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LEHTISEN SISÄSIVULLA AJANKOHTAISTA
ASIAA SUKUKIRJASTAMME.
Kokous 13.2.2005, tule mukaan.
Lehtisen välissä olevalla liittymiskaavakkeella voi liittyä jäseneksi Kuuterselän taistelujen
muistomerkkiyhdistykseen. Siitä voi ottaa kopioita ja antaa halukkaille.

Otetaan kengät pois ja uitetaan varpaita lämpimässä
rantavedessä ja muistellaan entisiä tapoja ja tottumuksia!
Meillä oli kaksi kaunista järveä, ja suuressa järvessä kaksi kaunista saarta. Viimeisinä vuosina rajan
ollessa auki meidän järvillä oli oikein suuren maailman tyylin huvipaikat. Kesäasukkaat olivat
kumpaisenkin järven rantaan pesiytyneet, usealla oli oma huvilansa, mutta paljon oli vuokrallakin.
Herrasväki pastierasi teillä ja haisi hyvälle. Kylän tyt–tkin menivät pyhän iltapuolella sinne, pojat ne
olivatkin joka ilta lipintkoi jahtaamassa. Väliin soudettiin, väliin tanssittiin. Siellä oli sellainen veneryssä,
vuokrasi veneitä 20 kopeekkaa tunti. Hänellä oli kioski ja hän m–i siinä ulkomaan hedelmiä. Ja pojat
ostivat tyt–ille hyvää sy–tävää, kun saivat kerallaan soutelemaan. Ah, aikaa ihanaa, "ves tulloo suuhu ko
ajattelloo".

Ida Launiaisen muistelmista

Sukukirja Launiaisista
Kirjamme ei ole edistynyt henkilökuvausten tai sukuhaarojen omista vaiheista kertovista tarinoista.
Hallitus on käsitellyt kirja asiaa ja 19.10.2001 lähti kutsuja sukuhaaroittain, mutta vain kaksi henkilöä
hallituksen ulkopuolelta osallistui. Pertti Launiaisen toimesta on materiaalia historian osalta sukumme
alkuvaiheista ja sukunimen historiaa. Timo Launiaisella on tallennettuna sukuluetteloa. Nyt rohkeasti
kynä ja paperi esille että saadaan talteen esivanhempiemme tarinat ja muistot. Nuoremmat tekemään
muistiinpanoja isovanhempien luo, heidän jotka ovat eläneet Kuuterselässä tai muualla Karjalan
Kannaksella. Kirjoitusaiheita henkilökuvauksien lisäksi esim. ammatti, työ, harrastukset,
luottamustehtävät ja mahdolliset saavutukset. Eli kaikkea mainitsemisen arvoista. Evakko ajan
tapahtumat ja kulku kuuluu myös meidän elämänkulkuun. Moni löysi elämänkumppanin evakkomatkan
seuduilta ja me suuret ikäluokat synnyimme evakkomatkalla. Lyhytkin kuvaus on tärkeä.

Lainaus Kanneljärvi 2004 lehdestä; Ville Kirjavaisen tarinaa Kuuterselästä. Toivon että tämä kirjoitelma
kiertäisi kuin "viestikapula" niissä perheissä joissa k.o. kohteet tunnetaan ja siten tunnetuksi tehtäisiin.
Jokaisen perheen päähenkilön pitäisi kirjoittaa perheensä myötäilemänä omalta kohdaltaan "artiklan"
seikkailuineen evakkoon lähdöstä, vaiherikkailta taipaleilta nykyhetken asumasijoille asti. näin säilyisi
"lasten lapsille laulujen aihe": Mikä - missä - ja milloin oli Kuuterselkä ja millaisena siellä asuttiin.

Kokoonnumme kirjan tiimoilta ja pyrimme päättämään millaisen sukukirjan haluaisimme tehdä. Voitte
valita oman sukuhaaranne keskuudesta henkilön edustamaan teitä ja evästätte hänet toiveillanne, mutta
toki kaikki halukkaat mahtuvat mukaan. Ottakaa mukaan sukukirjoja ja muita muistelmajulkaisuja jos
teillä on. Että voimme tutustua niihin ja saada osviittaa omamme tekemiseen.



