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X toimintakausi

Tanpereen seudun sukututkimusseura r.y.
O'l. 01 . -71 . 12.1989
TOIMINTASUUI'INITELMA

suJulee piiiipiirtelssdein
Yhdistyksemme X toimintakausi
tapaan.
PEidosa toininnasta
entiseen perinteelllseen
ja
llsiiksi
tehddiin retkiti ja
tapah.tuu kokousmuotoisena
opintokiiynte jii.
harastusmahPyrkinyksenii on parantaa sukututkljoiden
ja
ja siiantaa
tietoa
sukututkimuksesta
dollisuuksia
asioista
sek?i luoda yhteykstd sukututhen liittyvistii
vliliIle.
kimusta harrastavien
pyritti?in

Jiisenisttiii

toiminnan suunnitteluun

distyksen

enemmdnmikaan yh-

saamaan entlstd

ja toteuttamiseen.

HalI itus
Hallitukseen kuuluvat 01.01.1989 alkaen puheenjohtajana Raimo Vasara, varapuheenjohtajana Matti Koittola,
Selja Jiiminki, slhteerinii
rahastonholtajana
M6lella
jfiseninii
Terttu Honkala ja Olavl Kalliokinen ja muina

Re

niemi-.
Toimlhenkiliit
toimivat Velkko O. Mdkinen ja Piiiviit
TillntarkastaJina
ovat Totni Nikali ja
Muhonen. Varatilintarkastajina
Mtlja Piepponen.
vastaavat Orpanaa Ja VuosiJulkaisuJen toinituksesta
joihin kuuluu
perustetut
tolmikunnat,
kirjaa varten
useita yhdistyksen jiisenid.
myynti5 hoitaa

Julkaisujen

Ml1ja Piepponen.

puhtaaksikirjoittaJina
Rintala ja Vtlho ?uro.

JulkaisuJen
Marjatta
Adressien

ltihetyksest:i

huolehtil

ovat Airi

Salminen,

Rakel Kivimaa.

Lainaustoimintaa
hoitaa Eeva Merikari
r I tii?in 1 iiyt3imdiin avustal ia tehtliv6?in.

Ja hiinelle

py-

Kokoukset

34

Hallitue

kokoontuu vuoden 1989 aikana tarpeen mukaan

riippuen

kiisiteltiivietii

asioista.

Vuoden lopu11a haI-

Jiir

Ju-

(4)
tusi

?(4)
jiirjestellii
vuoden 1990 sukututkimuspiillitus alkaa
joka
jiirjestetEi:in
vd6,
Jiilleen Sanpolassa.

rlssdiin
nasra
rtktti ja

fhdistys
Keskustokokoontuu Vanhalla kirjastotalolla,
=1 4r Tampere. Toimintakauden kuluessa tulee olemaan
noin 12 kokousta, jotka ovat keviiisin Ja syksyisin.
Kokoukset ovat Joka tolnen
Kes?illii ei ole toimintaa.
Sukuvltkko parittourien vlikkoJen tilstal-lltaisin.
pidetiiZtn perinteellisestl
Sampolassa
tutklnuspdivt!
ja
yhteydessfi
14.01.1989
sen
vietetEiii:r yhdistyksen 1Ovuotls juhla.

rtusmab.ja siirukutut-

:aan yhKokouskutsut l-ShetetiiEin j?iseni11e kahdesti vuodessa.
Kevbtkauden ohjelma tulee vuoden vaihteessa ja syyskauden ohjelma e1o-syyskuussa.

.geen.
ohtaja;to1a,
.la Mii. Kallio-

Retket
tehdiilin Mikkellin
Keviiiin opintoretki
lauantaina 05.05.
1989. Mikkelissd kiiydiiiin tutustumassa sukututkijoita
ja tarkoitus
kj-innostaviin
kohteisiin
on kiiydd muun
muassa rnaakunta-arkistossa ja lakkautettujen
seurakunjohonkin
Syksyll?i
tien arkistossa.
tehdiifin retki
llikiiyhemp?inii olevaan maakuntaa:r. Irlsiiksi on tarkoitus
dti Kaupunginkirjastossa
opiskelemassa kirjaston
k?iyttiili

r SSiviii
[ti ja

sukututkimuksen

Yuosiruluu

apuna.

JiisenmliEirEi
Jiisenmeiei.:rti:r
odotetaar

nousevan no in 20 -5O henkilijl1ii.

