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Hallitus

foinihenkiliit

Klrjanpito

Kokoukset

Thdistyksen VIII toimintakausl kului vlreiisti ja en-
tisiii toimintamuotoja noudattaen. Vaikka yhdistyk-

sen toiminta onkin jo vaki intunutta, on toki  jotain

uuttakin pyrttty saannaan ohjelnaan.

Ilol-Ia on todettava jdeenmdtiriin jatkuvastl nousseen.
I?imd onkln selvd osoitus yhdistyksemme tarpeell-isuu-
desta Pirkanmaan alueen sukututkijoille. Sukututki-
mus on hanastus, joka kiinnostaa yh?i useampia henki-
16ita ja tdmd asettaakin Tampereen seudun sukututki-
musseura r .y.3f le haasteen pi t i iS toinlntaansa tasol-
taan korkeana Ja kiinnostavuudeltaan jtisenkuntaa in-
nostavalta.

Hallituksessa ovat toinintakauden alkana ol1eet seu-
raavat henkiliit:

Orvo lipponen ptrheenjohtaja

Jorna Rdsiinen varapuheenjohtaja
Rakel Kivtmaa rahastonhoitaJa
Lreila Miikinen sihteert
Seija Jlininkl ji isen

Matti Koittola jdsen

Tilintarkastajina toinivat Veikko O. Miikinen ja Piii-
vLii l{uhonen.

VaratllintarkastaJina o1lvat [oini Nikali ja MiI_ja
Piepponen.

Ihdistyksen JulkaisuJen tolmittajana o11 Bniitta l(ek-
ki ja julkaisujen n3rSmtiii hoitl Milja Piepponen.

Ilrdistyksen kirjanpidou hottt palkkiota vastaan Hilk-
ka Jdrvinen.

Hallitus on kokoontrurut toinintakauden alkana kaikki-
aan seitsem5rr kertaa. Kokoukset on pidetty hallituk-
sen jiisenten kodeissa siten, ett?i kaksi kokousta on

ollut Orvo Lipposen kodissa, kaksi Seija Jlimingin ko-
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dissa, kaksi  l t lat t i  Koit tolan kodissa ja yksi  Jorma

Rlisdsen kodissa.

Yhdistyksen kokouksia on ol1ut kaikkiaan 14 mukaan-
lukien Sukututkiuruspiiivd, keviit- ja syyskokous. I,i-
sEiksi  j i i r jestett i in tutustumisi l lanvietto laskiais-
t i istalna Suomalaisel la K1ubi l la.

Sukututkimusp?iivi pidettiin Sampolassa, Sannonkatu
2, Tampere ja osal l istuj ia ol i  227 henki l i j l i .  I {uut
kokoukset pidettiin 1amnel-an koulu11a, flnarinkatu
1J, Tanpere. Keskimii?irin n?iihin yhdistyksen koko-
uksiin osallistui 51 henki16a. T:ihain keskiarvoon on
otettu mukaanr il lanviettoon osallistuneet 58 henkilii?i.

loimintakauden kokousoh j elma :
Kevdtkausi 1987:
- 1?.01 .87 Sukututkinusp?iiv?i

Fi1.1is.  Jouko Jaakkola: Ki iyh5t histor ian

tutkimuskohteena.

FM He1j5 Pulll: Karjalaisten sukujen tut-
kinlsesta.
Dosentti KarL Senius: Perintiitekijl it ja

ympiiristiiteklji i iden vaikutus periytyviin

sairauksiin.
-  27.O1.87 Olavi  Kal l ioniemi:

ne sukututkinuksen
-  10 .02 .87  Vuos ikokous .

ViL jo Uuslnoka: Eteilree Tl?i-Satakuntalaises-

sa maalaistalossa viime vuosisadanvaihteen

molemmin puoll-n.
-  Or.O5.87 lutustumisi l lanvletto laskiaisen merkeissd

Suomalaisella K1ubi11a.
- 10.Or.87 tr'M O1avl Anttila: Kangasalan paikallishis-

tor iasta.
- 24.O1.87 tr'T Pertti Haapala: Historiallinen eliimiin-

kertatutklmus.
- 07.04.87 FM Plrjo Markkola: Maaseudun naisen eld-

mdnkaari 1 800-1uvu11a.
- 21.O4.87 FM Marko Nenonen: Noidat ja noitaoikeuden-

kiiynnit 150O- ja 15o0-1uvui11a.

