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Hassisen sukuseuran sukujuhla Maukkulan Mustikkamäellä 30.7.2016
Hassisen sukuseuran 28. sukujuhla ja sukukokous järjestettiin heinäkuun viimeisenä lauantaina
2016 Ilomantsin Maukkulan Mustikkamäellä. Tapahtuma aloitettiin tällä kertaa vasta
puolenpäivän aikaan klo 12. Ensimmäiset osanottajat saapuivat paikalle hyvissä ajoin,
aikaisempien sukujuhlien aikataulua noudattaen. Tästä syntyi heti alkuun mukava seurusteluhetki
ja tutustumistilaisuus osanottajien kesken. Mustikkamäellä on aiemmin toiminut Maukkulan
koulu. Koulun lakkauttamisen jälkeen rakennukset ja ympäristö on muuttunut matkailualan
yritykseksi, joka tarjoaa kokous- ja yöpymispalveluita, pitopalvelua ja leipomotuotteita.

Maukkulassa järjestetty sukujuhla oli sukuseuran yhdeksäs juhla Ilomantsin pitäjän alueella.
Sukuseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja Ville Hassinen toivotti osanottajat tervetulleiksi
tilaisuuteen. Mustikkamäen emäntä Anita Timonen esitteli yrityksen palveluita ja elämää
Mustikkamäellä. Juhlan alussa nautimme Mustikkamäen maittavan lounaan. Mukana sukujuhlassa
oli yhteensä 37 henkilöä.
Aiempien vuosien tapaan kunnioitimme hetken hiljaisuudella vuoden aikana poisnukkuneiden
sukuseuran jäsenten muistoa. He ovat Ilona Hassinen Tohmajärveltä, Leino Hassinen Tammelasta ja
Jyri Tapio Hassinen Lappeenrannasta.
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Sukujuhlan asiateemana oli sukututkimus ja sukutietojen täydentäminen sukukirjan jatko-osaan.
Sukututkimusteemaa avaamaan oli kutsuttu Anneli Turunen, joka esitteli geni-sukututkimusympäristöä (www.geni.com). Genissä on avoinna useita suomalaisia hankkeita, joista laajimpia
tällä hetkellä ovat Suojärvi- ja Kainuu-projektit. Projekteissa kootaan yhteistä sukupuuta tuhansien
rakentajien avulla. Kirjaamisessa noudatetaan sukututkimusseuran käytännesääntöjä.
Sukujuhlassa on tapana laulaa yhdessä karjalaisia lauluja. Esilaulajana ja kuoronjohtajana toimi
Urho Hassinen. Hassisen sekakuoro soi kauniisti esiin Karjalan kunnaat ja Karjalaisten laulun.
Matti Hassinen on aiemmista juhlista tunnettu pitkien säkeiden lausuja. Matti lausui V.A. Koskenniemen kirjoittaman Syysilta metsässä ja Mirjami Lähteenkorvan kirjoittaman Vihreä oksa. Matin
uskomaton muisti herätti ihailua ja runojen sanoma puhutteli vahvasti yleisöä tälläkin kertaa.

Kari Hassinen esitteli sukukirjan lisäosan sisältöä. Lisäosassa henkilötiedot esitetään sukutauluissa
sukukirjan tapaan, sukukirjan numerointiin viitaten ja sitä jatkaen. Lisäosaan otetaan edelleen
mukaan uusia tietoja, joiden toimittamisen määräaikaa jatkettiin kuluvan vuoden lokakuun
loppuun asti. Tämän jälkeen lisäosa taitetaan ja painetaan kovakantisena laitoksena.
Sukuseuran sukukokouksen puheenjohtajana toimi Eila Hassinen ja kokouksen sihteerin tehtävät
hoiti seuran sihteeri Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani. Sukukokouksessa puhuttiin sukuseuran 30.
vuotisjuhlasta, joka tulee vastaan kahden vuoden päässä. Ensi vuoden sukujuhlapaikkaa haetaan
Tohmajärveltä.
Vuosittain järjestettävää sukujuhlaa pidettiin liian raskaana. Hallituksen tehtäväksi annettiin niiden
muutosten selvittäminen, jotka joka toinen vuosi järjestettävä sukujuhla tuo tullessaan. Juhlavälin
jatkaminen vaatii muutoksia sukuseuran sääntöihin. Sukukokouksessa pohdittiin työnjakoa
hallituksen jäsenten välillä, hallitustyökuorman jakamiseksi tasaisesti hallituksen jäsenten kesken.
Sukuseuran hallituksen erovuoroiset jäsenet Tuulikki, Kalle ja Paavo valittiin uudelleen
hallitukseen seuraavalle kolmevuotiskaudelle.
Sukukokouksen jälkeen vapaamuotoisen seurustelun lomassa joimme täytekakkukahvit. Kotiin
viemisiksi hankimme leipomon herkkuja kuten Mustikkamäen maukasta ruisleipää.

