Hassisen sukuseura 30 vuotta, sukujuhla Enon Kotirannassa 28.7.2018
Hassisen sukuseuran taival lasketaan alkavaksi 30 vuotta sitten Enonveneessä Enossa 30.7.1988
pidetystä perustavasta kokouksesta. Sukuseuran perustamiseen tähtääviä valmisteluita oli toki tehty
usean vuoden aikana ennen tuota ensimmäistä sukukokousta. 28.7.2018 sukuseura juhli 30 vuotista
taivaltaan Enonveneen naapurissa Enon Kotirannassa. Juhlakokouksen puheenjohtajana toimi Matti
Hassinen ja sihteerinä Valma Väisänen. Sukujuhlan rakensivat Pentti Laakkonen ja Urho Hassinen
yhdessä monien muiden suvun jäsenten kanssa.

Kuva 1. Sukuseuran jäsenet kokoontuivat harvinaiseen yhteiskuvaan Pielisjokea vasten.
Sukujuhlan yhteydessä pidetyn varsinaisen sukukokouksen tärkein asia oli sääntömuutos, jolla
jokavuotinen sukukokousperinne muutettiin kolmen vuoden välein tapahtuvaksi kokoukseksi. Uutta
sääntöä aletaan noudattaa kesällä 2019 pidettävästä sukukokouksesta lähtien. Tehty muutos
vaikuttaa hallituksen toimikausiin. Hallituksen jäsenten toimikausi on sukukokousväli eli kolme
vuotta. Hallituksen toiminta ja rahankäyttö tarkastetaan toiminnantarkastajan toimesta edelleen
vuosittain. Toiminnantarkastaja esittää yhteenvedon kuluneen kolmen vuoden ajalta kolmen vuoden
välein kokoontuvalle sukukokoukselle.

Kuva 2. Sukujuhlan ja sukukokouksen osanottajia keskittyneenä kuuntelemaan päivän antia.
“Hassisia Pohjois-Karjalassa” sukukirjassa kuvataan Hassisten neljän sukuhaaran jäseniä.
Sukuhaarat ovat Sarvingin, Ilomantsin, Luhtapohjan ja Nesterinsaaren haarat. Tiedot sukukirjaan on
haettu perinteisillä sukututkimusmenetelmillä asiakirjojen avulla. Sukuseura täydentää

asiakirjatietojen perusteella 1600 luvulle johdettuja juuriaan dna kokeiden avulla. Asiakirjoihin
perustuva tutkimus muodostaa edelleen päärungon suvun historialle. Dna kokeiden tuloksilla
tarkistetaan sukukirjassa olevan neljän sukuhaaran yhteistä historiaa ja Hassisten liittymistä 1500
luvulla eläneiden muiden sukujen seuraan. Geneettisen tiedon tuomaa uutta historiatietoa esitellään
kesällä 2019 pidettävässä sukujuhlassa.
Sukukirjan lisäosa on edelleen työn alla. Keväällä 2018 muuttuivat henkilötietosuojaa koskevat lait,
mikä on tuonut lisätyötä julkaistavien tietojen varmistamisessa. Lakien soveltamiseen ja tukintaan
liittyvien asetusten teko ja tulkinta ovat edelleen kesken.
Villen juhlapuhe syventyi suvun kertomukseen. Kertomus muodostuu tapahtumista ja tapahtumien
myötä kertomus kasvaa suvun kertomukseksi. Kertomus sitoo yhteen ihmiset ja paikkakunnat.
Nykypolvi jatkaa juuriensa tutkimista mutta samalla tulee jatkaa suvun kertomusta uusilla tällä
hetkellä tapahtuvien tapahtumien kirjaamisella.

Kuva 3. Tuulikin puheenvuoro koski sukuseuran sääntömuutosta. Sukuseuran puheenjohtaja Ville
Hassinen esitteli sukuseuran toimintaa. Sukukokouksen puheenjohtajana toimi Matti Hassinen ja
sihteerinä Valma Väisänen.

