
Pasasten sukujuhla 16.7.2022 Pieksämäellä 
 

Pasasten seitsemäs sukutapaaminen on lauantaina 16.7.2022 Pieksämäellä Kulttuurikeskus Poleenin 
tiloissa, osoitteessa Savontie 13, 76100 Pieksämäki. 

 

 

Ennakkoilmoittautuminen 

Sukutapaamiseen ilmoittaudutaan ennakkoon. Ilmoittautua voi heti tämän kirjeen saatuaan tai viimeistään 
maanantaina 27.6.2022 oheisella ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautua voi myös sukuseuran kotisivuilla 
(www.pasastensukuseura.fi) olevaa ilmoittautumislomaketta käyttäen.  

 
Osallistumismaksut ovat seuraavat: 

- Aikuiset  35,- EUR 
- Lapset 4–12 v  12,- EUR 
- Lapset 0–4 v  ei maksua 
 

Osallistumismaksu maksetaan sukuseuran tilille 30.6.2022 mennessä, tilinumero FI93 5520 0120 0324 95. 
Sukuseuran jäseniä pyydetään käyttämään maksun yhteydessä tämän kirjeen osoitetarran toisella rivillä 
olevaa numeroa viitenumerona ilman viestikentän merkintöjä – muita pyydetään laittamaan maksun 
viestikenttään ilmoittautujan nimi ja postiosoite. Edellä mainituilla tiedoilla ilmoittautumiset ja tilille tulleet 
maksut voidaan yhdistää toisiinsa. 

 
Kulkuyhteydet 

Juhlapaikalle saapuminen on helppoa omalla autolla. Junat ja linja-autot pysähtyvät Pieksämäen 
rautatieaseman matkakeskuksessa, josta kulttuurikeskus Poleeniin on noin 750 m. Jyväskylästä matkaa 
kokouspaikalle on noin 85 km, Nilsiästä noin 147 km, Kuopiosta noin 93 km, Viitasaarelta noin 141 km ja 
Savonlinnasta noin 123 km. 
 
Oheisen Pieksämäen kartan oikeassa laidassa Asemakadulla näkyy Matkakeskus ja kulttuurikeskus Poleeni 
sijaitsee melko keskellä, osoitteessa Savontie 13. Sukujuhlan vieraiden käytössä on kolme parkkipaikkaa, 
jotka on merkattu punaisella P-kirjaimella. Aivan Poleenin vieressä oleva parkkipaikka on varattu lähinnä 
liikuntarajoitteisille. Sisäänkäynti kulttuurikeskukseen on Sairaalantien puolelta. 
 

 

 



 

Ilmoittautuminen juhlapaikalla 

 

Ilmoittautuminen Kulttuurikeskus Poleenissa alkaa klo 10:00 ja jatkuu klo 12:00 saakka. Ilmoittautumisen 

yhteydessä todetaan tulijat osallistujalistalta ja tarkastetaan osallistumismaksu. Tämän kirjeen voi ottaa 

mukaan sukujuhlan ja sukukokouksen seuraamista varten. 

 

Sukujuhlapaikalla Poleenin aulan sukututkimuspisteellä: 

• Voit ilmoittautua Pasasten sukuseura ry:n jäseneksi. 

• Voit antaa tarkkoja sukutietojasi julkaistavaksi Pasasen suku II-osan korjaus- ja 

täydennysvihkosessa. 

• Voit selvittää omien esivanhempiesi nimi- ja syntymä tiedoilla yhteyttäsi Pasasen sukuun. 

• Voit katsella emeritusprofessori Seppo Pasasen videoesitystä Oman DNA määrittäminen. 

• Sukukirjat ovat ostettavissa erikoisalennuksella vain sukujuhlapäivänä, ilman toimituskuluja. 

o Pasasen suku I-osa, 568 sivua, 30 euroa.  

o Pasasen suku II osa, kahtena niteenä, 1269 sivua, 75 euroa.  

o Molemmat osat yhteensä, 1837 sivua, 100 euroa. 

• Voit ostaa myös muita sukutuotteita.  

o Pasasten sukuviiri 4,3 metriä, 79 euroa ja Pasasten sukuviiri 3,0 metriä, 69 euroa.  

o Sukuvaakuna-pöytästandaari, korkeus jalustoineen 45 cm, 61 euroa.  

o Kahvi-/teemuki, jossa sukuvaakuna, 2,5 dl, 12 euroa.  

o Vaakunasta muotoiltu sukupinssi 12x12 mm, 2 euroa. 

