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Kansikuva
Hassisen sukuseura r.y. vuosijuhla- ja sukukokouspaikat 2008, 2009, 2010 ja 2011

Sukuseuran hallitus työstää sukuvihkoa Enossa 20.5.2012. Vasemmalta lukien Pirkko Kolehmainen,
Greta Hassinen, Markku Hassinen, Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani, Jaana Hassinen, Kalle Hassinen ja
Ville Hassinen. Kameran takana Paavo Hassinen.
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Verkostoituminen ja verkottuminen
nen. Verkostoituminen on yritysmaailmassa
bisneskumppaneiden hankkimista, akateemisessa maailmassa itsensä tekemistä tunnetuksi
kansainvälisesti – monessa yhteydessä kyse on
yhteyksien ja suhteiden luomisesta toisten ihmisten kanssa. Verkostoitumisessa on vahvasti
kyse itsensä tekemisestä tunnetuksi, jotta oma
nimi jäisi toisille ihmisille mieleen. Asia on
yrityksille tärkeä jo toiminnan, työllisyyden ja
elinkeinon vuoksi, mutta taloudellinen tai akateeminen verkostoituminen eivät ole ainoat
verkostoitumisen muodot. Tarvitaan myös sellaisia verkostoitumismalleja, joissa on kyse
ihmisten arkipäiväisestä ja sosiaalisesta kanssakäymisestä. Tässä mielessä sukuseura on yksi
verkostoitumisväline, jossa on mahdollista luoda yhteyksiä kaukaisiin sukulaisiinsa ja kenties
solmia uusia hyviä tuttavuuksia unohtuneiden
verisukulaistensa kanssa. Toisaalta ihmisen
identiteetti ei ole täysin ehjä, jos hän ei tunne
omaa tarinaansa. Suvun kertomus omista esiisistä ja heidän vaiheistaan voivat osaltaan vahvistaa yksilön itsetuntemusta.

Muutamien vuosien välein on hyvä kertoa, mitä
sukuseura on saanut aikaiseksi. Edellisestä sukulehdestä on jo neljä vuotta seuran 20vuotisjuhlien yhteydessä.
Tähän julkaisuun on koottu muisteluita sukuseuran matkan varrelta ja myös seuramme jäsenistön elämänkertomuksia. Vastikään edesmenneen perustajajäsenen Anna Korhosen
muistelut evakkoretkeltään sotavuosilta tuovat
vielä kerran eteemme ne maamme historian
vaiheet, jolloin koko maan ja kansakunnan itsenäisyys ja vapaus olivat koetteilla. Toinen
historia-artikkeli on Leino Hassisen kynästä.
Hän työskenteli pian Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ensimmäisenä Inkerin kirkon piispana 1990-luvulla ja hänen artikkelinsa kautta
saamme matkata menneisiin vuosikymmeniin
ja myös rajan taakse, kun Venäjän valtio ryhtyi
luomaan uudenlaista yhteiskuntaa kommunismin kaaduttua.
Sukuseura jatkaa edelleen aktiivista toimintaansa perinteiseen tapaansa, mutta joitain uusia asioita on tullut vastaamaan jäsenistön tarpeisiin. Vuosittainen sukujuhla järjestetään
edelleen Pohjois-Karjalassa, mutta yksi juhlista
oli toisenlainen: pari kesää sitten järjestimme
sukuretken Ilomantsiin Taistelijantalolle ja kävimme porukalla katsomassa itäpistettä, kotimaamme itäisintä maantieteellistä kohtaa. Tästä
retkestä on yksi valokuvallinen artikkeli tässä
lehdessä. Uutena seuran toimintana on kotisivujen avaaminen parisen vuotta sitten. Sivut
ovat syntyneet seuran jäsenten omasta aktiivisuudesta ja sivustolle on koottu tietoja seuran
toiminnasta, myyntituotteista ja joitain historiakatsauksia menneisiin vuosiin. Olen kiitollisuudella seurannut, miten sivustot ovat saaneet
jo hieman mielenkiintoa ja sivuston kautta on
otettu yhteyttäkin hallitukseen tietojen saamiseksi tai on ilmaistu halukkuus liittyä sukuseuran jäseneksi. Paavo Hassinen on kirjoittanut
katsauksen verkkosivustosta tähän lehteen.

Toinen otsikon sana, verkottuminen, viittaa
tekniseen kehitykseen, johon itse kukin joutuu
vastaamaan. Kun ennen kynä ja paperi olivat
normaaleja kommunikoinnin välineitä, niitä
ovat jo korvanneet verkkokirjoittelu ja internetyhteisöt. Ollakseen tunnettu ja esillä on luotava
facebook-profiili, jonka kautta voi kertoa tutuilleen kuulumisista ja kertoa kommelluksistaan.
Maailmanlaajuinen tietoverkko on tulevaisuuden väline ihmisten tavoittamiseksi. Juuri sen
vuoksi sukuseurakin on avannut omat verkkosivunsa jäsenistön palvelemiseksi.
Lämmöllä ja ilolla jätämme hallituksessa jäsenistöllemme tämän lehden luettavaksi. Tuokoon se teille tuulahduksen nykyhetkestä ja
menneiden sukupolvien vaiheista.
Hyvää kesäjuhlaa jokaiselle!
Joensuussa 16.6.2012
Ville Hassinen, puheenjohtaja

Laitoin puheenjohtajan kirjoitukselle tarkoituksella otsikoksi Verkostoituminen ja verkottumi-
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HASSISEN SUKUSEURA RY 20 – VUOTTA JUHLAKOKOUS KIERTOTIEN KIEVARISSA
19.7.2008
Kokousta muistellen Irma Hassinen
Oli yksi kesän harvoista aurinkopäivistä,
kun Hassisten suku kokoontui 20vuotisjuhlaan Kontiolahden Uilossa
sijaitsevassa Kiertotien Kievarissa. Oli
juhlan aika.
Oli kulunut 20 vuotta siitä, kun joukko
Hassisia kokoontui yhteen perustamaan
sukuseuraa. Lukemattomia olivat ne
kerrat, kun asiat vaativat yhteistä kokoontumista. Näin yhdessä saadut suvun
tiedot koottiin yhteen kansien väliin
kirjaksi, samalla suunniteltiin suvulle
oma viiri ja pöytästandaari, omat tunnusmerkit.
Suvusta kiinnostuneet halusivat saada tietoa kuka minä olen, mistä olen lähtöisin, mihin joukkoon
kuulun. Oma historia alkoi kiinnostaa.
Niin juhla-asuun pukeutunut Sukuseuran väki kansoitti kesänvehreän ja lämpimän piha-aukean. Oli
hauskaa tavata sukua, nähdä pitkästä aikaa, kertoa kuulumisia puolin ja toisin. Oli niin paljon keskusteltavaa. Yhdessä nautittiin tulokahvit ja muisteltiin menneitä. Oli mukava olla. Mielessä oli tunne,
että tähän joukkoon minä kuulun, olen sukulaisten joukossa.
Tulokahvien jälkeen Sukuseuran
väki kokoontui juhlasaliin kuuntelemaan Rovasti Jouko Pesosen
juhlapuhetta. Muistissa oli monilla vielä, kuinka Jouko Pesonen piti juhlapuhetta myös vuosia sitten. Musiikkia juhlissa
esittivät Jukka Hassinen vaimoineen. Miten kauniina soikaan
heleä huilun ääni tuossa vehreässä maalaismaisemassa. Reima
Hassisen pitämän loppuhartauden ja yhteislaulun myötä siirryttiin varsinaiseen vuosikokoukseen. Kokouksen myötä kokousväki sai kuulla miten sukuseura
toimii tänä päivänä.
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Puheenjohtajana Reima Hassinen ja sihteerinä Jussi Koponen.
Moni ensimmäistä kertaa tilaisuudessa ollut sai tuntea kuuluvansa suureen sukulaisten joukkoon. Oli
mukavaa olla suvun keskellä, yksi monista. Maailman turuilla kulkiessa saa muistella, että olen yksi
joukosta, joka satoja vuosia sitten alkoi taistella olemassaolostaan ja tänä päivänä me kuljemme heidän askelissaan.
Sukukokous Kiertotien Kievarissa
2008.
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PUHE HASSISTEN SUKUSEURAN 20-vuotisjuhlassa
lauantaina 19.07.2008 Jakokoskella Kiertotien kievarissa Uilossa, Kiertotien Kievarissa
Jouko Pesonen

