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SUKU KOKOONTUU SUNNUNTAINA 25.8.2013 KELLO 12.00 ALKAEN 

Paikkana idyllinen kartanoravintola Wanha Emäntä Karjalohjalla,            

Keskustie 121. Paikka sijaitsee Kylpylähotelli Päiväkummun pihapiirissä. 

Pitkämatkalaiset voivat varata sieltä yöpymisen.   

Ruokaillaan yhdessä pitopöydän antimia. Ruokailun jälkeen nautitaan 

toistemme seurasta, haastellaan ja kertoillaan kuulumisia. Jos et vielä tunne 

sukujuuriasi, niin tapaamisessa on oiva tilaisuus tutkia niitä.                      

Tarinat, runot ja musiikkiesitykset ovat kaikki tervetulleita. Arpajaisista on tullut 

jo perinne, jos sinulla on arpajaisvoitoksi sopivaa, ota mukaan.                                        

Kutsu ei tavoita kaikkia suvun jäseniä, tiedottakaa tästä läheistenne 

keskuudessa. Varaa kalenteristasi jo alustavasti tämä suvun yhteinen päivä.  

Lähetämme lähempänä tapaamisen ajankohtaa kutsut ja ajo-ohjeet.  

                  Olette kaikki lämpimästi tervetulleita sukutapaamiseen 

                                          Sukuseuran hallitus 

 
 
 



 
 
Hei, 
 
Olen osa Launiaisten sukupuuta isäni       
Erkki Launiaisen ja hänen isänsä 
Oiva Launiaisen kautta. Olen 
suunnitellut sukuseuramme 
verkkosivut ja ylläpitänyt niitä, ja olen 
kovin iloinen, että se on koettu 
kunniajäsenyyden arvoiseksi työksi. 
 
Olen töissä Otaniemessä Aalto-yliopiston 
perustieteiden korkeakoulussa, missä 
suoritan myös jatko-opintojani. Vapaa-
aikanani kiipeilen, pyöräilen ja laulan 
kuorossa. Viime viikot ovat kuitenkin 
kuluneet kotona vaimoni ja juuri 
syntyneet poikani kanssa. 
 
 
Terveiset sukuseuralle ja kiitokset 
kunnianosoituksesta, 
 
Tuomas Kuismin 
 

 
 
Maj-Lis Mustonen täytti 90 vuotta 30.8.2012 ja vietti päivän Kuuterselässä.  
 
 

 

 
        Lämpimiä onnentoivotuksia sukuseuralta! 



 
 
Launiaisten Sukuseura ry. 
 
Vuosikokouksesta on nyt kulunut puolisen vuotta. Hallituksen lupausta 
panostaa mahdolliseen sukukirjaan olemme parhaan kykymme mukaan 
työstäneet. Olemme käyneet läpi materiaalia mitä on jo aikaisemmin käytetty 
esimerkiksi näissä Launiainen lehtisissä ja Kanneljärvi lehdissä. Virpi Antin käy 
läpi veljensä Pertti Launiaisen kokoamia historiatietoja, että saamme sitäkin 
puolta kirjaan. Siellä eläneiden ja heihin liittyvät kertomukset valottaisivat meille 
sodan jälkeen syntyneille sen aikaista elämää. Vielä olisi tilaisuus toimittaa 
materiaalia, tekstinä tai kuvina. Nyt lehtisessä on haasteellinen entisajan 
pääsiäistä valottava kertomus. Se on Töröläisii Kirstin, Kirsti Nurmi os. 
Launiainen, muistiin kirjoittama, hän on syntynyt 26.6.1909. Googlesta löytyy 
Viljo Kurpan kokoama Uuvekirkon murresanasto. Löydät sieltä moneen Kirstin 
käyttämään, sen aikaiseen puhekieleen nykykäytössä olevan sanan.  
 
Pikkusukkien saajat, Max Jari Nikolai Heinonen s. 14.9.2012 ja Veikko Olavi 
Österberg s. 1.10.2012. Maxin vanhemmat ovat Petra ja Joni Heinonen ja 
sukujuuret juontaa Irja ja Kalevi Launiaiseen. Veikon vanhemmat ovat Petra 
Österberg ja Mikko Ollikainen ja isovanhemmat Ritva ja Markku Launiainen. 
Tatu Kuisminille lähtivät pikkusukat tämän lehtisen liitteenä.  
 

