
TERVETULOA PUSSILANTAIPALEELTA LÄHTÖISIN 
OLEVIEN LAITISSUKUJEN YHTEISTAPAHTUMAAN! 

 
16.-17.8.2014 MIKKELISSÄ, KYYHKYLÄN KARTANOSSA 

 
 

Tilaisuus pidetään Mikkelissä Kyyhkylän kartanossa 16.-
17.8.2014. Tapahtuman järjestää yhteistyössä Pussilantaipa- 
leen sukuhaarat ja Laitisten sukuseura ja se on tarkoitettu 
kaiken ikäisille. Toivommekin, että mahdollisimman moni 
teistä pääsee paikalle! 
 
Tapahtuman tarkoituksena on tuoda yhteen Pussilantaipa-
leen Laitissukujen jälkeläiset. Paikan päällä tutustumme 
toisiimme, sukujemme historiaan ja vietämme hauskan 
viikonvaihteen.  
 
Yksi syy tapahtuman järjestämiselle on myös Pussilantaipa-
leelta lähteneiden Laitisten ja heidän puolisoidensa suku-
haaroja käsittelevän sukukoosteen valmistuminen. Kooste on 
jatkoa Mikkelin Pauli Oskarinpoika Laitisen aloittamalle suku-
selvitykselle. Pauli Laitinen tutki suvun vaiheita noin 7 vuotta 
ja hänen poikansa Jouko noin 4 vuotta. Myös Leppävirran 
Jouko Laitinen tutki samoja asioita 1900-luvun lopulla. 
Tapahtumassa sukukooste esitellään pääpiirteittäin sekä 
jaetaan kaikille sen tilanneille. 
 
 
 
 
 
 
 

Lauantaina ohjelma alkaa yhteisellä lounaalla ja sukuhaarojen 
esittelyllä jotta tulemme tutuiksi toisillemme. Iltapäivästä 
käymme tarkemmin läpi sukujemme historiaa ja niiden mielen-
kiintoisia alueita sukukoosteesta poimittujen tarinoiden 
mukaan. 
  
Lauantaina lapset saavat ohjattua erityiskohtelua heille suun-
niteltujen ohjelmien mukaan. Jos lapset viihtyvät, viihtyvät 
myös vanhemmat.  
Myös muille on luvassa kevennyksenä aktiviteetteja ja 
leikkimielistä kisailua kartanon upeassa pihamiljöössä.  
 
Lauantain iltaohjelman vietämme kartanon pihamaan 
kesäisessä tanssiladossa, jossa tunnelmaa nostattaa 
hallitseva maailmanennätyshanuristi Anssi K. Laitinen! 
 
Sunnuntaina käydään tarkemmin läpi sukuseuran toimintaa 
sekä esitellään Laitisten suvulle merkittäviä paikkoja, 
tapahtumia ja henkilöitä. 
 
Sukujemme vanhoista esineistä ja harrastuksista koottu 
näyttely kertoo paljon ja monelle uusia mielenkiintoisia asioita.  
 
Tapahtuma järjestetään Kyyhkylän kartanossa, joka on jo 
nähtävyys sinänsä. Kartanon alueella on asuttu jo 600-luvulla. 
Kartanon päärakennus on vuodelta 1856; siellä kokoonnum-
me ja syömme lauantai-lounaan. Kyyhkylästä lisää heidän 
kotisivuillaan: www.kyyhkyla.fi. 
 
 
 
 
	  



Ohjelma	  
	  

Lauantai	  16.8.2014	  
Klo.	  12:00	  Ilmoittautuminen	  
Klo.	  13:00	  Lounas.	  Tervetuloa!	  Esittely	  
Klo.	  15:00	  Sukukoosteen	  esittely	  
Klo.	  17:00	  Kahvi	  
Klo.	  17:30	  Leppävirta	  Laitisten	  aikaan	  
Klo.	  19:00	  Ruokailu	  ja	  yhteinen	  illanvietto	  
Klo.	  22:00	  Mahdollisuus	  lähteä	  Mikkelin	  yöhön	  
Klo.	  12-‐22	  Sukunäyttelyt:	  

-‐ kello-‐	  ja	  silmälasit	  
-‐ sukujen	  vanhoja	  esineitä	  
-‐ sukujen	  harrastusnäyttely	  

Sunnuntai	  17.8.2014	  
Klo.	  8:00-‐10:00	  Aamiainen	  kartanossa	  
Klo.	  10:30	  Esitelmäkimara:	  

-‐ Mikkeli	  Laitisten	  aikaan	  
-‐ Kuopio	  1600	  luvulta	  Laitisten	  aikaan	  
-‐ Kellon,	  silmälasien	  ja	  Osk	  Laitinen	  Oy:n	  

historiaa	  
-‐ Laitisten	  sukuseura	  

Klo.	  13:00	  Lounas	  
-‐ tilaisuuden	  päätös	  ja	  jatkosta	  sopiminen	  

Klo.	  10-‐13	  Sukunäyttelyt	  jatkuvat	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
Hei Laitinen! 

	  
	  

Tiedätkö	  mistä	  olet	  lähtöisin?	  
Jos	  sukunimesi	  on	  Laitinen	  tai	  tiedät	  suvussasi	  olevan	  
Laitisia,	  silloin	  mahdollisuudet	  ovat	  suuret,	  että	  juuresi	  

tulevat	  Pussilantaipaleelta!	  
	  

Tunnetko	  hyvin	  sukusi?	  
Tuskin,	  mutta	  nyt	  sinulla	  on	  loistava	  tilaisuus	  tavata	  muita	  

Pussilantaipaleelta	  lähteneitä	  verisukulaisia!	  
	  

Kuka	  on	  Anna	  Kyllötär	  ja	  miten	  hän	  liittyy	  sinuun?	  
Kuka	  Laitinen	  on	  päätynyt	  Guinnessin	  ennätysten	  kirjaan?	  
Miksi	  ohikulkija	  näyttää	  kovin	  tutulta,	  onko	  hän	  sukua?	  

	  
Vastaukset	  näihin	  mieltä	  askarruttaviin	  kysymyksiin	  
selviää	  Laitisten	  sukutapaamisessa	  elokuussa	  2014!	  


