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Hassisen sukuseuran kokouspaikka kesällä 2018 oli vain noin 500 m päässä ravintola
Enonveneestä, jossa 30 vuotta aiemmin pidettiin sukuseuran perustava kokous 1988.
Juhlapaikan kannalta katsottuna sukuseura palasi jälleen juurilleen, kuten se on tehnyt aiemmin
kesällä 1998, 2006 ja 2012. Sukukokouksen kulkua ja sukujuhlaa on kuvattu kotisivulta
löytyvässä kertomuksessa.

Sukujuhlan jälkeen juhlan osanottajat lähtivät kolmen tunnin mittaiselle retkelle tutkimaan
Hassisten aiempia ja nykyisiä asuinpaikkoja. Bussireitti kulki Enon Nesterinsaaren kautta Enon
kirkon ohi Sarvinkiin. Sarvingin nuorisoseurantalon kohdalla jalkauduttiin tarkastelemaan
järvenlaskija Lauri Nuutisen muistomerkkiä ja talossa olevaa valokuvanäyttelyä. Talossa
retkeläiset nauttivat pullakahvit ja kuuntelivat Raimo Hassisen loihtimia säveliä. Nuorisoseuran
talosta matka jatkui Ruutuvaaraan, Lehtolaan, Tannisenvaaraan ja Pirttivaaraan. Mäntykoskella
tutkittiin vesivoimaa hyödyntäneen myllyn ja sahan paikkoja sikäli kuin ne vielä ovat maastossa
näkyvissä. Retkikohteet on kuvattu tässä lehdessä retken etenemisjärjestyksessä. Kuvaukseen
on liitetty rakennusten lisäksi henkilötietoja. Henkilöihin liitetyt numerot viittaavat Hassisia
Pohjois-Karjalassa sukukirjan taulujen numeroihin. Kuvauksen ja kuvaukseen liitetyn kartan
avulla lukija voi tehdä virtuaalisen matkan sukuretken kohteisiin.
Hassisten sukukirjassa ensimmäisenä mainittu Pekka Hassinen on asunut Sarvingissa ja
Nesterinsaaressa 1600 luvun loppupuolella. Pekka Hassisen pojista ovat oletettavasti syntyneet
Hassisten neljä sukuhaaraa, Sarvingin, Nesterinsaaren Luhtapohjan ja Ilomantsin haarat. Tässä
lehdessä kuvattuja retkikohteita ovat asuttaneet Sarvingin ja Nesterinsaaren sukuhaarojen
Hassiset. Sukuhaarojen syntyyn liittyvät tiedot ovat vajavaisia. Niihin saataneen lisävalaistusta
meneillään olevan osin geneettisiin tietoihin perustuvan tutkimuksen avulla. Henkilöiden avulla
retkikohteista on saatu elävä kuvaus ankarasta työstä mutta toisinaan myös onnekkaasta ja
palkitsevasta elämästä luonnon ja ajan ehdoilla.

Nesterinsaaresta ja Sarvingista lähteneet Hassiset ovat etsineet elantoa muualta Pohjois-
Karjalasta ja Suomesta ja kotimaan ulkopuolelta. Tämä sukulehti kuvaa yhtä tärkeää parin
sadan vuoden mittaista vaihetta Hassisen suvun historiassa. Retken ovat toteuttaneet ja
kuvanneet näiden sukuhaarojen jäsenet, jotka tuntevat kohteet henkilökohtaisesti omien
elämänvaiheidensa kautta. Työryhmän jäsenet on paljastettu retkikertomuksen lopussa. Retken
toteutus ja kuvaus ovat hieno todistus työhön osallistuneiden henkilöiden yhteistyöstä ja
yhteenkuuluvaisuuden tunteesta. Työtä eteenpäin vieneenä kipinänä on rakkaus oman suvun ja
kotiseudun historiaan. Sukuseura osoittaa kiitoksensa sukuretken järjestämiseen osallistuneille
henkilöille.

Ruutuvaara Lehtola
Matti Hassinen → Matti Hassinen

Sarvinki Taulu 1013 Taulu 1019
Juho Hassinen

Sarvinki → Taulu 2 Riihiaho Tanelila
Pekka Hassinen Pekka Hassinen → Taneli Hassinen
Taulu 1 → Nesterinsaari → Mattila → Yläpiha → Taulu 1012 Taulu 1034

Pekka Hassinen Matti Hassinen Matti Hassinen
Taulu 1 Taulu 777 Taulu 778 → Mäntykoski Männistölä
Matti Hassinen Juho Hassinen Vilho Hassinen
Taulu 620 Taulu 974 Taulu 1030

