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X toimintakausi

HalI itus

Toimlhenkiliit

Kokoukset

34

Yhdistyksemme X toimintakausi suJulee piii ipiirtelssdein

entiseen perinteelllseen tapaan. PEidosa toininnasta

tapah.tuu kokousmuotoisena ja llsiiksi tehddiin retkiti ja

opintokiiynte jii.

Pyrkinyksenii on parantaa sukututkljoiden harastusmah-

dol l isuuksia ja antaa t ietoa sukututkimuksesta ja si i -

hen liittyvistii asioista sek?i luoda yhteykstd sukutut-

kimusta harrastavien vlil iI le.

Jiisenisttiii pyritti?in saamaan entlstd enemmdn mikaan yh-

distyksen toiminnan suunnit teluun ja toteuttamiseen.

Hal l i tukseen kuuluvat 01.01.1989 alkaen puheenjohtaja-

na Raimo Vasara, varapuheenjohtajana Matti Koittola,

rahastonholtajana Selja Jiiminki, slhteerinii lella M6-

kinen ja muina jfiseninii Terttu Honkala ja Olavl Kallio-

niemi-.

TillntarkastaJina toimivat Velkko O. Mdkinen ja Piiiviit

Muhonen. Varatilintarkastajina ovat Totni Nikali ja

Mtlja Piepponen.

JulkaisuJen toinituksesta vastaavat Orpanaa Ja Vuosi-

kirjaa varten perustetut tolmikunnat, joihin kuuluu
useita yhdistyksen jiisenid.

Julkaisujen myynt i5 hoitaa Ml1ja Piepponen.

JulkaisuJen puhtaaksikir jo i t taJina ovat Air i  Salminen,

Marjatta Rintala ja Vtlho ?uro.

Adressien ltihetyksest:i huolehtil Rakel Kivimaa.

Lainaustoimintaa hoitaa Eeva Merikari Ja hiinelle py-

r I tii?in 1 iiyt3imdiin avustal ia tehtliv6?in.

Hallitue kokoontuu vuoden 1989 aikana tarpeen mukaan

riippuen kiisiteltiivietii asioista. Vuoden lopu11a haI-
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litus alkaa jiirjestellii vuoden 1990 sukututkimuspiil-
vd6, joka jiirjestetEi:in Jiilleen Sanpolassa.

fhdistys kokoontuu Vanhalla kirjastotalolla, Keskusto-

=1 4r Tampere. Toimintakauden kuluessa tulee olemaan

noin 12 kokousta, jotka ovat kevi i is in Ja syksyisin.

Kes?illi i ei ole toimintaa. Kokoukset ovat Joka tolnen

vltkko pari t tour ien vl ikkoJen t i lstal- l l ta is in.  Suku-

tutklnuspdivt! pidetiiZtn perinteellisestl Sampolassa

14.01.1989 ja sen yhteydessf i  v ietetEi i i : r  yhdistyksen 1O-

vuot ls juhla.

Kokouskutsut l-ShetetiiEin j?iseni11e kahdesti vuodessa.

Kevbtkauden ohjelma tulee vuoden vaihteessa ja syys-

kauden ohjelma e1o-syyskuussa.

Keviiiin opintoretki tehdiilin Mikkellin lauantaina 05.05.

1989. Mikkel issd ki iydi i i in tutustumassa sukututki jo i ta

kj-innostaviin kohteisiin ja tarkoitus on kiiydd muun

muassa rnaakunta-arkistossa ja lakkautettujen seurakun-

tien arkistossa. Syksyll?i tehdiifin retki johonkin lli-

hemp?inii olevaan maakuntaa:r. Irlsiiksi on tarkoitus kiiy-

dti Kaupunginkirjastossa opiskelemassa kirjaston k?iyttii l i

sukututkimuksen apuna.

Jiisenmeiei.:rti:r odotetaar nousevan no in 20 -5O henkilijl1ii.

Seura julkaisee edelleen Orpana-lehteli. lehteii teh-

d?itin niin monta numeroa toimintakauden alkana, kuln

kohtuudella saadaan toimitetuksi, mutta kuitenkin kor-

keintaan nel j?i .

