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Tampereen seudun Sukututkirnusseyran sujo perin*
kututkinusp?iivistd
on tuflut
teinen tamperelainen kulttuuritapahtuma,
sl1le
tenaen kokoonnumme jo kymmenennen
kerran. Olemrnen6111?i priivillei
tavanneet
ystdvidmme,
saman asian
harrastajia,
n i i n T a m p e r e eI t a k u i n k a u e m p a a ki n .
puitteet
Kokouksernme ulkoiset
ovat
samanlalset kuin ennenkin. Sisiiiintulija
kohtaa aulatilojen
annin. Esi11d olevat
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Lisdksi on mahdollisuus
omia neiytteitd.
ja
tutustua
harrastukseen liiLLyvddn
Tolvon
sitd
sivuavaan kirjallisuuteen.
vuorovaikutusta
neyttelyn jdrvilkasta
jestdjlen
sekd kaikkien
osanottajien
kesken.
Me
luomme keskusteluillenne
jotka samalla osoittavat
puitteet,
osan
Tampereen seudun sukututkimusseuran
toiminnasta.
Yksi kaikkein vanhinpia sukututkimuksia, mitd tiedetddn,
on jokaisen kotona
olevassa Pyhdssd Raamatussa. Matteuksen
evankeliumin alussa on kirjoitettu
isdsAabratd poikaan 42 sukupolven selvitys
hamista Jeesuksen isddn Joosefiin
noin
I 000 vuoden ajal ta.
Siite
eteenpdin
rneilld
itsekullakin
lienee
epdselvdnd
lukuisia sukupolvia, kunnes 100-200 viirneistd vuotta alkaa taas o1la se1vi11ii.
Paljon on vield
Raamatun
selvitettdvdd
Jatkakaamme
tutklrnukseen
verrattuna.
siis aineistomme ja tietojemme kartuttanista tessekin tilaisuudessa.
Uusia asioita tulee esi11e eri aloil1a. Meille tletosuoja
toi mukanaan uutjoutuu niettlnedn,
mikd
ta. Sukututkija
on 1uva111sta, mikZi ei. Sukulaiset ovat
ja odotinnolla
mukana antaen tletoja
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Kukaan el
halua
sua.
joillakin
tarvetta
u1kopuo11si11a olisi
puuttua
alkaansaannokseen ja miksi payms. suojelemiseksi
hantekijZiin
tehdyn
lain
epdkohdat haittaavat
muiden hyvid
harrastuksia.

Taloudellinen
lama uhkaa kaikkea toisuplstumintaa. Kirjastojen
aukioloajat
nevat. Osa niistd
aiotaan jopa sulkea.
Sukututkijat
rnuiden kirjastopalveluja
kdyttdvien
mukana seuraavat huolestuneiVano, etteivdt
uhkakuvat toteutuisi.
paa-aika on 1is:idntynyt muutenkin. TycitVastatijmyys on site
vield
lisdnnyt.
lddkkeenrj hyviri
harrastuksia
teytyisi
nyt lisdtij
eikii vdhentdd. Virastojen,
ja muiden laitosten
arkistojen
aukioloalkojen supistukset nykyisista
suppeista
ja hankalista,
varsinkin
tycissiikeiyvien
osalta
tulisi
estee tai
saada vanhempi
ja niiden aukioloaineisto kirjastoihin
jos
purun,
aikojen
vain
nahtuisivat.
Kirjastohankinnat
sukututkijalle
ovat
yhrii rarkeirii
kuin jollekin
muu11e ryhmdl1e ornansa. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen niukkuuskin
on parernpi kuin
vain jonkin
osa-alueen suosiminen. Tarve rnikrofilmeihin,
niiden lukulalte
tiiydennykslin, alan kirjallisuuteen
on suuHarrastajien
lukuniidrii kasvaa vuosi
ri.
vuodelta. Jo nyt paipaisimme tdydennyskirjastohenki16t:i. Parhain kiitokseni
yhteistoiminnaskunnalle tdhdnastlsesta
ta yhdistyksemme kanssa.
Keitd sukututkijat
sitten
ovat? Vastauksena kdytiin seuramme tekemdd tutkimusta omasta jdsenistijstiidn.
Siitii se1vidd,
etta 291 jdsenestd naisia
on 164
ja miehid 127.
Ikzijakaantuma on seuraava:
ennen v. 1911 syntyneltd 4,
l9l2-2\ 44,
7922-31 99,
1932-47 53,
1942-5L 46 ja
nuorempia 23.
ja vanhin BBNuorin on 26-vuotias
vuotias.
Seuramme toiminta
tulee edelleen jatkurnaan vakaana ja vilkkaana.
Lopuksi toivotan
tervetulleikteidiit
onsi tilaisuuteemme ja toivon kaikille
sukututkimuspiiivdd.
nistunutta

