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Orvo
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TSS:n sukututkimuspaivlllS

1?.1.1987 Sampolassa

Arvoisa

ylelsd

Tampereen seudun sukututki-nusseuran
puolesta rninulla on ilo lausua teidat
katkki tervetulleiksi
tiihan tilaisuuteen.
Seuramme jiirjest5H
kututkimuspiiivlin.
ettli
taan.

t5llaisia
Nein

kohtaisia

nyt

5. kerran

su-

Kokemus osoittaa,
tllaisuuksia

tarvi-

saanme solmittua

henkil6-

tuttavuuksia
toisten
sukujSseniin.
Onneksi

tutkimusseurojen
sliEi lauhtul,
ollsi
jlen
Seurarune kiittee
Jouko Jaakkolaa,
Kari

Seniusta

etta

osanotta-

nrd5rtiti.

saamrnekuulla

sukututkimukseen

f,ampereen kaupungille
kiitos
n:ima tilat,
sekii rahallista
Kaupungillr

tulipalopakkanen

tllalsuuteemne
esitelm6lmiian lupautuneita
fil. lis.
ja fil.tti,
fil.maisteri
Heljd Pullia
dosentti

siite,

lenkiintolsista

sillii

varmaan verottanut

olemme kiitollisia

siita

heiddn esityksensa

lilttvvlstE
ettii

mie-

aiheista.

olenme saaneet keytt66mne
jerjestemiseen.

tukea tllaisuuden
paljosta

tTruustakin.

Olemme aaaneet
kokoukserane kaupungin tllotssa.
Uudessa kirjastota'lossa
on
joita
kiiytettavissS
mikrofilmien
katseluhuone ja katselulaitteet
jolla
on hankittu
lisliii - viimeksi katselulaite,
saa myds valo-

pitiid

kopioita.

MikrofilmejA

tliydennetty.

Telle

IGI mikrofilmin

on huomattava varasto,
Jota on Jatkuvasti
odotetaan jo tilatun
Suomea koskevan

hetkellii

saapurnista.

Fllni

on mormoonikirkon

kortistoon

perustuva.

niihtliviikseen

jossa on mahdollisuus

on tutkijainhuone

Kaupunginarkistossa
Jalmari

Finnen pliiiaslassa

hffuniilliisiti

sukuja

saada

koskevaa

tutkimusaineistoa.
Hartain

toiveeme

talosta

kirjastolleen

on, ette seuranrne vielii saisl
ja arkistolleen
lukittavan

vanhasta kirjastosAilytystilan.

Ehka muutana sana seuramrne tolminnasta
on pal-kat1aan.
Seura perustettiin
1979. Jdsenm6Hr5rnneoli vuoden vaihtuessa
Liseys on viime vuosina ylittdnyt
20 * vuodessa.
Lehte8nune Orpanaa on v. 1981 alkaen julkaistu
24 nurireroa.
on julkaistu
v:sta
Sukututkijaluettelo
v. 1985.
Kaavin ja Virtain
mikrofilmlen
Vuosikirjaa

219.

1979 alkaen.

sisetlysluettelot.
on llmestynyt
seuralr jdsenten laatimlen
esipolvitaulujen
kokoelma - 2 nidettti 6 1?0 s.

Juuri

Kokouksla

picletSlin

13-14 ja kevdlillii

vuoden mittaan

-

retkeily

tane vuonna Tukholmaan.
SeuraliEfle toimesta
vanhojen kiisialojen
rarnme perustajajdsen

ja
on tyovSenopj"stossa pl-detty sukututkimusjo!-ta tdlliikin
kursseja,
hetkellS vetS6 seurforma Rasenen.

Eritasoista
sukututkimusta
maassamne harjolttaa
varmasti suurikin
maere kansalaislsta,
mutta sukututklmusseuroihin
heistti kuuluu
vain v5heinen osa, ehkS n. 2500 - 3000.
SeuroihLn jdrjestdytynelden
sukututkljoiden
mE6rli tulee todennS-kijisesti
tulevaisuudessa
kasvamaan entiste
nopeamrnln, kun harrasjatkuvasti
tusedellytykset
paranev-at.
Sukututkirnuksen

harrastukselle

Sukututkimusseura

sopivin

olisi

veliajoin

edustajille
neuvottelutilaisuuksla,
minnan yhdenmukaistamisesta nitlt5
tarpeelllseksl.
Toivon
ettii

etta

viihdytte

saatte

taelta

uusia

seurassarune.

varmasti eduksi jos Suomen
rnaakuntaseuro jen
JEr jestliisi
joIlla
voitalsiin
sopta toiosln

vlrlkkeita

jollta

se katsottaisiin

harrastukseenne

ja

