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Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani ja Maija Virtanen  

         MUISTOJA MATTILASTA  

Syksyllä 2015 Mattilan tilan pihapiiri siirtyi kaupanteossa Maija (os. Hassinen) 

ja Jukka Virtasen omistukseen. Joensuun kaupunki käytti kaupan kohteeseen 

etuosto-oikeutta ja omistaa nyt metsätilan. Tilan pihapiirissä on tehty 

purkutöitä ja niiden yhteydessä on tullut esiin pilkahduksia tilan historiasta.   

Alla olevassa kuvassa Mattilan päärakennus syksyllä 2015. Rakennus, joka oli 

vuodelta 1926, on nyt osittain purettu. Keskellä tilan aittarakennus, josta löytyi 

merkintä 1859.  Kuvassa oikealla talon vintiltä löytyneitä vanhoja kenkiä. 

Kuvassa alhaalla maatalousjulkaisun sisältöä lokakuulta 1926, Karjalan Maa- 

lehti vuodelta 1929 sekä vanha lautanen.  

 



4 
 

Kertomusten merkitys 
Ville Hassinen 
 
Yllätyksekseni olen huomannut, että olen tainnut olla sukuseuran jäsenenä ja toiminnassa mukana 
melkein vuosikymmenen. Lähdin mukaan hetken mielijohteesta, kun Markku-setäni kysyi minua jä-
seneksi ja samalla kertaa myös hallitukseen mukaan. Annoin suostumukseni ja eikä aikakaan, kun 
löysin itseni varapuheenjohtajan pestistä. Kliseisesti sanottuna: Siitä se sitten lähti. Eipä sinällään, 
olen itse ollut tyytyväinen siihen päätökseen ja olen päässyt tutustumaan moniin itselleni tuntematto-
miin ihmisiin. Tärkein anti on sukuseuran toiminnassa minulle ollut tutustuminen suvun historiaan ja 
sen vaiheisiin, uusien tuttavuuksien syntyminen ja pääsy osaksi suvun pitkää kertomusta. 
 
Suvun kertomus on kieltämättä mielen-
kiintoinen. Missä on alkuperämme ja keitä 
olemme? Mikäli sukunimen alkuperän 
saisi tarkasti selville, suvun taustalla saat-
taa olla saksalaisia juuria Karjalan kan-
naksen suunnalta. Jos Hassinen viittaa 
Saksan Hessenin alueeseen, niin historian 
pyörteissä osa Hassisten tarinaa saattaa 
olla saksalaisten hansakauppiaiden mat-
koissa ja kaupankäynnissä ympäri Itäme-
ren ja Suomenlahden rantamilla. Mutta 
tämä spekulointi ei ole historiallinen fakta, 
vaan mielenkiintoinen ajatusleikki. Olem-
meko osaltamme kauppiaita? Ainakin 
isäni sisaruksista moni lähti Enosta yritys-
toimintaan ja kauppatoimintaan. Onko 
kaupankäynti Hassisten veressä? Toisaalta 
Enon Hassiset ovat vuosisatojen ajan elä-
neet agraarielämää maatilallisina. 
 
Olen viime vuosina innostunut lautapeleistä ja yksi lempipeleistäni on nimeltään Village eli suomeksi 
kylä. Pelilautana on keskiaikainen saksalaiskylä, jossa pelaajat, jotka edustavat eri maatilallisia su-
kuja ja pelaajat yrittävät kerätä suvun jäsenten avulla mahdollisimman paljon vaikutusvaltaa omalle 
suvulleen. Sukupolvet syntyvät ja kuolevat, mutta oman suvun tarina nivoutuu ajankulkuun ja edel-
listen sukupolvien rakentamalle pohjalle. Joku suvun jäsenistä voi olla kauppias, toinen maankiertäjä, 
joku neuvoston jäsen kylän hallinnossa ja ehkä joku löytää itsensä mereltä kauppiaana, tutkimusmat-
kailijana tai mahdollisesti lähetyssaarnaajana. Peli rakentaa loppujen lopuksi mielenkiintoisia tari-
noita yhdestä suvusta. 
 
Sinällään elämä ei ole peliä, mutta juuri tuo peli on auttanut minua ymmärtämään hyvän tarinan mer-
kityksen. Pelaajat luovat oman sukunsa tarinaa, mutta jokainen tekee se yksilöllisesti. Oikeat valinnat 
johtavat suvun jäsenten mainitsemiseen ja tekojen kirjaamisen kylän historiankirjoihin. Menneitten 
sukupolvien saavutukset siis vaikuttavat suvun kokonaistarinaan ja tuovat suvun kaipaamaa arvostet-
tua asemaa ihmisten keskuudessa. Huonomaineiset ja sellaiset, jotka eivät ole saaneet aikaiseksi oi-
kein mitään, katoavat aikojen hämärään ja löytävät viimeisen leposijan nimettömänä kirkkomaalta. 
 
Mutta miettikääpä, mitä me kerromme perheenjäsenille, kun tulemme joltain reissulta kotiin? Yleensä 
miten päivä on sujunut. Aina kun soitamme jollekin tutulle, perheenjäsenelle tai ystävälle, kysytään 
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kuulumiset. Ne kaikki ovat tarinoita, kertomuksia elämästä ja valinnoista, tapahtumista ja kohtaami-
sista. Kun valmistelen hautajaisia, omaiset yleensä kertovat vainajan elämänvaiheista ja hänestä ih-
misenä. Siunauspuheessa hyödynnän minulle kerrottuja asioita ja pyrin rakentamaan sellaisen mah-
dollisimman vainajannäköisen puheen. Kertomukset ovat näin se väline, joiden avulla surua käsitel-
lään. Ja kertomukset ovat myös se asia, joiden kautta etsitään omaa paikkaa jonkun ihmisen tarinassa 
ja sen eri juonteissa. 
 
Suvun nimen esiintyminen yleensä linkittää jonkun henkilön osaksi suvun kokonaistarinaa. Koska 
elämä ei ole peli, niin kukaan ei päätä linjaa mihin suuntaan jonkun henkilön on mentävä. Elämässä 
se ei toimi valmiin käsikirjoituksen tavoin, vaan jokainen rakentaa omaa tarinaansa yksilönä. Suvun 
kokonaiskertomus on aina yksilöitten kertomuksia, jotka linkittyvät erinäisillä keinoilla toisiinsa ja 
vaikuttavat tuleviin sukupolviin. Kertomuksilla etsitään omaa paikkaamme Hassisten historiassa ja 
sitä, missä Hassiset ovat vaikuttaneet ja mitä tehneet. Varmasti teistä jokainen voi sanoa, että hyvä-
maineiset kertomukset tuovat itselleen ylpeyttä kuulua sukuun ja kantaa suvun nimeä. Huonot kerto-
mukset tuntuvat leimaavan ja tuovan häpeää. 
 
