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OLEMME ALOITTANEET LAUNIAISTEN SUKUKIRJAN TEON,

lehden sivulla 4 tarkemmin.

Lehden liitteenä on myös eräänlainen yhden sivun "jälkipolvikaavio". Siinä on pyritty esittämään vain
pääpiirteittäin Sigfred Launiaisen jälkeläisten polveutuminen 1700-luvun alusta 1900-luvun
alkupuoliskolle asti. Esitys on erittäin suppea ja puutteellinen, mutta antaa kuitenkin jonkinlaisen
kaaviokuvan eri sukuhaarojen pääosista.

Sukuseuramme on vielä ilman seuratunnusta, joten toivomme jäseniltämme ehdotuksia sopivan
tunnuksen saamiseksi sukuseurallemme.

Sukuseurallamme on valokuvakansio ja lehtileikekirja, niihin molempiin voi lähettää Launiaisten sukuun
tai karjalaisuuteen liittyvää materiaalia. Lehtileikkeihin teksti mistä lehdestä on ja päivämäärä.

Launiaisten sukuseuran Internet kotisivu ei ole vielä monellekaan tullut tutuksi. Tässä yhteystiedot:
sähköpostiosoite erkki.launiainen@sofor.fi. Launiaisten sukuseuran Internet kotisivun osoite on
http://www.angelfire.com/nt/Launiaiset. Kotisivulle voi toimittaa omia juttuja, uutisia, ajankohtaista asiaa
ja kuulumisia.

LAUNIAISET KARJALA TALOLLA 16.09.2001
Suku kokoontui syksyisenä sunnuntaipäivänä Helsingissä Karjala Talolla. Launiaiset ovat lähtöisin
Karjalan kannakselta. Kanneljärven Kuuterselän kylästä josta esi-isämme sai viljeltäväkseen Törö-
nimisen tilan.

Yhteisesti nautitun ruokailun jälkeen puheenjohtaja Timo Launiainen lausui kaikki tervetulleiksi. Arto
Tikka juonsi iltapäivän viettoa luontevasti. Ensiksi esiteltiin päiville osallistujat suvuittain. Oli Töröläisii,
Mattilaisii, Israllaisii, Mikkolaisii ja Esiläisii. Nimet tulevat sukujen esi-isistä. Maj-Lis Mustonen esitteli
Kanneljärven kansallispukua. Monikaan ei varmasti tiennyt kuinka tarkat säännöt on kansallispukuihin
tehty. Ehkä tarkemmat kuin mihinkään virkapukuun. Kyllä ne kauniita ovatkin. Sinikka Penttala lausui
kauniin puhuttelevan runon ja kertomuksen nykyajasta, joka meitä iäkkäimpiä saattaa joskus vähän
ihmetyttää.

Sukuseura muisti tänä vuonna 80 vuotta täyttäneitä Juuret Karjalassa - mitalilla, jonka saivat Sinikka
Penttala ja Teuvo Launiainen. Molemmat aktiivisia suvun jäseniä. Sinikka on aina hauskuuttanut
kauniilla Karjala-aiheisilla runoilla ja kertomuksilla kokouksissamme. Teuvo on ahertanut sukupuun
parissa jo vuosikymmenet. Ensimmäisessä sukua esittävässä kartassa 30 vuotta sitten oli henkilöitä vain
noin 400. Nyt niitä on jo yli 1700. Kartta kasvaa jatkuvasti eikä tule koskaan valmiiksi. Alkuun, joka
alkaa 1700 luvulta ei kovin paljon tule enää lisää tietoa, mutta nuoriahan tulee jatkuvasti.

Onko nykyisin Kuuterselässä asuvien juuret olleet yhtä kauan siellä? Ovatko he raivanneet pellot? "Ei
kotiseutua unohtaa saata, ei äitinsä murretta sointuvaa! Monella puolella Suomen maata Karjalan heimo
nyt asustaa!"