Kuva 4. Sukujuhla on mainio tilaisuus tavata uusia ja aiempia tuttuja ja vaihtaa kuulumisia.
Vasemmassa kuvassa Kadir Ali-Azzani, Veijo Tikka, Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani ja Eila
Hassinen. Keskella Pertti Rannikko ja Matti Hassinen. Sukutapahtuman valokuvaaminen vaatii
hyvää kehonhallintaa kuvaustaitojen lisäksi. Oikeassa kuvassa Kalle Hassinen säätää kameran
asetuksia kohdalleen.

Sukujuhlassa julkaistiin uusi sukulehti 2018. Se sisältää muistikuvia Mattilasta ja kertomuksen
Tyrjänsaaressa olevasta 250 vuotiaasta sukutilasta. Sukulehti sisältää Villen juhlapuheen ja Tuulikin
ja Päivin kertomukset Hassisista maailmalla. Sukulehti on siirretty sukuseuran kotisivulle.

Kuva 5. Sukuretken osanottajat Sarvingin Nuorisoseurantalossa.
Suvun tarina avautui sukuretkellä, joka suuntautui Enon kirkonkylään, Nesterinsaareen, Sarvinkiin,
Lehtolaan, Tannisenvaaraan, Riihiahoon, Männistölään, Nissilään, Pesolaan, Yläpihaan, Alapihaan
sekä Vanhalle myllyalueelle Pitkäjärvellä. Retkelle osallistui täysi bussillinen sukuseuran jäseniä.
Esittelijöinä retkellä olivat ns. Pirttijärven pojat.
Urho Hassinen kertoi Hassisen vanhimmasta asuinsijasta Sarvingista ja siitä jakautuneesta
Pohjanrannasta sekä myöhemmin myös Riihiahosta ja Vaaranpäästä. Kyösti Hassinen kertoi laajasti
suvun vaiheista Ruutuvaaralla sekä Lehtolan, Honkavaaran ja Tannisenvaaran tiloilla. Erkki
Hassinen kertoi Yläpihan sukutilan vaiheista. Urpo Hassinen jatkoi siitä Alapihan vaiheisiin.
Kimmo Tanskanen valotti ansiokkaasti Mäntykosken myllyn vaiheita. Ahti Soikkeli kertoi
paikallistuntemuksensa voimin sangen mielenkiintoisista tapahtumista myllyn ympäristössä.
Kertomusten asiasisällön oikeellisuutta tarkasteli Jussi Koponen. Sukuretken kohteet kuvataan
kesällä 2019 julkaistavassa sukulehdessä.

Kuva 6. Hanuristi Raimo Hassinen viihdytti sukujuhlan osanottajia Enon Kotirannassa ja Sarvingin
Nuorisoseurantalossa.

Kuva 7. Sarvingin Nuorisoseurantalo ja talon eteen pystytetty koskenlaskija Lauri Nuutisen
muistomerkki. Lauri Nuutisen yhdessä poikiensa ja Erik Suutarin kanssa kaivaman kanavan läpi
Alimmainen Sarvinkijärvi purkautui hallitsemattomasti 17.9.1743 tuoden yläjuoksulle runsaasti
lisää viljelysmaata.

Kuva 8. Entiset asuinpaikat tuovat mieleen muistoja henkilöistä ja tapahtumista, jotka kuuluvat
suvun ja paikan historiaan. Vasemmassa kuvassa Ahti Soikkeli, Pia Nieminen, Pentti Laakkonen,
Arto Soikkeli ja Kalle Hassinen. Oikeassa kuvassa Jussi Koponen, Ahti Soikkeli ja Pia Nieminen.

Kuva 9. Sillan tukimuuri, Mäntykosken myllyn kanavan jäänteet ja kauniisti patinoitunut puuseinä
kertovat tarinaa täällä eletystä elämästä.