TERVETULOA 13.2.2005 kello 13.00, Salon karjalaisten seuratuvalle Majavakatu 4 Salo Perustetaan
kirjaa varten toimikunta ja laitetaan vauhtia rattaisiin. Lisätietoja ja ajo-ohjeita Pertti Launiainen tai Timo
Launiainen, yhteystiedot lehtisessä toisaalla. Jos et pääse tähän tilaisuuteen, niin laita meille viesti että
olet mukana kirjan teossa.

Sukuseuralla ei ole tänä vuonna yhteistä tapaamista. Ensi vuonna tulee sukuseuran perustamisesta 10
vuotta. Tehdään siitä tapaamisesta yhteinen juhla ja hallitus ottaisi vastaa mielellään ehdotuksia päivän
viettoon.

KOTISEUTUMATKA KUUTERSELKÄÄN
2005
Perinteinen kotiseutumatka tehdään 14. - 17.6.2005. Toivomuksista matka on nelipäivänen. Kuuterselkä
on se kylä mihin meidän juuremme johtavat. Vuonna 1701 syntynyt esi-isämme Sigfred (Sipi)
Aataminpoika Launiaisen isä asettui elämään tila n:o 1 jonka tunnemme Törö- nimisenä tilana.
Asiakirjoista ilmenee, että vuonna 1745 tilan omistajana mainitaan Sipi Launiainen. Hänellä oli
seitsemän poikaa ja yksi tytär, ja heistä meidän sukumme polveutuu. Kuuterselkä- painotteinen matka
tehdään uusin voimin Sinikka ja Risto Lahtisen vetämänä. Ja toki Irma ja Teuvo ovat matkassa mukana.

Keskiviikko 15.6 on kotiseutupäivä ja se vietetään aamusta iltaan Kuuterselässä. Alustavien
suunnitelmien mukaan päivään osuu muistomerkin paljastustilaisuus. On perustettu yhdistys nimeltään
Kuuterselän taistelun muistomerkkiyhdistys ry. ja heitä lainaten: muistomerkki pystytetään osoittamaan
kunnioitusta ja kiitollisuutta Kuuterselän puolustajia kohtaan sekä tarjoamaan muistopaikka kentälle
jääneille sankarivainajillemme ja muistuttaisi jäljellejääneille ja tuleville sukupolville Kuuterselän
taisteluista vuonna 1944.

Risto ja Sinikka ottavat mielellään ehdotuksiasi paikoista Kannaksella joissa haluaisitte käydä, siihen on
tässä vaiheessa mahdollisuus vaikuttaa. Vastuullisena matkanjärjestäjänä on Vistamatkat Oy Vistantie 24,
21530 Paimio, puh. 02-477 5623

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sinikka ja Risto Lahtinen
Mahlakuja 6
021450 Tarvasjoki
puh. 02-484 7307, Risto 040-540 2545
Sinikka 040-565 8445
sähköposti rippee@saunalahti.fi

Kymmenennen matkan päätteeksi muistettiin Irmaa ja Teuvoa lahjoin ja kukkasin. Vielä kerran suuret
kiitokset mukavista kotiseutumatkoista! Sirkka Hämäläinen ja Kalevi Launiainen ojensivat lahjat.

VUOSIKOKOUS JA SUKUTAPAAMINEN
KUUSJOEN NUMMIJÄRVELLÄ 1.8.2004
Sateisen kesän sunnuntai valkeni kauniiksi kesäpäiväksi saapuessamme viettämään aikaa suvun parissa
kirkasvetisen Nummijärven rantaan. Paikalle oli saapuneena 49 suvun jäsentä. Puheenjohtaja Timo
Launiainen toivotti kokousväen tervetulleeksi. Hän ilmoitti yhdistyksemme tulleen rekisteröidyksi
14.5.03. Sukuseuramme sääntöjä on saatavilla tapaamisissamme ja Timo Launiaiselta, sekä
kotisivuiltamme. Vuosikokous sujui sukkelaan ja yksimielisesti asiat nuijittiin. Kokouksen
puheenjohtajana oli Arto Tikka ja sihteerinä Keidi Lahtinen. Artolla oli ensikertaa sukuseuran nuija



käytössä. Se on valmistettu Kuuterselän kylässä kasvavasta suuresta tammesta. Tammi seisoo
maamerkkinä kaikille kylässä kävijöille. Marko Peippo oli tuonut puuaineksen ja Ilmari Launiainen
tehnyt nuijan. Kokous valitsi edellisen kaksivuotiskauden hallituksen uudelleen. Vuosikokouksen
pöytäkirja on luettavissa sukuseuramme kotisivuilla.

