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Thdi-styksen VII toinintakausi
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toinintakausi

on kulunut

vlredsti.

Pddosin toiminta

on noudattanut entisid
totuttuja
Uusia projekteJa
toimintamuotoja.
on toimintakaujatkossa
den aikana ny6s kehitelty
Ja nd.md tulevat
toininnassa.
niikynei:in yhdistyksen
Jiisenm55rii on ja.tkuvasti

Jdsenet

nousussa.

osallistuneet
projekteihin.

aktiivisestl
nukaar uusiin

erittiiin
tulleet

ovat
ja

kokouksiin

Ha1lltus
Hall-ituksessa

ovat toinintakauden

aikana

Jorma Rdstinen

puheenj ohtaja
varapuheenj ohtaja

Rakel Klvinaa

rahastonhoitaja

Merl

lila

Leila

o11eet

henkifdt:

seuraavat

Miikinen

sihteerl
j iis en
jiisen

Osno Merikoski
Orvo Lipponen

0sno Itlerikosken kuolema 25.O4.1986 o1i. yhdistykselH6nen paikkaarisa hallituksessa
1e suuri. menetys.
ja haLlitus
toimi vajaaei loppuvuodeksi tdytetty
vuoden 1986 loppuun.

lukuisena
Tolnihenkil6t

Tilintarkastajina
Saarenpdd..
roarr ja Tarja
Yhdistyksen
Kekk1.

toinlvat

l4attl

Koittola

ja Matti

olivat

Helml tr'ri-

Varatillntarkastajina
?askinen.
julkalsujen

Julkaisujen

toimittaja^na

nyyntlii

hoiti

o11 Qriltta
Piepponen.

Milja

K1r ja.npito
Ihdistyksen
Hilkka

kirja.npidon

on hoita.nut

palkkiota

vastaan

J?irvinen.

Kokoukset
Hallltus

on kokoontuaut

toinintakauden

aikara

kaik-

Kokoukset on pidetty hallituksen
jdsenten kodelssa kolne kertaa, Slrkku ia Matti Koitkahdesti-.
tolan kodissa kelranr ja Sampolan koululla

kiaan kuusi kertaa.
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fhdlstyksen

kokouksia on ollut
Sukututkimuspdivti,
ja syyskokous nukaanlukien
11.
Sukupidettiin
tutkimusptiivii
Sanpolassa, Samnonkatu 2,
Tampere ja muut kokoukset Tammelan kou1u11a, Ilma-

vuosikokous

rjrlkatu

1'l,

Ihdlstyksen
henkildE.

?arnpere.
kokoukslln
osalllstul
Sukututklnusplilvtille

kesktsr5arla
osallistui

trokouksiin
ki1de.
osalLtstujleu
sen jdsennd?jriin huonloon ottaer

n63rd

55
212 henon yhdistyk-

erlttain

korkea.

Ioinintakauden
kokousohJ elma r
19861
f,eviitkauef
- 18.o1 .86
Sukututkinu*pFilvE
Tino

Eirkkoherra

K6kk6:

ku$an valhelsta.
I'M Terhl Nallinmaa-Luoto

|}1rivii:rn seura: He.neenkyriin

historiasta.
Dosentti
Anneli" M?ikel-ii: Suomen asutuksen
ylelsluettelosta.
- 28.01.85

Vuokko Kivisaari:

Assistenttl

Ruokaperin-

teest6.
- 11.O2.86

Vuosikokous
Armeli

Lehtin?iki:

PidettEiisiinkii

sukuko-

kous?
- 11.0r.86
- 25.O1.86

- 08.04.85

0piskelija

Ari-Helkkl

Anttila:

Isovl-ha.
Alpo Relni.vaara: Kierf,oulutolmenjohtaja
tokoulu ja koululaitoksen
kehitys.
Keynti koulumuseossa.
f'T Eero NaLlinnaa:

Paklnointia

nuksen odottamattonista

Snrskausi 1985 I
- 09.O9.85
Jorrna Rdsdnen: Esipolvitaulun
- 23.09.86

Rairno Yasara:
hijiirven

- 07.10.85

tbl.yttiini-

Hujun suku Kiikasta

vanhan kirkon
Sarkkl:

ja Mou-

vaihej.lta.

Sosiaalj-toirnia MouSaikkalan ja Tupurlan

lehtori

Erkki

hijiirvellli

Haija:in,
.l
850-1uvun alussa.

kylissii

sukututki-

sivuliiydtitstii.

- LZJ-
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- 21.1O.86

Apulaisprofessori

- 04.1 1.86

lSlsmurteista.
Syyskokous.

