiin
rannalla, ilma vaan oli tuulinen. ”Lokit tulliit ja katseliit silmä silmääst ja taissiit
vällee uotella suupallaa.”
Ti 11.6
Runsaan aamiaisen jälkeen eväät reppuun ja menoksi. Me Kuuterselkään
menijät pääsimme ”kotiin” ensimmäisinä. Aikaa saimme kolme tuntia.
Edellisen vuoden matkalta tiesin Esilä alueen aidatun. Aita oli edelleen, mutta
lisä rakennuksia ei oltu tehty. Tien Esilän puoli oli muuten lähes entisellään.
Tammen puolella olikin sitten möyritty. Tien ja tammen väliin oli tehty
pyörätie(?). Maata tasoitettu ja kaatopaikan tien reunoille jo rakennettu. Joska
Reinon isoa mäntyä emme löytäneet. Paikalla oli suuria multakasoja, jos oli
niiden takana. Nyt näyttää siltä, että Kuuterselkä on saamassa paljon
asukkaita. Pystytimme leirin Esilän tienhaaran paikkeille emmekä antaneet
ympäristön haitata. Ruusut olivat täydessä kukassa, kaunista. Perinteinen
kuohuviini poksautettiin, oltiinhan tultu juuriemme kohdille. Nautittiin eväistä
ja ”marjamehusta” ja meil ol lustii. Oltiin iloisia, että olimme taas tänne
päässeet. Purettuamme leirin kävin vielä tammea halaamassa, se on perinne.
Poikkesimme myös Ollimäellä. ”Valinta” oli entisellään, hiukan tyhjä tosin.
Asutusta oli, vaikka miten, missähän ne kaupassa käy? Auto tuli meidät
hakemaan ja pääsimme näkemään myös muita kyliä. Kävimme Mustamäellä,
sinne oli tehty uusi hyvä tie meluaitoineen. Pääsimme näin myös näkemään
järvien alueen. Ei siellä suuria muutoksia ollut, mutta järviltä Mustamäelle oli
lähes koko alue rakennettu. Hämeenkylä on ollut asuttuna, ei nyt suuria
muutoksia. Hämeenkylän Alakylän kaunis Rintkanlähde jäi mieleen.

Hötsölään on tehty tie, mutta ei muuta. Olisi hieno paikka asua järven
rannalla. Harjuun ei menty, siellä ei mitään ole, ei siis ajokuntoista tietä linjaautolle. Lähes koko Kanneljärvi tuli kierrettyä. Auto täyttyi iloisista nenänsä
polttaneista matkalaisista, kaikki olivat nauttineet päivästä. Ruoka maistui
hotellilla ja reippaammat jaksoivat laulellakin puolille öin.
Ke 12.6
Kotiin lähtö. Matka kulki rantatietä Koiviston kirkolle. Välillä poikkesimme
Rakkauden haudalla. Koivistolla pikku tauko ja sitten suuntana Viipuri.
Kauppahallissa saimme hyvin aikamme kulumaan, vaikka se tyrkyttäminen ei
niin mukavaa ollutkaan. Taas tullihommat ja niin olimme takaisin Suomessa.
Mikä oli parasta matkassa? Sanoisin kaikki. Vaikka lähtiessä oli mukana
vieraitakin ihmisiä, kyllä ne tutuksi tulivat matkan varrella. Auto oli
hyväkuntoinen ja kuski aivan loistava, kiitos Timo. Määttäsen Hannulla on
valtava määrä tietoa ja taitoa johdatella tällaista porukkaa. Suuri kiitos.
Kuitenkin se leiri Esilän mailla oli se huippu. Vaikka en siellä ole elänytkään
niin lapsena kuullut kertomukset ja paikan yhdistäminen tuovat kuvan Esilästä
eteen, pientä mielikuvitusta mukaan laittaen. Siellä leirissä muistelimme
meille kerrottua ja nauruhan siitä tuli! Joskus luulin, ettei Kuuterselkää ja
Israelia ole olemassakaan, ne ovat vaan kertomuksia, on ne kuitenkin todeksi
havaittu. Joskus päätin, että käyn niin kauan Kuuterselässä kunnes joku
rakentaa Esilän paikalle, mutta suunnitelmiin on tullut muutos. Ajattelin käydä
niin kauan kuin joku matkoja järjestää ja itse pystyn liikkumaan.
Ritva Jalonen, Terttu Merivirta ja Tuula Heino
Irja ja Kalevi Launiaisen tyttölöi

Esiläisii pellool piknikillä, tieltä noin 20 metriä.

Kuutselä muistomerki kupeheest löytyy
Suomi-street.
Olipa tammi kasvanunna
juurtununna puu Jumalan.
Latva täytti taivahalle
lehvät ilmoille levisi.
Kanneljärvi-säätiö tekee kotiseutumatkan kesällä 2020.
Tietoja matkasta tulee www.kanneljarvi.fi

Sinisiä perunoita. Aune Holopainen ja Taisto Kauranen ovat näitä perunoita
viljelleet noin viisi vuotta. Siemenperunat he ovat ostaneet Karjalatalon
myyjäisistä. Myyjä kertoi, että hänen mummonsa Serafina oli ottanut
evakkomatkalle mukaan perunoita. Tänä vuonna viljely onnistui tosi hyvin,
satoisa peruna ja maultaan hyviä.

