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Arvoisa Sassi sukuyhdistyksen jäsen,              www.sassit.fi 

 

Kesä oli aurinkoinen ja lämmin, nyt syksy kolkuttelee ovella kaikkine väriloistoineen. Pikku hiljaa taakse jäävä kesä on 

ihania muistoja täynnä. Lohjelm-Palttu sukuseuran sukutapaaminen oli mukava tapahtuma kesäkuussa. Matka 

suuntautui Sääksmäkeen ja yhdistyksestämme oli 8 osallistujaa. Jukka Vuorinen on kirjoittanut tapahtumasta 

matkakertomuksen. Se liitetään kotisivuillemme piakkoin ja se on luettavissa seuraavassa jäsenlehdessämme kuvien 

kera. Hallitus päätti jatkaa yhteistyötä Lohjelm-Palttu sukuseuran kanssa yhteistapahtumien merkeissä.  

 

Uusi hallituksemme jäsen Anu-Maria Koskinen perusti viime lauantaina Facebookiin julkisen ryhmän 

yhdistyksellemme. Olemme tästä kovasti innostuneita… Profiilikuvaksi laitetaan sukuvaakunatunnuksemme ja 

taustakuvaksi vuoden 2008 Kannaksen retkeltä kuva Aminasta. Sivustolle lisätään linkki kotisivuille. Viestit 

tarkastetaan aina ennen niiden julkaisemista. Voit käydä jo vilkaisemassa… Olemme kuitenkin vasta alkutaipaleella, 

otamme vastaan ideoita. Jos haluat suunnitteluun mukaan, kerro siitä meille! 

 

Myöhemmin syksyllä perustetaan suljettu Facebook-sivusto jäsenistölle, johon vaaditaan jäseneksi hyväksyntä. 

Sisältöä suunnitellaan samassa yhteydessä, kun suunnitellaan kotisivujen jäsensivuja. Moderaattoreiksi molempiin 

FB sivustoihin tulevat jäsenet: Kati-Susanna Cohen, Kati Sassi-Vuorinen, Anu-Maria Koskinen ja Meri Kokkola. 

Suljetulla sivustolla ei tarvitse tarkastaa viestejä ennen julkaisua, jäsenet voivat vapaasti kommentoida niin 

halutessaan. 

 

On ollut keskustelua isännänviiristä. Isännänviiri on yleisnimitys viirille, jota pidetään nostettuna omakotitalon tai 

kesämökin lippusalkoon. Isännänviirin sanoma on, että isäntäväki on paikalla viirin ollessa nostettuna. Raine Sassi on 

teettänyt viirejä, joissa on sukuvaakunatunnuksemme. Päätimme hallituksessa tarjota jäsenille mahdollisuus tilata 

viirejä etukäteistilausten perusteella hintaan 60 euroa + postituskulut. Teimme siitä uuden myyntituotteen ja 

ensimmäinen tilaus on tehty. Emme siis osta isännänviirejä varastoon.  

 

Hanki jäsen- kampanja on voimassa vielä syyskuun loppuun asti. Hanki uusi jäsen mukavaan joukkoomme, saat itse 

lahjan. Palkintovaihtoehdot ovat: Suomi ja Kauko-Karjalan 1918 kartta, Karjalan käki (iso) tai Soiva kukkopilli savesta 

(Viipurinkukko).  

On aika katsastaa tulevan syksyn tapahtumiin. Tapahtumista saat lisätietoa kotisivuiltamme ja myöhemmin myös 

Facebookista. Olli Sassi lupasi vetää linturetken samaan tapaan kuin viime vuonna. Linturetki 15.9.klo 10 alkaen 

kohdistuu Suomenojan lintualtaille. Osoite: 02270 Espoo. Suomenojan lintualtaat ovat lintubongareiden suosiossa, 

mutta kyseessä on myös hieno ulkoilualue. Kesällä allasta hyödyntävät monet lähistöllä pesivät vesilintupoikueet ja 

sulkasatoiset vesilintukoiraat. Linnusto on runsas myös keväisin ja syksyisin: allas on tärkeä muutonaikainen 

levähdysalue vesilinnuille ja kahlaajille. Suomenojan allasta kiertää luontopolku, jonka varrella on kaksi lintutornia. 