koko käsi. Olen taas Hassisten keskellä.
Kalenterini merkintä lauantailta 30.
heinäkuuta 1988 on lyhyesti: klo 1414.30 Hassisen sukuseura käy kirkossa. Aika oli rajoitettu, silla klo 15 oli kirkossa jo vihkiminen ja hääväkeä alkoi
saapua hyvissä ajoin. Kun suntio soitti sen
lauantain ehtookelloja iltakuudelta, olikin
kolme vihkiparia ennättänyt saada toisensa.
Mitä heille tänä päivänä kuuluu, en tiedä,
mutta hiljaa toivon, että yhteinen sävel on
löytynyt ja ovat pysyneet yhdessä. Se on
kuitenkin varmaa, että Hassisten sukuseura
on pysynyt yhdessä ja synnyttänyt upean
sukukirjan. Sellaisen saamisessa on omat
synnytyskipunsa. Siihen tarvitaan monta
kätilöä. Teillä niitä on ollut omasta takaa
niin naisia kuin miehiä. Tuo lapsi, sukutietojen kasvattaminen tarvitsee jatkuvaa hoitoa, että pysytään ajan tasalla ja kaikki
mahdolliset sukutarinat ja henkilökuvaukset
saadaan talteen.
Hyvät juhlavieraat.
Löysin papereistani aikanaan pitämäni alkuhartauden konseptin peräti koneella kirjoitetuttuna. Käsinkirjoitetusta en olisi ehkä
saanut selvää. Niinpä mielessäni kävi ajatus, että minähän pääsen helpolla. Voin
pitää saman puheen uudelleen. Ei sitä kukaan enää muista. Eikä silloin paikalla
olleista liene kovin monta enää täällä.
Niin kuinka moni muuten oli silloin
Enon kirkossa? (Käsi ylös.) Älkää. pelätkö. En aio pitää sitä uudelleen, vaan jätin
paperin kotiin.

Tässä Hassisen sukuseuraväen keskellä
mieleeni tulee tuttu sanonta, jos antaa pikkusormen, niin menettää koko käden. Se
pikkusormen antaminen tapahtui 20
vuotta sitten, kun ystäväni rakennusmestari Matti Hassinen pyysi pientä. hartautta
Hassisten sukuseuran perustavan kokouksen. Suostuin pyyntöön mielelläni, silla
monesti olin saanut apua ja asiantuntemusta Matilta. Asiakirjoista olin lisäksi
todennut, että Hassiset olivat monin tavoin
olleet vastuuta kantamassa jo silloin, kun
Enon nykyistä kirkkoa rakennettiin
vv.1816-1818. Ja kuinka ollakaan,
vaikka sukupolvet ovat vaihtuneet, niin
aina joku Matti Hassinen mainitaan vastuun
kantajana. Tämä on tarkistamaton muistikuvani yli 20 vuoden takaa. Nyt voitaneen
todeta, että pikkusormen lisäksi on mennyt

Jos voisin, niin veisin teidät retkelle Pielisen itärannalle Lieksan Paateriin. Moni on kenties käynytkin siellä. Se on tutustumisen arvoinen paikka. Siellä sijaitsi taiteilija Eeva Ryynäsen ateljee. Sen pihapiirissä on pieni kirkko. Kesäisin paljon
vihkikirkkona käytetty. Sen alttari on
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erikoislaatuinen. Alttarina toimii näet mahtava kuusen juuristo. Siihen sisältyy syvää
vertauskuvallisuutta. Kun menemme
kirkkoon, hiljennymme alttarin edessä,
on kysymys elämämme juurien hoitamisesta. Juuristo sopii siis hyvinkin kirkon
alttariksi. Se vie ajatukset pintaa syvemmälle, missä ovat ihmiselämän juuret.

telemään, joka ei ole kokenut kesäyön
valoa, talven pimeyttä, suon usvaa, sisäjärven vienoa rauhaa, kosken kohinaa, metsän pelottavaa voimaa ja luokseen kutsuvaa
lumoa." Menneitten aikojen pitkät tiettömät
taipaleet ja hiljaiset metsät ovat muovanneet suomalaisen mietiskelevää, sisäänpäin
kääntynyttä, herkkää mieltä. Toisaalta
taas karu luonto ja ankara työ ovat kehittäneet sitkeyttä ja tarmoa. Kun kysymme, millä tavalla Karjalan luonto on vaikuttanut meihin täällä kasvaneisiin. Siihen
vastannevat parhaiten runoilijamme
herkällä tavallaan. "Jo Karjalan kunnailla lehtii puu, jo Karjalan koivikko
tuuhettuu" ja monet muut kotiseudustamme kertovat laulut.

Ajattelen, että sukuseurat ovat syntyneet
tästä tarpeesta omien juurien etsimisestä.
Ikääntyessänne olette varmaan huomanneet,
miten yhä useammin löytää itsensä lapsuuden muistoista. Ne tulla tupsahtavat muistikuviimme niin elävinä ja todellisina
kuin eilinen päivä. Kiitollisin mielin
saamme kukin muistella elämämme juuria. Ne vievät meidät muistoissamme
lapsuuskotiin, mummilaan ja koulutielle.
Sieltä nousevat mieleemme vanhemmat,
isovanhemmat, tädit, sedät ja enot. Me
kannamme edellisten sukupolvien geeniperintöä. Kerrankos meille on sanottu, että
olet aivan isäsi tai äitisi näköinen. Tuo perintö ei koske vain ulkonäköä. Se näkyy
luonteenpiirteissä, temperamentissa, kaikessa. Meillä on vaikeitten aikojen läpi eläneiden esivanhempiemme sitkeä perimä.
Siksi sukututkimuksen mielenkiintoisia asioita on selvittää ennen eläneiden persoonallisia piirteitä. Niistä asiakirjat harvoin
kertovat, mutta suullinen muistitieto
auttaa asiassa. Sukututkimuksen luonteeseen kuuluu välittää asiat kaunistelematta, jotta syntyisi oikea kuva omista
juurista. Mieleeni tulee oman sukuni henkilöistä muuan isäntä, joka tunnettiin liikanimellä Mösky-Mooses. Tuo liikanimi tarkensi ao. henkilökuvaa. Menneinä aikoina
annettiin herkästi liikanimiä. Niitä kannattaa jäljittää.

