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Arvoisa Sassi-sukuyhdistyksen jäsen, 

Vuoden 2015 vuosikokouksen päätöksen mukaisesti minut (Viljo 
Keränen) valittiin sukuseuramme puheenjohtajaksi vuodelle 2015. 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan asioita hoitaa hallitus ja vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja. Hallitus 
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat 
henkilöt. Vuosikokouksessa 27.5.2015 Albergan kartanossa valittiin ko. Henkilöt. 

Vuosien 2014-2015 aikana yhdistyksen toiminnassa oli hiljaisempi aika. Toimivien jäsenten työt, opiskelut 
ja muut kiireet häiritsivät normaaleja sukuseuratoimintoja. Tulevan toiminnan turvaaminen sekä 
talousasiat saatiin kuitenkin hoidettua. 

Toimintavuosi 2016 näyttäisi paremmalta varsinkin, jos suunniteltuja asioita onnistutaan toteuttamaan. 
Tässä muutamia ajatuksia vuoden 2016 toiminnasta: 

 Yhdityksen rahastonhoitaja on ”pelastettu” Amerikan tuulista turvalliseen Suomi-Finlandiaan. 

 Yhdistyksen kotisivut saadaan toimimaan turvallisena jäsenpalveluna. Linkit tulevat sekä Karjalan 
Littoon että Sukuseurojen keskusliiittoon. Tarkoituksena on palvella paremmin jäsenistöä 
tarjoamalla enemmän sisältöä. 

 Esitelmiä Sassi suvusta  (vuosikokous 2016) 

 Informaatiota DNA tutkimuksista 

 Kotisivuilla olevien myyntituotteiden uudelleen valinta kehitteillä. 
 

Hallitus toivoo jäsenistöltä ideoita matkakohteista vuodelle 2016. Ajatuksissa on järjestää kesäretki 
kotimaassa mieluummin länteen ja ei kovin kauas, jotta se voidaan toteuttaa yhden päivän retkenä. 
Ehdotuksia voi lähettää sähköpostilla ja soittaa puhelimella kaikille nykyisen ja tulevan hallituksen 
jäsenille. 

 Valtakunnalliset Sukututkimuspäivät järjestettiin Seinäjoella 12.-13.32016 ja Sassi-sukuyhdistys oli 
edustettuna tapahtumassa. Esitelmien aikana yleisötilat ja tuolit loppuivat kesken, joten aiheet tuntuivat 
kiinnostavan yleisöä. Ohjelmistossa oli mm. seuraavia aiheita: 

 Esivanhempien juuria paikantamassa yDNA- ja autosomaalitiedon varassa (Professori Olli Silven) 

 Tawast sukujen yDNA-tutkimus (Hannu Tawast) 

 Karjalaiset sukujuuret (Erkki Kiuru ja Ahti Kurri) 

 Vesiä pitkin Hämeen sydänmaille (Risto Hyvätti ja Riikka Piironen) 
 

Sukuseuramme tuleva toiminta näyttää hyvältä. Jäsenistö on pysynyt lukumäärältään ennallaan.  Sivun 
kääntöpuolella on kutsu vuosikokoukseen lauantaina 16.4.2016. Hallitus pyytää jäseniä osallistumaan 
kokoukseen ja toimintaan ja myös antamaan ohjeita ja ideioita toiminnan jatkamiseen. 

Puheenjohtaja Viljo Keränen 
Kustaantie 2 D 6, 60320 Seinäjoki 
Puh. 06-41 77 412 / 040-96 12 435 
<viljo.keranen@netikka.fi> 
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KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 

 

AIKA  Lauantai 16.4.2016, klo 14.30 – 17.30 

PAIKKA  Albergan Kartano 

  Sokerilinnantie 7 D, 02600 Espoo (Leppävaara) 

  Käynti D-portaasta talon takan, 1. kerros  (Summeri: Kartanon   

   varaukset) 

 OHJELMA  14.30 – 15.00 Kati-Susanna Porkka : Sassi sukuja 

    15.30-17.30 Vuosikokous 

  

   

 

  Tervetuloa Sassi-sukuyhdistyksen vuosikokoukseen! 

 


