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Hyvä sukuseuran jäsen,                17.11.2019 

 

 

Tänä vuonna oli sukukokouksen aika ja se järjestettiin elokuun 17. päivä 2019 Lustossa 

Punkaharjulla. Sukutapaamisessa oli paikalla päivän aikana kaikkiaan pari sataa henkilöä, joten 

tunnelma oli ajoittain sanamukaisesti tiivis. Uusi hallitus valittiin Luston sukutapaamisen 

yhteydessä. Sukuseuran vuosikokouksena on varsinainen sukukokous, joka pidetään joka 3. 

vuosi. Hallituksen toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika, joten isompi 

sukutapaaminen on järkevää järjestää kolmen vuoden välein sukukokouksen yhteyteen. 

 

Sukuseurojemme yhteinen taival on jatkunut jo kolmatta vuosikymmentä ja keskinäiset siteet vain 

vahvistuvat koko ajan. Redsvenien sukukirja ”Redsvenit – 500 vuotta Savossa” valmistui vuonna 

2013 ja se on myyty loppuun. Laamasten sukukirja ”Laamanen Vanhan Kerimäen kantasuku” 

valmistui tänä kesänä ja se julkaistiin Lustossa sukukokouksen yhteydessä. Sukutapaamisessa 

julkaistiin myös Raimo Laamasen kirjoittama kirja ”Laamasia Kauvonniemellä ja vähän sen 

ympärillä”, joka nimensä mukaisesti kertoo Kauvonniemen Laamasten sukuhaaran eri vaiheista. 

 

Sukukirjojen julkaisut ovat olleet sukujemme yhteinen asia. Kirjojen aineiston koostamisessa 

käytettävät menetelmät ovat kehittyneet mm. DNA-testien lisääntyessä. Perinteinen asiakirjoihin ja 

kirkonkirjoihin perustuva sukujuurien tutkiminen on hidasta, sillä osa tietolähteistä on saattanut 

tuhoutua jo satoja vuosia sitten. Laamasista ja Redsveneistä oli saatu kerättyä paljon tietoja jo 

aikaisempien tutkimusten myötä. Nyt tietoja koottiin Laamasten kirjaan, johon linkittyi myös 

Redsvenien sukua. Kirjassa on noin 14000 nimeä ja yli tuhat sivua. Tietojen tarkastamisessa 

saatiin kiitettävästi apua, sillä sukukirjojen ennakkotilaajat tarkastivat tietoja ennen kirjan painoon 

menoa. DNA-tutkimuksilla varmennettiin eri sukuhaarojen kuuluminen yhteen sukupuuhun ja 

löydettiin Laamasten ja Redsvenien sukujen välisiä linkityksiä. 

 

Laamasten sukukirjaa koosti aikaisemmasta hallituksesta koottu työryhmä. Työn lopputulosta 

arvostettiin sukuseuramme ulkopuolellakin, sillä Lustossa jaettiin Sukuseurojen Keskusliiton 

myöntämät Suomalaisen sukututkimuksen mitalit Mirja Karjalaiselle, Raimo Laamaselle ja Seija 

Haikkalalle (Tampere). 

 

Vuosittainen ”Kuulutko sukuuni” –tapahtuma Vantaalla 5.-6.10.2019 oli menestys, sillä siellä 

sukuseuramme oli näyttävästi esillä. Tapahtumassa oli yli 2000 kävijää, ja osastollamme oli 

kävijöitä koko tapahtuman ajan. Aija Lindman, Mirja Karjalainen ja Manu Laamanen olivat osastolla 

kertomassa sukukirjoistamme ja sukujemme juurista. Sukukirjoillekin oli hyvin kysyntää. 

 

Sukuseuramme tarkoituksena on osallistua eri tapahtumiin ja järjestää esim. kesäisin kevyemmällä 

ohjelmalla tapaamisia, jotka sivuavat tavalla tai toisella sukujuuriamme ja asuinpaikkojamme. 