Toisena tekijänä ovat kokemamme vuosisataiset vaiheet. Niistähän me laulamme
"Konsa vaino Suomeamme kovin kourin
koittelee, silloin kurja Karjalamme Suomen surut soittelee." Sen ovat edelliset
sukupolvet kouriin tuntuvasti kokeneet.
Monet paikannimet ovat jääneet kertomaan
noista vainon ajoista, kun ihmisten on
pitänyt paeta saloille. Enosta sellaisia
ovat esimerkiksi Piilolampi tai Venäjänvaara. Te voisitte varmaan jatkaa luetteloa
lähiseudultanne.
Monen seurakunnan hautausmaalta löytyy
nälkään kuolleiden muistomerkki kertoen
vv. 1868-69 nälkävuosista. Enon pitäjässä
kuoli silloin joka viides nälkään tai siitä
johtuviin sairauksiin. Samoin kävi naapuripitäjissä. Kuinkahan monta Hassista menehtyi niinä vuosina? Ei ihme, että opittiin
kunnioittamaan leipää ja puhumaan Jumalan
viljasta. Sitä se on edelleen, vaikka sen taitavat ymmärtää nykyään lähinnä leipäjonoissa tosi tarpeessa seisovat.

Tutkimuksissa on todettu neljä tekijää, jotka muovaavat kunkin kansan sielua. Ensimmäisenä niistä voisi mainita luonnon.
Professori Pietilä on siitä kirjoittanut: "Ei
suomalaista luonnetta kykene kukaan erit-

Joulukuussa 1939 Enon kirkko sai palvella evakkojen
yöpymispaikkana.
Ilomantsissa ja Tuupovaarassa oli tullut
kiireinen lähtö kodeista. Vuorokausia kestä7

paleltunut pakkasiin.

nyt junakuljetus härkävaunuissa vei Pohjois-Savoon ja Pohjanmaalle. Melkoinen
koettelemus. Kirjoista olen todennut, että
tuolloin kuoli Enossa 40 lasta enemmän
kuin edellisinä vuosina. Sodan uhreja hekin. Sankarihautamme sotien ajoilta puhuu
hiljaista kieltään. Suur-Ilomantsin siis Ilomantsin, Enon ja Tuupovaaran sankarihaudoissa lepää 909 sankarivainajaa.
He merkitsivät tuona aikana 6,6 %
alueen miespuolisten määrästä. Sotaorvot,
jo ikääntyneet ihmiset keskellämme voisivat kertoa, mitä tuskaa noiden kylmien numeroiden taakse sisältyi. Luetteloa voisi
jatkaa, mutta yhteenvetona lainaan Veteraanien iltahuudon sanoja: "Uljaana Karjalan heimo tuskansa kantanut..."

Nuo poikavuosien havainnot täällä elävästä
ilosta ovat vain vahvistuneet vuosikymmenien myötä. Työssäni olen aikanaan kohdannut täällä monta myrskyluodonmaijaa
ja konstapylkkästä, joita opikseni kuuntelin. Jokainen heistä oli laulun arvoinen. Jokaisen laulu olisi voinut kertoa ilosta ja itkusta, selviytymistarinan vailla vertaa.
Tulen kolmanteen asiaan, jossa kuvastuu
kansan luonne. Tarkoitan puhekieltä,
murretta, jota tiällä viännetään ja kiännetään. Oma suomen opettajani, joka opetti
meitä poikia puhumaan ja kirjoittamaan
kirjakielellä, piti tärkeänä asiana murteiden
säilymistä. Hän oli viisas opettaja. Olen
onnitellut itseäni siitä, että sain tehdä työpäiväni oman heimoni keskellä, jonka puhuma murre on korvissani kuin musiikkia.
Vuosia sitten TV:ssä oli karttamainos, jossa
pohjoiskarjalainen emäntä neuvoi tietä. Se
oli riemastuttava filmin pätkä. Olen kokenut sen itse monta kertaa. Koska se
tapahtui osittain "viittomalla", ei
p i t ä n yt s e i s o a a i v a n l ä h e l l ä . U s e i n
n e u v o n t a o l i n i i n yksityiskohtaista, että
kuulijalle ei välttämättä selvinnyt tie, mutta
muuten sitä ilokseen kuunteli. Saamani
yleisohje on osoittautunut melko hyväksi.
”Määttä vain sitä ottavoo tietä.” Muuten
kokeilkaapas neuvoa teille tuttua tietä ventovieraalle. Sepä ei olekaan helppoa.

Kun "Suomen surut oli soiteltu" ja sota
päättynyt, alkoi "riemun suuri soitto".
Työn laulu, rakentamisen ja raivaamisen
itseään säästämätön vaihe. Sen muistomerkkeinä näkyvät kiviröykkiöt peltojen
laitamilla. Aluksi vailla koneita ja monet
sodan satuttamin jäsenin tekivät työtä. Leikkimieli ja sitkeä uurastus olivat ominaista
sille työn laululle.
Kun Pohjois-Karjalaa esiteltiin kuukausi
sitten pääkaupungissa, teemana olivat sanat:
Ilo elää Karjalassa. Toki meitäkin on joka
junaan, mutta tietyt piirteet lienevät muita
vahvempia. Täällä on aina osattu yhtä aikaa itkeä ja nauraa. Molempiin on ollut
aihetta monivaiheisen historiamme kuluessa.

Olen tässä tuonut esille asioita, jotka auttavat meitä ymmärtämään itseämme ja
toisiamme. Se johtuu paljolti sukumme
geeniperinnöstä ja lapsuuskotimme elämäntavasta, mutta mukana on muitakin
vaikuttajia. Luonto, jonka keskellä olemme
kasvaneet ja eläneet. Perheen, suvun ja koko kansan yhdessä kokemat vaiheet ja
kieli, jonka jo lapsena opimme. Nuo
kaikki ovat elämämme juuria.

Jotain siitä opin jo pikku poikana liikuntavammaiselta isoäidiltäni Ilomantsin Möhkössä. Vamma ei vienyt iloa mummilan
elämästä, ei sekään, että talvisodan syttyessä koti oli jätettävä kahden tunnin varoitusajalla, eikä sekään, että viestit kertoivat pian
kaiken olevan tuhkana. Mitä nuo evakkojen
laumat tekivät silloin tilapäisissä majoituspaikoissaan? Itkivät ja laskivat leikkiä. Ilo
ei kaatunut sodassa, ei palanut tuhkaksi eikä
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Lisäisin vielä yhden asian. Mainitsin alussa Paaterin kirkon ja sen erikoislaatuisen
alttaripöydän, jona toimii kuusen juurakko.
Useimmilla puillahan on yksi pääjuuri.
Voisimme kysyä itseltämme oman elämämme pääjuurta. Se selviää usein elämän
kriisitilanteissa. Kun miehet sodan aikana
tulimyrskyssä kyyhöttivät poteroissaan,
sieltä nousi nöyrä pyyntö Jumalan puoleen. Kun vanhemmat valvovat sairaan
lapsen luona, sama hiljainen pyyntö nousee
ylös. Kun läheinen tekee viereltä lähtöä,
tiedätte minne on asiaa. On sanottu, että
Jumalan puhelinnumero on 5015 eli Psalmi
50 jae 15. Siinä sanotaan: Ja avuksesi
huuda minua hädän päivänä, niin minä
tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua." Siinä on elämämme
pääjuuri. Sitä on hoidettava jo hennosta
taimesta alkaen. Monet voivat kiitollisina
muistaa jo lapsena oppimaansa iltarukousta.

