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Tampereenseudun sukututkinussourd reXo
T0II"IINTASUU{NITELMA
01 .O1.-r1 ,12.1987

Yhdlstyksen

VIlI

toinintakausi

VIII

toirnintakausi

tulee

tapaaJr.
maan entiseen totuttuun
ta tapahtuu kokousrnuotolsena.

piidosin

Suurin

Jatkuosa toimlnnas-

1 isli2in5tin j Ssentensd mahdollisuuksia
paremnin sukujen tutkimista
entistEi
hanastaa
Ja anpaitsi
nybskin
ltse sukututkimuksesta
tannaan tietoa
Yhdistye

siihen

pyrkil

kiintelisti

liittyvistii

asj.oista.

Hallitus
Hallitukseen

01.O1. 1987 alkaen puheenjohtajana
Jorna Rd,sbnen, rahasvarapuheenjohtajana

kuuluvat

Orvo l,ipponen,

Makinen
leila
Rakel Kivimaa,
sihteerlnd
tonhoitajana
ja nuina jdseninil SeiJa Jii.ninkl ja Matti Koittola.
Toimlhenkil6t
toirnivat Velkko 0. Mdkinen ja PiiiTillntarkastajina
ovat Milja Piepvld Muhonen. Varatllintarkastajina
ponen Ja Toini Nikali.
hoitaa

Klrjanpidon

edelleen

Hilkka

Brlitta

Kekki

JEirvinen palkkio-

ta vastaan.
jatkaa

Toimittajana
tlE

hoitaa

Milja

Ja julkaisujen

nyyn-

Plepponen.

Kokoukset
Ha111tus kokoontuu

tarpeen

nukaan riippuen

ktisiteltei-

Vuod.en 198? lopussa hallitus
alkaa
vistd asioista.
jiill"een jtirjestell-ii
Sukututkj-muspdivliii
vuoden 1988
ta,mmikuuksi.
kokoontuu edel-1-een TammeLan kou1u11a, IlmalJ, llampere.
Kokoukset ovat keviid11d ja sykrinkatu
joka
tiisviikkojen
toinen viikko parittomien
sy115
Sbijntijniiiirdiset
kokoukset pidetEiiin siiiint6 jen
taisin.
Thdistys

Kokouksia pidetiiiin keskimiilitavalla.
edellyttainallii.
Sukututkimusp?iivd, vie1J toimintakauden
aikarra.
tetiiiin 17.O1.1987 Sampolassa.

rin
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Kokouskutsut

jE.senille

lEihetetiiiin

kahdesti

vuodessa.

Retket
Yhdis tyksen

kev&ilnen opintoretki

tehdlilin

huhtikuussa

Aukholmaan,
Syksyllii

suunnitellaan

j ohonkin

opintonatka

leihenpeine

olevaan kohteeseen.
JEsenet
Jdeenm:ieran odotetaan

nousevan noin

40 henkiliilLii.

Julkaisut
'

Seura julkaisee

edelleen

ne1j5 nuneroa Orpana lehteli.
ja kaksi syksyl1Zi.

Kaksi nuneroa Julkaistaan
kev?iiille
Vuosikir ja Julkaistaan
kevii:i11ii.
t-

Erill

is j ulkai susar jas sa ilmestyy

j en

esipolvitaulu

luetteloita.
Itluu toininta
Tbdietys

j?irjestii6

kev5511ii

jdsenten

pyynntistEi

tu-

tustunisil-lanvleton.
Esipolvitaulujen
noin j atketaart

ker6ysti

jiiseniltii

jatketaan

tnuun sukututkinusmateriaalin

ja sakeriiyst5.

Hankinnat'
YidloL og nikrof iLmllukulal
te hank i taan yhd i s tyks en
jiisenten k5yttiidn vuoden alussa.
klisitteleviii
1eht15 ja kirjoja
tullaan
ja ne ovat Jdsenten
yhdistykselle
lainattavissa.
Lehdistii yhdistykselle
tilataan
Geja
Eeivanherilrat, Oulun sukututkiJa
nos, Sukuviestl,
Sukututkinusta

edeLleen hankkinaan

Sukuset.
Yhtelstoininta
Ihdistys

Suomen sukututkinusseu-

rassa

SYT ry:ssii.

Jatkaa J8senyyttd"dn
Ja Sukuyhteisiijen luki

Muiden paikallisten

sukututkimusseurojen
tiidn kehitt?i^nii?in yhteis tybtii.

kanssa pyri-

Tampereen kaupulglnkirjastoon
tullaan
olenaan edelleen
ja samoin kulttuuritoinistoon.
Ihdistys
toivoo saavarsa uudet kokoontwnis- ja arkistotilat

yhteydessd

7

t (t)

-t29vanhasta kir jastotalosta.
Balous
Jdsenmaksu on edelleen

,Or-

nok vuodessa.

tullaan
tampereen kaupungin kul"ttuurilautakunnal.ta
toj.mj-nta-avustusta
Sukututklmusanonaan jiilleen
Ja
p?ilvaiii varten kohdeavustusta.
Suurlnnat

nenoer5t

esltelmditeljiJille
sek6 puheltnkulut.

painatuskulut,
Julkaisujen
maksettavat palkklot
Ja postiovat

Vldlologln

hankintaan

nenee ny6s

varoJa.
Yhteenvetoa
Yhdlstyksen
'

pyrklnys

on saada jdsenet

toimlntaa.n
osallistunaarr
tolnintatapoJa.

Ja kehitttiuraSn

aktlivlsestl
uusiakln

JEisenten to ive lta sukututkinusharras tukeen suhteen
pyr I teiin yhd i s tykses sii nahdoll 1suuk61en nukaan t6yttiinaein ja tarvittaessa
asloita viemb5n eteenpd.in.

Tampereella Ol .01 . 198?
Ta.npereenseudun sukututkimusseura r.y. 3n hall-itus

