
Puheenjohtajan terveiset .............................................................2
Sihteeriltä! ...................................................................................4
Onnea sukuseuran jäsenille.........................................................5
Martta Niiranen (os. Laitinen) täyttää sata vuotta .........................6
Ei mitään uutta auringon alla - sanomalehdissäkään ..................8
Olga Sofia Pietikäinen  ................................................................9
Laitisia sukutapaamisessa Rautavaaralla ...................................10
Toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2007 ................13
Windows Live Spaces .................................................................16
Matkailuautolla etelään, osa 3. ..................................................20
Mummoni Maria Laitisen rakkaustarina .....................................25
Valmistaudu kesän sukukokoukseen  ........................................27

  Laitisten Sukuseuran julkaisu     numero 33 1/2008

Sisältö

Rautavaaralainen Ville Laitinen 
lapsineen 1950 luvulla



Laitiset�

Puheenjohtajan terveiset

Hyvät Laitiset,

LAITISET-LEHTI , Laitisten sukuseura Ry:n lehti
Päätoimittaja Juha Laitinen, Laitisten Sukuseura Ry.n puheenjohtaja
Toimitus ja taitto: Viestitär Ky, 017-2633 525, www.viestitar.fi 
Paino: Kopijyvä, Kuopio
ISSN 0786-3055

Kuluneen vuoden 2008 aikana olemme saaneet kuulla tiedotusvälineistä useinkin, että 
elämme tällä hetkellä ”hitaan kasvun aikaa”. Taloudellisessa mielessä tämä voi aiheuttaa 
tervettä varovaisuutta Laitistenkin keskuudessa, mutta syvästä lamastahan ei toki vielä ole 
kysymys. Myös sukuseuramme toiminta on tänä vuonna ollut vakaata ”hitaan kasvun aikaa”, 
jolla tässä yhteydessä kuitenkin tarkoitan aktiivista toimintaa, sekä koko ajan tapahtuvaa 
kehitystä ja eteenpäin menoa. Kiitos tästä kuuluu kaikille sukuseuramme toimijoille, sekä 
kaikille sukuseuran jäsenille.

Vuoden 2008 aikana ei ole julkistettu uusia laajempia sukututkimuksia Laitisten eri su-
kuhaaroista, mutta yksittäisiä mielenkiintoisia historiatietoja on tuotu esiin ja osaa niistä 
selvitetään tarkemmin. Sukuseuran jäsenmäärä on myös pysynyt suunnilleen ennallaan, ja 
taloutemme on vakaalla pohjalla, mutta toki uusia jäseniä kaivataan edelleen. Yksittäisiä eri 
sukuhaarojen kokoontumisia ja sukutapaamisia on myös järjestetty kuluneen vuoden aika-
na. Osallistuin itse Ylä-Luostan ja Rautavaaran seuduilta lähtöisin olevien Laitisten suku-ta-
paamisen järjestelyyn. Tämä ”Serkusten tapaaminen” järjestettiin heinäkuussa Rautavaaralla 
Kestitupa Wanhassa Roinilassa, jossa meitä oli paikalla reilut 60 henkeä viettämässä muka-
vaa kesäpäivää yhdessä. Lisää tästä tapahtumasta toisaalla tässä lehdessä, sekä myös Inter-
netissä sukuseuran www-sivuilla www.laitistensukuseura.fi. 

Erityisesti tänä vuonna on monessa yhteydessä tuotu esiin yhteisöllisyyden edistämisen 
tarve. Yhteisöllisyyden tärkeyttä on korostettu vuoden aikana useaan otteeseen valtakun-
nan ylimpiä päättäjiä myöten. Sukuseuratoiminta on myös mitä erinomaisinta yhteisöllistä 
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toimintaa, ja parhaimmillaan se kokoaa yhteisen asian ympärille useiden eri sukupolvien 
edustajia. Uutena yhteisöllisenä välineenä on Laitisten sukuseuralaisten käyttöön perustet-
tu Internetiin verkko-yhteisö Windows Live Spaces ympäristöön. Tämä Laitisten sukuseu-
ran oma verkko-yhteisö löytyy osoitteesta http://laitiset.spaces.live.com. Tänne Windows Live 
Spaces ympäristöön tuotetaan mm. valokuvia, videoleikkeitä, dokumentteja ja blogitekstejä, 
ja ne ovat kaikkien ko. yhteisön jäsenten nähtävillä. Sukuseuran Space-tilassa jäsenet voivat 
täyttää vieraskirjaa, sekä kommentoida verkko-yhteisössä julkaistua materiaalia. Lisätietoa 
tuosta Windows Live ympäristöstä löytyy erillisessä jutussa tässä lehdessä. Hyviä ideoita ja 
kehittämisehdotuksia tämänkin uuden välineen osalta saadaan toivottavasti sukuseuran jä-
seniltä – kehitetään palvelua eteenpäin toiveiden pohjalta. 

Vuoden 2009 virallisen sukukokouksen ja –juhlan valmistelut ovat myös hyvässä vauhdis-
sa. Ensi kesän tapahtuma pidetään 25.-26.7.2009 Keski-Suomessa Jyväskylän lähellä Lau-
kaan kunnassa. Tuolta löytyy upeassa kanava- ja koskiympäristössä sijaitseva Varjolan tila 
(www.varjola.com), joka tarjoaa hyvät puitteet sukutapahtumallemme. Tapahtuman tarkem-
masta ohjelmasta ja ilmoittautumisohjeista tiedotetaan tulevan kevään aikana sukuseuran 
kotisivuilla. Oheisohjelmiston osalta voi vielä esittää hyviä ideoita ja toiveita. Varjolan lähis-
töllä sijaitsevat mm. Kuusaan kesäteatteri, Päijänne-Risteilyjen lähtölaituri, Peurungan moni-
puoliset palvelut, sekä tietysti Varjolan runsaat palvelut erillisine elämysohjelmapalveluineen. 
Noista löytyy varmasti jokaiselle jotakin virallisen sukukokousohjelman lisäksi. Olette terve-
tulleita kaikki Laitiset ja Laitisten sukuiset ensi kesän tapahtumaan.

Hyvää yhteisöllistä loppuvuotta ja joulun odotusta

Juha Laitinen
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Jäseneksi sukuseuraan voi liittyä maksamalla jäsenmaksun Laitisten Sukuseura ry:n tilil-
le: Nordea 104730-30624. Ulkomailta maksettaessa IBAN FI24 1047 3000 0306 24. Ilmoita 
nimesi, osoitteesi ja syntymäaikasi lisätietoina, että maksu ja jäsenyys tulevat oikein jäsen-
rekisteriin.

Jäseneksi voi liittyä myös Internetissä osoitteessa www.laitistensukuseura.fi. 
Jäsenmaksu 12 €/vuosi tai 120 € ainaisjäsen. Ilmoita myös osoitteen muutokset joko soit-

tamalla tai postista saatavilla osoitteenmuutoskorteilla, jotka kulkevat postitse maksutta, tai 
sähköpostilla: elvi.laitinen@surffi.fi

Postiosoite: Elvi Laitinen, Kovalanmäentie 267, 41500 Hankasalmi as,  
puhelin 040 5090 160.

Saatavilla olevia sukutuotteita:
Pöytästandaari, hinta 25 euroa + postikulut.

Sukuviirit lipputankoon 4 m. (tanko 8-9 m.) 70 euroa ja 5,5 m (tanko 11-12 m) 75 euroa 
+ postitus. Savon sekä Karjalan väreissä. Savon väreissä tällä hetkellä ainoastaan 5,5 m

Lautasliinat koko 41 x 41cm, värit; tummansininen, persikka ja vanharoosa.  
Hinta 10 euroa/100 kpl ja 5 euroa 50 kpl + postitus.
Koko 33 x 33 cm, persikka ja vaaleansininen. Hinta 5 euroa/100 kpl ja 2,5 euroa/50 kpl + 
postitus. Lautasliinan kulmassa sukuvaakuna on painettuna mustalla, tummansinisessä 
painettuna hopealla. Lautasliinoilla saat persoonallisen kattauksen perhejuhliin.

Tuotteet ovat tilattavissa sihteeriltä.

Saatavilla olevia sukujulkaisuja:
Pohjois- Savon Laitisia, Kotalahden sukukirja, tekijä Eino Laitinen, voi tiedustella 
puh. 03 4355 781, Saimi Laitinen.

Kangasniemen ja Hankasalmen Laitisten Sukukirja I + Sukupuukirja yhdessä 50 € 
+ postitus, tekijä Jarmo Ahlstrand,

Kangasniemen ja Hankasalmen Laitisten Sukupuukirja 17 € + postitus. Tilaukset 
Elvi Laitinen puh. 040 5090 160 tai elvi.laitinen@surffi.fi.