Esiläisii Teuvo
Yllä oleva Teuvo Launiaisen juttu sukutapaamisesta julkaistiin Karjala-lehdessä 08.11.2001.

http://www.angelfire.com/nt/Launiaiset


Kanneljärvi kylästä kylään ja talosta taloon
Teoksessaan Suomalaiset kansanpuvut ja kansallispuvut (WSOY 1985) Toini-Inkeri Kaukonen
määrittelee kansallispukukäsitteen seuraavasti: "Kansallispuvut ovat kansanpukujen asiatuntijain
suunnittelemien mallien mukaan nykykäyttöön valmistettuja uusintoja talonpoikaisväestön 1700- ja
1800- luvulla käyttämistä ja alueelleen tyypillisistä kansanpukujen perinteisistä juhla-asuista."
Täydellisin Suomessa säilynyt kansanpukukokoelma on peräisin Karjalan kannakselta. Kansanpukujen
keskeisimpiä alueita oli entinen &AUML;yräpään kihlakunta, johon mm. Uusikirkko (ja siihen silloin
kuulunut Kanneljärvi) aikoinaan kuului. Vanhimpia Karjalan kannaksen asukkaina tunnetaan äyrämöiset.
Stolbovan rauhan jälkeen (1617) ja ison vihan päätyttyä (1721) muutti Kannakselle asukkaita Savosta ja
heitä alettiin kutsua savakoiksi. Uusikirkko kuului savakkoalueisiin. Niin ollen äyrämöispuku edustaa
vanhempaa asujaimiston pukukulttuuria ja savakkopuku on nuorempi tulokas. Perusasultaan äyrämöisten
ja savakkojen naispuku on yhtenäinen. Eroavuudet ilmenevät lähinnä vaatekappaleiden kuoseissa. (
Kanneljärvi kylästä kylään ja talosta taloon kirjasta vuodelta 1986)

SUKUKIRJA LAUNIAISISTA
Launiaisten suvun vaiheista on kirja tekeillä. Pertti Launiainen toimittaa suvun alkuvaiheet vuodesta 1539
vuoteen 1721.

Sinulta toivomme tekstiä ja kuvia itsestäsi, omista vanhemmistasi ja esivanhemmistasi. Heihin liittyvä
pienikin tarina tai tapahtuma olisi mukava saada kirjaamme. Kuvauksia taloista ja pihapiireistä. Myös
heidän kirjoittamiaan runoja yms. tai sanontoja jota käyttivät puheessaan. Heidän tapansa ja
luonteenpiirteensä voisivat myös olla arvokasta perimätietoa. Kirjaan olisi hyvä saada kuvia tai piirroksia
Kuuterselän rakennuksista ja asukkaista. Lähde on aina mainittava, jos tarina on aikaisemmin
julkaistu.

Kaikenlainen apu kirjan teon eri vaiheissa on tervetullutta, etenkin tietokoneen käytön taitajia tarvittaisi
mukaan.

Kirjoitukset saavat olla käsin kirjoitettuja, mutta jos on mahdollisuus niin mieluiten tietokoneella. Lähetä
aineisto disketillä ja teksti paperilla mukaan. Käytä Microsoft Word-ohjelmaa. Liitä mukaan omat
yhteystietosi.

Pertti Launiainen on laatinut ehdotelman sukukirjamme sisällöksi.
Se tässä lyhyesti:

alkusanat mm. sukuseuran perustaminen, sukunimemme merkitys ja alkuperä.
Kuuterselän historiaa.
Launiaisten vaiheita Uudellakirkolla, Kanneljärvellä, Visulahdessa ja Mikkelissä.
henkilöluettelot. Huom! Ilmoitathan uusimmat muutokset.
kuvia, tekstejä - henkilöistä, taloista, erilaisia muisteloita. Nämä toivomme saavamme suvun
jäseniltä.
kartat liitteenä, kyläkartta, tiluskartta ja Törölän jakoasiakirjat.
lähdeluettelo ja sisällysluettelo.

Lisätietoja antavat Pertti Launiainen ja Timo Launiainen

puh. 09-5417726 tai 040-7156040
Pertti Launiainen Timo Launiainen



Ritvalantie 19 Kirjurinkuja 1 G 107
00940 Helsinki 02600 Espoo
puh. 09-3403403 tai 040-567984
fax 09-3403403 &nbs;

