Tanpereen seudun sukututkimusseura
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r.y.

Yhdistyksen Vf toimintakausi,

Yhdistyksen VI toimintakausi
piol-i kalenterivuoden
tuinen ja nouda.tti niiin yhdistyksen uusittuja
stiirntiijii, jotka vahvistettiin
r - a 2 8 . 1 2. 1 9 A 4.

oikeusministeridssd

ptiivdyksel-

on jatkanut toimintaansa entiseen vire2iSn taUusia projekteja
on toimintakauden aikana
al-oitettu jiisenist6n keskuudessa ja. jesenet ovat aktiivisesti osaLlistuneet kokouksiin ja retkil1e.
J?isenniidrd on jatkuvasti
noussut ja tiim6 on yhdistyksessA
koettu mytinteisenti ja osoituksena siitii,
ettii yhii useamYhdistys
paarlsa.

mat henkilijt
kiehtovaaa

kokevat sukututkimuksen
harras tuksena.

niel-ekke:ira ja

Hallitus
Hallituksessa

ovat toimintakauden

vat henkilb't:
l,leri Til,a

puheenjohtaja

JormaR2isZinen

varapuheenjohtaja

-Leila M2ikinen
Rakel Kivimaa

sihteeri
rahastonhoitaja
j5sen
jiisen

Orvo Lipponen
Osmo Merikoski

aikana olleet

seuraa-

loirnihenkiltit

Til-intarkastajina
ovat toimintaka.uden ajan o11eet Ivratja Flatti Saarenp2iii. Varalfa ovat o1leet
tl Koittola
Tarja taskinen ja He1mi trYiman.
Yhdistyksen
ta

tilien

vasta.an Hilkka

hoitoa

on edelleen

jatkanut

palkkio-

J2irvinen.

Kokoukset
Hall-itus

on kokoontunut toimintaka.uden aikana kaikkiaan seitserniin kertaa.
Kokouksia on pidetty hallituksen ,iiiserrtenkodeissa vj.isi kertaa ja kaksi kokousta
on oll-ut Sirkku ja ltlatti Koittolan
kodissa.
Yhdistyksen kokouksia on o1lut vuosikokous ja syyskokous nrukaa.nl-ukien13. Kokoukset on pidetty Tanmelarr kou1u11a, Il-rnarinkatu 11, Tampere.
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Toimi.ntakauden hokougohj elrnaI
i 1985
liev;i Lk:-r.us
- 15.01.85 IrM Jlsko Sarasmol Illimeenasutuksen varhalsia
vaiheita.
Jorqra Riisiinen: Saksalalset sukututkimusl6hteet.
1 2 . O 2 . 8 5 V u o s i k o k o u s . O s m oM e r i k o s k i : K o k e m u k e l a
sukututkimuksesta erl arklstoissa.
12.O3.8, Dosentti Raimo Ranta: Maaseudun k?isity6ltiiset 16O0-17OOl-uvulLe.

- 29.O1 .85
-

- 09.04.85
- 21 .O4,45

FI4Jussl Rainio: Irlsdtletoa veps2i14lslstii.
Vesa Lepplinen: Kuvalrveistiija Laurl I,epp?isen
koti Ja lapsuus.
Neuvontaa tutkimusongel-nlssa.

Syyskausi 1985
- 10.O9.85 Orvo Llpponen:
- 24.09.85

- 08.10.85
- 22.1O.45
- 05.11.t15
-

19.11.85

- 03.12.85

Kokouksiin

l,indhien

tutkinukset

vanhois-

t.
aisieta sotilashenklliilsta.
"ro*"f
juurl llmesDI Sakarl Siltaloppi
esitteli
tyneen sukuklrjan Petter HEillstrijnln suku.
I'M KylIlkki
Helenius kertoi 1isii6 Hiillstrtjmin suvusta ja suvun kokoontumloesta.
Professorl

Armas Nieminen: Tieteen, erityi.sesti historiatieteen
olenuksesta.
Kulttuurltoimenjohtaja
Timo f,ukkasn?iki: Juhja
1atapahtumaperinteesta.
Syyskokous. Rovasti ElJa Penttilei; Kirkonki-rjanerki.ntijjii 1817-1823 Liperietd,
Yliopettaja
Eero Ra.utajoki: InkerllSieet
sukututkimuksen kohteena.
K a a r l o l l a . a p a n e n : S u o m e ns u k u C . A . Q O N t l u n din tutkimana Ruotsissa.

on osa.llistunut

keskimliari-n 49 herrkil,6ti.

Retket
Yhdistys

teki

vdtretki

tehtiin

toiminta.kauden aikara

kaksi

retke:i.