• Voit ostaa myös arpoja, joiden tuotto menee sukuseuran hyväksi. Palkintona on hallituksen jäsenen 

Reijo Pasasen maalauksia. 

Ostokset vain käteisellä, pankkikortin lukijaa ei ole käytössämme. Mobiilimaksu (MobilePay/Pivo) 

onnistunee tarvittaessa kierrättämällä maksu myyjän tilin kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1 Kulttuurikeskus Poleeni 



 

Oheisohjelma ennen sukujuhlaa klo 10 – 13 

• Poleenin näyttelytilassa voi käydä tutustumassa muotitaiteilija Jukka Rintalan Elämän juhla -
näyttelyyn. Samoin Poleenin kirjastossa voi tutustua luontokuvaaja Pasi Lensun Järvien salaisuudet -
valokuvanäyttelyyn. Tarkemmat tiedot:  http://www.poleeni.fi/ 

• Pieksämäki-Seuran puheenjohtaja Asko Hankilanoja toimii oppaana klo 11 ja 12 alkavilla kierroksilla, 
joilla voit tutustua Kulttuurikeskus Poleeniin, kaupungin kotiseutuarkistoon, kotiseutunäyttelyyn 
vanhoine esineineen ja kirjaston vitriinissä olevaan Naarajärveltä löytyneeseen 6000 vuotta vanhaan 
kampakeraamiseen saviruukkuun. 

• Voit myös tutustua kulttuurikeskuksen tiloihin omaan tahtiin, niiltä osin kuin tilat ovat yleisölle auki. 
 

Ruokailu 

Ravintola Nuapurin valmistama seisova pöytä on tarjolla kulttuurikeskuksen aulassa klo 10:45 – 12:45. 
Ruokailla voi omaan tahtiin. Samassa paikassa nautitaan kakkukahvit sukukokouksen jälkeen. Kaikki ruuat 
ovat laktoosittomia, mutta kerro mahdolliset muut erikoisruokavaliotarpeet ilmoittautumisen yhteydessä, 
jotta kahvion yrittäjä voi varautua niihin.  
 

Menu 

Viherversosalaattia leipäjuustolla villiyrtein 
Talon metsäsienisalaatti 
Marinoitu raastesalaatti 

Mustaherukkasilli 
*** 

Lihapullat italialaisessa tomaattikastikkeessa 
Kermaperunat tai kauden tilli-voiperunat 

Paahdetut uunijuurekset 
*** 

Leivät & levitteet 
Marjamehu & vesi 

*** 
Marjaisa kermatäytekakku 

Kahvi/Tee 
 

 

Majoitus 

Sukuseuran puolesta ei tällä kertaa varata huoneita ennakkoon. Pieksämäen tunnettu hotelli Savonsolmu ei 
ole ollut käytössä enää pariin vuoteen. Kesän vilkkaimpana aikana Pieksämäen pienet majoituskohteet 
voivat olla helposti varattuja, siksi oma varaus kannattaa tehdä sukujuhlan ajaksi mahdollisimman aikaisin. 
Olemme olleet sukuseuran taholta yhteydessä seuraaviin Pieksämäen kaupunkialueen majoituskohteisiin: 

• Wanhan neuvolan majatalo, Selkiöntie 24, 76100 Pieksämäki, puh. 045 189 0710 
       http://www.wanhanneuvolanmajatalo.fi 

• Ysimajat, Uistinkuja 6, 76150 Pieksämäki, puh. 050 518 7640. Tämä kohde oli jo sukujuhlan 

viikonloppuna varattu, mutta peruutuspaikkoja luultavasti on.  

Kesäkuussa Poleenin läheisyyteen avataan Ysihotelli-niminen hotelli, jonka yhteystiedot eivät kutsukirjettä 

tehdessä olleet vielä saatavilla. Tiedot päivittynevät mm. Pieksämäen kaupungin sivuille: 

https://www.visitpieksamaki.fi/majoitus/majoitusliikkeet/ 

 

http://www.poleeni.fi/
http://www.wanhanneuvolanmajatalo.fi/
http://www.wanhanneuvolanmajatalo.fi/
https://www.visitpieksamaki.fi/majoitus/majoitusliikkeet/


Sukujuhlan ohjelma 

• Alkusoitto pianolla (Sirpa Huuskonen) 

• Tervehdyssanat (Pekka Pasanen) 

• Palkitseminen 

• Juhlapuhe, Pasasen suvun käsityöläiset (Merja Uotila) 

