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Yhdistyksen

X toirnintakausi
alkoi Juhlavastl Sukututyhteyde
kinuspiilvii.n
s sii Jiir j e s tetyn 1O-vuo tis j uhlan
merkeissd tammikuussa.
foimintakauden kuluessa on erityisesti
julkalsutoiminta o1lut eritttiin
ja
julkaisujen
vilkasta
ulkoasu
on ttiysin uudistettu.
Varsinainen toiminta on kulkenut totuttuun
tapaan
kokousten ja retklen merkeiss?i ja jEisenet ovat eritt?iin aktiivisesti
olleet mukana toiminnassa.
Vanhan
kirjastotal-on
tl1at ovat tarjonneet
toiminnallemme
puitteet
erinomaiset
keskeinen siJa kirjastotalon
jZisenten
on
edesauttanut
Jaintl
osallistumista
kokouksiin.
Hallitus
Hallltuksessa
raavat
Ralno
Matti
Seija
leila
Terttu

ovat toimintakauden atkana olleet
henkildt:
Vasara
puheenJohtaJa
Koittola
varapuheenJohtaja
Jiiminkl
rahastonhoitaJa
Mtiklnen
sihteeri
jtisen
Honkala

Olavi

Kallioniemi

seu-

J?isen

Toimihenkil6t
[ilintarkastaji.na
toimivat veikko 0. MEikinen ja piiivlii
Muhonen ja varatilintarkastajina
olivat
Tolni Nikali
ja MilJa Piepponen.
Yhdistyksen

JulkaisuJen

myyjitnii toimi

MtJ_Japieppo-

nen.
Vuosikirjan

julkaisutotnikuntaan

kuuLuivat Ol_avl KaLjoka toimi p?i?itoimittaJana, [erttu Honkal-a,
lloniemi,
Eeva Merikarl,
Pekka Nuottajiirvl,
vil_ho puro, Airi
Salninen ja Rai.mo Vagara.
Orpana lehteii olivat pZiiitoimittaja
Matti Koittola^n
johdolla kokoamassa Heikki Heino, Asko Katara, PEiiviij

Muhonen, El1a Vihtlale

Ja MarJatta Rintala.

Kokou

fti
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I Sukututsjuhlan

Kokoukset
Ha[ituksen

kokouksia on toimintakauden aikana pidetty kalkkiaam seitserniin.
Kokoukslsta kaksi on pidetty
Selja Jdmingin kodissa, kaksl Terttu HonkaLan kodissa,
yksi Sirkku ja Matti Koittol-an kodlssa, yksl Vanhalla
ja yksi

klrjastotalolla

H?irmtiliin motellissa.

:alsutoiril ulkoasu

Yhdistyksen

tapaan
rvat erit-

Sukututkimusp?ilvE! j?irj estettiin
Sanpolan koulu11a,
Sammonkatu 2, Tanpere Ja sen viettoon osallistut
yhteensei 209 henkilijii.
yhteydessii
Samassa
vietettiin
seuramme 1O-vuotisJuhla.
Useat muut Suomen paikalli-

!o Vanhan

slkokous
paletta.

kokouksia on oLlut SukututklmuspdLvii, vuoJa syyskokous mukaan lukien kaikkiaan 12 kap-

rallemme
rinen si.sta koko-

set sukututkimusyhdistykset
yhdistystiirnme
muistivat
kukkatervehdyksin,
J-ahjoituksln ja adressein.

rleet seu-

Kokous, joka pldettiin
11.04.1989, o1i jdrJestetty
Nikolainsalissa,
[uomiokirkonkatu
27 B ja samassa yhteydess?i tutustuttlin
Tampereen ortodoksiseen kirkkoon.
Yhdtstyksen muut kokoukset pldettlin
VanhaLla kirjastotalolla,
Keskustori {, Tampere, luentosal-L 2O2. Kokouks iin osall istui
keskim:i"Zirtn 62 henkiLiiii.

