Suku kokoontui sääntömääräiseen vuosikokoukseen ja sukutapaamiseen
lauantaina 22.9.2018 Hyvinvointikartano Kaisankoti Bodomintie 37 Espoo.
Paikalle oli saapunut 40 aikuista ja yksi pienokainen. Arvo Launiainen,
sukuseuramme toiseksi vanhin edusti seniori-ikäisiä ja nuorin oli Eira Järvisen
vunukka Ninja kaksi vuotta. Päivä aloitettiin perinteitä noudattaen kohvin
juonnilla. Ja heti myö haastettii. Tavattiin jo tutuksi tulleita suvun jäseniä ja
iloksemme aina muutama ensikertalainen.

Vasemmalta edestä Arja Väyrynen, Raija Launiainen ja Keidi Launiainen,
takana Timo Launiainen ja Aila Rouvali.

Vuosikokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Arto Tikka ja sihteeriksi
sukuseuran sihteeri Sinikka Lahtinen. Kokous sujui sukkelaan kohta kohdalta,
hyväksyttiin toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja tilit ja vastuuvapaus
myönnettiin tilivelvollisille. Hallituksenjäsenet Aija Mikkilä ja Markku
Launiainen olivat ilmoittaneet, etteivät haluaisi jatkaa hallituksessa. Kiitämme
Aijaa ja Markkua toiminnasta sukuseuran hyväksi. Heidän tilalleen valittiin
Oiva Kirjavainen (Sukukirjan taulu1595) ja Tero Troberg (Sukukirjan taulu
320). Hallituksessa jatkavat Keidi Launiainen puheenjohtaja, Olli Mustonen
varapuheenjohtaja, Sinikka Lahtinen sihteeri, Arja Väyrynen rahastonhoitaja
ja Päivi Sjöblom-Piira jäsen. Sukututkimus Timo Launiainen. Timo esitti
Pirkko Lindbergiä (Sukukirjan taulu 132) hänen lisäkseen sukututkimukseen.
Sitä kannatettiin. Pirkko on tehnyt pitkään yhteistyötä Timon kanssa. Teija
Launiainen oli pyytänyt eroa jäsenrekisterin ylläpidosta. Sitä pitää nyt
sukuseuran hallitus ajan tasalla. Seuraavaksi oli jäsenmaksun suuruus,
hallitus esitti 12 euroa, kokousväki 15 euroa. Puheenjohtajaa lainaten ”menee
äänestykseen, jos kumpikaan ei peräänny”. Hallitus perääntyi eli jäsenmaksu
on 15 euroa/vuosi seuraavan kaksivuotiskauden. Jäsenmaksun yhteydessä
päätettiin vapauttaa 90 vuotta täyttäneet seniorit jäsenmaksusta. Juurien
tuntemisessa ja historiatiedon hyödyntämisessä toiminnan suunnittelussa on
seniorijäsenillä oma tärkeä roolinsa. Siksi onkin tärkeää, että ikääntyvät
jäsenet pysyvät mukana sukuseuran toiminnassa.

Hallitus esitti kokousväelle, että Timo Launiainen kutsutaan
Kunniapuheenjohtajaksi. Kaikki kannattivat. Timo oli sukuseuran
puheenjohtajana 21.9.1997-30.8.2008. Timolle ojennettiin kunniakirja ja
kukkasina villasukat karjalan väreissä.
Muuta kokouksessa esille tulleita asioita:
Toimintasuunnitelmasta virisi vilkasta keskustelua. Vuosi vuodelta
ikäännymme, emmekä saa nuorisoa mukaan tapaamisiin.
Tuotiin esiin sukuun kuuluvia julkkiksia Vesterinen yhtyeineen eli Tero
Vesterinen sekä Jonne Aaron Liimatainen. Sukuseuran Facebook ryhmään
on liittynyt 33 jäsentä ja he ovat pääsääntöisesti nuoremmasta päästä. Eira
Järvinen toi mukanaan nuorimman poikansa tyttärensä kanssa ja ehdotti
muille samoin. Ajatuksena, että tulisivat jatkossakin. Joka tapaamisessa on
ollut lapsia mukana, nuoret aikuiset puuttuvat. Näin saatiin kokous
päätökseen. Arto Tikka kiitti kokousväkeä.
Ruokailu tapahtui kartanon päärakennuksessa. Paikan juuret ovat kaukana
historiassa. Nykyinen nimi juontaa presidentti Kyösti Kallion Kaisa puolisoon.
Ruokailimme itsemme kylläisiksi pöydän antimista ja kahvit piristykseksi.
Paikan päällä jäi kertomatta, että tämän tapaamisen tilavuokra maksettiin
sukuseuraan kertyneistä varoista. Se oli 440 euroa.
Siirryimme takaisin kokoustilaan. Aloitimme laululla ”Karjalan kunnailla lehtii
puu” ja heti puheen sorina täytti tilan.

Juha Hyytiällä oli mukanaan
Kivennavan Liikolassa syntyneen
isänsä 1950-luvulla tekemä
apuväline marjojen keräämiseen.
Keskusteltiin, kerättiinkö jo
kannaksella marjoja ”koneella”?
Yhteistuumin päädyimme, että
käsin niitä poimittiin. Juhan isä oli
aikaansa edellä. Asiaan oli
varmaan vaikuttanut, että
jatkosodan alussa hän menetti
oikean kätensä.

Arpajaisvoittoja olimme saaneet runsain mitoin. Arpajaisten päävoittona oli
sisustustaulu Kuuterselän järvestä. Arpajaisten onnekkain oli Arja Lehtonen.
Arpajaisten tuotto sukuseuralle oli 136 euroa. Kiitos voittojen lahjoittajille ja
teille arpoja ostaneille.