Pekka lehtimdki:

HbmS-

Briitta

Kekki: Oma sukunl.
Honkala: Eraien 1800-1uvun H?ilreenlinvaiheita.
na].aisen porvariperheen

- 18.11.86

Terttu

- 02.12.86

E'rik Anttinens Perinndllisyys
Professori
ja sosiaaliset
salrauden syntyyn.
tekljdt

Retket
Yhdistys

tekl

toiniatal<auden

tehtiin

Kevdtretki

alkana

kaksi

retked.

26.o4.1986 Raunalle Ja Pyhiimaalle.
Retken jlirjestelyis49 jlisentd.

Retkelle. osallistui
Sirkku
td vastasivat

ja l4att1 Koittola.

lampereen uuteen
Ihdistys
teki 04.06.1!86 oplntoretken
p?i.iiklrjastoon.
T511e retkelle
osallistui
16 jiisentii.
Jdsenet
Jdsennddrii on tolmlntakauden aikana noussut 182:sta
Thdistyksestii
45.
219zaiin. Uusla jdseni5 on tul1ut
joista
j?isenneljiillii
on poistunut yhdeksiin jdsentd,
naksut

ovat

jeeneet

naksanatta

kahden toimintakauden

ajalta.

Ju1kaisut
on julkaissut

aikana neljii nutoimlntakauden
ja
VIzl ia 2.
YuoelVuoslklrjan
meroa Orpana lehteti
kokoueesl.telmiS.
kirjassa
on ede1llsen toinintakauden
fhdistys

Orpanan karrnen on suunnitellut
ja VuosikirJa,n
vi Mltki-Kihni5
lija

yhdistyksen
Jdsen Kalekannen on tehnyt taitel-

Hannu ?aasonen.

j oittajana
l{ar jatta
on toininut
0rpanan puhtaaksikir
ja
Molemnat
ovat
Airi
Salminen.
Yuosikirja"n
Rintala
j
yhdistyksen
Elseniii.
on jatkanut

aj-kana erl11isJu1toimintakauden
Ttimiin sarJan enslmndlnen osa kootsarjaarisa.
tiin vuonna 1985 jdsenistdn keskuudesta ja julkaistlin
nime116', jonka myyntl aloitettiln
Sukututkijaluettelon

Ihdistys

kalsuJen

i-.roden '1986 rlussa.
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Toimintakauden

julkaistiin

aikana

mikrofilnirullien

sis511ys1uettelo

nan nilsofilnirullien

Virtain
seurakunnarl
ja Kaavin seurakun-

sisdllysluettelo.

Hankinnat
oa toimj.ntakauden aikana joko ostettu
gaatu seuraavat lehdet ja kirlat:
tai lahjoituksena
- Drkkl Sarkki:
ja VarhenI'louhijiirven
vasarakirves

Ihdistykselle

rnaan erdalue.
Vlhkonen.
- Jalnar5- Ftrrnen saetid:
Tuoslkirja
19a5.
- Sukututkija'luettelo
1985r Koonnrrt Lahden seudun

'

sukututklJat.
- Eslvanherunat Fbrfdderna
2/1985 ia 1/1986.
turun eukututkijat
Julkaislja
ry.
- Slrkka Karekela:
Kadonnut kotiky16.
- Sukuset 1/1981,

2/1991,

7/19e6 Ja B/19e6.
dun sukututkijat.ry.
- Asno lepp5koski:

rehti.

lehtl.

Z/1984r 4/19e4, 6/i9er,
r,atrden seuJulkaisiJa

Petlijived.en

Fllnkman-suku.

Vihko-

nen.
- Genos 4/1985, 1/1986, zhgae Ja 3/19e6. r,ehtt.
Suomen sukututkimusseura.
Julkaislja
- NltLo Yalonen, Hllkka Uuslvlrta,
Arha
Anna-Liisa
ja Ritva ?uuJ-os: Satakuntalainen
keittoklrja.
- sukuvieett
1/19a5, 2/19a6, 5/'t986, 4-5/1986, 6-7/
1986, 8/1986 ja 9-10/1986.
SuIeht1.
Julkaisija
kuyhtelsbjen
tukl SYT ry.
- Kaavin Riisaiset IV.
Julkalslja
tys rT.
- Riisiisten

sukuyhdlstys

REis6sten sukuyhdistys
'-

fy

40 vuotta.

Julkaisija

1. vlhko

vuodet

'1595-

Kankaanpti?i.

Y?ilkyn suku.
Laltiset

Suonea asutta$assa.