Kerron esimerkin yhdestä huonon kertomuksen vaikutuksesta. Vajaa kymmenisen vuotta sitten nousi 
uudemman kerran hälyä evankelis-luterilaisen kirkon toiminnasta sisällissodassa. Luonnollisesti vas-
taan tuli syytteitä siitä, miten kirkko on syyllinen suomalaisten surmaamiseen ja silloisen arkkipiispa 
Gustaf Johanssonin asenne punaisia kohtaan oli negatiivinen. Hälyssä nousi kysymykseksi, että pi-
täisikö kirkon pyytää anteeksi sisällissodan aikaisia tekojaan? Kirkko reagoi kysymykseen, muttei 
pyytämällä anteeksi. Syy oli se, että kyse oli silloin yli 90 vuotta tapahtuneista asioista, joihin kukaan 
nykyinen kirkon toimija ei ole millään tavoin itse syyllinen. Aikalaiset ovat kuolleet vuosikymmeniä 
aiemmin. Toisaalta tuolloin kirkko päätti tukea valkoisia, koska he edustivat laillista esivaltaa ja pu-
naiset nähtiin kapinallisina. Kolmantena oma pohdintani, että mitä kirkolle olisi käynyt jos punaiset 
olisivat voittaneet? Leninin tavoite Suomen itsenäisyyden tunnustamisessa oli joka tapauksessa so-
sialistisen vallankumouksen puhkeaminen Suomessa ja Suomen liittyminen neuvostotasavaltana 
osaksi Neuvostoliittoa. Ja Neuvostoliitossa bolsevikkien vainot eri uskontoja kohtaan on kylmä his-
toriallinen fakta. Joten tulisiko kirkon pyytää anteeksi sisällissodan silloisten kirkon toimijoiden rat-
kaisuja? Kirkon ratkaisu oli tehdä tutkimusta ja selvittää oma osuutensa faktatiedon pohjalta kansal-
lisen katastrofin mittelöissä, ja tunnustaa tosiasiat ja oppia niistä. Tässä tapauksessa esimerkiksi 
huono kertomus vaikka arkkipiispan kielteisestä asenteesta sai aikaan syytteiden esittämistä niille 
henkilöille, joilla ei ole mitään tekemistä aikakaudesta, jolloin heitä ei ollut olemassakaan. 
 
Huonon kertomuksen vaikutus voi olla harmillinen nuoremmille sukupolville ja siksi tästä esimerk-
kitapauksessa juuri historian tunteminen, oman kertomuksensa tunteminen, on väline eteenpäin. Niin 
sanotusti isien synnit vainoavat jälkeläisiä, mutta jälkeläiset eivät itse ole todellisesti vastuussa isiensä 
teoista. Jälkeläiset ovat osa kertomusta, mutteivät syyllisiä. Myös negatiiviset ja huonot kertomukset 
ovat osa omaa ja suvun yhteistä kertomusta. 
 
Hyvät kertomukset ovat sen sijaan toinen juttu. Ne ovat voimaannuttavia ja saavat aikaan ylpeyttä ja 
kunniaa, myös niille, jotka eivät ole asiasta osallisia. Suvun nimen tai sukulaisen esiintyminen asi-
assa, jota arvostetaan, kyllä kiinnostaa monia sukuun kuuluvia. Se on osa suvun pitkää kertomusta. 
 
Kertomukset, niin hyvät kuin huonotkin, ovat silti osa yhteistä kertomusta. Pitää muistaa se, että ker-
tomukset ovat ihmisten kertomuksia ja ihmistennäköisiä. Ne eivät ole täydellisiä tai puhtoisia, vaan 
sisältävät kaikenlaista. Ihmiselämän kertomukset ovat epäonnistumisia ja virheitä, kuin myös saavu-
tuksia ja asioita, jotka saavat aikaan ylpeyttä. Millaisia olemme, sellaisia kertomukset myös ovat aina 
historiaan liittyneinä, eivät koskaan sen ulkopuolella. 
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Oman suvun kertomuksen tunteminen on minusta hyvästä, koska sen avulla pystyy löytämään oman 
paikkansa yhteisestä pitkästä kertomuksesta. Se lähtee vanhemmista ja isovanhemmista, edelleen siitä 
ajallisesti taaksepäin. Kertomus lähtee menneiden sukupolvien tarinasta kuinka he ovat asettuneet 
asumaan kotipaikalleen, mitä he ovat rakentaneet, minne jälkeläiset ovat muuttaneet, miten suvun 
jäsenet ovat vaikuttaneet kotipaikkakunnallaan. Täällä Enossa, monen Hassisten suvunjäsenen kan-
taisien kotikylällä, voi kysyä, että mitä Hassiset ovat täällä tehneet ja aikaansaaneet? Minulla ei ole 
tästä historian palasta vielä tarpeeksi tietämystä ja sillä tavoin siinä on aukko. Ja sen vuoksi eräänlai-
nen tehtävä selvittää omaa kertomustani tältä osin. 
 
Yhteisen kertomuksen kautta voinee vastata moniin kysymyksiin sukumme liikkeistä. Tiedän oman 
kertomukseni kautta, miten oman sukuni jäsenet ovat lähteneet elämäntaipaleelle Sarvingista ja 
minne isäni sisarukset ovat liikkuneet ja mitä he työelämässään ovat tehneet. Maatilallisista on tullut 
yhteiskunnallisia vaikuttajia, kasvattajia, kauppiaita, yrittäjiä ja matkustajia. Yksi lähisukulaisistani 
asuu Ruotsissa, joten sinne asti on Enon Hassisia lähtenyt. Sukumme juhlalehdessä on yhden toisen 
sukumme jäsenen kuvaus elämästään Ruotsissa. Jälleen jaamme yhden kertomuksen osaksi sukumme 
yhteistä kertomusta ja historiaa. 
 
Yksi kertomus jää minulle vielä mysteeriksi. Pystyykö DNA-tutkimus selittämään asian ja sukumme 
liikkeitä, vai onko kyse jostain muusta? Nimittäin Kokkolassa on Hassisen kylä ja Hassisentie. Onko 
tämä osa sukumme kertomusta vai syntynyt sattumalta toisella puolella Suomea ruotsinkielisellä alu-
eella? Ehkä siihen vastaus joskus saadaan. 
 
Hyvät sukuseuran jäsenet, jatkamme sukuseurassamme yhteisen kertomuksen rakentamista eri ta-
voilla. Sukukokoukset kokoontuvat tämän jälkeen kolmen vuoden välein, mutta välivuosina voimme 
kesäisin kokoontua yhteisen aterian ja ajanvieton merkeissä, kevyemmällä ohjelmalla. Sukututki-
musta ja suvun tarinoiden kokoamista jatkamme edelleen. Aina pala palalta yhteinen kertomuksemme 
täydentyy ja hiljalleen liitämme oman kertomuksemme sen osaksi. 
 
Hyvää sukujuhlapäivää meille jokaiselle ja onnittelut 30-vuotiaalle sukuseuralle. 
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Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani  

MONTA KULTTUURIA JA MONTA MAAILMAA MUISTOINA 
KANSAINVÄLISELTÄ  TYÖURALTA   

Ihmiset, jotka tuntevat vain yhden kulttuurin tuntevat vain yhden maailman. Ja on 

syytä epäillä, että he tuntevat tuon kulttuurin heikosti ja epätäydellisesti. ( Dean 

Baralund) 

Sairaanhoitajan ammatti ja pitkä työura hoitotyön ja terveydenhuollon parissa 

antoivat minulle mahdollisuuden monen kulttuurin ja monen maailman 

kohtaamiseen. Perusvoimavarat tähän ovat kuitenkin lähtöisin ilomantsilaisesta 

perheyhteisöstä ja omasta vahvasta kulttuuriperustasta.  Toisen kulttuurin 

syväoppimista on ollut elämäni jakaminen somalikulttuurista lähtöisin olevan 

mieheni kanssa.  Vierauden kohtaaminen peilaa aina omaa sisintä ja nostaa 

sieltä jotain esiin.  

 

Nälänhädän ja sodan keskellä - Punaisen Ristin katastrofitehtävissä 
Thaimaassa, Etiopiassa ja Libanonissa 

Erikoissairaanhoitajakoulutuksen aikana vuonna 1975 sain kurssikaverini 

kertomuksista kipinän katastrofityöhön. Hän oli työskennellyt Punaisen Ristin 

kenttäsairaalassa Libanonissa. Ajattelin, että haluaisin kokeilla omia rajojani ja 

sitä kuinka pärjään oudoissa työolosuhteissa. Valmennuskurssin jälkeen vuonna 

1977 pääsin Punaisen Ristin kansainväliseen henkilöreserviin. Työskentely 

Punaisen Ristin palveluksessa thaimaalaisella pakolaisleirillä Kamputsean 

pakolaisten auttamiseksi vuonna 1979 oli alku kansainvälisille työtehtäville. 