• Yhteislaulua (Sirpa Huuskonen ja yleisö) 

• Seppelpartio lähtee Vanhan kirkon kirkkopuiston sankaripatsaalle                                           

• Millaista oli työskennellä Afganistanin hallituksen palveluksessa (Kaija Pasanen)  

• Pieksämäki-Seuran tervehdys (Asko Hankilanoja)                                                                   

• Vapaa sana, jonka aikana halukkaat voivat esittää terveisiään Pasasista ja Pasasille 

-- tauko, noin 20 minuuttia -- 

• Sukukokous 

Varsinainen sukukokous 

Varsinainen sukukokous alkaa noin klo 15.30. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n määräämät asiat, 
kuten hallituksen ja muiden luottamishenkilöiden valinta sekä esityslistassa mainitut kohdat. Hallituksessa 
on tapahtumassa pientä verenvaihtoa, joten hallituksen jäsenyydestä kiinnostuneilta toivotaan 
yhteydenottoa puheenjohtajaan (puh. 050 598 7590) hyvissä ajoin ennen kokousta. 
 
Pasasten sukuseura ry:n varsinainen sukukokous 
16.7.2022 noin klo 15:30 

Kulttuurikeskus Poleeni, Pieksämäki 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta 
4. Kahden ääntenlaskijan valinta 
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
6. Tilinpäätökset, jotka sisältävät tuloslaskelmat, taseet ja toimintakertomukset sekä 

toiminnantarkastajien lausunnot vuosilta 2017–2021 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä vuotuisen jäsenmaksun määrääminen 

vuosille 2022–2024 
9. Päätetään lainavaltuuksien myöntämisestä sukuseuran hallitukselle sukukirjojen väliaikaista 

rahoitusta varten tarvittaessa 
10. Päätetään kunniajäsenyydestä sukuseuran keskeiselle vaikuttajalle ja sukukirjatoimikunnan 

puheenjohtajalle, tamperelaiselle Matti Pasaselle 

11. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja viiden muun jäsenen valinta 
12. Valitaan toiminnan tarkastajat, sekä heille varajäsenet 
13. Kokouksen päättäminen 

 
Kokouskahvit 

Varsinaisen sukukokouksen päätyttyä nautimme kakkukahvit Poleenin aulassa ja jatkamme vapaata 
seurustelua. 



Ilmoittautumislomake Pasasten sukujuhlaan 2022 

 

Pasasten sukujuhla ja sukukokous pidetään Pieksämäellä kulttuurikeskus Poleenissa (Savontie 13) lauantaina 
16.7.2022. Ilmoittautuminen 27.6.2022 mennessä. 

Ilmoittaudun / ilmoittaudumme Pasasten sukujuhlaan:  
(merkitkää osallistuvien henkilöiden lukumäärä ja yhteissummat sekä laskekaa saadut summat yhteen)  

aikuiset       ____  henkeä  x  35 euroa =  ______  euroa 
lapset 4–12 v. ____ henkeä  x  12 euroa =  ______  euroa 
lapset alle 4 v. ____ henkeä   (ei maksua) 

    Edelliset yhteensä (maksetaan sukuseuran tilille)   ______  euroa 

 
Erityisruokavaliotoiveet: 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Yhteystiedot: 

 

Nimi  _______________________________________________________________ 

Postiosoite _______________________________________________________________ 

Postitoimipaikka _______________________________________________________________ 

Puhelinnumero  _______________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite _______________________________________________________________    

 

Ilmoittautumislomake palautetaan viimeistään 27.6.2022 mennessä osoitteella:  
 
Pasasten sukuseura ry, c/o Jukka Pasanen, Hernekuja 1 B 22, 01300 Vantaa 
 
Osallistumismaksu maksetaan viimeistään 30.6.2022 Pasasten sukuseura ry:n tilille (Keski-Suomen 
Osuuspankki, tilinumero: FI93 5520 0120 0324 95, BIC: OKOYFIHH).  
 
Sukuseuran jäseniä pyydetään käyttämään maksun yhteydessä tämän kirjeen osoitetarran toisella rivillä 
olevaa numeroa viitenumerona ilman viestikentän merkintöjä. Muita ilmoittautuneita pyydetään laittamaan 
maksun viestikenttään ilmoittautujan nimi ja postiosoite. Edellä mainituilla tiedoilla ilmoittautumiset ja tilille 
tulleet maksut voidaan yhdistää toisiinsa. 
 

 