Ke-

04.05.1985 Vamnalaan, Harjavaltaan Ja
Kar.kkuun sekd Huittisiin.
Retkelle osallistui
49 jlisent,ii ja sen j?irJestelyistd
tol-a.

vastasivat

Sirkku

ja Matti

Koit-
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1 O . 1 2 . 1 9 8 5 T a m p e r e e ny l i o p i s t o n v a n Syysretki tehtiin
kij,nteistijshojen sanonalehtien kokoelmaan ja Attilan
kirjastoon.
0ppaana oIi kirjassB olevaan yliopiston
Retkelle osaflistui
tonjohtaja Hannele Soini.
44 jasenta.
Jdsenet
Jtisenrnliiird on toimintakauden aikana noussut 164:stii
182:een. Uusia jli.senid on tullut
11. HalLitus erotti kokouksessaan 25.OJ. l985 yhdistyksestd 1O jiisentii,
joi11a o1i jdsennaksut naksanatta kahden toimintakauErottaminen perustui siii,intiijen 6 $:aiin.
den ajalta.
Fluista syistli yhdistyksestii
on eronnut kolme jiisentti.
Jul,kaisut
Yhdistys on julkaissut
toimintakauden a.ikana neljd numeroa Orpana l-ehtea. ja vuosikirjan
Yz2, jossa on edellisen toimintakauden kokousesitelmid.
Julkaisujen
tolnittajana
oli kev2itkauden a,jan Pasi Kuusiluoma, joka toimitti
vuosikirjan seke Orpanat 1/1985
ja 2/1985.
Syyskauden ajan oli toimitta.iana Briitta
Kekki, jonka toimesta syntyivtit orpanat 3/1985 ja 4/1985.
yhdistyksen jiisen Kalevi
Orparan karnen on suunnitellut
Iqaki-Kihnia ja vuosikirjan
karnen on tehnyt taiteilija
llalnu Paasonen.
Puhtaaksikirjoittajina
net l{arjatta Rintala

ovat toimjneet yhdlstyksen
ja Airi Salminen.

Julkaisujen
I4ilja

myynnista on vastannut
Piepponen.

yhdistyksen

jase-

jtisen

Muu tolminta
Yhdistys

on aloittanut
proj ektej a.

toimintakauden

aikatra useita

eri

tarve koettiin
tlirkeZiksi ja
pitkin vuotta.
materiaalia
siihen koottiin
Luettelo
saati-in painokuntoon vuoden lopussa ja m.yyntiln se tu0man sukututkijaluettelon

lee vuoden 1985 alussa.
Kirkonk j-r j o j en rni.krof ilmiruIl

i en si- sallysluett

el o j,dert

a(s)
Painetuksi fuetteloita
aloitt ttiin.
saalaadintatyii
daan vuoden 1985 l:u1uessa. Ty6n alla on luettelon
laadinta seitsemAsta seurakunnasta.
sukutauluja ja muuta sukututkimusmateriaalia
ja tdmii materiaaon vuoden aikara keriitty yhdistykselle
1i o1j- eslll2i yhdistyksen kokouksessa 27.O4.1985.
llrilaisia

Yhdistyksen onistamien lehtien ja kirjojen
Lainaustolpyrittiin
toimintakauden aikana kehitmintaa jdsenille
tiimliZin ja tehostamaan.
Sukututkimusp?iiviid ei toi.mintakauden a.ikana j?irjestettampereelty, koska Suomen sukututkinusseura
Jlirjesti
1a va]takunnal]iset

sukututkimusoDintoDaivat.

Hankinnat

Yhdistykselle
lahjoituksina
- Vartiaisten
- Sukuset 5.

on toimintakauden aikara joko ostettu tai
saatu seuraavat }ehdet ja kirjat3
Vartia.iset ry:n julkaisu.
vaiheita I.
jesenlahden seudun sukututkijat
r.y.:n

fehti.
- Heikki Hosia: Hosla-nimen valheilta.
- Apusanasto (kuolinsyita,
ja sekii ha.uta.ute ja ja varnmo
Turun sukututkijat
taussanasto).
r.y. :n julkaisu.
- Ra.unol,uttinen - Alneli Mlikinen: Sukututkimus kirkolavulla.
listen asiakirjojen
- Osmo l'lerikoski: Ylii j?irven I'ilikkyliin suku 1795-.1982.
- })sivanhenrnat Fijrftiderna 1. Turun sukututki jat r.y.:n
l.ehti.
- Jalmari Finnen sdiititjn vuosikirJa
1981-'1984.
- l,Ykki Vuorela: La.uri J,epptisen taiteen kokoelma Lauttakylliss?i.
Vihkonen.
- Iriatti Rasanen: 'Iuusnienen asuttanisesta.
R2isdsten
sukuyhdistys r.y. :n julkaisu.
- Kaavin Rtisdset I.
JuLkalssut RAsasten kerho, Tanpere.
- Kaa.vin lt?isliset II.
- Ka.avin REisiiset III.

Julkaissut
Julkaissut

R?is?isten kerho,
ftlisiisten kerho,

TampeTam-

- loivo Vuorel-a: Kansanperinteen sanaki-rjo.
- Iviatti J. Kankaanpiiii: Suur-Ruoveden vanhinrnat rippikirjat (Kuru, Iiuovesi, Virrat,
i{ntZiri).

