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Sukuviesti
Puheenjohtajan palsta
Riitta Kajatkari työskentelee Kotkan Satama
Oy:ssä teknisenä johtajana. Hän asuu Kotkassa.
"Harrastuksiani ovat
saaristo ja musiikki:
Molempiin harrastuksiin
on Kotkan alueella hyvät
mahdollisuudet. Kesällä
vapaa-aika kuluu Haapasaaren saaristossa, missä on myös paljon sukulaisia naapureina. Venekoirana on Portugalin
vesikoira, mikä onkin
Haapasaaren suosituin
koirarotu, eikä syyttä,
kun koirat ovat hyviä

uimareita ja viihtyvät
vesillä. Musiikista voin
iloita Kymi Sinfoniettan
ja muiden konserttien
lisäksi silloin tällöin
myös Haapasaaressa
kesäisin. Käyn edelleen
pianotunneilla soittoharrastuksen ylläpitämiseksi. Myös kuntosali kuuluu talviajan ohjelmistoon.
Laakkosten sukuseuran
toimintatavoitteissa pidän tärkeänä yhteisöllisyyden ja
vuorovaikutuksen vaikutusta voimavarana. Täst
ä suvun yhteiset tapaa-

Laakkosten sukuseuran
toimintatavoitteissa pidän
tärkeänä yhteisöllisyyden ja
vuorovaikutuksen vaikutusta
voimavarana.

Tässä
numerossa:

Riitta Kajatkari

miset ovat oiva esimerkki. On hauskaa tavata
uusia sukulaisia ja todeta heissä tuttuja piirteitä!"
Parhain terveisin!

nalla, mutta väistyi kuitenkin vähitellen, kristillisen kirkon vallan vakiintumisen myötä. Kristikunnan piirissä on joulukuun 25. päivää vietetty Kristuksen syntymäjuhlana 300-luvulta lähtien.
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Hyvää Joulua ja Hauskaa Uutta Vuotta 2007
Vanhoissa suomalaisissa
perinteissä vietettiin
kekriä marraskuun ensimmäisenä päivänä, tai
sitä edeltävänä iltana.
Se oli sekä sadonkorjuun, että uudenvuoden
juhla. Kekri kulki pitkään juhlana joulun rin-

Antti Laakkonen

Antti Laakkonen
Minut valittiin Laakkosten sukuseuran
hallitukseen viime kesänä Haapasaaressa. Pertti Laakkonen kyseli ennakkoon josko moinen olisi mahdollista, ja
taisin vastata, että mikäs siinä. Ja niin
napsahti. Onhan sitä ihmisellä aina tekemistä, mutta voihan sitä tällaistakin
tehdä -muun toimen ohessa. Sukukokouksissa olen ollut mukana pienen ikäni,
mutta varsinaisia luottamustehtäviä
minulla ei ole aiemmin ollut. Luonnehdin
tähän sukutiedotteeseen lyhyen esittelyn ja lisäilen mukaan joitakin muistumia sukujuhliin liittyen.

Asuinpaikkamme on Siuntiossa. Helsinki on noin 50 km päässä idässä ja lähikaupunkimme on Lohja 12 km pohjoiseen. Rakensimme (tai siis yhä rakennamme) talomme tänne maalle, koska
aloittaessamme pankkilainan korot olivat yli 15% ja toisaalta tiesimme, että
opettajille on töitä myös keskusten
ulkopuolella. Talonrakennukseen pätee
edelleenkin, että remontti on ennen
valmistumista.

Perheessämme on lisäkseni vaimoni
Elina, lapset Lotta, Otso, Anna ja Ulla.
Ihmisolentojen ohessa häärää koira,
kissa ja epälukuinen määrä mehiläisiä,
jotka pyritään pitämään ulkohoidossa
pihan vastalaidalla. Hevosia tai poneja
ei ole vielä tullut, vaikka perheen neitiosasto on yrittänyt asiaan vaikuttaa.

Kerrotaan minun keittäneen
hierakan siemenistä
kaurapuuroa ja tarjoilleen
sitä vieraille Marjalan
pihalla.

