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Vietimme kauniissa kesäillassa leppoisaa yhdessäoloa Turun Seudun Invalidien lomanviettopaikassa 

Kuusiston saaressa. Ajankohtana oli Turussa, Euroopan kulttuuripääkaupungissa vietettävien Karjalaisten 

kesäjuhlien viikonlopun lauantai 18.6.2011. Kesäjuhlien avajaistapahtumasta Kuusistoon oli 

kivenheitonmatka. Meitä oli iltaa viettämässä 34 aikuista ja viisi lasta. Launiainen-lehtisestä tutuksi tullut Heta 

täytti kyseisenä päivänä vuoden ja viisi kuukautta. Hän oli nuorin ja perää pitivät toisesta päästä Kalevi 86 

vuotta ja Arvo 85 vuotta Launiainen. Kerroimme kukin aluksi muutamalla sanalla sukujuuristamme ja mistä 

olimme matkanneet sukutapaamiseen 

Ilmari Launiainen lämmitti rantasaunan ja ruuan vähän painuttua osa lähti nauttimaan saunan löylyistä ja 

heittivät talviturkin Kuusiston salmeen.    

Tapaamisten suurin anti on se, että löytyy uusia sukusiteitä ja tavataan pitkästä aikaa läheisiäkin sukulaisia. 

Tälläkin kertaa yksi pikkuserkuspari löysi toisensa. Kaikki kasvokkain tapahtuneet tapaamiset ovat antoisia. 

Nykyään pidämme niin paljon yhteyksiä nykyajan välinein. Selailtavana oli sukuseuran kuva-albumi, 

Kanneljärvi-kirjoja, tuorein Karjala-lehti sekä Kanneljärven kartta ja Kuuterselän kartta taloineen ja Kalevi 

Launiaisen tekemä talokohtainen luettelo asukkaista ennen talvisotaa. Nämä kaikki herättivät keskustelua ja 

muisteloita.                                                                                                                                    

Arpajaisvoittoja oli taas kertynyt runsaasti. Kiitokset lahjoittajille. Arpajaisten tuotto oli 123 euroa. Päävoittona 

oli kehystetty valokuva Kuuterselän järvestä. Illan onnekkain oli Sirpa Tikka. Kuvia www.launiainen.net                                     

Vuonna 2012 on taas vuorossa sääntömääräinen vuosikokous. Vuosikokouksen ja 

tapaamisen ajankohta on sunnuntai 23.9.2012 ja pitopaikkana aivan Salon keskustassa 

sijaitseva Marja Kankare Oy, Perniöntie 11. Tule mukaan päättämään yhteisistä 

asioistamme ja kehittämään toimintaamme. Merkitse päivä kalenteriisi varatuksi suvulle ja 

ystäville. 

Kesällä 2012 on matka juurillemme Kanneljärven Kuuterselkään. Matka on 

kolmipäiväinen, 17. – 19.7.2012, vastuullisena matkanjärjestäjänä on Vistamatkat Oy. 

Matkalle pitäisi ilmoittautua sitovasti viimeistään 15.2.2012. Hinta varmistuu tammikuun 

aikana. 

Matka noudattaa perinteitä, 18.7 vietämme useita tunteja Kuuterselässä. Matkan 

yöpymiset ovat Viipurissa, ydinkeskustassa Hotelli Victoriassa. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Risto Lahtinen, lahtinen.risto@pp.inet.fi ja puhelin iltaisin 

040-5402 545, Vistamatkat Oy, matkatoimisto@vistamatkat.fi ja puhelin 02-477 5600.  

Sukuseuran hallitus on utelias. Olemme varanneet pienen lahjan sukuun syntyneille. 

Ajatuksena, että näin saamme tiedon vauvoista.                                                       

Pieneen Launiainen-tiedotuslehtiseen ovat jäsenistön kirjoitukset tervetulleita, tarinoita, 

muisteluita, valokuvia. Laita Keidille tammikuun puoliväliin mennessä, 

keidi.lahtinen@pp.inet.fi                                                                                                                   

Olethan muistanut ilmoittaa seurallemme muutoksista henkilö-, osoite- ja 

sähköpostitiedoissasi? 

Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2012! 
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