I
Alapiha Tannisenvaara
Yrjö Hassinen Pekka Hassinen
Taulu 976 Taulu 1039



1. Mattila

Matti Hassinen (taulu 777) s. 1714 oli ensimmäinen Mattilan talon isäntä. Matin poika Matti (taulu 
778) s. 1740 muutti v. 1790 Pirttivaaraan. Hän osti myös vuonna 1790 järvenlaskija Nuutisen 
pojalta 1/3 osan kruununtilasta Aittovaara 8, joka isojaon jälkeen nimettiin Pirttivaara RN:o 2 
Hassila. Saman vuonna Matti osti vielä Olli Penttiseltä kruununtilan N:o 2 Sarvingista, joka on 
nykyinen Pohjanranta. Matti rakensi vielä
Mäntykoskeen jauhomyllyn sekä raamisahan.
Näistä asioista kerromme vielä paljon
retkemme myöhemmissä vaiheissa.
Matin vanhin poika Matti (taulu 779) s. 1764
jäi asumaan Mattilaan. Matin poika Antti (taulu
782) s. 1793 piti kauppapuotia poikiensa Matin
ja Juhon kanssa Mattilassa. Kesällä 1843
viranomaiset takavarikoivat heidän tavaransa ja
myivät ne huutokaupalla.
Antin poika Matti (783) s. 1812 jatkoi
kauppaperinteitä rakentamassaan aitassa
lossimaalla. Hän oli myös ensimmäinen Enon
kunnan kuntakokouksen puheenjohtaja. Hän oli iso ja vahva mies. Hän toimi myös makasiinin 
hoitajana ja oli kova kauppamies. Hänen perillisensä menettivät puolet Mattilan tilasta, koska hän 
oli taannut vävyään. Hänestä kerrotaan myös juttua kiivaan nimismiehen kohtaamisesta. Jo portailla
kiukkuinen nimismies hyökkäsi Matin kimppuun. Matti veti nimismiehen päälleen ja mukiloi 
altapäin ja huusi apua. Sitten hän vei parkkiturkkinsa hierottavaksi, jotta olisi näyttää siltä, miten 
nimismies häntä murjoi.
Matin poika Matti (784) s. 1839 monien Pirttivaaran Hassisten eno ja Mattila heidän kestityspaikka.
Hänen puolisonsa osti menetetyn puolikkaan tilasta takaisin kanavan päällysmies G. Hassanilta v. 
1881. Viides Matti-niminen isäntä oli Matti (806) s. 1865, mutta hänellä ei ollut enää jatkajaa. Tila 
siirtyi hänen veljensä Juhon tyttärelle Kerttu Humalajärvelle, joka piti paikkaa kesäasuntona. 
Nykyisin talo kuuluu Maija ja Jukka Virtaselle.

2. Nesterinsaari

Nesterinsaari käsitti aiemmin nimenä koko Enon kirkonkylän, mutta nykyään se on saaren nimenä.
Nesterinsaaren rantoja huuhteli lännessä Pielisjoki koskineen, idässä ja etelässä Välivesi.
Vuonna 1956 kosket valjastettiin voimatalouden käyttöön ja rakennettiin voimalaitos, joka aloitti 
toimintansa 1958.
Ensimmäinen Hassinen muutti n. 1690 saaren eteläosaan Junkkalan tilalle. Hän oli Pekka Hassinen 
(taulu 1). Junkkalan tila oli ollut aikaisemmin Antti Kutvosen nimissä. Junkkala sijaitsi 
Nesterinsaaren eteläpäässä. Hassisen tilaan liitettiin myös Antti Karvisen tila (Anttila?). Näistä 
Hassinen sai kaksi savua ja numeroa. Toinen oli Niilola (2/4), joka isojaon aikana oli 
Tannilanvaaran kupeella. Tannilanvaara sijaitsee Pielisjoen pohjoispuolella.

Vuonna 1699 tilat siityivät Pekan pojalle Matille (620) syntynyt n. 1674. Hänestä alkaa 
Nesterinsaaren sukuhaara. Matin poika Juho (621) s. 1698 jatkoi Junkkalan isäntänä. Hän oli 
mahdollisesti aikaan saamassa lossia Enonkylässä Ahvenisvirran ja Pilpasenvirran yli. Hän oli myös
pitäjän valtuutettuna Savonlinnassa Pikkuvihan aikana v. 1742 neuvottelemassa hallinnon 
järjestämisestä venäläisen ruhtinas Metserkoin koolle kutsumana.
Juhon pojat Matti, Juho ja Antti jakoivat keskenään Nesterinsaari N:o1 Junkkalan.



Matti (623) isännöi Nesterinsaaressa Junkkalaa, Juho (681) muutti Heinävaaraan ja Antti (704) 
asusti myös Nesterinsaaressa. Matti toimi myös lautamiehenä.
Matin poika Juho (624) jatkoi Junkkalassa ja toimi myös lautamiehenä. 
Juhon poika Juho jatkoi Junkkalan isäntänä, mutta oli poikamies. Juho Juhana oli se loitsija, josta 
Elias Lönnrot kertoo matkakirjassaan ”Vaeltaja”. Juhosta loitsijana on säilynyt jälkipolville melko 
karmeita tarinoita.
Koska Juholla ei ollut perillisiä, niin veljensä Heikki (628) jatkoi Junkkalan isännöintiä. Heikki oli 
toisena luottamusmiehenä Enon kirkon rakennustöissä.
Junkkalan tilan isäntänä jatkoi Heikin poika Juho (631). Hän omisti myös Hassila Rno 7 sekä lisäksi
kirkonkylän puolelta Kaksolan tilan yhdessä Johan Ryhäsen kanssa.
Juhon poika Heikki (649) s. 1853 oli viimeinen Hassinen Junkkalan tilalla. Hän asui Karoliinansa 
kanssa Junkkalassa, mutta eron myötä tila jäi Karoliinalle. Hän möi tilan myöhemmin. Heikki asui 
uuden puolisonsa Marian kanssa Kaksolassa Rno 28 (myöhemmin Koreikko) kirkonkylässä.

3. Enon kirkko ja tapuli

Vuonna 1813 senaatti myönsi rakennusluvan ja
kirkon rakentaminen aloitettiin Anton Wilhelm
Arppen piirustusten mukaan vuonna 1816.
Kirkko valmistui vuonna 1818 ja sen vihki
käyttöön Porvoon piispa Johan Molander 4.
lokakuuta 1818.
Heikki Hassinen (taulu 628) oli toisena
luottamusmiehenä kirkon rakennustyössä.
Luottamusmiehen tehtävänä oli tarvikkeiden
kokoaminen, työmiesten palkkaaminen ja työn
valvominen. Heikki teki penkit uuteen
kirkkoon ja ne tuotiin sisälle 1817.
Vuonna 1823 Heikki ja Johan Ryhänen
maalasivat kirkon punaiseksi.
Kirkon saarnatuoli on Kuopion kirkon entinen
saarnatuoli ja urut on tehnyt Kangasalan urkutehdas vuonna 1912. Alttaritaulun maalasi enolainen 
Eino J. Härkönen ja se paljastettiin 1930.