-F
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- Sukuviesti-1ehtl:
vuoden 1985 vuoslkerta
- Mattl J. Kankaanpaie: Ala-Hiirkdsen suku I.
- Genos-1ehti: vuoden 19BO vuosikerta.
- Oenos-lehtj.: vuoden 1985 vuosikerran nunerot' 2 la 1,
- oulun eukututkija
1!81 numerot' 1 Ja 2.
- Petter Hellstriinln
Julkaislja
?etter Hiillstijsuku.
sukuyhdistys r.y.
min jEilkeldisten
- Kustaa Vilkuna: Vuotuinen aiantieto.
- VilJo Uusinoka: faavetti
Vilhelm Uuslnokan Jalkelliiset Ja esivanhemmat alkaen vuodesta 1540.
- SukututkiJan ABC kirJa.
Annell t{iike}ii.
Toimittanut
- Vanhan l,ankkuan suku.
Julkaisija
Vanhan Irankkuan
sukuseura.
- Slekt och bygd Nr 28 1984. Julkaissut
fiSrenlngen L Jakobstad r.f .

SlZiktforskar-

Yhdistys

21.Ot.1985

sal

lahJoltuksena

Suomen sukututklnusseuralta
taulun, jossa on esitettynii

n.v.
vaenooastojen rekrytointialueet
sukututklmusopintopiiivien
Joltettlin
yhdistykselle
Jorma Rasainen lahjolttl
sa kokouksessa puheenJohtaJan nuijan.
Yhdiatys

hankkl

toimlntakauden

aikaaa

Suomen sota17O0. Taulu 1ahyhteydessS.
09.04.1985 ollees-

kirJoltuskoneen

kiiyttiidn.

slhteerin
Ihteistolmlnta
Yhdlstys

on Sukuyhteisdjen

sukututkimusseuran
Yhdistye

osalllstui

Tukl SYt r.y.:n

sekii Suonlen

Jesen.
Taurpereella 27.-24.O1.1985

Suomen

is ten sukuJ iir J es tiiud en valtakunnall
jtirjestelyihln.
Useat yhdlstyktutklnueoplntopEilvlen
sukututkinuas

euran

sen jtisenet

tolmivat

Yhdlstys
tutklmusta

vapaaehtoisina

avustajlna.

o11 nukana 1t.O1.1985 l-Shetetyssii tV 2:n sukuoh jelnassa.
kdsltelleessli

VarapuheenjohtaJa
alkana

pdivillii

Jorma Rdsenen esllntyi
tolmintakauden
tehden sukututkimusta
Aamulehden palstoilla
Ja

yhdlstystli

tunnetuksl.
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Yhdistys

on tolmintakauden
aikara ollut
nybskin kllnteliss6 yht el s tyii s si Tampereen kaupunglnkir J aston-Pirkanrnaar naakuntaklr j aston kans sa esittben
toivej.taen
nn. nlkrofllnien
hankintoihln.
Klrjasto
on nahdoIllsuuksiensa nukaan ottanut toiveet huonloon.
Yhtelstyij
kirJaston
kanssa on oll-ut mutkatonta siltdkin
huollnatta,
ettd sukututkljat
tyiilllstZiviit
klrJaston
henkilijkuntaa melko paljon.
Taloue
Yhcllstys

aikalta Tampereen kaupungllsai tolrnintahauden
1500r- mk. fampereen kaupunki
ta toj.mlnta-avuetusta
nyiinsi myijs yhdi.styksen 18.0'1 .1985 pldettiiviiii
sukututkinusplilvdii
varten kohdeavustusta 2000r- mk, nika kirjanpidollisesti
merkit?iEjn vasta wuoden 1986 tileihln.
Yhdistyksen jdsennaksu o11 1Or- nk tolmlntakauden
aJa1.
Yhdistyksen kunniajdsen Jorna Rds5nen on vapautet.
ta.
tu Jisenrnaksun suorittamisesta.
Iloppupddtelnb
Kulunut

toinintakausl
oll Tampereen seudun sukututklnusseura3-)-e monessa suhteessa antolsa.
YanhoJen, jo
pyrittlln
vaklintunelden
toimintamallien
llstiksl
kehit,
projekteJa,
tiinai:in jiieeniE aktlvoivla
antavat
to:
Jotka
nlnnal)-e suuntaviivo J a pitktille
tulevaisuuteen.
Innokkaita
sukututkl j olta ja sukututkinuksesta
kLinaos
tuneita henkilijltli
on jatkuvasti
tullut
lisii?i Jiisenkul
taamme ja pldemp6iin jdsenen5 olleet
ovat jo jossain
julkaisseetki.n
mFilirln
omj.a tutklnukslaan.
llannpereen seudun sukututkimusaeura
r.y.
on kalkesta
p6iite1.len erittliln
tEirkeii Plrkanmaan alueella
olevlen
yhdyeslde ja yhtelset
sukututkiJolden
kokoontunleet
luovat

mahdollisuuden

tletojen

vtillttdnlseen

Ja uuden

opplnlseen.

Tamperee11a 51 . 12. 1985
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