sähköposti pertti.launiainen@kolumbus.fi

KOTISEUTUMATKA KUUTERSELKÄÄN 25.6 - 28.6.2002
Ensi kesän matka kotiseudulle tehdään 25.6. - 28.6.2002. Viipuriin tutustutaan muutenkin kuin
torielämään. Pitäähän ostoksille aikaa antaa koska Viipurin tori on elämys monelle meistä. Monien
mieleen jäi, kun kävimme Laatokan rannalla makkaroita paistamassa ja sade ajoi meidät pois. Eikös
mennä ensi kesänä uudestaan? Olette varmasti ihmetelleet kun paikallisia pikkupoikia ei pyöri enää
joukossamme niin kuin joku vuosi sitten? Karjala-lehdessä oli kirjoitus, kuinka koko Karjalan kannas on
tyhjentynyt väestöstä. Joillain suuremmilla paikkakunnilla on vielä väkeä, mutta maaseutukylät ovat
autioituneet. Peltoja ei Kuuterselässä ole viljelty moneen vuoteen. Paju- ym. pensaikkoa alkaa kasvaa
pelloilla. Huvila-asututusta on etenkin Ollimäellä ja järvien rannoilla. Vakituisesti asuvia perheitä ei ole
montakaan. Perheellä, joka asuu siinä Perahoi Kustan paikkeilla on toinen asunto Pietarissa. Koulumäellä
ja järven rannalla on jokunen rakennus, mutta saattavat olla vain kesähuviloita.

Matkamme ovat aina olleet kotiseutumatkoja, joten Kuuterselän kylässä oleskeluun on panostettava
enemmän. Monta miellyttävää hetkeä on kylässä jo vietettykin. Tärkeintähän on, että saamme tutustua
toisiimme. Ollaan niin kuin ennenkin. Silloinhan tunsimme kaikki kylän lapset ja lastenlapset. Jopa
hevosetkin. Kun kerran kävelimme, Sinikka, Maj-Lis ja minä Mustamäen asemalta kylään päin ja tuli
hevonen rattaat perässä vastaan, niin Sinikka huomautti, "mite myö ei tunneta ennää kotikylä
hevostakkaa." Ei silti, "ei myö tunnettu kuskiikkaa". Se oli silloin kun salapittein käytiin kylässä. Nyt
saamme oikein luvan kanssa käydä. Launiaisten sukuun kuuluvia oli viime kesänä aika paljon mukana.
Esiläisiä oli eniten, oli Israallaisiakin aika paljon ja Mattilaisia, Töröläisiä sekä Mikkolaisia. Toivottavasti
meitä on ensi kesän matkalla vielä suurempi joukko. Matkat eivät ole pelkästään sukuseuran matkoja.
Kyläläisiä ja heidän ystäviään on ollut paljon mukana.

Juttu rönsyili edellisiin kesiinkin, vaikka piti tulevasta kertoa. Tulkaa kaikki mukaan, yritetään yhdessä
keksiä jotain uuttakin. Ettei voi sannoo niiko se entine tyttö "ei tuo ees yrittäänt".

Vistamatkat on matkan järjestäjänä, Irma emäntänä ja Teuvo isäntänä matkan mukana. Ilmoittautumiset
toivotaan 12.04.2002 mennessä.

Lisätietoja matkasta sekä ilmoittautumiset:

Irma ja Teuvo Launiainen Vistamatkat

Susiniitynkatu 1 B 14 Vistantie 24

20880 Turku 21530 Paimio

puh. 02-2352585 tai 040-5402553 puh. 02-805650

Teuvo Launiainen



KARJALAISET KESÄJUHLAT PORISSA 14. - 16.6.2002
Juhlakaupunki Pori perustettiin vuonna 1558 Kokemäenjoen ja meren liittymäkohtaan. Karjalan Kunnat
lehteä lainaten "luvassa on monipuolinen karjalaisuuden esiinmarssi Satakunnan sydämessä". Juhla alkaa
perjantaina 14.6 seminaarilla. Illalla ovat Karjalaiset ravit ja tilaisuus jatkuu ravitansseilla.

Lauantaina 15.6 on koko päivän erilaisia tapahtumia mm. näyttelyitä, kilpailuja ja karjalainen laulu
raikaa ohjelmassa on kuorokavalkadi, konsertteja ja kirkkomusiikkia. Sunnuntaina 16.6 on juhlakulkue
päiväjuhlaan urheilustadionille ja siinä on mukana sukuseuramme nimikyltti.

Launiaisten sukuseuran hallitus

Vastuualue Jäsen Kotipuhelin
Puheenjohtaja

Varapiheenjohtaja

Sihteeri

Rahastonhoitaja

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Timo Launiainen

Kalevi Launiainen

Keidi Lahtinen

Arja Väyrynen

Pertti Launiainen

Erkki Launiainen

Raili Merilinna-Ranta

Viljo Kurppa

Toini Launiainen

09 517726

02 73322135

040 5544953

02 7334033

09 3403403

09 5416330

019 650237

02 7355864

02 7348752
Jäsenrekisteri Pasi Launiainen 02 7357276


