Launiaisten sukuseura ry. vuosikokous
ja sukutapaaminen 2010

Suku kokoontui Hämeenkoskelle kirkon vieressä sijaitsevaan entiseen
pitäjätupaan, joka on valmistunut vuonna 1867. Ovatkohan ne hämäläiset
hirret kuulleet aiemmin sellaisen iloisen puheen sorinan minkä me saimme
aikaan?
Päivä oli sunnuntai 19.9 ja paikalla oli 36 aikuista ja Pirjo ja Matti Launiaisen
vunukat Anni kolme vuotta ja Elsa yhden vuoden ikäinen, tyttöjen vanhemmat
olivat myös mukana, Kati ja Petri. Matti oli ostanut Katin ”Hihka-kirjaa” ja
saman hahmon kortteja ja tauluja. Hän lahjoitti ne sukuseuran vapaaseen
käyttöön.
Taulut
laitoimme
arpajaisvoitoiksi
ja
kirjoja
myytiin
sukutapaamisessa. Postikortit jäivät myöhempään käyttöön.

Tilaisuus alkoi tulokahvilla ja sitä seurasi sääntömääräinen vuosikokous.
Sukuseuran puheenjohtaja Keidi Lahtinen avasi kokouksen. Kokousväki
valitsi Arto Tikan vuosikokouksen puheenjohtajaksi ja sukuseuran sihteeri
Sinikka Lahtinen toimi sihteerinä. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Sirpa Tikka ja Risto Lahtinen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Ennen kuin tästä jatkettiin, niin Arto esitti, että esittelisimme itsemme ja näin
tulisimme tutummiksi toisillemme. Arto kokeneena puheenjohtaja vei
kokousta ripeästi kohta kohdalta eteenpäin. Henkilövalinnat hallitukseen oli
asialistalla.
Valittiin
Keidi
Lahtinen
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Varapuheenjohtaja Kalevi Launiainen olisi jo edellisessä vuosikokouksessa
kaksi vuotta sitten halunnut luovuttaa paikkansa ja nyt kertoi saman toiveen.
Hallituksen jäsen Leena Lehtinen myös halusi luopua paikastaan
hallituksessa. Heidän tilalleen hallitukseen valittiin Olli Mustonen ja Virpi
Antin. Hallituksessa jatkavat Sinikka Lahtinen, Arja Väyrynen, Aija Mikkilä ja
Marko Peippo. Tulimme kohtaan missä käsiteltiin sukuseuramme pysymistä
Karjalan Liiton jäsenyydessä. Keidi kertoi hallituksen näkemyksen asiaan. Se
perustuu ainoastaan rahaan. Tuntuu pahalta periä iso jäsenmaksu, koska
ajattelemme, ettei sukuseuran jäsen hyödy Karjalan Liiton jäseneduista.
Tästä käytiin vilkasta keskustelua pääsääntöisesti samanmielistä kuin
hallituksen ehdotus. Kokousväki päätti, että eroamme sukuseurana Karjalan

Liitosta. Eroilmoituksen yhteydessä kysymme Karjalan Liitosta, että miten
heidän tulevissa uudistuksissaan on otettu sukuseurojen asema huomioon.
Jäsenmaksuiksi vuosille 2011 ja 2012 hallitus esitti 8 €. Kokousväki ehdotti
tasarahaa 10 € ja se hyväksyttiin. Tilintarkastajiksi valittiin Raija Launiainen ja
Paula Ullakko, varatilintarkastajiksi Tuula Heino ja Terttu Merivirta. Aija
Mikkilä on hoitanut sukuseuran jäsenrekisteriä. Aija halusi luopua toimesta ja
esitti sitä Teija Launiaiselle. Hänellä oli Teijan suostumus ja kokousväki
kannatti asiaa. Teija ei ole hallituksen jäsen, vaan hoitaa rekisterin ylläpitoa ja
on tarvittaessa yhteydessä hallitukseen. Ja nyt päästiin kopauttamaan
Kuuterselän tammesta tehdyllä nuijalla kokous päättyneeksi. Arto kiitti
kokousväkeä hyvän syksyn toivotuksin.