Avustusoperaation taustalla oli vuosina 1975-1979 tapahtunut  puna khmerien  

toteuttama kansanmurha, jota johti hirmuhallitsija Pol Pot. Satoja tuhansia 

kamputsealaisia oli paennut Thaimaan rajalle, jonne oli perustettu lukuisia 

pakolaisleirejä. Ryhmäämme kuuluivat lääkäri, viisi sairaanhoitajaa ja teknikko. 

Kolmen kuukauden ajan pidimme leirillä vastaanottotoimintaa ja 

ruokintakeskusta. 

Tämän jälkeen, vuoden 1980 lopulla, lähdin avustustehtäviin Etiopiaan. Toimin 

sairaanhoitajana lääkintä- ja ruokintaryhmässä vaativissa kenttäolosuhteissa 

Etiopian kuivuusalueella.  Etiopialaisista ja kolmesta suomalaisesta koostuva 

ryhmämme kiersi 15 paikallisessa kylässä, joissa pidimme klinikkaa ja jaoimme 

ruokatarvikkeita. Työjakso oli varsinainen ´kulttuurishokki´ paikallisten 

heimojen elinympäristössä. Omaperäisten heimojen elämänmuoto, 

tapakulttuuri ja rituaalit olivat hämmentäviä kokemuksia.  

Kesäkuussa 1982 matkalaukku oli pakattu lomalle lähtöä varten Pohjois-

Karjalaan. Puhelinsoitto Suomen Punaisesta Rististä muutti lomasuunnitelmat ja 
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vuorossa oli lähtö vuorokauden varoitusajalla  Libanoniin. Työskentelin tuolloin 

Jorvin sairaalassa Espoossa.   Työnantajani kanssa olin  keskustellut  mahdolliset 

nopeat lähdöt Punaisen Ristin kansainvälisiin tehtäviin. Israel oli hyökännyt 

Libanoniin ja pommittanut Saidan kaupunkia. Palestiinalaispakolaisten leiri 

kaupungin lähistöllä oli pommitettu lähes maan tasalle. Ryhmämme 

muodostivat kirurgi ja kaksi sairaanhoitajaa.  Työalueemme oli Saidan  kaupunki 

ympäristöineen Beirutin lähistölle saakka. Tehtäviimme kuului kiertävää 

klinikkatoimintaa sekä henkilötiedustelutoimintaa perheiden yhdistämiseksi. 

Sodan  näkeminen niin läheltä oli järkyttävä kokemus.  

 

Kehitysyhteistyössä Egyptissä, Sri Lankassa, Kosovossa 

Punaisen Ristin katastrofitehtävien jälkeen kiinnostukseni kansainvälisiin 

tehtäviin lisääntyi. Tehtäviin hakeutumista helpotti myös kertynyt 

katastrofityön kansainvälinen kokemus. Ulkoministeriön rahoittamissa 

kehitysyhteistyöhankkeissa avautui mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä.  

Kehitysyhteistyön työtehtävät johdattivat minut lukuisia kertoja Egyptiin. 

Työskentelin  kolmessa eri hankkeessa kaiken kaikkiaan noin kuuden vuoden 

ajan. Työskentelyt ajoittuivat eri vuosikymmenille.  Vuosien 1983-1986 aikana 

tein useita työmatkoja Kairon yliopistollisen opetussairaalan ensiavun ja 

leikkausosaston kehittämishankkeeseen. Egyptiläisten kovin erilainen 

työkulttuuri ja hygieniakäsitys toivat lukuisia yllätyksiä päivittäisissä 

työtilanteissa.  

Myöhemmin 1993-1995 haastetta riitti Egyptin maaseudulla toteutettavassa 

perusterveydenhuollon kehittämishankkeessa. Beni Suefin maakunta oli Egyptin 

köyhintä aluetta. Siellä kehittämisen kohteena olivat maaseudun 

terveyskeskukset, joista monet olivat kunnostuksen tarpeessa. Keskeistä 

hankkeessa oli myös eri henkilöstöryhmien koulutus.  

Pari vuotta myöhemmin palasin töihin samalle alueelle. Tällä kertaa 

kehittämiskohteena oli Beni Suefin alueen vesihuolto, sanitaatio (viemäröinti ja 

hygieeniset käymälät)  ja ympäristöterveys.  Yli kahden vuoden työjakson aikana 

Egyptin maaseudun elämä tuli varsin tutuksi. Useita lyhyempiä työmatkoja Beni 

Suefiin  tein vielä vuosina 2002-2005.  

Ceylonin (Sri Lanka) kaunis saari Intian valtameressä oli jäänyt maantiedon 

kirjasta mieleen jo kouluajalta. Saari on kuuluisa teestä ja mausteista. Tee on 

edelleenkin saaren tärkeimpiä vientituotteita. Vuonna 1987 Sri Lanka oli yksi 

Suomen kehitysyhteistyön kohdemaista. Yhtenä kehityskohteena oli vesihuollon 

ja sanitaation kehittäminen saaren keskiosassa sijaitsevassa Kandyn 

maakunnassa. Työskentelin kolmen ja puolen vuoden ajan terveysalan 

asiantuntijana vesihuollon ja sanitaation kehittämishankkeessa. Monipuolinen ja 
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tosi mielenkiintoinen tehtäväalueeni oli läheistä yhteistyötä paikallisten 

kyläyhteisöjen ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa hankkeeseen liittyvien 

terveyskasvatusohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tästä ajasta  

muodostui ehkä työurani antoisin jakso.  Helmikuussa 2018 kävin Sri Lankassa 

turistimatkalla ja sain tavata entisiä työkavereita ja ystäviä 30 vuoden jälkeen. 

Mikä voimauttava kokemus!  

Sri Lankasta palasin Suomeen toukokuussa 1991. Oleskelu Suomessa jäi 

lyhyeksi, koska jo heinäkuussa matkustin lääkärin kanssa takaisin Sri Lankaan 

tekemään Colombon keskussairaalan koulutushankkeen suunnitelman 

arviointia. Saman vuoden lopulla palasin 10 kuukauden työjaksolle kyseiseen 

hankkeeseen. Tehtäväni oli  sairaalan hallinnon suunnittelu ja kehittäminen. 

Colombon  keskussairaalan trauma- ja ortopedisen yksikön  suunnittelu, 

rakentaminen ja henkilökunnan koulutus oli yksi Suomen kehitysyhteistyön 

helmiä. Laajaan hankekokonaisuuteen liittyi myös vanhan sairaalan 

saneerausta. Onnistuneen työn hedelmiä sain todeta vielä 27 vuoden jälkeen 

viime helmikuussa Sri Lankan matkani aikana. Sain kohdata sitoutuneita ja 

erinomaisesti koulutettuja hoitajia ja lääkäreitä. Kiitollisuus Suomea kohtaa 

välittyi edelleen.  

Kehitysyhteistyöhankkeiden arviointiin liittyviä lyhyempiä työmatkoja olen 

tehnyt Keniaan vuonna 1990, Nepaliin 1991 sekä Palestiinaan 1997. Näissä 

tehtävissä olin yksi arviointiryhmän jäsenistä. Ryhmä keräsi tietoa, perehtyi 

paikan päällä tilanteeseen ja kokosi hankesuunnitelman arvion ennen hankkeen 

alkua tai arvion hankkeen toteutuksesta sen aikana.  