Keidi  

 

Olethan muistanut ilmoittaa seurallemme muutoksia henkilö-, osoite- ja 

sähköpostitiedoistasi? Sukuseuran hallitus on utelias. Olemme varanneet 

pienen lahjan sukuun syntyneille. Ajatuksena, että näin saamme tiedon 

vauvoista. Erityisesti nyt tarkan euron aikana olisimme kiitollisia 

sähköpostiosoitteista. Muista myös ilmoittaa sen muuttumisesta.      

 

Sukuseuramme kotisivujen osoite on www.launiainen.net  
 
Sivuilta löytyy tietoja tulevista tapahtumista ja juttuja sukutapaamisista, 
vuosikokouksesta ja vuosikokouksen pöytäkirja sekä kotiseutumatkoista.                                     
 
Lainaan Erkki Launiaisen sanoja: Haastan kunkin sukuhaaran nuoret 

haastattelemaan vanhempiaan ja isovanhempiaan ja kirjoittamaan juttuja 

sivuillemme! Uskon, että pienellä vaivalla tuotamme näin itsellemme ja muille 

suvustamme kiinnostuneille monta hauskaa ja ikimuistoista hetkeä. Tehdään 

sivuistamme vilkas karjalainen kohtauspaikka, joka kelpaa malliksi muillekin. 

Erkin yhteystieto on erkki.launiainen@sofor.fi.  

 
 

http://www.launiainen.net/
mailto:erkki.launiainen@sofor.fi


 
 
 
Pääsiäine Kannaksel 
 
Mäntii ain kelkkoi kans hankee myöte allaa, välist otettii vaik puntaar-reki tai 
vanha saahkareki. Kottii tullees tuotii sellasii pajuoksii, mis alko olla jo lampahii 
virpumis-suntakkii varte. Kouluskii viel käytii, mut kohta alko pääsiäislupa. Pojat 
käivät järviil venäläisii taatsoi luon ottamaas soikehii pitkäkulkkusii putelilloi, mist 
hyö saivat pohjan puttoomaa pois sellaseel konstiil, jot pyörähyttiit puumoliil 
päälystettyy vanuntaa pohja ympärille ja kasteliit karassiis ja siit sytyttiit 
palamaa – pohja poksaaht pois ja siint hyö saivat jokahine valmee torve 
pääsiäisaamuuks. MikkolaisKalleel ol kyl jänisräikkäkii sitä musiikkii varte. 
 
Pitkäperjantai 
 
Ei myö lapsetkaa saatu kättännä kokistaa minkäälaista työtä tekemää. Jo 
kieroos torstakkiin meijäkii mummo kavatti, jottei myö poikii kansa sunkaa saatu 
ottaa sahaa eikä kirvestä kätehennä ja hää luvetteel muististaa, jot ”paha akka 
pannahine kiers kieroon torstain vääns väärään päivään” kun män käskivil 
jauhamaa viljaa näin päiviin ja tul siin paikaas läsivääks loppuijäksee. 
Pyhäkouluus pit käyvä pitkäänperjantain ja lukkee pitkii ahtisaarnoi iha rääyttäi 
millo kenekii naapurilloi suurees tuvas. Opettajiin olliit Mati Juhana Lovissa ja 
Vorsenukse Anni Ollimäelt. Heijä nimiää en mie sillo tarviint eisikää, ku koton 
kyssyit kumpane opettaja teitä ol luvettamaas, myö saottii toise nimeks ”jo 
piisajaa” ja toine ol ”jo riittää”. 
Oikee murheelline päivä ol tää pitkäperjantak, mut tää ol joka kevät läpästävä. 
 
