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                               SUKU KOKOONTUU SUNNUNTAINA 21.9.2014 

Hyvän olon keskus Epitihia Meriläistentie 1 Turku. Aloitamme 

sääntömääräisellä vuosikokouksella, ruokailu ja vapaamuotoista seurustelua. 

Lähetämme lähempänä tapaamisen ajankohtaa kutsut ja ajo-ohjeet. 

Tule mukaan päättämään yhteisistä asioistamme ja kehittämään 

toimintaamme. Merkitse päivä kalenteriisi varatuksi suvulle ja ystäville. 

 

Ekumeeniset karjalaiset hengelliset päivät 29.-30.3.2014 Salossa 

Teemana on Sanan anna koskettaa  

Hengelliset päivät alkavat lauantain ehtoopalveluksella klo 17 Pyhän Ristin 
tsasounassa Uskelankirkkotie 23 ja klo 18 pidettävällä ekumeenisella 
iltatilaisuudella Salon seurakuntatalossa Kirkkokatu 6. Sunnuntain 
ohjelmassa kello 10. on Messu Uskelan kirkossa Sairaalantie 9. Kello 13. 
Sanan anna koskettaa, Seurakuntatalo Kirkkokatu 6, jossa mukana ovat 
muun muassa piispa Seppo Häkkinen, arkkipiispa Leo, emerituspiispa Kalevi 
Toiviainen ja runoilija Anna-Mari Kaskinen. Lisätietoja www.karjalanliitto.fi.  

 

http://www.karjalanliitto.fi/


 

Launiaisten Sukuseura ry. 

Tänä vuonna on sukuseuran vuosikokous ja edellisessä vuoden 2012 

vuosikokouksessa toivottiin sukukirjan valmistumista. Sitä on nyt useamman 

henkilön voimalla työstetty. Uskallan jo tässä vaiheessa kertoa, että työ on 

edennyt. Kokouskutsussa uskoisin, että voin kertoa tarkemmin mitä meillä on 

silloin esittää. Timo Launiaisella on nyt kerättynä suvun nimiä noin 6400. 

Edellisessä vuosikokouksessa Antero Ullakko esitti kirjan nimeksi 300 vuotta 

Launiaisia ja se kuulosti hyvältä. Nyt voisitte kertoa mielipiteenne ja antaa 

ehdotuksia kannen ulkonäköön. Kaikista kirjaan liittyvistä asioista, ota 

yhteyttä välittömästi.  Tiedotuslehtinen on kolmatta vuotta 

pääsiäispainotteinen, nyt lehtisessä on jatkoa Töröläisii Kirstin, Kirsti Nurmi 

os. Launiainen, muistiin kirjoittama ”Vennäin pääsiäine”.  

Sukuseuramme jäsenmäärä on nyt 96 varsinaista jäsentä ja kaksi 

nuorisojäsentä. Seuran varsinaisen jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat 

liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei 

ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Sukuseura joustaa, jos nuori asuu 

kotona tai opiskelee, niin on vapaa jäsenmaksuista täytettyään 18 vuotta. 

Sukuseuran ainaisjäsen on varsinainen jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa 

vuotuisen jäsenmaksun kymmenkertaisena. Tämän lehtisen mukana on 

jäsenhakemuskaavake. Kysele lähipiiristäsi, jos olisi kiinnostusta liittyä 

sukuseuran jäseneksi. 

Painotan, että kotisivuille toivotaan teidän kaikkien kirjoituksia, muisteluita, 
kuvia. Jos sinulla ei ole nettiä, laita paperisena, hallituksen yhteystiedot ovat 
tässä lehtisessä. Launiaisten tiedotuslehtinen on myös tarkoitettu teidän 
kaikkien kirjoituksille ja tiedottamiseen. 
 
Keidi  

 
 

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


 

Törölä, voidaan vaan arvailla talon asukkaita. Varmuudella siinä ovat asuneet 

Katri ja Juho Launiainen perheineen tilan ollessa tämän näköinen.             

Juho s. 13.7.1881 ja Juhon isä Töröläisii Juosep s. 10.4.1845.  