en ja PEiivld
tni Nikall

Toimintakauden kokousohJ e1-na:
KeviitFausi 1989:
- 14.01.1989 SukututkimuspEiivii, 1O-vuotisjuhla.
Kaupungin tervehdys apulaiskaupunginj

oh-

taja

a Pieppo-

0Lavi Kaltu Honkal-at
ro, Airi

Kaarina Suonio.
Kanslianeuvos Georg luther:

Mit?i kerron
ihmis istai sukusel-vityks essEi.
Valtiot.kand.
Matti J. Kankaa^npdZi:Keuruul-ainen Vaissin suku - kokemuksia sukukirjan tekemisestd.
tr'i1.maist. Sirkka Paikkala:
kuninisttjn

,olttolan
;ara, P?it,lala,

kehittymisest?i

Piirteit?i
suTanpereen seu-

dul1a.
- t1 .O1 .1989 Fil .kand. Aaro Salovaara3 rrPirullinenrr
erehdys sukututkinuksessa.
- 14.O2.1989 KaupunglnarkistonhoitaJa
Katriina Avonius:

I
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Kaupunginarkiston

kokoelmat.

- 2 9 . o 2 . 1 9 8 9Vuosikokous.
KaarLo Eaapanen: Amerilkkaan
Ja slirtolaiset.
2 8 , O 5 . 1 9 8 901va Koskinen:

Kartat

1 1 . 0 4 . 1 9 8 9Olavl Kalllonleml:

nuuttaJat

ja oukututklnus

Ortodoksinen

II.

kirkko

.IEisenet

ja sukututkinus.
Syyskausl 1989:
- 12.O9.1989 Raino Vasara: Kokenukeia Amerlkan matkalto.
- 26.O9.1989 KirjastonhoitaJa
E'l1l Volpio: SuomenSukuja seurar toitutkimusseuran kirjastosta
minnasta.
- 10.10.1989 Teknlkko Penttl

Suur-IkaaLis-

Niininiikl:

ten taLo- Ja torppaluettelo
Ian aJaLta.
- 24.10.1989 PuheenJohtaja Xrkki

Ruotsin

Sarkki:

val-

Turtur kuparl1800-1uvun a1-

sep?in kisiil-l-ien tiltkirjat
kupuolelta.
- 07 .11 .1989 SSryskokous.
Terttu Honkala: Mainehikas karttoJen

te-

kijEi konisslonimaanmtttarl
I.J. Inberg.
- 21.11.1989 Heraldlkko Harrl Rantanen: Sukuvaakunan
suunnittelusta.
Retket
Thdlstys

toinlntakauden

teki

alkana kaikkiaan

kolme

retked..
Tampereen kaupunglnkirjastossa
kdytiin
opintoretkel-lti
21.O7.1989 Ja osaLlLstujla oLi 58. Jdsenenme, kirjastonhoitaja
[uu]-a Rantanen Johdattl osaLllstujat
tutustumaan kirJaston

k?iytt6iin

sukututkinuksen

apuna.

Kevtitretki
tehtiin
06.05.1989 Mtkke]-iin Ja rnukana oli
Oplntokiiynnit
Mikkel-in Maakuntatehtiln
44 henkllij?i.
arkistoon ja lakka,utettujen
seurakuntien arkistoon.
jiirJestetty
Ruokal3.u o1-1
Tertln kartanoon.
Retken Jiirjestelyistii
Syysretkl
40

tuJia

vastaslvat

Ja Matti

Kolttola.

MouhijiirveLle 10.09.1989 ja osal-lisRetken o11 jdrJest?inyt puheenjohtajam-

tehtlin

o3'L 52.

Sirkku

Julkaisr
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(s)

me Raimo Vasara.
MouhijEirvel-1?i paikallisena
oppaanra
Ebkki Teerl.
o11 maanviljelijii
Retkellii tutustuttiir.
pitaj:in eri kyllin,
Mouhijdrven Osuusroeijeriin,
Jumes
niemen koulu/kirkkoon,
MouhiJlirven kirkkoon ja seura-

uttajat
tklnus II.
kirkko

kunnan kansliaan
oIi

r-Ikaalisrtsin val:un kupari)-Luvun al--

;toJen te, fnberg.
waakunan

unkolne

;oretkel-1ii
re, kirjas-

Jat tutusuna.
ukana o1i
Maakuntaistoon.
Retken Jiiro1a.
a osallisjohtajam-

Kahvit

ja ruokallu

seurakuntatalalla"

Jtisenet
Jiisenmiiiir?i on toirnintakauden aikana noussut 258:sta
288:aan.
Uusia jFiseniii on tu11ut 54 ia eronneita tai
jZisenmaksujen maksamattomuuden vuoksi potstettuja
on

:an natkaliuomenSukureuran toi-

sek5 arkistoon.

