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Tervetuloa ndi11e seuramme jdrjestdmille
yhdensilletoista
sukututkimuspiiiville.
tddllii
Perinteisesti
ndmd on jiirjestetty
1983,
vain
kerran
Sarnpolan tiloissa,
Varalassa.
1985
rnuualla,
ne
olivat
sukututkisamassa paikassa jiirjestetyt
muksen opintopiiivdt
Suornen sukututkimusjiittiviit
sukututkiseuran isiinncjimlnii,
muspiiiviirnme kokonaan vdliin.
Sampolan
niimli ovat taten kyrnmenentilaisuuksista
jolsta
rninulla
net,
on o11ut kunnia
avata viidet.
TampeSarnpolasta ldhtevdt
vahvasti
reen seudun sukututkirnusseuran juuret.
puitNdissii tiloissa,
tydviienopiston
jdsenistcidmme
on
tei-ssa,
suuri
osa
ennakkoharrastuksensa
opetuksellisen
olivat
seuramme
annin saanut, Opettajina
jdsenet,
jotka
rnuiden
innostuneiden
perustivat
harrastajien
kanssa
alan
tdtd
erlkolsemmin
seuramme. Emme juhli
vaan etenenme
14:sta
toinintavuotta,
Tullessanne
kaava1la.
tutuksikdyneellii
pdivien osallisslsddn kirjoittauduitte
jiksi,
teite
nimi vihossa ei velvoita
jiirjestdjille,
mihinkddn, mutta meille
Miktili
on
oma merkityksensd.
si115
jei
epiihuorniossa pois,
se joltakulta
korjannette asian.
seuramme kokouksetSampolan tiloissa
kin jatkuivat
aina vuoden 1984 syksyyn.
Uudeksi kokoustilaksi
saimme Tamrnelan
matka kohti kaupungin
koulun auditorion,
Kesti
neljd
keskustaa
o1i
alkanut.
tilat
vuotta,
kun Vanhan kirjastotalon
eri
annettlin
anomusten perusteella
jdrjestdjen
01i
siini
kdytettdvdksi.
neuvottelujakin,
vdlissii
toki
useita
nutta syksylld
1988 alkoivat
kokoukset
nykyisessd palkassa.
Seuran arvokkaaksi
paisuva kirjastokin
pddsi pois sihteerj,n
kotoa tilaa
viemdstd, onni o11 tilankdytiin
suhteen
ennenaikainen,
si11d
nyt ovat tilat
kirjaston
kaapeissakin
ja
rnelko tdydet
sihteerin
koti
muun
mappiaineiston
va1lassa.
Seura ottaa

kaikeskiltoksella
vastaan lahjoltuksia
hankkita sukututkimukseen liittyviistii,
vdhien varojensa puitteissa
en itsekin
jdsenistcinsd
lisdaineistoa
kdyttcicin,
joten
karnmok€ilk€i:i silti
ahtauttakaan
suko. Tampereen seudun sukututkimusseuliittyran ohjelmaan on vakiintuneesti
nyt ndkyminen mybs oman alueensa ulkopuo1e11a, retket
ovat massatapahtumina
suurimpia, mennyt vuosi toi seurallekin
uutta, olivat ensimrndiset valtal<unnal1iset sukumessut, rakkaassa ki.istakaupungissamme Turussa. Tapahtuma o1i ajoitettu valtakunnan 75-vuotisjuhlan
osaksi.
jdsenet
Pienempinii
ryhrninii
seuranme
ottavat
osaa, mitd moninaisempiin alan
yrnpziri Suomea.
tilalsuuksiin
Lanasta puhuin jo viime vuonna tiilt5
paikalta,
se on vain syventynyt,
eikZi
joko
kukaan
tunnu
tietdvdn,
olenme
aallonpohjassa. Peloistani osa on toteujopa opintolukusatunut,
kirjastojen,
linkin kdyttdaikaa on supistettu,
palvelujen
maksullistamisenpeikko
on veiijymiissd jokaista
vleld
maksutonta kansalaistottumukseksi
vapaa-ajankdynyttd
keiytcin osastamme. Samalla yhteiskunnan
tukl
on minimoitunassa
kokonaan
tai
poistumassa,
yhe useammalta harrastustoimintamuodolta.
