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Arvoisa Sassi sukuyhdistyksen jäsen,  

Keväinen tervehdys Sinulle!  

Kevät on jo pitkällä ja pian saapuu taas kesä. Luonto herää talviunestaan ja metsä täyttyy lintujen laululla. 
Kevät saa usein meissä aikaan tarmonpuuskia ja mieleen tulvii uusia ideoita ja kädet kaipaavat jotain 
puuhasteltavaa. Me täällä sukuyhdistyksen hallituksessa mietimme antoisia ja Sinua kiinnostavia tapahtumia 
ja ajankohtaisia asioita. 

Vuosikokouksemme asialistalla olivat tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Samalla 
kuulimme myös toimintakertomuksen. Tilinpäätös, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio tälle vuodelle 
vahvistettiin. Liittymismaksua ei kerätä jatkossakaan ja jäsenmaksu päätettiin pitää entisellään. Valittiin 
sukuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet. Hallituksen puheenjohtajana 
jatkaa Kati-Susanna Porkka, varapuheenjohtajana Leo Sassi ja muina jäseninä nimettiin Jyrki Airisto, Viljo 
Keränen, Sinikka Sassi, Vesa Sassi, Kati Sassi-Vuorinen ja Heidi Tetri. Toiminnantarkastajina jatkavat Raija 
Anneli Sassi ja Kari Sassi. Varahenkilöksi nimettiin Maarit Ahvenainen. 

Sukuyhdistyksemme vuotuinen kesäretki lähestyy. Kesäretkemme 11. elokuuta 2012 suuntaa tällä kertaa 
Hämeeseen Henrik Sassin ja vaimonsa Margaretha Ogilwien jälkeläisten jalanjäljille. Heillä oli ainakin 
kahdeksan lasta, joista retkipäivän aikana tutustumme Helena Ruthenhjelmin, Catharina Lohjelmin, Anna 
Carlijnin, Reinhold Sassin sekä myös Tuuloksen Juttilan kylän Kommilan säterin Otto Fredrik Sassin 
asuinseutuihin. Sääksmäki on myöhempinä vuosisatoina tullut kuuluisaksi monen suomalaisen suurmiehen ja 
taiteilijan synty- tai asuinpaikkana. Presidentit Svinhufvud ja Paasikivi olivat syntyjään Sääksmäeltä, Akseli 
Gallén-Kallela ja kuvanveistäjä Emil Wikström asuivat pitkiä aikoja siellä. Kauniit maisemat houkuttelivat 
taiteilijoita, kuten meitäkin. Matkan alussa jaamme retkipäivään liittyvän materiaalin, joka joiltain osin on 
luettavissa matkan jälkeen nettisivuiltamme.  Kesäretken ohjelmasta selviää ilmoittautumisohjeet Kati Sassi-
Vuoriselle. Ilmoittautua voit myös www.sassit.fi sivuillamme ensimmäistä kertaa esim. ilmoittautuminen -
ylävalikosta. Tule ja tuo ystäväsikin mukaan kesäretkellemme! 

Osallistumme omalla näyttelyosastollamme Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n Kuulutko sukuuni  -
tapahtumaan Vantaan Hiekkaharjussa 13.-14.10.2012. Se järjestetään 14. kerran Varian Tennistien 
toimipisteessä. Näyttelyosastoilla on sukututkijoita, sukuja ja sukuseuroja eri puolilta Suomea. 
Tapahtumassa myös yleisöluentoja ja tietoiskuja, sukututkimusneuvontaa, valokuvanäyttely "ihmisen paras 
ystävä" ja paljon muuta sukututkimus- ja sukuasiaa. Tapahtumaan ja luennoille on vapaa sisäänpääsy. 
Yhteistyökumppaneina toimivat Sukuseurojen Keskusliitto ja Karjalan Liitto. Olet sydämellisesti tervetullut 
käymään näyttelyosastollamme sekä koko tapahtumassa. 

Uskon, että sinulla olisi kerrottavana oma tarinasi. Pysähdy ja istahda hetkeksi ja muistele, mitä 
isovanhempasi tai  suvun perimätiedot ovat sinulle kertoneet. Kirjoita ajatuksia muistiin. Tee kevätsiivous 
piirongin laatikoihin ja katso, jos löytäisit vanhoja valokuvia, joita haluaisit taltioida. Merkitse valokuvien 
taakse paikka, tapahtuma ja henkilö(t), joita valokuvassa on. Valokuvat voit teettää digitaaliseen muotoon.  
Erityisesti se on taltiointi tulevia sukupolvia varten. Kuinka tärkeää on saada juuri se oman suvun tarina 
talteen omasta näkökulmasta. Valitettavan ikävästi kertomukset katoavat ja sammuvat, ja kun kertojia ei 
enää ole, tarinatkin lakkaavat olemasta. Siksi on tärkeää saada juuri Sinun tarinasi talteen! 

 Kaunista ja antoisaa kesää toivottaen, 

 

 Kati-Susanna Porkka 
Hallituksen puheenjohtaja 