1tr

Julkaisut
Julkaisutoimikurmat
erittiiin

ovat toinintakauden
aikaansaavia.

aikana olleet

Orpanaa on julkaistu
kolme nuneroa e1l Orpanat 19891L
1989fiI ja 19S9/rIff.
Orpanaa jul-kalstaan sitd mukaan
ettd vuokun alneistoa saadaan kokoon. Mainittakoon,
jul-kaisutolnikunta,
deksi 1990 valittu
kuuluvat
iohon
piiiitoimittajana
Terttu Honkala ja nuina jfiseninii OlaMatti Koittola
vi Kall-ioniemi,
Orpa,nan 1989ftII.
toimittanut

Ja ViJ-ho Puro, on Jo

VIIIt2,
T,Xz.1
Vuosikirjoista
on julkaistu
osat VIII:1,
ja IX:'2. Niimii Vuosikirjat
kattavat vuodet 1987 Ja
1g 8 g .
Orpanan kanulkoasut on tZiysln uusittu.
Julkaisujen
Arja Kaerta Tampereen Kiiyttiigranen on suunnitellut
ja Vuosikirjan
fiikasta
karmen j?isenemne Vilho Puro.
ky:ss5.
Jul-kaisut on painettu Tehokopiointi
pitEsipolvitaulujen
kokoamista j?lseniltZi jatkettlin
Esipolvltaulukin vuotta ja loppuvuodesta saatiinkin
ja kokoelman viides osa painetuksi.
Se juLkaistiin
yhdistyksemme Ebillisjul-kaisusarJassa
osana 8o
hakemlskokoel-nan osiin 1-4 koottiin
Heikkt Heino, Ell-a Vihtlalat
Sitii laativat
to-osaa.
Piiivid Muhonen, Orvo lipponen ja l,iisa Yl-i-Paavola'
4L

Esipolvitauluja
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Hakemiston puhtaaksikirjoitusta

el ole vielEi tehty.

Hanklwrat
Yhdistykselle

on toimintakauden aikana hankittu
saatu seuraavat l-ehd.et Ja klrjat:

lahJoituksena
- Uusi suomaLainen nimiklrja
* Vasa sliiktoch bygdeforskare
Nr 1: Stora ofredens Ar
Nr 2: Mol-pe Syarkiv
- Vasa sl-Eikt- och bygdeforskare
Attelagger
Nr 1
ilttelagger
Nr 2
* Vasa sLlikt- och bygdeforekare
Medlems bl-ad Nr 5/1gaa

rf,

sek5

avskriftserie

rf:
Julka,isut
rf:

Medlems blad 1989, vuosikerta
- Esipolvia, Valkeakosken sukututkijat
rolosn julkaisuja n:o 1
- Sukuset lehti
1/1989 ja 2/1989, Lahden Seudun Sukututki-Jat ry
- Genos lehti., vuosikerta
- Sukuviesti. lehti,
vuosi-kerta
* Historiallinen
Aj"kakauskirja, vuosikerta
* itraj-ssin sukuo Pietari
Tuomaa^npojanjdlklpolvet
t/irroilta
ja MEinttist:i. iulhaissut
Keuruultau
Valssin sukuseura ry"
- SuonnenHistorial-Iisen

Seuran jtisenl-ehti

1989, vuo-

sikerta
- G" Artdus

- Kn Seldn: Den Nordiska Garnisonsstaden.
Hi.storial-l-inen Arki-sto 92
* Eelvanhemmat Iehti.
vuosikerta
Oulun Sukututkija
lehtiu vuosikerta
Heikkt Peuramo: Vesilhden Hopnu-suvLln Hoikkasen haara
- E'rkki Nurminen: Suku4luun aineksia
- SuomenHistoriaLlinen
Seurag julkaisuluettelo
- Kullssien takana, viisl
polvea Kaarle Hal"meen esivanhempia,

