
Hassisen sukuseura ry, Jäsenkirje 14.7.2021 
 
Hyvä sukuseuran jäsen, 
 
kesäinen tervehdys Sinulle! Toivottavasti kesäsi on sujunut mukavasti ja olet saanut olla turvassa. 
Vaikka koronatartuntaluvut ovat pienentyneet, silti varovaisuus pitää muistaa. Tartuntariski on yhä 
olemassa. Onneksi pikkuhiljaa yhä suurempi osa kansasta on saanut ainakin ensimmäisen rokotteen.  
 
Tämä jäsenkirje tulee Sinulle kirjepostina, koska sähköpostien toimittaminen on ollut epävarmaa. 
 
Tällä kertaa lähestymme sinua sukutapaamisen merkeissä. Sukuseuran hallitus päätti turvallisuus-
syistä siirtää sukutapaamisen syksyn puolelle. Sukutapaaminen järjestetään lauantaina 18.9.2021 klo 
11.00-15.00 välisellä ajalla Outokummussa. Outokumpu on uusi paikka sukuseuran kokoontumi-
selle, joten lienee aika tutustua tähän maakunnassa toimineeseen merkittävään työllistäjään. 
 
Tapaaminen alkaa lounaalla klo 11.00 Ravintola Kummussa, osoitteessa Asemakatu 1, Outokumpu. 
Lounaan jälkeen arviolta klo 12 jatkamme ravintolassa sukutapaamisen merkeissä. Keskustelemme 
Ari Kolehmaisen DNA-avusteisesta sukututkimuksesta ja sukukirjan jatko-osasta. Kello yhden paik-
keilla aloitamme parituntisen opastetun kierroksen kaivosmuseossa, jonne ravintolasta on vain noin 
puolen kilometrin matka. Vierailemme museotunnelissa ja tutustumme kaivosmuseon näyttelyihin. 
Museotunneli on noin 200 metriä pitkä ja loivasti alamäkeä. Pinta on kivimurskaa. Rollaattorilla, 
pyörätuolilla ja jalkaisin liikkuminen onnistuu. Pitää muistaa ottaa sopivat jalkineet ja varata pitkähi-
haista vaatetusta, koska museotunnelin lämpötila on +8 astetta. Kaivosmuseo on esteetön ja sen ker-
rosten välillä voi liikkua hissillä. 
 
Tapaamisen hinta on 25 € henkilöltä ja se kattaa lounaan ja opastetun kierroksen tunnelissa ja muse-
ossa. Ilmoittautuminen tehdään Seppo Turuselle joko sähköpostitse seppoo.turunen@gmail.com tai 
puhelimitse 040 571 6616 keskiviikkoon 8.9.2020 mennessä. Ilmoittautuminen vahvistetaan maksa-
malla lounaan ja opastuksen hinta 25 € sukuseuran tilille FI82 510 305 400 25199. 
 
Sukukirjan jatko-osan täydentäminen jatkuu vielä, joten kirjaa varten voit edelleen toimittaa tietoja, 
tarinoita ja valokuvia. Lomake tietojen lähettämistä varten ja tarkemmat ohjeet löytyvät seuramme 
verkkosivuilta www.hassisensukuseura.fi aivan etusivulta. Mikäli sinulla on jatko-osan henkilöihin 
liittyviä kuvia, niin voit toimittaa ne postitse hallituksen varapuheenjohtajalle Seppo Turuselle osoit-
teeseen Vallilankatu 11 A 20, 80220 Joensuu, tai sähköisesti osoitteeseen seppoo.turu-
nen@gmail.com. Liitä mukaan tiedot kuvan henkilöistä, tieto paikasta ja mahdollinen päivämäärä, 
sekä kuvaan liittyvän taulun numero. Mikäli toimitat kuvan paperisena, skannaamme kuvan digitaa-
liseksi ja toimitamme kuvat sitten takaisin lähettäjälle. Liitä mukaan kotiosoitteesi. Muistathan pyytää 
kuvan julkaisemiseen luvan kuvassa olevilta keskuudessamme eläviltä henkilöiltä. Lähetä kaikki 
jatko-osaan tarkoittamasi tiedot ja kuvat v. 2021 aikana, ts. 31.12.2021 mennessä. 
 
Kiitos, jos olet muistanut huolehtia jäsenmaksustasi. Mikäli olet unohtanut, pyydämme huolehtimaan 
jäsenmaksusta lähiaikoina. Jos yhteystietosi ovat muuttuneet, ilmoita muutoksista sukuseuran sähkö-
postiin hassinen@hassisensukuseura.fi tai puhelimitse puheenjohtajalle numeroon 040 7282 610. 
 
Tapaamisiin syyskuussa.  
Hallituksen puolesta 
 

Ville Hassinen 
 
Hallituksen puheenjohtaja 
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