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Arvoisa Sassi sukuyhdistyksen jäsen,              www.sassit.fi 
 
”Syksy on ja kesä on pois, talvea ootellaan. Syksyisen tuulen soivan nyt kuulen, kuu loistaa taivaallaan. Syksy on, sen 
aika on nyt saapua vuorostaan. Linnut on hiljaa, peltojen viljaa, kuu katsoo taivaaltaan.” Englantilaisen kansanlaulun 
myötä toivotan jokaiselle hyvää ja menestyksekästä tulevaa syksyä!  Hallituksen kokouksissa olemme suunnitelleet 
loppuvuoden tapahtumia. Kotisivuiltamme www.sassit.fi löydät kätevästi ja selkeästi yhdistyksen säännöt, 
yhteystiedot, sukututkimuksen jne. Ajankohtaista otsikon alle keräämme tietoja tulevista tapahtumista. Perustimme 
viime vuonna julkisen Facebook -ryhmän, joka tukee yhdistyksemme tiedottamista ja keskustelua jäsenten välille. 
Facebook toimii tiedon välittäjänä. Voit hakea ryhmän jäsenyyttä. Esimerkiksi postaukset kesäretkeltämme olivat 
todella hieno juttu ja niitä oli kiva seurata!  
 
Yhdistyksemme perinteinen kesäretki 8.-10.8.2019 suuntasi Ruotsiin, Tukholmaan ja Uppsalaan. Itse en päässyt 
paikalle, mutta palautteen perusteella retki oli onnistunut. Otamme mielellämme palautetta vastaan ja käymme 
jokaisen läpi, jotta voimme edelleen kehittää kesäretkiä jäsenistömme toiveiden mukaisiksi. Matkalle osallistui yli 28 
henkilöä pääkaupunkiseudulta, Lahdesta, Pälkäneeltä, Mäntsälästä, Lohjalta ja Kaarinasta. Saimme joukkoomme 
myös henkilön Tukholmasta. Pirkko Sassin kirjoittama matkakertomus ja kuvakollaasi löytyvät ko. tapahtuman alta 
tai uutislinkin kautta kotisivuiltamme. Käypä katsomassa! 
 
Hallituksemme jäsen Olli Sassi lupasi vetää linturetken samaan tapaan kuin viime vuonna. Linturetki lauantaina 28.9. 
klo 10 alkaen ja varapäivä sunnuntai 29.9. Säävaraus: sateen uhatessa peruuntuu. Linturetki on Espoon Suomenojan 
lintualtaalla (Finno). Altaan ympäri kävelyn pituus 1,5 km. Saappaita ei tarvita, kävelytie on hiekoitettu eikä nousuja 
ole, paitsi lintutornit 2 kpl. Aikaa kuluu noin 2,5 h. Jos mahdollista, kiikari mukaan ja tarvittaessa lämpimät vaatteet. 
Eväät omasta takaa. Suomenojan erikoisimmat lintulajit ovat altaalla liejukana ja harmaasorsa. Saattaa mustakurkku-
uikkukin näyttäytyä. Ilmoittautumiset Kati Sassi-Vuoriselle vain sähköpostilla: kati@vuoriset.fi 
 
Osallistumme omalla näyttelyosastollamme Kuulutko sukuuni -tapahtumaan 5.-6.10.2019 Vantaan Hiekkaharjussa. 
Tapahtuma on Suomen suurin sukututkimus- ja sukuseuraväen kohtaamispaikka. Näyttelyosastoilla on suku-
tutkijoita, sukuja ja sukuseuroja sekä sukututkimusharrastusta tukevia yhteistyökumppaneita eri puolilta Suomea. 
Vuoden 2019 valokuvanäyttelyn teema on ”Sukupolvet”. Näyttelyyn on koottu vuonna 1950 tai aikaisemmin otettuja 
kuvia eri puolilta Suomea. Tapahtumaan ja luennoille on vapaa sisäänpääsy. Tule tapaamaan meitä osastollemme! 
 
Tänä vuonna järjestämme puurojuhlan/pikkujoulun Albergan kartanolla Leppävaarassa lauantaina 16.11. klo 14 
alkaen. Kutsumme kaikki lämpimästi tervetulleiksi. Luvassa on myös ohjelmaa. Ilmoittautumiset Kati Sassi-Vuoriselle 
vain sähköpostilla: kati@vuoriset.fi 
 
Kaunista ja antoisaa syksyä toivottaen,  
 
Kati-Susanna Cohen  
Hallituksen puheenjohtaja 