Laakkosten sukuseura on muuttunut
paljon viime vuosina. Pikkupoikana olin
mukana Maaningalla Kalle-ukin syntymäpäivillä ja niihin taisi silloin liittyä
sukukokouskin. Kerrotaan minun keittäneen hierakan siemenistä kaurapuuroa ja tarjoilleen sitä vieraille Marjalan pihalla. Itse en tosin muista moista.
Valokuva muistaa tarkemmin. Marjatäti niitä usein otti ja niitä varten piti
pysähtyä, ja se oli aika vaikeaa. Niiltä
ajoilta muistan myös mesimarjojen
tuoksun. Jostain Jukolan laidunten
takaa niitä aikuiset poimivat. Niitä oli
keitettäväksi asti ja siitä hillonkeitosta jäi muistiini vahva tuoksumuisto.
Sen kerran muistan jo paremmin, kun
ajoimme koko perhe Maaningalle sukukokousta järjestämään. Silloin saapuessamme perille Leeni-mummi ja
Aina-täti istuivat Marjalan portailla ja
kuorivat perunoita. Niitä oli varmaan
säkillinen. Pitkän automatkan jälkeen
meillä oli nälkä, mutta silti moinen perunapaljous ihmetytti. No pian selvisi
perunain todellinen määränpää. Seuraavana päivänä sitten kannoimmekin
ruokaa pöytiin ja astioita tiskaukseen.

Antti

Tärkeää elämässä
Tärkeää elämässä

Ja jos kaadut,

ja etene taas.

on nöyryys

Jos kaadut aina vain,

ja intohimo.

ajattele, että

Minkä teetkin,

kukaan ei kaadu niin komeasti kuin minä,

tee takapuoli savuten,

niin suoraan mahalleen

syöksy siihen

ja näköalapaikalle.

suorin vartaloin

Sillä autuaita ovat ne,

kahdella kierteellä,

jotka osaavat nauraa itselleen,

koska vain siten

nouse ylös,

lunastat itsekunnioituksesi.

pane heftaa polveen
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koska heiltä ei tule hupia puuttumaan.
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Savolaenen horoskooppi ens vuojelle
Pässi (21.3. - 20.4.)

Pelekkee rakkauven roesketta ens vuonna! Vaekka
ylleesä oot kovapäene, niinyt aivos on muuttunna onnesta hyytelöks. Välillä toentas pistee vastaannii, ies
vaehtelun vuoks. Pistät rahhoo kaekkeen turhuuteen,
mutta semmosia seleväpäesyyven hetkiä ee sulla oo
että moesta huomoesit - puhumattakaa että siitä välittäisit. Mutta vielä se arki alakaa sullakii...

Sonni (21.4. - 20.5.)

Yritähän vähä hillitä ihtees, sinä niät vieläkii liijan
ussein punasta ja raevostut sen taotta turhan päeten.
Toesaalta oot hyvinnii enerkinen ja ihan puhkut tarmoo. Kato kuitennii mihin suuntaan puhkut, sillä suuhykieniassa oes parantamisen varroo. Tilloo aeka hammasliäkäriltä.

Velj'miehet (21.5. - 21.6.)

Veljekset on ylleesä ko ilvekset, mutta sinun perhesuhteissas on nyt toevomisen varroo. Viekee ies
huonekalut ulos enneku ruppeette selevittelemmää
väliänne. Tiijossa on rytinöö - saerasaato ja polliisi
kannattaa kuhtua paekalle jo etukättee.

Rapu (22.6. - 22.7.)

Sun kukoistukses kuorestaan, kerrankin puhkeaa.
Mutta ee kuitenkaa vielä ens vuonna. Terveyen kanssa
on pieniä ongelmia; esimerkiks rutto suattaa vaevata.

Ilves (23.7. - 22.8.)

Sinusta tuntuu että vanahenet ihan silimissä, korvattii alakaa työntee tupsukarvoo. Mittää et asialle maha, se on sinun kohtalos. Joskushan vanahuus ja viisaus kuuluvat yhteen - mutta ee kuitenkaa sinun tappauksessas.

Vanhapiika (23.8. - 23.9.)

Ens vuonna viskoot turhat estot nurkkaan ja ruppeet
rymyämmään! Liikunta kuuluu entistä tiukemmin sinun
ja lähheistes elämään. Erityisen rivakkoo liikuntoo
suavat muitten leuat, kun hyö märehtivät sinun tekemisiäs.

