Sukutapahtuma Outokummussa 18.9.2021
Hassisen sukuseura ry järjesti välivuositapaamisen Outokummussa lauantaina 18.9.2021.
Tapaaminen aloitettiin yhteisellä lounaalla ravintola Kummussa. Herkullisen lounaan jälkeen
sukutapahtuman osanottajat keskustelivat ravintolan kokoushuoneessa Hassisen suvun juurista ja
sukukirjan jatko-osan täydentämisestä ja julkaisemisesta.

Sukuseuran kunniajäsen Jussi Koponen täytti 80 vuotta syyskuussa 2021. Jussi on sukuseuran
perustajajäsen. Jussin työllä ja osaamisella on ollut suuri merkitys sukukirjan aikaansaamisessa.
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Jussi on sukuseuran sihteeri ja taloudenhoitaja. Jussille on myönnetty ansioistaan sukuseuran
standaardi vuonna 1998. Sukuseuran puheenjohtaja Ville Hassinen ja hallituksen jäsen Tuulikki
Hassinen-Ali-Azzani esittivät onnittelut Jussille kukkien kera.
Tapahtuman osanottajat esittivät
onnentoivoukset myös sukuseuran
jäsenelle Matti Hassiselle, joka on
saavuttanut 80 vuoden iän huhtikuussa
2021. Matti on johtanut useita sukuseuran
kokouksia ja toiminut sukuseuran
hallituksen jäsenä vuosina 2005-2012.
Sukututkija Ari Kolehmainen on
selvittänyt karjalaisten sukujen ja myös
Hassisten juuria ja liikkumista RuotsiSuomen valtakunnassa 1500- ja 1600luvuilla. Kokouksessa tarkasteltiin Arin
esitelmän pohjalta Hassisten vaiheita mahdollisesti Hämeen perukoilta Pihtiputaan Alajärvelle ja
sieltä edelleen suvun kulkeutumista Liperiin ja entisen Ilomantsin Sarvinkiin. Suvun kantaisäksi
mainitun Pekka Hassisen pojista syntyivät sukukirjassa esilläolevat neljä sukuhaaraa. Laajempi
kertomus suvun varhaishistoriasta on tarkoitus liittää sukukirjan osaksi sukukirjan jatko-osaan.
Sukukirjan jatko-osan ensimmäinen painos julkaistiin
syysuussa 2020. Toiseen painokseen kerätään tietoja
tammikuuhun 2022 saakka. Jatko-osan toinen painos
julkaistaan sukutapahtumassa kesällä 2022. Outokummun
tapaamisessa esitettiin ajatus jatko-osaan lisättävien
sukutaulujen monitasoisesta numeroinnista, jossa
perheyhteys näkyisi nykyistä selvemmin. Jatko-osan toisen
painoksen taulujen järjestäminen tällä uudella tavalla
otetaan harkintaan.
Sukutapahtumassa julkaistiin sukuseuran pinssi, joka
liitetään myyntituotteiden joukkoon.
Sukutapahtuman osanottajat pääsivät tutustumaan
Outokummun kaivokseen Ulla-Riitta Moilasen
opastuksella. Kaivostoimintaan johti
Outokummun oudosta kummusta löytynyt rikas
kupariesiintymä vuonna 1910. Outokummun
kaivos on toiminut fyysisesti neljässä eri paikassa.
Alkuperäinen vanha kaivos Outokummun
keskustassa, Mökkivaaran kaivos, Keretin kaivos
ja Vuonoksen kaivos. Vuonoksen kaivoksen ja
vanhan kaivoksen sulkemiseen vuonna 1985
päättyi teollinen kaivostoiminta Outokummussa.
Vanha kaivos toimii nykyään Outokummun
kaivosmuseona. Sen tehtävänä on tallentaa ja
esittää suomalaista kaivostoimintaa 1910-luvun
alusta nykypäivään.
Museon kaivoskäytävän läpi kulkien sukutapahtuman osanottajat pääsivät eläytymään kaivostyöhön
Ulla-Riitta Moilasen opastuksella. Aiheeseen perehdyttiin videoesityksen avulla. Kaivosviereilua
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varten osanottajat pukeutuivat asianmukaisiin turvavälineisiin. Kypärää päähän sovitaessamme
opimme, että kypärän värillä on väliä.

Kaivosonkalossa tapasimme vuoripeikon, ihastelimme kalliotaidetta ja tunsimme vuoripainetta.
Kierroksella tutustuimme Outokumpu-yrityksen historiaan. Opimme työtapojen ja
louhimistekniikan sekä työturvallisuuden kehittymisestä vuosikymmenten aikana. Ennen ja jälkeen
vierailun otimme yhteiskuvan, josta voidaan laskea kaikkien kaivoskierrokselle lähteneiden
henkilöiden palanneen turvallisesti takaisin maan pinnalle.
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Ennen ja jälkeen kaivosvierailun otettiin yhteiskuva, jotta voidaan varmistaa kaikkien palanneen
turvallisesti takaisin maan pinnalle.
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