
                       Hei parahin sukuseuran jäsen!                               20.11.2016 

 

Syksy on ohi ja talvi tekee jo tuloaan. Savonlinnassa on saatu toistamiseen lumi maahan ja sekin 

ehti sulaa! Sukuseuran hallitus on kokoontunut, järjestäytynyt ja viitoittanut toimintaansa.   

Olemme saaneet virallistettua sukuseuran vaakunan, joka on Suomen Heraldisen seuran 

vaakunarekisterissä numerolla 1924. Vaakunan aihe nousee molempien sukujen yli neljäsataa 

vuotta vanhasta sotilashistoriasta, jossa ratsumies, ratsuhevonen ja lippu ovat pääosassa. Tähkät 

viittaavat sukujemme maanviljelysperinteeseen. Vaakunan heraldinen selitys kuuluu näin:     

”Mustalla kilvellä kävelevä hevonen, selässään ratsastaja joka pitää oikeassa kädessä kantolippua 

ja vasemmassa kädessä kilpeä; kaikki kultaa, paitsi kilpi, joka on mustareunainen, hopeaa ja 

mustalla turkiskorolla katkaistu. Pistokypärä. Kypäränpeite musta, vuoripuoli kultaa. Lakipunos 

kultaa ja mustaa. Kypäränkoristeena kaksi kultaista tähkää.” Vaakunan on suunnitellut ja piirtänyt 

sukuumme kuuluva Outi Savolainen vuonna 2016.   

             

Sukuvaakunan käytöstä ei ole hallitus tehnyt vielä päätöstä. Ideointi on parhaillaan käynnissä. 

Sukuseura tulee vastaamaan ainakin sen kaupallisesta käytöstä mm. standaari, viiri, astiat ja t-

paidat. Jos Sinulla on toiveita käyttökohteista, ole yhteydessä haluamaasi hallituksen jäseneen 

joko netin kautta tai puhelimitse. Yhteystiedot löydät nettisivuilta www.laamanen-redsven.net.   
 

Laamasten suvun kirjaprojekti on täydessä vauhdissa. Tavoitteena on saada kirja julkaistuksi 

viimeistään seuraavaan sukukokoukseen, vuoteen 2019 mennessä. Mirja ja Eero ovat käyneet tänä 

syksynä tapaamassa ja kuvaamassa sukuun kuuluvia Savonlinnan Kulennoisissa ja Savonrannan 

Hankavaaralla. Ja he jatkavat talven myötä muiden sukuhaarojen kanssa. Ihmisistä kerätään ja 

julkaistaan seuraavat tiedot: Nimi, syntymäaika ja –paikka, kuolinaika ja –paikka, vihkimisaika ja –

paikka sekä mahdollisesti lyhyt kuvaus henkilöstä. Lisäksi kerrotaan perustiedot lapsista, 

puolisosta ja puolison vanhemmista. Omat tiedot voi tarkastaa Mirjalta ja uudet tiedot voi lähettää 

suoraan hänelle, sähköpostilla mirja.karjalainen@pp.inet.fi tai puhelimitse 050 539 0104 

(mieluiten aamulla klo 8-9). Ihmisistä on kiva saada mukaan myös kuvia. Kuvista voi olla 

yhteydessä Eero Laamaseen; netflash@hotmail.fi, puhelin 050 524 3314. Sukukirja herättää 

kysymyksiä yksityisyyden suojasta. Elossa olevat henkilöt voivat kieltää tietojensa julkaisemisen 
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itsensä, aviopuolisonsa ja lastensa osalta. Tällöin henkilön tulee itse hoitaa kieltäminen, minkä voi 

tehdä Mirjalle tai Manu Laamaselle (hallituksen jäsen). Kieltäneiden kohdalla kirjaan laitetaan 

nimeksi N.N. ja sukupuoli. Tietosuoja-asioissa voit olla yhteydessä Mirjaan tai Manuun 

(manu.laamanen@gmail.com).        

Sukuseuran jäsenmäärä on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana vuositasolla noin sata. Jäsenien 

määrä on jäänyt pienemmäksi kuin mitä sukuseurojen, Laamasten-Redsvenien sukuseuran ja 

rekisteröimättömän Laamasten sukuseuran, yhteenliittymisen myötä olisi toivonut sen olevan. 

Porukan laajentuessa toiminta eittämättä muuttuu ja ”kotikutoisuus” voi kärsiä. Hallitus antaa 

täyden siunauksen kaikelle pienimuotoisemmalle toiminnalle, tapaamisille tms. jäsenten itsensä 

järjestämänä. Sukuseuran nettiyhteyksiä voitte toki hyödyntää tiedonvälityksessä, joten olkaa 

tarvittaessa yhteydessä hallituksen jäseniin.  Hallitus ei aio järjestää yhteistä tapaamista vuonna 

2017, joten voitte vapaasti olla spontaaneja.              

Lopuksi esittelen lyhyesti hallituksen jäsenet.                                                                        

Puheenjohtajana toimin minä,  Anneli Laamanen ja olen isäni sukujuurilta Punkaharjun 

Kauvonniemen Matkon Laamasia. Setäni Immo Laamanen aloitti aikoinaan rekisteröimättömän 

sukuseuran toiminnan ja toimi siinä aktiivisena keskushenkilönä kuolemaansa vuoteen 2012 

saakka. Palattuani kotiseudulle minua pyydettiin yhdistyvän sukuseuran hallitukseen, jossa toimin 

sihteerinä 2014-2016. En ole sukututkija, mutta sukutausta on alkanut kiinnostaa eläkepäivien 

lähestyessä. Olen siis vielä työelämässä, työskentelen työterveyshuollossa ja terapia-alalla. 

