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Hassisen sukuseuran sukujuhlan Mekrijärvellä 27.7.2019 
  

 
Hassisen sukuseuran 31. sukukokous ja 
sukujuhla pidettiin lauantaina 27.7.2019 
Ilomantsin Mekrijärvellä Megrin Matkailu 
Oy'n tiloissa. Magrin Matkailu Oy’n tilat 
ovat entisiä Joensuun yliopiston 
Mekrijärven tutkimusaseman tiloja. 
Päärakennus on alkuaan vuonna 1924 avattu 
Mekrijärven kansakoulu.  
 
Kauniin kesäsään myötä sukutapahtumaan 
osallistui 40 henkilöä. Sukuseuran 31 
sukujuhla oli kymmenes Ilomantsin pitäjän 
alueella järjestetty Hassisten kokous. 
Sukutapahtuma aloitettiin yhteisellä 
lounaalla Koivula salissa. Sukujuhla ja 
sukukokous pidettiin päärakennuksen 
vieressä Aho-salissa. Sukutapahtuman avasi 
sukuseuran puheenjohtaja Ville Hassinen. 
Sukukokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Seppo Turunen. Kokouksen sihteerinä toimi 
sukuseuran sihteeri Valma Väisänen. 
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Mekrijärven sukukokous oli viimeinen yhden vuoden välein järjestetty kokous. Juhlavuonna 2018 
hyväksyttyjen uusien sääntöjen mukaisesti, seuraava kokous järjestetään kolmen vuoden kuluttua 
kesällä 2022, jollei sukuseuran hallitus kutsu sukua koolle ylimääräiseen kokoukseen jo aiemmin. 
Uuteen hallitukseen seuraavan kolmen vuoden ajaksi valittiin Ville Hassinen, Tuulikki Hassinen-
Ali-Azzani, Kalle Hassinen, Valma Väisänen, Seppo Turunen, Urho Hassinen ja Vesa Hassinen. 
Sääntöjen mukaan, hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Sukujuhlan jälkeen 
järjestäytyneen hallituksen päätöksen mukaisesti sukuseuran puheenjohtajana jatkaa Ville 
Hassinen. 
 
Sukukokouksessa esiteltiin juhlavuonna 2018 toteutetusta juhlaretkestä kirjoitettu kuvaus 
“Nesterinsaaresta Löytöjärven perukoille”, joka esittelee Enon alueella retkikohteina olleet 
Hassisten entiset ja nykyiset asuinsijat.  Tämä sukulehden muodossa julkaistu kuvaus jaettiin 
juhlan osanottajille ja siirretään luettavaksi sukuseuran kotisivuille. 
 
Hassisia Pohjois-Karjalassa sukukirjan lisäosan rakennustyö koki keväällä 2019 uuden takaiskun, 
lisäosan toimittajana toimineen Kari Hassisen menehtymisen myötä. Sukukirjan lisäosa pyritään 
saamaan julkaisukuntoon syksyn 2019 aikana. Tietoja toimittaneille henkilöille julkaistavaksi 
aiotun version tiedot toimitetaan tiedoksi ja tarkistettavaksi. Nimensä mukaisesti lisäosa täydentää 
sukukirjassa annettuja tietoja ja se julkaistaan sukukirjaperinteen mukaisena sukukalenterina. 

 
Sukukokous eteni leppoisasti keskustellen. Kokouksessa pohdittiin sukukokousten kolmen vuoden 
rytmin väliin joutuvien välivuosien toimintaa ja sukuun liittyviä tapahtumia ja tutkimustyötä. 
Tiukempaa vääntöä tarvittiin ainoastaan hallituksen jäsenten valinnan yhteydessä.  
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Sukukokouksen jälkeen sukukokouksen osanottajat nauttivat täytekakkukahvit päärakennuksen 
ravintola-salissa. Kahvihetken aikana jatkettiin sukuseuran ja yhteisten asioiden pohtimista. 
 

 

 
 
 
 



4 

 
 
Juhlan päätteeksi sukuseuran jäsenet tutustuivat Mekrijärvellä eläneen ja vaikuttaneen Simana 
Sissosen pirttiin. Megrin Matkailun naapurissa sijaitseva Sissosen pirtti on nykyään Sissosen 
sukuseuran hallinnassa. Upeasti kunnostettu vieraille avoin pirtti ja talousrakennukset avaavat 
vieraalle runonlaulajan (1786-1862) mutta myös 1800- ja 1900-luvun elämää Mekrijärven 
rannalla. Sissosten sukuseuran sihteeri Irma Väisänen kertoi Hassisille Simanasta ja Sissosten 
elämästä. Sissolan rakennuksiin on koottu mittava määrä entisajan työkaluja ja tarve-esineitä. Me 
nykyajan ihmiset voimme vain ihmetellä ja arvailla noiden esineiden käyttöä ja käyttötarkoitusta. 
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Osa sukutapahtuman osallistujista siirtyi juhlan jälkeen Ilomantsin kirkonkylän keskellä nousevaan 
vesitorniin miettimään sukuseuran tulevaisuutta ja ihailemaan tornista avautuvia näkymiä. 
Vesitornista on muodostunut suosittu matkailukohde, josta huipulta voi havaita kirkonkylän 
raitteja ja rakennuksia ja metsien keskeltä nousevia vaaroja ja kyliä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