Kokouksen jälkeen seurasi maittava lounas, jonka olivat valmistaneet Perttelin palokuntanaiset.
Kahvipullaa oli ostettuna sekä Irman tuomaa kakkua ja Ilseltä marjapiirakoita. Käytössämme oli myös
rantasauna ja hyvä uimaranta.

Arpajaiset ovat aina jännittävät. Potkiiko onni minua vai meneekö vierustoverille? Teuvo Launiainen on
maalannut taulun Kuuterselän järvestä arpajaisten päävoitoksi joka kerta. Paula Ullakkoa onnisti tänä
vuonna. Toinen perinne on kaksi paria karjalavärisiä eli punamustia villasukkia Irma Launiaisen
kutomina. Pieni Sini voitti niistä toiset. Oli vähän kasvuvaraa. Mutta eipä hätää, Irma kutoi Sinin jalkaan
sopivat ja toimitti ne perille. Iltapäivä kului haastellen ja kuulumisia kertoillen. Ettei sadekesän maine
menisi, kaatosade kasteli viimeisimmät kotiinlähtijät!

Muistomerkkihanke
Viime kesänä Launiaisten sukuseuran tapaamisessa Kuusjoen Nummijärvellä Kalevi Launiainen esitteli
suunnitelmaa taistelumuistomerkin pystyttämiseksi Kuuterselkään. Ajatus oli Teuvon, Alpon ja Kalevin
mielessä muhinut jo jonkin aikaa ja koettiin, että nyt kun kaikilla tärkeimmillä taistelupaikoilla on jo
omat muistomerkkinsä olisi korkea aika saada sellainen myös Kuuterselkään!

Kesällä oli suunnitelmissa vielä hankkeen varainhankinta suoritettavaksi Kanneljärvi-säätiön kautta.
Kanneljärvi-säätiössä kuitenkin päätettiin toisin: he kyllä tukisivat hanketta rahallisesti, mutta säätiö ei
lähtisi varsinaiseen lupien- ja varainhankintaan.

Tuumasta toimeen - oli perustettava yhdistys, jolla olisi mahdollisuus hankkia tarvittavat luvat ja varat
muistomerkkiä varten, sekä myöhemmin velvollisuus muistomerkin ja sen ympäristön
kunnossapitämiseen.

Kuusiston Alpo ryhtyi vetämään projektia ja kokosi ryhmän (13 henkeä), joka piti perustavan kokouksen
syyskuun 12. päivänä 2004 Salossa. Yhdistyksen nimeksi päätettiin Kuuterselän taistelun
muistomerkkiyhdistys ry.

Samalla valittiin yhdistykselle hallitus, jonka puheenjohtajaksi tuli Alpo Kuusisto, jäseniksi Reino Harju,
Teuvo Launiainen, varapuheenjohtajaksi Olli Mustonen, sihteeriksi Sirpa Tikka ja rahastonhoitajaksi
Ritva Troberg.

Alpo ryhtyi tosi ponnekkaasti ajamaan muistomerkki-asiaa, sillä perustavan kokouksen jälkeen tehtiin
anomus yhdistyksen rekisteröimiseksi. Yleensä kuluu kolme - neljäkin kuukautta ennen kuin yhdistys on
rekisteröity, mutta asialla oli kiire ja Alpon määrätietoinen yhteydenpito patentti- ja rekisterihallituksen
suuntaan tuotti tulosta. Yhdistys oli rekisterissä 6.10.2004! Asian eteenpäin saamiseksi oli kokouskutsut
jo lähetetty ja järjestimme syyskokouksen Karjalatalolle Kanneljärvisten tapaamisen yhteyteen.

Kokouksessa hyväksyttiin yhdistykselle toimintasuunnitelma, jäsenmaksu ja tulo- ja menoarvio, sekä
valittiin sama hallituskokoonpano uudelleen.

