
Launiaisten sukuseura ry:n jäsenlehti nro 8
Launiaisten Sukuseura ry. vuosikokous ja tapaaminen on tänä vuonna Kuusjoen Nummijärven rannalla
sunnuntaina 01.08.2004. Tervetuloa mukaan päättämään yhteisistä asioistamme ja kehittämään
toimintaamme. Nummijärven rannalla sijaitsee Kuusjoen kunnan kokoustilat ja sauna. Meillä on
mahdollisuus saunomiseen ja uimiseen päivän aikana. Tiedottakaa tapaamisesta sukulaistenne
keskuudessa, koska kutsumme ei tavoita kaikkia suvun jäseniä. Jokainen sukuseuran jäsen voisi tehdä
jäsen hankintaa. Seuramme jäsenmäärä ei kasvanut viime vuonna ollenkaan. Hyvät ideat jäsenhankintaa
ovat tervetulleita! Jos sinulla on vuosikokoukseen jotain asioita mitä haluat että otamme esityslistaan
mukaan, niin laita tieto Keidi Lahtiselle yhteystiedot tässä lehtisessä. Lähempänä tapahtumaa lisätietoja
ja ajo-ohjeet.

Sukuseurallamme on valokuvakansio ja leikekirja. Leikekirjaan meistä jokainen voi ottaa talteen
Launiaisista kertovia lehtileikkeitä ja myös Kuuterselkään liittyviä. Lehtileikkeihin teksti mistä lehdestä
on ja ilmestymispäivä. Sukuumme liittyviä valokuvia tapaamisistamme, kotiseutumatkoista ja muista
karjalaisista tapahtumista otettuja voi toimittaa valokuvakansioon. Muista myös toimittaa tietoja perheissä
tapahtuvista muutoksista. Mikäli osoitteesi muuttuu tai on virheellinen, ilmoita siitä sihteerille. Näin
varmistat postin perille tulon sukuseuralta sekä Karjala Liitto ry. Kaikille jäsenillemme kuuluu Karjala-
kortti ja Karjalan Kunnaat-lehti.

Sukuseurallamme on kotisivut internetissä ja sieltä löytyy asiaa suvustamme. Kerromme siellä tulevista
tapahtumista ja jokainen voi osallistua sivujen tekemiseen. Lainaus kotisivuiltamme. Erkki Launiainen
haastaa 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. Kun sinulla on ideoita, niin älä nyt ihmeessä kätke
kynttilääsi vakan alle, vaan ota pikaisesti yhteys Erkki Launiaiseen joko puhelimitse: 050-384 3300 tai e-
mailitse: erkki.launiainen@sofor.fi tai hallituksen jäsenten kautta ja osoitteet löytyy tästä lehtisestä.
Kotisivun internetosoite on http://www.angelfire.com/nt/Launiaiset.

Puheenjohtajan kynästä
Nyt kun kevät lähenee ja valoisa aika pitenee, niin eipä aikaakaan kun olemmekin jo kesässä, olettaen
että kaikki järjestyy samaa rataa, kuten ennenkin. Vaikka vuodet eivät olekaan veljeksiä, mutta samaa
sukua kuitenkin. Tulevana kesänä on jälleen seuramme kokoontumisen aika, edellisessä
vuosikokouksessa v. 2002 hyväksyimme sääntömuutoksen, jonka mukaan varsinainen vuosikokous
pidetään kahden vuoden välein. Muita kokoontumisia voimme tietysti pitää ihan vapaasti milloin vain
katsomme aiheelliseksi. Kuten viime vuonna. Se yhteinen kesäpäivän vietto Kiikalassa, joka sujui
kaikkine järjestelyineen ja tarjoiluineen niin mukavasti, että se vaikutti varmaan tämän tulevan kesänkin
kokoontumispaikan valintaan, siis luonnon läheinen ympäristö. Siitä tarkemmin toisaalla lehdessämme.

Seuran hallituksen kokouksessa on tarkistettu sukuseuramme säännöt alusta loppuun ja 'hiottu ja viilattu'
sanamuotoja vastaamaan virallisten instanssien haluamaa käytäntöä. Itse asiasisältö on kuitenkin pysynyt
käytännöllisesti katsoen samana, vain muutamia ilmaisuja hieman täsmennettiin. Viime vuonna
14.5.2003 Patentti ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteri hyväksyi rekisteröitymisanomuksemme, joten
sukuseuramme on nyt rekisteröity yhdistys ja nimi on muotoa: Launiaisten Sukuseura ry. Eli tarkemmin
ottaen nimen molemmat sanat kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Jos mielenkiintoa ilmenee, niin näiden
virallisten sääntöjen kopioita pyrimme tietysti toimittamaan halukkaille tarpeen mukaan yhteisissä
kokoontumisissa, perinteisessä postissa tai parhaiten sähköpostin kautta. Lisäksi ne voi jo lähiaikoina
lukea ja tulostaa seuramme kotisivuilta. Näin tällä kertaa. Toivotan kaikille 'seuralaisille' mieluisaa
kevään aikaa ja antoisaa kesää.