Karjalan Satumailta, Laatokan rannoilta, Impilahden Laitisen suku, tilaukset Jar-
mo Paikkala, email: jarmo.paikkala@luukku.com.

Laitisia vuosisatain saatossa I (1995), esittelee Ylä-Luostassa eläneitä Laitisia ja sieltä 
1799 Laukaaseen muuttaneita, selvitys myös sukuhaaran esi-isistä vuodesta 1561 al-
kaen. Varhaisvaiheet ovat yhteiset Iisalmen, Nilsiän ja Varpaisjärven sukuhaarojen kans-
sa. Hinta on 24 € €+ postikulut. Tilaukset ja tiedustelut: Oiva Laitinen, Kyminkatu 2 A 30, 
44100 Äänekoski, puh. 014 513 523. Teuvo Laitinen Rauniokuja 10, 70910 Vuorela, puh. 
017 4651 176, email: tlaitinen@dnainternet.net 

Sihteeriltä!
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Laitisia vuosisatain saatossa II, Rautavaaran Ylä-Luostan sukuhaaran täydentävä 
julkaisu (1998) sisältää Juukaan 1800-luvun puolivälissä siirtyneen sukuhaaran tiedot 
jokseenkin täydellisinä. 40 sivua, sukutauluja, kuvia ja Aina Laitisen matkakertomus 1921 
Siperiasta Suomeen. Tiedot ovat koonneet Aulis ja Hilkka Kukkonen Lappeenrannasta 
sekä Aune Martikainen Valtimolta. Hinta 10 + postikulut. 

Tilaukset ja tiedustelut: Aulis Kukkonen, Laihokatu 19, 53500 Lappeenranta,  
puh. 05 4520 802. Molemmat kirjat on painokuntoon toimittanut Jarmo Paikkala.

Onnea sukuseuran jäsenille
100-vuotta

15.01.2009 Martta Niiranen, Varpaisjärvi
85-vuotta

08.02.2009 Heikki Laitinen, Kangasniemi
06.03.2009 Paavo Laitinen, Lahti

80-vuotta
16.12.2008 Terttu Jäntti, Suonenjoki
12.01.2009 Aune Laitinen, Kuopio ( Hiltulanlahti)
29.03.2009 Antti Laitinen, Mikkeli
15.04.2009 Mirjami Heikkinen, Kajaani

75-vuotta
06.12.2008 Jouko Laitinen, Helsinki
29.12.2008 Olli Mahlberg, Helsinki
06.01.2009 Erkki Laitinen, Suolahti
13.01.2009 Matti Laitinen, Kangasniemi
26.03.2009 Hilkka Kukkonen, Lappeenranta
20.05.2009 Lilja Järvinen, Karhula

70-vuotta
19.05.2009 Kalevi Laitinen, Kangasala

60-vuotta
17.12.2008 Erkki Laitinen, Varpaisjärvi
31.12.2008 Heikki Tapio Laitinen, Helsinki

50-vuotta
13.01.2009 Juha Laitinen, Kuopio
16.04.2009 Leena Laitinen, Lempäälä
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Martta syntyi Varpaisjärvellä 15. tammi-
kuuta 1009. Hänen vanhempansa Sofia ja 
Lauri Laitinen olivat maanviljelijöitä ja omis-
tivat Laakamäen tilan. Martalla oli parikym-
mentä sisarusta, joista osa oli sisarpuolia 
isän ensimmäisestä avioliitosta. 

Alueella oli vahva herännäisyysliike, joka 
vaikutti Martankin kasvatukseen. 

- Hän on osallistunut aktiivisesti koko elä-
mänsä ajan herännäisyysjuhliin, kertoo Mar-
tan poika Esko Niira-
nen.

Martta kävi Var-
paisjärven vanhalla 
koululla kansakou-
lun, jonka jälkeen 
hän lähti Raumalle 
ompeluoppiin. Sii-
hen aikaan ompelu-
konetta ei ollut vielä 
joka talossa ja Martta 
ompelikin vaatteita 
sekä omalle perheel-
leen että naapureille 
varsinkin sota-aika-
na. 

Vuonna 1935 Mart-
ta avioitui Kalle Niira-
sen kanssa. Yhdessä 
he hankkivat Vilpon-
harju nimisen maa-
tilan, jossa heillä oli 
lypsykarjaa. Perheen 
esikoinen Esko syn-
tyi vuona 1936. Seu-
raavaksi syntyi Arto 
vuonna-41 ja tytär 

Arja syntyi vuonna-47.
Sota-aikana Kalle oli työvelvoitteisena Var-

paisjärven meijerilla. Sodan jälkeen tila sai 
lisää maata, jota raivattiin pelloiksi. Kalle oli 
mukana kunnallispolitiikassa ja kävi hoita-
massa kunnan asioita kirkonkylällä noin pa-
rin vuosikymmenen aikana. Martta hoiti tar-
mokkaasti kotia ja karjaa. 

- Martta oli toprakka emäntä, joka myös 
keräsi ahkerasti marjoja ja sieniä sekä piti 

Martta Niiranen (os. Laitinen) 
täyttää sata vuotta

Martta Niiranen ja lapset.
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katiskaa, muistelee Esko.
Martta on lukenut koko 

elämänsä paljon kauno-
kirjallisuutta. 

- Varpaisjärven kir-
konkylän kirjasto oli lap-
suusaikoinani avoinna 
vain sunnuntaisin. Kävin 
kuutena päivänä viikossa 
kirkonkylässä koulua ja 
usein vielä sunnuntaina 
hain äidille kirjoja kirjas-
tosta, muistelee Esko.

- Äidin työmäärä hel-
pottui, kun 60-luvun alus-
sa tuli taloon sähköt. Pu-
helin tuli vasta 70-luvulla, 
kertoo Arto. 

Martta ja Kalle luopuivat 
karjastaan vuonna 1980 
Kallen kunnon huonontu-
essa. Vuoden sisällä Kalle 
menehtyi ja Martta jäi les-
keksi. Kun Arto jäi työstä 
pois, hän oli usein äitinsä 
seurana Vilponharjulla. 

Arto muistelee peruna-
maan laittoa, kun Martan 
ikä lähenteli jo 90-vuotta. 

- Kun olin menossa 
kääntämään kiviä pois 
perunapellosta, äiti tokasi 
”Jos et saa yksinäs kutu 
minut kaveriksi”. 

Martta pärjäsi kotonaan 
98-vuotiaaksi. Vuonna 2007 muutti Arto äi-
tinsä luokse ja toimi hänen omaishoitajana 
kunnes Martta pääsi asumaan palvelutalo 
Orvokkiin. Vielä palvelutalossakin hän oli 
kiinnostunut kirjallisuudesta. Näön huonon-
tumisen jälkeen hän kuunteli aktiivisesti ää-
nikirjoja.

Nyt Martan fyysinen kunto on jo heikenty-
nyt, mutta henkisesti hän on vielä vireä.

- Äiti jaksaa keskustella puhelimessakin ja 
muisti pelaa, kertoo Esko.

Tulevia syntymäpäiviä Martta Niiranen viet-
tää läheistensä kanssa vanhainkodissa. Mar-
talla on kolmen lapsen lisäksi neljä lasten-
lasta. 

Martta ja Kalle Niirasen hääkuva.
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Mitä vanhemmaksi tulee, sitä selvemmin 
huomaa, ettei auringon alla ole mitään uut-
ta. Jos kiertää maailman, päätyy ennen pit-
kää lähtöpaikkaan.

Jos maailmalla reissatessa haluaa pääs-
tä kiinni kohdemaansa elämään, kannattaa 
ostaa paikallinen sanomalehti. Niistä löytää 
nopeimmin juuri ne asiat, jotka puhuttavat 
tavallisia ihmisiä. Etenkin mielipidepalstat 
ovat riemastuttavia: ne vievät heti keskelle 
mitä kuumimpia keskusteluja. Ihan samalla 
lailla kuin Suomessa.

—
Otetaan nyt esimerkiksi Maltan saari, jossa 

vierailin pari kesää sitten. Ostin sanomaleh-
tiä. Ja mistäpä Maltalla tuolloin puhuttiin?

No golfkentistä. 
Saarelle aiottiin rakentaa maan toinen 

golfkenttä. Hanke puhutti paikallista väestöä 
ihan yhtä paljon kuin Nilsiän – asuinpaikka-
kuntani – ensimmäinen kenttä aikoinaan. 
Kiihkeään keskusteluun oli hyvät syyt: Mal-
ta on Välimeressä kelluva pikkuruinen saari, 
Ahvenanmaata pienempi, mutta asukkaita 
on valtavasti. Maata ei ole tuhlattavaksi asti. 
Ihmisiä pelottikin se, että kentän alle jää lii-
kaa kallisarvoista viljelysmaata.