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 25 euroa (vuodelle 2005), sillä hankkeen menot kohdistuvat
suurimpina juuri tälle vuodelle, mikäli hanke toteutuu suunnitellussa aikataulussa. Seuraavien vuosien
jäsenmaksut tulevat olemaan huomattavasti pienempiä, koska jatkossa kustannuksia aiheuttavat vain
muistomerkin hoito ja sen vaatiman alueen siistinä pitäminen. Budjetin loppusummaksi arvioitiin 6100
euroa ja suunnitelmissa on, että jos lupa-asiat Venäjän viranomaisilta saadaan kuntoon kevään aikana,
niin muistomerkki olisi paljastettavissa kesäkuussa 2005!



Lupa-anomus Helsingin Viipuri-keskukseen toimitettiin käännettäväksi marraskuun alkupäivinä ja sen
jälkeen Alpo ja Reino kävivät viemässä allekirjoituksin varustetun anomuksen Viipuriin Viipuri-
keskukseen marraskuun loppupuolella. Samalla reissulla poikettiin Kuuterselässä paikallisen
"kunnanjohtajan" kanssa katsastamassa sopiva paikka muistomerkille. Alustavasti kaavailtu paikka
Launiaisen kivinavetan kohdille ei sopinut, koska alue oli kuulema kaavoitettu yksityiskäyttöön, mutta
uusi kohta osoitettiin kunnan omistamalta alueelta tien viereltä lähempänä kylän keskustaa.

Anomuksen jättäjille jäi vaikutelma, että hankkeeseen suhtauduttiin myönteisesti ja vastaanotto oli ollut
lämmin. Tällä hetkellä emme voi muuta kuin odottaa jonkinlaista päätöstä asiasta, jonka toivomme
tulevan alkukevään aikana.

Yhdistykseen on liittynyt tähän mennessä jäseniä 37 henkeä ja viimeisimmän tiedon mukaan rahaa on
jäsenmaksujen ja lahjoitusten kautta kertynyt n. 1.100 euroa. Varsinainen rahankeruu laitetaan toimeen
vasta kun lupa muistomerkille on saatu, mutta tässäkin vaiheessa kuluja kertyy mm. tulkkipalveluista ja
näistä lupien hakemisista ym.

Vielä jokunen sana itse muistomerkistä:

Muistomerkki pystytettäisiin osoittamaan kunnioitusta ja kiitollisuutta Kuuterselän puolustajia kohtaan
sekä tarjoamaan muistopaikka kentälle jääneille sankarivainajillemme. Samalla se muistuttaisi
jäljellejääneille ja tuleville sukupolville Kuuterselän taisteluista 1944. Yhdistyksen hallitus on päättänyt
muistomerkin muodosta ja se tultaisiin tekemään panssariestekivistä.

Tarvasjoella 9.1.2005

Sihteeri Sirpa Tikka

Kalevi putois kaivoo...
Muistellut Maj-Lis Mustonen, hän on Kalevi Launiaisen sisko

Siihe aikaa mei kyläs pijettii alakouluu Seppäläisii Juonekse talos. Se sopikii tähä tarkotuksee ko se ol
sellane vanha venäläine taatsa, oikijastaa hovi. Huonehii ol kahes kerroksees ja katol ol koristeen sellane
torni mis ol paljo pienii ikkunaruutuloi ja lasit olliit eri värisii. Alakerraas ol suur sali ja se käi
koululuokaaks. Pulvetit olliit kolmees rivis ja kaik kylä alakoululaiset mahtuit sinne oikee hyväst.
Välitunniil leikittii millo missäkii talo ympäriil ollees suurees puistoos. Sinne talo taakse ol erilee tehty
sauna ja sauna vierees ol kaivo. Yhel välitunniil oppilaat olliit männeet sinne sauna ettee leikkimää
sokkoo. Ol jo syystalvi ja kaivoeus oli iha jääs ja maa muutekii liukas. Kalevi vuoro ol olla sokkoon ja
hää haparoi huivi silmillää saahaksee jonkuu toise vuorostaa sokoks. Siinko hää pyöri ja häärääis ni
liukastu kaivo ies ja hupsis lens vauhiil kaivoo. Kaivoeus ol paksuus jääs, kaivokynnys iha matala ja
kantta ei olt eisikää ni sinne män molskaat. Kaikile tul hätä ja huuto rupeis kuulumaa