Elämme aikaa, jolle on ominaista kateuden
ja ahneuden tuoma kiire. Ne vievät ihmisilta rauhan. Siinä elämän juurien hoito voi
unohtua. On sanottu, että kristilliset tavat
ovat kori, jossa siirrämme pyhän perinnön
sukupolvelta toiselle. Varjele tapaa, niin
tapa varjelee sinua. Sukuseuranne toiminnassa on kysymys juurien hoidosta. Ettehän unohda pääjuurta.
Lopuksi pieni tapaus pohjoiskarjalaisen
kylätien varrelta. Äiti ja poika odottelevat
auton tuloa. Siinä poika on lähdössä kotoa
kohti omaa elämäänsä. Kun auto ilmestyy
mutkan takaa, saa äiti sanotuksi: ”Muista
Jumaloo ja vanahoo äitiis.”, johon poika.
”Äiti se aina... Muistanhan minä.”
Siinä koruttomassa hetkessä oli vahva
tunnelataus. Siihen sisältyi paljon. En käy
erittelemään. Voitte miettiä itse tykönänne.
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Suvun merkitys nykypäivän ihmiselle
Ville Hassinen

Hassisen sukuseuran vuosijuhlan puhe 18.7.2009
Minun on esitettävä kysymys: Tunnetko
historiasi? Tähän kysymykseen tiivistyy
koko puheen otsikko. Suvun merkitys sekä
perheelle että yksittäiselle ihmiselle nykypäivänä on hänen oma historiansa. Joka ei
tunne historiaansa, hänellä ei ole menneisyyttäkään.

sen Etelä-Suomesta. Wrede-suku hoiti läänitystä sittemmin parin vuosisadan ajan.
Yhden esi-isän teko saattoi nostaa suvun
yhteiskunnallista asemaa talonpojasta aateliseksi. Sen jälkeen oli hyvä syntyä tällaiseen sukuun, jonka nimellä oli merkitystä
yhteiskunnassa ja suvun rikkaus takasi hyvän elintason.

Väite on iso, mutta hyvinkin totuudenmukainen. Historiassa suvulla ja sen nimellä
on ollut merkitystä. Raamatussa Vanhassa
testamentissa on pitkiä sukuluetteloita, jotka kertovat tiivistetysti henkilön esi-isät,
kuuluisuudet ja teot, ne kertovat, mistä hän
on tullut. Kuuluisa esi-isä antaa suvulle nimen ja alkuperän. Jokainen on varmasti
kuullut kuningas Daavidista? Hänestä polveutui kuningassuku, joka istui israelilaisten valtaistuimella satoja vuosia. Yksi mies
antoi suvulle auktoriteetin ja määritteli sen
aseman kansan keskellä. Satojakin vuosia
myöhemmin puhuttiin Daavidin suvusta ja
kuuluminen tähän sukuun oli kunnia-asia.

Suku on toiminut jäsentensä tukijana, rahoittajana, asioidenhoitajana, identiteetin
rakentajana tai vaikka statuksen antajana.
Muinoin alemmat yhteiskuntaluokat pyrkivät nostattamaan omaa asemaansa luomalla
sukulaissuhteita korkea-arvoisempiin sukuihin. Jos porvarisäädyn edustaja sai naitettua tyttärensä aatelissukuun, tiesi se turvatumpaa ja vakavammin otettavaa asemaa
yhteiskunnassa. Suku sai näin liittolaisen,
tukijan, ja mahdollisuuden nousuun sekä
yhteiskunnallisesti että taloudellisesti.
Kun suku oli saanut nimeä yhteiskunnassa,
sen jäseniä kunnioitettiin. Jos esimerkiksi
tutustut uuteen henkilöön ja hän esittelee
itsensä Mannerheimiksi tai Kekkoseksi,
mielleyhtymät suomalaisiin merkkihenkilöihin syntyvät välittömästi. Samalla voi
nousta normaalia suurempaa kunnioitusta
kyseistä henkilöä kohtaan, vaikket tunne
häntä laisinkaan. Nimellä on merkitystä,
kunnioitettava historia maineikkaiden nimien kautta antaa statusta. Toisaalta, jos suvussa on yksi paha mätämuna, se voi vetää
koko suvun nimen lokaan ja häpeään.
Kuinka moni haluaa kuulua Hitlerin ja Stalinin sukuun? Saati olla heidän biologisia
jälkeläisiään?

Nimet kantoivat silloin suvun tarinoita ja
opetuksia eteenpäin. Henkilöiden kautta
muistettiin historia, menneitten sukupolvien
teot, maa-alueet, sukulaisuussuhteet, ratkaistiin perintö- ja avioliittoasioita. Yksi
merkkihenkilö toi historian kautta suvulle
mahdollisesti korkean aseman yhteiskunnassa. Esimerkiksi oman maamme historiassa 1600-luvulla Ruotsi kävi sotaa Saksassa. Kuningas Kustaa II Aadolfin hevonen
sai surmansa taistelussa ja kuningas oli vähällä menettää oman henkensä. Eräs ratsusotilas luovutti oman hevosensa kuninkaalle, jolla hän pääsi turvaan. Sotilas itse
kaatui taistelussa ja kuningas osoitti kiitollisuutensa Wrede-suvulle luovuttamalla sotilaan leskelle ja jälkeläisille aatelisläänityk-

Huomannette, nimellä ja sen menneisyydellä on merkitystä. Jos et tunne nimesi men-
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En tarkoita, että suku merkitsisi erilaisia
tukien muotoja ja turvaa, painotus on toisaalla, ihmisissä. Sukulaisia yhdistää toisiinsa vahvat veri-, tunne- ja sosiaaliset siteet. Kyse on ennen kaikkea ihmisten keskinäisistä suhteista, joissa tunteilla, välittämisellä ja huolenpidolla on valtava merkitys. Terveissä sukulaisuussuhteissa tuki ja
turva ilmentävät sukulaisten hyviä keskinäisiä suhteita ja se minkä ajatellaan olevan
luonnollista, loistaa sitten poissaolollaan
sairaissa tai huonoissa suhteissa. On muistettava, että se mitä sanon, kuvaa ihannetilannetta ja arkitilanne on sentään jotenkin
sinnepäin, ei koskaan täydellinen. Epätäydellisyys antaa mahdollisuuden parantaa ja
kasvaa ihmisenä, sillä virheistään voi oppia.

neisyyttä tai alkuperää, tai edes sukuasi, et
tiedä, keitä sinulla on kunnia kutsua sukulaisiksesi. Edelleen, jos joku halveksii tai
kunnioittaa nimeäsi, tuntematta menneisyyttäsi et voi tietää siihen syytä.
Vanhempien ihmisten kanssa keskustellessa
lapset tunnistetaan vanhempiensa tai isovanhempiensa nimien kautta. Olen huomannut, että kun minut joskus äitini suvun
puolella esitellään sen ja sen tyttären pojaksi, kohta joku kertoo tavanneensa minut
ollessani vaahtosammuttimen kokoinen ja
sitten päivittelee, kuinka olen kasvanut aikamieheksi. Tästä esimerkistä avautuu uusi
näkökulma suvun merkitykselle: sukulaisuus- ja muut sekalaiset ihmissuhteet.

Mitä merkitystä suvulla sitten on nykyihmiselle? Esimerkkien kautta olen halunnut
luoda taustan varsinaiselle kysymykselle.
Ajattelen, ettei tämä aikakausi ole mitenkään vähentänyt suvun merkitystä, vaikka
se on muuttunut menneistä ajoista. Suku
antaa edelleen menneisyyden ja paikan jäsenilleen. Sen pitäisi tarjota lapselle sosiaalinen ympäristö kasvaa tasapainoiseksi aikuiseksi, oppia turvallisessa ympäristössä
elämän tärkeitä sosiaalisia taitoja, oppia
tuntemaan, kunnioittamaan ja arvostamaan
erilaisia ihmisiä ja tulemaan toimeen heidän
kanssaan. On hyvä asia, jos ihminen oppii
muun muassa sukunsa parissa elämän rosoisuutta ja keinoja selviytyä niistä. Suku
toimii edelleen tukena ja turvana elämän
kolhuissa ja välittää sekä nuorten että vanhempien jäsentensä kautta arvokasta elämänviisautta.

