Suku kokoontui
23.9.2012 Salossa, Juhlapalvelu Marja Kankare Oy tiloissa.
Puheensorina täytti heti tilan. Haastaminen piti keskeyttää kokouksen
alkaessa. Tänä vuonna oli vuorossa sääntömääräinen vuosikokous. Juotiin
kohvit karjalanpiirakalla ja sitten aloitettiin kokous. Yhteislauluna oli ”Jo
karjalan kunnailla” ja se meni hyvin, vuosikymmenien kokemuksella.
Sytytimme kynttilän pois nukkuneiden muistoksi ja kunnioitimme heidän
muistoaan hiljaisella hetkellä.
Sukuseuran puheenjohtaja Keidi Lahtinen avasi kokouksen. Ensimmäisenä
kohtana oli valita kokoukselle puheenjohtaja. Yksimielinen valinta oli Arto
Tikka ja kokouksen sihteeriksi valittiin Sirpa Tikka. Hän sai myös kaikkien
kannatuksen. Niin päästiin jatkamaan kokousta. Kokouksessa oli vilkasta
keskustelua mahdollisesta Launiaisista kertovasta sukukirjasta ja monesta
muustakin sukuseuraan liittyvästä asiasta. Kalevi Launiainen toivoi, että
Kuuterselässä syntyneet näkisivät kirjan. Toimintakertomuksesta kävi ilmi,
että hallituksella on ollut yritystä. On kokoonnuttu pohtimaan ko. asiaa, käyty
kursseja, tutkittu arkistoja ja kerätty materiaalia. Ilman jäsenistöltä tulevaa
materiaalia kirja on aika tyhjä sisällöltään ja yksipuolinen. Hallituksen
kokoonpanoon saatiin uusi jäsen Markku Launiainen, Esi Hermannin Ilmarin
Markku. Toimii nykypäivänäkin vanha tapa selvittää kenestä Markusta on
kyse. Markun muistamme Ruissalon Honkapirtiltä ja Salon Sinisestä Talosta.
Vaimonsa Ritvan kanssa he valmistivat upeat pitopöydät näihin
sukutapaamisiimme.
Jäsenmaksusta syntyi myös keskustelua, koska se on perhekohtainen.
Hallitus selvittää tulevan toimikauden aikana muutetaanko käytäntöä
jatkossa. Seuraava kaksivuotiskausi mennään entiseen malliin ja
jäsenmaksun suuruus pysyi entisellään eli 10 euroa jäsen tai perhe.
Sukuseuran hallitus esitti, että kutsutaan sukuseuran ensimmäiseksi
kunniajäseneksi Tuomas Kuismin. Hän on ansiokkaasti ja nuorena henkilönä
toiminut sukuseuran hyväksi. Netissä olevat kotisivut ovat hänen käsialaansa
ja hän pitää yllä niitä. Hänen juurensa juontavat Kuuterselän järville.
Mikkolaisii Riston Oiva on hänen isoisänsä. Kokousväki hyväksyi esityksen.
Toki Tuomaksen lisäksi kotisivuihin liittyy hänen isänsä Erkki Launiainen.
Kotisivuille pitäisi meidän jokaisen tuottaa aineistoa. Tässä on ollut sama
puute kuin mahdollisen sukukirjan.
Näin saatiin kokous päätökseen ja siirryttiin ruokailuun.

Hyvin syötyämme maittavasta pitopöydästä jatkui puheensorina.
Arpajaisvoittoja oli niin paljon, että ensisilmäyksellä tuntui joka arpa voittavan.
Toini Launiainen oli tuonut kutomiaan taidokkaita liinoja. Arvo Launiainen
tekemänsä seinäkellon. Moni voitto sai saajansa iloiseksi. Päävoittona oli
valokuvasta tehty sisustustaulu Kuuterselän järvestä. Onnekkain oli Tatu
Launiainen, Irja ja Kalevi Launiaisen vunukka. Irjaakin onni potki, hän voitti
Arvon tekemän kellon. Arpajaisten tuotolla tuetaan sukuseuramme toimintaa.
Nyt tuotto oli 166 euroa. Isot, isot kiitokset arpajaisvoittoja tuoneille ja arpojen
ostajille. Sini ja Tatu hoitivat arpojen myynnin ja arpajaiset kiitettävästi.
Saimme myös nauttia heidän soittamistaan taidokkaista pianokappaleista.
Pieni Siiri Lehti 3 v. tanssi pianon soiton tahdissa. Hyvä, että on esiintyjiä
kasvamassa tilaisuuksiimme. Siirin lisäksi pikkuväkeä oli Siirin veli Antte 1 v.
Hän oli toinen ensimmäisten sukuseuran pikkusukkien saajista. Heli
Launiaisen Helmi 2 v. oli mukana ja Heta Launiainen, vuoden 2010
ensimmäinen Launiainen. Vähän isompia vunukoita olivat jo mainitut
sisarukset Sini ja Tatu ja Miikka Peippo. Ilahduttavaa, mukana oli yksi nuori
aikuinen ja 46 jo enemmän elämää nähneitä.
Tilaisuus päättyi kakkukahviin ja toivotuksiin, et myö taas tavattaisii.
Keidi Lahtinen

