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Oikein hyvää vuotta 2014 Sinulle!
Viime alkusyksystä yhdistyivät rekisteröity Laamasten-Redsvenien sukuseura ja rekisteröimätön
Laamasten sukuseura (Punkaharjun haara). Silloin valittiin uusi hallitus, joka on nyt hissuksiin
tehnyt suunnitelmia toiminnalle ja kerromme tässä kirjeessä nyt jotain keskeistä. Korostamme
kuitenkin, että me kaikki yhdessä muodostamme tämän yhteisön ja herkällä korvalla haluamme
kuulla myös, mitä Sinä tältä toiminnalta odotat.
Ensiksi esittelen hallituksen jäsenet. Minä Matti Laamanen olen puheenjohtaja
Olen Kerimäen Anttolassa syntynyt ja
edelleen asuva. Perustimme aikoinaan tätini
Oilin aloitteesta Laamasten-Redsvenien
sukuseuran ja nyt lähdin toiselle
puheenjohtajakierrokselle tämän
yhdistymisen jälkeen. Minun henkilötietoni
löytyvät nettisivuiltani www.omn.fi. En ole
päivittänyt niitä vuosiin, mutta viimeisin
tehtäväni, josta nyt olen luopumassa, on
Euroopan Mentorointi ja Valmennus
Neuvoston Suomen hallituksen
puheenjohtajuus. Palaan kuitenkin juurilleni,
kun siirryin eläkkeelle täytettyäni 65 v.

Sukuseurassa olen yksi kaikkien teidän joukossa ja toivon, että voimme yhdessä löytää
mielenkiintoista yhdessä toimimista ja rakentaa lapsille ja lapsenlapsillemme vahvoja juuria, joista
he voivat ponnistaa omaan elämäänsä.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Laamanen Punkaharjulta
Raimo on koneenrakennusinsinööri, joka on
tehnyt elämäntyönsä pääasiallisesti
Metsäliiton perustamilla Punkaharjun
tehtailla, yhteensä 38 vuotta. Eläkkeelle
jäädessään hän toimi tehtaitten teknisenä
johtajana. Hän on aktiivinen yhteiskunnan
rakentaja ja tällä hetkellä hän toimii
kaupunginvaltuutettuna sekä
kaupunginhallituksen 2.
varapuheenjohtajan. Reservin kapteenina
hänellä on jämäkkä ote kaikkeen, mihin hän
osallistuu. Hän on myös yksi niistä, jotka
jatkavat Laamasten suvun tutkimista ja
tavoitteenamme on saada jossain vaiheessa
tulokset kirjaksi ja kansiin.

Sihteeriksi vuosikokous valitsi Sari Nyrhisen Savonlinnasta, kotoisin Enonkoskelta
Sari on diplomi-insinööri, jonka pääaine taisi
olla kirjapainotekniikka. Nyttemmin hän on
uudelleen opiskelujen kautta valmistumassa
myös opettajaksi. Sari on palannut
kotiseudulleen pari-kolme vuotta sitten ja
kertoo viihtyvänsä täällä järvisessä
Savonlinnassa erittäin hyvin. Sari tuntee
vetoa olla mukana sukutoiminnassa samoin
kuin me kaikki muutkin hallituksen jäsenet.
Ikää hänellä on kai sen verran kuin miltä
näyttää, minun arvioni on, että n. 32 vuotta.

Rahastonhoitajaksi vuosikokous valitsi Johanna Tynkkysen. Johanna on kotoisin Punkaharjun
Vaaran kylästä. Koulutukseltaan hänkin on diplomi-insinööri ja työskentelee Savox Oy:ssä, jonka
asiakkaista suuri osa on Kiinassa ja muissa eksoottisemmissa maissa. En ole ehtinyt saamaan
Johannaa kuvattua, joten kuva puuttuu vielä tässä vaiheessa. Johanna on sen verran nuori, että
voisin hyvällä syyllä sanoa hänen olevan nuorempaa sukupolvea, kun omat lapsenikin ovat
vanhempia kuin Johanna. Täysi-ikäinen hän kyllä on, johan nuo opinnotkin vievät jo niin monta
vuotta ja työkokemustakin on ehtinyt kertyä.
Hallituksen jäsenistä lienee kohteliasta ottaa siis naiset ensin ja aakkosjärjestyksessä heistä Aija
Lindman. Aijakin on pirteä nuorekas tietotekniikan diplomi-insinööri.
Aija on syntyisin Lahdenkylän
Laamasia ja päätynyt Helsingin
kautta Taipalsaarelle vuonna 1997.
Myös hän tutkii Laamasten sukua ja
on toinen ensi kesän Paunolanmäen
sukutapaamisen päävastuullinen.
Aija toivoo, että sukuseuran kautta
yhteydenpito sukulaisten kanssa
sekä innostus oman suvun
tutkimukseen kasvaa. Aija on
avannut sukuseuran sivut
Facebookiin, joten sinne nyt vaan
kaikki kipin kapin!
Anneli Laamanen on lähtöisin
Punkaharjun Kalajärveltä. Hallituksessa
Anneli edustaa Matkon sukuhaaraa.
Hän toimii sairaanhoitajana ja
voimaannutta itseään Iso-Matkon
rannoilla. Annelikin odottaa innolla ensi
kesän tapaamistamme Paunolanmäellä