Viimeisin kehitysyhteistyön työtehtäväni oli vuosina 2003-2004 Kosovon 

terveysministeriössä. Työskentelin siellä hoitotyön yksikössä sairaanhoitajien 

täydennyskoulutuksen kehittämistehtävissä.  

 

Somalikulttuuri osana elämääni  

Kehitysyhteistyö johdatti minut yhteen myös mieheni Abdulkadir Ali-Azzanin 

kanssa. Vuonna 1987 työskentelin Kuopion yliopistossa. Järjestin viikon opinto-

ohjelman Suomeen koulutukseen tulleelle somalilääkäriryhmälle. Tästä 

kohtaamisesta tuli kohtalokas. Yhteiseloa on nyt jatkunut yli 30 vuotta. 

Somalikulttuuri on tullut tutuksi sekä yhteiselämän jakamisen kautta että  

laajemman opiskelun kautta. Suoritin Kuopion yliopistossa terveydenhuollon 

tohtorin tutkinnon vuonna 2002. Tutkintoon liittyvän väitöskirjani aiheena oli 

somalialaisten terveyteen ja hoitamiseen liittyvät käsitykset ja käytännöt 

suomalaiseen kulttuuriin siirtymävaiheessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli 

lisätä Suomessa asuvien somalialaisten hoitotyön kulttuurista osaamista.   
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Olen kiitollinen, että olen saanut tehdä valtavan kokemusrikkaan ammattiuran 

eri puolilla maailmaa. Se on vaatinut rohkeutta ja luottamusta siihen, että elämä 

kantaa. Tilanteen tullen on vaan uskallettava heittäytyä tarjoutuvaan 

tilaisuuteen!  

 

 

Kuva 1.  Kuvamuistoja työtehtävistä Libanonista, Egyptistä (2 kuvaa), Sri 

Lankasta (2 kuvaa), Thaimaasta, Etiopiasta, Keniasta ja Kosovosta. 
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Päivi Hassinen  

SUOMALAISENA RUOTSISSA  

 
Tulin Ruotsiin noin kaksi vuotiaana vanhempieni mukana kun he tulivat Tukholmaan tienaamaan 
rahaa. Kotona ei ollut töitä tarjolla. Koska isän sisko oli jo Ruotsissa, päätös oli helppo. Isällä oli 
neljä  sisarusta, ja heistä yksi sai jäädä kotimaahan. Muiden oli pakko lähteä. Isä ei halunnut 
ruotsalaista puolisoa, joten hän haki äitini Karjalasta. Ihan oikeasti hän olisi halunnut jäädä 
Karjalaan, sillä ensimmäisestä palkasta hän osti auran. Ruotsissa sillä ei ollut paljon käyttöä. Se jäi 
mökkiin. Äidin perhe lähti sodan aikana Karjalasta kaksi kertaa evakkoon.  Perhe jäi umpiköyhäksi, 
joten äiti mielellään karkasi köyhyydeltä rikkaaseen maahan.   
 
Saimme asunnon Vårbergistä, Tukholman läheltä. 
Sinne on metroyhteys. Opin ruotsia vasta neljä 
vuotiaana esikoulussa. 9- 10 vuotiaana en osannut 
enää suomea kuin pari sanaa, vaikka joka kesä opin 
uudestaan puhumaan kieltä. Kesälomat vietin 
Mikkelin mummilassa ja muiden sukulaisten luona. 
Vanhempani  erosivat  pari vuotta Ruotsiin tulon 
jälkeen. Äiti juurtui heti uuteen maahan. Hän oppi 
jonkin verran kieltä ja sai aina parempia töitä. Hän 
hankki ajokortin, osti auton ja itsenäistyi. Isä halusi 
takaisin Karjalaan ja palasi sinne 80- luvulla uuden 
vaimonsa kanssa. 

Melkein kaikki asuinpaikkani lapset unohtivat oman 
äidinkielensä. Olimme kaikki maahanmuuttajia.   
Meidän yhteinen kieli oli ruotsi. Joka kesä menimme 
"kotiin", joka oli meidän vanhempiemme koti. 
Emme edes tienneet mitä "koti" oikeasti tarkoitti. 
Tiesimme vaan sen, että siellä sai olla vapaa ja sai 
karkkia, vaikka ei ollut lauantai. Sai mennä rantaan 
ja marjametsään. Vanhemmat olivat sekä iloisia että  
hyvin surullisia. Varsinkin silloin he olivat surullisia, 
kun oli aika palata Ruotsiin. Ruotsissa oltiin vain 
siksi, että rahaa piti tienata.  

En saanut osallistua musiikin opetukseen, partioon tai mihinkään muuhun mihin ruotsalaiset lapset 
saivat osallistua. Syynä oli vanhempien puutteellinen kielitaito, joka ei riittänyt heidän 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Ja suomalaiset olivat hyvin ujoja. Teini-ikäisenä pystyin itse 
menemään ratsastamaan, kun oli rahaa. 4H-järjestön kautta sain vapaa-ajan harrastuksen. Oli 
itsestään selvää, että minun, Safiyen ja Giorgiosin vanhemmat eivät ikinä olleet mukana, kun 
vanhemmat kutsuttiin kouluun. He olivat siivoamassa, hoitamassa vanhuksia tai  töissä ravintolassa. 

Minulta kysytään, että tunnenko olevani suomalainen vai ruotsalainen. Ruotsalaiset olettavat, että 
tunnen olevani suomalainen. Suomalaiset olettavat, että olen juurtunut Ruotsiin. Itse en tiedä. En 
tiedä miltä tuntuu syntyä ja elää koko elämä samassa maassa. En ole ikinä ollut osana kantaväestöä, 
joten en ole mistään irtautunut. En ole kuulunut mihinkään. Kokemukseni on olla maahanmuuttaja 
muitten maahanmuuttajien keskuudessa. Oli itsestään selvää, että oli olemassa eri kielet ja eri tavat. 
Totuin jo pienenä kuulemaan eri kieliä. Tiesin, että aikuiset puhuivat vaan arkiasioista, joten en 
pelännyt kuulla vieraita kieltä. Meillähän oli myös oma kieli. Sääli ruotsalaisia, kun heillä ei ollut 
muuta kieltä kun ruotsi!  
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Kotona ei haukuttu muita, koska arjessa oli muita huolia. Äitini aika meni siihen, että hän sai rahat 
riittämään ja meillä olisi hyvää ruokaa ja puhtaat ehjät vaateet. Leipää ja pullaa leivottiin, vaatteet 
ommeltiin ja sukat kudottiin itse. Koti piti aina olla hyvin siivottu. Se oli meidän tapa. Muilla oli 
muut tavat. Se yhdisti, että kaikki tekivät kovaa työtä pienellä palkalla.  

Vierailin ruotsalaisten kotona vasta 17-18 vuotiaana. Hämmästyin sitä, että kotona heillä ei ollut 
muita kirjoja kuin keittokirja ja Raamattu.  Nyt olen kyllä ollut sellaisten ruotsalaisten kotona, joilla 
on kirjoja. Edelleenkään en tiedä mikä oikeastaan on ruotsalainen tai nykyaikainen suomalainen.  
Minun Suomeni on se, minkä vanhempani jättivät 60-luvulla. He opettivat vain niitä tapoja, mitä 
itse tunsivat. Vappuviuhkaan ja tippaleipään olen aikuisena tutustunut. Karjalanpaistin ja 
karjalanpiirakan teon tunsin. Makeaa leipää en syö, enkä tykkää ruotsalaisesta makkarasta. 
Falukorv on ruotsalaisten perinnemakkara, siihen en koske! Saunasta tykkään.  