Katselemme lintutornista lintuja – ota kiikarisi mukaan! Kyselyt ja ilmoittautumiset Kati-Susannalle vain 

sähköpostilla: kscohen70@gmail.com. 
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Tutustumiskäynti Suomen Ritarihuoneeseen 3.10. klo 16:30-17:30. Osoite: Ritarikatu 1, 00170 Helsinki. Meri 

Kokkola on tehnyt järjestelyt. Yhdistyksemme maksaa opastuksen eli se on ilmainen osallistujille. Viimeksi 

vierailimme siellä 25.10.2012. Kierroksella kuullaan aatelissukujen taustoista ja niiden yhteiskunnallisesta 

merkityksestä sekä tutustutaan uusgoottilaistyylisen rakennuksen Ritarihuonesaliin juhlavine vaakunoineen. 

Aatelissukujen vaakunat komeilevat seinillä. Kyselyt ja ilmoittautumiset Kati-Susannalle vain sähköpostilla: 

kscohen70@gmail.com. 

 

Tutustumiskäynti kansallisarkistoon 3.10. klo 18:00-19:00. Osoite: Rauhankatu 17, 00170 Helsinki. Kati-Susanna 

Cohen on varannut ilmaisen esittelykierroksen. Se kestää noin tunnin. Siirrymme siis ritarihuoneelta suoraan 

kansallisarkistoon. Sukututkimusta tekevä voi etsiä lähdeaineistoa Kansallisarkistosta. Helsingissä sijaitseva 

Kansallisarkisto on osa arkistolaitosta, johon kuuluvat myös maakunta-arkistot. Kansallisarkiston tietopalvelut 

sisältävät seuraavat osa-alueet: tutkijasalit, sähköiset tietopalvelut, erilaiset selvitykset, sukututkimukseen liittyvät 

palvelut, kaukolainaus ja jäljennepalvelut.  Kyselyt ja ilmoittautumiset Kati-Susannalle vain sähköpostilla: 

kscohen70@gmail.com. 

 

Kati Sassi-Vuorinen ottaa mukaan ”Tule tänne ja Sassiin” kyltin. Kansallisarkiston kierroksen jälkeen halukkaat voivat 

lähteä Cafe Engeliin kahville omakustanteisesti. 

 

Osallistumme myös perinteisesti Kuulutko sukuuni -tapahtumaan 6.-7.10.2018 klo 10–17 (su klo 16) omalla 

näyttelyosastollamme. Osoite: Tennistie 1, 01370 Vantaa. Näyttelyosastoilla sukututkijoita, sukuja ja sukuseuroja 

eri puolilta Suomea, yleisöluentoja ja tietoiskuja kumpanakin tapahtumapäivänä, sukututkimusneuvontaa,  

valokuvanäyttelyn teemana ”Vanhat koulukuvat” ja paljon muuta sukututkimus- ja sukuasiaa. Tapahtumaan ja 

luennoille on vapaa sisäänpääsy. Tule tapaamaan meitä! 

 

Ensi vuodeksi on suunnitteilla perinteinen oma elokuinen kesäretki Ruotsiin, käymme Ruotsin Ritarihuoneessa, ja 

käymme tutustumassa Sass -sukuun liittyvien ruotsalaisten sukujen paikkoihin. Henrik Sass on haudattu By:ssä 

sijaitsevaan kirkkoon ja siellä on hänen hautavaakunansa. Lisätietoa on tulossa, kunhan ohjelma saadaan pakettiin. 

Otamme mielellämme ideoita käyntikohteiksi… 

 

Olemme edelleen kiinnostuneita geneettisestä sukututkimuksesta, ja odottelemme tulosten jatkokäsittelyä vielä 

jonkin aikaa. Näiden tulosten pohjalta saamme uutta tietoa. Odotamme avoimin mielin ja mielenkiinnolla, mitä 

kaikkea nämä tuovat tullessaan ja informoimme niistä sitten jäsenistöämme. 

 

Täydellinen ruska muodostuu lämpimän kesän, kuivan loppukesän ja syksyn yöpakkasten yhdistelmästä. 

Toivottavasti saamme sellaisen tänä syksynä. 

Hyvää ja väriloistokasta syksyä toivottaen, 

 

 

 Kati-Susanna Cohen  

Hallituksen puheenjohtaja 
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