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jatkamaan entiseen
pyritiitin
Yhdistyksen
viredtd
toimintaa
tapaan XIV toimintakaudella.
Kokoustoiminta
liihinnti esitelmemuotoisena
Lisiikon edell-eenkin
toiminnan runkona.
si jdrjestetddn
retkiS sekd Tanpereen a1ueel1e ettd kaupaj-natusta jatketaan
Omien julkaisujen
emmaksi.
myiiskin.
pyriteen
Yhteyksiii nuihin
Suomen sukututkimusseuroihi.n
kehittiimiiiin.

lan
ipol-

Lltus-

ja kehittaottamaan

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

rittei--

r kiiy-

Yhdistyksemme
harrastajille
si.a tutkijoita.

steKurssi
lla

Hallitus

lon

Toimihenkiliit

r
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XIV toinintakausi

tarkoituksena
on tarjoEa sukututkimuksen
sekd tietoa ettii mahdollisuuksia
tavata

toi-

puheenjohSyyskokouksessa 17.11.1992 vali.taan hallituksen
jiisentti.
taja ja viisi
hallituksen
He puolestaan valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan,
rahastonhoitajan
ja sihteerin
vuodelle 1993.
Syyskokous valitsee
varatilintarkastajaa

EO-

rinal-

mytiskin kaksi tilintarkastajaa
vuodelle 1993.

ja

kaksi

Julkaisutoimikuntaan
kuuluvat Terttu Honkala, Olavi Kallionj.emi, Vilho Puro ja Matti Koittola.
Toimikunta kokoaa,
ja painattaa yhdistykserure omat painopuhtaaksikirjoittaa
tuotteet.
Toimikuntaa voidaan tdydentSS tarpeen mukaan.

i uue myiis
I yh-

Julkaisujemme

avusLla

myynnistii

huolehtii

edelleen

Milja

Piepponen.

Tiettyinii
merkkipdivi.ne lehetettdvien
sesta huolehtii
Rakel Kivinaa.

adressien

Lainaust.oiminnasta,
valokuvakokoelmasta
MZikinen.

ja arkistosta
sekd
Jiiminki ja Leila

kirjastonhoidosta
huolehtivat
Seija

postituk-

Kokoukset
Hallituksen
kokouksia
kiiisesti
niitii
lienee

I

pidetSdn tarpeen mukaan.
vtihint?idnkin viisi.

Yhdistyksen
kokouksia varten on saatu ainakin
1e ti.1at Vanhan kirjastotalon
salista
2O2 ja
toivotaan
saatavaksi. sama sa1i.
Vuoden 1993
olemaan yhteensd noin 1.2 kokousta, jotka ovat
syksyn kuluessa.
Kesdllii ei o1e toimintaa ja
on kuukauden pituinen
talviloura.

Todennd-

kevdtkaudelsyyskaudelle
kuluessa tulee
kev?i2inja
kevZi611d

Yhdistys kokoontuu joka tolnen viikko parittomien
jen tiistai-iltaisin
ke11o 18.15-19.45.

viikko-

Sukututkinuspiiiv?i lauantaina 16.01.1993 aloittaa
toirnintakauden.
Piiivd jiirjesteteen
Sampolan koulun tiloissa
ke11o
10.30-16.00.
Pdivd sisd1t66 kolme esitelmiiii,
ndyttelyn
ja myyntiii.
Mukaan kutsutaan sukututkijoita
kaikkialta
Suomesta.
Jdsenille

ldhetetSSn

kokouskutsut

kahdesti

vuodessa: joulu-

kuun lopussa ja
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e1o-syyskuun vaihteessa.

Retket
Toimintakaudella

tehdddn

ainakin

kaksi

retkeii.

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

retkj.ii on toivottu
Mornoonikirkkoon..ja

Yh

kirTampereen Yliopiston
Kansanperinteen Laitokselle.

Jiisenmddrd
Jiisenmiiiirbn odotetaan
20:llii
henkiliillii.

nousevan vuoden 1993 kuluessa

Toimintakauden
alussa
jotka eivdt.
henkiliit,
teen vuoteen.

jdsenrekisterj.std
poistetaan
ole maksaneet jiisenmaksuaan

noin

ne
kah-

Te

Julkaisut
Orpana-lehte?i julkaistaan
kaksi numeroa (Keviit-Orpana
ja Syys-Orpana).
etenkin
Lehteen toivotaan kirjoituksia
jiiseniltii
ja miiyskin valokuvia
sekii piirroksia.
julkaistaan
Vuoden 1.992 Vuosi-kirja
kahdessa osassa toj.Vuosikirjan
sisiiltijnd
ovat kokousesimintakauden aikana.
vuosikertomus ja jdsenluettetelmdt, toimintasuunni.Lelma,
1o.
ilmestyy erilaisia
Yhdistyksen erillisjulkaisusarjassa
painotuotteita
tarpeen mukaan.
sukututkimukseen liittyviii
Muu toiminta