Pääsiäislauvantaak 
 
Ol lustiimpi siihe siijaa. Sillo paistettii joka talos vatruskoi ja tehtii munavoita ja 
vehnasii ja jamakkapiirakkoi synty ku valamaal ikkää. Meile annettii aprakat 
kättee ja saottii, jot mänkää päiväpaistehesse, pois täält varis tuvast, jottetta uo 
vastuksin. Sielhä sitä olkii sorjaa olla, kuunnella kiuru kikerrystä ja Esilehost 
tetrilöi kukerrusta ja monellaista pulputusta. Ol nii lustii olla ulkoon, ku ol tuotu 
metsäst puita kevätahava ajaks ja pilkottu suuret röykkiöt kuivumaa ja ne 
tuoksahtiit puhtahalle puule. Saunat lämmitettii aikasee. Ja kuis lustinnäköistä 
se olkii, katso mihipäi vaa, ni näky ku savvuu pörnyis jokahise saunaast 
valosaas illasuus. Kartanolle katokse alle ol hakattu havuloi pehmikkeheeks, jos 
kuka sattui niiku puttoomaa pääsiäisliekuust. Nuorat ol viritetty kurkiaisii ympäär 
ja tehty liekkuloi jokahise koton, mis vaa ol lapsii ja olha meitä joka talos. Pojat 
ei malttaneet paljookaa yöl nukkuu, ku aamuul varrai läksiit soittelemmaa 
kattoloille. Mummotha ne aijoit pöyhköittiit poikii yllää, jot mänkää nyt jo 
alottammaa ja nyt näättä, ku aurinko tantsii pääsiäisaamuun ylösnoustessaa. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Pojat käivät likimäisiis naapurilois, ku jokahisseel kyläkulmaal olliit omat 
soittelijat, männiit kapusiit kattoloille ja antoit torvii ja jänisräikä ääne kuuluu, 
eikä kukkaa täst olt äkäne – olha pääsiäisaamu taas tult. 
 

Pääsiäispäivät 

Pelattii iikkaa, jos ol kylämäe kennähiilt lumet jo pois sulaneet, tai siit koppuu 
niis umpkartanois. Yks jäi viskaamaa kopu kato yli ja juoks ottamaa sen takasii 
johokii aita rapule ja huus: ”kopu o koton” ja läks ympäär kaikiist peittoloist 
etsimää toisii ja jos sattu näkemää kene pilkistelevä jostakii, huus nime ja juoks 
ottamaa kopust kii. Mut jos siit kuka salamittai kerkiis juossa ja kalahutti koppuu 
ja huus ”kopu o koton” ei jäänt tilale. Sitä mukkaa ku tormuutettii viimisetkii 
peittoloistaa pois pilkistelemääst alko sellane kiistaamine siint kuka taas jääp 
kopuks. Kyl oltiikii kaik lapset iltasiil nii väsyksiis ja uhveluksiis. 
 
Kirsti Nurmi os. Launiainen, kirjoitus on julkaistu vuoden 1981 Karjala lehdestä. 

Kirsti syntyi 26.6.1909 Kuuterselässä, vanhemmat Katri os. Kokki ja Juho 

Juosepin poika Launiainen. Kirsti on ollut tuottelias perinteen sekä lapsuuden ja 

nuoruuden aikaisten tapahtumien tallentajana.    

 

A, mie muistele oikee kevätkessää, ku koivuloihe tulliit hiirekorvat ja niittylöil ol 
valkovuokkoi, kanasilmii, sannoit mummot sillo ja kohtaha Jerema vallinotkoos 
ol orvokkiloikii vaik kui paljo entisees kaurapelloos. 
Kui hyväle tuntui siel niityyl tuule löyhähtely. Sinne tul mäntyy vaa usiaast paljai 
jaloi ja varikset nuokkiit jalat. Sierettynnehiiks ne aikaihmiset niitä sannoit ja 
saunaas ku rupeis pakottammaa näitä variksensaappahii ni niihe laitettii 
pesemise ja itku vollotukse jälkee paksuu liuhkii tai suolatonta voita ja siit sukat 
yöks jalkaa.  
 