Julkaissut
Kyriiskoeken kansalaisopiston
sukututkimuspiiri.Julkaisu
n:o 4.
- Ikaalisten
seurakunnan taloJen ja torppien nimet

42

JEsenet

ripplkirJojen
nukaan vuosiLta 1774-1a15. Monlste.
- MouhlJiirvt 1659-1989. Kirjoittanut
Sfuoo Penttilii
- Sukututkinuskirjallisuus
Tampereen kaupunginkirjas-

6(e)
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Moniste.
tossa.
Genealogical- Index (IGI)
International

- KansainhakemistoJa. Monis-

vie16 tehty.
hankittu

viillnen sikitutkimusluettelo,
t€.
Doris Alftanin lahjoitus
seuralle!

sek:i

kirjat:

G e n o s l e h d e n n u m e r o t 1 9 7 4 . 4 t 1 9 7 5 z 11 2 r t r 4 i 1 9 7 6 : 1 ,
2 r 3 r 4 i 1 9 7 7z 11 2 r 3 r 4 ; 1 9 7 8 z 11 2 r t r 4 i 1 9 7 9 2 11 2 r 3 r 4 i
1 9 8 0 : 1, 2 r 7 r 4 i 1 9 8 1: 1 , 2 r 3 r 4 i 1 9 a z z 1, 2 r 7 r 4 i 1 9 B j z 1t 2 ;

kriftserie

7 i 1 9 8 4 : 11 2 r 5 r 4 3 1 9 8 5 : 11 2 r 7 r 4 i 1 9 e 6 : 11 2 r 1 i
Suomen Sukututktmusseuran vuoslkirja
no 41
Klrjalllsuuden
lahjoltuksen

r,y.:n

yhdistys

sai kartta-

Yhdlstykselle
hanktttiin
toirnintakauden lopu11a oma
Canonln monistuskone, Joka on ltihinnii sihteerin
k2iytdss5.

julkai-

n Seudun Suku-

Ja lehtien lisiiksi
Oiva KosklseLta.

Talous
thdistyksen
Yhdistyksen

Jtisenmaksu on oIIut 4Or- mk vuodessa.
kunniaJiisenet MerL Tila, Jorma R5.sdnen,
Rakel Klvimaa ja Orvo lipponen on vapautettu j?isenmaksun maksamisesta.

rta
iilkipolvet
lkaissut
tl

Vais-

Tampereen kaupungin kulttuurllautakunta
myi5nsi yhdistyksellemme 22,12.1988 vuoden 1989 Sukututklmusp?iiviiii

1!B!r Yue-

varten
vuodelle
mk.

rnisongstaden.

Holkkasen

Toiminta-avustusta
1000r- nk kohdeavustusta.
1989 kulttuurilautakunnal-ta
saatiin 25OOr-

Suurinmat kulut toimintakauden
aikana ovat aiheuttaneet painatus- ja monistuskulut,
esitelmiiitsijiJiden
palkkiot,
postituskulut,
natka- Ja opintopiiivEikulut
sekii toininnan kuIut.

haa-

Yhteistoiminta
Luettelo
HaLmeenesinsalaisopiston
ppien nimet
15. Monlste.
tmo Penttilii
nrpunginkirJas-

Yhdistys on Suomen Sukututkimusseuran, Sukuyhteisiijen
Tuki SYT ry:n, Suomen Histori.alltsen
Seura^a ja Histojdsen.
rlan Ystiiviiin liiton
Yhdistyksen J?isenl?i oLi nukana Suomen Sukututkimuss euran j iir j estlimill?i sukututkimusopintopEilvillii
I,ajiirjest?ipua11a ja Lahd.en seudun sukututkijat
ry:n
trahdessa. Molemniss. *l;
n?i115 sukututkinuspliivtillii
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tilaisuuksissa

oL1 myynnissii yhdtstyksen

julkaisuja.