Haasteluosuuden aluksi meillä oli lounas. Sen oli valmistanut Kaisa Rekola
Hämeenkoskelta. Nautimme pöydän maittavista antimista itsemme kylläisiksi.
Sytytimme poisnukkuneiden muistoksi kynttilän ja pidimme hiljaisen hetken
heidän muistolleen. Toivo Launiainen on Ruokolahdelta ja hän oli lupautunut
kertomaan meille Ruokolahden leijonasta. Aluksi hän kysyi ”muistammeko
me sen leijonan”, kaikki kädet nousivat ylös. Seuraava kysymys oli
”uskommeko, että siellä oli leijona”, nyt ei juuri noussut käsiä. Kyllä hän niin
vakuuttavasti kertoi sekä silminnäkijöiden havainnoista että viranomaisten
tiedoista, että kertomuksen lopussa olisi noussut käsiä enemmän pystyyn.
Tämä leijona ei ollut villi vaan karannut sirkusleijona. Junanvaunu oli kaatunut
ja eläimiä oli päässyt karkuun. Muut saatiin heti kiinni. Tämä leijona sai
nauttia vapaudestaan. Vai oliko se vapautta.

Rintamalla tehtyjä puhdetöitä oli muutamia. Osan alkuperästä ei ollut tietoja,
eikä niitä enää ole mahdollista saada. Pitää vaan todeta, että taidokkaita töitä
niillä työkaluilla ja niissä olosuhteissa. Teuvo Launiaisen tekemistä on tietoja.
Esimerkiksi pöytälampusta, josta hän on kertonut seikkaperäisesti, miten haki
pahkan josta teki lampun. Haarikan, jonka tekijästä ei ole tietoa, hän oli
ostanut. Sen pohjassa on kaiverrus: Muistoksi Margetalle. Tästä Margetasta
tuli aikanaan meidän, Ilsen ja minun äitimme ja hän oli nimeltään Dagny
Margareta. Tuon vierasperäisen nimen lausuminen oli ylivoimaista
karjalaispojalle. Olli Mustosella oli myös puhdetöitä mukanaan, mutta hänellä
ei ollut niistä tietoja. Samoin Tuula Kuusinen oli lähettänyt joitain, eikä
niidenkään alkuperästä ole tietoja.

Irma Linkka on kirjoittanut laulun nimeltään ”Muistelo”, se laulettiin, osa toista
kertaa ja osa ensimmäistä kertaa ja hyvin meni. Ensiesitys laululle oli
kesäisellä Kuuterselän matkalla. Laulussa on monia tunteita kertovat sanat.

Ennen arpajaisia nautittiin kakkukahvit. Arpajaisvoittoja oli taas pöydällä
kukkuramitoin. Arpajaisten päävoittoa pohdittiin hallituksessa. Aikaisempina
kertoina se on ollut isäni Teuvo Launiaisen maalaama ja lahjoittama taulu
Kuuterselän järvestä. Siinä vaiheessa Teuvo oli sairaalassa eikä toipumisesta
tietoa. Hallitus päätyi piirrokseen Kanneljärven kartasta. Risto Lahtisella oli
kartta, jonka hän lahjoitti ja se kehystettiin lahjoitusvaroin. Tänä vuonna
otettiin kolme arpaa aluksi, ensin tähän tauluun, toiseksi Kati Launiaisen
tauluun ja kolmanneksi Toini Launiaisen kutomaan pitsiliinaan. Onnettarena
näihin kolmeen arpaan toimi Vuokko Tapanila. Sitten käytiin voitto voitolta läpi
pöydän anti. Sirpa Tikka ja Sinikka Lahtinen hoitivat mieluisan ja aika ajoin
jopa meluisan arvontaurakan. Eipä huomattu kysyä Matti Launiaista
arpajaisten viralliseksi valvojaksi. Hän oli usean vuoden ajan lottoarvonnan
virallisena valvojana. Varsinaisen päävoiton arpaa pihistäen löytyi nimi Keidi.
Eipä ole onni näin koskaan potkinut. Isot kiitokset arpojen ostajille ja voittojen
lahjoittajille. Erityiskiitos Matti Launiaiselle Hihka-kirjoista.
Päivä päättyi iloiseen puheensorinaan ja toivotuksiin, et myö taas tavattaisii.

Keidi Lahtinen

