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Totnlhenklliit

Kokoukset

Yldlstyksen IX tolmlntakausl Jatkunee pSSosin enti-
s l5,  Jo perinteeksl  muotoutuneita toinintatapoja
noudattaen. Suurin osa yhdlstyksen t l la isuuksis-

ta on kokousmuotoista esi telni i t i la isuuksia.

Ilrdis tys pyrkl t sii.iintd J ened nukais es t1 I lsdltuii.:in

Jiisentensli mahdolllsuuksla harrastaa entistd paren-

nin sukuJen tutkimtsta ja al tanaan t letoa paits i  i t -

se sukututklmuksesta mydskin si ihen kl intei ist i  l - i i t -
tyvist l i  asiolsta.

Hal l i tukseen kuuluvat 01.O1.1988 alkaen puheenjoh-

taJana Orvo lrlpponen, varapuheenJohtaJana Matti Koit-

to1a, rahastonholtaJana Rakel Klvfnaa, sihteerind

Lella MSkinen Ja nulna J6senin?i Seija Jlirnlnki ja 01a-
vl KaLlionieml..

Iiltntarkastajlna tolnlvat Yetkko 0, Hiikinen Ja Plii-

v16 Muhonen. VaratlllntarkastaJLna ovat Milja Piep-
ponen Ja folnl  NlkaLl.

KirJanpldon holtaa edelleen Hllkka Jdrvinen palkkto-

ta vastaan.

ToinittaJana Jatkaa Brlltta Kekkl Ja Julkalsujen myf,n-

t15 hoitaa Ml1Ja Piepponen.

Julkaisujen puhtaaksikirJolttaJtna tolulvat yhdls-

tyksen Jiisenet MarJatta Rlntala Ja Airl Salminen.

HalLitus kokoontunee vuoden 1988 kuLuessa vaihintdin

kuusi kertaa. Hallltuksen kokoukset jitrjestetiii in

tarpeen nukaa.n rllppuen ktisiteLttivist5 asioista. Vuo-

den 1989 aikana hallltus alkaa jlirJestelld muun nor-

rnaalin toimintansa ohella vuoden 1989 sukututkimus-
p2i iv i i i i  ja yhdlstyksen 18.04.1989 olevaa 1O-vuot ls

Juhlaa.

Ytrdistys kokoontuu edelleen lammelarr koulullar llna-

rinkatu 1?r Tampere. Yhdtstys toivoo aaava.nsa uudet
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kokoustlLat varrhasta klrJaatotalosta, Jonka korjaus-

ty6t pii5ttyv5t kev55n 1988 kuluessa.

Yhdistyksen kokoukset pldetdlin kev?iisin ja syksyisin
joka toinen vi ikko pari t tomien vl ikkojen t i istais in.
Siiiintdm?iArtii s e t kokoukse t pide tZiiin sdiintd j en ed el -

lytt:tn:il1ii tavalla. Kokouksla pidettdneen noin 12

toimintakauden aikana. Sukututklmuspdivii pidetiii in

Sampolassa 15 .01  .1988.

Kokouskutsut lehetetiii in Jtiseal}le kahdeetl rmodessa.

Yhdistyksen kevSlnen oplntoretkl tehdiiiin lauantai-

na 27.04.1988 Helsinki ln.  Tarkoltus on tutustua. so-

kututki jo i ta kl lnnostavl ln arkistoihln ja histor ial-

l l s l in  kohte le l in .

Syksyllii tehttineen oplntonatka nyiiekln.

Jdserun?itiriin odotetaan nouaevan vuoden kuluessa vti-

hinttiln 20 henk11611e.

Seura Julkaieee edeLl-een nelJts numeroa 0rpana lehte?i

vuodessa. Kaksl numeroa JUJ-kalstaan kevdiill i i ja kak-

si syksyl15. YuoslkirJa Julkalstaan myiiskin vuoden

kuLuessa.

Eril-)-is juLkaisusarJassa Julkalstaa eslpolvitaulujen

luettel-oita sitd mukaan, kun J?isenet nllhin Jatta-
v?it naterlaalla"

Vuoden 1988 kuluessa ryhdytliiin euunnlttel.emaan yh-

distyksen 1O-vuotle JuhlaJulkalsua.

Iaskiaist l istaina 16.02.1988 vietet i i i in i l lanvietto

Pitoravintola Saludlesa vuosikokouksen yhteydessd.

l t rdistyksen omistarnia leht l i i  Ja klrJoja lainataan

edeLfeen Jtiseni)-le. Mikall vanhasta kirjastotal-osta

saadaan arkistointitiLat, tulee tEimEi toiminta hel-

pottumaan.
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t'hdtstys kertsts edelleen sukututklnusmaterlaalia ar-
klstoonsa. Teime materlaall on ollut eslllti sukutut-
k1muspiilvt116 Ja koostuu liihtnnd Jiisenten J-ahJoltuk-
s l s t a .

Yhdistyksen omistaeaa Vldlo1og nlkrofl}nlen lukulal-
tetta lalnataan J5senllle kotl!.n.'

Sukututkfunusta k6glttelevlt lehtle Ja klrJoJa tu1-
l-aam vuoden kuluessa hankklmaan yhdlstykselle. Kir-

Jastoa kartutetaan sukututkinuksen oppa11La Ja suku-
klrJol I Ia.  lahJoltukset ovat nyi is tervetul lei ta.

Hanklnnat

YJrteenvetoa

Ilehdlstd tllataan Sukuvlesti, Genos, Eslvanhemmat,
OuLun sukututklJa, Sukueet Ja Hlstorialllnen Aika-
kausklrJa.

Ilnteletolnintaa

Talous

Ytrdistys Jatkaa JtisentrrytttsEin Suonen Sukututkinusseu-
rassa, Sukuyhtelsdjen [ukl SIr ry:ssd, Historlan Ts-
tliviiln Llltossa Ja Suonen HlstorlalLisessa Seutassa.

ltulden palkalllsten sukututklmusseuroJen kanssa py-
ritiiiin kehlttiiniiiin yhtels tydtts.

Tanpereen kaupunglnktr Jas toon J a kulttuurlto fuois toon
tull.aan edeL1een olemaan yhteydessE.

Jdsennaksu on edelleen 10r- nk nrodessa.

Tanpereen kaupungln kulttuurllautakunnalta anotaan

Jlil}een tolminta-avustusta Ja Sukututkinuspbiv55 var-
ten kohdeavustusta.

Suurfunnat nenoer6t tulevat olenaan JulkalsuJen pal-
natue- Ja moni.stuskul.ut, esltelnEpalkkiot, posti- Ja
puhelinkulut sek5 erllatslsta tervehdykslst5 aiheu-
tuvat menot. KirJalllsuus- Ja lehtihankirurat vieviit
myds osan yhdlstyksen varoista.

l'hd ls tyksen to imlntaa pyr I tiitin kehlttfineiin nonipuo-
liseksl Ja JEsenten tolvelta pyritiflin toteutta.oaan
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nahdolllsuukslen nukaan elten, ett6 ohJehnasta liiy-
tyisi Jokaiselle Jotakln kllnnostavaa,

Ylrdistyksen tolmlnta pyrlt6iin pittiniiiin vakaana ja

tulevaisuudeltaan turvattuna. Uskoa tulevaisuuteen
Iuo yh5 kasvava jEisenkunta, Jonka tuella yhdistyksen

nenestys Jatkoesa ou taattu.

Tarnpereella 01 .01 . 1988

Tanpereen eeudun sukututkltnuooeura tof,e 3tr
ha1lltus


