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Suomen hallitus linjasi taannoin, että kaikki ryhmäkokoontumiset tulee perua tai siirtää olemassa olevan 
koronavirustilanteen vuoksi. Siirsimme vuosikokouksemme tulevaan ajankohtaan sääntöjemme puitteissa. 
Yhdistyksen sääntöjen 10 § mukaisesti yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä elokuun 
loppuun mennessä. Tarkkailemme tilannetta ja ilmoitamme uudesta ajankohdasta. Emme ole myöskään 
kokoontuneet hallituksen muodossa. Kuitenkaan emme ole vain odotelleet; sukututkimustiedostoamme olemme 
päässeet päivittämään mm. KATIHAn uusien tietueiden myötä, DNA-tutkimusta on tehty, kotisivujemme ja 
jäsensivujemme päivittämiset ovat jatkuneet ja perinteisen kesäretken suunnitelmat ovat täsmentyneet. 
 
Saimme jäsenlehtemme äskettäin painosta ja toivotamme mieluisia lukuhetkiä sen parissa. Yhdistyksemme on 
panostanut jäsenlehtemme muutaman vuoden ajan. Tiedostamme, että se on tärkeä yhteys sukuumme ja historiaan 
ja toisaalta myös ponnistus. Kustannukset, erityisesti postimaksut, ovat nousseet. Olemme hallituksessa 
keskustelleet näköislehden digiversiosta. Haluamme pitää kiinni lehtemme monipuolisuudesta; korkeatasoisista, 
ajankohtaisista ja kiinnostavista artikkeleista. Kirjoitukset, kuvat, piirrokset, juttuvinkit ovat edelleen tervetulleita. 
Valitsimme lehden ja sukuyhdistyksen teemaksi tälle vuodelle ”edelleen aktiivisena toimijana ja vaikuttajana”, koska 
sitä haluamme olla sitä nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme kutsua juuri sinut vaikuttamaan ja toimimaan kanssamme.  
 
Kehotamme jäseniämme tutustumaan jäsensivuihimme. Sinne pääsy edellyttää rekisteröitymistä. Jäsensivut ovat 
auki kaikille jäsenille, joiden sähköposti on yhdistyksen tiedossa. Olemme tuoneet sinne edelleen uutta sisältöä.  
 
Olemme suunnitelleet seuraavia tapahtumia tälle vuodelle: 

 Perinteinen kesäretki, tutustumme Turkuun ja Naantaliin      elokuussa 2020 
o Jos emme pysty pitämään vuosikokousta ennen elokuuta, pidetään se kesäretken aikana 

 Syksyinen linturetki Olli Sassin johdolla  syyskuussa 2020 
 Kuulutko sukuuni -tapahtuma   10.-11. lokakuuta 2020 
 Pikkujoulut    marraskuussa 2020 

 
Kotisivuiltamme www.sassit.fi löydät kätevästi ja selkeästi yhdistyksen säännöt, yhteystiedot, sukututkimuksen, 
tapahtumien kertomukset ja valokuvat 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!  
 
 
Kaunista ja antoisaa kevättä toivottaen,  
 
Kati-Susanna Cohen  
Hallituksen puheenjohtaja 


