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Arvoisa Sassi-sukuyhdistyksen jäsen, 

 

Siinä missä viime vuonna useilla paikkakunnilla oli marraskuussa satanut ensilumet, on tänä vuonna loppusyksy ja 
alkutalvi olleet harvinaisen lämpimät, eikä lumesta ole tietoakaan. On aika kerrata tämän vuoden toisen puoliskon 
asioita yhdistyksen kannalta. 

Viime elokuun lopulla teimme matkan suvun esi-isämme Henrik Sassin jalanjäljissä Liivinmaalla (nyk. Latvia). 
Säänhaltijat olivat puolellamme ja matkan reitit sekä vierailukohteet olivat kiinnostavia, antoisia ja todella 
vaikuttavia kun saimme nähdä ja kuulla yhteyksiä omaan sukuumme sekä paikkojen historiaa; kiitos asiantuntevien 
oppaidemme. Olemme laatimassa paraikaa kesäretkestämme matkakertomusta, jonka liitämme nettisivuillemme. 
Kiitos kuuluu erityisesti sihteerillemme Heidi Tetrille matkajärjestelyistä sekä Seppo Koskelalle ja Jyrki Vuoriselle 
kuvien ottamisesta ja niiden antamisesta sukuyhdistyksemme käyttöön. Joitakin kuvia olemme jo liittäneet 
nettisivujemme kuvagalleriaan katseltavaksi. Ne löytyvät tapahtumat -osion alta. 

Sukuyhdistyksemme oli mukana lokakuun alussa omalla näyttelyosastollamme Kuulutko Sukuuni -tapahtumassa 
Vantaan Hiekkaharjussa. Tänä vuonna näyttelyosastollamme kerroimme Ala-Sommeen Aminasta, Perniön kirkossa 
sattuneesta kirkkotappelusta, kesäretkestämme Liivinmaalle, näytimme Gramps-ohjelmalla tehtyjä sukujuontoja esi-
isistämme sekä esittelimme erilaisia myyntituotteitamme. Erityinen kiitos Kati Sassi-Vuoriselle avusta materiaalin 
kuljettamisesta sekä sunnuntain päivystämisestä osastollamme. Viikonloppu oli todella antoisa. Oli aivan 
ylenpalttista tavata niin paljon henkilöitä osastollamme sukututkimuksen ja mielenkiintoisten keskustelujen parissa. 
Myös runsas positiivinen palaute osastoamme ja tutkimuksiamme kohtaan sai tuntemaan nöyräksi ja saimme uutta 
intoa siitä. Tapahtumaan liittyvä kertomus ja kuvat ovat löydettävissä nettisivuiltamme tapahtumat-osion alta. 

Niin kuin olen jo maininnutkin; olemme tuoneet/luoneet uutta sisältöä www.sassit.fi  -sivustollemme. Sieltä löytyvät 
nyt yhdistyksemme säännöt, julkiset asiakirjat, hallituksen jäsenten yhteystiedot sekä esittelyt, sukututkimuslinkkejä 
ja ajankohtaisia asioita sukututkimukseen liittyen. Myyntituotteemme ovat esillä kuvineen ja esittelyineen, 
tapahtumat -osion alla on sukuyhdistyksen viime tapahtumat, niihin liittyvät kertomukset ja kuvagalleriasta löytyy 
kuvia eri tapahtumista. Liitämme myöhemmin kuvagalleriaan myös aikaisempien kesäretkien/tapahtumien kuvia. 
Kesäretken jaettua materiaalia löytyy myös linkkien alta. Etusivulla on ajankohtaista -osio, johon pyrimme tuomaan 
tulevat ajankohtaiset uutiset/tapahtumat.  

Olemme nyt siirtyneet talviajasta joulunaikaan. Jotenkin ilmassa on jotain uutta valoisuutta. Joulunaika ja jouluntaika 
ovat kuitenkin pikku hiljaa valtaamassa Suomen maan.  Ensi tiistain itsenäisyyspäivä ja siihen liittyvät juhlallisuudet 
viimeistään siivittävät meidät joulun odotukseen. Minulle itsenäisyyspäivä tuo mukanaan hetken rauhoittumisen, 
piparin ja glögin tuoksua. Päivä on hieno muistutus siitä, että olemme itsenäinen maa ja voimme juhlia sitä. 

Antaudu siis joulun vietäväksi, pue koti juhla-asuun, usko tonttuihin ja joulupukkiin ja anna joululaulujen liikuttaa! 
Suomen moni-ilmeinen luonto, lumi ja sinivalkoinen hämärä ympäröivät talven juhlaa, joka tuoksuu ja elää… 

 

Kaikille rauhallista joulun odotusta ja sini-valkoista itsenäisyyspäivää toivottaen, 

 
 
Kati-Susanna Porkka 
Hallituksen puheenjohtaja 


