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Pekka Nuottajiirvi

Hyviit sukututkimuksen ystiivdt - vieraat ja oma
viiki. Tampereen seudun sukututkimusseuran
nimissii toivotan teidit kaikki sydiimellisesti
tervetulleiksi viettiimiiiin yhdessii tiitii perinteistii
sukututkimuspiiiviiii joka jfiestettiiin nyt jo
seitsemtittiitoista kertaa! Tiillii kertaa vietdmme
samalla myOs yhdistyksemme 20-vuotisjuhlaa.
Olemme taas onnistuneet saamaan sukututki-
muspdivdllemme tasokkaita esitelm<iitsijoita va-
lottamaan sukututkimusta ja historiaa niiden eri
puolilta. Ohjelmassa on hieman musiikkiakin
juhlistamassa ja eltivriittiimassa tilaisuutta. Ja
entiseen tapaan tuolla niiyttelyssd on taas run-
saasti niihtdviiii ja opiksiotettavaa.

Viikko sitten niiissi tiloissa vietettiin TyO-
vienopiston 10O-vuotisjuhlaa, sen jtiljilta on vie-
lA ala-aulassa Tyrivdenopiston historiallinen
niiyttely, jonka naitte sielld tinne tullessanne.
Sen woksi sukututkimuspiiivtin esiuely- ja
niyttelytila on nyt poikkeuksellisesti aulan ylii-
tasanteella.

Sukututkijan aikaperspektiivissii seuramme
2O-vuotinen taival on varsin lyhyt, silla tutki-
muksemme kun monesti liikkuvat satojenkin
vuosien ajalla. Paljon site ehtii kyllti 20 vuo-
dessakin tapahtua.

Jos palataan aikaan parikymmenta vuotta
taaksep6in, eli kevdiseen 1979, silloin edellisen
talven Tampereen Ty6vdenopiston sukututki-
muskurssilaiset ohjaajansa Lauri Orispiiiin aloit-
teesta ja johdolla perustivat tiimiin Tampereen
seudun sukututkimusseuran. Perustamisasiakir-
jan alla on 19 perustajajiisenen allekirjoitus. Jo
ensimmiiisen toimintavuoden aikana jiisenmiiirii
nousi kolmeenkymmeneeq eli perustettu uusi
yhdistys tuli tarpeeseen. Sukututkimusharrastus
kansan keskuudessa eli iuuri noina vuosina

voimakasta her?iiimis- ja nousukautta, muutamia
alueellisia sukututkimusseuroja oli perustettu jo
paljon aiemminkin.

Tiistd vaatimattomasta alusta jisenmilaru ja
toiminta alkoivat kasvaa ja kehittya. Jo ensim-
miisestb vuodesta liihtien toiminta oli vilkasta.
Jtirjestettiin jiisenkokouksia, retkiii ja opinto-
kiiyntejti. Alettiin hankkia kirjallisuutta jtisenten
k6ytt06n. Tehtiinpti wosikirjakin jo heti ensim-
mdiseni toimintavuonna. Toisesta vuodesta ltih-
tien on julkaistu jasenlehti Orpanaa.

Jiisenkokoukset olivat muutamana ensim-
miisend ruotena jaettu sekii opetuskokouksiin,
joissa oli esitelm4 ettii tyokokouksiin, joissa
selviteltiin sukututkimuksen ongelmia. Seuran
ulkopuolisiakin luennoitsijoita on kiiytetty myos
jo alkuvuosista lfitien, mutta kuitenkin vdhem-
miin kuin nykyisin.

Ty0viienopiston sukututkimuskursseilta ha-
keutui jatkuvasti uusia jasenia seuraan ja kol-
mannen vuoden lopussa miiiirii l?ihenteli jo
sataa. Yhdistys eli tuolloin erdiinlaisen pioneeri-
hengen voimalla, saaden uudetkin jiisenensii
innostumaan sukututkimuksen lisiiksi my<is yh-
distyksen toiminnan kehittiimisesti.

