
 

SASSI SUKUYHDSTYS RY:n TOIMINTAKERTOMUS 2009-2010 

 

Sassi- sukuyhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksemme tarkoituksena on kerätä 

piirinsä, tutkia ja selvittää Sassi –sukuun kuuluvia henkilöitä ja heidän jälkeläisiään. 

Lisäksi tarkoituksena on selvittää näiden henkilöiden suku- ja henkilöhistoriaa, 

asuinpaikkoja, muuttoliikkeitä jne.   

 

1. JOHTOKUNNAN KOKOONPANO  

 

Sassi Pertti Sakari, Espoo   Puheenjohtaja   

Keränen Viljo , Seinäjoki 

Porkka Kati-Susanna 

Sassi Leo R.J., Espoo    Varapuheenjohtaja 

Sassi Sinikka, Espoo     

Sassi Vesa, Helsinki  

Sassi-Vuorinen Kati, Helsinki  Rahastonhoitaja  

Tetri Heidi, Helsinki    Sihteeri 

Tetri Väinö, Helsinki 

 

Lisäksi: 

Tilintarkastajina jatkavat Raija Sassi ja Kari Sassi, 

varatilintarkastajina Eeva Inkeri Sassi ja Jyrki Airsto.  

 

1. JOHTOKUNTA 

 

Johtokunta kokoontui kuusi kertaa hallituskauden 2009-10 aikana. Johtokunta jatkoi 

jo sovittuja tehtäviä, kuten historiantutkimusta, myyntituotteiden tuotteistamista ja 

tulevan kesäretken alkusuunnittelua. Kolme työryhmää jatkoi toimintaansa. Uusia 

jäseniä työryhmiin emme saaneet:  

a) historia- ja sukututkimustyöryhmästä vastaa Viljo Keränen,  

b) matkailutyöryhmästä vastaavat Heidi Tetri ja Pertti Sassi ja  

c) tiedotustyöryhmästä vastaa Sinikka Sassi.  

 

2.  HISTORIA- JA SUKUTUTKIMUSRYHMÄ 

 

Viljo Keränen jatkoi Tornio- ja Ii-jokilaakson Sassien sukuhistorian tutkimusta. 

Historia- ja sukututkimusryhmän jäsen Veikko Kalevi Sassi puolestaan tutki 

varhaiskeskiajan historiaa. Jyrki Airisto on toimii kolmantena aktiivijäsenenä historia- 

ja sukututkimusryhmässä.  Kati-Susanna Porkka tutkii omalta osaltaan itsenäisesti 

sukunsa esi-isien vaiheita. 

 

3. MATKAILUTYÖRYHMÄ 

 

kesän 2009 anti oli kesäretki Lounais-Suomeen, Perniöön ja Laurin markkinoille, 

jossa esitettiin perinnenäytelmä Perniön kirkkotappelu. Tappelun osapuolina 

näytelmän mukaan olivat vanhaa valtaa edustava Sabelstierna ja uutta valtaa haastava 

Henrik Henrikinpoika Sass Mälkkilän kartanosta. Yleisö koostui suurelta osin Sassi 

sukuyhdistyksen kesäretkeläisistä, ja kirkossa esitetyn tappelun jälkeen muut vieraat 

kuin Sassi suvun jäsenet pyydettiin poistumaan, mikä tuntui varsin mukavalta siinä 



 

vaiheessa. Ennen sitä oli toki Sabelstierna -hahmo voihkaissut, että ’Nyt ne saatanan 

Sassit tulevat’  

 

3. TIEDOTTAMINEN 

 

Toimintavuoden aikana jäsenistölle postitettiin 2 jäsenkirjettä, toinen sisältäen 

kesäretken ohjelman ja toinen loppuvuodesta sisältäen katsauksen vuoden tapahtumiin 

ja tulevaisuuden tavoitteisiin.  

Tiedotustyöryhmän vastuualueeseen kuuluu myös internetsivumme www.sassit.net. 

Tavoitteena oli päivittää yhdistyksen internet sivut, mutta kiireisten osallistujien 

aikatauluongelmien takia tehtävä siirtyy seuraavalle hallitukselle. Työ on kuitenkin 

edelleen vireillä webmasterimme Minna Sassin avulla.  

Internet sivun alkuasu ja väritys muuttuvat päivityksen myötä, mustan sijasta 

punainen ja harmaa tulevat pääväreiksi. Kuvat myyntituotteista tulevat myös. 

 

Myyntituotteet 

- Sassilainen nro 5 edelleen myytävänä. 

- Sassi suvun vaakunatunnus myytävänä à 45 eur, nyt vuorossa vaakunatunnukset 26-

50. 

- T-paitaa, pikeepaita à EUR 25, kolme eri värivaihtoehtoa, miesten ja naisten mallit 

myytävänä. Lisätilausten värit tulevat olemaan tumman harmaa miehille, vaalean 

harmaa naisille sekä tummansininen ja viininpunainen.  

- Aminan Sassit ja Kautta kiven ja kannon kirjoja edelleen myytävänä. 

 

5. JÄSENTOIMINTA 

 

Jäsenretki Teijoon ja Perniöön toteutui 1.8.2009, osallistujia oli yhteensä 22. 

Jäsentoiminta keskittyy pitkälti www.sassit.net kautta tuleviin kyselyihin, 

sukulaisuustiedusteluihin ja tiedusteluihin.  

 

6. JÄSENISTÖ 

 

Toimintavuoden lopussa jäsenmaksun maksaneita oli 74, ja 6 jotka eivät vielä olleet 

maksaneet maksua.  

Uusia jäseniä: 

Reima Rasinen, Rauma, Risto ja Rauno Rasinen, Pälkäne, Pirkko Lehtinen, Salo 

 

Poisnukkuneita jäseniä, joista olemme saaneet tiedon: 

Rauni Sassi, Hollola, Niilo Sassi, Helsinki, Viljo Sassi, Lohja, Timo Hannukainen, 

Turku.  

Hallitus on kunnioittanut entisiä jäseniään hiljaisella hetkellä. 

 

 

 

Hallitus/ sihteeri 

 

 

 

 

  

http://www.sassit.net/
http://www.sassit.net/

