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XI toimintakausi

Yhdlstyksen XI tolmlntakausi
tuLee suJumaan entlsi:i
perinteitH, noudattaen.
P6iiosa tolninnasta
toteutetaan kokousmuotoisena.
Opintoretklii
tullaan tekenZiiin ainakin kaksl toimlntakauden
aikana.
Yhdistys pyrkii
antamaan sukututkijoille
uutta tietoa hanastuksestaan.
Yhdlstyksen kokousten Ja muiyhteydessii sukututkijoilla
den tilaisuuksien
on mahdollisuus tutustua toisiinsa
toistensa
tutkimukJa
siin sekti jakaa keskeniiiin tutklmustul-oksj.aan.
Ha,Ilitus
Hallitukseen
kuuluvat 01 .01.1990 aLkaen puheenjohtajana Raimo Vasara, varapuheenJohtaJa^na Olavl Kallioniemi, rahastonhoitajana
Seljd, JEimlnki, slhteerinei
LeiLa Miikinen ja muina jiisenidii Terttu llonkala ja
l{atti

Retket

Koittola.

Toimihenkil6t
ttlintarkastajina
toimivat Velkko O. Miikinen ja Piiivid }Iuhonen. VaratilintarkastaJlna
ovat Toini Nika1i Ja Hetkki toijal-a.
Julkaisujen

m;ryntiii ja postitusta

hoitaa

}Iil-ja Pieppo.

Jiisenmiiiirti

NEII.

puheenjohtajana ja pli5Honkala Ja muina jEisenin?i O1aja Vilho Puro.
Matti Koittola

Julkaistoirnikuntaan
toimittaJana
Terttu
vi

Kal-lioniernl,

kuuluvat

Julkaisujen puhtaakstkirjoittajina
Rintal-a ja Vilho Puro.
Yhdistyks en nerkkipiiivii
Rakel Kivimaa.
lehtii

toinivat

Marjatta

adress len post ituks esta huo-

lainaustoiminta,a ja kirjastonhoitoa
ja J?iminki ja leila
Mdklnen.

suorittavat

Sei-

Kokoukset
Ha]-l-itus kokoontuu
)o

vuoden 199O atkana

tarpeen

mukaan

Julkaisut

r
t ( +)
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akaust
riippuen
hallitus
piiivii5,

an entisi:i
a toteuteaan teke-

asioista.
Vuoden 1opu1la
kiisitelttivistii
alka.a jiirJestelld
vuoden 1991 Sukututkimusjoka pidetiiiin Sa.mpolassa19.01 .1991.

Yhdistys

kokoontuu Tampereen Vanhalla kirjastotalolla,
Keskustori 4, Tampere, Is 2O2. Toimintakauden kuluessa tulee olemaan noin 12 kokousta, jotka ovat kev?i511ii ja syksyllii.
KesEillZi ei ole toimintaa ja hiih-

,rutta tleben Ja nuiL1a on mahtutkimuk-

to]omien aikaan on kuukauden tauko toj.minnasssa.
Kojoka
koukset ovat
toinen viikko parittomien viikkojen

IAn.

tiistai-iltaisin
klo 18.15-19,45.
Sukututkirnuspliivii
pidetiiiin lauantaina 17.O1. 1990 Sampolassa.

rheenjohtalvl Kal1io-

Kokouskutsut ltihetetS2in j?isenille kahdesti vuodessa.
Keviitka,uden ohjelma tulee vuoden vaihteessa ja syyskauden ohjelna eIo-s1ryskuussa.

.hteerlnEi
&ala ja

Retket
Kevliiin opintoretki
tehdZiSn 05"-05.05.1990 olevana
Tlimiin retken valnisteviikonloppuna Pietatrsaareen.
luista
on huolehtinut
Kaarlo Haapanen. Syksyll?i tehdiiiin opintomatka johonkin I?ihempiin?i olevaan kohteeseen.

ren Ja Piiilolni Nika-

Jiisenet ovat ehdottaneet

yhdeksi kohteeksl

Ruoveden

suunta.a.
liLja Pieppo-

JiisennnZilirii
JiisenmZiliriin odotetaan nousevan noin 2O-1O henki1611!i.
Alkuvuodesta 1990 poistetaan Jiisenrekisterlstii
se1joiden jiisenmaksut ovat JEiiineet maklaiset
henkildt,

na ja pii2i-

samatta kahden vuoden ajaS-ta.
hin.

lnti 01afO.

t Marjatta

sesta huo-

een nukaan

sii?intiji-

Julkaisut
Seura julkaisee

Orpana Lehte?i. Lrehte?i tehaikana, kuin
dii.iin niin monta numeroa toinintakauden
kohtuudel-la saadaan toimitetuksi,
mutta kuitenkin korkeintaan neljii.
edelleen