1500-1uvul1e ja heldiin
sia keskiajalta
- Relno Kero: Suuren l5.n:ren sankarit.
- Jaakko Puokka: Paloon Stenvallit.
- Yesllatrden

sukuyhdls-

ry.

Xeuruun vanhinrnat rlpplkirjat,
1701 . Toimi.ttanut
Matti J.
- Matti 0ksaren:
- Eino Laltlnen:

Rdsdsten

pitajiiln

nut Aune Kerttula.

Palhon kylir.n Knaapin

Lai-ti-

asuinsijojaan.

suku.

Koon-
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- Sukututkimuksia

Tampereen kaupunginkirjastossa.
[ampereen kaupunginkirjastoPirkanmaan rnaakrurtakir jasto .
Vj.hkonen.

Julkaj,ssut

- KeiJo ltdvuo, Kalsu Ranta: Esipol-vltaulujen
kokoelma
julkaisuja.
hakernistoineen.
0u1un sukututklnusseuran
- Tyrviiiin Poussat.
Julkalslja
Poussan sukukirjatoimikunta.
- Yoitto

Viro: Varha hautausmaa. HeLsinEin
men hautausnaa"n opas.
- Kaarlo Haapanen: Kersojen korttelit.
- Seppo Sampio: Sukututkimuksen perustieto.

Hietanie-

- Sata vuotta sitten.
Toinittaaeet
Kai l,inrrilii ja
Merl Utrlo.
- Suonen evankelis-luterl-laisen
klrkon osoitehakemlsto.
- 0u1un sukututklja
1/lgee ia 2/1985.
Julkaisija
Ou1urr sukututkimusseura

ry.

teki ptiitdksen onan Yidiolog
koneen hankkljEisenten
misesta
mikrofilnien
lukua varten.
Koneen
hankinta laitettiin
a1u1le ja se saataneen vuoden 1987
Yhdistys

alussa.
Talous
Thdistyksen jdsenmaksu on o1lut 3Or- mk vuodessa.
Yhdistyksen kunniajZisen Jorma Rlistinen on vapautettu
j 6sennaksun suorittamisesta.
Tampereen kaupunkl
tusta

rnyi5nsl yhdistyksel-le
toininta-ovus1986 ja kohdeavustusta Suku-

2000r- nk vuodelle

tutkinuspiii-vii11e

myds 20OOr- mk.

Yhteistoininta
' Thdistys

on Suomen sukututkimusseuran
Sukuyhteisiijen Tukl SYT r.y. in jesen.

Yhdlstys on toinintakauden
aikana ol-lut
yhteydessd. Tanpereen kaupunginkirjastoon
tiinyt

sukututkijoiden

materi.aalin

toiveita

jlisen

ja samoin

kiintelissii
ja on esit-

mikrofilmien

ja rouun

suhteen.

Kulttuuritoimistoon

on mybskin oltu

yhteydessli

pait-

-- LZ6-
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si

avastusasioiden

johdosta

my6skin kokoustilojen

Kulttuuritoinistolle
vuoksl.
da yhdistykselle
toinlntatiloja

on esitetty
vanhasta

toive

saa-

kirjastota-

1osta.
Muu toimlnta
Ihdistys

on aloittanut

toimintakauden

aikana

vltaulujen

keriiEi"nlsen J?iseniltii.
Kertyneestd
julkaistavaksi.
ker?itiiiin luettelolta

aallsta

Ihdiotyksen

omistanien

kirjoJen

toimintaa

on edelleen

Erilaista

gukututkiurukseen

ja lehtien

esipolnaterl-

lai-naus-

Jatkettu.

llittyvlili
materiaalia
on
yhdlstyksen
arkistoon.
Llihinvuoden mittaan ker5tty
on jtisenten yhdietykselle
n5 nateriaall
lahjoittania
sukupuita.
LoppupEEiteLn?i
nykyliiin yhd useanpia henkilbiSukututkimus kiinnostaa
tii ja slksipd
el voine pitdii vSh5p?itbisenli sitii tyiitii,
jonka Tanpereen seudun sukututkimusseura r.y.
Tampereel1a

tekee edistaekseen

sukututkirnuksen

mahdollisuuksia

saada tletoa

hen lllttyvistb

asloista.

hanastajien
ja sii-

sukututkimuksesta

Thdistys
on tdrkeS Pirkanmaan alueen sukututkijoiden
jtisenille
yhdysslde ja kokoukset tarjoavat
nahdollija keskustutkimustulokslaan
toisille
suuden vdlittli?i
tel1a

sukututkinuksen

fampereella
/\

ongelnlsta.
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