Kirkoll lnen kansanperin-

apuna.
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Syyskausi 1987:
- 08.O9.87 Kes?ikuulunisia.  Esi t tdj in i i  Orvo l ipponen,

ja Jorna Rlisd.nen.
- 22.O9.8? Hun.ka.nd. Pekka Koskinen: Hiimeenlinnan re-

nessanssi.  l innoitustoiminta H?ineen 1in-

nassa 1777-178+.

Tanpereen histor ial l isen seuran esi t tely.
-  05.10.8? Dosentt i  Pert t i  J,unt inen: Suomalaisten ase-

na VenZijtin vaIlan aikana.
- 20.10.8? Alno Niskala: Ylli ittdvi5 sukututkimusldy-

t i5ja ja ni iden seurauksia.
' o 5 . 1 1 . 8 7  S y y s k o k o u s .

MaanviljeliJii T.,enni Ahvenus: Kyriin komppa-
nian ruotu nunero 119.

- 17.11.87 Dosentt i  Raimo Ranta: Kaakkois-Suomi Uuden-
kaupungin ja lurun rauhanneuvotteluissa.

- 01.12.87 Kaarlo Haapanen: Eblis itseniiJ.slrystaistelwr

slvuepisodi.

Yhdistys teki toimintakauden aikana kaksi retkeS.

Keviitretki tehtiin [ukholnaan 24,-26.O4.87. Retkel-
Ie osalllstui 45 henkildd. Retkikohteina olivat Tuk-

holmassa Yaltionarkisto, Sota-arkisto ja Ruotsin Su-

kututkinus seura R iddarholnil-l-a.

Jull

Retket

Syysretki tehtiin 26.09.87 HEimeenlinnaan. RetkeLle

osallistui 49 henki16a. Hiineenllnnassa tutustuttiin

Maakr:ata-arkistoon, Wetterhoffln kotiteollisuusnyy- Hank

niiliiiin, Hiineen linnaan, Suonen kasarniin, Aulankoon

Ja Yanajan kirkkoon,

I'tolenpien retk i en k5ytiirmtin j iir j es telyis td vas tas ivat
. 

Sirkku Ja Mattl Koittola.

Jiisenet

Jdsenn?iilr6 on toimintakauden aikana noussut 219:stZi

241:een. Uusia jEiseni2i on tullut 53 henkl.li j i i. Ih-

distyksestii on poistunut 1 t henkil6?i.

\
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Meri Tila kutsuttiin yhdistyksen kunniaj?iseneksi hal-

l i tuksen kokouksessa 06.01.8? ki i tokseksi hi inen an-

sioituneesta toininnastaanr yhdistyksen sihteerinii ja

puheenj ohtaj ana.

Yhdistyksemme entinen puheenjohtaja Vesa Leppiinen

poistui  keskuudestarnrne 18.05.8?. Ihdistys kunnioi t-

ti hdnen muistoaan liihettiiniil l i edustajat hlinen nuis-

tot i la isuuteensa.

Yhdistys on Julkaissut toimintakauden aikana kaksi

nuneroa Orpana lehteii. Orpanan vuosikerrasta 198?

j?ii kaksi nuneroa julkaistavaksi vuoden 1988 puol-el-

Ia.  I -hdistys julkaisl  Vuosikir jan VII t1.  Vuosikir-
jan loppuosa VII :2 julkaistaan vuoden 1988 puolelLa.

Yhdistys toimitti Esipolvitauluja-kokoelmaa kaksi

osaa, nurnerot 1 ja 2. Esipolvitauluja julkaistaa.n

yhdistyksen er i l l is ju lkaisusar jassa.

Orpanan karrnen on suurmitellut yhdistyksen jiisen Ka-

levl Miiki-KihniEi Ja Yuosikirjan kannen on tehnyt tai-

tei l i ja Hannu Paasonen.

Orpanan puhtaaksikirjoittajana on toininut Marjatta

Rintala ja Vuosikirjan Airi Salminen. Molemmat ovat
yhdistyksen jtsenid. Esipolvitauluja-kokoelmaan ovat

Jt isenet saaneet tuoda omia esipolvi taulujaan, jotka

on julkaistu sel laisenaan.

Yhdistykselle on tolmintakauden aikana joko ostettu

tai lahjoituksena saatu seuraavat lehdet ja kirjat:
-  Aarno J. Jounela: Pohjois-Pohjalainen Junnel ius

suku.
- Jalmari Finnen sli?iti6: Vuosikirja 1986.
- Heikki Peura.mo: Vesilahden Hoppu-suvun Sorrin haa-

3 3 .