Vuoden 1989 Vuosikirja
tavat Sei-

Tiinii perustuu

julkaistaan

toimintakauden

ku-

luessa.
Dr i11 i s j uLkaisusar j as sa j uLkai staan hakemi sto -osa
Heikki Heinolla
Esipolvita,uluja-kokoelman
osiin 1-4.
on o1lut
sessa.

merkitt?ivd

oguus hakemisto-osan

ktisikirioituk)/
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Yhdistyksen

on pabttiinyt edelleen Jatkaa
kerdystii j?iseniltii. painatusta var-

hallitus

esipolvitauLujen
ten.
Kokoel-man osa 5 tullaan
ainelsto saadaam kokoon.

julkaisemaan

heti,

kun

Muu toirninta
ja kirjoJa
Yhdistyksen omistamia lehtiii
lainataan
jlieenille
ennen kokouksia klo 17.00-18.15 Vanhan kirJastotalon Mii.kel?in kabinetissa.
Yhdis$yksen omistama Vidiol-og
te on jiisenten Lainattavissa.

nikrofil-nien

l-ukulaiYhteenvetoa

Eankinnat
Sukututklmusta

ktisittel-evlZi Lehti6, Ja kirjoJa tullaan
edelleen hankkina,an yhdistyksen
kirJastoon
Jdsenten
lainattavaksi.
Ilankinnoissa pyrittiiin
ottamaan huomloon jZisenten toivomukset.
SukukirJoissa kultenkin
pyrltii?in rajoittumaan
lliineen aIueelle.
LahJoitukset
otetaan iLolla vastaan.
lehdistii
seuralle tulevat edelleen Genos, Sukuviesti,
Esivanhemmat, Oulun sukututkija,
Sukuset ja HistorlaLllnen Aikakauskirja.
Yhteistolninta
Yhdistys

on Jiisenen6 Suonen Sukututkinusseurassa
SukuyhteisdJen Iukl,SYl. ry:ssd, Historian ystava;.n
I.riltossa Ja SuomenHistorlallLsessa
Seurassao
Yhdistys

mukana jiirJestiiniissi,i

Suomen Sukututk imus s euran sukututkinusytrdis tyks lLl e tarko itet joka jiirjestetZi5n Tampereella
tua neuvotteluptiivEid,
kaupwrginktrjaston luentosallssa
2?.01 . 1990.
on ollut

Muihin Suomen paikallisiin
tulla.an pitiimiid,n yhteyksi?i

sukututkimusyhdistyksiln
mahdollisuuks

ien nukaar.

ja kulttuuritoinistoon
Tanpereen kaupunginklrjastoon
yhdlsolIaan myiiskin yhteyksissd,
koska ne tarjoavat
tyksemme toimlnnalle
merktttfi.v?iii apua.

tal-ous
Jiisenmaksu on 4Or- mk vuodesga.
fo

(4)
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rtkaa
ba varrtt, kun

Tanpereen kaupungln kuLttuurllautakunnal-ta
tullaan
anonaan kohdeavus tusta SukututkimuspZiiviin kuluJ en
kattamiseen Ja toiminta-avustusta
nuuhun yhdlstyksen toimintaan.

rtaan
than kir-

Suurimmat menoerdt tulevat
olemaam esiteS-m?ipalkkiot,
painatus- ja nonistuskulut,
postt- Ja puhelinkulut,
kirjal-lisuusJa Lehtihanklnnat
Ja opintomatkakululhin osall-lstuninen.

ikuLaifhteenvetoa

Yhdistyksen

r tullaan
,senten
n huo;ltenkin
Itukset

uvtestt,
letorl-

9sat
hviiln

Sukuritetrcel1a

kiinnostavaksi
dolllsuuksien

toininta

pyritiidn.

saanaan Jiisenkuntaa
Ja Jiisenten tolvomukset otetaan nahmukaan huonioon.

Yhdistys pfrkii
myiis helpottamaan sukututkimusen harrastanista
Tanpereen seudulla jakamal-la tietoa ja
hankk imal-la sukututkirnustarpe istoa j Ssenteneii k?iyttiiiin.
Uuden vuosikymmenen nyt alkaessa yhdistyksemme toiminnassa suhtaudunme tulevaisuuteemme Luottavaisin
mielin,
onhan yhdlstyksemme tdyttiinyt
toiminnallaan
kulunelden vuosien aikana yhden aukkopaikan
j oukossa.
alueen kulttuuriyhdistysten

Tampereella

Tanpereen

17.01 .1 990

fanpereen seudun sukututkinusseura, r.y.
Hallitus

pksiin
tkaart.
nietoon
b yhdis-
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