Heikki Hassinen rakensi urakalla kellotapulin vuonna 1825 oman päänsä mukaan eikä Rovasti 
Molanderin piirustusten mukaan. Urakkasumma oli 150 tynnyriä viljaa ja 967 ruplaa rahaa.
Tapuli kuitenkin tuhoutui tulipalossa 3. maaliskuuta 1951.

Uuden, nykyisen kellotapulin suunnitteli arkkitehti K. S. Kallio, ja se valmistui vuonna 1957. Myös 
uudessa tapulissa on kaksi kelloa, joista toinen on Lavansaaren siirtoseurakunnan lahja. Toinen 
kello on valmistettu Lokomon tehtaassa Tampereella.

 



4. Hassisten vanhin asuinpaikka, Sarvinki

Pekka Hassisen hankkiessa tilan noin v. 1667 Sarvinki no 3 Hassila (1/3 vanhasta Sarvinki 3:sta), 
Tila sijaitsi Keskimmäisenjärven rannalla, nykyisen Ryynälän talon itäpuolella, n. 3-400m:n päässä.
Tilasta on jäljellä vain perustuksen jäänteitä.
Hän jätti poikansa Juhon asuttamaan (taulu 2). Tästä miehestä, Juho Hassisesta alkoi Sarvingin 
Hassisten sukuhaara.

Isojaon aikaan kun tilajakoja muutettiin ja tällöin tilat Sarvinki 3 ja 4 yhdistyivät. Tilan nimeksi 
tuli Sarvinki 4, Pohjanranta.
1750 luvulla tapahtui Keskimmäisenjärven lasku kyläläisten päätöksellä. Kun juoksutuskaivanto jäi 
matalaksi, niin veden korkeus laski vain vajaan metrin! Syntyi luhta joka jäi märäksi. Toivottua 
peltoalaa saatiin vain alle 100 ha.

Hassisten sukupolvet vaihtuivat vuosien saatossa. Tilalla asui useita perheitä ja työmiehiä. Siinä 
toimi myös yhden hevosen kestikievari.
Hassisista viimeiset asukkaat olivat Matti ja Hilja Hassinen. Heille muodostui erinäisiä taloudellisia
ongelmia sekä kuoleman tapaus. Matti teki vaihtokaupan tilojen Sarvinki n:o 4 ja
Honkavaaran tilan kanssa. Tilan omistus siirtyi
1891 Juho Lappalaiselle. Matti ja Hilja muuttivat
Sarvinki no 9 Honkavaara.

1920 luvulla Juho Lappalainen vaimonsa Eevan
kera (os Turunen) asettui hoitamaan tilaa.
Jälkikasvuakin syntyi: Rauha, Janne, Aliisa ja
kaksoistytöt Helmi ja Hilja. Eevan poismenon
jälkeen Juho Lappalainen solmi avioliiton Alman
kanssa (os. Pennanen). Näille syntyi lapset Irja,
Betta, Heikki ja Auvo.
Tänä päivänä tilan omistaa Maija Korhonen (os
Lappalainen. Kaksosista Helmi on Maijan äiti).
Pohjanrannan tilan rakennuksista on pystyssä tuparakennus ja pihassa seisova aitta- ja 
liiterirakennus. Tila on ollut pois käytöstä yli viisikymmentä vuotta.

5. Sarvingin nuorisoseurantalo

Lauri Nuutisen vuonna 1743 tekemä Suomen ensimmäinen tunnettu järvenlasku kuivatti 
Alimmaisen Sarvinginjärven. Nuorisoseuran talon seinästä näemme järven pinnan korkeuden ennen
järven laskua. Järven laskusta saatiin paljon viljelysmaata. Myös Nuutinen sai pitkien käräjöintien 
jälkeen n. 450 ha. Tänään osalla vesijättömaita
lainehtii laajat viljapellot.
Iso remontti seurojentalossa tehtiin talkoovoimin
ennen tulevaa suurta tapahtuma.
Muistomerkin paljastus järvenlaskusta tapahtui
v.1974. Tilaisuudessa oli läsnä yli 800 henkeä.
Paljastuksen jälkeen seurasi ulkoilma
teatteriesitys L Nuutisen järvenlaskusta.
Pääesiintyjinä Kauko Riikonen (Sarvinki) ja
Vieno Hassinen (Pirttivaara). Esiintyjinä oli
paljon Sarvinkilaisia kuin Pirttivaaralaisia. 

Vuotta myöhemmin ts. 1975 esitettiin ”Riihen puinti” samaisella paikalla ja paljolti samoin esittäjin.



Nuorisotalo rakennettiin v.1927 Osuuskassasta otetulla lainalla ja talkootyöllä. Rakennukseen hirret 
saatiin Pirttivaarasta, Nissilän riihestä ja aitasta.
Pirttivaaran-Sarvingin seurojen yhteistalo Oy, myi seurojentalon 1943 Enon suojeluskunnalle. 1944 
suojeluskunta lahjoitti talon Enon seurakunnalle. Seurakunta myi Seurojentalon 1950 paikallisille 
Nuorisoseuralle, Maamiesseuralle, Martta-yhdistykselle ja Urheiluseuralle.

Nyt nuorisoseuran talon omistaa Sarvingin nuorisoseura. Nykyisin nuorisoseurantalolla järjestetään 
pari kertaa vuodessa iltamat, jossa musiikkiesitykset, lausuntaa, kaffeet ja tanssit.
Tilaa (nuorisoseurantaloa) vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin esim. hirvipeijaiset, juhlat, kokoukset.