Tässä kuvassa pötköttelee Pakarisen
Teijo. Käytännössä Teijo on hyvinkin
liikunnallinen erämies. Hän toimii
Rajavartiolaitoksen tulkkina ja
kääntäjänä etupäässä venäjänkielisissä
ja asuu Kontiolahdella. Hän lähtöisin
Enonkosken Redsveneistä ja metsästys
ja kalastusharrastuksensa hän hoitelee
entisissä kotimaisemissaan
Enonkoskella.

Manu Laamanen, 43-vuotias DI
Siuntiosta. Olen isän puolelta
Lahdenkylän (Eskola/Peltola) Laamasia.
Kesämökki Punkaharjulla tuo minut
ainakin kesäaikaan pyörähtämään
sukujuurilla. Olen kiinnostunut
sukututkimuksesta, ja naputellut
muutaman (muiden tekemän)
Laamasten sukututkimuksen nettiin
Geni.com:iin. Sukuseurassa yritän
koordinoida Laamasten
sukututkimuksia niin että saisimme eri
ihmisten tutkimukset koottua yhteen

Ensi kesän tapaaminen
Kalenteriisi siirtyvä päivämäärä on 12.07.2014 lauantai, silloin tapaamme erään sukuun kuuluvan jäsenen
matkailu- ja hevostilalla Paunolanmäellä, joka on peninkulman päässä Savonlinnasta Moinsalmelle päin.
Tästä järjestelytoimikunta tiedottaa vielä tarkemmin. Tehdään siitä päivästä todellinen virkistyspäivä!

Sukuseuramme sivusto Facebookissa
Sieltä löytyy omana ryhmänään Laamasten sukuseuran nimellä ihan oma sivustomme. Sitä kautta voimme
kätevästi vaihtaa kuulumisia ja seurata sukuseuramme tapahtumia
(https://www.facebook.com/groups/Laamanen.Sukuseura/). Pääset sinne painamalla ctrl –näppäintä ja
napauttamalla kursorilla tuon osoitteen päälle tai sitten avaamalla internetin ja kopioimalla tuon osoitteen
osoitekenttään.

Etsimme kotisivujen kehittäjää ja ylläpitäjää
Tiedämme, että suvussamme on valtavasti osaamista ja potentiaalia vaikka mihin, mutta nyt
sukuseuramme hakee osaajaa nettisivujen luomiseen ja ylläpitämiseen. Sinä, joka tunnet haasteen
sydämessäsi, niin ota yhteys minuun (p.044-7562505, sp matti.laamanen@omn.fi). Kehitellään yhdessä!

Kerro meille, mitä odotat seuramme toiminnalta
Yhdessähän me rakennamme tästä juuri niin mielenkiintoisen toiminnan kuin haluamme. Kerro meille
palautetta heti, kun mieleesi tulee jotain, josta katsot että olisi iloa tai hyötyä laajemminkin. Meihin voit
olla yhteydessä koska vain ja millaisilla ajatuksilla vain.

Mirjan kokemuksia Redsvenien sukukirjan tiimoilta
Tämä sukukirja meni kuin kuumille kiville. Tällä’ hetkellä se on melko tarkalleen loppuunmyyty. Mirja
Karjalainen (minun serkkuni) työsti sitä kymmenen vuotta ja jännitys oli suuri, kun painokustannuksetkin
olivat suuret 500-sivuiselle kirjalle. Nyt jännitykset ovat ohi ja tässä Mirjan oma kokemus:
”