Puntari (24.9. - 23.10.)

Joka vanhoja muistaa, sitä puntarilla piähän! Unoha
siis omat ja muihennii velat ja vipit ja aloita uus vues
puhtaalta pöyvältä. Unoha myös liiallinen tarkkuus ja
muista että likiarvo voep olla arvo sinänsä.

Mäntypistiäinen (24.10.- 22.11.)

Intohimot jylleevät entistä hurjemmin ens vuonna. Et
malta pysyä yhessä kohti, vuan pörreet kukasta kukkaan. Toesaalta ossoot olla niin pisteliäs, etteivät
heekomaat sinun kanssas pärjee ollenkaa. Pikkusen
armoo voesit osottoo muillekkii.

Kukko (23.11. - 21.12.)

Sinä se haluat olla aena ensimmäesenä ja suuna piänä
joka paekassa! Semmosessa elämässä on vuarasa; kaaloja on katkastu pienemmästäe synnistä. Haluasit olla
vappaa ku taevaan lintu, mutta se jiä haaveeks; lennot
loppuu lyhyeen ja alatulo on yhtä issoo tömähystä.
Pysy siis kot'orsilla ja tyyvy siihen että suat tyrannisoija kot'väkkee ja työkavereita.

Poro (22.12. -20.1.)

Tällä petterillä on turhan punanen nenä etennii syntymäpäeväsä aekaan! Valomerkki tulloo ennenku huomootkaa ja sen jäläkeen on ihan oma valintas haluatko
kävellä vae kontata kottiis. Sinnoot välilläko vanaha
jäkälä; et hyväksy mittää uuvenaekasta. Yritä kuitennii pysyä mualliman menoss mukana, lähe vaekka matkoille. Kannattaa suunnata pohjoseen päen.

Ves'mies (21.1. - 19.2.)
Suo siellä, vetelä tiällä - siinä ens vuoen ennuste. Katto vuotaa, pyykkikone särkyy, virtsatietulehus isköö
ja nenäliina kastuu - jospa seoroova vues oes vähä
aarinkoesempi.

Muikut (20.2.-20.3.)

Talavi tekköö sinusta ihan tönkön, joten koetappa vähä vilikastua. Herätät kyllä mielenkiintoo muissa ja
ihhailijat virittelövät kilivan sinulle verkkojaan. Erityisen hyvin sinulla synkkoo kukon kanssa, jonkinlaene
yhteenliittymä on mahollinen ens vuonnakii.

Horoskooppi löytyi Internetistä, siis täytyy olla totta!
Syksy 2006 (n:o 29)
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Sukukokous Kotkan Haapasaaressa 8.7.2006
Laakkosten sukuseuran kesäkokous Kotkan
Haapasaaressa vietettiin 8.7.2006. Ilma oli
eteläisen lämmin vieraiden saapuessa Haapasaaren kirkon laituriin Vikla-aluksella.
Vierasjoukko oli kaikkiaan yli 90 osanottajaa, joista osa tuli saaresta. Ohjelmassa oli
Haapasaaren koululla kesäinen kahvikonsertti, jossa esiintyivät Mika
Huusari ja Heikki Kauppinen;
alkuperäinen esiintyjä Petri Mäkiharju oli estynyt, koska perheeseen syntyi samana päivänä
pikkuvauva. Koulun pihalla oli
hauskaa nähdä tuttuja serkkuja
ja uusia sukulaisia. Arpoja myi
ansiokkaasti Jenna Laakkonen.
Kahvituksesta huolehti Aimo

Laakkosen perhe.
Kahvikonsertin jälkeen vuorossa oli virallinen kokous, josta on erillinen pöytäkirja.
Suku-ukiksi valittiin Niilo Lappalainen, synt.
2.3.1918 ja sukumummo on Johanna
Laakkkonen.

