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XVf toinintakausi

Yhdistyksen XVf toimintakauden runkona tulevat
entiseen
joissa pidetddn sukututtapaan olemaan jdsentilaisuudet,
kimukseen tavalla
tai toisella
liittyvd
esitelrnd.
LisiikjArjestetddn
ja retkid.
si jdsenille
opintokiiyntejd
Yhdistys jatkaa omi-en julkaisujen
tekemistii.

Leen

Jiisenten toivotaan
tulevan aktiivi.sesti
mukaan toimintaarr
sekd osall1stumal1a
eri t.ilaisuuksiin
etta tuonalla esiin
yhdistyksen
onia ehdotukslaan
toiminnan kehittaniseksi.

Irrei-

lis:iin

lhdistyksemme
pyrkii
pi.tdnddn yhteyksiS muihin Suomen suja luonaan siten nyiis kontakteja
kututkimusseuroihin
sukututkijoiden
vii1i1le.

Hallitus
Syyskokous valitsee
puheenjohvuodeksi 1995 hallituksen
jAsentS.
tajan ja viisi
hallituksen
Hallitus
valitsee
ja rahastonkeskuudestaan varapuheenjohtajan,
sihteerin
hoitajan.

Lnen
lle

Tilintarkastaj

at
Syyskokous valitsee
myiis yhdistykselle
kaksi
tajaa ja kaksj. varatilintarkastajaa
vuodelle

tilintarkas1995.

Toimihenkiliit
julUusi hallitus
ni-meiiii henkiltjt
hoitarnaan yhdistyksen
julkaisujen
kaisutoimintaa,
nyyntid,
adressien ldhetystd,
ja kirjastonlainaustoirnj-ntaa
sekd arkistonhoitoa.

tcll.

isesti
5s
ljon.
jen

Kokoukset
Hallitus
kokoontuu toimintakauden
Kokouksia lienee noin kuusi.

aikana

tarpeen

mukaan.

Sukututkimuspdivd
aloittaa
kevdtkauden toiminnan.
Pdivd
pidetdiin Sampolan koululla lauantaina 14.01.1995.
Ohjelja sukututkj-musaineismassa on kolme esitelrndd, ndyttely
ja myyntid.
ton eslttelyii
Pdj-v611e kutsuraan jdsenten
joita
lisdksi
kaikkia,
sukututkimus kiinnostaa.
Kutsuja
lShetetddn myiis mui11e paikal1isille
sukututkimusseuroille.

n
n
n
n

haasYhdistyksen
kokouksia tulee toimintakauden
aikana olemaan
noin 12 kappaletta.
Kevdtkaudeksi on kokoustilat
saatu
Tampereen Vanhalta kirjastotalolta,
Keskustori 4.
Syyskaudeksi toivotaan saatavan sama kokoustila.
Kesdlld ei
yhdistyksellS
ole toiminraa.
Yhdistys kokoontuu joka toinen viikko parittomien
viikkojen tiistai-iltaisin
kel1o 18.15-19.45.
Jdsenkirjeet
ldhetetddn kahdesti
vuodessa 0rpana-lehden
Kevdtkanssa.
kauden ohjelman jesenet
saavat tammikuun alussa KevdtOrpanan yhteydessii ja syyskautta
koskevan ohjelman elosyyskuun vaj.hteessa Syys-Orpanan kanssa.

Retket
Sekd syys- ettd kevdtkauden aikana tullaan
tekemddn sekd
opintokdyntejd
ettd pitempid retkiS .jdsent.en kanssa.
Retkid suunniteltaessa
ten toiveet.
Retkiii

tehdiidn

pyritaen

sekd paikallisesti
55

ottamaan huomioon jiisen-

Tampereen a1ueel1a

ettd
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kauerunaksikin.
Jiisenmtiiird
Uusia jdsenid

yhdistykselle

odotetaan

tulevan

noin

poistetaan
Jiisenrekisteri.stii
sellaiset
henkilcit,
eivdt ole maksaneet jiisenmaksuaan ajoi.ssa.

20-30.

jotka

jZilkeen todenneYhdistyksen jdsenmddrd tulee poistojenkin
jonkin verran nousemaan tolmintakauden aikana.
kijisesti