Toisekseen; ”Miten siihen golfiin näyttää 
olevan rahaa, mutta jos pitäisi jokin vanha 
kirkko kunnostaa, niin heti valtio sanoo että 
sori, ei tipu”, väitettiin yhdessä tulikivenkat-
kuisessa kirjoituksessa. Eikä se ollut ainoa.  
Monissa kirjoituksissa hengellinen ja maal-
linen elämä ottivat aika lailla mittaa toisis-
taan.

—
Malta on kuitenkin mitä suurimmassa 

määrin matkailumaa, ja asukkaat kyllä ym-
märtävät turistien tuomien rahavirtojen pääl-
le. 

Eräs kirjoittaja ihmetteli Maltan uutta rä-
väkkää suuntaa matkailun markkinoinnissa. 
Miksi maata mainostetaan hiekkarannal-
la keikailevien naisten kuvilla, kun saarella 
ei ole hiekkarantoja kuin nimeksi. Espanja 
viekoitelkoot turisteja hiekalla ja rannoilla, 
miksei Maltaa markkinoida sillä mitä siellä 
riittää: historialla, vanhoilla rakennuksilla, 
Maltan ritareiden perinnöllä ja omaperäisellä 
kulttuurilla?

Sitä minäkin vähän ihmettelin.
Toinen asia mistä lehdissä jaksettiin 

keskustella, oli ympäristön tila ja teiden 
kunto.”Sellaisia kuoppia teiden pinnoilla, 
kohta turistit suuttuvat ja lähtevät etsimään 
parempia paikkoja lomaillakseen.”

Jotenkin tuntuu kuin olisin kuullut tuota 
samaa Suomessakin.

—
Katolisen kirkon tilanne oli myös keskus-

telun keskipisteessä. Miksi ihmiset eivät enää 
käy kirkossa, ihmeteltiin The Times of Maltan 
mielipidepalstalla, ja vastattiin saman tien: 
no siksi, kun papit eivät ajattele ollenkaan 
kuulijoitaan. Kirkoissa ei tahdo saarna kuu-
lua, kun vanhat papit mumisevat partoihinsa 
eivätkä osaa käyttää mikrofonia.

Lukijoita kuohutti myös erästä satama-
kaupunkia kohdannut onnettomuus: sata-
masta oli varastettu reilut kaksisataa vuotta 
vanha maalaus. Se oli ollut lasin suojaamana 
ulkona aivan sataman tuntumassa. Maalauk-
sessa oli kuvattu kaksi paikallista kalastajaa 
pyytämässä apua Neitsyt Marialta, Franciscus 

Ei mitään uutta auringon alla - 
sanomalehdissäkään
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Assisilaiselta, Johannes Kastajalta ja Pyhältä 
Pietarilta. 

Harras maalaus oli teetetty aikoinaan kii-
tokseksi jumalallisille voimille. Kaksi kalas-
tajaa oli nimittäin pelastunut myrskystä ja 
halunnut kiittää pyhimyksiä siitä, että nämä 
sattuivat katsomaan suopealla silmällä on-
nettomia miehiä hädän hetkellä. 

Kovin suurta arvoa ei maalauksella ollut, 
mutta tunnearvoa sitäkin enemmän. Ei ihme, 
että kyläläiset olivat kuohuksissaan. Ihan sa-
malla lailla kuin Suomessa silloin, kun hau-
tapaasia kaadetaan järjettömästi.

Toinen ärhäkkä keskustelu koski pyhimys-
festoja, juhlia, joita järjestetään kesäaikaan 
jokaisessa kylässä oman suojeluspyhimyksen 
ympärille. Kas, kun juhlat tahtovat jo riistäy-
tyä käsistä. Olut virtaa ja laulut raikuvat niin, 
ettei lapsia uskalla enää kohta paikalle pääs-
tää… tunnelma on kuin jalkapallokisoissa. 
Itse pyhimys tahtoo jäädä tyystin juhlinnan 
jalkoihin. ”Mihin katosi juhlien alkuperäinen 
tarkoitus?” äimisteltiin lehdessä.

Siis hetkinen – eikös tuota samaa kuule 
Suomessakin jokaisen kesäjuhlan jälkeen…

—
Maailmalla matkustelu saattaa nykyään ol-

la vaarallistakin. Pommit paukkuvat monilla 
vilkkailla turistipaikoilla. 

Niinhän siinä kävi, että pommeitta en mi-
näkään reissusta selvinnyt. Synnyinmaan ka-
maralla kotiin junalla puksuttaessa juna yht-
äkkiä hidasti vauhtiaan vähän ennen Mikkeliä 
ja lopulta pysähtyi kokonaan. Konduktööri 
kertoi pysähdyksen syyn: junaradan läheltä 
oli juuri löydetty sodan aikainen lentopom-
mi. Sitä siellä nyt purettiin.

Matkailu kotimaassa saattaakin olla paljon 
jännittävämpää kuin mitä etukäteen arvaisi.

Päivi Laitinen

Kirjoittaja on paikallislehden  
päätoimittaja Nilsiästä.

Olga Sofia Pietikäinen 
Edellisessä lehdessämme oli kuva Olga 

Pietikäisestä. Hänen lapsenlapsensa Marja 
Silvennoinen lähetti meille kuvaan liittyviä 
lisätietoja. Olga Sofia syntyi 2.3.1874 Kart-
tulassa. Hän avioitui 12.11.1891 William Lai-
tisen kanssa (synt. 6.11.1867 Pieksämäella. 
Heille syntyi kahdeksan lasta.

Miehensä kuoleman jälkeen 1910, nuo-
rena leskenä Olga jäi asumaaan Karttulaan 
seitsemän lapsensa kanssa, mutta muutti 

myöhemmin 2.3.1923 Viipuriin, Hän kuoli 
4.12.1942 Helsingissäja ja haudattiin Viipu-
rin hautausmaahan. Hän eli ulkoisesti köy-
hän, mutta hengellisesti yltäkylläisen elämän. 
Olgo Sofia oli aktiivinen nainen, joka kantoi 
huolta myös lähteisistään ja yhteiskunnan 
vähempiosaisista. Hän oli puuhaamassa 
muun muassa köyhien lapsille kansakoulua 
Karttulaan.
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Viime kesänä vietimme mukavaa kesäpäi-
vää aurinkoisessa säässä sukulaisten kesken 
Rautavaaralla. Kestitupa Wanhaan Roinilaan 
kokoontuivat edesmenneiden Rautavaara-
laisten Ville (s. 1886) ja Hanna (s. 1893) Lai-
tisen perilliset perheineen. Tähän 26.7.2008 
järjestettyyn ”serkusten tapaamiseen” osal-
listui reilut 60 henkeä eri puolilta Suomea. 
Tämä Laitisten sukuisten serkusten suku-
haara on lähtöisin Rautavaaralta Keyrittyjär-
ven pohjoispuolelta Rannankylästä. Hannan 
ja Villen lapsia edustivat tilaisuudessa Hilja 

Rissanen Rautavaaralta ja Teuvo Laitinen 
Siilinjärveltä. Hiljan, Teuvon ja heidän edes-
menneiden sisarustensa lapsia perheineen 
oli paikalla monesta eri sukupolvesta. Osa 
paikalla olleista tapasi vanhoja sukulaisiaan 
vuosien tauon jälkeen. 

Sukutapaamisen teemana ollut ”serkusten 
tapaaminen” antoi luontevan pohjan vapaa-
muotoiselle leppoisalle jutustelulle suku-
laisten kesken. Moni paikalla olleista löysi 
yhteistä muisteltavaa vuosien takaa hyvinkin 
helposti ja vanhoista menneistä ajoista riit-

Laitisia sukutapaamisessa 
Rautavaaralla
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ti ”jutun juurta”. Toki myös paikalla olleet 
nuoremmat suvun edustajat tulivat tutum-
miksi, sillä iso osa nuorista oli täysin uusia 
tuttavuuksia monille. Tapahtumassa oli näh-
tävänä vanhoista valokuvista tuotettu Po-
werPoint-esitys - ”Kuvia menneistä ajoista”, 
sekä aikaisempien vuosien sukulaisten ta-
paamisista tuotettua filmimateriaalia. Nämä 
esitykset olivat ”nonstop” -esityksinä nähtä-
vänä koko tapahtuman ajan, ja materiaalia 
oli mahdollista tilata cd-, tai dvd-levyllä myös 
omaan käyttöön.

