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Toimihenkiliit

Kokoukset

Yhdistyksen viredtd toimintaa pyritiitin jatkamaan entiseen
tapaan XIV toimintakaudella. Kokoustoiminta liihinnti esi-
telmemuotoisena on edell-eenkin toiminnan runkona. Lisiik-
si jdr jestetddn retkiS sekd Tanpereen a1ueel1e ettd kau-
emmaksi. Omien julkaisujen paj-natusta jatketaan myiiskin.
Yhteyksiii nuihin Suomen sukututkimusseuroihi.n pyriteen
kehittiimiiiin.

Jdsentemme toiveet toinj.nnan suunnittelemisessa ja kehitta-
mj-sessd ovat erittein tiirkeitii ja ne pyritddn ottamaan
huomioon nahdollisuuksien mukaan.

Yhdistyksemme tarkoituksena on tarjoEa sukututkimuksen
harrastaj i l le sekd t ietoa ett i i  mahdoll isuuksia tavata toi-
si .a tutki joi ta.

Syyskokouksessa 17.11.1992 val i . taan hal l i tuksen puheenjoh-
taja ja vi isi  hal l i tuksen j i isentt i .  He puolestaan val i t-
sevat keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan
ja sihteerin vuodelle 1993.

Syyskokous val i tsee mytiskin kaksi t i l intarkastajaa ja kaksi
varati l intarkastajaa vuodelle 1993.

Julkaisutoimikuntaan kuuluvat Terttu Honkala, Olavi Kal l io-
nj.emi, Vi lho Puro ja Matt i  Koittola. Toimikunta kokoaa,
puhtaaksikir joi t taa ja painattaa yhdistykserure omat paino-
tuotteet. Toimikuntaa voidaan tdydentSS tarpeen mukaan.

Julkaisujemme myynnistii huolehtii edelleen Milja Piepponen.

Tiettyini i  merkkipdivi.ne lehetettdvien adressien posti tuk-
sesta huolehti i  Rakel Kivinaa.

Lainaust.oiminnasta, kir jastonhoidosta ja arkistosta sekd
valokuvakokoelmasta huolehtivat Sei ja Ji iminki ja Lei la
MZikinen.

Hallituksen kokouksia pidetSdn tarpeen mukaan. Todennd-
ki i isesti  ni i t i i  l ienee vt ihint?idnkin vi isi .

Yhdistyksen kokouksia varten on saatu ainakin kevdtkaudel-
1e ti.1at Vanhan kirjastotalon salista 2O2 ja syyskaudelle
toivotaan saatavaksi. sama sa1i. Vuoden 1993 kuluessa tulee
olemaan yhteensd noin 1.2 kokousta, jotka ovat kev?i2in ja
syksyn kuluessa. Kesdll i i  ei  o1e toimintaa ja kevZi611d
on kuukauden pituinen talvi loura.

Yhdistys kokoontuu joka tolnen vi ikko parit tomien vi ikko-
jen  t i i s ta i - i l ta is in  ke11o 18 .15-19.45 .

Sukututkinuspi i iv?i lauantaina 16.01.1993 aloit taa toirninta-
kauden. Pi i ivd j i i r jesteteen Sampolan koulun t i loissa ke11o
10.30-16.00. Pdivd sisd1t66 kolme esitelmii i i ,  ndyttelyn
ja myynti i i .  Mukaan kutsutaan sukututki joi ta kaikkialta
Suomesta.

Jdsenil le ldhetetSSn kokouskutsut kahdesti  vuodessa: joulu-
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kuun lopussa ja e1o-syyskuun vaihteessa. 
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Toimintakaudella tehdddn ainakin kaksi retkeii.

Kevdtretken kohteeksi on ehdotettu Ruotsin Ramseled, jossa
si jaitsee SVAR (Svensk arkivinformation). Retken kesto
lienisi noin kol-me piiiviiii. Syysretki on piiivdn pituinen
opintomatka. Ehdotettuja kohteita ovat Jyvi iskyl?in seutu
ja Hauhon Lautsia, jossa voisi tavata Hauhon hauskimman
miehen !

Paikallisia retkj.ii on toivottu Tampereen Yliopiston kir-
jastoon ja Mornoonikirkkoon.. ja Kansanperinteen Laitoksel le.

Jiisenmiiiirbn odotetaan nousevan vuoden 1993 kuluessa noin
20:l l i i  henki l i i l l i i .

Toimintakauden alussa poistetaan jdsenrekisterj.std ne
henkiliit, jotka eivdt. ole maksaneet jiisenmaksuaan kah-
teen vuoteen.

Orpana-lehte?i julkaistaan kaksi numeroa (Keviit-Orpana
ja Syys-Orpana). Lehteen toivotaan kir joi tuksia etenkin
jiiseniltii ja miiyskin valokuvia sekii piirroksia.

