
Tlrnperecn seut" l "u : r

sr-'Lkutr-',-'1,}ei-mlts s euran r. ]r .

V I ]OS IRJAI

I

7. -q7 9)

Tampere
1980

1  0 R n



Sisdl lysluett  e l -o

$euran alku

Vuosikertomus

ll ienotunteisuus on aina paikallaan

Seuran siid.nndt

iliilcrof ilminrll.at

Seuran j? isenet

1

4

B
11

L5

L6



1

$euran al.ku.

Tampereen tydvii.enoplsto ottt tyiirmo-
den 19?B - 1979 opiskelu- ja harraste-
mahdollisuuksli.n hrnani sti siln aineisiin
si- joitetun su}mtutkimuslnrssln. Kurssin
vetiijiiksi, o1i. lupautunut varatuomari
T,aurl Orispiiii. ja t?i.nii ensinmiiinen suku-
tutki.muskr.r.rssi. kesti koko tydrnroden ajan
e1i siis sekd syys- ettii kevHtlulculcau-
d-en.

Kurs$1]-le ilnoittautuneiden tarkka
3-ukus?ier?i kZiy i1mi tyiiv?ieaopLston asia-
klrjoista, joihin en o1e tutustrrnut. A'1-
kajia ol-i Inritenkin nxrsaasti, muista.ma-
ni mukaan y1i kuuctenkymmenen ja kilnnos-
tus aiheesesl. s5i1yi verrattain suurena
Ianrssin loppuun saakka.

I(i.innostuksen s?iil.trrmlseen ja 1.ls6iinty-
miseen vailnrttti. eruren muuta lauri Orisp?iEin
miel.enkiintoinea opetustapa ja aiheen mj-e-
Lenkiintoinen ja.otte1u koko tyiirnrotl.en
osa] . le .

Irrurssrjis.ika o1i pitklt, kakgi h.ilnrkautta.
Sen kulues$a ehdittiin tutustua sulrututkl-
muksen a]-aan lnruluviin asioihin melkoisen
1.aajal t i .

Kiisite1-1.yist?i aiheista voldaan luette-
l-onomai-s esti mai.nita:

sukutukimuksen id.ea ja perusperiaat-
tee t
er l la iset  l? ihteet,  jo ih in tutustut t l in
o s i t ta in yksi ty iskohtaisest i
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k?iyrlti s eurakllncran k e slcu.erekl st e ri s sH.,
pol- i ls i l .q i toksen rekister i to lmistossai
maakunta-arkisto ssa j a maanmittaus-
konttor issa, jo issa kaik issa selostet-
tiin nEitclen laitosten toimial-aa ja
kEiyt t iinahdo 1l- 1 suuk s i a
yhteistoiminta sukututkimuksen ala1l-a
kotiarkisto j en ker?iiiminen ja kEisitte-
1y
lcrmkin oman tutkinuksen rajaa,mismah-
do].]-isuualet
L?ihteiden erilaisuus eri puo111-1.a Suo-
mea,
suku- ja etunimien historia ja k6yttii
tutkimustulosten esitt?imlstavat ja nah-
dol-lisuuflet
varrhat k6sia1.at, aakkoset ja kirjoitus-
tyy1.it
al.an kirjallisuus
Ja].marL Finnen tutkinukset
lyhennyksiii ja vlerasperEiisiH, sano ja
sukulaisuu.s.

Kev?itkaucl.ella, tarkennin sanoen huhti-
kur:n 18. pii.ivii.nii L979 lcurssi kokoontul va-
ratuomari lauri Orispb?in johdol1.a keslms-
telemaan tutkimustoiminnan jatka,nisesta ja
yhteistoiminnasta tutki jain kesken. t?d.11iiin
paatettiin penrstaa sukututl(j.ruksen harras-
tajien yhclistys [a.rnperee1]-e, Laadltt i in
luonnos yhdistyksen siiiinndiksi r - sovittiin
haBituksen jZisenten ].ukr.unZiEirii ( 5 ) ia
valittij:n puheeajohtaia ja lallituksen muut
ji isenet. Sovitt i. in, etti i  yhdistys tulee ko-
koontumaan kahd.esti kuukaud.e$sa' kes?i,karrsia l
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hil<tnrnotta,matta. lolmlkausi tuLlsi o1e-
maan 1 .5 30. 4 viiLin'en aika, jo].].o in
kesiikuukauclet voisivat oI]-a erilaisten
tutustr-uisten Snos aikaa.'

