
JÄSENKIRJE 15.6.2022 
 
 
Erinomaista kesää sinulle sukuseuramme jäsen! 
 
Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet hyvin poikkeuksellisia emmekä ole tällaista kohdanneet yli 70 vuo-
teen. Koronapandemia toi runsaasti rajoituksia ja nyt Ukrainan sota luo turvattomuutta. Kysymykset 
ovat monenlaisia, mutta yksi keino käsitellä asioita on säilyttää arkiset rutiinit. Sillä ajatuksella suun-
taamme myös kohti kesää yhdessä, sillä nyt on ilo kutsua sinut sukutapaamiseen ja sukukokoukseen. 
 
Tänä vuonna kokoonnumme Pyhäselän Honkavaaran perinnepihassa, os. Rekivaaratie 22, 82200 
Hammaslahti. Edellisen kerran kokous taisi olla siellä yli 15 vuotta sitten. Kokouspäivämme on heinä-
kuun puolivälissä lauantaina 16.7.2022 alkaen klo 11.00. Ohjelmassa on jo pitkään odotettu sukukirjan 
jatko-osan julkaiseminen. Jatko-osaan on saatu paljon uutta tietoa, muutoksia ja lisätauluja, joista ilme-
nee kuinka uutta sukupolvea on syntynyt. Kokouksen mielenkiintoisin osio on Ari Kolehmaisen DNA-
avusteinen sukututkimus, joka antaa paljon uutta tietoa sukumme historiasta, Hassisten siirtymisestä 
Pohjois-Karjalaan ja pohdintoja mahdollisista yhteyksistä länsirannikon Hassisiin. 
 
Kokouspaikkamme on historiallinen. Monet Pohjois-Karjalassa asuneet suvut ovat asuttaneet perinneti-
laa useammilla vuosisadoilla ja sotavuosina sinne majoittui Karjalan evakoita. Tilan perimätieto kuis-
kuaa kummituksista ja kätketyistä aarteista… Nykyiset omistajat ovat korjanneet perinnetilaa parin 
vuosikymmenen aikana ja museoaitassa on näytteillä työkaluja eri vuosisadoilta. Lisäksi pihapiirissä on 
ortodoksinen tsasouna. 
 
Sukukokouksessa käymme lävitse sääntömääräiset asiat, kuulemme ehdotuksia seuraavien vuosien 
sukutapaamisten paikoiksi ja kutsumme uuden kunniajäsenen. Myös seuraavalle tulevalle kolmivuotis-
kaudelle valitsemme hallituksen. Tähän seuramme tärkeään luottamustoimeen kiinnostuneet ovat terve-
tulleita. Aktiiveja sukuseuran toiminnan jatkamiseen ja sukutapaamisten järjestämiseen tarvitaan aina. 
 
Tapaamisen hinta on 30 € henkilöltä ja se kattaa lounaan, kokoustilat ja opastetun kierroksen perinneti-
lalla. Tsasounan esittely maksaa erikseen 2 € henkilöä kohden. Ilmoittautuminen tehdään Seppo Turu-
selle joko sähköpostitse seppoo.turunen@gmail.com tai puhelimitse 040 571 6616 lauantaihin 9.7.2022 
mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro osallistuvien henkilöiden nimet, mahdolliset ruokavaliot 
ja allergiat. Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla lounaan ja perinnetilan opastuksen hinnan 30 €, 
tai 32 € mikäli haluaa tutustua myös tsasounaan, sukuseuran tilille FI82 510 305 400 25199. 
 
Vielä haluamme muistuttaa, että pidäthän yhteystietosi sukuseuran jäsenrekisterissä ajan tasalla. Edes-
menneistä jäsenistä kannattaa aina ilmoittaa sukuseuralle ja välittää muuttuneet osoite- ja yhteystiedot 
yhtälailla. Näin jäsenrekisterin tietojen kautta sukukirjeet ja muut tiedotettavat tavoittavat jäsenistön 
säännöllisesti, niin postitse kuin sähköisesti. Jos haluat vastaanottaa jäsenkirjeen sähköisesti vastaisuu-
dessa, niin lähetä siitä tieto sukuseuran sähköpostiin hassinen@hassisensukuseura.fi. Samalla ilmoita 
nimesi ja osoitetietosi, jotta pystymme liittämään tiedon oikeaan henkilöön, sillä seuran jäsenistössä on 
samannimisiä henkilöitä. 
 
Ystävällisin terveisin ja tapaamisiin kesällä 
 
Toivottaen 
HASSISEN SUKUSEURA RY:n hallitus 
puolesta 
 
Ville Hassinen 
Hallituksen puheenjohtaja 
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Hassisen sukuseuran kesän 2022 sukujuhlan ohjelma 
 
 
Tervetuloa viettämään sukujuhlaa ja sukukokousta Honkavaaran 
perinnepihassa, os. Rekivaarantie 22, 82200 Hammaslahti.  
Kokous on juhlakokous, jossa  julkaistaan sukukirjan jatko-osa. 
 
 
 
11.00 Tervetulotoivotus – hallituksen pj. Ville Hassinen 

Yhteislaulu  
Lounas 

 
12.00 Sukukokous 
  

Sääntömääräiset asiat 
 Hallituksen valitseminen 
 Seuran kunniajäsenen kutsuminen 
 Ehdotuksia sukutapaamispaikoiksi 
 
13.00 Sukujuhla 
  

Hassisten sukukirjan jatko-osan esittely – Paavo Hassi-
nen 

DNA-tutkimuksen esittely – Tuulikki Hassinen-Ali- 
Azzani 

 Sukukirjan lisäosan julkaiseminen 
 Sukuseuran tuotteiden myyntipöytä 
 
14.30 Honkavaaran perinnepihan opastettu esittely 
 
15.00 Perinnepihan tsasounan esittely 