Olenko ruotsalainen vai suomalainen? Onko asia edes tärkeä? Olen oma itseni. Pidän rikkautenani 
sitä, että olen saanut tavata monia ihmisiä. Ja että kotini on siellä, missä kenkäni ovat. Kavereita on 
opastyön ja käsityö harrastuksen myötä joka maailman kolkassa. Heistä jokainen on ainutlaatuinen 
ihminen. Olen kiitollinen, että olen tutustunut heihin. Viime vuodet olen tehnyt kovaa työtä sen 
eteen, että saisin suomen kieleni takaisin. Kiitän siitä, että minulla on sukulaisteni kanssa tosi hyvä 
yhteys.  Olen perheessä ainut, joka puhuu sekä ruotsia että suomea. Elämässä sattuu monia asioita. 
Niitä ei voi estää, mutta aina voi päättää kuinka asioihin suhtautuu. Olen päättänyt, että en jää 
katkeraksi kysymään mitä olisi tapahtunut ’’jos’’ sitä tai tätä ei olisi tapahtunut.  Jos aloittaisimme 
ihan oikeasti puhua toistemme kanssa, niin maailma olisi hyvä paikka. 

Yrjö Hassinen ja Päivi Hassinen.  
Yrjö on Päivin eno. Yrjö asuu myös 
Ruotsissa. Aiemmin Yrjö on ollut 
mukana Hassisen sukuseuran 
kokouksissa. 
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Kosiokirjeet 

Hassisia Pohjois-Karjalassa sukukirjan taulussa 934 sivulla 395 kuvataan Matti Hassinen perhettä. 
Oheiset kaksi kauniilla käsialalla kirjoitettua kosiokirjettä on saatu Matti Hassisen omaisilta suoraan 
alenevassa polvella. Omaiset ovat antaneet suostumuksen kirjeiden julkaisemiseen Hassisen 
sukuseura ry’n sukulehdessä. 

Ensimmäinen kirje on Matin kirjoittama kosiokirje Hilda Maria Ikoselle, josta tuli Matin toinen 
puoliso. Toinen kirje on puhemies E. Lappalaisen kirje Hilda Maria Ikoselle. 

 
Taulu 934 
 
VIII Matti Hassinen 
 
syntynyt 3.4.1856 
kuollut 28.4.1916 
 
 
 
Matti kirjoitti Hilda Marialle kosintakirjeen 21.11.1888 seuraavin sanoin: 
 
Lemmenkukka Maria Ikonen 
 
Nyt otan kynän käteeni ja paperin eteeni. Aion puhua Teille minun mielipiteestäni, kun olen 
ajatellut tämän huolellisesti, kun sain kerran nähdä Teidän rakkaan katsantonne. 
 
Nyt ei muuta kuin salli meidän yhdessä elämään täällä armon ajassa ja viettämään yhdessä ilot ja 
surut, niin se olisi meidän paras ajanhuvikki. Kun kerran kaikki hyvin menee, niin silloin on hyvä. 
 
Jos Teijän luontonne on myöntyväinen, niin silloin on Jumala luonut meidät yhdessä elämään ja 
oisipa tuo lystiä, jos me kaksi voisimme pitää sen riemujuhlan, mikä olisi vietettävä kahden köyhän 
kunniaksi niin, että ei minun tuuman pituuteni mene perikatoon. Niinpä toivoisin Teiltä jotain 
vastapuolin ja heti paikalla minä käyn, kun saan nähdä lemmittyni mielipiteen, minnekkä päin se 
rupeaa menemään. Mutta ei pie sitä ajatella, että narrata, kun ei luonto antane myöntäväisyyttä, niin 
sopii sanoa suoran kantin, ja nyt ei tällä kertaa kuin terveiset enemmin kuin antaa voitaa. 
 
Jään vastausta ikävällä oottamaan omaa armasta. 
 
Vain sä ruusunkukka kaunoinen kuin oot mun mielessäin 
kuin kukka saaronissa ja kukka ryytimaassa 
 
Matti Hassinen 
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Puhemies E. Lappalaisen kirje   kirjoitettu 26.11.1888 
 
 
Tässä lähetyn Teitä puhuttelemalla tämän paperin kautta, kun ei aikaa ollut puhella Teidän kanssa 
Teidän kotona käydessäni. Sen mukaan kun järkeni myöntää ja varoitan uskomasta niitä maailman 
juoruja, niin kuin niinä aikoina on, mutta pitäkää oma onnenne, jonka mukaan vaellatte niillä 
askeleilla, joilla toinen ei voi toista johtaa sen mukaan kuin onni on määrätty. Tämä asia pitää tehdä 
oman mielen mukaan, sillä minä luulen säikytettävän sinua lasten kohdalla. Se on kyllä tosi, että 
niitä on, mutta lapset elävät omalla onnellansa, eivätkä pahenna toisen onnea, vaikka kuka niinkin 
kertoisi sinulle. 
 
Kun sinä muistaisit katsoa lasten kohtaloa, kuin on Jumala ennenkin pitänyt huolen lapsista. Kuinka 
Mooses tuli heitetyksi kaisla-arkkuun ikään kuin kuoloa odotellen, mutta lapsen onni oli elää, kun 
faaraon tytär imetti sen Herralle. Hän otti se n omaksi. 
 
Niin kaikki käyvät kyllä sinun kohdallasi, eikä heidän äitinsä jättänyt lapsiansa tämän maailman 
Niilin virtaan, kun hän meni pois. Eikä tämä ole se kaisla-arkku, joka on pienoinen suoja näille 
lapsukaisille, kun he ovat yksityisesti isän ja palvelusväen hoidossa, niin saatatte ottaa tämän 
lempeän ja säälivän faaraon tyttären omalle kohdallenne ja imettävän näitä pienokaisia herralle, 
jolle toivon olevan onnen eläissäsi ja täällä maailmassa, kuin suuri onni kohtaisi tulevaisuudessasi 
haudan tuolla puolen kuin tulisi imetetyksi Jumalan sanan nisillä. 
 
Nyt jätän tämän kohtalon oman mietintänne alle. Älkää olko lapselliset tässä alkavassa asiassa 
maailman mielen mukaan, vaan tehkää sen, minkä oman onnenne myöntää tässä asiassa. Sillä 
maailma ei voi arvata sinun eilistä onneas vaan kun se on tapana sotkea, sillä sanassa on, ettei 
hiuskarvakaan putoa Hänen sallimisestaan saati näin suuret asiat. Vaan se on luomisessa määrännyt 
sinut luut Hänen luistansa, liha Hänen lihastansa, niin kuin heidät vihkimisessä yhdistää ne kaksi 
tulevat yhdeksi lihaksi, jonka suhteen teidän tulee rakastaa toinen toisianne myötä- ja 
vastoinkäymisissä ja yhtenä jakaa tämän maailman ilot ja surut ja olla tyytyväiset toisiinne. 
 
Ei muuta kuin onnea ja menestystä aiotulle avioliitollenne. 
 
Terveisiä paljon. 
 
E. Lappalainen 
 
ilo ja onni olkoon osanas eläissäs maailmassa 
suotuosa lepo kuoltuas maatessa haudassa 
 
saatte lukea vanhemmille 
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250-vuotias	sukutila	

Koitereen eteläpuolella Tyrjänsaaren kylässä oleva Niemelä eli Jaakkima on ollut aikoinaan iso ja vauras tila. 

205 hehtaarin kokoisen päätilan lisäksi siihen on kuulunut maapalstoja, joissa on elänyt lampuoteja eli 

vuokraviljelijöitä. 

Tilalla on iso päärakennus, jonka vanha osa on rakennettu 1800-luvun lopulla ja uudempi vuonna 1938. 