Päivän virallisempaa ohjelmistoa edusti 
Kestituvan isännän Ilkka Roinisen katsaus 
Rautavaaran historiaan, sekä tuvassa ruo-
kailun jälkeen pidetty ”tarinatuokio”. Ta-

rinatuokion aluksi laulettiin yhteislauluna 
edesmenneen Toivo Laitisen säveltämä ja 
sanoittama Keyrittyvalssi, joka sopi Keyritty-
järven rannalla pidetyn tilaisuuden yhteyteen 
hyvin. Yhteislaulun säestyksestä vastasi Kes-
tituvan isäntäväki haitarilla ja kitaralla. Lau-
luosuuden jälkeen kuultiin paikalla olleiden 
puheenvuoroja, joissa muisteltiin sukulais-
ten kesken sattuneita tapahtumia ja hausko-
jakin edesottamuksia. Osa tarinoista ajoittui 
aikaan, jolloin autoja ei juuri ollut ja matkaa 
tehtiin jalkaisin tai hiihtämällä.

Moni vanhempi paikalla olleista totesikin, 
että ennen vanhaan heinätalkoot olivat pa-
rasta sukulaisten välistä kanssakäymistä. Tä-
nä päivänä heinätalkoot on pitkälti korvattu 
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Internetillä ja sosiaalisella medialla. Sosiaa-
lisen median välineiden avulla tuotetaan ny-
kyisin yhteisöllisesti materiaalia Internetiin ja 
tämän kesällä järjestetyn tilaisuuden jälkeen 
on myös ”serkusten tapaamisessa” mukana 
olleille perustettu uusi verkko-yhteisö inter-
netiin. Tämä edistää varmasti omalta osal-
taan perinteisen sähköpostin lisäksi suku-
laisten välistä kanssakäymistä; jatketaan siis 
”virtuaali-heinätalkoita” Internetissä, jossa 
tunnetusti ”heinä-ilimoja piisoo”.   

Esitän kiitokset vielä tässäkin yhteydessä 
tapahtuman järjestelyihin osallistumisesta 

Aimo Rissaselle, Maija Roiniselle, Teuvo Lai-
tiselle ja Taina Rissaselle. Onnistuneesta ta-
pahtumasta kuuluvat kiitokset tietysti myös 
kaikille paikalla olleille. Tavataan seuraavas-
sa kokoontumisessa.

Kesän sukutapaamisesta löytyy tietoa 
myös sukuseuran kotisivuilta www.laitisten-
sukuseura.fi       

Juha Laitinen
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YLEISTÄ

Laitisten sukuseura perustettiin Hankasal-
mella 8.8.1987, tarkoituksena selvittää suvun 
vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä 
ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta 
jäsentensä keskuudessa.
Vuonna 1989 perustettiin sukuseuralle tutki-
musrahasto. Varoja käytetään rahaston sään-
töjen mukaan myöntämällä apurahoja, jotka 
hallitus julistaa haettaviksi.
Sukuseuralla on myös oma vaakuna, joka on 
hyväksytty Suomen Heraldisen seuran rekis-
teriin. Sukuseuralla on sukulehti ja kotisivut 
internetissä. 
Vuosien varrella on julkaistu muutama suku-
kirja.
Eino Laitinen:” Pohjois-Savon Laitisia Kota-
lahden suku ”. Jarmo Ahlstrand: ” Kangas-
niemen ja Hankasalmen Laitisten sukupuu ” 
ja Kangasniemen ja Hankasalmen Laitisten 
sukukirja I.
Jarmo Paikkala:” Karjalan satumailta Laato-
kan rannoilta” ja ”Laitisia vuosisatain saatos-
sa I”, ja edelliseen täydentävä julkaisu, ”Lai-
tisia vuosisatain saatossa II ”. 

HALLINTO

Juha Laitinen, puheenjohtaja, Kuopio
Kaija Luhanko, varapuheenjohtaja, Siilinjärvi
Teuvo Halttunen, Jyväskylä
Liisa Hänninen, Suonenjoki
Antti Laitinen, Laukaa
Erkki Laitinen, Varpaisjärvi
Niilo Laitinen, Vesanto
Reijo Laitinen, Tampere
Tuula Launokari-Laakso, 
Hallituksen ulkopuolelta sihteeri-rahaston-
hoitaja Elvi Laitinen, Hankasalmi

Tilintarkastajat: Hannu Laitinen, HTM Jyväs-
kylä ja Anu Lajunen, ekonomi Jyväskylä.
Varatilintarkastajat: Tuula Laitinen, ylitar-
kastaja, JHTT Kangasniemi ja Seppo Laitin-
en, taloustie- teiden kandidaatti Siilinjärvi.

Hallitus kokoontui kaksi kertaa, 17.2.2007 
Varpaisjärvellä ja 29.9.2007 Hankasalmella. 
Molempiin kokouksiin osallistui viisi hallituk-
sen jäsentä, poissa oli neljä.

TALOUS

Pankkitilien saldo oli vuoden lopussa 
12470,61, sisältäen tutkimusrahaston varoja 
3163,49€.

LAITISET LEHTI
 
Lehti ilmestyi yhden kerran, toimittajana 
Viestittäret Kuopiosta.
Sukuseuran lehtiä on myös luettavissa kotisi-
vuilla internetissä.

APURAHAT

Apurahat oli haettavissa tammikuun loppuun 
mennessä, mutta yhtään hakemusta ei tul-
lut.

JÄSENET

Vuoden alussa oli jäseniä 453 ja vuoden 
lopussa jäseniä oli 436, joista ainaisjäseniä 
69. Vuoden aikana liittyi 4 uutta jäsentä, kuoli 
5, erosi 5 ja11 kolme vuotta jäsenmaksunsa 
maksamatta jättänyttä jäsentä poistettiin.
  

LAITISTEN SUKUSEURA RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA �007
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LAITISTEN SUKUSEURA RY

01.01.2007 - 31.12.2007 01.01.2006 - 31.12.2006

T U L O S L A S K E L M A
Y-tunnus: 1098256-2

Rahayksikkö: euro

Tulostuspäivä: 29.10.2008  1sivu

Varsinainen toiminta
Sukukokous

Tuotot            0,00        4 476,75
Kulut          0,00     -4 149,35           0,00       -4 149,35

         327,40Kate            0,00
_________ _____________________ ____________

Laitiset lehti
Kulut       -940,06     -1 693,45        -940,06       -1 693,45

      -1 693,45Kate         -940,06
_________ _____________________ ____________

Myyntitavarat
Tuotot          755,00        1 296,10
Kulut     -3 072,56       -985,82      -3 072,56         -985,82

         310,28Kate       -2 317,56
_________ _____________________ ____________

Muut tuotot ja kulut
Tuotot           84,00          108,10
Kulut       -501,93       -717,42        -501,93         -717,42

        -609,32Kate         -417,93
_________ _____________________ ____________

kulujäämä       -3 675,55       -1 665,09
____________ ____________

Varainhankinta
Tuotot        4 128,00        4 416,00
Kulut         -232,00         -185,50

Tuottojäämä          220,45        2 565,41
____________ ____________

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot          224,84           46,72

Tuottojäämä          445,29        2 612,13
____________ ____________

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot            0,00           24,00
Satunnaiset kulut            0,00          -24,00

Tilinpäätössiirrot
Vapaaehtoisten varausten muutos        -51,62        -64,81         -51,62          -64,81_________ _________

         393,67        2 547,32Tilikauden ylijäämä

.
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LAITISTEN SUKUSEURA RY

T A S E

31.12.2007 31.12.2006

Y-tunnus: 1098256-2

Rahayksikkö: euro

Tulostuspäivä: 29.10.2008  1sivu

V a s t a a v a a
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus
Valmiit tuotteet       12 036,29       15 130,56      12 036,29       15 130,56____________________

Rahat ja pankkisaamiset
Pankkisaamiset       12 470,61        8 931,05      12 470,61        8 931,05____________________

      24 506,90       24 061,61Vaihtuvat vastaavat yhteensä

      24 506,90       24 061,61V a s t a a v a a   y h t e e n s ä

Hankasalmi 9.2.2008
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Laitisten sukuseuralaisten käyttöön on pe-
rustettu Internetiin uusi verkko-yhteisö Win-
dows Live Spaces ”ympäristöön”. Tämä Lai-
tisten sukuseuran oma verkko-yhteisö löytyy 
osoitteesta: http://laitiset.spaces.live.com/. 
Tänne Windows Live Spaces-tilaan julkais-
taan mm. valokuvia, videoleikkeitä, doku-
mentteja ja blogitekstejä, ja ne ovat kaikkien 
sukuseuran jäsenten nähtävillä. Sukuseuran 
verkko-yhteisö ei korvaa, eikä poista käytös-
tä olemassa olevia sukuseuran www-sivuja, 
vaan toimii niitä täydentävänä uutena palve-
luna. Käyttöoikeus rajataan sukuseuran jäse-
niin.