Varapuheenjohtaja on Esa Hämäläinen, vantaalainen eläkkeellä oleva radioinsinööri. Hän on 

syntyisin Kerimäeltä ja on Enonkosken Redsven - sukuhaaraa äidin puolelta. Esa on käynyt 

sukututkimuskursseja, toimii aktiivisesti kotikaupunkinsa sukututkijayhdistyksessä ja auttaa muita 

sukututkijoita mm. skannaamalla eri tietokantoja Suomen Sukuhistorialliselle yhdistykselle. Hän 

kokee sukututkimuksen avartaneen hänen maailmaansa ja samalla lisännyt tietoutta ”ennen 

vanhaan” elämisestä. Esa on sukuseuran hallituksen uusi jäsen. 

Sihteerinä aloitti savonlinnalainen koulukuraattori Mari Käpykangas. Hän on hallituksen 
ensikertalainen. Mari on syntyjään Enonkoskelta ja kuuluu Redsvenien sukuhaaraan molempien 
vanhempien sukujuurilta.  Mari kiinnostui sukuseuran toiminnasta saadakseen lisätietoa 
sukujuuristaan ja aktivoidakseen sukunsa nuorta polvea mukaan sukuseuratoimintaan.  
 
Manu Laamanen on sukuseuran rahastonhoitaja, nettivastaava ja sukututkimusta koordinoiva.   
Lisäksi hän on mukana Laamasten sukukirjan työryhmässä Mirjan ja Eeron kanssa. Manu oli 
edellisessä hallituksessa ja aloitteli sukuseuran toimintaa Laamasten rekisteröimättömässä 
seurassa. Manu on työelämässä oleva DI ja asuu Espoossa. Hän on isän puolelta Punkaharjun 
Lahdenkylän (Eskola/Peltola) Laamasia.   
 
Mirja Karjalainen on sukuseuran varsinainen pioneeri, sillä hän oli Laamasten- Redsvenien 

alkuperäisen sukuseuran sihteerinä seuran perustamisesta lähtien vuoteen 2013.  Mirja on 

syntynyt Punkaharjun Putikossa, vanhemmat olivat Väinö Kosonen Punkaharjun Vuoriniemen 

Ristolasta ja Helmi o.s. Laamanen, Aapeli Laamasen ja Matilda Redsvenin tytär Kerimäen 

Anttolasta. Mirja oli työelämässä toimittajana Yle:ssä ja Helsingin Sanomissa. Eläkeiässä hän 

"hurahti" sukututkimuksiin ja hänen julkaisuja ovat mm. "Laamasen pojat ja Redsvenin tyttäret", 

"Ristolan Kososet", "Säämingin Kosolankylän Kososet" ja "Redsvenit 500 vuotta Savossa". Hän on 
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tekeillä olevan Laamasten sukukirjan päävastaava ja hän tarkentaa myös Redsvenien sukutietoja 

Sukujutut-ohjelmaan.  

Eero Laamanen on hallituksen uusi jäsen ja hän kerää sekä arkistoi sukujemme vanhat valokuvat. 
Lisäksi hänellä on iso rooli Laamasten sukukirjan teossa niin kuvittajana kuin kirjoittajana.  Eero on 
syntynyt Savonrannan Hankavaaran Hiekkalahden talossa. Vanhemmat olivat Erkki ja Raili (o.s. 
Ritvanen) Laamanen. Erkin isänisän isä oli Sairalanmäeltä Hankavaaralle 1850- luvulla muuttanut 
Juho Laamanen, synt. 1834.  Eero on eläkkeellä oleva savonlinnalainen paluumuuttaja, joka 
valokuvaa kaupallisia kuvia kuvatoimistoille ja tekee erilaisia keikkakuvausprojekteja.              
 
Matti Laamanen on varmaan monelle tuttu. Hän on eläkkeellä oleva kirja- ja tietotekniikka-alan 
monitoimiyrittäjä ja pioneeri Savonlinnan Kerimäen Anttolasta. Hänen sukujuurensa ovat sekä 
Laamasten että Redsvenien sukuhaaroissa.  Hän on ollut perustamassa Laamasten - Redsvenien 
sukuseuraa ja alussa toiminut useita vuosia puheenjohtajana. Hän oli sukuseuran puheenjohtajana 
myös vuosina 2013-2016 ja jatkaa nyt hallituksen jäsenenä.   
 
Raimo Laamanen on Punkaharjun Kauvonniemen Laamasia. Hän oli sukuseuran 
varapuheenjohtajana viime toimintakauden ja sitä ennen toimi aktiivisesti Laamasten 
rekisteröimättömässä sukuseurassa. Raimo on tutkinut lähisukuaan paljon ja käynyt 
sukututkimuskursseja. Hän on valmis kirjoittamaan lähisuvustaan tulevaan Laamasten sukukirjaan.  
Hän on eläkkeellä oleva koneenrakennusinsinööri.  
 
Aija Lindman jatkaa toista kautta sukuseuran hallituksessa. Hän on Punkaharjun Lahdenkylän 
(Yrjölä/Peltola) Laamasia. Aija on innokas sukututkija ja toimi myös Laamasten 
rekisteröimättömässä sukuseurassa. Hän on Lahdenkylän Laamasten promoottori ja sukuseuran 
Facebook-ryhmän perustaja. Aija on työelämässä tietotekniikka-alalla ja asustaa Lappeenrannan 
seudulla Taipalsaarella.  
 
 
Tällä porukalla jatkamme siis seuraavat kolme vuotta. Olkaa yhteydessä matalalla kynnyksellä, 

kaikkien yhteystiedot löytyvät sukuseuran kotisivuilta.  

 

Hyvää loppuvuotta ja Rauhaisaa joulun aikaa! 

 

Anneli, puheenjohtaja  

anneli.laamanen@icloud.com, 040 417 4070 
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