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VUOSIKOKOUS 

 

Aika  14.8.2021 klo 14-16 

Paikka  Albergan kartano, Sokerilinnantie 7 D, 02600 Espoo 

Läsnä  Juhani Mykrä, puheenjohtaja 

  Leo R.J. Sassi 

  Risto Rasinen 

  Raili Rasinen 

  Olli Sassi 

  Kati Sassi-Vuorinen, sihteeri 

  Meri Kokkola 

Jukka Vuorinen 

Pirkko Sassi 

Raimo Lohjelm 

Marja-Leena Perttula (videoyhteys) 

Leo Sassi (videoyhteys) 

Sinikka Rantala (videoyhteys) 

Kati-Susanna Cohen (videoyhteys) 

Sirpa Karjalainen (videoyhteys) 

Heidi Tetri (videoyhteys) 

Soile Kangasniemi (videoyhteys) 

Terttu Soukka (videoyhteys) 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Mykrä avasi kokouksen. 

 

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

valinta 

 

Valittiin Juhani Mykrä kokouksen puheenjohtajaksi. Kati Sassi-Vuorinen valittiin sihteeriksi, 

Raili ja Risto Rasinen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänten laskijoiksi. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin 28.7.2021 lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
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5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

 

Rahastonhoitaja Kati Sassi-Vuorinen esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä 

toiminnantarkastajien lausunnon. Tilikauden 2020 tulos oli 104,44 euroa alijäämäinen. 

 

Toiminnantarkastajat olivat antaneet lausuntonsa 9.8.2021. 

 

 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

 

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille. 

 

7. Talousarvio vuodelle 2021 

 

Rahastonhoitaja esitteli hallituksen esityksen vuoden 2021 talousarvioksi. Päätettiin säilyttää 

jäsenmaksuna 20 euroa. Talousarvio hyväksyttiin. 

 

8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuodelle 2021 

 

Juhani Mykrä valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi valittiin 

seuraavat henkilöt: 

 

Risto Rasinen 

Raili Rasinen 

Pirkko Sassi 

Olli Sassi     

Kati Sassi-Vuorinen 

Meri Kokkola 

Sirpa Karjalainen 

Heidi Tetri 

Raimo Lohjelm 

Jukka Vuorinen 

 

 

Seuraava hallituksen kokous on sen järjestäytymiskokous, jossa päätetään jäsenten työnjaosta 

ja päätösvallan jakautumisesta jäsenten kesken. 

 

9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan valinta 

 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Raija Sassi ja Kari Sassi sekä varatoiminnantarkastajaksi Kati-

Susanna Cohen. 

 

 

10. Muut asiat 

 

Keskusteltiin, miten yhdistys voisi säästää postituskuluissa. Tehtiin ehdotus, että tekisimme 

jäsenlehdestä sekä paperiversion että verkkolehden. Kati-Susanna Cohen kertoi, että 

verkkolehteä varten tarvitaan erillinen ISBN tunnus. Lisäksi verkkolehdessä tekijänoikeusasiat 

ovat paljon tiukemmat, koska lehti on yleisesti jaettavissa. Kaikilta julkaisun kirjoittajilta on 
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saatava lupa julkaisemiseen ja varsinkin lainauksien osalta tämä on haastavaa. Päätettiin, että 

hallitus tutkii asiaa ja palataan asiaan seuraavassa vuosikokouksessa.  

 

Ehdotettiin myös, että lehden koko voisi olla pienempi, jotta postitus olisi halvempaa. Koon 

muuttaminen ei vaikuttaisi postitusmaksuun, koska kirjeen painoraja on niin alhainen, että aina 

joudutaan postittamaan 2 ikimerkin kanssa. 

 

Kokouksessa pyydettiin myös julkaisemaan korjauksia Aminan Sassit kirjaan. Koska 

sukuyhdistyksellä ei ole kirjoja enää varastossa eikä Kalevi Sassin perikunnan kanssa olla 

pystytty neuvottelemaan kirjan levityksestä, korjauksien tekeminen on mahdotonta. Jatkossa 

yhdistys voi julkaista uuden sukukirjan, johon korjaukset ja lisäykset voidaan sisällyttää. Uuden 

sukuhistoriakirjan julkaisu ei ole suunnitelmissa ihan lähiaikoina. 

    

11. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

 Kokouksen jälkeen oli seuraavaa ohjelmaa: 

1. Jukka Vuorinen kertoi Sass aatelissuvun jäsenistä ja viimeisistä miespuolisista aatelisista. 

2. Juhani Mykrä kertoi historiallisesta kotiseutumatkastaan Ruotsiin Sassien asuin- ja 

hautapaikoille kesällä 2021. Kati-Susanna Cohen täydensi esitystä kertoen tiedot 

haudatuista Sass suvun jäsenistä.  

3. Meri Kokkola kertoi Lohjelm suvun saapumisesta Vesilahteen. 

4. Kahvitarjoilu 