Ohjelmassa oli myös tilaisuus läheisessä
Haapasaaren kirkossa, missä muusikot soittivat George Gershwinin kappaleen Summertime.
Otto Valtonen kertoi lyhennelmänä Toini
Kajatkarin kirjasta historiikin Haapasaaresta ja sen kirkosta ja koulusta. Suvivirsi
laulettiin yhteisesti.
Aika riensi nopeasti. Osa vieraista ehti
käydä tutustumiskävelyllä kylällä ja kaupalla. Sitten olikin jo edessä uusi menematka
Kotkaan
Meri näyttäytyi parhaimmillaan retkipäivänä!

Vikla lähdössä Sapokasta kohden Haapasaarta.

Kuvia Haapasaaresta
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Johtokunta kokoontui
TOIMINTASUUNNITELMAA VUODELLE 2007
Sukuseuran toimintasuunnitelma on
laadittu vuosille 2006 - 2008, jota on
päätetty tarkentaa vuosittain. Vuoden
2007 toimintasuunnitelmaa käytiin läpi
23.9,2006 hallituksen kokouksessa.
Hallitus kokoontuu keväällä ja syksyllä.
Kevään kokous päätettiin alustavasti
pitää la 17.3.2007 Kulloossa, aika ja
paikka varmistetaan myöhemmin.
Jäsenistön tiedoista osa on puutteellista ja vanhentunutta, joten jäsentietoja päätettiin tarkistaa jäsenmaksujen keräämisen yhteydessä.
Jäsenmaksut vuodelta 2007 ovat 10
euroa varsinaiselta jäseneltä ja 5 euroa yli 15 vuotiailta perheenjäseniltä.
Sukuseura on saanut lahjoitustietokoneen ja siihen päätettiin hankkia kirjoitin ja skanneria joiden avulla jäsenten tiedot toivottavasti voidaan pitää
ajan tasalla helpommin kuin ennen.

Jäsenille pyritään lähettämään tiedotteet entiseen tapaan keväällä ja syksyllä. Muisteluita 50-luvulta ja 60luvulta tarvittaisiin suvun lähihistorian
tietoihin ja tiedotteisiin muiden suvun
jäsenten luettaviksi. Olisiko kirjoitustalkoista apua?
Sukuseuralla on myyntimateriaalia ennestään, mutta uuttakin suunnitellaan.
Ehdotetaan sukuvaakunalla varustettua
avaimenperää, jota voidaan käyttää
myös ostoskärryjen rahakkeena, vaakunapinssiä, solmioneulaa, käyntikortteja ym. sukuvaakunakuvalla varustettuna. Jotkut näistä ehdotuksista toteutuvat jo vuoden 2007 aikana.
Suvun arkkupeiteasiasta hallitus on
keskustellut ja todennut arkun päälle
asetettavan hiekkaliinan hankinnan
olevan helpommin toteutettavissa. Liinan nurkissa voisi olla vaakunat koristeena ja vaakunakuvat ovat jo valmiina
ennestään.
Nimettiin seuraavat toimikunnat - sukututkimustoimikunta, vetäjänä Pekka
Laakkonen, tehtävänä myös lähihistoriatiedon kerääminen

- tiedotustoimikunta, vetäjänä Matti
Jyllilä
- materiaalitoimikunta, vetäjänä Antti
Laakkonen jolta voi tilata suvun myyntimateriaalia
Seuraava sukukokous on kesällä 2008
ja valmistelut aloitetaan kersan 2007
aikana. (Palkkaehdotuksia otetaan vastaan innolla)

Tietoa suvun lähihistoriasta on aika
vähän, joten tavoitteeksi on asetettu
lähihistoriatiedon kerääminen. Se aloitetaan vuoden. 2007 aikana
Sukuseuran kotisivut ovat helposti
löydettävissä, osoite on
www.laakkoset.org

Tonttulegenda
Joulupukki, Joulumuori ja tontut
ovat lähtöisin Suomen Lapista, Korvatunturilta. Joulupukin suku on
levinnyt ympäri maailmaa - kuulemma avaruuteen saakka.
Tontuilla ei ole napaa eivätkö ne
jätä jälkeensä varjoa - tiedätkö
miksi? Siksi, koska tontut ovat
syntyneet ruusuntuhkasta, unelmakuteesta, naavajauhosta, kuusenkerppusista, rakkaudesta, ilosta ja
riemusta!
Tontuilla on aina taskussaan meriheinää ja kipinäkivet tulentekoa
varten, jäniksenkäpälä hellimistä ja
kivunlievitystä varten, kissan viiksikarva kiusantekoa varten - ja
Syksy 2006 (n:o 29)