"Kalevi putois kaivoo, Kalevi putois kaivoo". Juonekse Eero sattu olemaa siin liki saunakatoksees puita
pilkkomaas ja kerkiis ensimäiseeks appuu. Ja sielhä se Kalevi polskutti alahaal ja pysy pinnaal.
Muutamii viikkoloi aikasemmi Juonekse Veijo yritti mitata kaivovee syyvvyyttä ongevaval. Hää ol pitänt
siimaast kii ja yrittäänt työntää vappaa vettee. Siima ol katkeent ja vapa jäi osaks noijaammaa seinää.
Tää se vissii olkii Kalevi pelastus. Hää pitel vavast kii ja pysykii silviisii pinnaal nii kaua ko Eero sai
lasettuu kaivoämpäri allaa. Eero neuvvo Kalevin mänemää ämpärii ja rupeis kiertämää varovaast häntä
yllää. Kalevi ol huutaant: "uottele vähä mie ota hattuikii". Hattu ol vissii lähteent pääst sukellukse aikaan
ja se ol iha uus karvahattu ja Kaleville mielehine eihä sitä saant kaivoo jättää. Ja siit Kalevi nostettii
ämpäriis pois kaivoost. Opettajakkii ol jo kerint paikale häntä vastaaottamaa. Ylös päästessää Kalevi ol
sanont "Kaivoukko tulloo".



Jouluun liittyviä muistoja ja tapoja viime
vuosisadan alussa
Tämä on Ida Launiaisen syntynyt 20.9.1891 Kuuterselässä tallentamaa entisien aikojen jouluun liittyviä
muistitietoja. Hän on kirjoittanut nämä vuonna 1962 ja nämä on kopioitu Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran Kansanrunousarkistosta. Hän on vastaillut Kansanrunousarkiston perinnekeruukilpailuihin ja sen
tähden joissakin kohdissa on ettei hänellä ole tietoja. Tätä voisi täydentää jos teillä olisi tietoja tai
samoilta ajoilta omia joulunajan tapoja.

Ensimmäinen joulukuusi oli kansakoululla meidän kylässä. Muiden kylien kuusista en tiedä. Meidän
koulu aloitti toimintansa vuonna 1900 ja siellä oli jouluna tai kun koulu loppui joulun aluspäivinä
joulukuusi. En muista sen koristeita. Siitä se sitten alkoi joulukuusi levitä. Muutaman vuoden perästä oli
joka torpassa jouluaattona kuusi tuvan nurkassa. Nuoret hiihtivät henk suis hanpahis aatonaattona pitkin
metsiä kuka kauniimman kuusen olis saanut kotiinsa viedä. Jos oli suuri huone niin kuusi laitettiin hyvin
etääle seinästä, melkein keskilattialle ja pienissä huoneissa lähemmäksi nurkkaa. Ja monissa tapauksissa
ikkunan luo. Tämäkin on sellainen asia että täytyy katsoa mihin se oikein sopii, kun on huonekaluja ja
huonekasveja ahdinkoon asti. Se laitetaan nyt kuusenjalkaan, mutta kun asia oli vielä nuori niin nuorasta
vaan lakeen riippumaan. Lapset koristivat paperisuikaleilla ja lipuilla. kynttilöitä en muista oikein, mutta
sen muistan kun isä laittoi useampaan osaan sellaisen suuren kynttilän mikä maksoi 5 kopeekkaa ja niitä
laitettiin kuuseen.

Ei annettu joululahjoja. Vuonna 1907-1908 annettiin minun kotonani joululahjoja veljeni oli laittanut isän
pitkän turkin nurinpäin päällensä ja vanhan suuren karvahatun päähänsä ettei näkynyt naamaa ollenkaan
silmien kohdalle leikkasi reiät. Pellavista laitettu parta peitti leuan ja suunkin osittain. Vielä suuret
huopatossut jalkaan ja äijän kokkakeppi käteen niin oli kun ilmetty joulupukki millaisena hänet kuvista
nähtiin. Kun vielä muutti äänensä, matkien äijän ääntä, niin ei me tunnettu.

