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TOIII1INTASUUNNITELIf]A
0 1 . 01 . -1 1 . 12. 19A6

VII

toimintakausi

Yhdistys tul-ee VII toiminta.kaudell,aan jatkama.an p?i?ipiirteiss?ian
toimintaarsa entj-seen bapaansa. Uusiakin
toimintanuoto j a toki pyritl,i:-:r etsim?iiin j a keh ittiim?iiin.
pyrkii
olernaan yhdyssiteenli Tampereen seudun
ja auttamaan kaikin tavoin sukututkisukututkijoille
mahdol}isuuksia suorittaa
tutkimuksen harrastajien
muksiaan ja saada tietoja sukututkimukseen liittyvis-

Yhdistys

td as ioi-sta.
Hall- itus
jatkaa kokonaisuuDdell-isen toimintakauden hallitus
I{allLtukseen
dessaan tehtiiv?iiutsii.
kuuluvat I{eri Tila
(puh.joht.),
Jorma Rlisdnen (varapuh.joht.),
Rakel KlOsno Merikoski,
vimaa (rahastonhoit.),
lvi5kinen (siht. ).

Orvo Lipponen,

l,eila
Toimihenkif

iit

jatkava.t entiset henkilijt
Samoin tilintarkastaJlna
eli Matti Koittol-a Ja I'latti Saarenpti?i. Varalla ortat
Tilejii hoitaa nytjsl(in
Tarja Taskinen ja Helmi Eriman.
edelleen Hilkka

Jdrvinen

korvausta

vastaar.

Kokoukset
tufee kokoontumaan tarpeen mukaan riipputulevien asioiden kiireellisyydesen esitysllstall-e
ja
Loppuvuodesta
hallitus
alkaa taas
t2i
mlilirlistii.
jiirjestellii
pidettdvliii
1987
vuoden
alussa
sukututki-

I{al-litus

nuspdivdti.
Yhdistyksen

kokoukset pidetiiiin

tolstaiseksi

edelleen

Tatnmelan kou1u1Ia, Ilnrar inka.tu 1'/, Tampei'e. Kokousja jHsenkunohjelmat pyri.ta5n saanaan monipuollslksi
S2iiintbmii?iriiiset kokoukse'L pidetaa kii.nnostaviksi.
KevliAn ja syktZiii.n s?iiintdjen edellyttiiniil-l?i
tava1la.
syn oh jelmat liihetetiiiin jtisenille
erikseen.
Retket
tekemdiin retkl
Raurnall-e ja PyhdmaalKeviiiillli tullaan
johonkin pai1e ja syksyl-L?i on suu:rnit'bei.l-1a retki
kalliseen

kohteeseen.

J tis:ene t
Jlisenmiilirlin ol-etetaan edel]een nousevan edelfisten
toimintakausien

tavoin.

Viihintaain kymmenenuuden jEi-

F
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senen odotetaan liittyviin

yhdistykseen.

Julkaisut
toinintakausien
tapaan tull-aan julkaisenaan
Edellisten
nelja numeroa 0rpana-1ehteEi, jolsta kaksi julkaistaan
KevdZillii julkaiskeviiiin kuluessa ja kaksl syksyllii.
taan Vuosikirja,
on
edellisen
toimintakauden koJossa
Uuteen erillisjulkaisusarjaan
kousesiteLmiti.
on tulosja
Sukututkijaluettel-o
nikrofilniru1lien
sisellyslusa
etteloita

eri

seurakunnista.

jatkaa
Julkaisujen toinlttajana
tid hoitaa Milja Piepponen.

Briitta

Kekki Ja myyn-

Muu tolminta
SukutauluJen ja nuun sukututkinusmatexiaalin
kereyste
jatketaan.
Kirkonkirjojen
nikrofilnlrulllen
sisallysToivottavasti
luetteloiden
laadintaa Jatketaan nyiis.
t:imii tyU, saadaan v1e15 laajenenaankj"n.
Sukututkinukseen
ntiiin kokoukslssa

liittyvl5
tarpeen

ongelnia
mukaan.

tullaar

kdslttele-

Uusiakin ns. projekteja
on hallituksen
keskuudessa kepaljon saaNeihin pyritiiiin
hltteill?i.
nahdolllsinman
naan koko jdsenkunta mukaan. Vuoden kuluessa ryhdyja nlimli jultdiin kerd?lniiiin jiiseniltd
esipolvitauluja
kaistaan

nydhemnin omana klrjasenaan.

Hankinnat
To imintakauden

yhdistykselle
aikana tullaan
hankkinaa.n
jiisentemsukututkimukseen liittyviii
lehtiii
kirjoja
Ja
yhdistykselle
ne lainattavaksi.
Lehdistii nalnittakoon
Sukuviesti,
Genos, Oulun sukututkija,
Sukuharkittavan
pyritdlin
set ja Esivanhenmat.
Kirjallisuutta
kar-ttrttaja sukuklrjoi-rla.
maan sukututklmuksen oppailla
on jo pidenp?iiin ol1ut aikomus hankkia joiomia nikrofilnirullia.
liihinnti sel-laislsta
seurakunnista, Joiden filmejli
ei o1e Tampereen kaupungin kirjastossa.
ja ehkii tiimlin tolHanke on edelleen vireil16

Yhdistyksellii
takin

mintakauden kuluessa se saadaa.n toteutettua.
puo1i.
ahanr tuottanee ldhlnnti taloudellinen

Vaikeuksi-
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1 ( r)
Yhteis toiminta
jatkaa jdsr:nyyttiiiin Sukuyhteisdjen Tuki SYT
Yhteistyiitti
r.y. :ssd ja Suomen r:ukututkinusseurassa.
ja kehittiinZiiin muualla Suopyrit?ilia nyiis yllbpitltniiiin
messa olevien paikallisyhdistysten
kanssa.
fhdistys

Tampereen kaupungj,nkirjastoon tul-1aan edelleenkin pion keskelnen paikka
tiinlilin yhteyksili koska klrjastohan
ti.etoJen hankklmiseksi.
Tampereen sukututkijoille
Pitetoimintakauden
tul-ee
kirjaston
rnuutto kufuvan
aikana
ilmeisesti

huonattavasti

helpottamaan

sukututkijoiden

tyb skentelyii .
my6s pitdmliZin Tampereen kaupungin
Yhdistys tolvoo saavarsa varjaevasta kirjastotalosta
helpotushasta, kulttuuriffe
Yhteyksiti

tullaan

kulttuuriLautakuntaal.
ta vaikeaar

kokoontunisti-lojen

ongelma.ansa.

korentiseen tapaansa julkaiswsa
ja kaupungin kirTanpereen kaupunginarkistoon

Yhdistys toinittaa
vauksetta
j astoon .
Tal-ous
Jtisennaksu tulee

edell-een olemaan 3O,- nk vuodessa.

Tanpereen kaupungilta
ta-avustusta
ten.

toi-votaan jdlleen

sekti kohdeavustusta

saa,tavan ioiminsukutut,kimusn2iivdli var-

Yhdistyksen
julkaisujen
pal-kkiot
distyksen

talouden suurimmat menoerdt tufevat olenaan
painatuskulut,
esitelmiiitsijdiden
esitelmdja matkakulut, posti- ja puhelinkulut
seka yhosallistuminen

opintonatl<akufuihin.
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