Toimintakauden kuluessa julkaistaan vuosien 1987 ja

1988 vuos ik l r ja t .

Dri l l is ju lkaisusarJassa julkaistaan sisl i l l -ysluettelo

Estpolvi tauluja-kokoelnan osi in 1-4. Mikal i  alneistoa

saadaan kokoon, Julkaistaan Eslpolvitauluja-kokoelman

o s a  5 .

Vuonna 1989 julkaistavista Orpanoista yksi nimetEiiin

Juhla-Orpana,ksi yhdistyksen 1O-vuotisjuhlan kunniaksi.
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Slihen tulee histor i lkki  ja valokuvia yhdistyksen toi-

minnasta.

Yhdistyksen omista^nia lehtld ja klrjoja lainataan edel-

leen j?isenl11e ja lainaustoimintaa pyritii i in kehittdmtiiin

Joustavammaksi.

Thdistye keriiEi edelleen sukututklmusnateriaalia arkls-

toonsa liihinnii j i isenten lahJoitusten avulla. [5nii su-

kututkimukseen liittyvti aineisto on eslllai Sukututki-

muspiiivEin yhteydessd olevassa nliyttelyssd.

Yhdlstyksen omistama Vidiolog mikrofilmien lukulaite

on j i tsenten lalnattavissa.

Sukututkimusta ki is i t televl l i  leht i i i  ja kir jo ja tul laan

edel leen hankkimaan yhdistyksen kir jastoon Jdsenten
lainattavaksi. Hankinnoissa pyritii i in ottamaan huo-

mioon j t isenten toivomukset.  lahjoi tukset oteta,an myi is

i lo l la vastaan.

lehdistii seuralle tulevat Genos, Sukuviesti, Esivan-

hemnat,  Oulun sukututki ja,  Sukuset Ja Histor ial l inen

Aikakauskirja.

Yhdistys on edelleen jEisenend Suomen Sukututkim[eseu-

rassa, Sukuyhtelsi iJen Tuki SYI ry:ss5, Histor lan Ys-

tbvi i in l i i tossa ja Suomen Histor ial l isessa Seurassa.

Muihin Suomen paikallisiin sukututkimusyhdistykslin

tullaan olemaan yhteydessEi nahdollisuukslen mukaan.

Tampereen kaupunginkirjastoon ja samoin kulttuuritoi-

mistoon pldetii.l in edelleen yhteyksiZi.

Suomen Sukututkimusseura saattaa JZirjestiii i syksy115

Tampereella sukututkimusyhdistysten neuvottelupiiivZin.

Jdsenmaksu on 4Or- nk vuodessa.

Tanpereen kaupungln kulttuurilautakunnalta tullaan

anomaan kohdeavustusta Sukututkimusp?ilvdii varten ja

to iminta-avustusta muuhun yhdlstyksen toimintaan.

Yhteer
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Suurlmmat menoer?it tufevat olemaan painatus- ja nonts-
tuskulut, esitelmdpalkklot, postl- Ja puhelinkulut, klr-
jalIlsuus- ja lehtihanklnnat, opintonatkakuluihin osal-
listumlnen sekii 1o-vuotieJuhlan alheuttamat kulut.

Yhd i s tyks en to lminnas sa pyr I tiiiin o tta^maan mahdoll i suuk-

slen mukaan huomioon j?isenkunnan toiveet ja odotukset.
Ohjelmat pyrittiFin saanaan monipuolisiksi ja kllnnosta-
v i k s i .

Yhdistyksen 1O-vuotisen toininnan perlnteitii tullaan
p2iliosin noudattamaan jatkossakin ja tiimii luo toimin-

nal1e vahvan ja turvallisen perustan jiiserunZiiiriin yhii

l isiii intyessd seurassamme .

Voinemme turvallisin mielin katsoa tulevaisuuteemme,

kun edessiimme on yhdistyksen toinen vuoslk5rnmen.

Tamperee l la  O9.O1 .  1989

Tampereen seudun sukututkimusseura r.y. tn
hallitus
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