 

Alkuperäisen kuvan on 

piirtänyt Katrin ja Juhon poika 

Eero s. 21.11.1911. Piiros on 

säilynyt ja nyt se on saatu 

Eeron lapsilta Pirkko 

Lindbergin kautta. Timo 

Launiainen on työstänyt 

tietokoneella yllä olevan 

kuvan. Jokainen voisi miettiä 

tiedossaan olevia karjalaisia 

pihapiirin nimityksiä tämän 

pohjapiirustuksen myötä. 

Ainakin oli läävä. Aikanaan 

tässä lehtisessä oli kahdesta Kuuterselän pihapiiristä rakennuksineen 

piirokset ja toivomus, että muistakin rakennuksista saataisiin. Samaa toivon 

tämän arvokkaan pohjapiirustuksen myötä. 

 



 

Kuvasatoa sukutapaamisesta 25.8.2013 Wanha-Emäntä Karjalohja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

Brita Leman, Anja Launiainen-Lensu, Petri Launiainen ja                                                                     

Keidi Lahtinen                                                                                                         Arvo Launiainen                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töröläisii, Ritva ja Juha Hyytiä, Leena-Maija ja Pekka Launiainen perheineen, Pirjo ja Matti 

Launiainen ja lastenlapset Anni ja Elsa, Pirkko ja Jukka Lindberg  ja Virpi Antin.                                                                                                      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mattilaisii Moosen ja Juhanan jälkeläisiä, Paula ja Antero Ullakko,                                                       
Irma Linkka,  Riitta Suutela, Leena Lehtinen, Taisto Kauranen,  
Aune Holopainen ja takana Matti Pullinen.                                                 

 

  

 

Irma Linkka, Timo, Seppo ja Ilmari Launiainen       

 

                                                                                               
 
 
                                                                                               Leena ja Esko Palmasto, Pirkko        
                                                                                          Eskelinen, Venla, Kaapo ja Jani               
                                                                                          Väliaho 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kuvat: Markku Launiainen 

                                       

                                              Seppo ja Ilmari Launiainen 

 



                       

                          TUNNISTETTAVIA KUVIA                                                                

Osa näistä on niin aikaiselta ajalta, ettei varmaankaan pysty tunnistamaan 

muuten kuin jos on kotona sama kuva tietoineen. Kuva voimistelijatytöistä 

on Kirsti Nurmen os. Launiainen s. 22.6.1909.    

                                                                              

 

Rippikuva 3.5.1927, oikealla     

seisomassa Kirsti Launiainen,   

toiset tytöt ovat Irja ja Timi.   

Etsitään, haetaan sukunimet   

tytöille. 

 

 

 

 

Kuuterselän kansakoulu ja vuosiluku 1910 

 

Aukeaman kuvat ovat Töröläisii Kirstin ja Kaukon jäämistöstä. Kuvista 

lisätietoja ja tunnistustiedot: Pirkko Lindberg, jlindbe3@dnainternet.net, 

040 527 4982. Syksyn sukutapaamiseen kannattaa tuoda omia kuvia 

tunnistettavaksi. Aina voi onnistaa, että joukostamme joku tunnistaa kuvasi.   

 

mailto:jlindbe3@dnainternet.net


 

 

Viipurin läänin Maanviljelysretki, oikealla istumassa Juho Launiainen s. 13.7.1881 

 

Kuuterselän martat Viipurissa vuonna 1928. Tästä on osa tunnistettu, oikealta 

istumassa konsulentti Kivilahti, Hilja Koukku, Hilma Launiainen, vasemmalta 

seisomassa Hilja Vesterinen, kädensijalla istumassa Elvi Koukku.  

 

 

 



 

 

Vennäi Pääsiäine Kannaksel 
 

Kirj. Kirsti Nurmi (o.s. Launiainen) Södertälje. Julk. Karjala-lehti 16.04.1982. 