pieni pala saippuaa tietenkin.
Tonttuja on monen kokoisia. Jotkut
tontut voivat muuttaa kokoaan aina
tilanteeseen sopivaksi. Tarkkailuretkillään nämä tontut kulkevat
yleensä huomaamattomasti, pienempinä kuin metsähiiret. Tarvittaessa ne venyvät ihmislapsen kokoisiksi.
Tontun tietää olleen huoneessa, jos
sisään tullessaan tuntee olonsa iloiseksi ja haistaa vienon havun, steariinin, neilikan ja siirapin häivähdyksen. Tontut levittävät ympärilleen hyvänolon tunnetta ja kodikkuutta.

Tontut kuulevat kaiken - ihan kaiken! Ja tontut myös näkevät kaiken: niillä on röntgennäkö.

www.suomalainenjoulu.fi
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ERÄS JOULU
Toini Kajatkari joulumuisteloita 80 vuoden
takaa Haapasaaresta. Juttu on ote kirjasta Haapasaari lapsen ja aikuisen silmin.

Kerron siitä joulusta, kun Laakkosen talossa
Haapasaaressa asui isä, äiti ja viisi lasta.
Pojat olivat 9-11 ja 13-vuotiaita, tytöt 4 ja
6-vuotiaat. Meille oli tuotu joulukuusi, jolla
oli tarina. Pappa oli tuonut sen Kirkonmaasta
ja vienyt veneliiteriin. Kun hän meni eräänä
aamuna rantaa, kuusen runko seisoi veneliiterin seinää vasten ja oksat oli ladottu siististi kalliolle. ”Lahtarin pölkkypäät”, millä
nimellä eräs saarelainen kutsui veljiäni,

olivat varmaan härnänneet vihaisen miehen
poikaa ja mies kosti. ”Mitä menet nyt sanomaan?. Mitä sanot nyt?”, me lapset huusimme. ”En sano mitään”, sanoi pappa. ”Menen
kauppaan ostamaan reimarinsutinauloja.”
Sanoi ja lähti.
Kun talo oli siivottu ja matot levitetty lattioille, kuusi tuotiin tupaan. siihen ripustettiin
tähti, kuusenkaramelleja, punaisia omenoita,
kynttilät ja lippuja.
Sitten äiti, Katri ja Toini menivät yhdessä
joulusaunaan. Saunan porstuassa oli suuri,
kiehuva vesipata. Siinä oli aikaisemmin syksyllä keitetty herkullisia punsanlihoja. Sen
jälkeen saippuaa. Jouluaattona saunakyökissä oli kylmä. Hampaat kalisten riisuttiin ja
livahdettiin nopeasti lauteille lämmittelemään. Sitten alkoi pesu. Äiti pesi tyttöjen
hiukset ja selän Nestor-saippualla, lapsi
pesi itsensä muuten. Erikoisen hyvin piti
huolehtia alapesu ja varpaiden välit. Äiti
huuhteli. Sitten tuli pappa saunan porstuaan. Hän kuivaili lapsen, kääri hänet viltin
sisään ja kantoi talon kyökkiin. Siellä puettiin puhtaat vaatteet ylle.
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Ihanaa odotusta. Hyviä tuoksuja. Monina
päivinä ennen joulua äiti oli valmistellut
jouluruokia. Hän kuori isoja lanttuja, raaputti porkkanoita, haudutti hapankaalia ja
paloitteli lihoja. aikataulu oli hyvä ja ruoka
valmista aikanaan. Ennen saunaan menoaan
hän oli pannut ruuat suureen leivinuuniin
turvaan, ettei kukaan päässyt ruokia ronkkimaan etukäteen, nuo heittiöt.
Kun kaikki olivat käyneet saunassa, katettiin
pöytä. Jokaiselle oma lautanen ja ruokailuvälineet, leipää, voita, suolalihaa ja perunoita. Uunista nostettiin laatikot ja haudutettuja sianlihanpaloja kastikkeessa. Isä huusi:
”Nyt kaikki pennut hiljaa. Äiti siunasi ruuan.
Vanhemmat
söivät alkupalaksi
suolaista,
mutta lapset alkoivat
pälyillä,
koskahan
jaetaan
laatikoita ja
herkkulihaa.
Kukaan ei
enää muistanut sitä,
että possulle oli annettu oma nimi
ja sen selkää raaputettiin vanhasta vihdasta
revityllä risulla, kun se tyytyväisenä röhkien
tuli pienestä tuvastaan katsomaan Laakkosen lasta.
Syönnin jälkeen kiitettiin, tiskattiin ja alettiin laulaa joululauluja. Pappa soitti. Joulupukki ei käynyt, mutta mörkö mörähteli
kiviaidan takana Nestorin metsässä.
Aamulla mentiin kuudeksi joulukirkkoon.
Toinin oli pakko mennä, koska hän osasi
lukea ja vikistä pienellä äänellään jouluvirsiä. niissä kaikissa oli ainakin kymmenen
säkeistöä liikaa. Kirkossa oli
kylmä. Paleli. Piti hakata yhteen varsikenkiä, ettei niin
palelisi. Kruunuissa loistavat
kynttilät eivät lämpöä suoneet. Pappi saarnasi jouluaamuna erityisen kauan. Oli varmaan suuri synti ajatella kirkossa silmänukke Allia ja kaalipiirakkaa, jonka äiti oli pannut uuniin hautumaan. Yrjön
Mari sanoi, että Jumala heittä
tuhman lapsen päähän suuren
kiven. Papan mielestä Jumala

