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Toivotan teidet tervetulleiksi
ndi11e
Tampereen seudun sukututkimusseuran
j6rjestiimllle
yhdeksdsille
sukurutkimuspdiville.
Tllaisuus noudattaa hyvdksi kokemaamme Lapaa siten,
ettd
se jakautuu
kahteen osaan. Aluksi
on rnahdollisuus
tutustua
ja myyntiln
niiyttelyyn
ja sama11a voi keskustella
ja vdhiin
tuttujen
oudomplenkin tutkijaln
kanssa. Vdliajal1a on mahdollisuus tutustua
ndyttelyyn
vield uudelleen. Aikaa riittiia
rnycis kahvilan
antimien nauttimiseen
koulun ruokalassa. Toisen osan rmrodostavat esiteljolta
mdt,
olemme kokoontuneet
tdnne
saliin
kuuntelemaan,
Joulun aikaan mietln nditd avajaissanojani. Silloin
nousi mieleen mycishuoli
naailnan
rauhasta.
Onko tammikuun 19.
pdlvdnd rauha. Uskoin kuitenkin
jdrjen
voittavan
ja meiddnkin saavan
naailmalla
pitee
tllaisuutemme
ilman
Ldhi-Iddssd
Baltiassa
tai
riehuvia
ihmishenkld vaativia konfllkteja.
Perheeni vletti
joulunajan kuten ennenkin edelliset
23 vuotta.
Paketit ja
hiihtovarusteet
autoon ja sitten
rnunmo1aan. Ldhiornaisten haudat lldmeenkyrcissd
ja Mouhijdrvellii
valaistiin
kynttildin.
Pukkl toi
lahjansa
i11a11a. Aamuyblki
rnatka joulukirkkoon
k1o 7:ksi
1uo joulun tuntua. Jouluateriaksl
isdn liottanaa lipedkalaa
joulukinkun
ohe11a ovat
perheemne joulutapoja,
kuten
kdynti
joulukirkosta
palattaessa murnmolassani,
syntyrndkodlssani
ja seden luona
tddin
kirkkokahvilla.
Millddn
ei tohdi
o11a
kdyrndttd myciskiibn jouluiltana
kummisede1le,
Vdincj Uusinokalla.
93-vuotias
vanhaisdntd asuu sukutilaa
yhdessd aikamiespoikansa Heikin kanssa. Talo on sama
missd edesmennyt seuranne jdsen Viljo
U u s i n o k a s y nL y i ,
Hlihtokilpailukausi
pydrii
Suomessa
joulukuun
puoliviillstd
alkaen.
Joulun

aikana kdvimme lkaalisissa,
Tampereella,
Kuorevedelld,
Valkeakoskella,
Mouhijdrve115, Kangasalla ja Ypeij:i11e. Harrastuksena
hiihto
taistelee
ajankZiytcistii
perheeni sisd115 jatkuvastl.
Yhd lisddntyvb vapaa-aikakaan
ei tunnu tdssd yhdistysten
luvatussa
naassa riittdvdn
kalkkeen siihen,
mitd haluaisi
harrasja parhaimmat
taa. On syntynyt kilpailu
voittavat
siiniikin.
joukko
MeidZin sukututkljain
tuntuu
yhd kasvavan. Seuramme jdsenmddrdn nettollsdys
viime vuonna o1i 10 henked ja
jdsenten luvun 278:.aan. Luvut
se nostl
eivdt
kerro koko totuutta,
mutta ne osoittavat
kuitenkin
seuramme ia sukututkimuksen suosiota.
Tampereen seudun sukututkimusseuran
toininnan
rungon muodostavat
syys- ja
jolta
kevdtkauden kokousillat,
vuodessa
1.2-14. NAitd tiiydentdviit retket . Viime
ja antoisat
vuoden onnistuneet
natkat
suuntautuivat
Pietarsaaren
seudulle ja
Ruovedelle.
Sukututkimuspdivd on o11ut
oivana alkuna uuden vuoden toirninnalle.
Tiimdkin tilaisuus
osoittaa
sukututkimuksen olevan suosittu
vapaa-ajanharrastus.
Kiireisten
nykyihmisten
nonasti
liian
klredlle
viedyn eldrndnrytmin hetkellisend katkaisijana
tarvitaan
vaihtoehtoja.
Sukututkirnus kuuluu nlihin.
Julkaisutoimintamme
tiiydentdii
omalta
ja edelosaltaan
tiedon
tallentarnlsta
leenkdyttcid.
Orpanaa ilrnestyy 2-4 numeroa vuosittain,
ndin jo vuodesta 1979
ldhtien.
Rinnalleen
se sai melko pian
kahdesti
vuodessa ilmestyvdn
Vuosikirjan.
Lisbksi
tarpeen mukaan painetaan
joista laajin on
erlllisjulkaisusarjoja,
5-osalsena
ilmestynyt
Esipolvitaulujen
kokoelma. Liseiksl tulevat
Sukututkijajulkaisujen
1uette1o, kirjastoluettelot,
sisdl-1ys1uette1ot ja suuresti alkaa vienyt esipolvitaulujen
henkilciluettelo.
3