6. Alatalo 4, Ruutuvaara-Lehtola-Tannisenvaara

Ruutuvaara ja Lehtola ovat vanhoja kaskimaita. Riihiahon isäntä Pekka Hassinen (1825 – 1894) 
(taulu 1012) oli innokas kaskimies ja tarinan mukaan Pekan laajin kaski Ruutuvaaralla oli pinta-
alaltaan 25 hehtaaria. Suurkasken sato oli kuitenkin jäänyt heikoksi, vaikka sitä kynnettiin kuudella 
hevosella koko kesän ajan.

Pekka Hassisen pojat Matti (1863 – 1921)(taulu 1013) ja Pekka Hassinen (1871 – 1927) (taulu 
1039) muuttivat yhdessä Riihiahosta Ruutuvaaralle n. 1890. Matin puoliso Liisa Mujunen (1862 
-1918) ja Pekan puoliso Riitta Mujunen (1867 – 1932) olivat sisaruksia. Ruutuvaaralle alettiin 
raivata peltoa ja siirtyä kaskiviljelystä peltoviljelyyn. Viljelysmaita kunnostettiin ajamalla pellolle 
mutaa vaaran alla vielä nykyisinkin näkyvistä mutahaudoista. Suuri ongelma oli, ettei vaaralle 
onnistuttu kaivamaan riittävän tuottoisaa kaivoa – porakaivotekniikkaa ei vielä tunnettu. Talousvettä
jouduttiin ajamaan satojen metrien päästä lähteestä ja vettä myös pumpattiin puuputkia pitkin pellon
alareunan avovetisestä lössästä.

Ruutuvaaran rakennukset v. 1956

Veljeksistä Matti oli Ruutuvaaran isäntä. Vanhempana veljenä hän oli saanut isänsä perintöosana 
1/3 Alatalo RN:o 4 tilasta eli Ruutuvaaran. Velimies Pekan titteli asiakirjoissa oli ”talollisen veli”. 
Veljesten ja sisarusten yhteisasuminen päättyi noin viiden vuoden kuluttua Pekan ostettua Sarvingin
puolelta Honkavaaran tilan, jonne hän siirtyi Riittansa kanssa v. 1895. Sieltä käsin hän rakensi talon
Tannisenvaaraan, jonne perhe muutti asumaan v. 1902. Myöhemmin Pekka muutti takaisin 
Honkavaaraan ja jätti poikansa Petter August (Pekka) Hassisen (1891 – 1964)(taulu 1040) 
viljelemään Tannisenvaaran tilaa



Ruutuvaaralla Matti ja Liisa Hassiselle syntyi kymmenen lasta, joista viisi kuoli jo lapsina. 
Sisaruksista saivat elää pitkän elämän Anna Valpuri (1882 – 1945) (taulu 1014), Riitta Johanna 
(Hanna) (1884 – 1966) (taulu 967), Matti (1893 – 1967) (taulu 1019), Hilja (1899 – 1970) (taulu 
1025) ja Eliisa (Elli) (1905 – 1988) (taulu 1026). Sisarukset asuivat Ruutuvaaralla kunnes 
muuttivat puolisoidensa kera omille tahoilleen:

 Anna Valpuri avioitui 1911 Ville Palokkaan kanssa. Palokkaat asuivat sittemmin 
Salmissa, Impilahdella ja Enossa.

 Riitta Johanna avioitui 1910 Eero Hassisen kanssa. He asuivat Jakokosken 
Hovilassa, Kontiolahden Selkiellä Kansanahossa, Palovaarassa nykyisen 
voimalaitoksen tuntumassa ja Enon Pirttivaarassa.

 Matti meni 1920 naimisiin Hilja Pesosen kanssa. He rakensivat Lehtolan talon, johon
siirrettiin Ruutuvaaran talosta kaksi kamaria. Lehtolan myytyään he muuttivat 1929 
Tohmajärven Oravaaraan.

 Hilja muutti Lauri Tuukkasen kanssa avioiduttuaan Enonkylän Naurisvaaraan ja 
myöhemmin Enon Louhiojalle.

 Eliisa meni 1939 naimisiin Otto Koposen kanssa. Koposten perhe asui Ruskealassa 
Vellikallio-tilalla, josta he sodan jälkeen siirtyivät Enon Karhunsalolle.

Ruutuvaaran viljelyä jatkoi Hassisen sisaruksista viimeisenä Hilja puolisonsa Lauri Tuukkasen 
kanssa. Tuukkaset myivät v. 1960 pellot ja rakennukset Matti ja Irja Rinkiselle. Rinkiset jatkoivat 
peltojen raivausta puskutraktorityönä, josta on edelleen muistoina valtaisat kivirauniot. Nyt 
Ruutuvaara on hyvää vauhtia palautumassa takaisin luonnontilaan. Rinkisten pellot pajuttuvat 
viljelemättöminä ja Lehtolan puolen pelloilla kasvaa varttunutta metsää. Alkuperäisistä 
rakennuksista ovat nähtävissä enää kellarikiveykset ja puimaladon raunio.  

Lehtolan tilan ja talon osti Matti ja Hilja
Hassiselta Eino Johannes Hassinen (1896 –
1968)(taulu 984) puolisonsa Anna Katriinan
os. Koponen (1897 – 1988) kanssa. He
muuttivat Yläpihasta Lehtolaan v. 1929 ja
viljelivät tilaa, kunnes luovuttivat tilanhoidon
1950-luvulla nuoremmalle polvelle Ensio
Hassiselle (1927 – 2007) (taulu 985) ja
puolisolleen Pirkko os. Kontkaselle. Nykyisin
Lehtola on Seppo ja Sirkka-Liisa Hassisen
omistuksessa ja entiset pellot kasvavat metsää.
Lehtola toimii kokovuotisena asuntona ja Seppo on remontoinut talon nykyvaatimusten mukaiseen 
kuntoon.

