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Arvoisa Sassi sukuyhdistyksen jäsen,              www.sassit.fi 

 

Olemme siirtyneet uuteen vuoteen. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin 

juhlavuosi. Se vaalii Suomen vahvuuksia, kuten tasa-arvoa ja demokratiaa. Juhlavuosi antaa mahdollisuuden 

ymmärtää mennyttä, kokea vuosi yhdessä ja luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen. Suomen itsenäisyyden 

juhlavuoden teemana on Yhdessä. Satavuotiaalla on näköala katsoa vuosisata eteenpäin ja taaksepäin sekä seistä 

tukevasti tässä ajassa.  Osallistukaamme satavuotiaan Suomen erilaisiin pieniin ja suuriin tapahtumiin. 

 

Olemme olleet kiinnostuneita geneettisestä sukututkimuksesta, joka tarkoittaa oman tai jonkun muun henkilön 

sukulaisten keskinäisten sukulaisuussuhteiden ja suvun vaiheiden tutkimista hyödyntämällä DNA-testejä yhdessä 

perinteisen sukututkimuksen ja historiallisten lähteiden kanssa. Yhdistyksemme jäsen Viljo Keränen on 

ansioituneesti vienyt läpi DNA-tutkimustaan jo muutaman vuoden. Kati Sassi-Vuorisen tytär on saanut omat DNA-

tutkimustuloksensa postissa ja pääsee selvittämään äitilinjaansa. Hän aloittaa tulosten parissa tutkinnon 

suorittamisensa jälkeen. Veikko Kalevi Sassin poika Olli Sassi on antanut DNA-näytteensä prosessoitavaksi äskettäin. 

Hänen antamaa näytettä voidaan käyttää sekä isä- että äitilinjojen kartoituksessa. Näiden tulosten pohjalta saamme 

uutta tietoa. Odotamme avoimin mielin ja mielenkiinnolla, mitä kaikkea nämä tuovat tullessaan ja informoimme 

niistä sitten jäsenistöämme. 

 

Täksi vuodeksi olemme suunnitelleet uusia asioita. Yhteistyössä Suomen Heraldisen seuran kanssa olemme 

suunnitelleet sukuyhdistyksellemme uuden vaakunan. Julkaisemme sen vuosikokouksessamme Albergan 

kartanossa 11.3.2017, jossa vietämme samalla yhdistyksemme 23-vuotissyntymäpäiviä. Vuosikokouksesta tulee 

erillinen kutsunsa ja ohjelma. Olemme kutsuneet vierailijoita mukaan. Tule sinäkin! Vaakunan myötä myyntiin tulee 

uusi tuote: pöytästandaari. Uusi vaakuna ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sukutunnuksemme poistuisi käytöstä. 

Kummallekin on oma paikkansa.  

 

Hallituksessamme virisi myös keskustelua isännänviiristä. Isännänviiri on yleisnimitys viirille, jota pidetään 

nostettuna omakotitalon tai kesämökin lippusalkoon. Isännänviirin sanoma on, että isäntäväki on paikalla viirin 

ollessa nostettuna. Teemme siitä mielellämme myös yhden uuden myyntituotteen, jos kiinnostusta siihen on. Otan 

ennakkotilauksia vastaan. 

 

Tämä vuosi tuo tullessaan myös jäsenlehden, jonka teemana on: Suomi 100 vuotta. Sassilainen -lehti jää oman 

aikansa historiaan. Jäsenlehden nimeksi tulee: SASSIT uudella omalla ISSN-numerollaan. Jäsenlehden tarkoituksena 

on julkaista tieteellistä arvoa omaavia kirjoituksia ja ajankohtaisasioita historian ja sukututkimuksen näkökulmasta. 

Se viestittää suvun jäsenille tietoa suvun historiasta, esittelee suvun jäsenten elämänvaiheita, muistelee ja tallentaa 

erilaisia tapahtumia ja toimii näin suvun jäsenten yhdyssiteenä. Toimituskunta on valittu. Jäsenlehti ilmestyy kevään 

kuluessa.  