Nimensä ja sen historian kautta avautuu
oma menneisyys, sen kautta löytyvät ihmisten verisiteet: sukulaisuussuhteet. Ketkä
ovat isovanhempiasi, ketkä ovat tätejäsi tai
setiäsi, ketkä ovat sisaruksiasi, ketkä serkkujasi. Tämä joukko on onneksi vielä kohtuullisesti tunnettu ja heihin tavallisesti pidetään jotenkin yhteyttä, monilla mahdollisilla keinoilla. Sukulaisuus- ja perhesiteet
muodostavat suvun jäsenelle ryhmän, johon
kuulua. Se on ollut aikoinaan turvaverkko
taloudellisesti, sosiaalisesti ja henkisesti
eikä näiden merkitys sinällään ole vähentynyt. Suku on toiminut usein sosiaalisen ja
henkisen hyvinvoinnin tukijana, jos elämän
tapahtuma on jättänyt heitteille. Suku on
sosiaalinen yhteisö, johon kuulua ja jossa
välitetään ja pidetään huolta. Huolenpito
tukee henkistä selviämistä raskaissa elämänvaiheissa eikä ihminen jää yksin ja joudu eristyksiin ulkomaailmasta. Taloudellinen tuki on nykypäivänä vähentynyt, sillä
yhteiskunnallinen turvaverkko huolehtii
varsin laajasti, ei kuitenkaan kattavasti. Suvun puolelta tulee taloudellista apua silti.
Tätä voi pitää hyvistä sukulaisuussuhteista
seuraavina hedelminä, joka onneksi jotenkin toteutuu. Kaikille se ei ole todellisuutta.

Mitä on todellisuus? Kuinka moni menettää
tai on jo menettänyt menneisyytensä ja
oman tarinansa? Perheitten pirstaloituessa
voivat lapset menettää kosketuksensa toiseen sukuunsa. Voi puhua suvuttomuudesta. Toinen tekijä, mikä aiheuttaa suvun katoamisen elämästä on tarinoiden katoaminen. Ihmisistä on voinut jäädä jälkipolville
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paljon elämäntarinoita ja opetuksia käsinkirjoitettuna muistiin. Sähköinen viestintä
tekee kirjeet lähes tarpeettomiksi. Sähköposti on helppo lukea ja sen jälkeen tuhota.
Viestintä on muuttunut perinteisestä kirjeestä jatkuvaan kommunikointiin, jossa
tarina on olemassa vain hetken ja sen jälkeen se tuhotaan lopullisesti. Vähän jää talteen ja tarina menneestä kuihtuu, ihmisten
elämä katoaa. Siinä jokainen kohtaa ongelman: Mikä on minun tarinani? Jos mitään ei
laita muistiin, omat elämänvaiheet ja aja-

tukset voivat kadota omasta muististakin.
Nykyihmisille kysymys: Teemmekö itsemme suvuttomiksi ja rakennammeko suvun ilman historiaa?
Hyvät sukulaiset, sukuseuran merkitys korostuu yhteyksien ja historian ylläpitäjänä.
Se on merkki, että on suku ei halua kadottaa
historiaansa, suvun nimi halutaan pitää
kunniassa ja oma alkuperämme on muistissa.
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Sukuseuran Ilomantsin retki
Ville Hassinen

Heinäkuussa
2011,
vain
hieman
ennen
ennätyshelteitten alkamista, sukuseura järjesti
kesäretken Ilomantsiin. Retki alkoi bussikyydillä
Joensuusta Enon kautta kohti Ilomantsia, jossa
ensimmäisenä pysähdyttiin vahvalle aamiaiselle
vanhaan ortodoksiseen pappilaan. Samalla
halukkaat saivat tutustua Ilomantsin ortodoksiseen
kirkkoon ja ohimennen meitä tervehti myös
seurakunnan kirkkoherra, kreikkalaissyntyinen isä
Ioannis Lampropoulos. (Kuva Museovirasto,
Kulttuuriympäristön rekisteriportaali)

Retki jatkui varsinaiseen pääkohteeseen ja sukukokouksen
viettopaikkaan, Ilomantsiin Hattuvaaran taistelijantalolle.
Taistelijantalossa toimii toisesta maailmansodasta ja Ilomantsin taisteluista kertova museo sekä ravintola, jonka
tarjottavat täyttivät retkeläisten vatsat kokouksen jälkeen.

Taistelijantalon isäntä Kauko Puruskainen kertoi museon
näyttelyistä ja kokoelmista, joita oli sisätiloissa ja ulkosalla
näytteillä oli sodanaikaista raskasta aseistusta, linnoitteita
ja korsuja.

Taistelijantalolla oli rajan taakse jääneitä entisten suomalaisten pitäjien karttoja. Sukuseuran pitkäaikainen aktiivi
Jussi Koponen näyttää kartalta vanhaa
kotipaikkaansa Ruskealasta.
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Sukukokous pidettiin Taistelijantalon alakerrassa, jossa oli museon päänäyttelyt. Kokouskabinetissa
seurasimme historiallisen filmin Ilomantsin taisteluista ja Taistelijantalon toiminnasta. Sukukokouksen mahdollisesti yksi uutinen oli esitellä suvun omilla voimilla rakennetut sukuseuran kotisivut
suvun jäsenille, ja sehän herätti kiinnostusta, puheenjohtaja Irma Hassinen kertoo.

Kun lounas oli syöty, retkeläiset
tutustuivat Taistelijantalon ulkoalueen näyttelyihin lähemmin.
Tästä matka vielä jatkui kohti itää,
niin idemmäksi kuin Suomessa
vain on mahdollista mennä.

Sukuseuran puheenjohtaja Irma Hassinen oli päävastuussa retken järjestelyistä ja yksi hänen ”hankintansa
ja rikastuttaja” retkellä oli Viljo Westman. Westman
oli retkellä vieraanamme ja kertoi pitkiä tarinoita Ilomantsin taisteluista. Matkan varrella saatettiin pysähtyä hetkeksi johonkin katsastamaan jotain historiallista taistelupaikkaa. Mutta Westmanin tarinat eivät
koskettaneet pelkästään taisteluja, myös tarinat rajavartiomiesten elättikarhusta oli hauskaa kuunneltavaa,
kuin myös se, kun Westman rajavartiomiehenä oli
valvomassa Ilomantsin taisteluista kertovan dokumentin kuvauksia.
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Viimeinen retkikohde oli
Suomen ja Manner-EU:n
itäisin piste, joka sijaitsee
Hattuvaaran kylässä Virmajärven pienessä saaressa rajavyöhykkeellä. Sodan jälkeen
puna-armeija oli hakkaamassa rajalinjaa muutaman kilometrin lännempään, tarkoituksella, mutta oikea rajalinja
pysyi. Itäinen piste Pietari
Suuren määräämänä oli jostain syystä myös sellainen
piste, ettei edes Stalin kehdannut sitä lähteä siirtämään.

Sukuseuran hallitus vuodelle 2010-2011
kömpi kokonaisuudessaan näytteille
seuran jäsenten ihmeteltäväksi ja
yhteiskuvaa varten itäpisteellä. Kuvassa
oikealta Paavo Hassinen, Ville Hassinen (pj), Markku Hassinen, Irma Hassinen (vpj, takana), Ritva Anttilainen
(sihteeri/rahastonhoitaja), Tuulikki Hassinen, Pirkko Kolehmainen ja Kalle
Hassinen.
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Anna Korhosen evakkotarina
kansa kuin huutokaupassa. Pienet perheet
pääsivät ensimmäisinä majoitukseen. Meillä oli iso perhe, mummoa, äiti ja neljä lasta.
Pääsimme lopulta Jälän hoviin yläkertaan,
johon majoitettiin meidän lisäksi vielä kolme muuta perhettä joissa jokaisessa oli pari
lasta.