-- Kaks viikkoo jälkee pääsiäise ol se vennäi pääsiäine heijä vanha almanaka 
ajalasku mukkaa. Myö ruvettii mankumaa, jot pitäis päässä Mustamäe 
ryssäkirkkoo lauantaakiltaan – Siel ku työ että tie mittää, näi pitkä matka yli 
viis kilometrii ja rospuuttotietä ja siel rupiaa väsyttämmää ja kirko sontio tulloo 
kepi kans kalahuttamaa jos torkkuu.                                                             
Mut siit sattu nii hyväst, jot meijä äiti tul kouluult johtokunnakokoukseest 
sellase ilosanoma kans, jot lauantaak-yöks männää vennäikirkkoo.                 
Kouluul ol olt vierahaan opettaja siskotyttö Sakkolaast ja opettaja ol sanont, 
jot eiks myö otettais tämä tyttö kanssanna. Mei naapuriist läksiit Markkolaisii 
Manta ja Elsa, Mikkolaast Kalle ja mei Kauko ja paljoha sinne kerty 
puoimäele nuorta väkkee illa kuluks mukkaa lähtemää.                                                                                                
Kirkokellot alkoit pouvata monellaista soittoo jo illasuus ja ain se kuulu meile 
oikee hyväst. Opettaja sukulaistyttö tul meile ja ku täst tapaukseest on nii 
mahottoma paljo aikaa kulunt, ni nimetkii passajaa sannoo. Hää ol Aino 
Kekki, oikee pitkä ja sorree tyttö ja myö jo aavisteltii jot täst tulloo mukava 
matka. 

Mei äiti varusteel 

evästäkkii kerale, jot jaksetaa paremmi olla, ku mis paikaas vaa vois peitotella 
ja syyvä, vaik kottiipäi lähtiees. (Siel kirkoos mie kyl söin mukelsi). Pit lähtee 
vähä aikasee, jot ois viel valosaa, mut toiseksee pit uotella jot illaaks tie 
kohmettuis kuivemmaaks ja kirkkookaa ei voitu männä iha alkuu, ku heil ol 
harras ja murheelline kirkomeno venäjääks, mut ei siel pahhaa tykänneet jos 
myö mäntii ku osattii vaa olla hiljaa. Meil ol aikaa viel paljo, vaik oltii pitkä tie 
kävelty harppimaal ku toisi paiko ol sullaa toisi paiko lunta ja syyvvii kuoppii, 
ku ol hevosii upottaant. – Myö mäntiikii eisittäi Mustamäe asemalle 
uottelemmaa myöhäsempää iltaa. Siel ol usiaast ain paljo väkkee, männiit 
vyyhtesiit iestakasii junnii tulloo ja lähtöö katsomaas. Asemamiehii pasierais 
siel virkaa puoleest ja yks, eiks vaa lie olt Kurpa Jussi rupeis pitämää sellasta 
puhetta, jot nyt se tullookii käytäntöö se kakskymmentneljätuntine vuorokaus 
ja siin onkii opettelemista, jot se männöö jetsullee. Siin asema ’odotus-sali’ 
penkiil istu valkeepartane äijä ja hää sanokii jot, ”kylhä se muute käyp laatuu, 
mut siit pitänöö noussa yöl syömää”. Kaik räjähtiit nauramaa niiko myökii, mut 
meijä ol pakko lähtee ulos, ku ei kehattu vanhale miehele päi silmii nauraa – 
kuulu Kurppa viel sannoo, jot ”nyt siul Ville taitaat männä rekisterit sekasii”. 
Mei sakissanna ol jokkuu nii paha nauramaa, jot tyrskääht kirkooskii 
nauramaa, ku juolaaht tää asia viel mielee. Siel kirkoos ol hyvi paljo väkkee ja 
kaik olliit seisovillaa tään pitkä kirkomeno aja. Myö mäntii pujuveltii 
reunapaikkoi kautta sellasee kohtaa mist nähtii hyväst. 

 

 



 

 

 

