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Hassisen sukuseuran sukujuhla Lomakeskus Huhmarissa 25.7.2015

Hassisen sukuseuran 27 sukujuhla ja sukukokous järjestettiin lauantaina 25.7.2015 Lomakeskus
Huhmarissa Polvijärvellä. Mukaan juhlaan saapui 29 henkilöä. Heistä ainakin yksi oli Polvijärveltä, kolme henkilöä peräti Lontoosta saakka. Sukuseuran sukujuhlia on järjestetty eri puolilla
Pohjois-Karjalaa. Tämä sukujuhla oli sukuseuran historian ensimmäinen juhla Polvijärvellä.

Ravintolapäällikkö Hannu Launonen esitteli osanottajille laajasti Lomakeskusta ja Polvijärven
pitäjää. Polvijärven aluetta ehkä voimakkaimmin on muovannut puolivahingossa vuonna 1859
tapahtunut Höytiäisen pinnan 9.6 metrinen lasku, joka pienensi kolmanneksella järven pinta-alaa
mutta vastineeksi toi rannoille lisää viljeltävää maata. Polvijärven kunnassa asuu nykyään 4500
henkilöä. Kylylahdessa kaivoksessa louhitaan useita jalometalleja sisältävää malmikiveä.
Pienteollisuus, matkailu ja maanviljely tuovat työtä Polvijärven alueelle.
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Lomakeskus Huhmari sijaitsee luonnonkauniissa paikassa Höytiäisen järven länsirannalla.
Lomakeskuksen vieressä nouseva Huhmarisvaara avaa avaran näkymän Höytiäiselle. Paikkaa on
verrattu Kolin päältä avautuvaan kareliaaniseen maisemaan. Lomakeskus tarjoaa monipuolisia
loma-, kokous- ja ravintolapalveluita. Keskuksesta lähtevä polkuverkosto ohjaa kulkijaa
Huhmarisvaaran luonnonsuojelualueella vaaran kylkeä ja Höytiäisen rantaa pitkin.
Sukuseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja Ville Hassinen oli sukutapahtuman aikaan papin
ammattinsa vaatimassa virantoimituksessa. Villen tervehdyksen sukujuhlaan toi Paavo Hassinen.
Juhlan alussa muistettiin vuoden 2014 sukujuhlan jälkeen poisnukkuneita kuutta sukuseuran jäsentä
Edvin Hassinen Joensuusta, Kerttu Humalajärvi Joensuusta, Antero Hassinen Enosta, Toini
Hassinen Kontiolahdelta, Annikki Tanskanen Joensuusta ja Ilona Hassinen Tohmajärveltä. Heistä
Edvin Hassinen, Kerttu Humalajärvi ja Antero Hassinen ovat sukuseuran perustajajäseniä.
Sukujuhlan teemana oli sukututkimus. Sukututkija ja
opettaja Tuula Kiiski kuvasi sukuseuralle sukututkimuksen muuttumista viimeisten vuosikymmenien
aikana. Hassisten sukukirjan rakentamisen aikaan tiedot
haettiin manuaalisesti arkistoista ja kirkonkirjoista. Näitä
tietolähteitä voidaan nykyään tutkia verkon kautta
digitaalisessa muodossa. Sukututkija on siten siirtynyt
virastosta kotitietokoneen ääreen. Tuula Kiiski kertoi
sukututkijan haasteita. Tutkijan pitää ymmärtää menneen
ajan sääty-yhteiskunnan rakennetta ja asiakirjojen
laatimisperiaatteita. 1800-luvulle saakka ruotsin kielellä
kirjoitetut asiakirjat vaativat laatimisajan sanaston ja
lyhenteiden taitamista. Käsialatkin vaihtelevat. Sodat,
tulipalot ja muut onnettomuudet ovat tuhonneet
kirkonkirjoja ja maakirjoja ja muita rekistereitä erityisesti
itä-Suomessa. Esimerkkinä nykyisistä mahdolisuuksista,
etsimme maailmanlaajuisen Family search –tietokannan
avulla maailmalta löytyvien Hassisten jälkiä. Löytyyhän
meitä. Sukunimi Hassinen toi 8.7 miljoonaa osumaa.
Sukuseuran hallitus on vuoden ajan koonnut jäseniltä
saatuja selvityksiä, jotka täydentävät vuonna 1998
julkaistun sukukirjan tietoja. Kari Hassinen on koodannut
saadut tiedot sukujutut-ohjelmalla. Tähän mennessä on
saatu sukukirjan eri tauluihin liittyvän noin 300 uuden henkilön tiedot. Lisäksi on tullut korjauksia
aikaisempiin tietoihin.
Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani kertoi hallituksen ajatuksia uudesta sukujulkaisusta. Sukutaulujen
lisäksi mukaan yritetään saada kuvia ja kertomuksia. Hallitus ottaa vastaan uusia tietoja kuluvan
vuoden loppuun saakka. Ensi vuoden sukujuhlaan hallitus yrittää tuoda valmiin ehdotuksen
sukukirjaa täydentävästä uudesta sukujulkaisusta.
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Matti Hassinen
lausui Eino Leinon
Hymyilevästä
apollosta
Aurinkolaulun
(1986). Matin
uskomattomasta
muistista kumpuava
runoilijan ajaton
sanoma puhuttelee
vahvasti
nykyaikana niin
kuin se on tehnyt jo
sata vuotta tähän
saakka;
Miks emme me kaikki yhtyä vois?
Ja yksi jos murtuis, muut tukena ois.
Oi, ihmiset toistanne suvaitkaa!
Niin suuri, suuri on maa.

Sukujuhlassa on tapana laulaa yhdessä. Urho
Hassinen laulatti taitavasti juhlan osanottajista
koostunutta Hassisten sekakuoroa. Karjalan
kunnailla ja Karjalaisten laulu helisivät herkästi
Lomakeskuksen auditoriossa.
Sukujuhlan jälkeen pidettiin sääntömääräinen
sukukokous. Kokouksen puheenjohtajana toimi
Keijo Hassinen ja sihteerinä Tuulikki Hassinen-AliAzzani. Sukukokouksessa valittiin hallituksen
jäseniksi uudelleen Ville Hassinen ja Kari Hassinen.
Pirkko Kolehmaisen tilalle hallitukseen uudeksi
jäseneksi valittiin Valma Väisänen.
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Sukujuhla aloitettiin aamukahvilla ja päätettiin herkullisella lounalla Lomakeskuksen ravintolassa.

Lounaan jälkeen paikalla olleet uuden hallituksen jäsenet tekivät sukukokouksen päätöksistä
toimenpideohjelman. Hallituksen jäsenet vasemmalta lukien Valma Väisänen, Tuulikki HassinenAli-Azzani, Kalle Hassinen, Paavo Hassinen ja Jaana Hassinen.