Kylhä se täys kesä ol parasta aikaa. Linnut lauloit, ainakii peipposet iha 
läkähtyäksee meikii omenapuis. Ja ku katso sielt Tiirikkala kujasiilt tai oikiastaa 
tielt Tommilaisii Salamuni tuva luon meileppäi ol siel omenapuut kukas meil 
sekä Markkolaas ja se puol maailmaa ol iha valkiannaa omenapuukukkii ja 
likemmääks ku tulit ni kuulu silt niiku kaik Marttilaisii Huuko mehiläiset ois 
pitänneet konserttiiaa niis puis. Istuit siihe pistehesse liekkuu ja kuunteliit sitä 
soittoo, mut etpäs raukkaparka tietäänt, tää kerra häviää ja otetaa siut hyvi 
säälimättömääs pois ijäksee. 
 

Nämä on saatu Kirstin tyttäreltä Pirkko Lindbergiltä. 

 

 



 

                 KUVASATOA SUKUTAPAAMISESTA  

                        JUHLAPALVELU MARJA KANKARE SALO 23.9.2012 

 

IRJA LAUNIAISEN ARVALLA TULI 

ARVO LAUNIAISEN TEKEMÄ         

SEINÄKELLO. 

 

SINI JA TATU LAUNIAINEN HOITIVAT 

ARPAJAISET, MYIVÄT ARVAT JA 

HOITIVAT ARPOMISEN. 

 

TATUN  ARPAONNI OLI    

TÄYDELLINEN. 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                       

 

 

 



 

PIENI SIIRI LEHTI TANSSI KAIKKI PIANOLLA SOITETUT KAPPALEET. 

 
 
 
                                                                                      HELMI VAUHDISSA UKKINSA 
                                                                                      TIMO LAUNIAISEN SYLISSÄ. 
 
 
Kuvat Arja Väyrynen ja Heli Launiainen                                                                                                                                          

                                                                                           



 

A, kons siule tulloo kaikkii kovemp koti-ikävä sinne entisile paikoile? Miul tulloo 

kevähääl jo siin keväthankii aikaan, ku yöl ol jonkuu verra pakkane ja ku aurinko 

nous sielt meikylä Tiirikkalaast päi Tuomaalaisii tuva takant ja alko kuuluu kukko 

kiekuu meilt ja likinaapurloist, ja kohta Esilehost päi tetrilöi kuhertamine ja 

pulputus ja ei aikaakaa ku kiurut kiikersiit korkiaal taivahaal. Lapset etsiit 

saappaarontukset jalkahaa ja vettiit kelkat tai vaik reet ylös pelloreunaa 

korkeheille hangekieppilöile ja antoit männä allaa niittylöi lumisii paikkoi myöte. 

Takasiippäi pit pyrkii yllää sielt niittylt enneko hanget pehmiäät. Pit männä 

mahlaa juosuttammaa koivuloi kylest ja katsoo, oisiks pakkane pamahuttant 

halk ne pullot, mitkä olliit laitettu lipi kans koivu juurele körnällee.  

Kirsti Nurmi os. Launiainen 

Nyt jos sinulle tuli koti-ikävä tai kiinnostus vanhempiesi tai isovanhempiesi 
lapsuusmaisemiin. Ei hätää, lähde kotiseutumatkalle Kuuterselkään jo tänä 
kesänä.  

KOTISEUTUMATKA KANNELJÄRVEN KUUTERSELKÄÄN 10.-12.06.2013 
 
Tervetuloa taas Kuuterselän matkalle, joka on muodostunut jo perinteiseksi. 
Majoitus on Viipurissa Victoria-hotellissa aivan torin reunalla, kauppahalli ja 
Torkkelinkatu ovat näköetäisyydellä hotellista. 
 
11.6. on kotiseutupäivä, meillä on koko päivä varattu Kuuterselässä oloon. 
Paikallisten asutus lisääntyy koko ajan Kuuterselässäkin, mutta monien 
kotikonnuilla on vielä mahdollisuus käydä. Matkassa on mukana henkilöitä, 
jotka osaavat näyttää ja kertoa talojen sijainteja niille, kenellä ei ole enää 
matkassa niitä läheisiä, jotka asuivat Kuuterselässä. Lähde matkalle omille 
juurillesi. 
Matka antaa myös sotahistoriasta kiinnostuneille näkemystä paikasta missä 
käytiin kesällä 1944 Kuuterselän taistelut. Entiset Kuuterselän asukkaat ovat 
pystyttäneet muistomerkin taisteluiden muistoksi. Kylästä löytyy myös 
venäläisten muistomerkkejä.  

