
JÄSENKIRJE 2.3.2018 
 
 
Talvinen tervehdys Sinulle sukuseuran jäsen. Tulevana kesänä tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä hetkes-
tä, jolloin Hassisen sukuseura ry perustettiin. Enon pitäjässä Ravintola Enonveneessä pidettiin 
30.7.1988 sukuseuran perustava kokous, jossa Hassiset päättivät vahvistaa sukuyhteyttä. Tärkeim-
mäksi asiaksi on kolmen vuosikymmenen aikana noussut suvun juurten selvittäminen. 
 
Kolmaskymmenes toimintavuosi on juhlan arvoinen vuosi. Kesän sukukokous ja sukujuhla järjeste-
tään siksi perustamispaikkakunnalla Enossa. Yhteiseen juhlaan kokoonnumme Palvelutalo Kotiran-
nassa lauantaina 28.7.2018. Laita tuo päivä jo kalenteriin ja varaa käyttöösi koko päivä, sillä yhteistä 
puuhaa on aamupäivästä iltaan saakka. Juhlatoimikunta on jo rakentanut juhlan rungon. Kannattaa 
tulla mukaan paikalle näkemään ja kokemaan. Sukukirjan lisäosan tarkistus saadaan päätökseen ke-
väällä ja julkaiseminen tehdään sukujuhlassa. Sukulehden juhlanumero julkaistaan yhtälailla. Tarjolla 
on kiinnostavaa ohjelmaa, tietoa uudenlaisesta sukututkimuksesta ja suvun historiaa rikkaalla tavalla. 
Juhlan ohjelmasta tiedotamme kevään aikana. 
 
Sukukirjan lisäosaa on vielä mahdollista täydentää kuvilla. Mikäli sinulla on lisäosan henkilöihin liit-
tyviä kuvia, niin voit toimittaa ne postitse hallituksen puheenjohtajalle osoitteeseen Ville Hassinen, 
Leppäkaarteentie 18 A 2, 71850 Leppäkaarre. Liitä mukaan tiedot kuvan henkilöistä, tieto paikasta ja 
mahdollinen päivämäärä, sekä kuvaan liittyvän taulun numero. Skannaamme kuvan digitaaliseksi ja 
toimitamme kuvat sitten takaisin lähettäjälle. Liitä mukaan kotiosoitteesi. Voit myös itse skannata 
kuvan ja lähettää sen sähköisesti sukuseuran sähköpostiin osoitteeseen hassi-
nen@hassisensukuseura.fi. Muistathan pyytää kuvan julkaisemiseen luvan kuvassa olevilta keskuu-
dessamme eläviltä henkilöiltä. Toimittakaa kuvat huhtikuun alkuun mennessä. 
 
Ari Kolehmaisen DNA-pohjaiseen sukututkimukseen tarvitaan vapaaehtoisia. Nyt olisi tärkeää saada 
eri sukuhaaran edustajia, etenkin Luhtapohjan ja Sarvingin sukuhaarojen edustajilta. Näytteenantajan 
pitää edustaa suoraan suvun miespuolista isälinjaa. Hallitus auttaa tarvittaessa näytepakkauksen tilaa-
misessa. Sukuseura kustantaa Ari Kolehmaisen tutkimuksen, mutta DNA-testi on omakustanteinen. 
Tarvittavan 67 markkerin testin hinta on 199 Yhdysvaltain dollaria plus toimituskulut noin 13 dolla-
ria, tämän hetken valuuttakurssin mukaan yhteensä vajaa 180 €. DNA-testin voi tilata seuraavasta 
verkko-osoitteesta: 
 
https://www.familytreedna.com/group-join.aspx?group=Finland&vGroup=Finland 
 
Jos haluat vastaanottaa jäsenkirjeen sähköisesti vastaisuudessa, lähetä siitä tieto sukuseuran sähköpos-
tiin. Sen jälkeen saat kirjeet omaan sähköpostiisi luettavaksi. Samalla myös ilmoita nimesi ja osoite-
tietosi, jotta pystymme liittämään tiedon oikeaan henkilöön, sillä seuran jäsenistössä on samannimisiä 
henkilöitä. 
 
Kiitos, että olet huolehtinut jäsenmaksusta. Pari vuotta sitten korotetun jäsenmaksun avulla voimme 
nyt huolehtia sukukirjan lisäosan painamisesta. Jäsenmaksuksi vuosikokouksessa on päätetty 10 €. 
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