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JÄSENKIRJE 2/2018

Hyvä sukuseuran jäsen,
Olemme saaneet nauttia poikkeuksellisen lämpimistä säistä ja luonnon heräämisestä täyteen kesäiseen
loistoonsa! Sukuseuran isompi tapaaminen ja virallinen sukukokous ovat ohjelmassa kesällä 2019.
Tänä kesänä järjestämme Kerimäen hautausmaan vierailun la 21.7. Aloitamme kokoontumalla klo 9.30
Kerimäen ensimmäisten kirkkojen ja hautausmaan maisemissa Anttolan kylän Kallunmäellä, Silvolantietä
noin 1km Kylätalo Nousulan kohdolta kääntyminen. Sieltä siirrymme Kerimäen kirkonkylän vanhalle
hautausmaalle, kokoontumispaikka seurakuntatalon edessä. Tutustumme sankarihautoihin, merkittävien
kerimäkeläisten ja ennen kaikkea omien sukujemme sukuhautoihin. Oppaanamme on Sirpa SeppänenKuikka Savonlinnan oppaat ry:stä. Kierroksen arvioitu aikataulu on noin klo 10.30-12. Tämän jälkeen
voimme siirtyä lounaalle kirkon vieressä sijaitsevaan Kahvila-pitopalvelu Katriannaan, Puruvedentie 63.
Lounas tarjoillaan seisovasta pöydästä, keittolounaan hinta salaattien, leivän ja juoman kera on 8.50€ ja
kotiruokalounas 9.90€. Lounas maksetaan ruokailupaikassa. Kallunmäen ja hautausmaan opaskierroksesta
veloitamme 5€. Kuljemme siis omilla autoilla. Ilmoittautumiset ja kimppakyydityksen tarve tulee tehdä
11.7. mennessä Annelille, laamanenanneli@gmail.com tai puhelimitse 040 4174070. Tiedossamme on
melko vähän hautausmaalle haudattujen sukuseuramme vainajia. Siksi toivomme, että autatte meitä
valmistautumaan kierrokseen ja ilmoitatte Annelille mahdollisimman pian sukuihin kuuluvien vainajien
nimen, syntymä- ja kuolinajan. Toivomme myös paikalla olevien kertovan muistojaan ja tarinoita vainajista.
Näin saamme käynnistä elävämmän ja antoisamman.
Vuoden 2018 jäsenmaksun voi vielä maksaa, 15€/ruokakunta Laamasten-Redsvenien sukuseura ry tilille FI
69 1137 3000 6128 36. Viestikenttään tulee kirjoittaa jäsenmaksun koskevan vuotta 2018 ja useamman
jäsenen ollessa kyseessä kaikkien nimet.
Laamasten sukukirjaprojekti on täydessä vauhdissa. Tietoja puuttuvista ihmisistä kerätään vielä elokuun
loppuun, ja ensi talvi menee tietojen tarkistamiseen ja oikolukuun. Mutta kirjan ennakkomyynti aloitetaan
jo nyt. Kirja on tarkoitus julkaista sukutapaamisessa loppukesästä 2019. Myymme kirjaa tämän vuoden
loppuun hintaan 50€ (+ postituskulut 10€), ja lopullinen hinta tulee olemaan 60€. Sivuja tulee olemaan
arviolta 800, ja ihmisiä on jo nyt kasassa lähes 12 000. Varsinainen suurteos siis! Kirjan tilauslomake löytyy
täältä: https://www.laamanen-redsven.net/laamasten-sukukirja. Kirjoja voi tilata myös Eero Laamaselta, p.
050-5243 314. Yritämme löytää myös toimituspaikkoja mistä kirjan voisi noutaa ainakin Savonlinnasta ja
pääkaupunkiseudulta ilman kuluja, ehdotuksia otetaan vastaan!
Euroopan uusi tietosuoja-asetus GDPR vaikuttaa myös sukukirjaprojektiin. Suomen sukututkimusseuran
uuden käytännesääntöehdotuksen mukaan tarvitsemme luvan perheiltä tarkempien tietojen
julkaisemiseksi, muuten elävistä ihmisistä voidaan julkaista vain nimi ja syntymävuosi. Tämän vuoksi ja
myös tietojen tarkistamiseksi onkin tärkeää että kaikki Laamasten jälkeläiset ottavat yhteyttä esimerkiksi
sähköpostisosoitteen Laamasten.Sukukirja@gmail.com kautta.
Sukuseuran tuotteita on myynnissä. Seuraa tuotevalikoimaa sukuseuran nettisivuilta www.laamanenredsven.net.
Hyvää ja aurinkoista kesän jatkoa, ystävällisin terveisin
Anneli ja Manu
Anneli Laamanen, laamanenanneli@gmail.com ja Manu Laamanen, manu.laamanen@gmail.com