Pekka Hassisen 1800-luvun lopulla ostama
Honkavaaran paikka on nykyisin asumaton ja
maat on myyty suvun ulkopuolelle. Pekan
rakentama alkuperäinen Tannisenvaaran talo on
purettu ja samalle paikalle on hänen
pojanpojanpoikansa Markku Hassinen (taulu
1045) rakentanut puolisonsa Ritva Hassisen
kanssa modernin omakotitalon.
Tannisenvaarankin pellot on jo aikoja sitten
metsitetty kauniiksi koivikoiksi.



Hassila Pirttivaara 2 

7. Yläpiha

Talollinen Matti Hassinen (1740-1812) (taulu 778) Enon Nesterinsaaresta osti 1.3.1970 Alimmaisen
Sarvinkijärven laskijan Lauri Nuutisen pojalta, Antti Nuutiselta, 1/3 osan kruununtilasta 
Aittovaara8. Isojaon jälkeen tila sai nimekseen Hassila Pirttivaara Rn:o 2. Tila lunastettiin ns. 
perintötilaksi 1795. Tälle tilalle, yläpihan mäelle, asettuivat asumaan Matti Hassisen  poika Pekka 
Hassinen (1776-1828)(taulu 957) ja hänen vaimonsa Anna (os. Puhakka 1776-1817). Nyt jo puretun
päärakennuksen seinässä oli kaiverrettu päiväysmerkintä 18-26/6-13 (26.6.1813). Hirsi on tallessa.
Pekan jälkeen tilaa hallitsi Matti Hassinen (1796-1857) (taulu 958) vaimonsa Riitan (os. Pesonen 
1794-1846) sekä toisen vaimonsa Eevan (os. Räty 1798-1870) kanssa. Matti oli kova 
hevoskauppias, parssikka,-hevosrovastiksi kutsuttu, joka kävi hevoskauppaa mm. Pietariin.Yläpihan
lisäksi hän osti tilan Pirttivaara 4 ja puolet Pirttivaara 3:sta. Näin hän omisti lähes koko Pirttivaaran 
kylän. Hevosrovastin kuudesta pojasta Pirttivaaraan jäi kolme.
Matti asui Vaaranpäässä (nykyinen Pesola), Pekka Riihiahossa, Yläpihaan jäi vanhin poika Juhana 
Hassinen ( 1818-1885) (taulu 959). Hänestä on peräisin Yläpihasta käytetty nimitys Juhanan piha. 
Juhanalle ja hänen vaimolleen Kaisalle (os. Sahlman 1824-1896) on syntynyt yksitoista lasta, joista 
aikuisiksi eli kolme poikaa ja yksi tyttö (lähde
Hassinen sukuseura ry. Hassisia Pohjois-
Karjalassa Jyväskylä 1998).
Juhana pojista Yläpihän isännäksi jäi Juho-
Heikki Hassinen (1863-1917) (taulu 974).
Hänen vaimonsa Helena Pekan tytär Hassinen
(1861-1935) oli kotoisin Riihiahosta. Juho-
Heikki ja Helena olivat serkuksia. Tilan pinta-
ala oli suurimmillaan lähes tuhat kaksisataa
hehtaaria käsittäen kaksi torppaa ja kolme
mäkitupaa. Itsenäistyessään 1927 uudet tilat
saivat rekisterinumeron ja nimen. Torppari Juho
Mönkköselle oli myyty maata jo aiemmin,
mutta lopullinen hinta määrättiin vasta 1927: 2:1 Tuomilahti. Torpparit: Lauri Varis 2:4 Ahola ja 
Pekka Hassinen 2:6 Pitkäjärvi.
Mäkituvat: Juho Matinpoika Nuutinen 2:2 Lehtoniemi, Juho Kaisan poika Nuutinen 2:3 Nikkarila ja
Juho Varis 2:5 Ylämökki. Nikkarilan tilalla asui myöhemmin Eero ja Hanna Hassinen (taulu 967) ja 
sitä nimitettiin silloin Eerolaksi. Tila näkyy myös Alapihan ilmakuvassa jäljempänä.
Juho-Heikin kolmesta pohjasta Yrjö (1892-1966) (taulu 976), siirtyi alapihaan, Eino (1896-1968) 
(taulu 984) Lehtolaan. Yläpihaa jäi isännöimään nuorin poika Vilho (1901-1940). Metäsomaisuus 
jaettiin Juho-Heikin neljän lapsen, Yrjö, Einon, Hiljan ja Vilhon kesken. Vilho asui perheettömänä 
Yläpihassa. Päätilan hän myi v. 1939 veljelleen Yrjölle säilyttäen itsellään asumisoikeuden ja 
metsäomaisuutensa. Yrjö myi Yläpihan sitten sodan jälken v. 1946 pojalleen Kaarlolle. Erkin 
omistukseen tila siirtyi v. 1970 ja sittemmin 2012 hänen tyttärelleen Marjalle.
Hassiset ovat isännöineet Yläpihassa 225 vuotta. Maan arvo, lähinnä metsämaan, vaihteli 
ajansaatossa. Lähinnä kaskitaloudesta ja tervanpoltosta siirryttiin vähitellen metsätalouteen. 
Sukutarinan mukaan Juho-Heikki olisi ollut myymässä tilaansa metsäfirmalle, mutta puolisonsa 
Helena oli pannut vastaan. Tila jäi myymättä. Myöskään myöhemmät isännät eivät  ole maitansa 
ulkopuolisille myyneet, vaan ne ovat säilyneet suvun hallussa. Historian aikana perinnön jaot ovat 
lohkoneet suurimman osan kantatilasta.



