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Hyvä sukuseuran jäsen, 

kevät keikkuen tulevi! Saimme nauttia poikkeuksellisen lämpimästä huhtikuusta ympäri isänmaata. Ja nyt 
toukokuun alussa on ollut lumisadetta eteläistä Suomea myöten. Onneksi tiedämme, että kyllä se kesä 
sieltä koittaa.  

 Ja tänä kesänähän meillä on yhteinen sukutapaaminen ja -kokous. Ohessa on sukutapaamisen kutsu ja 

ohjelma.  Ilmoittautuminen tapahtuu kutsussa oleva ohjeen mukaan. Sääntömääräisessä joka kolmas 
vuosi pidettävässä sukukokouksessa valitaan mm. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet seuraavaksi 
kolmivuotiskaudeksi. Useat hallituksen jäsenet eivät jatka tulevalla toimintakaudella, joten uusia 
jäseniä kaivataan, erityisesti Redsvenien edustajiksi. Toivomme tapaavamme suurella porukalla, sillä jo 
tapaamispaikka Punkaharjun Lusto on kokemisen arvoinen. Olet lämpimästi tervetullut! Vinkkaa myös 
läheiselle ja kauempana olevalle sukulaiselle tilaisuudesta.  
Savonlinnassa on samaisena viikonloppuna 16.8-18.8 Olavinlinnassa EloJubilee-tapahtuma ja jokaisena 
iltana on eri konsertit sekä Kansainvälinen luontoelokuvafestivaali.  Niistä voitte löytää hyvää iltaohjelmaa 
sukutapaamisen oheen, katso http://elojubilee.fi ja http://sinff.fi. Majoituspaikkoja Savonlinnan hotellien 
lisäksi voit löytää Punkaharjulta, http://www.visitpunkaharju.fi/matkailuneuvonta. Kannattaa kysellä 
majoituspaketteja hotelleista.   
 
Sukutapaamisessa julkaistaan Laamasten sukukirja, josta tulee poikkeuksellisen laaja, noin 1300-1500 
sivuinen jaettuna kolmeen osaan.  Sukutarinoiden osa sisältää yli 400 sivua, joissa kuvataan eri 
sukuhaarojen historiaa, suvun alkujuuria sekä kunkin ajan elämänmenoa ja alueen historiaa. Kirjasta löytyy 
paljon linkityksiä Redsvenien sukuhaaroihin ja se täydentää omalta osaltaan Redvenien sukukirjaa. 
Uskallamme toivoa vielä monen innostuvan tilaamaan kirjan itselle tai vaikka lahjaksi!  Toivomme kirjojen 
tilaamista mahdollisimman pian, jotta osaamme arvioida painosmäärän oikein. Kirjaa myydään 
ennakkotilaajille toukokuun loppuun asti hintaan 60€ (+ 10€ toimituskulut). Sen jälkeen hinta tulee 
nousemaan selvästi. Kirjan tilauslomake löytyy https://www.laamanen-redsven.net/laamasten-sukukirja. 
Kirjaa voi tilata myös Eero Laamaselta, puhelin 050 524 3314.   
Sukutapaamisessa julkaistaan myös Raimo Laamasen kirjoittama kirja ”Laamasia Kauvonniemellä ja vähän 

sen ympärillä”, mikä kertoo Laamasen suvun vahaisvaiheista, siirtymisestä Puumalasta Sääminkiin ja 

Kerimäen Kulennoisiin sekä 1700- luvun alussa Kulennoisista Kauvonniemelle muuttaneen Johan Laamasen 

sukuhaaran tarinan nykypäiviin asti. Raimon kirja on ensimmäinen tulevista Laamasten-Redsvenien 

sukuseuran erillisistä kirjoista. Sukuseuran tavoitteena on tulevaisuudessa tukea sukuseuran jäsenten 

kirjoittamia kirjoja.    

Toivomme teidän, jotka ette ole vielä maksaneet vuoden 2019 jäsenmaksua, tekevän sen pikaisesti  

maksamalla 15€/ruokakunta  Laamasten-Redsvenien sukuseura ry tilille FI 69 1137 3000 6128 36. 

Viestikenttään tulee kirjoittaa jäsenmaksun koskevan vuotta 2019 ja useamman jäsenen ollessa kyseessä 

kaikkien nimet. 

Nähkäämme elokuussa Lustossa.  Hyvää ja rentouttavaa kesän odotusta ja kesää!   

 

Ystävällisin terveisin 

Anneli, pj    
Anneli  Laamanen, laamanenanneli@gmail.com 
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