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Arvoisa Sassi-sukuyhdistyksen jäsen, 

 

Siinä missä useilla paikkakunnilla on marraskuussa satanut ensilumet, on tänä vuonna loppusyksy ja alkutalvi olleet 

harvinaisen lämpimät, eikä lumesta ole tietoakaan. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan erityisesti tammikuu olisi 

leuto ja sateinen, kun taas joulukuussa on mahdollisuus tavanomaista kylmempään säähän. Kirjoittaessani tätä 

Espoon Karakalliosta, pihalla näyttää olevan kymmenisen senttiä lunta. On tullut aika katsoa hetki taaksepäin ja 

kerrata tämän vuoden tapahtumia. 

Tänä vuonna uudistimme jäsenlehtemme nimestä lähtien. Sen tarkoituksena on julkaista tieteellistä arvoa omaavia 

kirjoituksia ja ajankohtaisasioita historian ja sukututkimuksen näkökulmasta. Se viestittää tietoa suvun historiasta, 

esittelee suvun jäsenten elämänvaiheita, muistelee ja tallentaa erilaisia tapahtumia. Jotta lehti olisi elävä ja 

monipuolinen, kirjoitusten, artikkeleiden ja muisteloiden olisi tultava monelta suunnalta ja mielellään monelta 

kirjoittajalta ja kuvaajalta. Sinä lukijana voit olla rakentamassa tätä kanssamme lähettämällä aineistoa meille. 

Kirjoitukset, kuvat, piirrokset, juttuvinkit ovat tervetulleita. Olemme juuri nyt kokoamassa seuraavaa jäsenlehteä. 

Karjalan Liiton kesäjuhlat pidettiin Jyväskylässä kesäkuussa. Ohjelmaa oli runsaasti kuten myös laadukkaita 

näyttelyitä Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Karjalaisella torilla yhdistyksellä oli oma näyttelypöytä hyvällä 

paikalla. Sukuinfoa jaettiin ja mielenkiintoisia keskusteluja käytiin. Karjalainen kulttuuriperintö tuli esille Karjalaisilla 

kesäjuhlilla muun muassa kansallispukujen väriloistona. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 

suomalaisia kansallispukuja nähtiin ja esiteltiin kansallispukukavalkadissa lauantaina yli 80 kappaletta. Kertomus 

tapahtumasta kuvien kera löytyy kotisivuiltamme. 

Viime elokuussa teimme kesäretken Saarenmaalle suvun esi-isämme Henrik Sassin jalanjäljissä. Saimme myös 

kesäretkiseuraa Lohjelm-Palttu sukuseurasta. Säänhaltijat olivat puolellamme kahden päivän ajan kunnes ukkossade 

alkoi juuri sopivasti päästyämme sisälle laivaan. Lohjelm-Palttu sukuseuran rahastonhoitaja Meri Kokkolan tekemä 

matkakertomus kesäretkestämme on jo kotisivuillamme luettavissa matkakuvakollaasin kera. Kiitos retkikuvien ja 

videoiden lähettämisestä. Videot eivät jostain syystä tallennu palvelimellemme, joten näytämme niitä seuraavassa 

vuosikokouksessamme muistellessamme kesäretkeämme. Vuosikokouksemme pidetään Suku 2018 -tapahtuman 

ohessa Tampereella 10.3.2018. Olemme tapahtumassa omalla näyttelyosastollamme. Merkitse jo ajankohta 

kalenteriisi ja tule mukaan. Vuosikokouskutsu ja ohjelma lähetetään myöhemmin erikseen. 

Kauniina syyskuun päivänä ryhmä yhdistyksemme jäseniä olivat Olli Sassin opastuksella linturetkellä Villa Elfvikin 

maisemissa. Kävelimme luonnonsuojelualueella luontopolkua ja pitkospuita pitkin.  Kiipesimme kiikaroimaan 

lintutorniin lukuisia valkoposkihanhia ja kukin sai vuorollaan katsoa kaukoputken läpi kauimpana olevia kolmea 

harmaahaikaraa syöntipuuhissa. Saimme lukea myös pajujen ynnä muiden puiden ja pensaiden latinalaisia nimiä 

tauluista. Olli Sassin johdolla kuuntelimme ja katselimme vanhassa metsässä asustavia lintuja, oli puukiipijää, tiaisia 

ja vihervarpusia. Leo Sassin kirjoittama kertomus linturetkestä kuvien kera on luettavissa kotisivuiltamme.  

Sukuyhdistyksemme oli mukana lokakuun alussa omalla näyttelyosastollamme Kuulutko Sukuuni -tapahtumassa 

Vantaan Hiekkaharjussa. Tänäkin vuonna esittelimme Aminan Sassien historia -kirjassa esiintyviä sukuja ja kyliä 

Luovutetun Karjalan sekä Laatokan Karjalan alueilla. Suomen kartan avulla havainnollistimme, missä paikoissa Sassi -

sukunimisiä henkilöitä/perheitä asui v. 2016. Gramps-sukututkimusohjelmalla tehty sukutaulu Aminan Sassien 

historia -kirjan Viipurin maalaiskunnan alueelle sijoittuneista henkilöistä kiinnitti huomiota. Kati Sassi-Vuorisen 

tekemä kertomus tapahtumasta ja kuvat ovat löydettävissä kotisivuiltamme. Kiitos osastomme päivystämisestä Kati 

Sassi-Vuoriselle että ja Viljo Keräselle. 
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Olemme nyt siirtyneet talviajasta joulunaikaan. Ensi keskiviikon itsenäisyyspäivä ja siihen liittyvät juhlallisuudet 

viimeistään siivittävät meidät joulun odotukseen. Minulle itsenäisyyspäivä tuo mukanaan hetken rauhoittumisen, 

piparin ja glögin tuoksua. Päivä on hieno muistutus siitä, että olemme itsenäinen maa ja voimme juhlia sitä. 

Itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta 2017 huipentaa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. Tänä erityisenä vuonna 

itsenäisyyden juhlinta alkaa jo itsenäisyyspäivän aattona, tiistaina 5.12. 

Antaudu siis itsenäisyyden ja joulun vietäväksi, pue koti juhla-asuun - anna Maamme-laulun ja joululaulujen liikuttaa! 

Suomen moni-ilmeinen luonto, lumi ja sinivalkoinen hämärä ympäröivät talven juhlaa, joka tuoksuu ja elää… 

Kaikille rauhallista joulun odotusta ja sini-valkoista itsenäisyyspäivää toivottaen, 

 

 

Kati-Susanna Cohen 

Hallituksen puheenjohtaja 


