Launiainen
Launiaisten Sukuseura ry jäsentiedote lokakuu 2020
Suku kokoontui sääntömääräiseen vuosikokoukseen ja sukutapaamiseen
sunnuntaina 30.8.2020 Juhlapalvelu Marja Kankareen tiloihin Perniöntie 11
Salo. Keväästä asti ollut liikkeellä tarttuva tauti, korona. Se on rajoittanut
ihmisten osallistumista tapahtumiin. Kokoukseen oli saapunut 25 suvun
jäsentä. Päivä aloitettiin perinteitä noudattaen kohvin juonnilla. Ja heti myö
haastettii. Perhejuhlan tuntua, kun paikalla olevat olivat monista
sukutapaamisista tuttuja toisilleen. Ensimmäistä kertaa jäsenet saivat
sukutapaamiseen 5 euron alennuksen. Sukuseuran varoista maksettiin
tilavuokra ja tarjoilijat yhteensä 300 euroa eikä rahakirstun pohja paista.
Vuosikokouksen alkuun kunnioitimme edesmenneitä suvun jäseniä
sytyttämällä kynttilän sekä hiljaisella hetkellä. 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. Seuraavan kaksivuotiskauden hallituksen valinta. Sukuseuralle
valittiin uusi puheenjohtaja, Tero Troberg (Sukukirjan taulu 320). Tero sai
koko kokousväen kannatuksen. Hallituksessa jatkavat, Olli Mustonen
varapuheenjohtaja, Sinikka Lahtinen sihteeri, Arja Väyrynen rahastonhoitaja
ja jäseninä Päivi Sjöblom-Piira, Keidi Launiainen ja Oiva Kirjavainen.
Sukututkimusta jatkavat Timo Launiainen ja Pirkko Lindberg. Jokainen meistä
voisi muistaa ilmoittaa heille muutoksista omassa lähisuvussa.
Jäsenrekisterin ylläpitäjää kuulutetaan edelleen, nyt sukuseuran hallitus pitää
sitä ajan tasalla. Seuraavaksi oli jäsenmaksun suuruus, hallitus esitti
15 euroa/vuosi ja se hyväksyttiin. Edellisestä vuosikokouksesta on päätös,
että kaikki 90 täyttäneet ovat sukuseuran seniorijäseniä ja vapaita
jäsenmaksuista. 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 Raija Launiainen ja Pirkko Lindberg
kutsutaan kunniajäseniksi. Kokousväki kannatti. Raija toimi sukuseuran
ensimmäisenä puheenjohtajana ja valmisteli ensimmäisen varsinaisen
sukukokouksen Kanneljärven Opistolle Lohjalle. Jatkossa toiminut
sukuseuran toiminnantarkastajana. Pirkko on toiminut sukututkijana tutkien
kirkonkirjoista sukuamme sukukirjaamme ja nyt kirjaan liittyvää lisäosaa.
Näin saatiin kokous päätökseen. Arto Tikka kiitti kokousväkeä.

Päivään sisältyi kansallispukujen ”tuuletuspäivä”. Saimme ihastella neljää
erilaista kansallispukua. Päivi Sjöblom-Piiralla oli tädiltään Lempi Kurpalta
peritty Kaukolan puku. Raija Launiaisella Kanneljärven savakkopuku. Ritva
Trobergilla Kanneljärven äyrämöispuku. Aune Holopaisella oli KeskiKannaksen puku.
Päivi Sjöblom-Piiralla oli Markku Kurpan runokirja Tuntikirjurin tuumailuja.
Hän esitti sieltä kaksi runoa, runo Rakkaalleni oli yllätyksellinen. Se loppui
”Yhä laihana luokseni saavut vaan sinä rakkaani, tilipussi”.
Arpajaisvoittoja olimme saaneet runsain mitoin. Arpajaisten päävoittona oli
sisustustaulu Kuuterselän järvestä. Arpajaisten onnekkain oli Sirpa Tikka.
Arpajaisten tuotto sukuseuralle oli 100 euroa. Kiitos voittojen lahjoittajille ja
teille arpoja ostaneille. Myyjäisistä tuloa 76 euroa. Kuuterselän kyläkarttaa ja
sukupuukorttia on saatavilla. Sukupuukortit 5 euroa/kpl ja Kuuterselän
kyläkartta 10 euroa. Postin kautta lisätään postituskulut.
300 vuotta Launiaisia sukukirjan sukutauluihin on tullut lisäyksiä sekä
muutoksia reilut 50 sivun verran. Kovasti mietimme, miten tästä etenemme.
Lisäyksiä ja muutoksia pitää lukea rinnan 300 vuotta Launiaisia kirjan kanssa.
Olemme ottaneet vaan uudet tiedot tai muutetut.
Sukuseuramme täyttää 21.1.2021 25 vuotta. Hallitus suunnittelee
sukutapaamista elokuun loppuun 2021.
Taasha myö tavataan!
Hyvää syksyä,
sukuseuran hallitus

Sukuseuramme Salossa 30.8.2020 valittu sukuseuran hallitus kuvattuna
Agneta ja Tero Trobergin luona tämän hallituksen ensimmäisessä
kokouksessa 10.10.2020. Vasemmalta Keidi Launiainen, Olli Mustonen,
puheenjohtaja Tero Troberg, Oiva Kirjavainen, Arja Väyrynen ja Sinikka
Lahtinen. Kuvasta puuttuu Päivi Sjöblom-Piira.

