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VUOSIKOKOUS 

 

Aika  21.4.2018 klo 14-16 

Paikka  Albergan kartano, Sokerilinnantie 7 D, 02600 Espoo 

Läsnä  Kati-Susanna Cohen, puheenjohtaja 

  Leo Sassi 

  Olli Sassi 

  Risto Rasinen 

  Raili Rasinen 

  Kati Sassi-Vuorinen, sihteeri 

  Viljo Keränen  

Pirkko Sassi 

Anu-Maria Koskinen 

Meri Kokkola 

Juhani Mykrä 

Leena Karasvirta 

Jukka Vuorinen 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Hallituksen puheenjohtaja Kati-Susanna Cohen avasi kokouksen. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden 

valinta 

 

Valittiin Kati-Susanna Cohen kokouksen puheenjohtajaksi. Kati Sassi-Vuorinen valittiin 

sihteeriksi, Juhani Mykrä sekä Jukka Vuorinen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänten 

laskijoiksi. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin 4.4.2018 lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
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5. Lohjelm-Palttu sukuseuran sukutapahtuman esittely 

 

Lohjelm-Palttu sukuseura ry. on kutsunut sukuyhdistyksemme mukaan kesätapahtumaansa 

Sääksmäen Pappilanniemen kurssikeskukseen 9.-10.6.2018. Sukuseuran rahastonhoitaja, 

sihteeri Meri Kokkola esitteli Lohjelm-Palttu sukukaaviota ja yhteyden Sass -sukuun. Göran 

Lohjelm (ent. Palthen) oli aviossa Catarina Sassin (1663-1693) kanssa. Hän esitteli meille 

myös alustavan ohjelman ja kertoi Sääksmäellä olevien asuinpaikkojen sijainneista, jotka 

liittyvät Lohjelm-Palttu sukuun.  

 

Tulevana kesänä sukuyhdistyksemme ei tee omaa kesäretkeä, vaan osallistumme Lohjelm-

Palttu sukuseura ry:n kutsusta heidän järjestämäänsä kesätapahtumaan. Jäsenemme voivat 

osallistua molempiin päiviin tai valinnaisesti jompaankumpaan päivään.  

 

Jäsenlehden välissä on alustava ohjelma kesätapahtumasta ja tietoa Lohjelm-Palttu suvun eri 

henkilöistä. Järjestämme edestakaisen linja-autokyydin sukutapahtumaan, jos ilmoittautuneita 

on vähintään 20 henkilöä. Sitovat ilmoittautumiset tapahtumaan tulee tehdä pe 25.5. mennessä 

Meri Kokkolalle sähköpostitse meri.kokkola@elisanet.fi tai puhelimitse 040-553 1363. 

 

6. Tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

 

Rahastonhoitaja Kati Sassi-Vuorinen esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä 

toiminnantarkastajien lausunnon. Tilikauden 2017 tulos oli -637,30 euroa alijäämäinen. Syynä 

alijäämään oli jäsenlehden paino- ja postituskustannukset.  

 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

 

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille. 

 

8. Talousarvio vuodelle 2018 

 

Rahastonhoitaja esitteli hallituksen esityksen vuoden 2018 talousarvioksi. Päätettiin säilyttää 

jäsenmaksuna 20 euroa. Talousarvio on ylijäämäinen vuodelle 2018. Talousarvio hyväksyttiin. 

 

9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuodelle 2018 

 

Kati-Susanna Cohen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi valittiin 

seuraavat henkilöt: 

 

Leo Sassi 

Risto Rasinen 

Raili Rasinen 

Jouko Koskinen 

Olli Sassi 

Kati Sassi-Vuorinen 

Meri Kokkola 

Anu-Maria Koskinen 

Juhani Mykrä 
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Seuraava hallituksen kokous on sen järjestäytymiskokous, jossa päätetään sen jäsenten 

työnjaosta ja päätösvallan jakautumisesta sen jäsenten kesken. 

 

10. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan valinta 

 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Raija Sassi ja Kari Sassi sekä varatoiminnantarkastajaksi Maarit 

Ahvenainen. 

 

11. Muut asiat 

 

Osallistujille jaettiin Jäsenlehti 2018: Suomi vuonna 1918 Sassien kokemana. Muille jäsenille 

lehti postitetaan. 

 

Hallitus esitti jäsenistölle, että sukuyhdistys eroaisi Karjalan Liitosta, vaikka yhdistyksemme on 

ollut sen jäsenyhdistys alusta alkaen. Karjalaliitto liittokokouksensa päätöksen mukaisesti vaatii 

nyt, että kaikki sen jäsenyhdistyksen jäsenet kuuluisivat myös Karjala Liiton jäsenyyteen ja että 

liiton jäsenmaksu korotettaisiin 20 euroon. Yhdistyksemme jäsenistä vain 12 jäsentä ovat myös 

Karjalan Liiton jäseniä. Karjala Liiton jäsenyys ei ole tuonut yhdistyksellemme merkittävää 

hyötyä. Jokainen jäsenemme voi niin halutessaan liittyä Karjala Liiton jäseneksi. Ehdotus 

hyväksyttiin äänestyksessä yksimielisesti. 

 

Viljo Keränen kertoi tutkimuksistaan Iin Sasseista.  

 

Olli Sassi kertoi, että hän on saanut DNA-serkkulinja tutkimuksensa tulokset ja nyt myös 

äskettäin tulokset ovat tulleet Y-linjan DNA testistä. Tuloksia analysoidaan ja niistä kerrotaan 

jäsenistölle myöhemmin. 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

   


