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xv toirinrakausi

Yhdistyksemme tavoltteena
on XV toirnintakaudellaan
tarjota jdsenille
ja aktiivista
mahdollisimman monipuolista
toimi-ntaa.
Pyrkimys on saada kokouksiin mielenkiintoijdrjestdd
sia esitelmid,
ja antoisia
monipuolisia
retkie
sekd hankkia jiisenren kdyttiiiin
alan lehti.ti ja kirjallisuutta.
jatketaan
Omaa julkaisutoimintaa
edelleenkin.

ita

Yhteyksid Suomen muihin vastaaviin
yll?i tarpeen mukaan ja yhteistycitd

o,
1ts-

yhdi_styksiin
kehitetddn.

pidetddn

Uusia toimintatapoja
kehitellddn
etenkin jdsenten
tusten pohjalta
unohtamatta kuitenkaan perinteitd.

ehdo-

Hallitus
Vuoden 1994 hallituksen
puheenjohtajan valitsee
syyskokous samoi-n kuin myiis hallituksen
jtisentd.
viisi
Hal1itus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan,
sihteerin
ja rahastonhoitajan.
Toimihenkiliit
Syyskokous valitsee
kaksi
kaksj- varatilintarkastajaa

aiv1an

tilintarkastajaa
vuodeksi 1994.

ja

hei11e

Julkaisutoirnikuntaan
kuuluvat Terttu Honkala, Milja Piepponen, Vilho Puro, l4atti Koittola
ja Olavi Kallioniemi.
Toi-mikunta hoitaa julkai-sujemme kokoamisen, puhtaaksija painatuksen.
kirjoituksen
Toimikuntaa voidaan tarpeen
mukaan tdydentdd.

n
is)n

Julkaisujen

myynnistd

huolehtii

Merkklpdivind
liihetettiivien
Rakel Kivimaa.
Lainaustoiminnasta,
valokuvakokoelmasta
M?ikinen.

Milja

Piepponen.

adressien

postituksen

kirjastonhoidosta,
arkistosta
pitavet huolta Seija Jdminki

hoitaa

ja
ja Leila

Kokoukset
Toimintakaudella
hallitus
kokoontuu tarpeen
Kokouksia on t.odenndkdisesti noi.n viisi.

mukaan.

Sukututkimuspdivii on Sampolan koulun tiloissa
15.01.1994.
Pdi.viidn sisiiltyy
ja myynrie.
kolme esi,telmdii, niiyttely
Tilaisuus
on kaikille
sukututkimuksesta
kiinnostuneille
avoin ja maksuton.
Suomen muita sukututk.ijoita
kutsutaan
mytiskin mukaan entiseen tapaan.
Yhdistyksen kokoukset pidetiidn kevddl1d entiseen tapaan
Vanhalla kirjastotalolla,
Keskustori 4.
Syyskauden tilaisuudet
toivotaan saatavan jarjestettyd
samassa salissa.
Kokouksia lienee kaikkiaan noin 12 kappaletta.
Kesdlld
ei ole toimintaa.
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Yhdistys kokoontuu joka toinen viikko parittomien viikkojen tiistai-iltaisin
ke1lo 18.15-19.45. Jdsenkirjeer
ldhetetiiiin kahdesti vuodessa.
Keviitkautta koskeva kirje
tulee joulu-tammikuun
vaihteessa ja syyskauden kirje
e1o-syyskuussa.
Retket
Retkj-ii tehdiiiin sekii paikallisesti

ertd

kauemmaksi.

Paikallisten
retkien kohteiksi
on ehdotettu Tampereen
Yliopiston
kirjastoa,
Mormoonikirkkoa ja Tampereen
alueen museoita sekii kdyntejii naapurikuntien
historiallisissa
kohteissa.
Kaksipdivdisen
kevdtretken kohteeksi on ehdotettu Ahvenanmaata.
Syksylld tehdddn yksipziivdinen retki- hieman
liihemm?iksi.
Jiisenmiiiirii
Jdsenmiiiird lienee edelleen
tulee ehkii noin 20.

nousussa.

Uusia jiiseniZi

Jiisenrekisteristii
poistetaan vuoden alussa sellaiset
joiden jdsenrnaksu on jddnyt maksamatta edelhenkilijt,
lisenii toimintakautena.
Julkaisut
Orpana-lehteti julkaistaan
kaksi numeroa vuonna 1994.
Lehdessii julkaistaan
jiisenten
mie1e1l5iin erityisesti
omia kirjoi.tuksia,
valokuvia ja piirroksia.
VuosikJ-rjoista ilmestyvdt vuoden 1993 vuosikirja
ja
rnahdollisesti
vuoden 1994 vuosikirjan
ensimmliinen

Erilli.sjulkaisusarjassa
ilmestyy tarpeen nukaan muita
sukututkimukseen liittyvid
painotuottei-ta.
Muu toiminta
jerjesteteAn
Laskiaistiistaina
yhteinen illanvietto,
jossa on kevyempSS ohjelmaa ja ruokailu
sekd mukavaa
yhdessiioloa seurustelun merkeissd.
ja yhdistyksen ornistamia lehtie
Omia painotuotteitamme
sekd kirjoja
seilytetaein Mdkeldn kabinetissa
Vanhalla
kirjastotalolla,
Myynti ja lainaus tapahtuu ennen kokouksia kello 17.00-18.15.
Yhdistyksen omistama Vidiolog mikrofilmien
ja Canon merkkinen mikrokorttien
lukulaite
ten lalnattavissa.