Päärakennuksen vanha puoli on toiminut isojen savottojen aikana myös tukkilaiskämppänä. Talon 

viimeinen asukas Veikko Matias Hassinen perheineen muutti Malahville vuonna 1962. Talon ikkunat on 

korjattu ja uusittu vuonna 2007. 

 

Isokokoiseen navettarakennukseen on mahtunut useita hevosia, lehmiä ja sikoja. Talli ja navettaosa ovat 

vielä pystyssä, sen sijaan niiden välissä ollut tanhut, eli kaksikerroksinen heinävarasto ylösmenosiltoineen  

on sortunut 1984 - 85 -talvella. Myös 1800-luvulta olevat aittarakennus ja paja ovat pystyssä. 

Poikkeuksellisen isokokoinen saunarakennus on valmistunut vuonna 1953. Kaikissa rakennuksissa on 

nykyään peltikatot, joten rakennukset ovat edes jonkinlaisessa suojassa säältä. Tilan alueelta on aikoinaan 

purettu mm riihi ja useita heinälatoja. Kuivaamorakennus on edelleen pystyssä metsän keskellä.  
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Olemme aina käyttäneet paikasta nimeä Jaakkima tai Juakkima. Paikan osoitteena oli aikoinaan Tyrjänsaari, 

Jaakkima. Tilan vieressä on Jaakkimanlahti, johon laskee Jaakkimanlammesta Jaakkimanpuro.  

Taloon kuljettiin aikoinaan autolla Kohtavaaran kylän kautta. Ilomantsiin pääsi myös soutamalla Haapajokea 

pitkin ensin Lohiniemeen lähelle Kivilahdentien ja Parsiaisentien risteystä, ja siitä sitten linja-autolla 

eteenpäin. Menneinä vuosisatoina ei maanteitä ole ollut, joten esimerkiksi kirkkoon Ilomantsiin on menty 

veneillä. Ilmeisesti kirkkomatka on yleensä tehty niin, että ensin on menty veneellä Alanteenlahteen, sieltä 

kävellen noin 10 km matka Huhuksen Sillankorvaan, ja vasta siitä kirkkoveneellä pitkin Koitajokea ja 

Ilomantsinjokea Ilomantsiin. Näin on säästetty matkaa ja vältetty hankalat kosket Koitajoessa. Kirkoissa 

kuulutettiin myös kaikki valtiolliset ilmoitukset ja kuulutukset, joten kirkossakäynti oli tärkeää, käytännössä 

jopa pakollista. 

Niemelän tila, eli Tyrjänsaaren kylän tila nro 7 on hallussani olevissa asiakirjoissa mainittu ensimmäisen 

kerran vuonna 1727. Silloin sen omistajana oli  Matti Kaltiainen. Vuonna 1768, siis 250 vuotta sitten, tilan 

seuraavaksi omistajaksi on merkitty  esi-isämme Antti Hassinen.  "Asui Tokrajärvellä, josta muutti 

Tyrjänsaareen No 6 Jaakkimaan ja sitten No 7 Niemelään".  Tuolloin on rakennettu ainakin savupirtti 

asunnoksi. Niemelä on muuttunut perintötilaksi vuonna 1853. 

Vuonna 1835 tehdyn Isojaon jälkeen tehdyistä kartoista 

näkyy, että tilaan on kuulunut Niemelä 

kokonaisuudessaan, sekä muutamia ulkopalstoja. 

Syväysjokeen laskevan Lörönpuron molemmin puolin on 

noin 15 hehtaarin suuruinen niittypalsta. Vielä nytkin 

siellä kasvaa tiheää noin puolimetristä heinikkoa. Sieltä 

sitä on korjattu karjalle ruuaksi. Sitten ne on ajettu 

talvien aikana jäitä pitkin kotitilalle. Matkaa on ollut 

noin 16 km. Tilaan on kuulunut myös Ala-Koitajoen 

uomassa, lähellä Hiiskoskea oleva Heinäsaari. Nimen 

perusteella sieltäkin lienee korjattu heinää. Isojaon 

asiakirjojen mukaan samaa 7 rekisterinumeroa on ollut 

myös Timoskassa Pitkälammin ja Timoskanlammin 

läheisellä tilalla. Tämä lienee ollut jonkun lampuotin eli 

vuokraviljelijän tila? Lisäksi karttoihin on merkitty jonkin 

joen varrella olevia niittypalstoja. Niiden sijainnista ei 

ole tietoa, tosin ei liene muillakaan, sillä myöhemmissä 

asiakirjoissa niiden sanotaan olevan karttavirheitä, eikä 

niitä ole olemassakaan. 

Niemelä tila on jaettu kahteen osaan vuonna 1950. Matti Hassinen sai päätilan, Repolahden pellot  ja 

Lörönpuron palstan. Antti Hassinen sai Jaakkimanpuron lounaispuolella olevan Reposärkkä tilan ja 

Heinäsaaren.   

Vielä 1960-luvulla Malahvilla asuvat Tauno ja Veikko Hassinen viljelivät Jaakkiman pelloilla heinää. Niiton, 

seivästämisen ja kuivumisen jälkeen heinät ajettiin pitkillä erikoisrakenteisilla heinäperäkärryillä noin 50 km 

matka Ilomantsin kirkonkylän lähelle Malahville heinälatoihin. Maanviljelys on lopetettu vuonna 1965, ja 

sen jälkeen tilan pelloille on istutettu koivua ja mäntyä. Istutuspuusto alkaa olla jo osin 

päätehakkuukokoista. Viimeisin suuri jako tehtiin vuonna 1986, jolloin Niemelä jaettiin 8 perillisen kesken. 
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Pamilon voimalaitos rakennettiin vuosina 1952 - 1955, ja Koitere oli osa sen vesiallasta. Laskelmien ja 

alkusuunnitelmien mukaan veden ylimmäksi korkeudeksi oli suunniteltu 145,40 m, siis noin 2 metriä 

nykyistä kesäaikaista korkeutta enemmän. Niinpä Pamilo alkoi ostaa maanomistajilta tuon korkeuden alle 

jääviä maa-alueita. Koitereen pohjoisosassa Pamilo on pääosin ostanut maat, ja merkannut rajat 

rajapaaluilla. Pamilo on myöskin hakannut mailta kaiken puuston, sillä veden alle jäävä puusto aiheuttaisi 

ongelmia kalastukselle ja myös voimalaitokselle. 

Veden alle jäisi kokonaan tärkeä 

heinänkorjuualue eli Lörönpuron 

niittypalsta, ja niinpä Pamilo osti 

sen vuonna 1961. Hintana oli 

1 300 000 markkaa, joka on 

nykyrahaksi muutettuna 35 000 

euroa. Nykykatsannon mukaan ei 

huono hinta 15 hehtaarin 

avosuosta? Mutta tuolloin siinä 

menivät lähes kaikki tilan 

heinämaat. 

Sen sijaan päätilan rantamaita 

Matti Hassinen ei ole suostunut 

myymään, vaan hän on ottanut 

rahakorvauksen veden nousun 

aiheuttamasta haitasta. Haitta oli iso, sillä veden alle jäisi puolet päätilan peltoalasta, eli kaikki suopellot, 

suolla oleva heinälato, puron varrella oleva pärehöylävesimylly, ja kymmenkunta hehtaaria metsää ja suota. 

Niinpä kauppakirjaan on laitettu, että veden nousu aiheuttaa merkittävää haittaa ja uhkaa tilan 

elinkelpoisuutta. Korvauksena Pamilo maksoi 3 700 000 markkaa, joka on nykyrahassa noin 85 000 euroa. 

