
JÄSENKIRJE 25.6.2018 
 
 
 
Hyvät sukuseuran jäsenet, 
 
Tämä vuosi on juhlan vuosi ja monien isojen asioiden vuosi sukuseurassa. Juhlan paikka on luonnolli-
sesti se, että sukuseura täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Sen vuoksi juhlapäivän ohjelma on monipuoli-
nen ja monimuotoinen. Kannattaa varata aikaa ja hyödyntää mahdollisuus tutustua uudella tavalla 
sukumme historiaan ja asuinpaikkoihin. 
 
Hassisen sukuseura ry:n 30-vuotissukukokous ja vuosijuhla järjestetään tänä vuonna lauantaina 
28.7.2018 klo 10.00 alkaen Palvelutalo Kotirannassa Enossa. Juhlapaikan osoite on Välskärintie 9, 
81200 Eno. Ilmoittautuminen ja kahvit tarjoillaan klo 9.30 ja päivä alkaa vuosikokouksella kymme-
neltä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja isona tärkeänä asiana on päättää sukuseuran 
sääntöjen muuttamisesta. Kaksi vuotta sitten hallitus sai sukukokoukselta tehtäväksi selvittää vaihto-
ehtoja sukukokousvälin muuttamisesta ja viime vuonna kokous päätti muuttaa kokousvälin kolmeen 
vuoteen. Tätä varten hallitus on tehnyt esityksen sukuseuran sääntöjen muuttamisesta ja samalla sään-
töjä on päivitetty kielellisesti ja asiasisällöllisesti vastamaan tämän hetken toimintaa. 
 
Sukukokouksen osallistumishinta on tänä vuonna 30 €, jolla katetaan lounas ja sukujuhlasta koituvat 
kulut. Kotirannassa tapahtuvan ohjelman lisäksi on mahdollisuus osallistua kiertoajelulle, jossa käy-
dään tutustumassa Hassisten eri asuinpaikkoihin ja niiden historiaan. Retken hinta on 5 € osallistujalta 
ja reissu alkaa noin klo 16.00 ja paluu on n. klo 20.00. Reissu on pidempi, mutta historia- ja tarinatäyt-
teinen varmasti. 
 
Sukujuhlan ohjelmassa käsitellään sukutauluja ja eri sukuhaaroja. Samalla on mahdollista etsiä omia 
sukutietoja ja kuulla alustavia tuloksia sukuseuralle tilatusta DNA-tutkimuksesta. Juhlapuheen pitää 
hallituksen puheenjohtaja Ville Hassinen. 
 
Ilmoittautuminen sukukokoukseen ja sukujuhlaan tapahtuu juhlan pääjärjestäjälle Pentti Laakkoselle 
puhelimitse 0400 625 980 tai sähköpostilla apila166@gmail.com sunnuntaihin 8.7.2018 mennessä. 
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita osallistujien nimet ja kotipaikka (etteivät samannimiset mene 
sekaisin), ruoka-aineallergiat ja/tai –valio, sekä osallistutko myös retkelle. 
 
Sukujuhlassa julkaistaan pitkästä aikaa sukulehti, johon on koottu erilaisia Hassisten historiaa, elämää 
ja sukuseuran toimintaa valottavia artikkeleita. Nappaapa sellainen muistaessasi mukaan. 
 
Ajo-ohjeet Kotirantaan: Käänny kantatie 73:lta Enontielle (tie 514), jota pitkin aja sillan yli Enon kir-
konkylän suuntaan. Pian sillan jälkeen käänny oikealle Kauppatie ja siitä neljäs risteys oikealle on 
Välskärintie. Yöpymismahdollisuutta Enossa voi kysyä Hotelli Kaltimonkoskesta puh. 050 328 8121 
tai harkonenleena@gmail.com. 
 
Tapaamisiin sitten sukukokouksessa Enossa! 
 
Toivottaen 
HASSISEN SUKUSEURA RY:n hallitus 
 
puolesta 
 
Ville Hassinen 
Hallituksen puheenjohtaja 