Seuran jdsenmaksu on 50 mk vuodessa.
koetta
Sen voi maksaa sekd pankklin
rahasja vaikka tiindiinkin
kousiltolna
tuottavat
Painotuotteet
tonhoitajalle.
jonkin verran, mutta kun ne hinnoitelne myiis vievdt.
laan ostoystdviillisesti,
taVarsinkin painosten loput rasittavat
ja siksi ereltd
loutta ja sdilytystiloja
julkaisuja
myydiiiin nyt alennettuun hintaan.
Jalmari Finnen
oli tieto
Ilahduttavaa
siiiitidn rnydntdmdstd apurahasta esipolvipainattahenkiltjhakenisto-osan
taulujen
Tampereen
oleva11e
Paikalla
miseksi.
lausun kiitokseni
kaupungin edustajalle
sukututkimuspiiiville
seuramme puolesta
saanastamne kohdeavustuksesvuosittain
tuki sdilyy edelleenta. Toivottavasti
Luohan se kuvan Tampereen kulttuukin.
vdliosalllstujien
riyst6vdlllsyydestii
ympiiri Suomen. Toiminta-avustus
tyksellii
puolestaan on saamammetuki vuosittaista
Haluaisirnme niihdd
toimintaamme varten.
suhteuttamalla
mutta
suurempana,
sen
tolmintamme varojen mukaan olemme tu1leet juuri ja juuri toimeen. Kaupungille
kokoustilastanrne
myds upeasta
kiitos
ja MAkeld-kabiVanhalla kirjastotalolla
kirjastomme
netin
kaappien
saamisesta
kriyttciiin.
Ndiden sukututkimuspdivien
esitelmdt
ovat vaihdelleet
moninalsina
ensimmdiesiintyneistd
USA:n
sessd tilalsuudessa
Nyborgista ja
silloisesta
suurldhettiliis
nykyhetkeen. Yhteista
hdnen puolisostaan
nii11e kaikille
on o11ut korkea 1aatu.
Uusi p6ytiistandaarimme juhlistaa
ensi
kertaa tilaisuuttamme.
Nlin teette myds
te, arvoista osanottajat.
Ilman teite ei
pdlvrimme olisi
Kiitokseni
onnistunut.
jotka ovat vaikuttanmillekin,
kaikille
neet toiminnallaan
Tampereen seudun suyhdeksdnnen sukututkikututkimusseuran
muspdivdn onnistuniseen.
Tervetuloa.

M

Pr

tu

re

mi
se
Pe
SU

Kar

Kr

krr
23
krr
1:r
si
5ic
son
vas

sol
mo
yks
Y-k
vas
gee

Ger

dos

vhd
va1
rak
toj
son
noi.
pisr
Esir
noal
vat