Kaikkiaan Pamilo maksoi siis korvauksena yhteensä  5 miljoonaa markkaa, ilmeisesti tuon ajan tyylin 

mukaisesti selvinä seteleinä käteen.  

Onneksi ympäristösäännökset ja Vesioikeus ovat rajoittaneet veden korkeutta, ja suurin osa tilalla olevista 

korvausalueista on edelleen metsänä ja suona. Sen sijaan suuri osa Koitereen kesämökkiläisistä ei omista 

mökkinsä rantaa, vaan ne omistaa Pamilo. 

Kauppakirja on tehty vuonna 1961, ja sen mukaan Pamilon 

oli myös rakennettava tie Hiiskoskelta Niemelään. Tämän 

tien kanssa Pamilo ei hötkyillyt, ja rakensi sen vasta sitten 

kun oli äärimmäisen viimeinen pakko. Voimalaitos ilmeisesti 

toimi alkujaan väliaikaisella luvalla, ja jotta luvan saisi 

pysyväksi ja toiminta voisi jatkua, niin sen piti ensin 

toteuttaa kaikki sopimukset.  Niemelän päätalon seinään on 

ihan tehty ”mustaan puuhun merkki”:  

Tiistaina 24.6.1980 P.H. ajoi puron yli klo 21.  

Tie on valmistunut siis vajaat 20 vuotta kauppakirjan tekemisen jälkeen, jolloin tilalla ei asunut enää ketään. 

Sopimuksen tekijäkin oli kuollut hieman aikaisemmin, eikä ehtinyt kulkea tietä pitkin. Tie on nykyään osa 

Kohtavaaran tietä. 
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Vanhan tuvan saviuuni 

Jaakkiman vanhassa tuvassa oli isokokoinen savinen leivinuuni. Kun rakennus oli kylmillään, niin siitä irtosi 

hieman rappausta, ja lattia oli uunin ympärillä valkoinen. 

1990-luvulla kevään sulamisvesiä pääsi kellariin, ja veden jäätyminen ja sulaminen vaurioitti kellarissa 

olevaa uunin perustusta. Uunin 

etuosa alkoi painua alas. Kun uunin 

vieressä istui, niin uunin rakenteista 

kuului koko ajan pientä rapinaa 

painumisen vuoksi. Vaarana oli, että 

uuni ja etenkin savupiippu olisi 

sortunut alas tuvan lattialle. Se olisi 

tiennyt tuvan katon ja lattian 

romahtamista. Uunin perustusten 

korjaus ei ollut enää mahdollista, 

sillä vaurio oli jo liian paha. Niinpä 

ainoaksi vaihtoehdoksi jäi purkaa 

uuni. Se tehtiin v 2003. 

Uuni ja savupiippu on tehty litteistä 

kivistä ja savesta, siinä ei siis ollut sementtiä kovottamassa. Niinpä purkaminen onnistui ihan käsipelillä. 

Ullakolla oli myös vaakasuora osuus viereisen kamarin uunin savutorveen. Nykyajan nuohooja tuskin 

pystyisi nuohoamaan tällaista pinnaltaan erittäin epätasaista ja moneen suuntaan kulkevaa savukanavaa. 

Uunia purettaessa ihmettelimme hieman rakennetta: iso osa savupiipun painosta oli etunurkassa olevan 

ohuen rautatapin varassa. Jos se vääntyisi, niin koko piippu romahtaisi alas. Niinpä teimme siihen lankuista 

aputuet purkamisen ajaksi. 

Purkaminen sinänsä oli helppoa. Tosin tavaraa tuli paljon, ja sen saaminen ulos siististi oli aikamoinen 

urakka. Purkamisen yhteydessä näkyi, että joskus kauan sitten uunin takana oleva hirsiseinä on alkanut 

kyteä, onneksi palo on kuitenkin saatu sammumaan jo alkuvaiheessa. Nyt uunia ei siis enää ole, ja 

myöskään uutta uunia ei ole vielä rakennettu. Jos tarve vaatii, niin katsotaan sitten, että löytyykö rahat 

uuden rakentamiseen jostain. 

  



19 

Vanhoja savupirttejä 

Metsässä kasvavaan puuhun muodostuu kasvaessa vuosilustoja. Keväällä kasvu on nopeaa, ja lusto on 

vaalea. Kesällä kasvu hidastuu, ja lusto on tumma. Vuodet eivät ole veljeksiä, joten esimerkiksi sateisena ja 

kylmänä kesänä puun kasvu on hidasta, ja tuloksena on ohut vuosilusto. Vastaavasti lämpimänä kesänä 

lusto on leveä. Kun puun vuosilustojen leveyksiä mittaillaan, niin saadaan aikaiseksi eräänlainen kaavio, 

"sydänfilmi". Eri ikäisten puiden lustoja mittaamalla, ja myös esimerkiksi nostamalla vanhoja puiden 

runkoja järvien pohjasta saadaan selvitettyä vuosilustojen suhteelliset leveydet jopa tuhansien vuosien 

ajalta. Tätä lustosarjaa voidaan sitten käyttää rakennusten hirsien ajoittamiseen. Tällaista mittausta 

nimitetään dendrokronologiaksi. Ajoitus saadaan tehtyä jopa vuoden tarkkuudella. 

 

Jaakkimasta on ajoitettu kaksi rakennusta. Pentti Zetterberg selvitti vuonna 1986 pihapiirissä olleen vanhan 

heinäladon iän. Sen hirret olivat mustuneet, ja niissä näkyi numerointimerkkejä, joten rakennus on siirretty 

siihen muualta, ja lienee ollut alkujaan savupirtti. Ajoituksen perusteella hirret on kaadettu vuonna 1766, ja 

sen jälkeen ne ovat mahdollisesti olleet kuivumassa vuoden tai kaksi. Siihen aikaan on ollut vielä todella 

vanhoja metsiä, ja niinpä vanhimman kaadetun puun ikä on ollut ainakin 319 vuotta. Ensimmäinen 

Hassinen on siis merkitty tilan omistajaksi vuonna 1768, joten tämä savupirtti lienee ollut hänen 

rakentamansa? 

Suopellon reunassa on ollut vanha 

heinälato. Senkin hirret ovat mustuneet, 

ja niissäkin on numerointimerkkejä. 

Siirsimme tämän ladon 

Jaakkimanlahden rantaan venevajaksi 

parikymmentä vuotta sitten. Erään 

tutkimuksen yhteydessä ajoitimme 

tästäkin rakennuksesta kaksi hirttä. Sen 

mukaan hirret on kaadettu vuosina 

1793 ja 1794, siis vain vajaat 30 vuotta 

myöhemmin kuin alkuperäisen 

savupirtin. Liekö tämä ollut savupirtti, 

vai kenties riihi, talli tai navetta? 
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Jaakkiman vene 

Jaakkimaan on hankittu moottorivene noin vuonna 1949. Oston jälkeen siihen on laitettu uusi kate.  Vene 

oli noin 6 metriä pitkä keskimoottorivene, ja siinä on ollut kunnon suojaukset potkurissa. Niinpä veneellä on 

voinut ajaa vauhdilla uittopuomien yli, ja jopa tukkisuman halki. Venettä on käytetty henkilöiden 

kuljetukseen, ja sillä on hinattu toisia veneitä esimerkiksi savotta- tai kirkkomatkoilla. 

Aluksi veneessä moottorina oli Citroen. Sitten siihen on vaihdettu 4-sylinterinen Ford, ja vene oli sen 

ansiosta järven nopein. Tosin Virtoinvaaran metsänvartija Koistisella saattoi olla yhtä nopea vene, sillä siinä 

oli 6-sylinterinen Ford. Myös Jaakkiman veneeseen oli vaihdettu 6-sylinterinen Ford, ja myöhemmin 

Olympia. Aikoinaan lapsina ihmettelimmekin, kun Jaakkimassa  melkein joka paikassa oli moottoreita tai 

niiden jäänteitä. 

