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Sukujuhla ja sukukokous Kukkolan tilalla Joensuussa 12.7.2014 
 
Hassisen sukuseuran 26. kesätapahtumaa vietettiin lauantaina 12.7.2014 Joensuussa Kukkolan tilalla, 
joka sijaitsee kuutisen kilometriä Joensuun keskustasta Lappeenrannan suuntaan. Kukkolan vanha 
sukutila muodosti oivallisen ympäristön sukutapahtumalle. Kukkoset ovat asuneet tilalla 1700-
luvulta lähtien. Tila on nykyään Pohjois-Karjalan Maataloussäätiön omistuksessa. Tilan 
päärakennuksen huoneista osa on säilytetty rovasti Antti Kukkosen aikaisessa tilassa ja ne toimivat 
kotimuseona. Navetta on muutettu juhlatilaksi, jossa sukujuhla ja sukukokous pidettiin. Ohikulkevan 
päätien viereen on rakennettu hiljainen huone rovasti Kukkosen muistoksi. Päärakennuksen vieressä 
on näytepuutarha ja tilan entisille pelloille on perustettu puupuisto Antin arboretum esittelemään 
kotimaisia puulajeja. Metsän sisällä kiertää metsäpolku ja kuusikon sisälle on rakennettu laavu juhlaa 
ja hiljentymistä varten. Tilan tunnetuin henkilö tähän mennessä on rovasti Antti Kukkonen (1889-
1978), joka oli pappi, pitkäaikainen kansanedustaja ja opetusministeri. Näiden tehtävien lisäksi Antti 
Kukkonen hoiti lukuisia luottamustehtäviä.  
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Tilan kesäopas Sonja Suoniemi esitteli Kukkolan tilaa ja henkilöitä sukutapahtuman  viidelle-
kymmenelle osanottajalle. Osa kuulijoista kiinnostui tilan tarjoamista elämyksistä ja katosi esittelyn 
jälkeen hetkeksi omille retkilleen tutkimaan tilan kohteita tarkemmin. Kukkolan tilaa kannattaa 
todella tutkia isommalla ajalla, kun sopivaa aikaa löytyy. 
 

Sukuseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja Ville Hassinen oli sukutapahtuman aikaan 
rippikoululeirillä huolehtimassa Kontiolahden nuorista. Villen tervehdyksen sukujuhlan osanottajille 
esitti Paavo Hassinen. Villelle saapuneen sähköpostiviestin avulla on löytynyt ainakin yksi yhteys 
Kukkolan tilan ja Hassisten välille. Kukkolan harjoittelijatilalla on viime vuosisadan alussa 
työskennellyt Ilomantsin Tyrjänsaaresta kotoisin oleva Lyydia Hassinen os Hämäläinen. 
 

 
 

Sukujuhlassa järjestettiin arpajaiset, joiden pääpalkintona oli sukukirja Hassisia Pohjois-Karjalassa. 
Pääpalkinnon voitti Asko Hassinen Joensuusta. Lohdutuspalkintoina arvottiin sukuseuran hallituksen 
naisten valmistama makea kakku ja taidokkaita käsitöitä. 
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Sukujuhlassa ja sukukokouksessa keskustelimme Hassisia koskevien täydentävien henkilötietojen 
julkaisemisesta. Täydentäviä tietoja on sukujuhlaan mennessä saatu noin kahdeltakymmeneltä 
henkilöltä. Lisää tietoja saimme sukujuhlan aikana. Näissä selvityksissä on löytynyt useita satoja 
uusia henkilönimiä. Uusissa selvityksissä kuvataan muun muassa Penttisten suvun ja Hassisten 
suvun kytkeytymistä toisiinsa 1600 luvulta lähtien. Uudet tiedot tullaan todennäköisesti julkaisemaan 
samanlaisen vihkon muodossa, joka on liitetty nykyisen sukukirjan liitteeksi. Uudet tiedot Hassisen 
suvun jäsenistä ovat edelleen tervetulleita, mielellään jo kuluvan vuoden 2014 aikana. 
Allekirjoituksella varmistetut tiedot voi lähettää kotisivuilta löytyvään osoitteeseen sukuseuran 
esimiehelle. Mukaan liitetään lähettäjän yhteystiedot. 
 

 
 

 
 

Sukukokouksen puheenjohtajana toimi Keijo Hassinen ja sihteerinä Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani.  
Sukukokouksen asialistaan pureuduttiin  tehokkaasti tarmokkaan puheenjohtajan johdolla. Eniten 
keskustelua aiheuttivat jäsenmaksut, hallituksen koko ja kokoonpano ja luonnollisesti sukuselvitys ja 
sukujulkaisu. Hallitus pidetään edelleen 3+3+3 henkilön kokoisena. Jäsenmaksuun tehtiin päivitys 
sukuselvityksen tuomien kulujen kattamiseksi. Greta Hassinen ja Jaana Hassinen valittiin jatkamaan 
sukuseuran hallituksen jäseninä. Uutena jäsenenä halitukseen nousi Eija Hassinen Uimaharjusta. 
Seuraava sääntömääräinen sukutapahtuma järjestetään kesällä 2015. 