Kolmantena toimintakautena luotiin seuralle
uusi perinne: jfiestettiin ensimmiiinen sukutut-
kimuspliivii. Paikkana oli silloinkin Sampola ja
osallistujia parisataa. Sampolassa seura kokoon-
tui myoskin jiisenkokouksiinsa neljiinii ensim-
miilsenii toimintawotenq sen jalkeen saatiin ti-
lavampi kokoontumispaikka Tammelan koulul-
ta. Vanhalla Kirjastotalolla on kokoonnuttu
syksysti 1988 lfitien, sieltii saatiin tilaa myos-
kin seuran arkistolle ja kirjastolle.

Tampereen kaupunki alkoi tukea yhdis-
tyksen toimintaa mydntiim2illii vuosittain toimin-
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ta-awstusta sekii joinakin vuosina kohdeavus-
tusta sukututkimuspiiivin kuluihin. Niiin oli hy-
viille pohjalle rakentunut vakaa ja toimiva
yhdistys wosien mittaan loytenyt oman paik-
kansa tamperelaisessa kulttuurihanastusten pii-
riss6, rikastuttaen sitii omalla panoksellaan.

Tiillii tavoin oli silloinen yhdistyksen sihteeri
Leila Mtikinen kertonut alkuvaiheista seuran
kymmenvuotis-historiikissa, woden 1 989 jiisen-
lehti Orpanassa.

Toisen kymmenvuotiskauden alkaessa jiiseniii
oli jo liihes kolmesataa ja toiminta jatkui vilk-
kaana edellisvuosien tapaan. Tiimiin enempai5 en
tassA nyt historiaan puutu, koska yhdistyksen
20-vuotishistoriikki on tekeilla ja julkaistaneen

viela taman vuoden puolella.
Vuodenvaihteessa ilmestyneessi 20-vuotis-

juhla-Orpanassa on julkaistu viime vuonna
jarjestetyn tamperelaisaiheisen kirjoituskilpailun
palkitut kirjoitukset. Kilpailuun osallistui kaik-
kiaan toistakymmentd kyniiilij?iii, joiden kirjoi-
tuksista raati palkitsi parhaiksi valitsemansa.

Nyt, tana piiivtinii kun jasenmiiiiriimme hi-
poo jo neljiiiisataa ja sukututkimuksen luonne
on ehka jonkinverran muuttumassa atk-lait-
teiden ja niiden ohjelmien sekii internetin yhd
laajenevien mahdollisuuksien vuoksi, on seuran
toiminnasta vastaavien, liihinnii hallituksen ja

muiden toimihenkildiden tehtiiva tullut entistii

haastavammaksi. Olisi tarvetta jiirjestiiii opas-
tusta, kursseja seka opintoktiyntejii jotta kaikki
jiisenet voisivat kayttriii hyviikseen tutkimuksen
uusia mahdollisuuksia ja menetelmid. Tuota al-
kuvuosien pioneerihengen tapaista innostusta
tarvittaisiin nytkin seurassa kovasti. Erddnd rat-
kaisuna ja apuna tulevien vuosien toiminnassa
voisi olla jo nyt sukututkimusseurojen kesken
virinneen yhteistoiminnan edelleenkehittiiminen.

Monen yhdistyksen ja yrityksen edustajat se-
ka yksityiset henkikitkin ovat saapuneet suku-
tutkimuspiiivtillemme esittelemean toimintaansa
ja sen tuloksia, siita kiitos heille kaikille. Tiimii-
kin on juuri sita yhteistoimintaa, jolla on jo pe-
rinteite.

Perinteisesti myos Tampereen kaupunki
tukee seuramme toimintaa, siite kiitoksen voi-
nen esittiid kaupungin tervehdyksen tuovalle
museotoimenjohtaja Toimi Jaatiselle. Kiitos ak-
tiivisille jtisenillemme jotka ovat tiitillii aamu-
varhaisesta saakka ahertaneet, ja osaltaan teh-
neet sukututkimuspiiiv6mme mahdolliseksi. Kii-
tos myOs teille sukututkimuksen harrastajat ja
ystdvdt, kun olette nain runsaslukuisesti saapu-
neet paikalle. Toivottavasti tiimii piiivd antaa
teille sitii, mita olette tulleet hakemaan.

Hyviit vieraat, lausun niiin 20-vuotiaan suku-
tutkimusseuramme sukututkimuspdiviin avatuk-
si. Osallistukaa, viihtykiiii ja oppikaa jotakin

uutta kotiinviemiseksi !

Tampereen seut
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