Mukaan voit lähteä myös omatoimimatkalle Viipuriin. 

Matkan hinta: 263 €/henk. + viisumi 56 €/henk  
Lisämaksusta: 
> päivällinen hotellin ravintolassa 18 €/henk. 
> päivällinen Pyöreässä tornissa 18 €/henk.  
> yhden hengen huone                  90 € 
 
ILMOITTAUTUMINEN:  Varaa matkasi ensitilassa Risto Lahtiselta 
lahtinen.risto@pp.inet.fi, puh. 040 540 2545, iltasin (matkalle on varattu 30 
paikkaa) – varmistat mukaanpääsyn matkalle. 

 

                                                             

mailto:lahtinen.risto@pp.inet.fi


 

                                                             SATEISENA PÄIVÄNÄ KUUTERSELÄSSÄ 

             

 

   

                                                                                   Ritva ja Juha Hyytiä sekä     

                                                                                        Törölän ruusuntaimet.    

 

                    Sirpa ja Arto Tikka                

Kotiseutupäivä valkeni sateisena. Elättelimme                                                   

toiveita, että pilvet jäisivät Viipuriin.                                                                              

Näin ei kuitenkaan käynyt. Sade riepotteli                                                                  

meitä koko päivän. Tunnelma säilyi sateesta                                                       

huolimatta korkeana. Päivä alkoi Kanneljärven                                                       

rauniokirkolla. Laskimme seppeleen                                                                         

muistomerkille, joka on pystytetty                                                                  

hautausmaalle, kohtaan missä olivat meidän                                       

sankarivainajiemme haudat.                                                                                               

Kohvit juotiin jamakkapiirakan kera.                                                                

Sateesta huolimatta suunnattiin eri suuntiin                                                            

kotikontuja tutkailemaan. 

                                       

  Sade jatkui, hymy ei hyytynyt vaikka ryhmäkuvaankin  

piti hankkiutua katoksen alle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kuva: Juha Hyytiä                                                              



             

Tulevia tapahtumia: 

Kanneljärven pitäjäjuhla sunnuntaina 9.6.2013 Salossa. 

Juhlat kokoavat runsaan joukon pitäjän eri kylistä väkeä yhteen. Tilaisuus alkaa 

pienellä hartaustuokiolla ja sen päätteeksi soivat Kanneljärven kirkon kellot. 

Niiden soidessa lähtevät kukkaseppeleet Karjalaan jääneiden vainajien ja 

Sankarivainajien muistomerkeille. Ennen juhlatilaisuuden alkua jää aikaa 

kahvitteluun ja haastamiseen. Juhla koostuu mukaansatempaavasta 

ohjelmasta. On musiikkia, tarinaa ja juhlapuhe. Tilaisuudessa on myynnissä 

Kanneljärvestä kertovat kirjat, näköispainos vuonna 1957 ilmestyneestä 

Kanneljärvi I ja Kanneljärvi II. Uusikirkko-Kanneljärvi lehti ilmestyy pitäjäjuhliin. 

Tähän lehteen ehtii vielä sinunkin kirjoituksiasi.  Myytävänä on myös 

Kanneljärvestä kertova DVD. Näihin lisätietoja ja muuta Kanneljärveen liittyvää 

löytyy www.kanneljarvi.fi.  

 
Karjalaiset kesäjuhlat Porissa Sie, mie, myö yhes -teemalla 14.-16.6.2013  

Kaikki ovat tervetulleita nauttimaan juhlaviikonlopun välittömästä tunnelmasta, 
tapaamaan vanhat tutut ja haastamaan suun makiaks.  
Juhlaviikonlopun ohjelmassa on paljon perinteistä ohjelmaa, mutta uutuutena 
voi osallistua vaikka golf-kisoihin lauantaina Yyterin golfkentällä. Karjalaisen 
musiikin teemavuoden kunniaksi luvassa on myös runsaasti musiikkia - 
jazziakin, kun jazz-kaupungissa ollaan.  
Juhlat keskittyvät Porin Urheilukeskukseen, jossa on sekä lauantain avajaiset ja 
sunnuntain päiväjuhla. Karhuhallissa järjestetään mm. karjalainen tori, 
piirakkakisat, pitäjä- ja sukunäyttelyt, tanssit ja nuorten työpajat.  