ei heittele kiviä Laakkosen lasten päihin.
Teille annetaan remmiä, pappa tiesi asiasta.
Kerran moni saarelainen uskoi, että maailmanloppu tulee, mutta meidän pappa sanoi,
ettei tule tänä kesänä. Eikä tullut.
Sitten alkoivat kirkonkellot soida ja päästiin lähtemään kotiin. Siellä annettiin jokaiselle iso pala lämmintä ihanaa kaalipiirakkaa.
Katrin kanssa menimme käsi kädessä ihailemaan Allia ja Ullaa.
Pienten tyttöjen joulunaika alkoi silloin,
pakettikortti ilmestyi senkin päälle. Siinä oli
ennestään pieni terrakottaveistos, jota
kutsuttiin nimellä Naurava Pärtty ja kaksi
puristelasista tehtyä maljakkoa, joiden
sisällä oli tummanpunaisia tekoruusuja. Hienoja. Joulupaketit tulivat Viipurista, Viipurin tädeiltä, jotka olivat papan sisaria. Paketeissa oli tavallisesti kuusenkaramalleja,
omenia ja kirjoja. Tällä kertaa oli kaksi
nukkea, Alli ja Ulla. Toini sai silmänukke
Allin, jolla oli kaunis tukka, sulkeutuvat
silmät, kaunis sininen mekko ja kengätkin.
Katri sai Ullan. Sekin oli hieno nukke. Nukeilla ei leikitty. Ne pantiin senkin päälle
ihailtaviksi.
Mutta kauan ei kestänyt, kun isoista veljistä alkoi tuntua, että pienten tyttöjen onni
oli liian suuri. Joku heistä antoi silmänukke
Allin koiran revittäväksi. Koira puri Allin
pään hajalle, kaulankin. Tyttöjen suru oli
lohduton. Ah, ah. vain vähän lohtua toi allin
uusi pää, jonka tädit lähettivät. Ei tukkaa,
ei silmiä. Ei kenkiäkään. Alli oli vieras nukke.
Mutta se oli sellainen joulu. vielä joulun
jälkeenkin äiti keitti ruokaa, pappa humputti
polvellaan ja opetti hauskoja lauluja. Koti oli
hyvä. Virikkeitäkin oli.
Toini
Kuvat:
Laakkosen vanha talo Haapasaaressa ja
Lydia Laakkonen ja lapsia.
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Myytävää materiaalia
Sukuseurallamme on myynnissä erilaista
sukuvaakunalla varustettua materiaalia.
Varastosta vastaa

Sukuseuran T-paita, aikuisten 12 € ja lasten
10 €.
Pikeepaidat,
15 €

Antti Laakkonen
Myntis, 02570 SIUNTIO
Puh: 0400-764650
sähköposti: antti.laakkonen(at)lohja.fi
Kannattaa kysyä.
Sukukirja

Hintoja:

T-paitoja

Sukukirja jäsenille 27 € ja ei-jäsenille 30 €.
Isännän viiri koosta riippuen 30€
Pöytälippu 30 €
Hautavaakuna 30 €
Pikee-paitoja

Hautavaakuna

Juttuja tiedotteeseen kaivataan
Tämän tiedotteen tekeminen on aika iso työ
ellei ainakin osaa sen sisällöstä saada jäsenistöltä.

voidaan julkaista ja mikäpä estäisi kertomasta parasta ruokareseptiä. Kuten sanottu
aiheella ei ole merkitystä.

Olisi todella mukavaa, jos lähettäisitte
allekirjoittaneelle erilaisia juttuja, jotka
voisivat kiinnostaa muita jäseniä. Itse aiheella ei ole kovin suurta merkitystä. Juttu
voi käsitellä yhtä hyvin vanhan muistelua
kuin nykypäivääkin. Miten olet itse sukua
tutkinut?

Juttuihin liittyvät valokuvat ovat yhtä kaikki tervetulleita. Jos ne saadaan valmiina
digitaalisessa muodossa (sähköpostin liitteenä) niin aina parempi.

Monella teistä on erityisiä harrastuksia,
joita voisi tässä esitellä. Mieluisin runo

Jutut tulee toimittaa joko sähköpostilla
osoitteeseen matti@kulloo.com tai sitten
tavallisena kirjeenä Matti Jyllilä, Lähdetie
31, 06830 Kulloonkylä.
P.S. Muistattehan kertoa meille merkkipäi-

Juttuja ja valokuvia
Laakkosten sukuviestiin.

vistä, uusista vauvoista ja kuolemantapauksista suvun piirissä. Kaikki tieto on tarpeen.
mj

Perhetapahtumia

Helena Räsänen 17.10.2005 Varkaus
Helena Heinonen 23.2.2006 Imatra
Jouni Parkkonen 4.2.2006 Jyväskylä
Eino Olavi Kangas 23.9.2006 Helsinki

Syksy 2006 (n:o 29)

Anna-Marin sukuhaarasta Raimo ja Aune
Heikkisen tyttären perheeseen on syntynyt
poika 5.5.2006 ja poika sai nimekseen Mikael
Ville Anton Haapalainen, vanhemmat Marika
(o.s.Heikkinen) ja Antti Haapalainen
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Laakkosten sukuseura
Sihteeri:
Marjatta Latvala
Pikontie 8
73500 Juankoski
Puhelin: 040-4191946
Sähköp.: sihteeri@laakkoset.org

idät
Löydät me
webistä
et.org
www.laakkos

Sukuseuran hallitus 2007—08
Puheenjohtaja:

Varapj:

Jäsenet:

Riitta Kajatkari
sähköposti: puheenjohtaja@laakkoset.org
Keskuskatu 7, 48100 KOTKA
puh. 0400-838 173

Sihteeri

Antti Laakkonen
Myntis, 02570 SIUNTIO
Puh: 0400-764650
sähköposti: antti.laakkonen(at)lohja.fi

Rahastonhoitaja: Merja Kaartinaho

Pertti Laakkonen (EV)
Amurinkatu 10 D 25, 33230 Tampere
puh. 03-214 0023, kesällä 03-378 2789
Pekka Laakkonen
Firankaari 9, 04320 Tuusula
puh.09-273 1243, 050 64470
sähköposti: tutkimus(at)laakkoset.org
Matti Jyllilä
Lähdetie 31, 06830 Kulloonkylä
puh. 019-652655 tai 0400-424295
sähköposti: matti(at)kulloo.com
Risto Kangas
Heinätie 5 B, 00730 HELSINKI
Puh: 0400-459 334
sähköposti: risto.kanga(at)pp2.inet.fi

Marjatta Latvala
Pikontie 8, 73500 Juankoski
Puh: 017-612 171 tai 040-4191946
sähköposti: sihteeri(at)laakkoset.org

Haapatie 14, 00780 Helsinki
puh. 09-385 9759
sähköposti: rahastonhoitaja@laakkoset.org