Yhdistyksen 1.opu1.1.inen perustava ko-
kous. pidettiin totrkohurur 16.' pEiiviinii
L979. Yhclistykseen ll i i ttyl 'alussa 19 hen=
kil.iie, mutta' jiisenmii?ird on jatkuvasti
kasvanut.

Sukututkinus on mi.elent<iintoinen har-
rastus. Sen arnr].]-a on mahd.o]-].isuus tutus-
tua oman su.tniur' vaihelsti:r kautta rnrosi-
sato jen. Sa,na1la se tutustuttaa myds oman
maan historiaatr, hyviin ja huonoihin vro-
siln, kamppailuun olemassaolosta iden ja
l-?innen v61i11ii. Se kertoo per?iiinantanat-
tomasta taistelusta ol-emassaol.on puolesta
menneinti. aikoina, se kertoo iloista hy-
vien vuoslen vall j-tessa, mutta se kertoo
myds rdten huonoina rnrosina, vainon aikoi-
na t?imdn maan eri puo1ill,a elettiin. Ruot-
salalnen sukututkija Bengt HildebrancL on
tod.ennut:

fr Tunnet j-tsesi parernrnin, ktrrr
tunnet esj.varrhempasi.
Yksityise1-1.e ihnaiseLLe sulcu
on sa,naa kuin koko kansall-e' Is?inmaa muistoineen. tf
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Taapereen seuclun sukututkimusseura ry :n
vuosikertonus ensinmliiseltai toiminta-
kauc leL ta  ! .5 .T979 -  30 .4 ,1980.

Yhdistys penrstetti in kokouksissa
LB.4 ja 15.5.L979, joJ- lo ia j i iseniksi
ilnoittautui 19 henkiLdti. Syyslnnrn 25.
p?iiviinii L97 t hyviiksyttiin lopu1-1-ises-
ti yhdistyksen siiijnndtl jotka my6s pee-
tetti in roerkit i i , yhdistysrekisteri in.
Asiakirjat j i i tett i in Tanpere€n maist-
raatti in, mutta yhd.istysrekisterissd
olevan ruuhkan rnroksi p?i?iti5stii ei vie-
l-?i o]-e saatu.

Yhdistys i lnoitetti in n$6s Suomen
Sulnrtutkimusseuralle ti eiloksl.

Yhdistyksen jiisenn6.?irEi on si.ttennoin
kokoultsissa kasvarrut oL].en se toimin-
takauden lopussa 30 henkil-6e. J2isennra.Ic-
sun suuntus oli 2Qz- markkaa hengeltii..

Hallitukseen ovat toimintakauden ai-
kana Inruluneet : puheenjohtajana tOK
Jo:ma R?is2inen, jtiseninH, suunnittel-lja
telarikko Veikko T,intu (varapuheenjohta,-
ja), varatuomari f,auri 0riep?iiil metsiin-
hoitaja Osmo $eriEoskir apulaiskanslis-
ti 'Bakel. Kj.vimaa (rahastorrhoitaia) ia
sihteer i  Meri  Ti la,

Iia]-l-itus on kokoontrinut toimintakau-
cl.en aikana seitsemiin kertaa..



tilintarkastajina olivat Matti Saa-
renpH?i sek2i edlesmenneen Martti Tiito).art
tilal-1.a toinen varatllintarkasta j a Tar ia
taskinen

liettotussihteerinli on tolminut sihtee-
ri Riitta-liisa Paavil-ainent joka oa
hoitanut kokousilmoitukset Aa,rsu]-ehden
muisti l istaan sek?i 20.1.1980 Aa.nulehcles-
sFi julkaistrm" tiedotuksen yhdistyksen
toiminnasta.