Elämää sukukirjan jälkeen

”Redsvenit 500 vuotta Savossa” julkistettiin Savonlinnan Casinolla 10.8.2013. Sen jälkeen alkoi
elämässäni uusi ja odottamaton jakso. Monta kuukautta olen sen jälkeen kantanut uupumukseen
asti Kuopion ja Savonlinnan postitoimistoihin tilattuja sukukirjoja. Kiitos teille, kun innostuitte, kun
tilasitte ja kun maksoitte! Painolaskuista selvittiin, ja sukuseuran kassaan jäi kirjanmyynnistä pieni
pesämuna käytettäväksi tutkimustyöhön. 300 kappaleen painoksesta on vajaat parikymmentä
kirjaa jäljellä, ja valtakunnalliset sukututkimuspäivät ovat vasta tulossa Savonlinnaan
maaliskuussa.
Seikkailu jatkuu. Tämä prosessi on muistuttanut, että sukututkimus on orgaaninen prosessi joka ei
lopu koskaan. Uusia ihmisiä syntyy, kuolema niittää satoaan ja tiedot tarkentuvat. Suurenmoiset
kiitokset kaikille niille, jotka ovat sukukirjan käteensä saatuaan innostuneet tarkentamaan ja
lisäämään oman sukuhaaransa tietoja sekä korjaamaan ilmiselviä virheitä. Virheetöntä sukukirjaa
ei voi edes kuvitella.
Meille Seija Haikkalan kanssa on tulvinut puhelintietoja, sähköpostia, perukirjoja, kuolinaikoja,
ihania vanhoja valokuvia ja lehtileikkeitä suvun jäsenistä. Sukukirjan ilmestymisen jälkeenkin kaikki
on kirjattu SukuJutut –ohjelmaan. Kiitämme kaikesta ja toivomme näillä tiedoilla voivamme
palvella teitä tulevaisuudessa, jos joku sukuhaara innostuu tekemään ikioman perhe- ja
valokuvakirjan. Kesällä julkaistusta sukukirjasta ei uutta painosta ole odotettavissa.
Aaltojen (ent. Redsven) suureen sukuhaaraan on tullut runsaasti lisäyksiä, Muhosia on tarkennettu,
Kautosia muokattu, Karvisille lisätty lapsia, Tyynelle löydetty äidiksi oikea Hilda saman perheen
kolmesta Hilda-nimisestä tyttärestä jne. Parissa tapauksessa on poika virheellisesti kirjautunut
isoisänsä eikä isänsä lapseksi, kun molemmilla on sama etunimi. Amerikan ja Australian sukulaisille
on löytynyt tarkennuksia kohtaloihin. Catharina Redsvenin jälkeläiset päätimme Seija Haikkalan
kanssa selvittää nykypäivään saakka. Catharina (1814-1896) ja hänen Olli Muhosensa ovat olleet
portti elämään nyt noin 1600 jälkeläiselle. Erityisen antoisaa on ollut selvittää Savonrannalla
asuneita jälkeläisiä. Ehkä jälkeläisten määrässä päästään 2000:een. Joukossa on hienoja
elämäntarinoita, kun syrjäseutujenkin lahjakkuusreservit ovat päässeet opiintielle. Rannasalojen
(ent. Redsven) yksi haara on löydetty peräti Kallunmäen juurelta Kerimäen muinaisesta
kirkonkylästä, joka on ollut tärkeä paikka sekä Laamsten että Redsvenien elämässä parisataa
vuotta. Veikko Redsven Valkealasta innostui teettämään t-paidan, jossa on elegantti pikkuinen
Ruthvenien tunnus rinnukseen brodeerattuna. ”Deid schaw” eli suomeksi ”Teot puhuvat” siinä
sanotaan tunnuslauseena.”

Edellä on vain osa värikkään ja työntäyteisen syksyn tiedoista. Jos teillä on korjattavaa ja
lisättävää Redsven-suvun tietoihin, ottakaa reilusti yhteyttä mieluiten ensin sähköpostilla
mirja.karjalainen@pp.inet.fi tai Seija Haikkala sahaikk.@netti.fi. Oma puhelinnumeroni on 050
5390 104. Samalla muistutan, että jos joku henkilö ei halua nimensä olevan mukana sukuseuran
tiedostossa, se poistetaan kunhan ilmoitatte siitä sukuseuran toimihenkilöille.”

Hattua nosta tuolle erinomaiselle kirjalle ja sen tekijöille, ennen kaikkea Mirjalle. Tuon takana on
uskomatonta pyyteetöntä työtä. Kiitos siitä
Nyt pyrimme Laamasten osalta tuohon samaan. Tutkimusta tekee nyt suurempijoukkue ja
tavoitteena on ilman muuta saada työn tulokset kansiin. Manu Laamanen on tässä
pääkoordinaattori.

Jäsenmaksu ja jäseneksi tuleminen
Jäsenmaksumme on kohtuullinen 15 €/vuosi ja jäseneksi hyväksymme tällä hetkellä sukuihin kuuluvat miltä
kolkalta hyvänsä jäsenmaksun maksamalla. Keskusteluja varten lähetän hallituksen jäsenten yhteystiedot ja
tilinnumerot erillisenä sähköpostina lähiaikoina.

Kerro, mitä tietoja kaipaat!
Täältä tietokoneen näppäimistön takaa ei aina muista, mitä kaikkea pitäisi kertoa. Lähetä siis toiveita
minulle, niin avoimesti kaikki tähän toimintaan kuuluvat asiat lupaan kertoa.

Hyvää ja rauhaisaa vuoden 2014 jatkoa!
Matti, puheenohtaja
matti.laamanen@omn.fi
0447562505