Elettiin vuoden 1939 syksyä. Vähitellen
alkoi kuulua viestejä liikekannallepanosta.
Olin tuolloin rippikoulussa Ilomantsin kirkolla. Rippikoulun piti kestää kaksi viikkoa,
mutta toisen viikon alussa kesken oppitunnin tuli sotilas kirkon ovelle ja sanoi kirkkoherralle, että on annettu käsky liikekannallepanosta, sekä että Ilomantsin pitäjästä
suurin osa evakuoidaan. Saman tien lähdimme kaikki oppilaat koteihimme. Minäkin nousin pyöräni selkään ja lähdin ajamaan kotiin Lylyvaaraan.
Kotona oli jo tiedon lähdöstä tuonut Niemen Turusen Oskarin vaimo (Oskari kuoli
pommituksessa Sukevalla). Isä oli teurastanut sian ja lehmän, sekä suolannut lihat
tammitynnyreihin ja äidillä oli taikinaa
happanemassa kukkoja varten. Lähtöajaksi
oli annettu seuraavan päivän ilta. Seuraavana päivänä sitten lähdettiin. Isä laittoi meistä hevosen kyytiin äidin, mummon ja lapsista minut, Hiljan ja Kertun jotka olimme
alle viisitoistavuotiaita ja vei meidät Kaltimon asemalle junaa odottamaan mukana
oma vaatetus ja kahdessa säkissä lihakukot
jotka äiti oli ehtinyt paistaa matkaevääksi.

Seuraavana aamuna talon emäntä sanoi, että
yhden evakon pitäisi lähteä navettaöihin,
koska talon tytär tulee ruuanlaittoon. Vapaaehtoisia ei ollut muita kuin äitini, eikä
minun luontoni sitä kestänyt, vaan menin
äidin sijasta navettaan. Minulla oli kotoa
kokemusta eikä lehmien hoito ollut vierasta
ja ikääkin oli reissun aikana tullut 15 vuotta
täyteen. Työ oli rankkaa kun lehmiä oli 20
kappaletta joista puolet oli maidossa. Minun urakkani oli viisi lehmää aamuisin ja
iltaisin. Emäntä keksi vielä että minulla oli
joutavaa aikaa keskipäivällä joten Kasurilan
koululla parin kilometrin päässä oli työtupa
jossa tehtiin lumipukuja rintamalle, jonne
navettatöiden jälkeen käveltiin keskipäivällä työtuvalle ompelemaan käsin amerikkalaisten lahjoittamista kankaista suojavaatteita ja lumipukuja rintamalle.

Matkustajajuna lähti sitten illalla kohti
Lieksaa jonne saavuttuamme oli siellä juuri
ilmahälytys ja juoksimme vaunuista ulos
metsän suojaan pakoon. Onneksi ei ollut
pommitusta. Saimme siellä tietää, että ensimmäiset haavoittuneet oli tuotu juuri rintamalta. Matka jatkui kohti pohjoista ja
monen ilmahälytyksen saattelemalla saavuimme Iisalmeen, jossa kuitenkaan ei ollut
meille majoitusta vaan jatkoimme matkaa
Siilinjärvelle, jonka kirkon kovilla puupenkeillä uni maistui matkalaisille. Seuraavana
päivänä meidät vietiin Kasurilan koululle
jossa olimme muistaakseni pari päivää. Sitten tulivat paikalliset isännät hevosilla hakemaan. Siinä seisoi Karjalainen evakko-

Kotiin isän ohella jääneet Otto-veli ja Hilda-sisko huolehtimaan karjasta, joka ajettiin
Kaltimoon ja siirrettiin tavarajunaan. Ilma
oli todella kylmä, pakkasta oli lähes 40 astetta. Siinä olivat sitten pakkasen kourissa
niin lehmäparat ja niiden hoitajat, ei ollut
nykyajan lämpöhaalareita eikä muuta lämpöä antamassa. Oli selvittävä niillä mitä oli
mukana. Joulukuun lopulla tuli sitten majapaikkaamme tieto, että Lylyvaaran lehmät
olivat Sukevalla ja vanhin sisko oli myös
siellä. Menin Siilinjärven evakkotoimistoon
josta sain junalitteran Sukevalle. Sisko oli
asemalla vastassa kun saavuin aikanaan
perille Sukevalle. Majoitus oli parinsadan
metrin päässä asemalta Nivan kaup-
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nimme haudalle, ei ollut suuria kunnianosoituksia. Kun vainaja saatiin laskettua
hautaan, alkoivat pommikoneet tulittaa.
Olikohan vihollinen tietoinen sankarihautauksesta, kun tulivat niin sopivasti. Kovalla
kiireellä juoksimme metsään pakoon ja siitäkin selvittiin.

pa/asuintalossa, jonka yläkertaan oli karjanhoitajille varattu asunnot. Karja oli sijoitettu ulkorakennuksiin, eli ei olleet kovin
lämpimät olot hoitajilla kuin lehmillä itselläänkään. Viereiseen koulurakennukseen oli
sijoitettu Ilomantsin kunnalliskoti, jonne
Ilomantsissa tunnettu ”Ahkera-Pekka” kävi
tonkalla hakemassa maidon, joka oli hyvä
lisä ruuan kanssa.

Lopulta rauha tuli ja aloimme odotella kotiin pääsemistä. Kävimme asemalla katsomassa, oliko tuttuja menossa juniin. Lopulta
huhtikuussa meidät lastattiin junaan lehmien kanssa. mukaan otettiin tarpeellinen
määrä heiniä. Me hoitajat saimme nukkua
heinäpaalien välissä. Väliasemilla ja pysäkeillä saimme juotettua lehmiä kun sotilaita
oli paljon liikkeellä. Vastapalvelukseksi
veden saannin avustamisessa annoimme
nälkäisille sotapojille suuret kiitokset sangollisen maitoa.

Venäläiset alkoivat pommittaa Sukevaa,
olihan siellä venäläisiä sotavankeja, jotka
toivat lehmille heiniä. Siinä elettiin pelon
kourissa ja tarkkana piti olla sekä valmiina
juoksemaan metsän suojaan, kun muutaman
kerran pommikoneet lensivät ylitsemme,
onneksi ilman pommitusta. Näin meni
jonkin
aikaa,
kunnes
helmikuun
loppupuolella
tuli
tieto
ilmahälytyskeskukseen, että suomalainen
kone lentää Sukevan yli ja että sitä ei
tarvitse säikähtää. Totta kai menimme ulos
katsomaan kun koneen ääni kuului. Kone
lensi niin matalalla, että punatähti koneesta
erottui selvästi ja samalla alkoi kova tulitus.
Onneksi olimme verannan vieressä joten
sukkelasti menimme sinne penkin alle
suojaan, joka todennäköisesti pelasti
henkemme. Pommin putoamispaikalle oli
matkaa noin 100 metriä, mutta onneksi se
jäi suutariksi. Rautatieasemalla kuoli pommitukseen 14-vuotias tyttö. Tuon tapahtuman jälkeen emme uskaltaneet yöpyä majapaikassamme vaan menimme Lahnakankaalle pieneen torppaan, jonka emäntä antoi
meidän nukkua lattialla muutaman tunnin
yöstä.
Seuraavassa Sukevan pommituksessa osui
pommi sitten torpan lähelle, nurkkakivet
vaan rapisivat ja olimme lattian nurkissa
hyvin pienenä. Kyllä pitää sanoa, että oli
Luojan varjelusta kun selvisimme hengissä
niin pahalta tuntuvista tilanteista. Talvisodan pommitukset yhden Ilomantsista kotoisin olleen suojelupoliisin hengen, kun hän
menehtyi Iisalmen pommituksessa. Hänet
haudattiin Sukevalle. Oli pimeä yö kun me-