Yhdlstyksen aloltteemta saatiin Tan-
pereen. Ty6vii.enopiston kirjastoon sellraa-
vat sulartutkljan kannalta tiirke?it kiriat:
- Suomen kirkon nlkrofilnien l-uette].o
- L1aakr-rnta-arkisto jen opas
- Suomen asutuksen y1-eis1-uette1.on opas
- Vanhat kEisialat ja asiakirjat
- Seppo Sampio: Srilnrtutkimbksen opas.

l'hdlstyksen puolesta jiitettlin Ta,mpe-
reen- Kauprxtginkirjaston johtajalle osoitet-
tu k i r je 6.1-1,1979, jossa pyydett i in ot-
ta.naan huomioon kirjeessd mainittujen mik-
rofihni en saaminen kaupunginkir j astoon.
Kaupunginkirjaston vastauksessa 21. 11 .l-979
11noitettiin toi-vomukset otettavart mah-
d.oll-isuuksien mukaan huomioon, nikEil-i ne
koskevat nnaalnutaklrj astoalueen seuralfltrx-
tien kirkonkirjo jen noikrofi lnej?i ' ioita
on suirnniteltu hankittavaksi wuoden 19BO
aikana ]-OO rnikrofilmiZi lisiiii,

Yhdistyksen kokoulcsia pidetti in toi-min-
te.lca"ud-en aikana Sampolassa perustamisko-
kousten l istiksj- kaikkiaan 15 ja. niiss?i
esiintyivdt esitel.mbitsi j i i ini i. ja alustus-
ten pit?ij inii seuraavat henkil?jt:

t
I



11.9 .  ?9

25 .g,79

9.10,79

23.LO . ' lg

6.LL.7g

20.11.79

4 .L2.79

8.L ;80

22.L.BO

5.2 ' .BO

6

ffi opetuskokous , lauri Orispii6:
sulrututktnuks e ssa esi intr.fl evat
rnatkeuelet.

ns tyiikokous, Joma R?isiinen: esi-
tys sukututkimukseeta sekH, T,auri
0rlspltit: esitys avlottomien, otto-
ja aatelisLasten sulnrnj,rnistd ja
oikeuksista,
ns opetuskokous, f i l .maisteri
OLavi Anttila: esitehdi JaLnari.
Flnnen kokoelmista.

ns tydkokous, cl. ipJ..ins. Sartti
Iiito1a: esitys sukututkinuksesta
koskien Kaarle Suuren viiitettyj?i
j?il-kel.6isiii Kangasal-La ja Orive-
d.el-l-Zi.

ns opei;uskokous, Jorma RiisEinen:
sukututkimus, sulnrlaisuus.

ns tydkokous, excursio llampereen
kaupunginkir j ast o ss a.

ns opetuskokous, f i l-.maisteri
Vesa leppEinen: esitys f,epp?isen
su\nrn tutkinuksesta.

ns tydkokous, Iauri: Orispii?i: esi-
tys tuomlokunn:ista sekti, sukututki-
mrsaineiston jarj esti ieisestH.
Veikko f,intu: selostus sulnrlaisni-
r:oityksistH.,

tcs opetuskokousr Jorma Riisdnen:
vLrto1aisen Koron sunrn vaiheita.

tydkokous, Aino Niskala:  esi te l -
Virtain kunnan I-Iautruun kyldss?i

ats
mEl
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sijaitsevan Vilnikan talon vai-
heista rnrod esta 1567 . IH}tten.

ns opetuskokous, ins. Matti Saa-
renpEiZi: esitys Saarenpd,Ein surnrn
tutkimuksesta sekii k6yttiini st?i?in
menet e]-ni s-tii sulnrtutklnuks e s sa
ja aineiston kirjaam:isessa.

ns tyiikokous, museotoinenjohtaja
I$artti Helin: [fhni.:een ja yhteis-
lonta museoty6n taustalLa. I

rls opetuskokous, f,auri OrispZl?ir
esitys sulnrtutkimuksestaan ja
k[yttilniidteftx ainei. ston kir jaani s-
menettelyst?i. - Pentti Korkee:
ehd.otus srrlnrtutkimusseminaarin
jAr j estEimisesti i Tampereen Yliopis-
to11a.

ns ty i ikokous, }aki t . l ls ,  ?entt i  J.
Voipio l esitelnii l t ihteid.en etsimi-
sestEl ja kiiytt?imisestfi .sukututkinuk-
sessta.

