
Sukutapahtuma Joensuussa 20.9.2020

Hassisen sukuseura ry järjesti välivuositapahtuman Joensuun
Ortodoksisessa Kulttuurikeskuksessa sunnuntaina 20
syyskuuta 2020. Tapahtuma aloitettiin yhteisellä lounaalla
Kulttuurikeskuksen naapurissa ravintola Kreetassa. 
Sukuseuran varapuheenjohtaja Seppo Turunen toivotti
tapahtumaan saapuneet 20 henkilöä tervetulleiksi. Seppo
kertoi sukuseuran hallituksen suunnittelemista tapahtumista
kuluvalle ja tuleville vuosille ja juonsi mallikkaasti noin
nelituntiseksi venyneen sukutapahtuman.

Sukututkija Ari Kolehmainen on tutkinut 
Hassisten ja muidenkin pohjoiskarjalaisten 
sukujen vaiheita Ruotsin vallan aikaisissa 
muuttoliikkeissä 1500- ja 1600-luvuilla.  
Perinteisen arkistomateriaalin ohella 
sukujen vaiheita on tutkittu isälinjan dna-
testien avulla. Sukukirjassa mainittu ja nyt 
dna-testeillä todistettu Pohjois-Karjalan 
Hassisten kanta-isä Pekka Hassinen on 
syntyisin Pihtiputaan Alajärveltä. Vuoden 
1560 maakirjan mukaan Paavo Ollinpoikaa 
on silloin verotettu Pihtiputaalla. 

Myöhemmissä maakirjoissa Paavo Ollinpojan nimi on Hassinen, josta Hassisen suvun lasketaan 
alkavan. Savolaisia Hassiset eivät kuitenkaan ole. Suvun harvinainen I-L300 haploryhmä viittaa 
hämäläiseen alkuperään, mihin saataneen lisäselvyyttä tulevien vuosien dna-osumien avulla. Nämä 
ovat mielenkiintoisia tietoja suvun varhaishistoriasta. Ari työstää Hassisia koskevasta tutkimuksesta
tutkimusraportin sukuseuran käyttöön.



Sukuseuran hallituksen jäsen Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani vietti
puoli vuotta marraskuusta 2019 toukokuuhun 2020
kehitysyhteistyötehtävissä Somalimaassa. 1990-luvun alussa
itsenäistynyt kolmen ja puolen miljoonan asukkaan Somalimaa on
valtiomuodoltaan demokraattinen tasavalta. Osin hyvin
koulutetuilla nuorilla on intoa ja ahkeruutta rakentaa kotimaastaan
menestyvä kansakunta. Tuulikki työskenteli pääkaupungissa
toimivassa Hargeis School of Health Sciences oppilaitoksessa
tulevien sairaanhoitajien ja kätilöiden opettajana. Somalimaa on
hänelle kymmenes maa, jossa hän on tehnyt kehitysyhteistyötä
paikan päällä. Tuulikki kuvasi kiinnostavalla tavalla valokuvien
voimin työtä ja arkipäivän elämää Hargeisassa. 

Vuonna 1998 julkaistiin 
Hassisia Pohjois-
Karjalassa sukukirja. Noin 
kymmenen vuoden 
mittaisen tiedonkeruun ja 
työstämisen tuloksena tässä
tilaisuudessa julkaistiin 
sukukirjan jatko-osa. 
Jatko-osa täydentää 
sukukirjassa julkaistuja 

henkilötietoja. Jatko-osan sukutaulujen numerointi on johdettu alkuperäisen sukukirjan tauluista, 
jotta perheenjäsenet säilyvät saman sukutaulun ympärillä. Jatko-osa julkaistiin ensipainoksena, jota 
on tarkoitus edelleen täydentää ja muokata. Toinen korjattu painos julkaistaan kahden vuoden 
kuluttua kesällä 2022 pidettävässä sukukokouksessa. Toiseen painokseen pyydetään lisää 
sukutietoja kirjassa olevista nykyisistä ja uusista sukuhaaroista, tietoa korjaustarpeista, valokuvia 
ja kertomuksia. Nämä tiedot pyydetään lähettämään Seppo Turuselle (seppoo.turunen@gmail.com) 
tammikuuhun 2022 mennessä, eli tästä eteenpäin reilun yhden vuoden sisällä.

Sukutapahtuman aikana osanottajat koottiin yhteiseen kuvaan Arin toimiessa valokuvaajana. 
Tapahtuman päätteeksi joimme Sepon ja Lean järjestämät täytekakkukahvit. Tämäkin 
sukutapahtuma osoitti yhteisten kahvi- ja lounashetkien olevan onnistuneen sukutapahtuman 
olennainen osa. Sukuseura osoittaa kiitoksensa hallituksen jäsenille ja erikseen Sepolle ja Lealle 
sukutapahtuman erinomaisesta järjestämisestä haasteellisen pandemia-ajan keskellä.