Sukuseuran Space-tilan käyttäjät voivat 
mm. lisätä merkintöjä vieraskirjaan, sekä 
kommentoida valokuvia ja blogitekstejä. 
Noihin kommentteihin he voivat myös laittaa 
linkiksi esim. perustamansa oman Space-ti-
lan www-osoitteen.(esim. http://etunimi.su-
kunimi.spaces.live.com/ ). 

Windows Live Spaces on Microsoftin tar-
joama maksuton internetissä toimiva yhtei-
sö-palvelu, jonka käyttöön tarvitaan erillinen 
Windows Live ID – tunnus. Tunnuksen voit 
anoa www-osoitteesta http://home.live.com/ 
ja sieltä kohta ”Rekisteröidy”. 

Täytä ko. rekisteröitymissivun kaikki täh-
dellä (*) merkityt pakolliset kohdat. 

Kohdassa ”Luo Windows Live ID – tun-
nus”… jos valitset järjestelmän oletusvaihto-
ehdon; ”Käytä omaa sähköpostiosoitetta”, ja 
luot tunnuksen tälle olemassa olevalle säh-

köpostiosoitteellesi, niin saat samalla auto-
maattisesti ”vara-sähköposti-osoitteen”, jon-
ne tarvittaessa voit pyytää esim. unohtuneen 
Windows Live ID tunnuksen salasanan.

Täytä myös kohdat; Valitse salasana, (koh-
taan ”Anna salasanan uudelleenmääritystie-
dot” voit halutessasi antaa vielä jonkin toisen 
”vara-sähköpostiosoitteen”), Omat tiedot, 
Kirjoita tässä kuvassa näkemäsi merkit, ja 
lopuksi lähetä Windows Live ID – tunnuksen 
tilauksesi valitsemalla ”Hyväksy”!

(Huom! Voit halutessasi luoda tunnuksen 
myös omaosoite@windowslive.com muotoi-
selle sähköpostiosoitteelle, mutta lisää siinä 
tapauksessa kohtaan ”Vaihtoehtoinen sähkö-
postiosoite” jokin muu olemassa oleva säh-
köpostiosoitteesi, jonne hätätilassa voit pyy-
tää unohtuneen Windows Live salasanasi) 

Rekisteröitymisen jälkeen voit kirjautua 
uudella tunnuksellasi Laitisten sukuseuran 
Windows Live Space-tilaan http://laitiset.spa-
ces.live.com/  

Jos sinulla ei vielä ole myönnettyä käyttö-
oikeutta Laitisten Space- tilaan saat seuraa-
van ilmoituksen: 

”Sinulla ei ole oikeutta tarkastella tätä 
Space-tilaa”

”Space-tila, jota yrität tarkastella, on yksi-
tyinen, tai sitä ei ole. Voit pyytää omistajal-
ta oikeutta tarkastella Spacea lähettämällä 
omistajalle viestin.”

Voit pyytää oikeutta tarkastella tätä Space-
tilaa lähettämällä ko. käyttöliittymästä viestin 

Windows Live Spaces
Windows Live Spaces on paikka, jonka avulla pidät helposti 
yhteyttä ystäviisi. Voit jakaa sinulle tärkeitä asioita heidän 
kanssaan ja pysyt ajan tasalla läheistesi kuulumisista

http://laitiset.spaces.live.com/ 
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Space-tilan omistajalle (ylläpitäjälle). Viestin 
mukana menee automaattisesti myös lähet-
täjätietosi, jonka perusteella sinulle voidaan 
myöntää käyttöoikeus tämän Space-tilan 
tarkasteluun. Myönnetystä käyttöoikeudesta 
tulee ilmoitus sähköpostiisi.  Tämän jälkeen 
voit kirjautua Windows Live ID – tunnuksel-
lasi tähän Space-tilaan ja pääset tarkastele-
maan tilan valokuvakansioita, dokumentteja, 
ja blogitekstejä. Voit myös lisätä merkintöjä 
vieraskirjaan, sekä kommentoida valokuvia 
ja blogitekstejä.

Huom! Valokuvien katselu saattaa vaatia 
tietokoneesi selaimen asetuksista riippuen 
selaimeen esim. Flash-asennuksen. Flash-
asennus edellyttää selaimen tietoturva-ase-
tuksissa tarvittavien ActiveX-komponenttien 
ja laajennuksien sallimista.

Oman henkilökohtaisen Space-tilan luo-
minen

Windows Live Spaces palvelu on monipuo-
linen verkossa toimiva yhteisöllinen ”paikka”, 
jonne voit luoda myös itsellesi oman henki-
lökohtaisen verkkoympäristösi, jossa julkai-
set omia valokuviasi, asiakirjojasi ja blogi-
tekstejä. Voit määritellä itse käyttöoikeuden 
omaan Space-tilaasi haluamillesi henkilöille 
ja jakaa eri asiat vaikka yksittäisille määrit-
tämillesi henkilöille (tai toki myös julkisesti 
kaikille Internetiin).

Oman Space-tilan luomisen aloitat sivulta 
http://home.live.com/ , josta kirjaudut palve-
luun omalla luomallasi Windows Live ID tun-
nuksella kohdasta ”Spaces / oma space-tila”. 
Luo aluksi itsellesi profiili kohdasta ”Pro-
fiili / Luo profiili”. Määrittele ”käyttöoikeu-
det”, ”julkinen nimi”, ym. tiedot ja tallenna 
ne kohdasta ”Tallenna”. Oman Space-tilasi 
www-osoitteen määrittelet kohdasta ”Valitse 
www-osoite”, josta voit ensin tarkistaa osoit-
teen saatavuuden ja sen jälkeen tallenna 
www-osoitteesi, joka on heti tämän jälkeen 

käytössä (esim. http://juha-laitinen.spaces.
live.com/ ). Määrittele tämän jälkeen vielä 
space-tilasi käyttöoikeudet ennen kuin alat 
julkaista valokuvia, asiakirjoja, tai blogiteks-
tejä omassa space-tilassasi. 

Spaces kotisivu
Siirry uuden luomasi Space-tilan sivul-

la kohtaan ”Spaces kotisivu”, jossa on koh-
dassa ”Lisää omaan space-tilaan” seuraavat 
valinnat: ”Jaa valokuvia”, ”Jaa tiedostot”, 
”Muokkaa profiilia”, ”Kutsu ystävä”, ”Lisää 
blogimerkintä” ja ”Lisää luettelo”. Näistä va-
likoista pääset julkaisemaan ”materiaalia” 
space-tilassasi. 

Jaa valokuvia   
Valokuvien jakaminen ja julkaiseminen ta-

pahtuu kohdasta ”Jaa valokuvia”, jonka jäl-
keen valitset ”Lisää albumi”, täytä albumin 
otsikko, ja valitse ”Lisää valokuvia”. Valitse 
käyttöliittymästä haluamasi kuvat ja lataa ne 
palvelimelle. Muuta lataamisen jälkeen tar-
vittaessa albumin käyttöoikeuksia ja valitse 
”Tallenna ja sulje”. Yhden albumin lisäämi-
sen jälkeen kohdasta ”Jaa valokuvia” pääset 
albumi-sivulle, jossa voit edelleen Lisätä ja 
Muokata tai poistaa albumeita.

Jaa tiedostot
Tiedostojen tallennusta ja julkaisemista 

varten Windows Spacessa on Sky Drive nimi-
nen Online-tallennuspaikka, jossa on käytet-
tävissä 5 Gt levytilaa. ”Jaa tiedostot” kohdas-
ta pääset valitsemaan ”Lisää kansio”, jonka 
jälkeen valitse ”Aloita”. Voit lisätä tiedostoja 
Omiin kansioihin, jaettuihin kansioihin ja 
julkisiin kansioihin. Aloita valitsemalla ”Lisää 
kansio”, ”Uusi kansio”, anna kansiolle nimi 
ja määrittele käyttöoikeus, sekä ”Luo kan-
sio”, valitse tiedostot ja valitse ”Lataa palve-
limeen”.
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Muokkaa profiilia
Muokkaa profiilia kohdassa voit määrittää 

web-ulkoasua; julkisen nimen, profiilikuvan, 
ym. tietoja. Kohdassa Yhteystiedot voit täyt-
tää haluamasi tarkemmat henkilötietosi ja 
yhteystietosi. Kohdassa Sosiaaliset voit ker-
toa lisää itsestäsi tai edustamastasi yhteisön 
space-tilasta, sekä kiinnostuksesi kohteista. 
Muista tallentaa tekemäsi muutokset.