  

http://www.sassit.fi/
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Suomen sukututkimusseurakin täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja järjestää Suku 2017 – Koko Suomen sukujuhlan 

13.-19.3.2017. Suku 2017 huipentuu viikonlopputapahtumaan 18.-19.3, joka pidetään Kandidaattikeskuksessa 

Espoon Otaniemessä. Siellä esitetään kahtena päivänä kahdessa salissa sukututkimusaiheisia esitelmiä aamusta 

iltapäivään. Osallistumme tapahtumaan näyttelyosastollamme. Tule tapaamaan meitä! 

 

Tänä vuonna Karjalaiset kesäjuhlat järjestetään Jyväskylässä 16.-18.6.2017. Juhlissa tuodaan esille karjalaisten ja 

karjalaisen kulttuurin ja historian merkitystä 100-vuotiaassa Suomessa."Itsepäiset ja itsenäiset karjalaiset - Suomi 

100 vuotta" on valittu Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan. Jos kesälomareissu osuu 

Jyväskylän suuntaan, tule sinäkin! Osallistumme tapahtumaan näyttelyosastollamme. 

 

Yhdistyksemme perinteinen kesäretken ajankohta on varmistunut ja suunnitelmat ovat hyvällä mallilla. Matkan 

alkuperäisenä ideana ja tarkoituksena on käydä katsomassa Kuressaaren piispanlinnassa restauroitua autenttista von 

Sass vaakunaa, josta kaikki alkoi. Kesäretkemme 11.-12. elokuuta 2017 suuntaa tällä kertaa Heinrich von Sassin 

Saarenmaan jalanjäljille. Käymme mm. menomatkalla Virossa von Ramm -suvun omistamassa Padisen kartanossa ja 

Saarenmaalla Valjalan maakunnassa Heinrich Sassin Kappilin (ritarikartano) ja Kallin (sivukartano) seuduilla. 

Kuressaaressa samaan aikaan on Meripäivät, joita voi myös käydä katsastamassa niin halutessaan. Muitakin 

käyntikohteita on luvassa.  

 

Ohjelma ilmoittautumisohjeineen löytyy tämän kirjeen liitteenä ja myös nettisivuiltamme. Ilmoittautua voit myös 

ilmoittautumislomakkeella kotisivuillamme esim. ilmoittautuminen - ylävalikosta. Tule ja tuo ystäväsikin mukaan! 

Tulossa on antoisa retki. Otan mielelläni vastaan ehdotuksia matkan varrelle - vielä voit vaikuttaa paljon siihen, mitä 

kesäretkemme aikana koemme ja näemme. 

 

Syyskuussa Olli Sassi vie kiinnostuneet linturetkelle Villa Elfvikin maisemiin. Laajalahden luonnonsuojelualueen 

kainalossa sijaitseva Villa Elfvik on historiallinen Jugend-huvila ja luontotalo. Luontotalo tarjoaa luonto- ja 

ympäristötietoutta eri muodoissaan. Samoilemme ja katselemme lintuja ruovikon keskellä ja kävelemme pitkin 

pitkospuita. Katselemme lintutornista lintuja – ota kiikarisi mukaan! 

 

Osallistumme omalla näyttelyosastollamme Kuulutko sukuuni -tapahtumaan lokakuussa. Tarkka ajankohta ei ole 

vielä tiedossa. Tapahtuma on Suomen suurin sukututkimus- ja sukuseuraväen kohtaamispaikka. Näyttelyosastoilla on 

sukututkijoita, sukuja ja sukuseuroja sekä sukututkimusharrastusta tukevia yhteistyökumppaneita eri puolilta 

Suomea. Tapahtumaan ja luennoille on vapaa sisäänpääsy. Tule tapaamaan meitä! 

 

 

Hyvää ja menestyksellistä Uutta vuotta toivottaen, 

 

 

 Kati-Susanna Porkka  

Hallituksen puheenjohtaja 