Sukuseura on joulumyyjäisissä Silvolan Nousulassa 23.11.2019 ja Savonrannan Sampolan 

joulumyyjäisissä 7.12.2019, joissa on sukukirjoja ja muita kauppamme tuotteita saatavilla. Ensi 

kesän suunnitelmissa on sukutapaamisen järjestäminen Savonranta-päivien aikana 4.7.2020. 

Ehdotuksia sopivista tapaamispaikoista ja niiden ohjelmasta otetaan mielellään vastaan.  
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Vuosi 2019 on ollut kiireistä aikaa, sillä sukukirjan ennakkotilausten yhteydessä lähetettiin tietoja 

tarkastettavaksi ja sukutaulujen korjauksia tehtiin ennen sukukirjan painoon menoa. Tässä 

sähköposti oli tärkeä väline, mutta kirjepostikin toimi hyvin tietojen päivityksissä. 

 

Sukuseuran ydin ovat kuitenkin sen jäsenet ja kuinka hyvin yhteydenpito jäsenkunnan kesken 

toimii. Valitettavasti joudumme kustannussyistä tarkistamaan toimintatapaamme, sillä postimaksut 

ovat nousseet suuresti. 

 

Meillä on jäseniä, joilla joko on tai ei ole sähköpostiosoitetta. Mukaan mahtuu henkilöitä, jotka eivät 

ole maksaneet 1-2 vuoteen jäsenmaksuaan. Paperikirje lähetetään sähköpostittomille jäsenille ja 

vielä tämän kerran myös sähköpostittomille ei jäsenille. Jäsenkirje lähtee sähköpostiviestinä 

kaikille sähköpostituslistalla oleville, myös ei-jäsenille. Ilmoitathan mikäli et halua enää 

sähköpostiviestejä sukuseuralta. 

 

Tämä kirje tulee teille kaikille ja kannustamme teitä liittymään seuraan, jotta saamme viestinnän 

toimimaan sukuseuran jäsenten kesken. Jatkossa jäsenkirje tulee postitse vain jäsenille. 

Sähköpostiosoitteenne antamisen ja mahdollisen muiden jäsentietojen muutoksen voi tehdä tämän 

linkin kautta. Sähköpostin kautta saatte viestit varmemmin ja nopeammin perille. 

 

Jäsenmaksulla 15 €/vuosi turvataan sukuseuramme jatkuvuus. Sukuseuran toimintaan liittyy 

joukko pakollisia kuluja, kuten postitukset, pankkikulut, nettimaksut, jne. Tänä vuonna yhdistykset 

joutuivat hankkimaan Y-tunnuksen, joka on meillä 3051869-5. Näitä pakollisia menoja tulee pitkin 

vuotta, joten jäsenmaksut ovat sukuseuran toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeää. Vuoden 2020 

jäsenmaksun eräpäivä on 30.4.2020. 

 

Kiitos teille, jotka olette tukeneet sukuseuramme toimintaa ja maksaneet jäsenmaksunne. Tämä 

muistutus maksuista ei ole teidän osaltanne tarpeellinen. 

 

Toivomme lisäksi, että jäsenet antavat reilusti niin positiivista kuin negatiivista palautetta 

https://www.laamanen-redsven.net/ nettisivuilla olevan ”terveisiä, toiveita, kysymyksiä” -lomakkeen 

kautta tai kirjeellä osoitteella: Esa Hämäläinen, Orvokkikuja 6 B 24, 01300 Vantaa. 

 

Sukuseuran Facebook-ryhmä on aktiivinen ja sinne on koottu runsaasti niin Redsvenien kuin 

Laamasten kuvamateriaalia. Suosittelemme myös liittymistä Facebookin Kerimäki – ja Oli kerran 

Enonkoski –ryhmiin. 

 

Liitteet:  

 Manu Laamasen kooste sukuseuramme DNA-tutkimuksista 

 Sukuseuran kaupan ”Joulumarkkinat” –esite. Kaupan tarjonta hintoineen löytyy täältä. 

 

Hyvää loppu vuotta ja joulun odotusta! 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

 
Esa Hämäläinen, sukuseuran pj, esap.hamalainen@gmail.com 
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