lukulaite
ovat jdsen-

Yhdistykselld
ja perhekortteja
on omia henkilijseka
esivanhempien tauluja kahta eri kokoa.
Niirnii ovat mycis
jbsenten ostettavissa
kokouksien yhteydess6.
Hankinnat
Taloudellisten
mahdollisuuksien puitteissa
tullaan
hankkimaan jiisenten kiiyttciiin sukututkimuskirjalllsuutta ja alan lehtia.
Lehdistii
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tulevat

Genos, Sukuviesti,

Esivan-

(4

)
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likko)t
cj-rj e

hemmat, Oulun sukututkija,
Historiallinen
Aikakauskirja,
Sukuset, Vasa Sldkt- och Bygdeforskare rf:n Medlemsblad,
ja
Sukutieto,
Suomen Historiallisen
Seuran jiisenlehti
Helslngfors
Sldktforskare
r.f . :n lehti
Sldktforskaren.
LisEiksi saatamme lahjoituksena
saada muiden seurojen
lehrie.

Talous
Yhdistyksen
taloudelliset
niikymdt tulevat
vuonna 1994
muuttumaan.
Yhdistyksen
kdyttdm?istii kokoustilasta
ryhdytiiSn perirn5dn vuokraa.
Tampereen kaupungilta
saatavat
pi-enenemiidn. Lisdksi
avustukset
uusi
tulevat
ilmeisesti
jiirjestelma
liikevaihtovero
saattaa aiheuttaa yhdistykPostimaksut saattavat
selle odottanattomiakin
menoeriii.
nousta samoin kuin myds painatus- ja monj-stuskulut.

MlaN

Kaikesta
dellisen

huolimatta
tasapainon

pyrimme takaamaan yhdistyksen
rnahdollisimman hyvin.

Tampereen kaupungin kulttuurilautakunnalta
avustusta
Sukututkimuspiii,vdti
varten ja
ta muuhun yhdistyksen toimintaan.

r1-

talou-

anotaan kohdetoiminta-avustus-

Yhdistyksen omia tulonlShteitii
ovat jdsenmaksut ja Julkaisuista
sekii muista painotuotteista
saatavat myyntitulot.
Yhdistyksen omaisuuden palo-,
tusta jatketaan edelleen.

murto-

ja

vesivahinkovakuu-

Yhteistoi-minta
Yhdistys jatkaa jiisenyyttdiin
Historian
Ystiivdin Liitossa,
Seurassa ja Sukutietotekniikka

Suomen Sukututkimusseurassa,
Suomen Hj-storiallisessa
ry:ssii.
pidetiidn

Yhteyksiii Suomen muihin sukututkimusseuroihin
yl1d rnahdollisimman paljon.

Yhdistyksen edustus pyritdiin saamaan Suomen SukututkirnusHdmeenlinnaan 12.-13.03.
seuran Sukututkimusopintopiiiville
1994 ja Lahden Seudun Sukututkijat
ry:n sukututkimuspiiiviille Lahteen lokakuussa 1994. Lisiiksi pyritden olemaan
nukana muissa vuoden aikana tietoon tulevissa
sukututkimustapahtumissa.

i.e
a
oko-

ja
Tampereen kaupungin kulttuuritoimistoon
jastoon pidetiidn yhteytte
tarpeen mukaan.

kaupunginkir-

Yhteenvetoa

)s

Yhteiskunnallamme
henkisesti
vaikea
niikyvissd.

ettd
on edessd sekd taloudellisesti
Laman piiiittyminen ei ole vield
vuosi.

Niiinii vaikei-na aikoina erilaiset
mielekkddt harrastukset
tarjoavat ihmisille
helpotusta arjen murheiden keskelle.
piYhdistyksemne pyrkirnys on uudella toimintakaudella
tdd y11d aktiivista
toimlntaa ja kehitte;i sekd monipuojdselistaa
Tdssd suhteessa toivotaankin
sen sisdltijS.
nj-ltd saatavan hyvid aloitteita.
Sukututkimus harrastuksena on mielenkiintoinen

ja moni-r,
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puofinen ja sen suosio lienee kasvussa. Yhdistyksemme
ja
t o i m i n n a l l a h a l u a m r n ek o o t a y h t e e n a l a n h a r r a s t a j i a
tukea heiddn tutkimustoimintaansa sekii hefoottaa tiedon
vdlitystd.
Vuoden I994 kuluessa laitetaan aluffe yhdistyksen siiiintcjmuutos. Jdsenten pohdittavaksi ja peeEettdviiksi annejdsenkirjeeseen
taan rnydskin Orpana-lehden liittdminen
j ? i s e n e d u k s i.
Tampereen ja liihiympZiristcin kulttuurijdrjestcijen
keskuudessa edustamme ona11a sukututkimusharrastuksellamrne
monipuolisuuden lisddmj-std.
Yhdistykserilne asernaon nyt
ja toivottavasti
jatkossakin vakaa ja merkityksellinen.

Tampereella 08. I 1 . 1 9 9 3
Tampereen seudun s u k u t u t k i m u s s e u r ar . y
Ha11i-tus
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