Hassisen sukuseuran sukukokous Tohmajärven Kotipirtissä 30.7.2017
Hassisen sukuseura kokoontui heinäkuun viimeisenä sunnuntaina sukujuhlaan ja sukukokoukseen
Tohmajärven Kotipirttiin. Keskellä Tohmajärven kirkonkylää sijaitseva kotoisa Kotipirtti toimii arkisin
lounasravintolana. Sukuseuran sukutapahtuma järjestettiin Tohmajärvellä nyt toista kertaa. Edellinen ja
ensimmäinen sukutapahtuma pidettiin vuonna 1995 Kirkkoniemen vanhassa pappilassa. Sukuseuran
esimies Ville Hassinen oli työtehtäviensä vuoksi estynyt tulemaan tilaisuuteen. Ville kirjoittaman
tervehdyksen Kuopion seudulta esitti Paavo Hassinen. Sukutapahtuman alussa kunnioitimme hetken
hiljaisuudella kymmentä sukuseuran jäsentä, jotka ovat menehtyneet viime kesänä pidetyn
sukukokouksen jälkeen.

Hassisia Pohjois-Karjalassa sukukirjassa on kuvattu kirjatietoihin perustuen Hassisten suvun vaiheita
1600-luvun puolivälistä lähtien. Hassisten elämää tätä varhaisemmilta ajoilta on mahdollista selvittää
ihmisen geeniperimän avulla. Geenitestien tuloksia ja perinteisen sukututkimuksen keinoja yhdistämällä
on mahdollista rakentaa sukupuuta tunnettua kirjallista historiaa kauemmaksi. Tuulikki Hassinen-AliAzzani kertoi geneettisen sukututkimuksen menetelmistä ja mahdollisuuksista Hassisten varhaisten
vaiheiden selvittämisessä. Lisää tietoa aiheesta saadaan mahdollisesti kesällä 2018 pidettävässä
sukujuhlassa, jolloin ehkä tiedetään Hassisten vaelluksesta Enon seudulle 1500 ja 1600 luvuilla.
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Sukukirja on julkaistu vuonna 1998. Usean vuoden aikana sukuseuran hallitus on kerännyt täydentäviä
tietoja puuttuvista sukuhaaroista ja henkilöistä. Sukutapahtumassa jaettiin sukukirjan lisäosan esipainos
saatujen tietojen tarkistamista varten. Lisäosa julkaistaan loppuvuoden 2017 aikana.
Sukutapahtuman suurin keskustelunaihe muodostui sukuseuran sääntöjen muuttamisesta siten, että
sukukokousväliä pidennetään yhdestä vuodesta usean vuoden mittaiseksi. Sukukokouksen on nähty
vievän liian paljon aikaa varsinaisesta sukutapaamisesta. Nykyisten järjestelyiden mukaisessa
sukutapahtumassa sukukokous vie yhteisestä ajasta pääosan ja jättää rajoitetusti aikaa keskinäisille
keskusteluille ja kuulumisten vaihtamiselle. Keskinäinen seurustelu olisi kuitenkin tärkeä osa, ehkäpä
jopa pääasia sukutapaamisessa. Sukukokous on luonut rungon ja muodon nykyiselle vuosittaiselle
sukutapaamiselle. Sukuseuran toiminnan pelätään toisaalta väljenevän, kun tällainen sukukokouksen
ympärille syntynyt perusrunko jää pois. Sukuyhteyksien varmistamiseksi välivuosina on tarpeen järjestää
muuta yhteistä ohjelmaa, joka voidaan suunnitella vapaammin eri ikäisten ihmisten tarpeet huomioon
ottaen. Keskustelussa tuotiin esille monia näkökohtia ja vaihtoehtoja. Sukukokousväli ratkaistiin lopulta
äänestämällä yhden vuoden ja kolmen vuoden sukukokousvälin välillä. Kolmen vuoden sukukokousväli
voitti äänestyksessä. Useimmat osanottajat ajattelivat sen takaavan paremmin sukuseuran tulevaisuuden. Sukuseuran hallitus velvoitettiin valmistelemaan sukukokousvälin muutoksen vaatimat korjaukset
sukuseuran sääntöihin. Uudet säännöt esitellään päätettäväksi vuoden 2018 sukukokoukselle.

Sukuseura on perustettu vuonna 1988. Vuonna 2018 vietetään seuran 30 vuotisjuhlaa. Tätä juhlaa
valmistelemaan perustettiin toimikunta, johon kutsuttiin Pentti Laakkonen, Urho Hassinen, Kari
Hassinen. Toimikuntaa täydennettiin kokouksen jälkeen kutsumalla siihen Raisa Vasarainen ja Kyösti
Matilainen. Kokoonkutsujana toimii Pentti Laakkonen.
Varsinaisen sukukokouksen puheenjohtajana toimi Matti Hassinen ja sihteerinä Valma Väisänen.
Sukuseuran hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin Eija Hassinen uudelleen, ja uusina jäseninä Pentti
Laakkonen ja Eeva Tikka. Sukukokouksen asialista oli mittava. Matti kannusti käyttämään
puheenvuoroja, teki päätösehdotuksia ja nuiji päätöksiä pöytäkirjaan rivakasti. Kokouksen jälkeen
osanottajat nauttivat Kotipirtin tarjoaman maittavan lounaan ja siirtyivät muutaman sadan metrin
päähän Tohmajärven kesäteatteriin.
Matti Hassinen yllätti jälleen kokousväen. Matin muistista kumpusi esiin kaksi mittavaa runoa. Yrjö
Jylhän Taipaleenjoki_Tuonelanjoki runon ja Mirjami Lähteenkorvan kirjoittama Vihreä oksan sanat
puhuttelivat yleisöä vahvasti ”se vuoroin kirkas on ja vuoroin musta, noin vaihtuin ihmiselon
vaihteluista”.
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Sukujuhla Tohmajärven Kotipirtissä. Sukukokouksen
puheenjohtajana toimi Matti Hassinen ja sihteerinä Valma Väisänen.

Sukuseuran jäseniä Tohmajärven kesäteatterissa.
Kesäteatterissa seurasimme Maiju Lassilan Kilpakosijoita. Harrastajien voimin aikaansaatu mainio elävä
esitys kosijoiden pulmallisista tilanteista päätti vuoden 2017 sukutapahtuman ja toivotti Hassiset
tervetulleiksi 30 v sukujuhlaan kesällä 2018.