Itse nää kirkkoo tulijat 

nousiit keskeel lattiaa korokkehelle, mis ol suur lasine arkku, minkä puolee 
hyö kumartuit ja siit männiit alttarille päi. Paljo heil ol pappiloi suuret halatit 
päällää ja poikakööri laulo korkiaal parviil. Siel alttariil suitsutettii sellasta 
palavaa pihkaa vai mitä mirhee lie olt niis kieppuviis kupulois monekertasii 
ketjuloi varas, jot tää rupeis päätä kivistämmää. Kaunista siel ol, paljo Jumala 
ja Neitsyt Maaria kuvvii kultasiis raamilois ja kokonaine alttariseinä o 
ihmeellise näköne ja suuret kirkkokruunut täys kynttelillöi. Siel ostiit sellasii 
laihoi vahakynttelillöi ja hiissasiit ylös nousemaa jonkuu tiety pyhä kuva ettee 
palamaa.                                                                                                          
Vanhat arvokkaanäköset papit saarnasiit messuääneel ja lukkiit paksui 
kirkokirjojaa. Mieko väsyi ja aloi valluu yhe pylvää vieree körnällee, ni mei äiti 
ja Aino asettuit miu etehei, mut kohtaha siint pit sievitä yllää. Kyl mie näin sen 
sontio siel kepi kans, mut ei hää minnuu pääst kopahuttamaa. Yriti katsella 
ketä mie sielt tuntisi. Ol siel meijä järviilt paljokii ja Mikkolaisii Aina 
Soltikoffilaisii kans, lie olt Joelkii ku hyö olliit ain hei kilakkehissaa, ain 
pokokaimaas heitä ja hyvvii nakomii monel viisii ja osasiit venättä vaik kui 
hyväst. Kuorolaulajiiskii ol Arjaani Jaassa ja Toolinka, Karniloova Voova ja 
Andruska ja Roosesteeni Voova, Liida ja Tamara, heijät mie tunsi.                             
Soltikoffi Olga o sama, kenest o kerrottu myöhemmi Lappeeranna sota-
aikasiis kirjois. Tämä kirkomeno vei pitemmä aja ja ol nii monta eri jaksookii. 
Kuitekii iha kesk yöl ristikulkue läks ympäär kirko kulkemaa, ja ku takasii tulliit, 
ni pamahtiit kirkokellot soimaa ja papit julistiit pääsiäis-sanomaa, kuoro laulo 
latinalaise messu: ”Kristos vaskree-ees” ja tämä jäi korvii kaikumaa. 

Mei pit nyt alkaa tehhä kottii lähtöö 

mut siin ol meijäkylä pojat luvanneet maksaa yhele Mustamäe pojale viis 
markkaa, jos hää männöö sellasee jonnoo suuta muiskauttamaa niile 
partasuile Aabrahami näkösille kirkko-isile ja tää poika män, mut siit pujaht 
häpehissää äkkistää ulos kirkoost. Mitäs sen ol toiseksee vällii ku ol paljo 
yhellai lapsii siel muihekii kreikkalaiskatolissii keral.                                    
Päivä ei kyl yhtää viel kajastaant ku myö lähettii siint propsilaaniilt, minge 
naapuriis ol tää ruskiaaks maalattu pyörehiist hirsiist rakennettu kirkko, 
ikkunat olliit monevärisiist lasiruutuloist sommitelluist kuvioist ja ja ol 
sipulikatot, mitkä näkkyit mei kyllääkii, ja nyt olliit kellotorni luukut auk ja taas 
alkokii soija se kirkoost pois-soitto meitä saattelemmaa. 

Ku tää kaik ol nähty alko tuntuu silt jot paremp ois olt olla koton omas 
sängyssää eikä lähtee kirkkoo. Väsymystä ei voint mitata, mut koha vaa 
tietäis tekisiiks toise kerra viel miel lähtee vennäikirkkoo.  

 

 



 

Tulevia tapahtumia: 
 

Kanneljärven pitäjäjuhla sunnuntaina 8.6.2014 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 Lappeenrannassa 13.-15.6.2014 

                                                                               Kesäjuhlaohjelmassa: 
- juhlaseminaari 
- karjalaista sanankäyttöä eri muodoissaan 
- hengellisiä tapahtumia ekumeenisessa hengessä 
- laulua, soittoa ja tanssia 
- piirakkakisat 
- Karjalaan ja sen vaiheisiin liittyviä näyttelyitä 
- kyykkää ja maraton 
- Karjalaisen Nuorisoliiton kansantanssiesitys 
- ohjelmaa lapsille ja nuorille 
 
 

