
LAAMASTEN-REDSVENIEN SUKUSEURA RY              JÄSENKIRJE 1/2022 

 

Hyvä sukuseuran jäsen, 

Koronavirus rajoitti parin vuoden ajan sukuseuramme toimintaa. Olemme osallistuneet 

rajoituksien aikanakin eri nettitapahtumiin ja tehneet siten toimintaamme tunnetuksi. 

Sukukokousta suunniteltiin pidettäväksi vuosi sitten, mutta vasta nyt on sen toteutuksen 

aika tulossa.  

Sukuseuramme kolmen vuoden välein pidettävä sääntömääräinen sukukokous järjestetään 

Enonkoskella 13.8.2022. Kokoonnumme Sosterin sen hetkisten ohjeiden mukaisesti, mutta 

toivottavasti kaikki koronarajoitukset ovat silloin poistuneet.  

Enonkoski on Savonlinnan ympäröimä kunta ja se on väestömäärältään Etelä-Savon 

maakunnan pienin kunta, jossa oli asukkaita 2019-2020 vuodenvaihteessa 1 361. Kunta on 

perustettu vuonna 1882, mutta asutusta on alueella ollut jo kivikauden ajalla. Kirkonkylällä 

kannattaa kosken kuohujen lisäksi tutustua kirkkoon, kivisiltaan sekä vierailla Koloveden 

luontotuvassa. Koloveden kansallispuistoon tutustuminen vaatii aikaa jo enemmän. 

Kokouspaikkana on Korpi Bistro https://korvenkutsu.fi/ , Urheilukentäntie 1, Enonkoski. 

Sukukokouksen suunnittelussa ovat Enonkosken Redsvenit olleet aktiivisesti mukana, joten 

saamme mukaan paikallista ohjelmaa. Lopullinen sukukokouksen aikataulu vahvistetaan 

kesäkuun aikana, mutta tässä muutama ote aikataulusta: 

- Kokoonnumme 13.8.2022 klo 11.30 alkaen Korpi Bistron luona. 

- Ohjelma alkaa klo 12.00, ruokailemme välillä ja ohjelma päättyy kahviin klo 16.30. 

- Klo 17.00 alkaa sukuseuran sääntömääräinen kokous ja se päättyy klo 18.00 jälkeen. 

Sukuseuran eri sukuhaaroja on tutkittu mm. DNA-testien avulla tasapuolisesti niin 

Redsvenien kuin Laamasten eri sukuhaaroissa. Aktiivista toimintaa on ollut DNA-testien 

lisäksi myös kirjallisella puolella. Sukukokouksessa kahden kirjan tekijät esittelevät 

teoksiaan ja niissä olevien henkilöiden elämänkaarta. Kirjat ovat todella ”uunituoreita”, 

sillä niiden painatustyö on vasta käynnissä. Kirjojen esitteet ovat jäsenkirjeen liitteinä ja 

ennakkotilauksia voitte tehdä esitteiden ohjeiden mukaan.    

Suunnitelmissa on esitellä 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. Kaikki saatavilla oleva tieto otetaan mielellään vastaan. 

Jäsenmaksulla turvataan sukuseuramme toiminnan jatkuvuus. Toivomme, että maksatte 

vuoden 2022 jäsenmaksun maksamalla 15€/ruokakunta Laamasten-Redsvenien sukuseura 

https://korvenkutsu.fi/


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

2022 ja useamman jäsenen ollessa kyseessä kaikkien nimet. Laita viestikenttään myös 

paikkakuntasi, niin saamme eroteltua useat samannimiset henkilöt toisistaan. 

Jäsenmaksun eräpäivä on 14.5.2022. 

Kirjojen myynti etenee koko ajan ja niitä on jäljellä n. 60 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. Kirjan tilauslomake löytyy sivulta https://www.laamanen-

redsven.net/laamasten-sukukirja. Kirjaa voi tilata myös suoraan Manu Laamaselta, puhelin 

040-553 4705. 

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 esimerkki uudesta tuotteesta: 

- Sukuviiri on uutena tuotteena tarjolla ja mallikappale on nähtävillä Enonkosken 

tapaamisessa. 

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 316 ja lisää tulee koko ajan, joten löydätte sieltä sukulaisia ja tuttavia. Sieltä 

saatte ajantasaista tietoa tulevista tapahtumista ja 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! 

Huom! Sukuseuramme uusi sähköpostiosoite on laamanen.redsven@gmail.com 

Ystävällisin terveisin 

Esa Hämäläinen, pj 

esap.hamalainen@gmail.com 
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