8. Alapiha

Juho-Heikin poika Yrjö (1892-1966) (taulu 976) rakensi vuonna 1924 Alapihaan asuinrakennuksen 
ja myös neljän lehmän navetta-aittarakennuksen. Suurempi navetta talleineen rakennettiin 
myöhemmin. Yrjön mukana Yläpihasta Alapihaan siirtyivät myös vaimo Lyydia os. Lappalainen 
(1891-1965) ja lapset Elvi (1912-1997), Viljo (1913- 1941, kaatui Syvärillä), Kaarlo (1915-1990), 
Aune (1916-1997), Yrjö (1920- 1943, kaatui Valamossa) ja vauvaikäinen Annikki (1924-2015). 
Alapiha oli 5/18 Hassila RN:o 2 tilasta. Alapihassa asuessaan Yrjö ja Lyydia saivat vielä Urhon 
(1927-2014) ja jo vauvana kuolleet Erkin (1930-1932) ja Paulin (5.12.1938-9.12.1938) eli heille 
syntyi yhteensä 9 lasta. (lähde Hassisen sukuseura ry:n Hassisia Pohjois-Karjalassa, Jyväskylä 
1998). Perimätiedon mukaan järvenlaskija Lauri Nuutisen asuinpaikka on ollut 1700-luvulla 
Alapihan nykyisellä pellolla päärakennuksesta n. 100 metriä kaakkoon sijaitsevan metsittyneen 
kumpareen kohdalla.

Yrjö oli edistyksellinen tilansa maatilataloudessa ja hankki esim. kylän ensimmäisen traktorin ja 
leikkuupuimurin. Lisäksi hän osallistui yhteiskunnallisiin luottamustehtäviin. Yrjö oli mm. 
kunnanvaltuuston jäsen, toimi lautamiehenä ja koulun johtokunnan puheenjohtajana sekä erilaisissa 
kunnallisissa lautakunnissa. Vaikka Yrjö oli suorasanainen mies, joka ei arkaillut kertoa 
mielipidettään, häntä pidettiin ehdottoman luotettavana ja oikeudenmukaisena. Esimerkkeinä Yrjön 
ohjeista jälkipolville ovat, että maata ei pidä myydä, eikä pyhänä pidä tehdä kuin pakolliset työt.
Yhteisöllisyys ja kyläilyt olivat tuolloin yleisiä ja ennakkovarauksia pitkistäkään sukulais-
vierailuista ei tarvittu. Talo eli tavallaan ja vieras kävi ajallaan ilman suurempia seremonioita.

Alapiha siirtyi testamentilla v. 1967 Yrjön pojalle Urholle. Tilan töitä ja vanhenevaa pariskuntaa oli 
jo vuoden 1954 joulukuun avioliitosta eteenpäin hoitanut myös Urhon vaimo Vieno os. Riikonen   
(s. 1928). Urho laajensi tilan peltoalaa ja metsätaloutta harjoitettiin myös monipuolisesti. Hän oli 
innokas metsästäjä, kalastaja ja koiramies, joka koulutti mm. useita harmaita hirvikoiria. Tähän 
liittyen Alapiha oli syksyisin yleinen Pirttivaaran hirviseurueen kokoontumispaikka ja puimalato 
toimi alkuvaiheessa saaliiden nylkytilana. Vieno kävi maatilan töiden lomassa pitokokkina ja oli 
innokas kuorolainen, lausuja ja myös teatterin harrastaja.

Sijaitessaan teiden ja risteyksen lähellä Alapiha oli tuohon aikaan vielä vilkkaan kylän moninaisen 
toiminnan ytimessä. Se oli useita vuosia mm. postipaikka, josta kyläläiset kävivät päivittäin 
hakemassa lehtensä ja
kirjeensä. Parhaimmillaan
myös 19 maidonlähettäjää
kokoontui aamuisin
tienvarren maitolaiturille
tonkkiensa kanssa
odottamaan maitoautoa ja
vaihtamaan samalla
kuulumisia. Ensimmäisen
mustavalkoisen television
ainokaista kanavaa tuli
iltaisin katsomaan vaihteleva
määrä naapureita. Melko
usein toistuvat seurat ja
kinkerit vetivät myös pirtin
täyteen. Lisäksi tuohon
aikaan vielä vähemmän
yleinen puhelin oli
Alapihassa satunnaisten



matkalaisten ja kyläläisten käytössä. Vieno ja Urho joutuivat viemään myös monet suruviestit, jotka
soitettiin Alapihan puhelimeen välitettäväksi naapurustoon. Liukkailla keleillä Vaaranpään tien 
jyrkkä mäki mutkineen luisti erikokoisia kulkuneuvoja ojaan ja Urhon traktori-hinauspalvelu sai 
lähteä välillä jopa useita kertoja vuorokaudessa pelastustehtäviin. Karjatalouden päätyttyä 80-
luvulla, siirtyivät tilan pellot naapuruston nuoremmille viljelijöille vuokramaiksi. Eläköityvää 
isäntäväkeä työllistivät kuitenkin edelleen mm. hoitotyöt metsissä ja uuttera polttopuun hankinta. 

Alapihassa on vietetty kahdet hääjuhlat ja kahdet kultahäät: v. 1949 häät Annikki ja Kauko (1925-
2012), v. 1961 kultahäät Lyydia ja Yrjö, v. 1999 kultahäät Annikki ja Kauko ja v. 1984 häät Ulla os. 
Kuismin ja Urhon poika Urpo. 

Alapiha siirtyi Urhon kuoltua v. 2014 testamentilla kuolinpesälle, jossa ovat Vienon lisäksi mukana 
myös Urpon ja Ullan lapset Marika, Jyri ja Ilari. Samana vuonna Vieno siirtyi asumaan Enon 
kirkonkylälle osakehuoneistoon ja Alapihan talo on nyt lomakäytössä ja tukikohtana mm. 
metsänhoitotöitä tekeville kuolinpesän osakkaille.

Pirttivaara 4. Riihiaho, Tanelila, Männistölä, Nissilä ja Pesola

9. Riihiaho

”Hevosrovasti” Matin poika Pekka Hassinen (T 1012) vaimonsa Vapun (os. Hassinen) kera asuttivat
tilan Pirttivaara RN:o 4 Riihiaho (Aikaisemmin 1/3 vanhasta Aittovaara N:o 8:sta). Matti Hassisen 
tilakauppa tehtiin v. 1837.