http://www.angelfire.com/nt/Launiaiset


Timo Launiainen

Rakkaat Kuuterselkäläiset !
Ja Taas Mennään Kuuterselkään ja Viipuriin !

vaikka 60 vuotta sitten lähettiin
Kotiseutumatka 10.-12.06.2004

Ensikesänä tulee kuluneeksi 60 vuotta kun Karjalainen väki joutui pakon edessä lähtemään toistamiseen
rakastamiltaan kotikonnuiltaan. Teemme matkan juuri siihen aikaan Kuuterselkään. Matkareitti
menomatkalla kulkee Talin ja Ihantalan taistelupaikoille. Majoittuminen on Viipurissa ja illalla
ruokailemme kaupungilla. Perjantai päivän vietämme Kuuterselässä niin kuin monena muunakin kesänä.
Päivä kuluu tarinoiden, laulaen, uiden ja tietysti syömme kun nälkä tulee ja juomme kohvia kun suuta
kuivaa. Tehdään päivästä ikimuistoinen kesäinen hetki. Lauantai on kotiin paluupäivä. Ostosaikaa jää
karkkikauppaan, "alkoon" ja torilla käyntiin aamupäivällä. Tämän jälkeen käymme Monrepon puistossa,
josta sitten lähdemme kohti Vaalimaata. Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Irma ja Teuvo Launiainen
Seiskarinkatu 30 as 19
20900 Turku
Puh. 02-265 7739, 040-540 2553
040-566 2927
Sähköposti irmajateuvo@luukku.com

Matkalle on enää muutama paikka jäljellä. Soita jos olet kiinnostunut ainahan voi tulla perutuspaikkoja.
Ensivuoden matkalle voi myös ilmoittautua. Tämän vuoden matka on kymmenes Irman ja Teuvon
järjestämä. Tänä vuonna on nuorempi polvi mukana ottamassa oppia matkan vetämisestä perinteitä
noudattaen. Kanneljärven kylistä Kuuterselkä on juuri se mistä useimpien Launiaisten juuret ovat.
Matkareittiin voi kertoa toivomuksia ja Kannaksen muista paikoista etukäteen. Yksi päivä on aina
varattuna Kuuterselkään.

Matkoilla on monesti useampi sukupolvi mukana. Kuvassa on neljä polvea, Esiläisii HermanninTeuvo,
tytär Ilse ja hänen poika Harri ja pieni Mipikka Hermanni.

Töröläisii!
Olen hinkunut sukukirjaan juttuja ja kuvia Kuuterselkäläisistä. Tässä malliksi eräs satsi Fotoliikkeessä
tehdyistä kopioista, jotka otatin kokeeksi. Kuvissa ovat: Juoseppi Samuelin poika, Joonas Juosepin poika,
Eino Joonaksen poika ja Pertti Einon poika. Ketjuun olisi vielä kolme sukupolvea jatkoa. Kansiostani,
jota kantelin repussani kahdella kiireisellä Viipurista lähdöllä löytyy kyllä kuvia kaikista sukuhaaran
jäsenistä Juosepista eteenpäin. Myös Juosepin vaimosta Maria Harjusta on kuva yhdessä Eino Joonaksen
pojan kanssa. Kuva on otettu vuonna 1913, hyvillä laitteilla tuonkin tasoisista saanee siedettävät kuvat
kirjaan.

Muistin virkistämiseksi tässä vielä vähän ohjetta ja toivomuksia lähetettävistä teksteistä ja kuvista.
Muunkinlaiset tekstit ja kuvat kelpaavat. Näiden ohjeiden mukaiset tekstit ja kuvat kuitenkin
helpottaisivat tulostusta ja kirjan painatus halpenisi.

Tekstit



Mieluiten rtf- tai word-muodossa.

Kuvat

Korkea resoluutioisena EPS- tai TIFF-tiedostoina. Resoluutio sävykuville 300 dpi ja
viivakuville 1200 dpi. Kuvien pakkaustapa on JPG tai TIFF LZW. Paperien hienosädön voi
tehdä esim. Fotoshopissa. Säädä valopää n. 5 %:iin ja tumma pää n. 95 %:iin. Jos kuva on
tumma, kevennä hiukan keskisävyjä.

Vielä noiden kuvien henkilöistä lyhyesti. Juosepista minulla ei ole mitään muistoja, kun isä ja iso-isä
olivat näiltä osin tuppisuita. Joonas oli hyvä oppimaan ja piti mm. kiertokoulua. Meni Raivolaan
asemamieheksi ja tapasi junassa tulevan isöäitini Sofian. Myöhemmin perhe muutti Viipuriin vuonna
1900. Täällä Joonas toimi ensin konduktöörinä välillä Viipuri-Pietari. Myöhemmin hän toimi Viipurin
ratapihan - Suomen suurin - järjestelymestarina, koska muisti jokaisen junan ja vaunun paikan sekä
matkan kohteen ilman papereitakin.