Evakkovaellus kutsuu Kangasalle 14.7.2013 
Evakkolasten näyttelyyn etsitään aineistoa 

Seitsemäs valtakunnallinen Evakkovaellus järjestetään Kangasalla sunnuntaina 
14.7. 2013 Kulttuurikeskus Äijälässä ja sen ympäristössä. Vaellukseen liittyen 
kootaan evakkolasten vaiheita esittelevä näyttely, jonka otsikkona on "Mihi myö 
männää". Se avautuu jo keväällä ja nyt on käynnistetty esineiden kerääminen 
näyttelyyn.                                                           

Evakkovaellus on kunnianosoitus kaikille evakkotien kulkeneille ja siitä 
selvinneille. Samalla se johdattaa miettimään, miltä tuntui lähtö evakkotielle ja 
kotiseudun menettäminen sodan seurauksena. Kun aikuisiässä evakkoon 
joutuneista nuorimmatkin alkavat lähennellä 90 vuoden ikää, halutaan 
Kangasalan vaelluksella korostaa nimenomaan sitä, miten lapset kokivat 
pommitukset, monet asuinpaikan vaihdokset, uusiin oloihin ja ihmisiin 
sopeutumiset samoin kuin koulukiusaamisen sekä yleisen epävarmuuden ja 
turvattomuuden. Näitä kokemuksia havainnollistamaan kootaan näyttely "Mihin 
myö männää". Siinä tiivistyy monen evakkolapsen kysymys, johon 
aikuisillakaan ei ollut vastausta. 

http://www.kanneljarvi.fi/


 

Salossa 23.9.2012 valittu Launiaisten Sukuseura ry:n hallitus 

Tehtävä Nimi / Osoite                                           Puhelin / Sähköposti 
Puheenjohtaja Keidi Lahtinen 040-554 4953 

          Tupatie 3 as 17 keidi.lahtinen@pp.inet.fi   

 21500 PIIKKIÖ  

Varapuheenjohtaja Olli Mustonen 044-727 2663 

 Sepetlahdentie 10 C 67 olli.mustonen3@luukku.com  

 02230 ESPOO  

Sihteeri Sinikka Lahtinen 040-565 8445 

 Mahlakuja 6 sinikka.lahtinen1@gmail.com     

 21450 TARVASJOKI  

Rahastonhoitaja Arja Väyrynen 040-705 4659 

 Ketomäenpolku 1 B 16 arja.vayrynen@hotmail.com  

 24260 SALO  

Hallituksen jäsen Aija Mikkilä 02-734 6606 

 Koivukuja 1 040-827 0476 

 25360 PERTTELI aija.mikkila@op.fi  

Hallituksen jäsen Virpi Antin 040-546 7111 

 Suvikummunrinne 2B 8 virpi.antin@welho.com  

 02120 ESPOO  

Hallituksen jäsen Markku Launiainen 040-546 1049 

 Viskarinpolku 9 C 29 ritvamarkku@suomi24.fi  

 20210 TURKU  

Sukututkimus Timo Launiainen 040-715 6040 

 Kirjurinkuja 1 G 107        timolauniainen@yahoo.com  

 02600 ESPOO  

Jäsenrekisterin 
ylläpito     

Teija Launiainen 040-728 8749 

 Apollonkatu 10 teija.launiainen@saimia.fi   

 53850 LAPPEENRANTA  
 

                            Evakkoäiti-muistomerkkihanke 
Karjalan Liitto on käynnistänyt evakkoäitien kunniaksi muistomerkkihankkeen. 
 

       

                                                Vahvojen karjalaisten naisten kunniaksi 

                                                             Keräystilin numero: OKOYFIHH, FI84 5789 5420 0253 68. 
                                         Keräyslupa: Karjalan Liitto ry 2020/2012/3513 
                                         Keruuaika: 2.11.2012-31.10.2014 
                                         Luvan myöntäjä: Poliisihallitus 2.11.2012 
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