Paluumatka Sukevalta Kaltimoon kesti
kolme vuorokautta. Kaltimossa saimme
sijoitettua lehmät jonkinlaiseen isoon varastoon seuraavaksi yöksi. Seuraavana päivänä
lähdimme jalkapatikassa kohden kotia. Jostakin syystä muut karjanhoitajat olivat hävinneet, joten jouduin yksinäni tuomaan n.
20-päisen lehmälauman Tokrajärvelle Turusen isoon navettaan. Kahden viikon ajan
jouduin vielä hoitamaan lehmät kotoa käsin, totta kai ilman palkkaa. Talonväelle
kelpasi maidot, separaattorilla kermaksi
jalostettuna ja voiksi kirnuttuna.
Vähitellen ihmiset löysivät omat lehmänsä,
kysytyimpiä olivat hyvälypsyiset lehmät.
Kotipaikan lehmistä löytyi vain Omena,
muita ei löytynyt ja jouduimme hankkimaan uudet lehmät tilalle. Omenalla oli vielä nimilappu kaulassa, joka siihen evakkoon
lähtiessä oli laitettu.
Kun olimme aikanaan kotiutuneet takaisin
Lylyvaaraan, meitä odotti ikävä tuliainen.
Kuten tämän kirjoituksen alussa mainitsin,
isä teurasti sian ja mullin ja suolasi lihat
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erillisiin tammitynnyreihin. Kuitenkin olivat jälkipartiot pilanneet lihat öljyämällä ne
käyttökelvottomiksi. Seuraava partio oli
yrittänyt keitellä lihoja maitokoneen säiliöllä, mutta ei ollut öljytty liha maistunut.
Myös perunakuoppa oli avattu, joten perunasato paleltunut kokonaan. Se turvapartioiden työstä, rintamallehan oli kuitenkin
matkaa 100 kilometriä. Lylyvaara ei olisi
vaatinut niin suuria ”turvatoimia” ja tuhoamista. Isä ei arvannut periä korvauksia pilatuista lihoista ja perunoista sekä ennen lähtöä omin käsin putsaamastani ja suolaamani
vanhan voisoikon sisältämä lehmän mahapaidasta. Mahapaita oli minun ja mummon
herkkua ja sen takia koetin puhdistaa soikon joka vaati kovan pesun, että mahapaita
säilyisi hyvin ravinnoksi kelpaavana. Nyt
voisoikko oli pilalla sisällyksineen päivineen. Öljyn haju vaan tuntui valtavana ja
itku vain pääsi, kun heitin tunkiolle minun
ja mummon herkkusoikon aarteet.

Sulkavan pommituksissa kuolleiden haudat
ovat nähtävillä, samoin vanhainkodissa
kuolleet, jotka ovat haudattuna Lahnakankaan hautausmaalle jonne on laitettu hautakivet nimillä varustettuna.
Kävimme muutama vuosi sitten rintamaveteraanien kanssa retkellä ensin Vieremällä
ja sitten Sukevalla, jossa veimme kukat
hautakiville. Hautausmaalle on haudattu yli
20 vainajaa. Veimme matkallamme kukat
myös Iisalmen hautausmaalle, minne kaupunki oli pystyttänyt helposti löydettävän
muistokiven muistokirjoituksen kanssa.
Elämä palautui sodan jälkeen hissukseen
uomiinsa ja noista ajoista on jäljellä vain
muistoja jotka halusin Teille palauttaa tämän kirjoituksen myötä, itselläni ne ovet
ovat säilyneet elävänä vieläkin.
Kertomuksen on kirjoittanut puhtaaksi Anna Korhosen poika Pekka Korhonen.
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KARJALAN KUNNAILLA – JA MUUALLAKIN
Leino Hassinen

Isäni Pekka Hassinen on kuvaava esimerkki maaltamuutosta, joka mullisti suomalaista yhteiskuntaa 1800/1900 –lukujen vaihteessa. Hän oli syntynyt 1884 Ilomantsin Luutalahden kylässä,
joka sittemmin oli osa Tuupovaaraa. Nykyään se on Joensuun laitakaupunkia. Maanviljelys
omalla tilalla teetti työtä, mutta antoi myös leivän.
Nuorena miehenä isä osti isomman tilan Kiihtelysvaarasta, mutta siirtyi ennen pitkää Sortavalaan. Se oli Laatokan-Karjalan liikenteellinen solmukohta. Siellä käytiin kauppaa, siellä oli
kouluja. Siihen aikaan maanviljelys koneellistui nopeasti. Isä työskenteli Suomen Maanviljelyskaupan myyntimiehenä Sortavalan ympäristössä. Separaattorit, niittokoneet ja haravakoneet
tekivät kauppansa.
Myyntimatkoillaan Pekka Hassinen kävi myös ”vispilänkauppaa” vauraan talon tyttären Helmi
Rädyn kanssa ja avioitui.
Kaupankäynti osoittautui siinä määrin omaksi alaksi – ilmeisesti myös tuottoisaksi, että isä
perusti yhdessä sukulaismiehensä kanssa tukku- ja vähittäisliikkeen TAVARA-AITTA, Hassinen
& Pitkänen. Liiketoiminta kattoi Sorta-valan ja sen ympäristön.