Pottilohkoa paistettiin aina joulupäivänä. Se piti olla aina valmista kun kirkkoväki tulivat kirkosta kotiin.
Tätä syötiin muulloinkin, eikä vaan jouluna. Sitten oli paatakkasiirappi mikä ei saanut puuttua
joulupöydästä. Sitä ei syöty muulloin kuin jouluna ja pääsiäisenä ja tuli mitä pitoja, häitä, hautajaisia.
Siirappi laitettiin useammalle tassille pöytään ja siihen ne toppasi pullapalastaan niin usea kun sopi vaan.
Jouluksi tehtiin tavallista kaljaa maltaista. Ja jos kellä oli maitoa siihen aikaan, niin siitä tehtiin
kokkelipiimää. Silloin ei lehmät paljon talvi aikana lypsäneet. Linnuille varattiin jouluksi kauralyhde,
toiset kaksikin. Niitä sanottiin vaan lintujen lyhteiksi. Ne laitettiin jonkun seipään nenään jos ei pihassa
ollut puita tai aitaa. Laitettiin niin että tuvan ikkunasta voivat lapset seurata lintujen syömistä. Lehmille
paloiteltiin koppaan leivän paloja ja vietiin joulu aattona lehmille. Olkia levitettiin paksulti alle, vaikka
muulloin makasivat hakovuoteella. En tiedä miksi kilpailivat joulukirkosta tullessa. Mutta luulen, että
isäntä miehet ylpeydestä tahtoivat näyttää mihin heidän hevosensa kykenevät. Toiset oikein syöttivät ja
sukivat hevostaan jouluaamun kirkkomatkaa varten.

Meillä oli kotona joulu oljet lattialla vuonna 1923. En tiedä muista taloista, miten siellä oli. Tiedän vaan
ettei useassa talossa ollut enää siihen aikaa. Oljet tuotiin aattoiltana kun väki oli enempi osa saunassa. Ne
olivat ruisolkia, riihessä puituja suoria olkia. Ne levitettiin kuin riihessä puitavat viljat ei kuminkaan niin
paksulti. Ei rakoa missään ihan tiukasti kiinni toisissaan. En muista mitä tällainen olisi tarkoittanut. Enkä
muista kenenkään kertoneen, että joulukirkossa olisi olleet oljet lattialla.

TIEDOTUKSIA
Jäsenrekisterin ylläpitämiseen toivomme kaikkien osallistuvan toimittamalla tietoja perheissä
tapahtuvista muutoksista. Mahdollisen sukukirjamme teon takia nyt on erityisen tärkeää että kaikki tiedot
olisivat ajan tasalla. Mikäli osoitteesi muuttuu tai on virheellinen, ilmoita siitä sihteerille.



Kaikille jäsenillemme kuuluu Karjala-kortti ja Karjalan Kunnaat-lehti. Hyödynnä Karjala-kortilla
saatavat jäsenedut, joita myöntää Teboil-huoltamot, Viking Line, matkatoimisto Finnsov Tours,
Cumulus-, Rantasipi- ja Ramando-hotellit ja sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, verkkokauppa
www.finlit.fi/kirjat.

Karjalaisten asioita monipuolisesti kertova kerran viikossa ilmestyvä Karjala-lehti on hinnaltaan
edullinen. Lehdestä löydät ajankohtaiset tapahtumat, kurssit ja matkat. Lehtiasiamiehenä toimii mm.
Kalevi Launiainen. Nyt voit tutustua lehteen netissä sivujen osoite on www.karjala-lehti.fi.