Jul-kaisut
lehteii tehSeura julkaisee edelleen Orpana-lehteli.
d?itin niin monta numeroa toimintakauden alkana, kuln
mutta kuitenkin korkohtuudella saadaan toimitetuksi,
*ninen,

keintaan nelj?i.
Toimintakauden kuluessa
1988 vuosiklrjat.

julkaistaan

vuosien

1987 ja

,e py-

Drillis julkaisusarJassa julkaistaan sislill-ysluettelo
Estpolvitauluja-kokoelnan
osiin 1-4. Mikali alneistoa
saadaan kokoon, Julkaistaan Eslpolvitauluja-kokoelman

rukaan
.la hal-

osa 5.
Vuonna 1989 julkaistavista
Juhla-Orpana,ksi yhdistyksen

Orpanoista

yksi

1O-vuotisjuhlan

nimetEiiin
kunniaksi.
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ja valokuvia

Slihen tulee historilkki
minnasta.

yhdistyksen

toi-

Muu toininta
ja klrjoja
lainataan edelYhdistyksen omista^nia lehtld
pyritiiiin kehittdmtiiin
leen j?isenl11e ja lainaustoimintaa

Yhteer

Joustavammaksi.
arklsThdistye keriiEi edelleen sukututklmusnateriaalia
jiisenten
[5nii sulahJoitusten
avulla.
toonsa liihinnii
Sukututkiaineisto
on eslllai
kututkimukseen liittyvti
muspiiivEin yhteydessd olevassa nliyttelyssd.
Yhdlstyksen omistama Vidiolog
on jitsenten lalnattavissa.

mikrofilmien

lukulaite

Hankinnat
tullaan
lehtiii ja kirjoja
Sukututkimusta kiisittelevlli
edelleen hankkimaan yhdistyksen kirjastoon
Jdsenten
pyritiiiin
Hankinnoissa
ottamaan
huolainattavaksi.
lahjoitukset
oteta,an myiis
mioon jtisenten toivomukset.
ilolla

vastaan.

lehdistii
seuralle tulevat
hemnat, Oulun sukututkija,

Genos, Sukuviesti,
EsivanSukuset Ja Historiallinen

Aikakauskirja.
Yhteistoiminta
Yhdistys on edelleen jEisenend Suomen Sukututkim[eseurassa, SukuyhtelsiiJen Tuki SYI ry:ss5, Historlan Ysja SuomenHistoriallisessa
Seurassa.
tbviiin liitossa
sukututkimusyhdistykslin
Muihin Suomen paikallisiin
mukaan.
olemaan yhteydessEi nahdollisuukslen
tullaan
ja samoin kulttuuritoiTampereen kaupunginkirjastoon
mistoon pldetii.lin edelleen yhteyksiZi.
Suomen Sukututkimusseura saattaa JZirjestiiii syksy115
Tampereella sukututkimusyhdistysten
neuvottelupiiivZin.

Ialous
Jdsenmaksu on 4Or- nk vuodessa.
Tanpereen kaupungln

anomaan kohdeavustusta
to iminta-avustusta

tullaan

kulttuurilautakunnalta
Sukututkimusp?ilvdii

muuhun yhdlstyksen

varten

toimintaan.

ja

;(4)
:sentoi-
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Suurlmmat menoer?it tufevat olemaan painatus- ja nontspostl- Ja puhelinkulut,
tuskulut,
esitelmdpalkklot,
klrjalIlsuusja lehtihanklnnat,
opintonatkakuluihin
osallistumlnen
sekii 1o-vuotieJuhlan alheuttamat kulut.

;aan edelhittlin?iiin
Yhteenvetoa
a arklsIiiruii suututkl-

Yhdi s tyks en to lminnas sa pyr I tiiiin o tta^maan mahdoll i suukslen mukaan huomioon j?isenkunnan toiveet ja odotukset.
ja kllnnostaOhjelmat pyrittiFin saanaan monipuolisiksi
viksi.

ulaite

Yhdistyksen 1O-vuotisen toininnan perlnteitii
tullaan
ja tiimii luo toiminp2iliosin noudattamaan jatkossakin
perustan jiiserunZiiiriin yhii
nal1e vahvan ja turvallisen
lisiiiintyessd

tullaan
enten
huoaan myiis

sivanIlinen

seurassamme.

Voinemme turvallisin
mielin katsoa tulevaisuuteemme,
kun edessiimmeon yhdistyksen toinen vuoslk5rnmen.

T a m p e r e e l l a O 9 . O 1. 1 9 8 9
Tampereen seudun sukututkimusseura
hallitus

r.y.
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