JÄSENKIRJE 12.3.2014
Hyvä sukuseuralainen,
Olemme viettäneet melko lauhan ja märän talven. Näyttää jo siltä, että kevät on tulossa etuajassa,
toisaalta mielellään kevättä ja kesän lämpöjä odotetaankin.
Viimekesäisessä sukukokouksessa Kontiolahdella juhlimme neljännesvuosisadan kestänyttä
sukuseuran taivalta. Sukukokoukseen osallistui vajaa neljäkymmentä henkilöä. Sateen siivittämä
kesäpäivä Kontiolahden Kotiseutukeskuksessa sisälsi monipuolista ohjelmaa. Kiitokset kaikille
ohjelmasta vastanneille. Hallituksen jäsenistössä ei tapahtunut muutoksia viime kesänä, vaan jatkettiin
entisellä miehityksellä.
Hallitus kokoontui helmikuussa ja pohjustimme alustavasti ensi kesän sukukokousta Joensuussa. Se
järjestetään Kukkolan tilalla lauantaina 12.7. klo 10-14 muutamia kilometrejä Joensuun keskustasta
Vanhaa valtatietä Reijolan suuntaan. Tilan tunnetuin asukas on ollut ministerinä toiminut ja
sotasyyllisyysoikeudenkäynnissäkin tuomittu rovasti Antti Kukkonen. Kukkolan tilan historiallisessa
ympäristössä on nähtävillä mm. puulajipuisto, näytepuutarha, kotimuseo ja metsäteatteri.
Metsäntutkimuslaitoksen perustamassa puulajipuistossa on 50 eri puulajia ja niiden muunnoksia.
Tarjolla on jälleen myös maittava lounas, kahvit ja hyvää ohjelmaa, mm. Kukkolan tilan esittely,
idyllisessä maatalomiljöössä. Täydentävää tietoa keväämmällä sukuseuran verkkosivuilla.
Hallitus on pohtinut vakavasti sukukirjan lisälehden painattamista ja päätimme laittaa painokoneet
pyörimään kesään 2015 mennessä. Sen vuoksi pyydämme nyt seuran jäseniä tutustumaan sukukirjaan
ja tarkistamaan siellä olevat tiedot, sekä antamaan hallituksen tietoon korjaukset, tarkennukset ja
lisäykset, jotka tahdotte tulevan lisälehteen. Aikaa tähän on tämän vuoden loppuun asti.
Lisäykset ja muutokset otetaan vastaan vain allekirjoituksella varustetulla paperilomakkeella tai
allekirjoitettuna vapaamuotoisena tekstinä. Tämän kirjeen mukana on yksi tyhjä lomake kopiointia
varten. Huomioi, että tietoihin voi tarvita useita lomakkeita, joten kopioi tyhjää lomaketta käyttöösi
riittävä määrä. Lomake on myös ladattavissa sukuseuran verkkosivuilta pdf- ja word-tiedostona.
Täytetyt lomakkeet toimitetaan hallitukselle puheenjohtajalle osoitteeseen Ville Hassinen, Verkkotie 8
A 12, 80170 Joensuu. Tärkeää on, että tiedoilla on kytkentä sukukirjaan ja tauluun, johon
täydennykset, korjaukset ja uudet tiedot liittyvät. Tarkemmat ohjeet ovat tämän kirjeen mukana
tulevassa liitteessä.
Pari muuta pienempää asiaa. Mikäli osoitetietosi muuttuu, lähetä tiedot esimerkiksi sähköpostilla
osoitteeseen hassinen@hassisensukuseura.fi tai soita hallituksen puheenjohtajalle numeroon 040 7282
610. Laittakaa viestiin myös vanha osoitteenne, niin muutos tehdään jäsenrekisteriin oikean henkilön
kohdalle. Sukuseuralle on myös perustettu Facebook-ryhmä. Liity ryhmän jäseneksi ja osallistu
sivustolla käytävään keskusteluun.
Teille kaikille toivotetaan iloista alkukevättä!
Toivottaen
HASSISEN SUKUSEURA RY:n hallitus
puolesta

Ville Hassinen
Hallituksen puheenjohtaja

Liite kirjeeseen

Sukuseuran jäseniltä pyydetään täydentäviä sukutietoja uutta sukujulkaisua varten. Uusilla tiedoilla
täydennetään vuonna 1998 julkaistussa Hassisia Pohjois-Karjalassa sukukirjassa annettuja
henkilötietoja lisäämällä kirjaan uusia sukuhaaroja ja uusia perheitä ja kirjasta puuttuvia nuorempien
sukupolvien edustajia. Tässä yhteydessä on myös mahdollisuus korjata sukukirjassa olevia
puutteellisia tai virheellisiä tietoja. Täydentävät tiedot pyritään kokoamaan kuluvan vuoden 2014
aikana. Tiedot julkaistaan paperiversiona kirjana, vihkoja tai lehtenä, uusien tietojen määrästä
riippuen. Julkaisuun voidaan liittää mukaan kertomuksia ja tarinoita Hassisten sukuun kuuluvien
perheiden ja henkilöiden elämäntyöstä ja asuinpaikoista.
Nykyisen käytännön mukaan, sukututkimukseen voidaan liittää sukuun kuuluvan henkilön ja tämän
aviopuolison ja lasten nimet ja syntymäajat ja syntymäpaikat, aviopuolisoiden vihkimisaika sekä
kuolinaika ja paikka. Tutkimukseen voidaan liittää henkilön arvonimi ja ammatti. Tutkimukseen
voidaan liittää henkilön tai henkilöryhmän valokuvia. Hyvin tärkeä asia on myös uusien täydentävien
tietojen sijoitus vuonna 1998 julkaistuun sukukirjaan, esimerkiksi viittaus ja henkilöiden liittyminen
nykyisessä kirjassa olevaan sukutauluun.
Sukuseuran hallitus pyytää jokaista sukuseuran jäsentä tarkistamaan osaltaan sukukirjan
täydennystarpeet. Täydentävät tiedot voi toimittaa sukuseuran puheenjohtajalle oheiselle lomakkeella
kirjoitettuna tai vapaamuotoisena tekstinä. Tiedot tulee toimittaa allekirjoitettuna. Tietojen
oikeellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tietojen mukaan tulee liittää tiedot
yhteyshenkilöstä ja hänen puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa tai postiosoitteensa. Mikäli
kokoat tietoja useamman täysi-ikäisen henkilön kohdalta, muista kertoa asianomaiselle mihin tietoja
kerätään ja kysy häneltä lupa tietojen julkaisemiseen.
Tiedot kootaan sukujulkaisua varten perustettavaan rekisteriin, josta laaditaan asianmukainen
rekisteriseloste. Ennen uuden sukujulkaisun julkaisemista, täysikäisille henkilöille varataan oikeus
omien tietojen ja omien lasten tietojen tarkistamiseen. Rekisterissä olevilla henkilöillä on myös oikeus
kieltää tietojensa julkaiseminen niin halutessaan, jolloin julkaisuun tulee mainintana esim. Mies,
syntynyt 19XX tai Henkilö kieltänyt tietojensa julkaisun tai N.N.
Tarkempia tietoja voi katsoa mm. Suomen sukututkimusseuran verkkosivuilta www.genealogia.fi ja
sieltä Käytännesäännöt 2013. Tai voit tiedustella asiasta sukuseuran hallitukselta.