Kutsu ystävä
Kutsu ystävä kohdasta pääset kutsumaan 

ystäviäsi space-tilaasi käyttämään. Voit lähet-
tää kutsun sähköpostiosoitteeseen, tai lisätä 
yhteystietoluettelostasi. Sähköpostikutsun 
vastaanottaja lisätään yhteystietoluetteloo-
si ja hänen tulee hyväksyä saamansa kutsu, 
jonka jälkeen hän vasta pääsee käyttämään 
space-tilaasi.

Lisää blogimerkintä
Lisää blogimerkintä kohdasta pääset kir-

joittamaan omaa blogiasi (verkkopäiväkir-
jaa). Lisää blogiisi päivämäärä, kelloaika ja 
otsikko (pakollinen). Voit määrittää blogillesi 
myös jonkin luokan (kategorian), johon kat-
sot tekstin kuuluvan. Testin muotoilua varten 
käytössäsi on perinteisiä tekstinkäsittelyoh-
jelmista tuttuja tekstin muotoiluasetuksia. 
Myös valokuvien ja videoleikkeiden upotta-
minen blogiin on mahdollista. Keskeneräistä 
”työn alla” olevaa blogia voit esikatsella, tai 
tallentaa sen luonnoksena ennen lopullista 
julkaisua. Valmiin blogin julkaiset verkossa 
space-tilassasi valinnalla ”Julkaise merkin-
tä”. Huom! Blogisi käyttöoikeuden määritte-
let kohdasta ”Asetukset”.

Lisää luettelo
Lisää luettelo kohdasta pääset lisäämään 

space-tilaasi erilaisia luetteloita. Määrittele 
luettelon otsikko ja luettelon kuvaus, ja va-
litse luettelon tyyppi; sekä ”Lisää luettelo”. 
Esimerkiksi ”blogiluettelo - suosikkiblogien 

luettelo” kohtaan voit täydentää vaikka suku-
laisten, ystävien, ja muiden haluamiesi hen-
kilöiden blogien www-osoitteita. 

Asetukset

Spacen asetukset
Spacen asetukset kohdassa voit määritellä 

space-tilasi otsikon ja alaotsikon, jotka ker-
tovat muille spacen tarkoituksen ja muuta 
haluamaasi tietoa. Tarkista myös päivämää-
rä, kelloaika, ja aikavyöhyke oikeiksi. Täällä 
määrittelet myös saavatko space-tilassa kävi-
jät kommentoida valokuvia ja blogitekstejä.

Käyttöoikeudet
Täällä voit valita, että kaikilla on oikeus 

tarkastella sinulle kuuluvaa Space-tilaasi, 
tai voit rajata käyttöoikeuden vain tuntemii-
si henkilöihin. Voit valita yhteystiedoistasi 
myös yksittäisiä henkilöitä, joilla on oikeus 
tarkastella space-tilaasi. Voit määrittää Spa-
ce-tilallesi, profiilillesi, viestintäasetuksillesi 
ja kullekin valokuva-albumille myös erilliset 
käyttöoikeudet 

Viestintäasetukset
Täällä voit määrittää yksittäiset viestintä-

asetukset space-tilaasi; kutsut ja pyynnöt 
sähköpostiin, kenellä on oikeus tarkastella 
space-tilaasi, tai lähettää viestejä space-tilasi 
postilaatikkoon.

Blogiasetukset
Blogiasetukset kohdassa voit määrittää 

tarkempia asetuksia blogillesi. Huom! Jos 
haluat julkaista Internetissä kaikille avointa 
julkista blogia, niin määritä käyttöoikeusta-
soksi Kaikki Internetin käyttäjät.

Sähköpostijulkaisu
Voit myös julkaista space-tilassasi valo-

kuvia ja blogitekstejä lähettämällä ne esim. 



Laitiset 19

matkapuhelimellasi sähköpostitse. Määritä 
ensin käyttöön sähköpostijulkaisu ja sen jäl-
keen määritä yhdestä kolmeen sähköposti-
osoitetta, joista valokuvien ja blogien lähet-
täminen sallitaan. Määritä myös tarvittava 
salainen sana (5-10 kirjainta), sekä valoku-
va-albumisi avainsana (lyhyt), joka helpottaa 
sähköpostijulkaisussa albumien valintaa. Lo-
puksi valitse blogin julkaisuasetus ja tallenna 
kaikki tekemäsi asetukset. 

Vieraskirja asetukset
Vieraskirja asetukset kohdassa voit määrit-

tää näytettävien kommenttien määrän, sekä 
sallitaanko vierailijoiden kirjoittaa vieraskir-
jaan kommentteja, ja voiko niihin sisällyttää 
muotoiluja, kuvia ja videoleikkeitä.

Tallennustila
Space-tilaasi tallennetut valokuva-albumi-

en kuvat näkyvät asetuksien kohdassa €Tal-
lennustila€. käyttöliittymässä näkyy kuva pie-
noiskoossa, tiedoston nimi, tiedoston koko 
ja viimeinen muokkaus päivämäärä. Kuvia 
voit halutessasi poistaa laittamalla kruksin 
ko. kuvan kohdalle, ja valitsemalla sen jäl-
keen €Poista valitut kohteet€. 

Huom! SkyDrive online tallennuspaikas-
sa olevat tiedostot eivät näy tässä valikossa, 
vaan ainoastaan SkyDrive-valikon kautta. 

Tilastot
Tilastot kohdasta näet space-tilan tarkas-

telukertojen tilastotietoja. Täällä näkyy si-
vuston tarkastelut yhteensä, kuluneen viikon 
aikana, tänään ja viimeisen kolmen tunnin 
aikana. Näiden perusteella saat tarkan tie-
don sivustosi käytöstä.

Huom! 
Valokuvien katselu saattaa vaatia tietoko-

neesi selaimen asetuksista riippuen selai-
meen ensin Flash-asennuksen. Flash-asen-
nus edellyttää selaimen tietoturva-asetuksissa 

tarvittavien ActiveX-komponenttien ja laajen-
nuksien sallimista. Omiin valokuvakansioihin 
kuvien lataaminen vaatii lisäksi myös erilli-
sen valokuvien lataus työkalun asentamisen, 
josta Windows Live huomauttaa kun yrität la-
data ensimmäisen kerran kuvia palvelimeen. 
Tämä asennus vaatii myös erillisen ActiveX-
komponentin asentamista ja vasta sen jäl-
keen pääset asentamaan valokuvien lataus 
työkalua (Windows Live Photo Upload Cont-
rol). Asennuksen jälkeen pääset lataamaan 
valokuvia palvelimelle.

Windows Live - Lisää käyttöohjeita…
Windows Liven pääsivulta http://home.live.

com/ sivun vasemmassa reunassa… Windows 
Live sanan päällä… hiirellä klikkaamalla saat 
esiin valikon, josta pääset ohjekeskukseen: 

https://account.live.com/HelpCentral.
aspx?mkt=fi-fi 

Täältä löydät yksityiskohtaiset ohjeet 
Windows Liven ominaisuuksista, joista on 
varmasti paljon hyötyä. Tarvittaessa voit 
ongelmatilanteissa myös ottaa yhteyttä säh-
köpostilla osoitteeseen juha.laitinen@savo-
nia.fi … opastan mielelläni Windows Liven 
käyttöön liittyvissä ongelmissa.

Juha Laitinen      
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Marraskuun neljäntenä 2007, kiireisen 
valmistelun jälkeen, ajo Turkuun, josta Sea-
Windillä (127 eur. / 2 henk. ja m-auto) yöllä 
Tukholmaan. Turun lauttajonossa tutustuim-
me pariskuntaan, jonka kanssa ajaisimme 
osan matkaa.

Aamulla kiinnosti miten tuttavien Car-
min-navigaattorilla selviytyy Ruotsin pääkau-
pungin aamuruuhkasta. Muutaman kulman 
jälkeen reitti erkani oman “gaattorimme” 
ohjeista ja kohta ilmeni Carminin tekevän 
mutkaa sinne tänne, ilman päämäärää. Sit-
keästi johtoauton väki yritti eteenpäin, kun-
nes tunnin kuluttua pysähtyi ja saimme siir-
tyä johtoon, Navicoren opastuksella. Pian 
olimme Södertäljen moottoritiellä ylpeinä 
onnistumisesta. Tukholman ruuhkamaksut 
(eivät koske ulkomaalaisia autoja) olivat sel-
västi vähentäneet kaupungin ruuhkaisuutta 
verrattuna aikaisempiin kokemuksiin.