Se jiirJdsenten yhteinen j-llanvietto
on suunnitteilla.
jestetteneen
ja ohjelman merkeissii mydherunin
ruokailun
paikassa.
Tarkoituksena
on tutustuttaa
ilmoitettavassa
jdseniii entiste
paremmin toisiinsa.
Yhdistyksen omistamj.a lehtie
kokouksi-a Miikeliin kabinetissa
kelIo 17.00-18.15.
Sarnoin yhdistyksen
kokouksia.

ja kirjoja
Vanhalla

omia painotuotteita

yhdistys
Miikel2in kabinetissa
pia k6ytettiiviss?i?jn.

voi lainata
kirjastotalolla

voi

saa edelleen

ennen

ostaa ennen

pitee

neljd

kaap-

lukulaiYhdistykselld
on Vidiolog merkkinen mikrofilnien
lukulaite'
te ja Canon merkkinen mikrokorttien
iiiioita
senet voivat lainata.
Yhdistyksen
kiiytdssd.

kopiokone ja

kirjoituskone

ovat sihteerin

Hankinnat
edelleen hankkinaan sukutullaan
Jesenten lai-nattavaksi
Toivomukset otetaan
tutkinuskirjallisuutta
ia lehtia.
rajalli.mukaan. Tosin tilojen
huomioon mahdollisuuksien
kaapeissa pakottaa hiernan rajaamaan
suus l'lakeldn kabinetin
hankintoj a.
Lehdistd

seurallemme

saapuvat

Genos, Sukuviesti,

Esivan-

Y

r
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hemmat,0u1unsukututkija, Sukuset, Historiallinen Aikakauskirja,
Sukutieto,
Helsingfors

Vasa Sliikt- och Bygdeforskare rf:n Medlemsblad,
ja
Suomen Historiallisen
seuran jiisenlehti
Sldktforskaren.
Sl?iktforskare
r.f. :n lehti

Yhteistoininta
Yhdistys
Historian
rassa ja

on edelleen jdsenend Suomen Sukututkinusseurassa,
SeuYst?jviiin lii.tossa,
Suomen Historiallisessa
ry:ssd.
Sukutiet.oteknj-ikka

Yhteyksiii
Suomen muihin paikallisiin
pidetddn y11ii mahdollisinunan paljon.
[e.

sukututkimusseuroihin

Yhdistyksen
edusEajia pyrit6iin
saamaan mukaan Suomen Sukukeviidlld
1993.
Sukututkimusopintopliiville
tutklmusseuran
PieksiiniielLii.
SaPdiviit jiirjestetiiiin
todenniikijisesti
moin Lahden Seudun Sukututkijat
ry:n Sukututkimuspdiviille
syksyl16 1993 liihetetteneen
edustus.

Talous
Jiisenmaksun suuruus

lienee

entinen

e1i

50,-

Tampereen kaulungin
kulttuurilautakunnalta
deavustusta
Sukututkimuspiiivdii
varten ja
tusta muuhun yhdistyksen toimintaan.

nrk vuodessa.

anotaan kohtoiminta-avus--

Menoja aiheutuu etenkin painatus- ja monistuskuluista,
palkki.oista,
posti- ja puhelinkuluisesitelmditsijtiiden
kuluista.
ta ja retkist6
sekii muista toininnan
Yhdistyksen onaisuuden palo-, murto- ja vesivahinkovakuutusta jatketaan
edelleen Vakuutusyhtiii Turvassa.
Yhteenvetoa
Vaikuttaa
si1t5,
harrastuksena
innostaa
ettd sukututkimus
jatkuvasti
uusia jdseniS mukaan yhdistyksemme toimintaan.
Kasvava jiisenkuntamme asettaa mei11e yhii enenevid laadulja sisd11ij1l-isiii
joihin
lisia
haasteita,
meiddn on kyettSv?i vastaamaan.
Yhdi.stykseltd
kokonaan puuttunut
on tiih6n asti miltei
ja hallitus
pyrkiikin
oma sukututkinuslornakkeisto
sitii
kehittelemaiin
Onat lonakkeet
Pekka Nuottajiirven
avulla.
helpottavat
etenkin al-oittelevan
tutkijan
aineiston ja
arkiston
kokoarnista ja jdrjestdnistii.

rP-

Pyrkimyksendmme on toimia avoimest,i ja aktiivisesti.
Toija liihiympiivornrnepystyviimme tarjoamaan Tamperelaisille
ja
ri.stijssd asuville
mielenkiintoi.sen
harrastustoiminnan
elSvijitt?inijdn
samalla kaupunkimme kulttuurij
drj estiij en
kenttee.

Tampereella

06.L1

Tampereen seudun
Hallitus

.t992
sukututkimusseurar.y.
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