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TOIMINTAKERTOMUS 2011-2012 

 

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  

 

Porkka Kati-Susanna, Helsinki  Puheenjohtaja  

Airisto Jyrki, Lempäälä     

Keränen Viljo , Seinäjoki   

Sassi Leo R.J., Espoo    Varapuheenjohtaja 

Sassi Pertti, Espoo 

Sassi Sinikka, Espoo     

Sassi Vesa, Helsinki  

Sassi-Vuorinen Kati, Helsinki  Rahastonhoitaja  

Tetri Heidi, Helsinki    Sihteeri 

 

Lisäksi: 

Toiminnantarkastajina jatkavat Raija Sassi ja Kari Sassi sekä 

varalla Eeva Inkeri Sassi.  

 

1. JOHTOKUNTA 

 

Johtokunta kokoontui 4 kertaa hallituskauden 2011-12 aikana. Johtokunta jatkoi jo 

sovittuja tehtäviä, kuten historiantutkimusta, myyntituotteiden tuotteistamista, tulevan 

kesäretken alkusuunnittelua sekä nettisivujen kehittämistä. Kolme työryhmää jatkoi 

toimintaansa. Uusia jäseniä työryhmiin emme saaneet, mutta matkailu- ja 

tiedotusryhmä pitivät usein yhteisiä kokouksia:  

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 Sassi-

suvun varhaiskeskiajan historiaa. Jyrki Airisto on toiminut kolmantena aktiivijäsenenä 

historia- ja sukututkimusryhmässä tutkien lähinnä sukunsa esi-vanhempien vaiheita.  

Kati-Susanna Porkka tutkii omalta osaltaan itsenäisesti sukunsa esi- vanhempien 

vaiheita.  

 

3. MATKAILUTYÖRYHMÄ 

 

kesän 2011 retkikohde oli Liivinmaa, eli matka Viron kautta Latviaan ja siellä Riikaan 

tutustumaan 1500-1600-lukujen Sassien historiaan ja esi-isiemme asuinseutuihin. 

Retkelle osallistui yhteensä 21 henkilöä. Padisen luostari ja kartano, Pärnun 

muistomerkki, kahden yön majoitus Radisson Blu Riga hotellissa, Rigan kaupunkiin 
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ja lähiympäristöön tutustuminen sekä täysihoito olivat retken antia. 

Puheenjohtajamme Kati-Susanna Porkka oli valmistanut kattavan tietopaketin Sassin 

suvun tutkimuksesta sekä Liivinmaan historiasta jokaiselle retkeläiselle tuliaiseksi. 

Kesän 2012 retki on vaihteeksi taas päivän mittainen kotimaan retki Sääksmäelle .    

 

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 uusi internetsivumme www.sassit.fi 

(huomaa muuttunut osoite!). Sivujen päivitys on saatu päätökseen juuri ennen 

vuosikokousta webmasterimme Minna Sassin avulla.  

Kuvat myyntituotteista ja tapahtumista on lisätty. Esittelyt johtokunnan jäsenistä 

kuvineen odottavat julkistamista. Uudella sivulla toivomme voivamme houkutella 

uutta jäsenkuntaa. 

 

Myyntituotteet 

- Sassilainen nro 5 edelleen myytävänä. 

- Sassi suvun sukutunnus myytävänä à 45 eur, nyt vuorossa sukutunnukset 26-50. 

- T-paitaa, pikeepaita à EUR 25, värit ovat tumman harmaa miehille, vaalean harmaa 

naisille sekä tummansininen ja viininpunainen. Edellisestä erästä löytyy edelleen 

hajakokoja.   

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

 

5. JÄSENTOIMINTA 

 

Jäsentoiminta keskittyy pitkälti www.sassit.fi kautta tuleviin kyselyihin, sukulaisuus- 

ja muihin tiedusteluihin.  

Vuoden 2011 tärkeimmät tapahtumat olivat kesäretkemme Viroon ja Liivinmaalle 

sekä osallistuminen Vantaalla järjestettävään kaksipäiväiseen Kuulutko Sukuuni – 

tapahtumaan 08-09.10.2011.  

 

6. JÄSENISTÖ 

 

Toimintavuoden lopussa jäsenmaksun maksaneita oli 70. 

Johtokunta on kunnioittanut poisnukkuneita jäseniään hiljaisella hetkellä. 
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