Pentti Hassinen kertoi olleensa aikoinaan hinaamassa puutavaranippuja tällä veneellä. Hän oli nuori ja 

innokas, ja tämän vuoksi hän hinasi liian suurella teholla. Niinpä kone ilmeisesti kuumeni ja leikkasi kiinni. 

Kone meni uusiksi. Vaikka hinaus jäi kesken, niin onneksi 

metsänvartija Koistinen maksoi kuitenkin täyden maksun 

hinauksesta. 

Veneen käyttö on lopetettu noin vuonna 1960. Kun 

olimme pieniä, niin vene oli edelleen rannassa, tosin ei 

enää ajokunnossa. Ihmettelimme, kun veneen ”ratti” oli 

seinällä, eikä edessä. Jälkeenpäin asian juju on selvinnyt, 

sillä veneessä oli keskimoottori, ja koneenkäyttäjä istui 

siinä moottorin vieressä. Nykyään veneen laudoitusta on 

vielä näkyvissä rannassa, samoin vanhan soutuveneen 

jäänteet. 

 

PS. Tiedot ovat osin muistikuvia ja osin tarkistamattomia. Vuosiluvut ovat noin vuosia, sillä esim tilanjaot on 

voitu tehdä jonain vuonna, mutta paperit ja viralliset merkinnät on saatettu tehdä vasta useita vuosia 

myöhemmin rekistereihin. 

Alpo Hassinen, jo 8. sukupolven Jaakkimalainen 
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Artikkelissa mainittujen paikkojen sijainteja. 

Jaakkiman sukupolvet: 

Antti Hassinen 1740 - 1806, Kaisa Eteläinen 1742 - 1799 

Simo Hassinen 1778 - 1830, Anna Tahvanainen 1780 - 1863  

Antti Hassinen 1804 - 1887, Maria Korhonen 1804 - ? 

Antti Juho Hassinen 1846 - 1877, Liisa Räty 1851 - ? 

Antti Hassinen 1870 - 1940, Anna Maria Ryynänen 1863 - 1940 

Matti Hassinen 1897 - 1974, Anna Turunen 1899 - 1977 

Tauno Hassinen 1931 - 

Alpo Hassinen 1957 - 

Lähteitä: 

• Pentti Zetterberg: Dendrokronologisesti ajoitettuja rakennuksia Pohjois-Karjalassa, Joensuun 

yliopisto, Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja, N:o 75, 1986 

• Ismo Björn, Suur-Ilomantsin historia, 1991 

• Hassisia Pohjois-Karjalassa, sukukirja, 1988 

• Simo Seppo (toim), Elämää Ala-Koitajoen varrella, 2010  

• Kiiski Merja, Koivunen Jussi, Rakennusperintö kunniaan -projekti, Ilomantsi, 2002  

• Maanmittauslaitos: Kartat ja muut asiakirjat, tilattu v 2018 

• Jouko Meriläinen, venevajan hirsien iän määritys, 2004 
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Tuokiokuvia Maukkulan Mustikkamäellä 30.7.2016 pidetystä sukukokouksesta. 

 

 

 



Hassisen sukuseura ry, Sukukokoukset   
     

    päivä paikkakunta kokouspaikka puheenjohtaja sihteeri 
          
30/07/1988 Eno Ravintola Enonvene + Mattila Matti Hassinen, Eno Olavi Hassinen, Joensuu 

29/07/1989 Ilomantsi Hotelli Ilomantsin ravintola Matti Hassinen, Eno (Veikko H.) Olavi Hassinen, Joensuu 

27/07/1990 Tuupovaara Korpiselkätalo Veikko Hassinen, Rääkkylä Eila Häikiö, Ilomantsi 

27/07/1991 Joensuu Karjalantalo Olavi Hassinen, Joensuu Eila Häikiö, Ilomantsi 

25/07/1992 Rääkkylä Osuuspankin kokoushuoneisto Toivo Pölönen, Joensuu Esa Hassinen, Lahti 

31/07/1993 Liperi Seurakunnan Kuoringan toimintakeskus Toivo Pölönen, Joensuu Toini Kokko, Eno 

30/07/1994 Eno Kanavaranta Kalle Väänänen, Lahti Toini Kokko, Eno 

29/07/1995 Tohmajarvi Kirkkoniemen vanha pappila Martti Hassinen, Kontiolahti Kauko Hassinen, Kuusankoski 

27/07/1996 Kiihtelysvaara Seurakuntatalo Reima Hassinen, Kiihtelysvaara Toini Kokko, Eno 

26/07/1997 Ilomantsi Kuntoutuskeskus Pääskynpesä Kalle Väänänen, Lahti Toini Kokko, Eno 

25/07/1998 Eno Palvelutalo Kotiranta Kalle Väänänen, Lahti Toini Kokko, Eno 

31/07/1999 Kontiolahti Kulhon ala-aste Toivo Pölönen, Joensuu Terho Hassinen, Eno 

29/07/2000 Tuupovaara Korpiselkätalo Kauko Hassinen, Kuusankoski Helena Hassinen, Eno 

28/07/2001 Ilomantsi Kunnan virastotalon Kalevala-Sali Veikko Hassinen, Rääkkylä Sinikka Saarivuori, Joensuu 

27/07/2002 Ilomantsi Kunnan virastotalon Kalevala-Sali Toivo Pölönen, Joensuu Jussi Koponen, Joensuu 

26/07/2003 Ilomantsi Kunnan virastotalon Kalevala-Sali Toivo Pölönen, Joensuu Jussi Koponen, Joensuu 

31/07/2004 Ilomantsi Kunnan virastotalon Kalevala-Sali Erkki Hassinen, Eno Jussi Koponen, Joensuu 

30/07/2005 Pyhaselka. Honkavaaran perinnepiha Matti Hassinen, Joensuu Jussi Koponen, Joensuu 

29/07/2006 Eno Palvelutalo Kotiranta Paavo Hassinen, Espoo Jussi Koponen, Joensuu 

28/07/2007 Ilomantsi Sonkajan Kylätalo Paavo Hassinen, Espoo Jussi Koponen, Joensuu 

19/07/2008 Kontiolahti Kiertotien kievari Reima Hassinen, Kiihtelysvaara Jussi Koponen, Joensuu 

18/07/2009 Eno Joukiisenranta Irma Hassinen, Joensuu Ritva Anttilainen, Nurmes 

17/07/2010 Ilomantsi Hattuvaara, Taistelijantalo Heimo Hassinen, Joensuu Ritva Anttilainen, Nurmes 

23/07/2011 Joensuu Ortodoksinen kulttuurikeskus Heimo Hassinen, Joensuu Ritva Anttilainen, Nurmes 

21/07/2012 Eno Palvelutalo Kotiranta Jyri Hassinen, Rauha Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani, Joensuu 

21/07/2013 Kontiolahti Kontiolahden kotiseutukeskus Matti Hassinen, Keskijärvi Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani, Joensuu 

12/07/2014 Joensuu Kukkolan tila Keijo Hassinen, Kontiolahti Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani, Joensuu 

25/07/2015 Polvijärvi Lomakeskus Huhmari Keijo Hassinen, Kontiolahti Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani, Joensuu 

30/07/2016 Ilomantsi Maukkulan Mustikkamäki Eila Hassinen, Helsinki Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani, Joensuu 
30/07/2017 Tohmajärvi Ravintola Kotipirtti Matti Hassinen, Keskijärvi Valma Väisänen, Kontiolahti 
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