Hälsingborgiin ajettiin ja siitä lautalla 
Tanskan Helsingøriin, edelleen Kööpenha-
minan ohitus pimeässä sateessa, tietöiden 
vaivaamaa Motorring kolmosta pitkin, huh 
sitä vauhtia ja kaistojen kapeutta ja paikoin 
hitautta. Vordingborgin alapuolella saaren 
(Faro) vapaaparkissa (GPS: 11 ast, 52 min, 
13 sek E; 54 56 54 N) nokka olisi pitänyt 
kääntää yöksi tuuleen, niin vähemmän olisi 
petiä riepotellut. Hälytin NX-4 ei antanut rau-
haa ennen kuin lepattava teipin pätkä pois-
tettiin  auton kupeesta.

Hintaan 1188 Skr, kuului toinenkin laut-
tamaksu R€dbyhavn-Puttgarden (Saksaan). 
Parempi reitti on Trelleborg-Sassnitz tai Trel-
leborg-Travemünde.

7.11.07 saavtaan kylään Zeven, Hambu-
rin ja Bremenin välillä  ja siellä liikkeen Frei-
zeit AG:n pihan perälle (GPS: 9 17 34 E; 53 
16 43 N). Tässä vapaaparkissa saa olla yön 
ja tyhjentää vedet, raikas vesi maksaa. Klo 
8- alkaen aamulla on toimiston WC käytet-
tävissä. Tuoreet sämpylät yllättävät matkalai-
set ennen lähtöä, maksutta!  Liikkeessä on 
matkailutarvikkeita ja ainakin uusia Arto- ja 
Knaus-autoja. 

8.11.07. Yli 500 km ajo Luxemburgiin, jos-
sa polttoaine on halpaa, rajan ylitys Trierin 
suunnasta tietä A1 ja ensimmäiseen “Auto-
hoffiin” rekkojen sekaan yöksi. Kaksi auto-
kuntaa on liittynyt mukaan matkan varrella, 
“karavaaniin” kuuluu siis 4 ajoneuvoa. 

9.11.07. Joku tietää kylässä Vailly-Sur-
Sauldre leirinnän (Ranskassa), sinne suun-
nataan ilman tarkempia tietoja. Sataa vähän 
räntää, +1,5 astetta, viesti Suomesta +3 
ast.!

 Alkumatkasta “karavaani” hajoaa kahdek-
si kahden auton ryhmäksi, joiden päämäärä 
on sama. 

Illan suussa pysähdymme, tutkiaksemme 
reittiä kylään ja leirinnän mahdollista sijain-
tia siellä. Heti viereemme pysähtyy auto ja 
sivuikkuna laskeutuu alas, ystävällinen, hy-
vin pukeutunut herrasmies tiedustelee mihin 
alemme menossa. Netistä kopioidun pape-
rin avulla esittelemme päämäärän ja mies 
pyytää seuraamaan. Ajetaan kymmenisen 
kilometriä mutkaisia pikkuteitä, sitten op-
paamme pysähtyy puoliksi jalkakäytävälle, 
poliisiryhmän viereen. Annetaanko meidät 
jostakin ilmi? Olemmeko olleet pahatöissä? 
Mutta tuossahan se leirintä onkin! Koko paik-
ka on suljettu, eikä mitään infoa aukiolosta. 

Matkailuautolla etelään, osa 3.
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Poliisi kutsutaan nyt apuun, seisoohan niitä 
tuossa joukko joutilaina. Ei saa poliisikaan 
leirinnästä parempaa selvää, mutta antaa lu-
van yöpymiseen! Tämähän alkaa jo mennä 
juhlan puolelle, ensin tyylikäs opastus ja po-
liisin lupa - eikä maksa mitään! (GPS: 2°   38’ 
45’’ E; 47° 27’ 27’’ N) Pohjoisella iltataivaalla 
näkyy Otava yllättävän alhaalla ja yllättävän 
suurena ja vasemmalle yläviistoon Pohjan-
tähti. Se tuntuu nyt ihan kotitähdeltä. “… ja 
vain Pohjantähden nähden, minä …”

Kaksi autoa jää saapumatta, mutta meitä 
nukuttaa hyvin. Mukavaa täällä Ranskassa.

10.11.07 ajellaan mainiota 20-tietä ja osu-
taan kylässä La Caquille vanhan kirkon vie-
reen, jossa sopisi vaikka yöpyä. On harmaan 
veden tyhjennys ja seinätkin pesevä WC. On 
se totta. Ensin ei mistään löydy huuhtelun 

vipstaakia, mutta kun lähtee ja sulkee oven, 
alkaa melkoinen suihke ja kohina. 

Yöksi Camping Le Bois du Cederc, Rou-
te des Gaunies, 24420 Antonne  et Trigon-
ant, France. 15 eur. sähkö mukaan lukien. 
Navigaattori-poloinen ei tunne tätäkään 
osoitetta, parhaiten se osaa keskiaikaisissa 
katuverkoissa. Karttojen päivitys lienee vuo-
sisatoja jäljessä. (GPS: 0 51 48 E; 45 13 10 N) 
WWW.le-bois-du-coderc.com

11.11.07, jo toinen sateeton matkapäivä, 
lämpötila Etelä-Ranskassa 16 astetta. Na-
vigaattori lämpenee latauksessa ja heittää 
opastukset sikseen. Ellei ole latauksessa, on 
opastus lyhyt silloinkin. Karttakorttikin vaih-
dettava ennen Espanjan rajaa, värkkiä on 
hoidettava kuin lehmää.

Matkaa kertyi 370 km kahdeksassa ja 
puolessa tunnissa, päästiin kaupunkiin San 
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Sebastian (Donostián San Sebastian). Toisen 
auton väki on käynyt täällä ennenkin ja ajaa 
ulkomuistista yöpaikkaan Camping Igueldo, 
Barrio de Igueldo.  Paikka on mäellä ja ilta-
kävelyllä katsellaan Biskajan lahden merel-
lisiä näkymiä. Vaivihkaa katsellaan serbejä, 
olisiko ristiriitaiset olot ilmeitä kiristäneet. 
Ehkä ovat hieman jäyhän oloisia, mutta hyvin 
matkalaisia kohdellaan.

Elisan viesti, että olet ulkomaisessa EU-
alueen verkossa, puhelu 0,6 eur./min, vas-
taanotto 0,29 ja tekstiviesti 0,28, tulee joka 
maassa ja jossakin useaan kertaan.

12.11.07. Mukavan tyyni aamu. Nyt vali-
taan maksullinen tie, koska pienempi näyt-
tää kartassa kovin mutkittelevan ja kyllä kan-
natti. On saatu päähämme ajaa Bilbaohon 
katsomaan Guggenheim-museota. (Kadun 

varren parkki GPS: 2 56 17 W; 43 16 7 N) 
Museo on päällystetty 3 mm titaani levyillä ja 
ovi lukossa, ei ole auki maanantaisin. Matka 
jatkuu, tieltä A-62 Km. 102 kohdalla ulosajo 
yöpaikkaan Camping Cubillas ( www.cam-
pingcubillas.com ) 16,69 eur. ilman sähköä. 
(GPS: 4 35 17 W; 41 48 19 N)

Illalla vesikeskuslämmityksen kaasupannu 
ei syty, ainoastaan palamisilmapuhallin toi-
mii ja häiriövalo palaa. Ohjekirjan konstit su-
lakkeen, sähköjännitteen ja kaasunsaannin 
tarkistus, eivät tuo apua. Vielä on kirjassa 
keino: Mentävä huoltokorjaamolle!

Elektroniikkalaatikko irti, sitä käännellessä 
jotakin sähköistä tapahtui. Ihan kuin käynnis-
tysyritys. Laatikko auki, jospa siellä on johto 
löysällä. Johdot olivat kiinni ja komponentit 
vahaan valettuina. Korjaamaton paikka.

Kopautus ruuvitaltan kahvalla loodan ku-
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peeseen käynnistää pannun. No hyvä, ei ole 
tärissyt tarpeeksikaan, vaikka luultiin sen tä-
rinästä hajonneen. 