0lisipa
Tampereella
piieitteijie varojenjaon
viisaita
tasapuoliseksi
suorittaniseksi.
Positiivisiakin
ajatuksia
lama tuo
mieleeni.
Liekct naagisen 300:n jiisenen
i:ajan rikkoutuminen ollut kilnni
lisddntyvdn tybttcinyyden
luomasta vapaa-ajan
kdytiin
uustarpeesta.
Osallistuminen
kokouksiinkin
on
selvdsti
noussut.
Oma1ta osaltaan
lamantorjuntaan
vaikuttaa rnaksujen jiiiidytys.
Samoin on kiiynyt
seurarnmekin jdsenmaksuille.
Ltjytij j€i, uusia liiytij jri, siinei as j-at
mitkii
saavat
monet ilahtumaan.
niin
sukututkijankin.
Tapaus, mikzi rnonesta
muusta tuntuu
sangen vehdpetijlselta,
asettaen lciytdjdnsii sitii toisille
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Valtlonarkistossa
Militariasiiilytetiiiin
kokoelmaa, johon kuuluu Ruotsin va11an
joukko-osastojen
aikaisten
suomalalsten
1600Militaria
I kdsittdd
asiakirjoja.
perdlsin
luvulta
olevat
asiakirjat,
Militaria
II ruotujakoisten
rykrnenttien
vuoteen
1700-1uvun alusta
asiakirjat
vdrvdttyjen
ryk1809 ja Militaria
III
menttien asiakirat
1700-luvu1ta vuoteen
1810. Sukututkijoille
tdrkeimpiii ndistli
asiakirjoista
ovat rykmenttien ru11at,
joihin
on luetteloitu
sekd pddllystd,
Militariaalioddllvstd'
ettd miehlstii.
kokbelman lisdksi
joukkosuomalaisten
osastojen rullia
on Ruotsln sota-arklstossa ja ainakin
Turun naakunta-arkis-
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jopa
tdessdiin,
hieman
kummeksiturr,
tai
hairahtaneen
tuntuiseksi.
01kaa
ja
tyytyvdisiii
silti
nautt-ikaa, mirii
monet
nautittavissa
on. Sanon tekevdt
vaikkeivat
vuorollaan,
arvostelijanne
huomaakaan. Minulla
itse
aina
sitii
vuosi,
on o11ut tydni suhteen kiireinen
ldytcijei
tutkimustyd
etenee verkalleen,
on tu11ut muutania. Koko harrastukseni
yr ittdnyt
yhdi stdZi isdni
ajan
olen
esivanhempain kahta katkennutta ketjunosaa toisiinsa
enkd o1e viel2ikiiSn onnistunut. Tloni o1i silti
suuri havaitessamolempiin,
ni lasteni
kuuluvan niihin
ndin o1i keiynyt kdytteimdllii apuna vairnoni esivanhernpia. Tutkiminen on aikaaviepae ja vain ornat arkistolciydbt
tuntuvat

Niinhdn
saa
monesta
hyvdksytyiltd.
silloin
on varmin asioiol1akin, silld
olko
Alkaa sltti
den oikeelllsuudesta.
kaikkea kdslinne
lukematta ja tutkimatta
ainesitoja.
tekemid
saamaanne toisten
Ostama11a niitd
tuette arvokasta tydtii'
jo
tutkittuja
liiytdmdlld
valrniiksi
rahamme
riinsyjd
saanme sijoittamarnne
Auttakaamme
takaisin.
nonlnverroin
tolsiarnme myds muissa rnuodoissa. Yhtelsjatkuu
muiden
seuramne ja
toiminta
jdrjestcijen
vdlil1ai vilkkaana.
tei1le
Lopuksl parhaimmat klitokseni
jotka
jokaiselle,
tdmiin
edesautoitte
aikaansaamisessa ja toteutilaisuuden
tuksessa. KIITOS JA TERVETULOA!
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