Määttästen sukuseura ry

Määttästen sukuseura ry
Kutsu Sinulle ja perheellesi sukukokoukseen
lauantaina 29.6.2019 Forssassa (Hotelli Scandic - Hämeentie 7, Forssa)
Kutsumme kaikki sukumme jäsenet sukukokoukseen Forssaan.
Ohjelmassa:
10.30
11.00
12.00
13.00

Sukuneuvoston kokous - Hotelli Scandic
Forssan historiakävely – alkaen Forssan museolta (Kehräämöalue)
Sukututkimus – Hotelli Scandic
Sukulounas – Villa / Hotelli Scandic
Sukukokous
Juontajana Hannu Määttänen (Salo)
Tervetulosanat Hannu Määttänen (Helsinki)
Juhlapuhe – dokumentaristi, kirjailija Arvo Tuominen
Musiikista vastaavat: Kalle ja Konsta Lepola

14.00

Tulevaisuuskatsaus – sana on vapaa

Tervetuloa kaikki suvun jäsenet – kaikki Määttäset ja jälkeläisensä!
Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maattassuku.fi/ - viimeistään 17.6.2019
Osallistumismaksu: Sukuseuran jäsenet: 20 €, muut 30 €. Alle 18-vuotiaat 10 / 15 €.
Maksut tilille:
FI91 5410 0220 2725 80
Määttästen Sukuseura ry

Liikenneyhteydet:
Forssan linja-autoasemalta Scandic Forssaan on kävelymatka alle 300 metriä.

Määttästen sukuseura ry

Omalla autolla tuleville on parkkipaikkoja Kehräämöalueella ja hotelli Scandicin parkkihallissa.
Dokumentaristi ja kirjailija Arvo Tuominen tarinoi uusimman
kirjansa teemoista.
Tuomisen Karjala-aiheisia dokumentteja löytyy YLE-Areenasta:
Kannaksen kierros, Viipurin henki ja Tarunhohtoinen Viena.

Arvo Tuomisen kirja ”KARJALA –
KOKO TARINA” valittiin vuoden
2018 vuoden Karjala-kirjaksi.

Sukukokouksessa myös tietoja sukututkimuksesta ja Kanneljärvestä
ennen ja nyt. Kuvassa sukuseuran hallituksen jäsenet.

Sukuseuran vaakuna

Muusikkoveljekset Konsta ja Kalle Lepola Forssasta.

Forssan Kehräämöalue

Määttästen sukuseura ry

Forssa:
Nykyisen Forssan kaupungin alue on suurimman osan historiastaan ollut vain joukko Tammelan pitäjään
kuuluneita kyliä.
Forssan kehitys teollisuustaajamaksi alkoi, kun ruotsalainen tehtailija Axel Wilhelm Wahren perusti vuonna
1847 Loimijoen varrelle, Kuhalankosken partaalle kehräämön ja myöhemmin kutomon, jotka myöhemmin
yhdistettiin samaan yhtiöön. Wahrenin perustaman yhtiön nimi oli aluksi Forssa-osakeyhtiö, ja tästä ruotsin
kielen koskea tarkoittavasta sanasta fors muodostui tehdasyhdyskunnan nimeksi Forssa.
Kutomon jälkeen rakennettiin värjäämö ja viimeistämö. Forssan teollisuus laajeni konepajan, höyrysahan ja
tiilitehtaan rakentamisen myötä. Forssa oli monissa asioissa edistyksellinen paikkakunta, ja sinne saatiin
puhelin toisena paikkakuntana Suomessa. Tavoitteenaan Wahrenilla oli luoda esimerkillinen
tehdasyhdyskunta, joten hän rakennutti asuntoja työväelle, perusti tehtaan lapsille koulun ja myös kirjasto
perustettiin.
Vuonna 1909 Forssassa todettiin asuvan noin 7 500 asukasta neljän neliökilometrin suuruisella
tehdasalueella. Jos Forssan taajama olisi ollut tuolloin kaupunki, niin se olisi ollut Suomen silloisten 38
kaupungin joukossa kymmenenneksi suurin. Ulkonaisesti Forssa ei kuitenkaan täyttänyt kaupungeille
ominaisia tunnusmerkkejä, joten siitä ei muodostettu omaa kaupunkiaan. Itsenäisenä kuntana Forssa syntyi
vasta vuonna 1923, kun se irrotettiin Tammelan kunnasta omaksi kauppalakseen. Kaupunginoikeudet
Forssa sai vuonna 1964.
Määttästen sukuseura ry
Yhdistyksen nimi on Määttästen Sukuseura ry, kotipaikka Salo ja toimialue koko maa.
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii
•
•
•
•

Järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita toimintaan soveltuvaa
Keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta, sekä saattamaan sitä jäsentensä tietoon.
Harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa
Pitämään luetteloa suvun jäsenistä

Samana viikonloppuna Forssassa:
www.musicakaleviaho.fi/kalevi-aho