Pekan ja Vapun perheeseen syntyi 6 lasta.
Lapsista Heikki Juho Hassinen (T. 1028, s. 1865.
k. 1923.) jäi jatkamaan vaimonsa Marian (os.
Tahvanainen) kanssa Riihiahon tilaa.
Heikille ja Marialle syntyi 9 lasta. Eelis kuoli 17
vuotiaana ja Tahvo 18 vuotiaana. 
Riihiahon tilaa jäivat asuttamaan sisarukset Eino
Erkki ja Helena Hassinen. Eino Erkin kaaduttua
sodassa (1941) jäi tilalle Helena (T. 1037. s.
1911. k. 1999). Hän avioitui Eelis Laatikaisen
kanssa v.1937. Tilalle syntyi jatkaja, Raimo
Laatikainen (s. 1939). Raimo toimii edelleen
tilan omistajana perillistensä kanssa. Tila toimii
lomakäytössä.

Riihiahossa toimi Pirttivaaran kansakoulu vuosina 1937 – 1952. Vuonna 1953 uusi koulu aloitti 
toimintansa kylätien toiselle puolelle valmistuneessa koulurakennuksessa. 

Tilan rakennuksista vain riihi latoineen on purettu hiekkatien poskesta. Päärakennus käsittää ison 
tuvan n. 12 x 12 m, keittiön ja kolme huonetta Sisältä ja ulkoa talo muistuttaa alkuperäistä. Tilalla 
on laaja kivinavetta ja ylinen, varastorakennus, kärri-, puu- ym varastoinen sekä maakellari.
Viljelyspellot on istutettu puulle.



10. Tanelila

Heikin pojista Taneli (T 1034, s.1910. k.1943) perusti tilan Pirttivaara 4 Alatalo. Taneli löysi 
naapurikylästä Sarvingista vaimokseen Elli
Lappalaisen (T 815 s.1912. k.1990). He
rakensivat Riihiahon länsipuolelle karjatilan, jota
kutsuttiin ”Tanelilaksi”. Tanelilassa toimi myös
kyläkauppa. Perheeseen syntyi 5 lasta. Maija
Liisa menehtyi kahden vuoden, Juhani 72 v:n ja
Erkki 61 v:n ikäisenä. 

Erkki liikemiehenä lunasti sisariltaan tilan.
Tänään Erkin pojat, Pekka ja Jari Hassinen
yhdessä omistavat tilan Pirttivaara 4 Alatalo.
Päärakennus on hyvässä kunnossa, aitta,
makasiini ja puuliiteri rakennus on edelleen
pystyssä. Pitkä rakennus, jossa oli navetta, talli, kärriliiteri ja lato, on purettu, tilalle on rakennettu 
sauna ja iso varastohalli. Tilan viljelyspellot on istutettu koivulle. Tila on lomakäytössä.
Tanelin lapsista vielä, Pirkko (s.1938) asuu Joensuussa ja Urho asuu (s.1943) Helsingissä.

11. Männistölä

Heikin poika Vilho (T.1030. s.1906. k.1947)
perusti puolisonsa Ailin (s. 1907. k. 1990) kanssa
Riiahon itäpuolelle tilan Pirttivaara 4 Männistö.
Uudistiloilla Männistölä ja Tanelila riitti
tilallisilla töitä. 

Vilholle ja Ailille syntyi 3 lasta. Tytöt Eira
(T.1031, s.1929. k.1994 ) ja Aune (T.1033, s.
1934. k.1998) avioituivat Turun suuntaan. Kalevi
(T. 1032. s. 1931. k. 2015 ) jäi karjatilan
hoitajaksi leski äitinsä Ailin kanssa. 80-luvulla
työt tilalla lopetettiin. Kalevi siirtyi maalarin
ammattiin ja muutti Joensuuhun asumaan.
Avioitui Elvin kanssa (os. Penttinen, Sarvingista). Perheeseen syntyi tytär Sari.

Tila on perillisten omistuksessa ja lomakäytössä. Männistölän rakennukset ova huonokuntoisia. 
Viljelyspellot kasvavat istutettua puuta.

12. Nissilä

Vuoden 1831 jälkeen Nuutilan tilan omistajana olivat yhdessä Johan Nevalainen ja Johan Pennanen.
Johan Nevalainen lunasti tilan perintötilaksi 1842, hän kuoli 1949 ja tila jäi leskelle.
Juho Nevalaisella ja Anna Mähösellä oli mm. Juho ja Antti nimiset pojat. 1.6.1864 myivät Juho ja 
Antti Nevalainen puolet omistamastaan Nuutilan perintötilasta Heikki Matinpoika Hassiselle. (T 
958, s. 1827, k. 1900. Heikillä ei ollut lapsia.)



31.3.1873 Heikki Matinpoika Hassinen myi
omistamansa osan tilasta Matti Nissiselle.
Matti Nissinen (s.1846 Ilomantsi Kivilahti, k.
1887).
Matin jälkeen tilan isäntinä ovat olleet
August Nissinen (s. 1882, k.1940). 
1926 osa tilaa siirtyi Osakeyhtiö Gustaf
Cederberg & Co:lle, on Oy Kaukas Ab.
Toivo Ilmari Nissinen (s. 1913, k. 1984). 

Tänään tilan omistaa Pertti Nissinen. Vanhat rakennukset eivät ole käytössä. Ne näköjään voivat 
hyvin, kun on kunnollinen kate päällä.

13. Pesola

Pirttivaara RN:o 3 Vaaranpää, aluksi nimellä Nuutila, 1/3-vanhasta Aittovaara N:o 8:sta.
Järvenlaskija Lauri Nuutinen ja hänen jälkeläisensä hallitsivat kruununtilaa vuoteen 1831 saakka. 
Sen jälkeen omistajana olivat yhdessä Johan Nevalainen ja Johan Pennanen. Johan Nevalainen 
lunasti tilan perintötilaksi 1842, hän kuoli 1849 ja tila jäi leskelle. 

