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                              Hei Sinä sukuseuran jäsen! 
 
Jälleen on yksi vuosi vierähtänyt ja yhteisen sukuseuran viides toimintakausi on meneillään. 
Olemme siirtyneet tiedonvälityksessä internet-aikaan ja varsinaiset tiedonvälitysväylämme ovat 
kotisivut www.laamanen-redsven.net sekä sähköpostiviestit. Lisäksi Facebookissa on suljettu 
Laamasten sukuseura –ryhmä, jonka jäsenyyttä voi jokainen sukuun kuuluva hakea. Sukuseuran 
vaakunan valmistuttua olemme ideoineet erilaisia tuotteita sen ympärille. Redsvenien sukukirjan 
julkaisemisen jälkeen sukututkijamme ja useat hallituksen jäsenet ovat tarttuneet tarmokkaasti 
Laamasten suvun sukukirjan tekoon. Hallituksen sisällä on hyvä tahtotila tehdä yhteistyötä 
porukalla ja toivottavasti se on näkynyt myös teille ulospäin. Marin (Käpykangas) jäädessä pois 
sihteerin työtä on jatkanut Aija (Lindman). Marin sijalle hallitukseen tuli Seija (Haikkala) 
Redsvenien sukuhaarasta.   
 
Jäsenmaksut ovat olleet sukuseuran ainoa jokavuotinen tulonlähde. Siksi toivommekin että maksat 
jäsenmaksusi huhtikuun loppuun mennessä ja saisit mukaan myös uusia jäseniä! Jäsenmaksu on 
edelleen 15€ vuodessa/perhekunta ja se maksetaan sukuseuran tilille FI 69 1137 3000 6128 36. 
Merkitse viestikenttään jäsenmaksu ja nimesi/nimenne. Uuden jäsenen liittyminen tapahtuu 
helposti kotisivujen kautta ja siellä ”ota yhteyttä”- osiossa. Toki voit laittaa myös viestiä Manulle,   
manu.laamanen@gmail.com.  
 
Sukuseuran tuotteiden myynti on ollut vähäistä. Lisäksi meillä on ollut hankaluuksia toimittajien 
kanssa. Olemme saaneet vasta nyt helmikuun alussa postitettua tilatut tuotteet. Pahoittelemme 
tätä alkukankeutta! Lupaamme jatkossa pitää lyhyempää toimitusaikaa. Meillä on varastossa vain 
muutamia kappaleita per tuote, joten joudumme jatkossakin keräämän tilauksia useamman 
kuukauden ajalta ennen hankkimista. Ohessa on uusin tuotevalikoima naturellein kuvin. Pinssin 
tulemme lisäämään valikoimaan lähiviikkoina. Sen voit nähdä kotisivuilla, jonne päivitämme kaikkia 
sukuseuran tietoja kuukausittain.   
 
Laamasten sukukirjan teko on täydessä vauhdissa. Päävastuun kirjasta ovat kantaneet Mirja, 
Seija, Eero, Manu ja Raimo. Nyt on viimeisiä hetkiä mahdollista päivittää ja korjata lähisukusi 
tiedot kirjaa varten. Tiedon voi välittää sähköpostilla Laamasten.sukukirja@gmail.com tai 
postikortilla/kirjeellä Esa Laamaselle, Juholantie 8, 58410 Haapakallio. Jo tallennettuja tietoja voit 
tarkistaa Manulta. Tavoitteena on saada sukukirja valmiiksi kesän 2019 sukukokoukseen. Kirja 
sisältää kaksi osaa, joista ensimmäisessä osassa ovat sukutaulut ja toisessa osassa sukuhistoria 
ja –tarinat. Kirjan painatuskustannuksia varten tulemme markkinoimaan kirjaa etukäteen. Kirjojen 
ennakkohinta tulee olemaan alle 50€. Tiedotamme asiasta myöhemmin kevään aikana.   
 
Seuraava sukukokous on vuonna 2019. Sukuseuran perustava kokous pidettiin 28.6.1998 ja seura 
rekisteröitiin seuraavana vuonna. Sukuseura täyttää siis 20 vuotta. Onnittelut kaikille meille!  
    
 
Nauttikaamme talvisista olosuhteista ympäri Suomea,  
hyvää kevättä ja vuotta 2018 itse kullekin! 
 
 
 
Hallituksen puolesta Anneli, pj  
anneli.laamanen@icloud.com, 040 4174070 
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