Kanneljärvi II-kirja on entisen kotikuntamme historia- ja muistelmateos. Kirjassa on valokuvia ja kartta
kaikista Kanneljärven kylistä. Tekstit talokohtaisesti ja tieto silloisista asukkaista. Julkaisija Kanneljärvi-
säätiö. Teoksen hinta 20 €. Paavo Montosen kirjoittamasta Kanneljärvi, kahdeksan kylän pitäjä-kirjasta
on nyt ilmestynyt näköispainos. Ensimmäisen kerran se julkaistiin vuonna 1957. Kanneljärvilehti
ilmestyy vuosittain Kanneljärven pitäjäjuhliin. Lehti sisältää kertomuksia Kanneljärveltä ja runsaasti
kuvia. Vuoden 2004 lehdessä oli useita kertomuksia Kuuterselästä. Lehtiä on jäljellä vuosilta 1998 -2004.
Lehden hinta on 5 €. Yllä mainittuja, sukumme vaiheista kertovia julkaisuja on saatavilla sukuseuran ja
Kanneljärvi-säätiön tilaisuuksista sekä Kalevi Launiaiselta. Kanneljärvi 2005 julkaisuun toivotaan
aineistoa. Toimitus toivoo, että paperilla olevat tekstit helmikuun aikana ja levykkeellä tai sähköpostilla
tulevat jutut maaliskuun puoliväliin mennessä. Toimituksen osoite: Kanneljärvi-lehti Paavo Määttänen,
Nummilankatu 33 24100 Salo. Puhelin 02 734 9736 sähköposti: paavo.maattanen@salo.salonseutu.fi
Kanneljärvi-säätiöllä on omat internet sivut osoitteessa: www.kanneljarvi.fi. Sivujen vastaavana Paavo
Määttänen ja Riitta Vaso.

Karjalaiset Kesäjuhlat Lahdessa 17. - 19.6.2005
Nyt joukolla karjalaiseen tapahtumaan kun matka on kaikille lyhyt esim. Helsinki 104 km, Tampere 126
km ja Turku 213 km. Vuosi 2005 on Lahdelle merkittävä, sillä se täyttää 100 vuotta. Sotien jälkeen
Lahteen muutti 10Ý000 siirtokarjalaista. Lahti tunnetaan lukuisista yrityksistä, jotka siirtyivät sodan
jälkeen jatkamaan toimintaansa Lahden seudulle. Karjalaisten katsotaan perustaneen kaupunkiin peräti yli
tuhat yritystä. Karjalaisten kesäjuhlien tapahtumapaikat sijaitsevat kaupungin keskeisillä paikoilla;
päätapahtumapaikkana on Lahden Urheilukeskus. Konsertit ja kuorokavalkadi järjestetään
maailmankuulussa Sibelius-talossa. Sunnuntai 19.6 on juhlakulkue ja sukuseuroilla on siinä oma paikka.
Meidänkin sukuseurallamme on nimikyltti ja olisi mukavaa että se näkyisi kulkueessa. Siihen tarvitaan
kantaja ja mielellään kaksi airuetta.

Lahden kesäjuhlat ovat Internetissä osoitteessa: www.karjalaisetkesajuhlat.fi.

Viipuri-keskuksen räätälöidyt palvelut ja teemamatkat kattaa tarpeitamme laidasta laitaan mm.
seminaareja, ruokakursseja, tulkkaus - ja käännöspalveluja, Venäjän kielen kurssit. Viipuri-keskuksella
on Viipurissa toimipiste: Krasnoarmeiskaja 13, 2. kerros (ent. Mustainveljestenkatu). Helsingin toimisto
on Karjalatalolla. Internet: www.viipurikeskus.fi

Vuosikokouksessa 1.8. 2004 valittu sukuseuran hallitus

Tehtävä Nimi / Osoite Puhelin / Sähköposti

Puheenjohtaja
Timo Launiainen
Kirjurinkuja 1 G 107
02600 ESPOO

040-715 6040
tklauniainen@luukku.com

Varapuheenjohtaja
Kalevi Launiainen
Perttelinkatu 50 as. 11
24240 SALO

02-733 2135
040-701 7926

http://www.finlit.fi/kirjat
http://www.karjala-lehti.fi/
http://www.kanneljarvi.fi/
http://www.karjalaisetkesajuhlat.fi/
http://www.viipurikeskus.fi/


Sihteeri
Keidi Lahtinen
Vesitie 1 C 17
03400 VIHTI

040-554 4953

Rahastonhoitaja
Arja Väyrynen
Ketomäenpolku 1 B 16
24260 SALO

02-733 4033
040- 705 4659

Jäsen
Pertti Launiainen
Ritvalantie 19
00940 HELSINKI

09-340 3403
040-567 5984
pertti.launiainen@kolumbus.fi

Jäsen
Aija Mikkilä
Koivukuja 1
25360 PERTTELI

02-734 6606
040-827 0476

Jäsen
Leena Lehtinen
Jacob Ritzintie 7
31400 SOMERO

02-748 8550


