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Hyvä sukuseuran jäsen,
olemme jo pitkällä vuotta 2019. Ja tämähän on se vuosi jolloin meillä on yhteinen sukutapaaminen ja kokous. Laittakaahan viimeistään nyt kalentereihinne tapahtumapäivä 17.8. ja paikkana on Punkaharjun
Lusto. Itse metsämuseo Lusto on kokemuksen arvoinen, puhumattakaan pitkän matkailuperinteen omaavasta Punkaharjusta. Yöpymispaikat voivat olla kortilla jättäessä varaamisen myöhemmäksi kevääksi, sillä
samaisena viikonloppuna 16.8-18.8 on Olavinlinnassa EloJubilee-tapahtuma ja jokaisena iltana on eri konsertit. Savonlinnassa vietetään tuolloin myös Kansainvälistä luontoelokuvafestivaalia. Niistä voitte löytää
hyvää iltaohjelmaa sukutapaamisen oheen, katso http://elojubilee ja http://sinff.fi. Majoituspaikkoja Savonlinnan hotellien lisäksi voit löytää Punkaharjulta, http://www.visitpunkaharju.fi/matkailuneuvonta.
Kannattaa kysellä majoituspaketteja hotelleista. Ilmoitamme ohjelmasta tarkemmin touko-kesäkuussa.
Aloitamme lounaalla ja päätämme sukukokoukseen, minkä jälkeen halukkaille järjestetään opaskierros
metsämuseoon eli tiedossa on melko pitkä päivä.
Vielä vuoden 2019 jäsenmaksusta, voitte tehdä sen maksamalla 15€/ruokakunta Laamasten-Redsvenien
sukuseura ry tilille FI 69 1137 3000 6128 36. Viestikenttään tulee kirjoittaa jäsenmaksun koskevan vuotta
2019. Eräpäivä maksulle on 30.4. Sukuseuran kauppaan https://laamanen-redsven.net on lisätty vaakunapinssit ja -tarrat. Katsokaapa.
Laamasten sukukirjaprojekti on nyt oikolukuvaiheessa. Viimeisiä tarinoita kirjoitetaan vielä. Uusia ihmisiä ei
enää voida ottaa mukaan kirjaan, mutta tiedot toki päivitetään sukuseuran tietokantaan. Nyt on tärkeää
tarkistaa omat tietonsa. Virheelliset tiedot voidaan vielä poistaa ja pieniä päivityksiä tehdä. Viimevuotisten
Euroopan tietosuojasäännösten (GDPR) johdosta ja Suomen Sukututkimusseuran uuden käytännesääntöehdotuksen mukaan joudumme poistamaan kirjasta muut tiedot paitsi nimen ja syntymävuoden niiltä
elossa olevilta ihmisiltä, joiden lähisuvulta ei ole saatu lupaa tietojen julkaisuun. Maaliskuun puoliväliin asti
on aikaa tarkistaa tietonsa, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Kaikille kirjan jo tilanneille, joilla on tiedossa oleva
sähköpostiosoite, on tiedot lähetetty tarkastettavaksi. Toivomme mahdollisimman monen tilaavan kirjansa
pian, jotta osaamme arvioida painosmäärän oikein. Kirjaa myydään ennakkotilaajille toukokuun loppuun
asti hintaan 60€ (+ 10€ toimituskulut). Sen jälkeen hinta on 75€. Kirjan tilauslomake löytyy
https://www.laamanen-redsven.net/laamasten-sukukirja. Kirjaa voi tilata myös Eero Laamaselta, puhelin
050 524 3314. Tietonsa voi tarkistaa lähettämällä sähköpostilla tiedot itsestään ja vanhemmistaan osoitteeseen Laamasten.Sukukirja@gmail.com. Samaan osoitteeseen tulee jatkossa lähettää myös Redsvenin sukutietojen päivitykset ja tarkastuspyynnöt.

Nauttikaamme aurinkoisista kevätpäivistä ja kantavista hangista ympäri kaunista kotimaatamme!
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