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Hassisen sukuseura ry:n sukujuhla Kontiolahden kotiseututalossa
21.7.2013
Hassisen sukuseura ry on perustettu 30.7.1988 Enossa. Sukuseura on saavuttanut
neljännesvuosisadan mittaisen eliniän.Vuoden 2013 sukujuhla ja sukukokous
pidettiin Kontiolahden kotiseutukeskuksessa sunnuntaina 21.7.2013. Kontiolahdella
sukuseura kokoontui nyt kolmatta kertaa. Aiemmat sukukokoukset tässä pitäjässä
on pidetty kesällä 1999 Kulhon ala-asteen koulussa ja 2008 Kiertotien kievarissa.

Kotiseutukeskus on historiaa ja perinteitä huokuva pihapiiri. Pihapiiriin kuuluu päärakennus, navetta
ja muita talousrakennuksia. Päärakennus on tyypillinen pohjoiskarjalainen talonpoikaisrakennus, joka
on siirretty nykyiselle paikalleen. Kivinavetta on rakennettu mahdollisesti 1880-luvulla. Se on
sisustettu kokous- ja juhlapaikaksi. Kotiseutukeskusta ylläpitää Kontiolahti-seura ry.
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Opetusneuvos Ritva Ahvenainen esitteli Kontiolahden historiaa kotiseutukeskuksen rakennuksiin ja
elämään sovitettuna. Ritva Ahvenaisen kuvaaman tehtävänjaon mukaan tuvasta löytyivät paikat ja
roolit isäntäväen lisäksi isäntärengille ja isäntäpiialle, karjakolle, rengeille ja piioille ja joutomiehille.
Tuvan seiniltä löytyy nikkarin työkaluja, joilla tehtiin talossa tarvittavat ajopelit ja työvälineet.
Toukotyöt ja sadonkorjuu määrittelivät vuoden kierron tarkasti; Mikkelinpäivänä ovat akat pirtissä ja
nauriit kuopassa eli syyskuun loppuun mennessä piti sadon olla korjattuna. Hirsitalon kamarin
huonekalut, seinien tapetit ja esineet kuvaavat talon varallisuustasoa. Opetusneuvoksen esitys oli
havainnollinen katsaus talonpoikaisesta elämästä 1800-luvulta 1900-luvun alkuun, elämänpiirin
laajentumisesta ja muuttumisesta kauppojen ja teollisuuden ja uusien ammattien ja koululaitoksen
mukana. Sukuseura eläytyi esityksen ja ruokailun ja kahvitarjoilun aikana vauraan talon elämään.
Sukuseura osoitti Ritva Ahvenaiselle kiitokset upeasta esityksestä ja upeasta työstä kotiseutuhistorian
tallentamisessa ja jakamisessa.
Sukuseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja Ville Hassinen oli
juhlapäivänä rippikoululeirillä. Ville Hassisen tervehdyksen ja
juhlapuheen esitti Paavo Hassinen.
Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani esitti v. 1988 televisiossa esitetyn
tallenteen Tyrjänsaaressa Partiilan vaaralla asuneen Hassisten
kolmen sisaruksen Sylvin, Hannan ja Helvin elämästä. Heistä
viimeinen Helvi Hassinen siirtyi tästä ajasta iäisyyteen joulukuussa
2012 91 vuoden iässä. Video on koskettava katsaus reippaitten
ikäihmisten arkipäivän askareista ja aherruksesta omassa
pihapiirissä ja omassa olossa. Tallenne on hyvä esimerkki
jälkipolville säilyvää Hassisten sukuhistoriaa.
Tauno Hassinen muisteli sukuseuran perustamiseen liittyviä
tapahtumia. Tauno oli ollut 1980-luvulla metsätöissä Matti ja
Ensio Hassisen palstoilla Enossa. Hakkuutyön päätyttyä syntyi
saunassa keskustelua järjestäytyneemmästä toiminnasta suvun
hyväksi. Nämä ovat olleet niitä alustavia keskusteluita, joiden pohjalta sukuseuraa on ryhdytty
aikanaan puuhaamaan.
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Matti Hassinen kaivoi muististaan Eino Leinon kirjoittaman runon ”Se
kuitenkin liikkuu”. Matin esitys ja peräti 66 säettä ja 6 säkeistöä pitkän
runon sanoma saivat yleisön hiljentymään. Hämmästyttävä saavutus sekä
runoilijalta että runon esittäjältä.
Hellen Männistö verrytti yleisön
liikkumaan ja jumppaamaan. Hellen
esitti oman runonsa, jossa on vahvaa
tulkintaa oikeasta elämänotteesta; ”pois
on nyt kiire ja paine, tärkeää on elää
mainen aie”. Runossa oli elämänohjeita
kaikille.

Matti Hassinen toimi sukukokouksen puheenjohtajana ja
Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani sihteerinä. Sukukokous
hyväksyi toimintakertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2012 Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2013 ja nimitti erovuoroiset
hallituksen jäsenet Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani, Kalle
Hassinen ja Paavo Hassinen uudelleen seuraavaksi kolmen
vuoden toimikaudeksi 2013-16. Kokous valitsi uudeksi
toiminnantarkastajaksi
Anna-Liisa
Nuolivirran.
Kokouksessa keskusteltiin sukukirjan täydentämisestä ja
yhteydenpidon kehittämisestä. Sukuseura kiittää Matti
Hassista ja Tuulikki Hassinen-Ali-Azzania sukukokouksen
täsmällisestä ja tarmokkaasta vetämisestä.
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Greta Hassinen ja Jaana Hassinen huolehtivat sukuseuran tilaisuuden lipuista ja muista käytännön
järjestelyistä. Kari Hassinen huolehti kirjojen ja viirien myynnistä. Heimo Hassinen sai yleisön
laulamaan nuotilleen.

Ruokailu tapahtui pirtissä
kuten talon aktiivisen
elämän aikana aikoinaan.
Kahvit juotiin ja
kuulumiset vaihdettiin
herrasväen tapaan
kamarissa.

