LAAMASTEN-REDSVENIEN SUKUSEURA RY

JÄSENKIRJE 1/2017

Hyvä sukuseuran jäsen,

talvi on taittumassa ja kevät muistuttaa olemassaolostaan kirkkailla aurinkoisilla päivillään! On myös aika
kertoa sukuseuramme kuulumisia.
Hallitus on linjannut sukuseuran vaakunan yleistä käyttöä näin: ”Sukuseuran vaakuna on arvokas
henkilökohtainen asia. Vaakunan käyttöoikeus kuuluu kaikille sukuseuran mies- ja naispuolisille jäsenille.
Vaakunan käytössä on aina oltava harkintaa. Vaakunaa on mahdollista pitää esillä kodin tai muun
arvokkaan tilan koristeena pysyvästi tai tilapäisesti isännänviirinä, standaareina, korkokuvina, kehystettynä
valokuvana, maalauksena, taoksena jne. Lisäksi vaakuna soveltuu käytettäväksi kirjekuorissa, korteissa,
kirjepaperissa milloin suvun jäsen katsoo asiayhteydellä käytöstä olevan”. Olemme päättäneet aloittaa
vaakunatuotteiden valmistamisen pöytästandaarilla, pikee- ja t-paidoilla sekä rintamerkillä. Ainakin näin
aluksi teetätämme tuotteita tilausten pohjalta. Ohessa on esite tuotteista, jossa on Esan yhteystiedot
tilauksia varten. Tilauksia voi tehdä myös www-sivuilta.
Laamasten sukukirjan teko on täydessä vauhdissa. Mirja Karjalaisen vetämänä aineiston kerääminen ja
kirjoittaminen on edennyt aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on saada kirja valmiiksi seuraavan
sukukokoukseen 2019 mennessä. Jos Sinulla on sukuusi liittyviä tietoja tai perustietojen muutostietoja,
joita haluat välittää Mirjalle voit sen tehdä sähköpostilla mirja.karjalainen@pp.inet.fi tai puhelimitse

050 539 0104 (mieluiten aamulla klo 8-9) tai ohessa olevalla lomakkeella. Mirja on erittäin
työllistetty, joten sukutietojen muuttamiseen/täydentämiseen liittyvissä asioissa ole mieluummin
yhteydessä Manuun (Laamanen), manu.laamanen@gmail.com . Niin kirjaan liittyvien kuvien kuin
muiden erityisesti vanhojen valokuvien tallentamisessa sukuseuran käyttöön hoitaa Eero J. Laamanen,
netflash@hotmail.fi tai puhelimitse 050 524 3314. Muistutan vielä, että elossa olevat henkilöt voivat kieltää

tietojensa julkaisemisen itsensä, aviopuolisonsa ja lastensa osalta. Tällöin henkilön tulee itse
hoitaa kieltäminen, minkä voi tehdä Mirjalle tai Manulle. Kieltäneiden kohdalla kirjaan laitetaan
nimeksi N.N. ja sukupuoli.
Sukuseuran jäsenmaksu on edelleen 15 euroa/v/jäsen (perhekunta). Se tulee maksaa 31.5.2015 mennessä
Laamasten-Redsvenien sukuseura ry tilille FI 69 1137 3000 6128 36. Viestikenttään tulee kirjoittaa
jäsenmaksun koskevan vuotta 2017 ja useamman jäsenen ollessa kyseessä kaikkien nimet.
Emme järjestä tänä vuonna sukutapaamista. Sukukirjeitä lähetämme harvakseltaan kerran kaksi vuodessa.
Toivomme saavamme mahdollisimman monelta jäseneltä sähköpostiosoitteen, jolloin tiedonvälitys on
helppoa. Päivitämme säännöllisesti sukuseuran nettisivuja http://www.laamanen-redsven.net/, mitä kautta
voit pitää ajan tasalla omat osoite- ja sähköpostiosoitetietosi. Voit ilmoittaa muutostiedot myös Manulle,
manu.laamanen@gmail.com tai sihteerille Mari Käpykankaalle, mari.kapykangas@gmail.com tai puh.
044 011 0139. Myös facebook toimii sukuseuran asioissa viestintäkanavana,
https://www.facebook.com/groups/Laamanen.Sukuseura/.
Hyvää kevättä ja kesää!
Anneli, puheenjohtaja
Anneli Laamanen, anneli.laamanen@icloud.com/ 040 417 4070