Julkaisut
Orpana-lehti. ilmestyy kahdesti vuonna 1995 ja se postijdsenille
jdsenmaksuun liittyvenb
tetaan kaikille
etuujdsenten omia kirLehteen toivot.aan erityisesti
tena.
joituksia,
vaLokuvia ja piirroksia.
Vuosikirjoista
ilmestyvat vuotta 1994 koskevat osat ja
ehkd vuoden 1995 vuosikirjan
ensimmbinen osakin.
Erillisjulkaisusarjassa
ilmestyy tarpeen
painotuotteita.
sukututkimukseen li-ittyviii

mukaan muita

Muu toiminta
Yhdistyksen kirjasto
on auki ennen kokouksia Mdkeldn kabinetissa Vanhalla kirjastotalolla
kello 17.00-18.15.
ja kirjoja
Yhdistyksen omistamia lehtie
lainataan ainoastaan jdsenille.
Kirjaston aukioloaikoina
voi my6s ostaa
ja sukututkimuslomakkeita.
yhdistyksen omia julkaisuja
Yhdistys omistaa Vidiologrnerkkisen
mikrofilmien
lukuja Canonrnerkkisen nikrokorttien
laitteen
lukulaitteen,
jotka ovat jdsenten laj-nattavissa.
Turun Messukeskuksessa jiirjestetiiiin
2Q.-2I.05. 1995 valtaja samalla jZirjestykseskunnalliset
sukututkirnuspdivdt
sddn toiset Sukumessut. Yhdistyksemme tulee osallistumaan Sukumessullle omalla osastollaan.
Hankinnat
Jiisenistiiii varten tullaan
hankkimaan lainattavaksi
ja ki-rjoja yhdistyksen varojen suomissa pulttej-ssa.
joituksia
otetaan mycis ilolla
vastaan.

lehtie
Lah-

Sukututkimuslehdistd
seuralle
tulevat Genos, Sukuviesti,
Esivanhemmat, Oulun sukututkija,
Sukuset, Vasa S15kt- och
Bygdeforskare rf :n Medlemsblad, Sukutieto ja Helsingfors
Sleiktforskare r.f. :n lehti Sl2iktforskaren.
Lisiiksi kirjastoomme tulee Historlallinen
ja Suomen
Aikakauskirja
Historialli.sen
Seuran jdsenlehti.
Talous
Yhdistyksen omia tulonlShteitd
ovat jesenmaksut ja julkaisuista sekii muista paj-notuotteista
saatavat myyntitulot.
Jdsenmaksua tullaan korottamaan vuonna 1995, koska Orpanajiisenille,
lehted ryhdytdiin lShettdmddn kaikille
Yhdistyksemme painatus- ja postikulut
nousemaan.
tulevat
joudumme edelleen maksamaan vuokraa.
Kokoustiloista
Myyntitulot
tulevat pienenemiiiin.
Tampereen kaupungin kulttuurilautakunnalta
timddrdrahaa
sekd SukututkimuspdivSS
ettd
suja varten.
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Yhdistyksemme omaisuuden palo-, murtokuutusta jatketaan
entiseen tapaan.

ja

vesivahinkova-

Yhteistoiminta
Yhdistyksemne j2isenyys Suomen Sukututkimusseurassa,
HistoSuomen Historiallisessa
Seurassa
rian Ystdv6in Liitossa,
ja Sukutietotekniikka
ry:ssii tulee jatkumaan.

ka

denndna.

Turun sukuldhettdmiiijn edustajansa paitsi
Seuramme pyrkii
ja Sukumessuille,
rnydskin lahden Sukututkimuspdiville
Pyt'imne osallistumaan
myiiskin muihin
tutkimuspiiivdlle.
sukututkirnustapahtumiin.
tietoomne tuleviin

riuuir-

tiedotetaan
Tampereen kaupungin
Yhdistyksemme toiminnasta
ja
kaupunginkirjastoon,
Sukiviestikulttuuritoimistoon,
Sukutieto-lehtiin
sekii useille
sukututkimusvhdistvksille
ympdri Suomea.

ja
Yhteenvetoa

ka-

kokoamaan yhteen TamPyrimme aktiivisella
toiminnallamme
ja tutpareen seudulla asuvia sukututkimuksen harrastajia
henkilijit.5.
Haluamme tukea j6kimuksesta kiinnostuneita
sekd vdlittiimiillii
tietoa
ettii
senterune tutkimustoinintaa
1uomalla nahdollisuuksia
tavata muita tutkj-joita.

noasstaa

tarjoamme seuramme jiisenille
mahdolJulkaisujemme
avulIa
myiis julkisuuteen.
lisuuden saada omia tutkimustuloksiaan

[-

alta-

Yhdistyksemme toininta
tuo lisdvdrid
Tampereen ja ldhiymp2irist6n harrastusmahdollisuuksiin.
Pyrimme XVI toinintulevaisuuden
takaamaan yhdistyksen
takaudellamme edelleen
huomiota
sekti kiinnittdmSlld
vakaalla taloudenhoidolla
laatuun iSsenten toiveet huomioitoimi-nnan sis6llii11iseen
den.

tuehtie
Lah^|;
D L I

'

- och
fors
kir-

ulkailot.
rpana-

aan.
Myyn-

oj ek[es-

Tampereella 16. 11. 1994
Tampereen seudun sukututkimusseura
Hallitus

r.y.