”Hevosrovasti” Matti Hassinen oli hankkinut omistukseensa 1/2 Nuutilan perintötilasta 3. 26.5.1854
”Hevosrovasti” Matti Hassinen lahjoitti tilan pojalleen Matille. Uudistila. (T. 990 s. 1820, k. 1865). 
Matin kuollessa lapset jäivät pieniksi ja kymmenen vuotta Matin kuoleman jälkeen 1883 tila joutui 
myyntiin ja sen osti Eerik Pesonen (s. 1831 Kiihtelysvaara, k. 1906). Pesoset muuttivat 
Kiihtelysvaarasta 1883 Enoon Pirttivaara 3.

Aarne Pesonen (s. 1924, k. 1966) Sylvi vaimonsa kera omistivat tilan n. 1950 ja 1960 luvuilla. Tila 
siirtyi perillisille ja jatkajaksi tuli Ahti Pesonen (s. 1952. k. 2017). Hän avioitui Railin (s. 1954,  k. 
2010 ) kanssa. Heille syntyi 2 lasta, Timo ja Mari. Tila toimi karjatilana Raili-vaimon 
menehtymiseen saakka.

Vanha päärakennus on ennen
1850 hirrestä rakennettu ja
1930 laudalla vuorattu.
Vanhat rakennukset ovat
varastokäytössä. Tilalla on
uusi päärakennus. Tila on
nykyisin lasten
lomakäytössä.

Vastapäätä ja tien toisella
puolen on tila jonka
omistajana oli Aarne
Pesosen serkku Martti
Pesonen Martin tila oli
perinteinen karjatila. Vanha
navetta (v. 1874) rakennettu
uusiksi. Martin perillinen
Erkki (s. 1950) Pesonen
vaimonsa Anjan (s. 1949) kanssa omistaa tilan tänään. Erkki on ollut maanviljelytyön ohella 
metsäkoneyrittäjä. Nyt Erkki on eläkkeellä ja jatkaa tilallaan isäntänä.



14. Mäntykoski; Myllytupa

Pirttivaaran Mäntykosken myllyn vaiheet liittyvät
Yläpihan Matti Hassiseen (taulu 778), joka v.
1790 Nesterinsaaresta Pirttivaaraan muutettuaan
rakensi sinne poikiensa kanssa jauhomyllyn ja
puisen raamisahan. Ensimmäinen v. 1805
rakennettu mylly jouduttiin kuitenkin naapurien
valitettua purkamaan, koska vesi nousi heidän
pelloilleen. Sahan ja myllyn toimintaa jatkoivat
Matin pojat Pekka (taulu 957) ja Antti (taulu
1085).

Seuraavien vuosikymmenien vaiheista on
historian kirjoihin jäänyt vuoden 1851
maanmittaustoimitusasiakirja, jolla Matti Hassinen ja Ivan Grisanen hakivat lupaa yhden kiviparin 
ja neljän tampin tullimyllylle. Lupa saatiin, mutta Suur-Ilomantsin historia kertoo, että 
”Mäntykosken myllylle ei jäänyt paljon käyttäjiä … ja myllylle ostettiin siksi jauhettavaksi 
venäläistä viljaa” (sivu 343).

Lupahakemuksen yhteyteen liitetystä kartasta käy ilmi, että myllyn alueella on ollut useita 
rakennuksia, joista myllärin asuinrakennus on mahdollisesti sijainnut toisella puolella jokea kuin 
nyt. Samalla puolella myllyn kanssa on sijainnut mm. paja, jossa on valmistettu niin työkaluja kuin 
muutakin tarpeellista.

1800-luvun jälkipuoliskon mylläreistä ei ole löytynyt nimitietoja. 1900-luvun alussa eli n. vuosina 
1900-1912 myllärinä oli Heikki Hassinen (taulu 1001). Hänen vaimonsa oli Anna Laakkonen.

Heikki Hassisen jälkeen myllärinä toimi ”Mylly-Jussi” Hassinen (taulu 52) vuodesta 1912 aina 
kuolemaansa asti vuonna 1934.

Enon historian mukaan ”mylly uusittiin 1917, jolloin sen yhteyteen rakennettiin sirkkelisaha ja 
pärehöylä. Myllyn omistivat J.H. Hassisen (taulu 1974) perilliset.

Enimmillään sahattiin 600 tukkia ja 40 pärepuuta. Mylly ja saha työllistivät kaksi miestä. Jauhatus 
loppui 1927 ja myös saha oli pysähdyksissä useita vuosia. (Enon historia, sivu 261).

Viimeisen kerran myllyllä lienee jauhatetun välirauhan kesänä vuonna 1940. Sodan jälkeen myllylle
tuli Ruutuvaaralta Aarne Nuutisen (s. 1.4. 1903) nelilapsinen perhe, joka asui siellä vuoteen 1964. 
Tämän jälkeen myllärin tupa autioitui.

Isänsä Yrjö Hassisen paikan peri Annikki
Tanskanen (o.s Hassinen – taulu 982).
Kesämökiksi paikkaa alettiin laittaa vuonna
1975, jolloin tuparakennuksen jo huonossa
kunnossa oleva pärekatto vaihdettiin
peltikattoon. Tuvassa oleva vanha uuni
purettiin ja tilalle tehtiin avotakka. Vanhan
kamarin puolelle muurattiin leivinuuni.

Myllyn ja sahan vanhat rakennukset olivat jo
osin romahtaneet, kun Vesipiiri 1970-luvun
lopulla päätti purkaa loputkin siitä mitä oli
jäänyt jäljelle.

Nykyään Myllytupa toimii Annikki ja Kauko Tanskasen lasten ja lapsenlasten kesäpaikkana.
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