Eino Joonaksen poika oli luokkansa paras oppilas koulussa. Hänen oli tarkoitus jatkaa opintoja
rakennusurakoitsija enonsa kustannuksella. Humalainen rakennusmies kuitenkin puukotti Jaakko-enon
kuoliaaksi. Eino meni Huberille juoksupojaksi ja siellä firman suunnitteluinsinööri opetti hänelle
putkitöiden sunnittelun. Niin hän sitten oli vuoroin Huberin ja Viipurin Putkityö Oy:n hommissa
työnjohtajan ja välillä suunnitelijan vakanssilla hoitaen mm. Viipurin linnan putkihommien suunnittelun
ja työnjohdon. Myöhemmin Eino perusti urakointiliikkeen Lohjalle.

Neljäs kuvien henkilö Pertti Einon poika kävi koulua Viipurissa, Lahdessa entisessä Terijoen
yhteiskoulussa, Viipurin kaksoislyseossa, Imatran yhteiskoulussa, Vaasan Suomalaisessa lyseossa ja
lukion jälleen Terijoen yhteislyseossa eli Kannaksen yhteislyseossa. Insinööriksi valmistuin Tampereen
Teknillisestä opistosta. Työelämä alkoi rakennustyömaalla, sitten Keskon neuvontaosastolla, Lvi-
urakointiliikkeessä, LVI-sähkö- ja sairaalatekniikan suunnittelutoimistossa. Saatuani sitä ennen alan
kokemusta Kätilöopiston em. töiden valvojana. Tässä toimistossa olin toimitusjohtajana ja monien
ulkomaistenkin projektien suunnitteluissa ja maailmalla kiertäen niissä yms. mukana. Myöhemmin
perustin alalle työtoverin kanssa oman toimiston Helsinkiin ja toisen Hämeenlinnaan, joka viimeksi
mainittu toimii vieläkin. Tämä lyhyenä yhteenvetona Launiaisen Joonaksesta ja jälkeläisistä.

Hyvää jatkoa toivottaen
Pertti

KARJALAISET KESÄJUHLAT
JYVÄSKYLÄSSÄ 13. - 16.6.2003.
Sukuseuramme nimikyltti oli mukana juhlakulkueessa. Kylttiä kantoi Olli Mustonen, airuenaan hänen äiti
Maj-Lis ja tätinsä Sinikka Penttala. Maj-Lis ja Sinikka olivat pukeutuneina Kanneljärven
kansallispukuun, savakko- puku.

Tänä vuonna Karjalaiset kesäjuhlat ovat Joensuussa 18. - 20.6.2004. Nimikyltin kantajia taas kaivataan.
Ilmoittaudu jos olet menossa Joensuun juhliin.

Oman pitäjämme juhlat ovat 13.06.2004 Salossa eli Kanneljärven pitäjäjuhlat.

Launiaiset kokoontuivat kauniina heinäkuun sunnuntaina 27.7.2003 Kiikalan Rekijoen Osuuspankin
Kotopirttiin. Sinne oli saapuneena viitisen kymmentä suvun jäsentä. Nautittiin luonnon helmassa
maittava lounas, saunottiin, uitiin ja oli mahdollisuus kokeilla melontaa. Tarjolla oli kahvit ja runsaat
tarjottavat sekä saunamakkarat. Kuulumisia vaihdettiin ja arpajaiset taisi olla yksi kohokohdista. Arja



Väyrynen apujoukkoineen teki suurimman työn tarjottavan eteen. Kiitos hänelle.

Vuosikokouksessa 25.8.2002 valittu sukuseuran hallitus.

Tehtävä Nimi / Osoite Puhelin / Sähköposti

Puheenjohtaja Timo Launiainen 040-715 6040

Kirjurinkuja 1 G 107 tklauniainen@luukku.com
02600 ESPOO

Varapuheenjohtaja Kalevi Launiainen 02-733 2135
Perttelinkatu 50 as. 11 040-701 7926
24240 SALO

Sihteeri Keidi Lahtinen 040-554 4953
Vesitie 1 C 17
03400 VIHTI

Rahastonhoitaja Arja Väyrynen 02-733 4033
Ketomäenpolku 1 B 16 040- 705 4659
24260 SALO

Jäsen Pertti Launiainen 09-340 3403
Ritvalantie 19 040-567 5984
00940 HELSINKI www.pertti.launiainen@kolumbus.fi

Jäsen Aija Mikkilä 02-734 6606
Koivukuja 1 040-827 0476
25360 PERTTELI

Jäsen Leena Lehtinen 02-748 8550
Jacob Ritzintie 7
31400 SOMERO