Seuraavana päivänä taas tulokseton käyn-
nistysyritys, kopautus kanteen ja simpsala ja 
pim, lämpöä tulee, Retu Kivisen tekniikkaa 
meillä modernissa autossa. Onkohan ku-
kaan kuullut lämmittimestä, joka ei suostu 
sammumaan, kun syttymishäiriöisiä on vaik-
ka kuinka? Jos lämmitin saadaan jämptisti 
sammuvaksi, miksi ei jämptisti syttyväksi? 
No…, tuota, kun ei syty, asiakas korjauttaa 
ja valmistajan suunnalla kate kasvaa. Jos 
ei yöllä sammu, palaa koko hökötys ja val-
mistajakin voi olla vastuussa. Lämmittimen 
kuumassa pellissä kiinni oleva elektroniik-
ka boksi on joutunut liian suurten lämpötila 
erojen repimäksi.

13.11.07 aamulla on Valladolidin katot 
kuurassa. Talvi ja sateet rientävät kintereil-
lämme. Pakenemme Portugalilaiseen Fund€on 
kaupunkiin. Navigaattorista juurikaan hyöty-
mättä, löydämme viittojen mukaan majapai-
kan: Camping Quinta do Convento, Apartado 
365, joka on korkealla mäellä. Vaatimaton, 
rappeutuva paikka ja niin rauhallinen, 10,50 
ekua sähkö mukaan lukien. (GPS: 40 07 55 
N; 007 30 42 W, navigaattori tarjoaa aina E:tä 
ja W on itse näpättävä)

Lue matkakertomusloppuun  
osoitteessa  

www.laitistensukuseura.fi.
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Maria Laitinen Suonenjoelta
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Mummoni Maria Laitisen 
rakkaustarina

Muuan Kazanista kotoisin ollut tataari-
nuorukainen, jalkaisin länteen lähtenyt ja 
sittemmin Petroskoihin asettunut, oli Maria 
-neitosen tavattuaan ja avioiduttuaan hänen 
kanssaan joskus 1800-luvun puolivälissä, 
saanut pojan. Tämä poika oli nimetty Alek-
sander Nikolauksenpoika Dagajeviksi. - Per-
heestä ei ole muita tietoja.

Aleksanderista kasvoi ko-
mea nuorukainen. Hän työs-
kenteli Petroskoissa Onegan 
terästehtaan virkamiehenä. 
Aleksander oli vuonna 1901 
Virossa lomamatkalla…

Suonenjoella talollinen Olof 
(Olli) Laitinen ja vaimonsa Ee-
va Stiina (os. Rossi) olivat per-
heeseensä saaneet 1.2.1875 
tyttären, Mariaksi ristityn. Ma-
ria oli saanut jonkinasteisen 
koulutuksen, häntä mainittiin 
käsityönopettajaksi. Maria oli 
valokuvista päätellen hauskan-
näköinen, hiukset ylöskamma-
tut. Hänkin oli päässyt v. 1901 
lomamatkalle Viroon… 

Virossa nämä nuoret, Mari-
an poika Aleksander ja Maria 
Laitinen, sattumalta tapasi-
vat toisensa. Maria Laitinen 
pyysi heti Suomeen ja kotiin 
Suonenjoelle palattuaan kirk-
koherranvirastosta lupakirjaa 
avioituakseen Venäjällä Pet-
roskoissa Aleksander Dagaje-
vin kanssa.

Marialle ja Aleksanderille syntyi viisi lasta: 
Nikolai 190?,Elisabet 1905, Maria 1907, Rais-
sa 1908 ja Vladimir 1911. Maria -äiti kuoli 
nuorimmaisensa syntymän jälkeen saamiin-
sa vaivoihin. - Hänen hautansa on Petrois-
koissa Leninin muistopatsaan alueella, joten 
varsinaista hautaa ei enää ole.

Aleksander Dagajev Petroskoista
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Marian veli Taavetti Laitinen oli huo-
lissaan menehtyneen sisarensa lapsis-
ta. Neuvottelujen jälkeen hän matkusti 
laivalla Helsingistä Petroskoihin ja toi 
tullessaan Suomeen kaksi nuorinta 
lasta kasvattilapsikseen. Poika Vladi-
mir sai Suomessa nimen Valo Laitinen 
ja hänestä kuten sisarestaan Raissasta 
tuli myöhemmin Suomen kansalaisia.

Venäjälle jääneen perheen kohtalo 
oli kova hyvästä toimeentulosta huoli-
matta. Isä Aleksander Dagajev ammut-
tiin Stalinin vainoissa. Saman kohtalon 
koki poika Nikolai vuonna 1938, mutta 
tyttäret Elisabet Moskovassa ja Maria 
Leningradissa elivät pitkän elämän. 

Isäni Valo Laitinen eli aikuiselämän-
sä Suonenjoen Iisvedellä, jossa kuoli 
kodissaan Vanhassa-Laitilassa v. 1958 
sydänvaivoihinsa. Tätini Raissa (Laiti-
nen) Dagajev kuoli v. 1998 Ruotsissa, 
jonne oli hän muuttanut 1940-luvun 
lopussa.

Olen omien sisarusteni kanssa ollut 
yhteydessä Venäjän sukulaisiini 1960-
luvulta lopulta alkaen. Yhteyksien saa-
misessa oli tuolloin kansainvälinen Pu-
nainen Risti aikoinaan apuna.

Maria – tarinan kirjoitti
Eeva Liisa Maria Hänninen  

(os. Laitinen)

yläkuvassa:
Vladimir Dagajev = Valo Laitinen 
alhaalla: Raissa Dagajev-Laitinen
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Valmistaudu kesän sukukokoukseen 
Kokouksessa on harrastetori, jossa voit esitellä harrastuksesi. Tuo sinne esim. 

käsityösi tai rakentamasi vekotin. Runokin käy ja taulu, yllätä kokousväki erikoi-
sella harrastuksellasi. Harrastetorilla voit vaihtaa ajatuksia samoista aiheista kiin-
nostuneiden kanssa.

Vanhoissa valokuvissa on monesti tuntemattomia henkilöitä. Tuo kuvat nähtä-
väksi, joku voi tuntea kuvan ihmisiä ja ehkä kertoa heistä enemmänkin - valmis-
taudu tekemään muistiinpanoja. Laita nimesi kuvan taakse, että saat sen takai-
sin. Myös tieto kuvauspaikasta ja - ajasta on hyvä olla näkyvissä.

Kerro kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä, että osallistut harrastetorille, 
niin tiedämme varata pöytätilaa.

Kokousväeltä kysytään ideoita sukuseuran toiminnan kehittämiseksi. Mieti val-
miiksi ja osallistu sukukokouksessa ideatyöryhmään niin ideasi tulee kirjatuksi. 
Ja porukalla keksitään monta uutta ideaa.

Kirjoita tarinoita sukusi tapahtumista. Kirjoita mitä tapahtui tänään ja kohta se 
on historiaa, kello käy.

Nuori! Kirjoita oma tarinasi, ihan mistä aiheesta vain. Ehkäpä näistä kirjoituk-
sista tutkijat myöhemmin ammentavat tietoja väitöskirjatyöhönsä. Jätä kirjoitus 
sukuseuran sihteerille tai laita pöytälaatikkoon, mutta kirjoita. Kirjoituksia julkais-
taan sukuseuran lehdessä tilan sallimissa rajoissa.

Teuvo Halttunen
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Juha Laitinen, puheenjohtaja
Ahkiotie 2 A 6, 70200 Kuopio
puh. 044 7856 583
email: juha.laitinen@savonia.fi

Kaija Luhanko, varapuheenjohtaja
Koppelontie 23, 71800 Siilinjärvi
puh. 017 462 2015
email: kaija.luhanko@pp.inet.fi

Teuvo Halttunen
Varppaaja, 40100 Jyväskylä
puh. 040 4112 160
email: teuvohalttunen@hotmail.com

Liisa Hänninen
Jäppiläntie 442 A, 77600 Suonenjoki
puh. 017 518 016

Antti Laitinen
Tyyppäläntie, 40250 Jyväskylä
puh. 040 734 7818
email: andy.mcsee@kanetti.fi

Erkki Laitinen
Lahnamäentie 11, 71960 Lukkarila
puh. 0400 278 730
email: erkki.laitinen@kkw.fi

Niilo Laitinen
Korpelantie 90, 72310 Niinivesi
puh. 017 645 522

Reijo Laitinen
Epilänkatu 15 , 33270 Tampere
puh. 040 757 5147
email: reijo.laitinen@kolumbus.fi

Tuula Launokari-Laakso
Vehmaantie 9 , 19650 Joutsa
 puh. 040 772 6417
 email: tuula.launokari-laakso@itella.fi

 Elvi Laitinen, sihteeri-rahastonhoitaja
 Kovalanmäentie 267, 41500 Hankasalmi as
 puh. 040 5090 160
 email: elvi.laitinen@surffi.fi

Laitisten Sukuseura ry:n hallitus:


