
LAAMASTEN-REDSVENIEN SUKUSEURA RY              JÄSENKIRJE 1/2021 

 

Hyvä sukuseuran jäsen, 

 

Koronavirus on haitannut sukuseuran toimintaa vuoden ajan ja jouduimme sen 

aiheuttamien rajoitusten takia karsimaan pois osallistumisia eri tapahtumiin.  

Tämän kesän suunnitelmissa on sukuseuramme tapaamisen järjestäminen Enonkoskella 

28.8.2021 olettaen, että kokoontumisrajoitukset helpottavat siihen mennessä. Neljässä 

kuukaudessa tilanne ehtii muuttumaan paljon nykyisestään. Facebook-sivumme kautta 

tapaamisen tilannetta päivitetään ja kutsut ohjelmineen lähetetään hyvissä ajoin sekä 

sähköpostilla että kirjeitse niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostia käytössään.   

Sukuseuramme on teettänyt DNA-testejä tasapuolisesti niin Redsvenien kuin Laamasten 

eri sukuhaaroissa. Suunnitelmissa on esitellä tulevassa Enonkosken tapahtumassa DNA-

tutkimusten tuloksia eri sukuhaaroista. Jos olette jo tehneet DNA-testejä itsestänne tai 

tiedätte jonkun lähisukulaisenne niitä tehneen, niin testien tulokset voitte halutessanne 

ilmoittaa Manu Laamaselle. 

Jäsenmaksulla turvataan sukuseuramme toiminnan jatkuvuus. Toivomme, että maksatte 

vuoden 2021 jäsenmaksun maksamalla 15€/ruokakunta Laamasten-Redsvenien sukuseura 

ry tilille FI 69 1137 3000 6128 36. Kirjoita viestikenttään jäsenmaksun koskevan vuotta 

2021 ja useamman jäsenen ollessa kyseessä kaikkien nimet. Laita viestiin myös 

paikkakuntasi, niin saamme eroteltua useat samannimiset henkilöt toisistaan. 

Jäsenmaksun eräpäivä on 30.4.2021. 

Kirjojen myynti etenee koko ajan ja niitä on jäljellä vajaat 80 kpl. Jos olet kiinnostunut 

Laamasten kirjan ostamisesta, niin nyt on siihen sopiva aika. Kirjassa on Laamasten lisäksi 

paljon Redsvenejä, sillä ovathan sukumme olleet vuosisatojen aikana läheisissä tekemisissä 

keskenään mm. useiden avioliittojen kautta. Kirjan tilauslomake löytyy sivulta 

https://www.laamanen-redsven.net/laamasten-sukukirja. Kirjaa voi tilata myös suoraan 

Eero Laamaselta, puhelin 050 524 3314. 

Sukuseuran kauppa https://www.laamanen-redsven.net/lomake.html?id=21341 on 

toiminnassa ja nyt kysymme sukuseuran jäseniltä vinkkejä mahdollisista uusista tuotteista, 

joita voidaan ottaa kaupan tuotelistalle. Tässä pari esimerkkiä uusista tuotteista: 

- Sukuseuran lipputangon viirin hinnaksi tulisi n. 60-70 euroa, sopii erinomaisesti kodin ja 

kesäpaikan lipputankoon. 
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- Toinen suunniteltu uusi tuote on suurennos sukukirjan etu- ja takakannen kartoista, 

johon on merkitty isojaon jälkeiset Kerimäen tilat, joissa asui Laamasia. Hinta olisi 15 - 20 

euroa. Tuo kartta on hyödyllinen myös muiden sukujen tutkijoille. 

Voitte ilmoittaa kiinnostuksesta em. tuotteita kohtaan yksityisviestillä tai nettisivujen Ota 

yhteyttä –lomakkeella https://www.laamanen-redsven.net/lomake.html?id=5 Arvioimme 

vastausten perusteella miten iso tilaus tehdään.  

Facebook –ryhmämme https://www.facebook.com/groups/Laamanen.Sukuseura/ on 

sukujemme yhteinen ryhmä. Se toimii aktiivisesti ja edellyttää rekisteröitymistä. Jäseniä on 

tällä hetkellä 288 ja lisää tulee koko ajan, joten löydätte sieltä sukulaisia ja tuttavia. Sieltä 

saatte tietoa tulevista ja menneistä tapahtumista, sekä löydätte runsaasti sukujemme 

yhteistä kuvamateriaalia. Tekstejä ja varsinkin vanhoja kuvia voitte lähettää sinne 

sukulaisten tunnistettavaksi ja iloksi. Tervetuloa mukaan somettamaan! 

https://www.laamanen-redsven.net/lomake.html?id=3 voitte ilmoittaa tai päivittää 

yhteystietonne. Toiveena on, että kirjepostin kautta tapahtuvaa tiedottamista saadaan 

vähennettyä siirtymällä sähköpostin käyttöön. Voitte ilmoittaa sähköpostinne osoite tuolla 

yllä olevalla päivityslomakkeella, kiitos! 

Uudet jäsenet ovat sukuseuramme jatkuvuuden kannalta tervetulleita. Liittyminen 

sukuseuraamme tapahtuu parhaiten lomakkeella https://www.laamanen-

redsven.net/lomake.html?id=4 . Tervetuloa mukaan toimintaamme! 

 

Ystävällisin terveisin 

Esa Hämäläinen, pj 

esap.hamalainen@gmail.com 
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