Pekka Hassinen vanhimman poikansa Matin kanssa matkalla sukulaisiin Tavara-Aitan Chevroletilla v. 1928
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Lapsuus ja nuoruus Sortavalassa
Perheessä oli viisi lasta, joista minä olin nuorin, syntynyt 1924. Oppi-koulut, lyseo ja tyttökoulu, olivat urheilukentän toisella puolella. Sinne pinkaistiin muutamassa minuutissa. Kun nykyään pistäydymme entisessä kodissamme Valamonkadulla, viemme tuliaisia talossa asuville
perheille. Heille jää tuntu, ettemme ole heille katkeria. Kerron pojille, että olen pelannut palloa
tuossa kentällä ja käynyt tuota lyseota. Nuoret ihmettelevät, miten tuollainen vanha ukko on
käynyt täällä Venäjällä koulua? Tämä maahan on vapautettu fasisteilta!
Eräänä keväisenä lauantai-iltana 1930 isä vei saunan jälkeen lämpimäisiä äidilleen, joka asui
maatilallamme lähellä kaupunkia ja vilustui. Olin silloin 6-vuotias ja muistan kaupunginlääkäri
Pekka Alopeuksen käynnin meillä. Isä vietiin kuumesairaalaan. Ainoa hoito keuhkokuumeeseen olivat kylmät kääreet; antibiootteja ei vielä tunnettu. Viikon päästä lauantaina isä siunasi
meidät lapset ja kuoli pyhäaamuna. Hänet on haudattu Sortavalaan. Puoleen vuosisataan ei
ollut asiaa isän eikä isovanhempien haudoille. Ukon ja mummon hautakivet ovat tallella, isän
haudalta kivi on viety. – Nyt olen lähes kaksi kertaa niin vanha kuin isä kuollessaan.
Pappina kahden puolen rajaa
Pappina olen palvellut sekä seurakunnassa että erityistehtävissä. Välillä sain harjoittaa jatkoopintoja muutaman vuoden Ruotsissa ja Saksassa.
Erityisen nopeatempoinen työkausi oli 1969-77 kirkollisen Kotimaa-lehden päätoimittajana.
Lehti ilmestyi kahdesti viikossa, lehden painos yli 70000.
Viimeinen työrupeama oli kuusi vuotta Venäjällä. Olin jo eläkkeellä, kun kutsuttiin Inkerin
kirkon jälleenrakennustehtäviin. Oli lääniä, Suomen rajalta Tyynelle Valtamerelle. Terve kun
olin, jaksoin. Aloittaessani inkeriläisseurakuntia oli kaksi, tätä nykyä niitä on 82, muutaman
kymmenen tai sadan hengen. Eniten syntyy tätä nykyä uusia seurakuntia Volgan ja Uralin seuduilla sekä Siperiassa. Kirkolla on oma koulutuskeskus lähellä Pietaria, Keltossa. Koulutukseen tulijoita on runsaasti.
Venäjänkielinen luterilainen kirkko
Venäjän historiasta johtuu, että elpyvä Inkerin kirkko muuttuu venäjänkieliseksi. Vain muutamassa seurakunnassa Suomen rajan pinnassa voidaan käyttää suomea Venäjän rinnalla. Äidinkielenä ja koulukielenä on venäjä, niin kuin Kanadassa ja USA:ssa nouseva sukupolvi käyttää
seurakunnissa englantia, ja Ruotsissa asuvat suomalaiset ruotsia. Myös Venäjällä eletään valtakielen ehdoilla. Virsikirjat ovat joko yksinomaan venäjänkielisiä tai kaksikielisiä. Vierailujen
yhteydessä suomenkielinen saarna tulkataan venäjäksi, mordvaksi, komiksi jne.
Kirkon työntekijöiksi koulutettavista 1-2 % on kuullut mummon puhuvan kotona suomea.
Koulutuskeskuksen opettajatkin alkavat olla venäjäkielisiä. Jotkut heistä ovat saaneet koulutusta Suomessa, Saksassa tai Amerikassa. Suomen-kieli teki mahdolliseksi ripeän liikkeellelähdön, kun meitä suomensuomalaisia oli käytettävissä. Mutta me annoimme ainoastaan ensiapua
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pitkän ateistisen kauden jälkeen. Varsinainen seurakuntaelämä tapahtuu paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Esim. uudet kirkot on suunniteltu 100-150 hengelle.
Periaatteellisesti on tärkeä, että Kristuksen evankeliumi tarjotaan kansan omalla kielellä. Kristillinen kirkko ei ole vain kansallinen kerho, joka tukeutuu menneisyyteensä. Äidinkielen
käyttäminen on uskonpuhdistuksen keskeisiä perusteita. Avoimuus muutokseen on elinehto.

Kun tällä varstalla jytkyttää päivän kuumassa riihessä, tietää kuntosalilla käyneensä. Leino
Hassinen Tammelassa 2011.
Yhteyden rakentaminen vie aikansa
On tultu kauas Tuupovaarasta, ei maantieteellisesti mutta henkisesti. 16-vuotiaana olin nähnyt
kotikirkon palavan Sortavalassa Talvisodan aikana. Nyt olin rakennuttamassa kirkkoja Sortavalaan ja eri puolille Venäjää. Oli siinä maaltamuuttoa kerrakseen! Kristittynä on oltava valmiina mielenmuutokseen. Pitää opetella katsomaan maailmaa – myös Venäjää – rajanaapuria,
osana Jumalan suunnitelmaa. Jos jäykistymme sodanaikaiseen neuvostovastaisuuteen, on parasta pysyä rajan tällä puolen. Mutta jos suostuu kasvukipuihin, voi oppia pitämään suurta
naapurimaata evankeliumin rintaperillisenä, niin kuin itsekin olemme. Sukupolvien ajan se vie,
ovat meihin pelko ja inho juurtuneet niin syvälle.
Kun Neuvostoliitto luhistui 1991, ja raja avautui, suomalaiset lähtivät nopeasti liikkeelle. Apua
annettiin ei ainoastaan inkerinsuomalaisille vaan kaikille, jotka tarvitsivat sitä. Kaupankäynti,
urheilu ja monipuolinen kulttuuri-vaihto ovat tavattoman arvokkaita yhteyden rakentajia. Niiden lisäksi monitahoinen avustustyö ystävyysseurakuntien kesken on Suomen kansan suurimpia ponnistuksia maan rajojen ulkopuolella. Tietenkin ihmisillä on monenlaisia auttamismotiiveja, mutta pysyvimmän luottamuksen ilmapiiri syntyy keskinäisessä vuorovaikutuksessa.
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Kotisivut sukuseuran tiedonvaihtokanavana
Paavo Hassinen
Hassisen sukuseura ry:n kotisivut avattiin yleisölle keväällä 2010. Kotisivujen tarkoituksena on toimia
ajantasaisena tietolähteenä jäsenille ja sukuseurasta kiinnostuneille henkilöille ja välittää tietoa jäsenten ja hallituksen välillä. Kotisivut ovat täydentävä tiedotuskanava sukukokoukselle ja jäsenkirjeille.
Sukuseuran kotisivut antavat kuvan sukuseurasta, kertovat seuran menneistä ja tulevista tapahtumista
ja mahdollistavat aloitteiden ja ehdotusten vaivattoman lähettämisen.
Sukuseuran kotisivujen nykyinen ilme on syntynyt kolmen tarmokkaan naisen työn tuloksena. Ritva
Anttilainen ideoi kotisivujen rungon ja avasi sivut kotikoneellaan kommentoivaksi ja käytettäväksi.
Eija Hassinen rakensi suurelle yleisölle avatut kotisivut keväällä 2010. Sukuseuran logo, tarkoitus,
historia, tuotetiedot, kertomukset ja valokuvat tapahtumista löysivät paikkansa sivujen lehdiltä. Jaana
Hassinen on jatkanut kotisivujen kehittämistä vuoden 2012 aikana. Hassisen sukuseura ry osoittaa kiitoksensa Ritvalle, Eijalle ja Jaanalle suuremmoisesta työstä.
Internetistä on muodostunut uusi kirjasto, josta yleensä ensimmäisenä haetaan tietoa käsillä olevaan
kysymykseen. Sukututkijatkin löytävät verkkopalvelimilta tietoa ja apuvälineitä työhönsä. Suomen
Sukututkimusseuran verkkosivut www.genealogia.fi ovat oivallinen lähtökohta sukuharrastuksen
avuksi. Sopivilla hakusanoilla kotimaisilta ja ulkomaisilta palvelimilta löytyy valtavasti lisää uutta
tietoa. Sukututkijan tehtävänä on edelleen päämäärän asettaminen, tehtävän määrittäminen ja löydetyn
tiedon oikeellisuuden ja käytettävyyden varmistaminen. Sukututkimuksesta kannattaisi kiinnostua nuorella iällä. Aivan liian usein on käynyt niin, että kiinnostaviin kysymyksiin ei ole enää vastaajia silloin
kun kiinnostus omaan sukuun ja sukulaisiin herää. Hassisen sukuseuran kotisivujen yksi tarkoitus onkin herätellä suvun nuorten jäsenten innostusta unohtamatta kuitenkaan varttuneiden henkilöiden tarpeita. Kehitysideoita ja ehdotuksia otamme ilomielin vastaan. Tätä varten kotisivuilta löytyy palaute
sivu. Hassisen sukuseura on julkaissut sukukirjan. Seura päivittää sukutietoja, julkaisee sukuvihkoja ja
mahdollisesti julkaisee sukukirjan täydennysosia. Kotisivuilta löytyy jäsentietoja lomake, jolla voi
täydentää sukukirjassa olevia tietoja. Lomaketta kannattaa käyttää soveltaen ja tietoja voi aina täydentää vapaamuotoisella tekstillä. Hyvät sukulaiset, tervetuloa sukuseuran kotisivuille.

www.hassisensukuseura.fi
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