Juhlimme Karjalan Liiton 66. Karjalaisia kesäjuhlija. Juhlakansaa odottavat 
paitsi perinteiset karjalaiset piiroot ja uudemmat vedyt ja atomit 
eteläkarjalaiset kielkakkarat, sillä karjalaisten juhlilla haastellaan suut 
makeaksi. Onhan juhlien aiheena Karjalan Liiton vuoden 2014 teeman 
mukaisesti karjalainen sanankäyttö.  
Kesäjuhlille ovat tervetulleita kaikki karjalaiset ja Karjalan ja karjalaisuuden 
ystävät, sillä "kuka se ny yksinnää kehtaa rannass istuu, porukass on paljo 
lustimpaa". Lisää löydät, www.karjalanliitto.fi  
  
                 
                 Evakkotyttö kutsuu vaellukselle Virolahdelle 

Evakkovaellus järjestetään lauantaina 19.7.2014 Virolahdella kolmannen 
kerran. Tapahtuma on kahdeksas valtakunnallinen vaellus. Ensimmäinen 
järjestettiin Virolahdella kesäkuussa 2006 ja myös vuoden 2009 vaellus oli 
Virolahdella.                                                                                                                                                                                                                                                                      
Terveisii evakkotytölt Virojoelt!                                                                                         
Tunnet sie olevais sukulaissielu evakkolapsil? Tahot sie kokkee elämyksii? 
Kussun siut Virolahel ens kesän, heinäkuus 19 päivän evakkovaelluksel. Mitä 
o Evakkovaellus? Myö asjast kiinnostunneet kokkoonnuttaa yhtee  

 

 

http://www.kanneljarvi.fi/
http://www.karjalanliitto.fi/


 

reippaal mielel ja ilosen. Syyvvää aamupallaa ja lähetää kävelemmää, 
autokyyvvis tai vaik polkupyöräl ravintola Olkihatust kohti Bunkkerimuseoo 
noi kaheksa kilometri matka. Kuletaa ihana satumetsä läp, jota aikanaa o 
käyttäneet Virolahe evakot. Kyl kaheksakymppinekkii jaksaa sen matkan 
kulkii, kävelysauvat o hyvä apu, oon kokkeilt. Yhteishenki tekkee matka varrel 
hyvvää. Voip kanssakulkijoillee haastella kaikest elämässää. Senkii "repu" 
kantamist voip vähä helpottaa. Matkaa ei tehä juoksemal, vaa jokkaine oma 
tahi mukkaa.Tervettulloo! 
Evakkolaps Kaisu Rokka, Virolahden Karjalaseura puhheejohtaja.                                
Lisätietoja www.evakkovaellus.fi. 

 

    Salossa 23.9.2012 valittu Launiaisten Sukuseura ry:n hallitus                           

Olethan muistanut ilmoittaa seurallemme muutoksia henkilö-, osoite- ja 

sähköpostitiedoistasi? Erityisesti nyt tarkan euron aikana olisimme kiitollisia 

sähköpostiosoitteista. Muista myös ilmoittaa sen muuttumisesta.      

Tehtävä Nimi / Osoite                                           Puhelin / Sähköposti 

Puheenjohtaja Keidi Lahtinen 040-554 4953 
          Tupatie 3 as 17  
 21500 PIIKKIÖ keidi.lahtinen@pp.inet.fi   
Varapuheenjohtaja Olli Mustonen 044-727 2663 
 Sepetlahdentie 10 C 67  
 02230 ESPOO olli.mustonen3@luukku.com  

Sihteeri Sinikka Lahtinen 040-565 8445 
 Mahlakuja 6     
 21450 TARVASJOKI sinikka.lahtinen1@gmail.com  

Rahastonhoitaja Arja Väyrynen 040- 705 4659 
 Ketomäenpolku 1 B 16  
 24260 SALO arja.vayrynen@hotmail.com  
Hallituksen jäsen Aija Mikkilä 02-734 6606 
 Koivukuja 1 040-827 0476 
 25360 PERTTELI aija.mikkila@hotmail.com  
Hallituksen jäsen Virpi Antin 040-546 7111 
 Suvikummunrinne 2B 8  
 02120 ESPOO virpi.antin@welho.com  

Hallituksen jäsen Markku Launiainen 040-556 1049 
 Viskarinpolku 9 C 29  
 20210 TURKU launiainenmarkku@gmail.com 
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  

http://www.evakkovaellus.fi/
mailto:keidi.lahtinen@pp.inet.fi
mailto:olli.mustonen3@luukku.com
mailto:sinikka.lahtinen1@gmail.com
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