- Heikki Peuramo: Vesilahden Horou-suvun Mattilan

haara.
- Sukuset lehden vuosikerta
- Esivanhemnat lehden vuosikerta

- Genos lehden vuostkerta
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Histor ial l inen Aikakauskir ja:  vuosien 1985 ja 198?

vuosikerrat.
Sukuviesti lehden vuosikerta.
Oulun sukututkija J.ehden vuosikerta.

Hyrskypilvi taivaalla. Vanha.n Jiiliskeliiisen suvun

vaiheita.
Aulis Oja, Paavo Kii;ren1amp1-: Salonseutulaiset Piin-

ttli in, Julttilan, fli-Janan Ja Haikion suvut.

Sirkka Karskela: Sukututkijan tietokirja.

Yuoden 1987 alussa yhdistys hankkl oman Vidiolog

nikrofilnlen lukulaitteen. Yidiolog on jdsenten

lainattavissa.

Yhdistyksen jiisennaksu on ollut lOr- nk rmodessa.

Yhdistyksen kunniaj?isenet Merl Tlla ja Jonna Riisiinen

on vapautettu ji.isennaksun suorittamisegta.

Ta^npereen kaupungin kulttuurilautakunta mybnsl yh-

di s tyks eI1e kohdeavus tus ta Sukututk lmuspiilviiS varten

2.OOO'- nk ja toininta-avustusta vuodel-le 198? ny6s-

k ln  2 .O0Or-  ok .

Yhdistys on Suomen Sukututklnuaseuran jZisen ja sa-

noin Sukuyhteist i jen tukl  SYT r.y. :n jdsen.

Vuoden 1987 kuLuessa yhdistys liittyi Suomen l{isto-

rialliseen Seuraanr Ja l{istorian Ystdvdin Liittoon.

Ihdistykeen hall-ituksen edustajat osal-llstuivat

28.0'1,87 Tanpereen kaupungin kulttuuritoiniston jiir-

jestiimS:in neuvottelu- Ja tiedotustilaisuuteen. TEs-

s6 tilaisuudessa yhdistyksenme Jiittl kulttuuritoi-

nistolle toinitlLakartoituksen. Tolveena on saada

uudet kokoustilat vanhasta kirJastotalosta.

tanpereen kaupunginkirjastoon on pidetty myiiskin

yhteyksiii. KlrJastohan on hyvin keekeinen paikka

Tanpereen sukututkijoille sie115 oLevan nikrofil-

nlen tutkirnisnahdolllsuuden ja aLaa kiisittelevein

kirJalllsuuden rmoksi.

Talous

Yhtelstoinlnta
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fhdistyksen jiiseniii on ollut ll isnii Suomen Sukututki-

nus seurar j Zir j e s tiimill Zi Sukututkimus op intopiiivill li

Hyvink?iii115 ja lahden Seudun Sukututkijat ry:n j5r-

J estdmiilM sukututkinusopintopiiiv?il15. Lahdessa.

Puheenjohtaja Orvo Lipponen, varapuheenjohtaja Jor-

ma Riisemen ja slhteeri leila Miihinen osaLlistuivat
Suomen Sukututkinusseuran jlir jest?imliiin sukututkimus-
yhdistyksille tarkoitettuun neuvottelutilaisuuteen

Hels ing isse i  O7.1  1  .1987.

Yhdlstyksen omistania l-ehtiii ja kirjoJa on lainattu
jiisenille" lainaustoimintaa on hoitanut sihteeri

leila litikinen.

Yhdistyksen arkistoon on keriitty jonkin verran jiisen-

ten lahjoittamaa sukututkimusmateriaalia. Suurin

osa Lahjol tuksista on er i la is ia sukupuita.

Yhdistys on muistanut jEiseniiii in tiettyind merkkiplii-

vinii adressilla. Vuoden 198? aikana laitettiin aIul-

Ie adressin uudistussuunnitelna. Iarkoitus on pai-

nattaa adressi kirjapainossar

Tampereen seudun sukututkimusseura r.y. p5rrkii kai-

kin tavoin edist?imdiin sukututkijain mahdollisuuksia

toteuttaa harrastustaa!. Yhdistyksen toiminta pyri-

tdiin saamaan rnonipuoliseksi ja jl iseniSi aktivoivaksi.

Ylrdistyksen kokoukset tarjoavat jl isenille nahdolli-

suuden paitsl tiedon saantiin sukututkimuksesta my6s-

kln neuvojen kysymiseen sukututkimuksen ongelmatila,n-

teisga Ja tutkimustulogten vaLhtoon sek?i va-lniiden

tutkinusten esiLle tuoniseen.

11 .12 .1987