Aune ja Taisto viljelevät perunoita kotosuomessa mökillään. Hyvä näin.
Alla kertomus miten perunan viljely onnistuu entisellä kotitilalla
Karjalankannaksella. Karjala lehdessä 24.10.2019 oli kertomus perunan
viljelystä kotitilalla Hiitolassa Karjalankannaksella ”Sika söi evväät”. Raija
Laaksonen

Ritva ja Tero Troberg kävivät
Laina ja Uuno Launiaisen
haudalla, Lainan syntymästä tuli
kuluneeksi 100 vuotta.
Kuva kaapattu facebookista.
Siellä se palautti muistoja
Lainasta ja Uunosta. Minulle jäi
ihana muisto Lainasta. Vein
hänen kauttaan papereita Timolle.
Toivotus, tuu tuppaa, miul on
potatit kypsii.

Tämä unohtui edellisestä lehtisestä. Kaapattu Facebookista. Juha Hyytiän
kuva ja teksti. Espoossa 7.2.2018 Launiaiset kokoontuivat iltapäivä kaffeelle.
Timo tarkastaa kuvassa sukutaplitsoista, että ei ollut ketään vale-Launiaisia
paikalla. Vasemmalta Erkki, Pekka, Teppo, Pekka ja Timo Launiainen. Olen
tavannut Erkin pikkupoikana edellisen kerran! Teppo ja Pekka Launiaisen nyt
ensi kertaa. Pekka Launiaiset olivat tutustuneet ristiin menneen postin takia,
joten postin "ansiota" on tämän tapahtuman alku.

Kalevi Launiainen täytti
30.12.2019 95 vuotta.
Hänen oma perhe oli
juhlistamassa päivää.
Perhe on kasvanut, yli 50
juhlijaa. Paikan päällä oli
suoritettu laskenta,
seitsemän lasta,
lastenlapsia 14 ja
lastenlastenlapsia 14. Ja
lasten ja lastenlapsien
puolisoita sekä Kalevin
siskot Marjatta ja Raija.

Alla. Oona, nuorin
lastenlastenlapsi ja
isopappa Kalevi sekä
Oonan mummi Päivi.

Pitopöydän antimia, päivänsankari,
Raija Launiainen ja Marjatta Koli.
Taustalla tyttäriä Ritva, Tuula ja Terttu.

Kanneljärven pitäjäjuhla sunnuntaina 7.6.2020
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 2020 lehteen.
Jutut lehteen 15.3.2020 mennessä: Hannu Määttänen Turuntie 24 A
25 24240 Salo, puhelin 0400-227574, hannu.maattanen@kanneljarvi.fi

Karjalaiset kesäjuhlat ovat nyt
järjestyksessään 72. juhlien teemana on
sukupolvien ketju. Juhlilla vietetään
samalla Karjalan Liiton 80-vuotista
taivalta. Päätapahtumat Finlandiatalolla, 13.6. juhlien avajaiset ja 14.6.
päiväjuhla lisäksi musiikkiesityksiä,
näyttelytilat. Ohjelmaa Karjatalolla
Käpylässä, piirakkakisat, seminaareja,
kevyttä iltaohjelmaa. Juhlakulkue lähtee
14.6. Senaatintorilta Finlandia-talolle.
Hengellisiä tilaisuuksia on
Tuomiokirkossa, Uspenskin
katedraalissa ja Temppeliaukion
kirkossa. Kesäjuhlien ohjelmatietoja ja
muuta ajankohtaista tietoa päivitetään
kesäjuhlien internetsivuilla
www.karjalaisetkesajuhlat.fi.
Helsingissä tavataan – sukupolvien
ketjussa, tule sinäkin täyttämään oma
paikkasi karjalaisuuden ketjussa.

Espoossa 22.9.2018 valittu Launiaisten Sukuseura ry:n hallitus
Tehtävä
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen

Sukututkimus

Nimi / Osoite
Keidi Launiainen
Hiidenpolku 15
21500 PIIKKIÖ
Olli Mustonen
Suvikuja 3 E 40
02120 ESPOO
Sinikka Lahtinen
Mahlakuja 6
21450 TARVASJOKI
Arja Väyrynen
Ketomäenpolku 1 B 16
24260 SALO
Päivi Sjöblom-Piira
Sukselantie 830-4
21530 PAIMIO
Oiva Kirjavainen
Kotarontie 2
25190 PERTTELI
Tero Troberg
Hevoshaantie 57
21450 TARVASJOKI

Puhelin / Sähköposti
040-554 4953

Timo Launiainen
Kirjurinkuja 1 G 107
02600 ESPOO

040-715 6040

Pirkko Lindberg
Lähdekuja 1
21160 MERIMASKU

040-527 4982

keidi.lahtinen@pp.inet.fi
045-1281500

olli.mustonen3@luukku.com
040-565 8445

sinikka.lahtinen1@gmail.com
040- 705 4659

arja.vayrynen@hotmail.com
0400-729 711

paivi.sjoblom@luukku.com
0400-849 091
044-484 7123

uskovuori@gmail.com

timolauniainen@yahoo.com

jlindbe3@dnainternet.net

Jäsenrekisterin ylläpito Launiaisten Sukuseura ry:n hallitus

Toistaiseksi sukuseuran hallitus pitää yllä jäsenrekisteriä. Muistathan

ilmoittaa, mikäli yhteystietosi muuttuvat, sähköposti, osoite, puhelin.

LAUNIAINEN
Launiaisten Sukuseura ry.
jäsenlehti
Hiidenpolku 15
21500 PIIKKIÖ
toimittanut
Keidi Launiainen