Yhdlstys on pyrkinyt
pitiim?i3in nahdollisuuksien
mukaan
yhteyksi?i muihln Suomen paikalllsiin
sukututkimusyhdistyksiin
nuu.n nuassa liihetttimiiLlti nlil1e
kutsut Sukututkimuspliiv?il1een

sekti tietoa

muusta toirninnastaan.

[anpereen kaupunginkirjastoon
on pidetty myiiskin yhteyksiit.
Kirjastohan
on hyvln tiirkeii ja keskeinen
paikka lampereen alueen sukututkijoille.
Muu toininta
Yhdistys

kutsui toimintakauden aLussa kunniajiisenikseen Rakel Klvlmaan hiinen ansioistaan ytrdistyksen rahastonhoitajana
koko kynmenvuotisen toiminnan ajan
sekai entisen puheenjohtajarrsa Orvo lipposen.
Yhdlstyksen

tunnusmerkki rekisteriittiin
Suomen Heraldisessa Seurassa 15.09.1989 nuneroLla 211.

Yhdistyksemme jtisenen Juho laesvuoren tolnesta j:irjestettiin
Sampolan ATK-luokassa 09 .12.1989 sukututjossa perehdyttiin
kimuksen koulutustilaisuus,
tietokoneen kiiyttddn sukututkinuksen apuna. Opetus tapahtui Sukutietotelcriikka
Tilaisuury:n toimesta.
teen osalllstui

13 henkilbii.

Yhdistyksen omistamia lehtiii Ja kirJoJa on lainattu
j iisenllle .
Vanhan klr j astotalon
ltliikeliin kabinetissa
lainaustoiraintaa
on hoitanut sihteeri
Mdkinen.
leila
Yhdistyksen arkistosta
Miikinen, jonka kodissa
kistoon

kuuluu telle

Jd.senrekisterid
hastonhoitaja
Miikinen.

on huolehtinut
sihteeri
leila
arklsto toistaiseksi
on. Ar16 mappia.
hetkellii

on hoitanut jdsenmaksujen osaLta raSeiJa Jtiminki ja muilta osin sihteeri

leila

Yhdlstys

on muistanut Jiiseni?iiin tiettyinii
nerkkipiiiAdresslen J-?ihetykoestd on huolehtlnut
vin?i adressLLLa.
Rakel Kivimaa.
tlL+

LoppuPiiii.tr
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l)
lisuJa,
t nukaan
:nusyh;sut Sumagtaan.
iin yhrinen

lseniki8€Il

fa-

ajan

t Heral-

r Jiirtkututt tie;ug tatisuu-

I,oppupd5telmfi
Yhdistyksel-l?jmne

taikuljettua
Paljon on tapahtunut

on lgrmmenenvuotta

valta

takanaptiin Ja elettynEi.
ndiden vuosien myt5td. Olemne itse kukin saareet uusia ystEiviii harrastuksemme mydtii ja oppineet uutta
nenneiden polvien ihmisistEi ja held?in e1?tundstd?in.
Jtisenm?itirdrnme
on jatkuvasti
noussut Ja on i1olIa todettava, ettii jtlsenet ovat erittiiin
aktiivisesti
o1ja
yhdistyksen
leet mukana
Takokouksissa
retkill?i.
md, jos mik6, on paras todlste siitli,
ett?i Tampereen
seudun sukututkinusseura
r.y.:11d
on tEirke?i teht?iv?i
kootessaan yhteen tampereen alueen sukututktmusta har.
rastavat

henkiliit.

Kuljemme kohti uutta vuosikymmentii ja uusia haasteita, joihin yhdistyksemrne pyrkii
munahdolllsuukslensa
yhd. eneneviissii miilikaan vastaama,a.n. Talle hetkellii
rin otetaan tietokoneet
kiiyttiicin ja a,vuksi sukututkimuksessa ja saapa. nlihd?i, mitii, seuraavaksl on edessdnII19 o

Tampereella 31 .1 2.1989
!\
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111e.
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Matti
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Honkala
jiisen
hallituksen

Koittola
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Jiiminki
"fiil
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Leila

;4rtM?ikinen
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Ol-avi rKallioniemi
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jtisen
hallituksen