Vuoden 1.992 Vuosi-kirja julkaistaan kahdessa osassa toj.-
mintakauden aikana. Vuosikirjan sisiiltijnd ovat kokousesi-
telmdt, toimintasuunni.Lelma, vuosikertomus ja jdsenluette-

1 o .

Yhdistyksen eri l l is julkaisusarjassa i lmestyy eri laisia
sukututkimukseen l i i t tyvi i i  painotuotteita tarpeen mukaan.

Jdsenten yhteinen j- l lanvietto on suunnittei l la. Se j i i r-
jestetteneen ruokailun ja ohjelman merkeissii mydherunin
ilmoitettavassa paikassa. Tarkoituksena on tutustuttaa
jdsenii i  entiste paremmin toisi insa.

Yhdistyksen omistamj.a lehtie ja kir joja voi lainata ennen
kokouksi-a Miikeliin kabinetissa Vanhalla kirjastotalolla
k e l I o  1 7 . 0 0 - 1 8 . 1 5 .

Sarnoin yhdistyksen omia painotuotteita voi ostaa ennen
kokouksia.

Miikel2in kabinetissa yhdistys saa edelleen pitee nel jd kaap-
pia k6ytett i iv iss?i?jn.

Yhdistyksel ld on Vidiolog merkkinen mikrof i lnien lukulai-
te ja Canon merkkinen mikrokortt ien lukulaite'  ioi ta i i i -
senet voivat lainata.

Yhdistyksen kopiokone ja kir joi tuskone ovat sihteerin
ki iytdssd.

Jesenten lai-nattavaksi tullaan edelleen hankkinaan suku-
tutkinuskir jal l isuutta ia lehtia. Toivomukset otetaan
huomioon mahdoll isuuksien mukaan. Tosin t i lojen rajal l i . -
suus l'lakeldn kabinetin kaapeissa pakottaa hiernan rajaamaan
hankintoj a.

Lehdistd seurallemme saapuvat Genos, Sukuviesti, Esivan-
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hemmat, 0u1un sukututkija, Sukuset, Historiallinen Aika-
kauskir ja, Vasa Sli ikt- och Bygdeforskare rf :n Medlemsblad,
Sukutieto, Suomen Historial l isen seuran j i isenlehti  ja
Helsingfors Sl?iktforskare r. f .  :n lehti  Sldktforskaren.

Yhdistys on edelleen jdsenend Suomen Sukututkinusseurassa,
Historian Yst?jvi i in l i i . tossa, Suomen Historial l isessa Seu-
rassa ja Sukutiet.oteknj- ikka ry:ssd.

Yhteyksiii Suomen muihin paikallisiin sukututkimusseuroihin
pidetddn y11i i  mahdoll isinunan pal jon.

Yhdistyksen edusEajia pyrit6iin saamaan mukaan Suomen Suku-
tutklmusseuran Sukututkimusopintopliiville keviidlld 1993.
Pdiviit jiirjestetiiiin todenniikijisesti PieksiiniielLii. Sa-
moin Lahden Seudun Sukututkijat ry:n Sukututkimuspdiviille
syksyl16 1993 l i ihetetteneen edustus.

Jiisenmaksun suuruus lienee entinen e1i 50,- nrk vuodessa.

Tampereen kaulungin kulttuurilautakunnalta anotaan koh-
deavustusta Sukututkimuspiiivdii varten ja toiminta-avus--
tusta muuhun yhdistyksen toimintaan.

Menoja aiheutuu etenkin painatus- ja monistuskuluista,
esitelmditsi j t i iden palkki.oista, posti-  ja puhelinkuluis-
ta ja retkist6 sekii muista toininnan kuluista.

Yhdistyksen onaisuuden palo-, murto- ja vesivahinkovakuu-
tusta jatketaan edelleen Vakuutusyhti i i  Turvassa.

Vaikuttaa si1t5, ettd sukututkimus harrastuksena innostaa
jatkuvasti  uusia jdseniS mukaan yhdistyksemme toimintaan.
Kasvava jiisenkuntamme asettaa mei11e yhii enenevid laadul-
l is ia ja sisd11ij1l- isi i i  haasteita, joihin meiddn on kyettS-
v?i vastaamaan.

Yhdi.stykseltd on tiih6n asti miltei kokonaan puuttunut
oma sukututkinuslornakkeisto ja hallitus pyrkiikin sitii
kehittelemaiin Pekka Nuottajiirven avulla. Onat lonakkeet
helpottavat etenkin al-oit televan tutki jan aineiston ja
arkiston kokoarnista ja jdr jestdnist i i .

Pyrkimyksendmme on toimia avoimest, i  ja akt i ivisesti .  Toi-
vornrne pystyviimme tarjoamaan Tamperelaisille ja liihiympii-
r i .st i jssd asuvi l le mielenki intoi.sen harrastustoiminnan ja
elSvijitt?inijdn samalla kaupunkimme kulttuurij drj estiij en
kenttee.

Tampereel la 06.L1

Tampereen seudun
Hall i tus
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