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Hyviit sukututkijaystiiviit, vieraat ja oma vtiki;
olette kaikki sydiimellisestitervetulleita viettiimdin perinteistd Tampereen Sukututkimuspdivii6! Laskujeni mukaan ttimd on jo 18:sta kerta,
kun kokoonnumme tiiiillii Tampereella sukututkimuspiiiviin merkeissd.
Odotettu ja hieman pelattykin millenium wosituhannen vaihde - on onnellisestiohitettu.
Mitaan odottamatonta ei tapahtunut. Eltimii jatkuu kuten ennenkin,vuosiluku vain on opeteltava kirjoittamaan kakkosella alkavaksi. Olen nyt
jo tdmiin parin viikon aikana huomannut, ettii
on syytd harkita kayttaessaan aikamiarityksia.
Paljon kiiytetyt sanonnat,kuten "viime wosisadalla", "taman vuosisadanalkupuolella" tai "viime vuosisadan vaihteessa", eivdt merkitsektitin
eniia samaakuin ennen.Luulenpa kommelluksia
ntiissii termeissti tulevan vielii pitkiiiin, minulle
niin kuin muillekin.
Iloksemme sukututkimus on edelleenmyotiituulessa, saadenyhii lisiiii asianharrastajia.Siita
on hyviinii todistuksena myos tAnne Sampolaan
tiinaan saapunut runsaslukuinen sukututkimusviiki. Oman seurammekin jiisenmtiiirii lisiiiintyy
jatkuvasti, ja on jo pitktisti yli 400. Jiisenkokouksiin Vanhalla kirjastotalolla on osallistunut
parhaimmillaan pyoreat sata jiisentii, tila alkaa
kiiydii pieneksi ja uutta tilavampaa kokoontumispaikkaaetsitiiiin.
Seuranjulkaisutoiminta on vilkasta. Tavanomaisten Orpananja Vuosikirjan lisiiksi Johanna Kurelan toimittama ja kirjoittama Tampereen
seudun sukututkimusseuran20-vuotishistoriikki
on valmistunut ja sen voi hankkia tuolta aulan
puolelta seurafirmeosastolta.

Kuluvan vuoden aikanajulkaistaan viel6 seuran uusi sukututkijaluetteloja ainakin yksi uusi
osa lisdiiEsipolvitauluja-sarjaan.
Oma kirjastomme on aivan hiljattain saanut
muutamia erittiiin arvokkaita kidalahjoituksia.
Niistti vielii kerran kiitos lahjoittajille! Tiilltikin
tavoin laajenevaja niiin yhii paremminjiisenistoii
palvelevakirjasto on myds lisiitilan ta{peessa.
Uutuutena viime ja tAne wonna on seuran
oma kurssitoiminta. Hallituksen jiisenet Johanna
Kurela ja Minna Savola kurssittavat jiseniti tietokoneen ja Internetin kayttodn. Kurssit ovat
olleet suosittujaja niitd jatketaan ja monipuolistetaan tarpeen mukaan. Viime vuonna varsinkin
alan lehdissii on nostettu esille kysymys sukututkimuksen laadustaja siita, miten sita voitaisiin nostaa.Kouluttautumisen ja kurssien avulla
harrastaja voi lisiitii taitoaan sekd tiettimystiiiin
ja niiin nostaa ainakin oman tutkimuksensa tasoa.
Tiinne sukututkimuspiiivtille olemme nytkin
saaneetesitelmoijiksi sukututkimuksenj a historian asiantuntijoita, ja odotamme suurella mielenkiinnolla heidiin ohjelmaosuuttaan. Tuolla
aulan puolella voimme vtlliaplla tutustua lisiid
niiyttelypoydilla olevaanesittely-ja myyntimateriaaliin seka tehda hankintoja niiden monipuolisesta tarjonnasta. Oman seurammelisiiksi ovat
useat naapuri- ja muut yhdistykset tuoneet aineistoaanesilleja myyntiin. Niiihin moniin meilla on pitkiaikaiset hyviit suhteet ja yhteydet.
Muutamalla yksityisellti henkilolliikin on oma
esittelypoyta. Viiliajalla on kahviossa mahdollisuus kahvikupposenlisiiksi saadavahvempaakin
vatsantAvtette.

Aamukahdeksasta liihtien vapaaehtoinen,
iloinenjiiseniston talkoojoukko on tiiiillii valmistellut ja jiirjesttinyt paikkoja kuntoon, ja he ovat
eri tehtavissakoko piiiviin ajan. Hallituksen hyva yhteishenki sekd johdon ja aktiivisen jiisenistontoimivat suhteet mahdollistavat t6mdn
vuosittaisen suururakantoteuttamisenja onnistumisen.
Tampereen kaupungin kulttuuritoimelta
olemme saaneet vuosittain toiminta-avustusta.
Siit0 kiitokset voinen esittiiii kaupungin tervehdyksentiihdn tilaisuuteentuovalle koordinaattori Talvikki Torpalle!
Tissii kun nyt olemme koolla, niin kiitiin jo
etukiiteen kaikkia teita; paivainesitelmoijia, viercita ja omaa viikeii, jotka olette kukin osaltanne
edesauttamassaSukututkimuspiiiviin onnistumisessa.
Lausun tiimiinkertaisenTampereen Sukututkimuspiiiv?inavatuksi! Toivon teidiin viihtyviin
ja saavanjokaisenjotakin kotiin vietiiviiksi.

F