I
t
I

r .4 .  B0

15.4:80 ns opetuskokous, y l ik i r jastonhoi-
taja Arrro $epp?i.l.?i: esite1.nii kirjas-
ton a]-a]'ta,

Yhdistyksen ji isenet ovat aktl lvisesti otta-
neet osaa tcokouksiin, heskimiii ir in 13 henki-
16d kokoui<sessa ja nielenkiinto sukututkinuk-
siin on lisiiLihtynyt. Erittein nonet ovat
aloittaneet stdrututkimuksensa Tampereen
kaupunglnkirjastossa olevj.en ja ka.ukolainat-
tavi en mllcrofilmien avul.l.a.

''
I

E.- .

r
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Hienotuntelsuus on ai.na paika1.1aan.

Kun sulnrtutkija ensimmElistii kertaa
keiiintyy jonlcun seuratrunnan kirkkoherran
puoleen saadakseerr l-uvan kirkon asia-
kirjo jen selaamiseen kbsiteltZtviin?i o1e-
van tutkLmuksensa osalta, hiiae1.l-e taval-
lisesti oJennetaan sitoumusLomake tu-
tustunista Ja allektrjoitta,nista vartbn.
- Yleensii, seuralrunnissa ei kiel-t?iyclytii
tutkinustydt?i sallimasta, Henkil-dn on
kuitenkln suhtaucluttava t ehtliviiii.nslt tie-
tyl-1H. lnxrnioituksella niitii henkil6ite
kohtaan, jotka tutkimrksessa esiintyviit.
Asiaa selventEiEi nn erli,s sitoumuksen mal-
1 i :

S i toumus .

Saacle ssani kltyt ettEiviiksi f a,rnpere en
seurakuntien keslcusrekisterin asiakirjo-
ja all-eklrjoittarrut sitoutuu noucl.atta-
maan yl-eisten. asiakiqjo je+ juI-kisuudesta
annetun ].ain (n:o 831L951) miiEiriiyksib,
erittiiinkin 1ain 1? S 2 momentissa oIe-
vaa ehtoa siitii, [ettei hii.n viiiirinkii.ytZi
asia.lcirjaa sen henkiL6n, jota asiakirja
koskee tai h?inen Liiheisen onalsensa va-
hingoksi tai halventaniseksi." Temiin Ii-
s?iksi sitouclun k?isittelemZtiin asiakirjo-
ja varovasti ja o1emaan tekenAtte niihin
minkii.?inla,i sia merkintij ja.

I
!

I
I

Tampereel-I^ J _ 19_

n].mr_
ar:vo tai aromatti
o  so i te
pulle1in
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tuette].o
se1-vitys
].aad.usta

asi,akirjoi.sta tai
tutkinustyiin

f,aki y1-elsten asiakirjo jen jul-kisuu-
des ta  09 .02 .195L/83

17 $ Sielurehoitoa ja kirkkol,nrria kos-
kevia viranomaisen todistuksia, vankl-
lassa, kasvatuslaltoksessa, huol-tolai-
toksessa tai sairaalassa tehtyj?i muis-
tiinpano j a, ltiiikltrintodi stuksia ni ln
rnyds muita niihin verrattavia yksityi.s-
ti i  koske"rla todistuksia annettakoon si-
vull isi l]-e. t iecl.oksi- ainoastaan sen suos-
tnroukse1.l-a, jota ne koskevat.

l ldell?i 1 r:oomentissa tarkoitettuja asi.a-
kirjo ja voidaan lcultenkin sen jl i l-keen,
kun ne on siirretiy yleis- tai siihen
verrattavaan arkistoon, antaa tutki jain
sekAl muid.en tanritsi jain tiedoksi asia-
kirjan keytti i j?in annettua sitounuksen
siit?i, ettei hltn vli?irink?iytfi asiakirjaa
sen henk i l i j n ,  jo ta  as iak i r ja  koskee ' ta i
hii,nen lii,heisen omaisensa vah.insoksi tai
haLventamiseksi.

Kirkkoarklsto j en oh j esZiehtij
hyvi iksyt ty pi ispainkokouksessa 19.10 .1966.

6 $ Tarrrj.tsi ja1le ja tutkijalle on kirk-
koherran kanssa sovlttuna alkana anneta-
va hlrvgiksyttiirrli?irr tarkoitukseen h?inen
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pyytiim!ilrse julkiset asiakirjat asian-
ror:lralgen .valvonnan a].ai sena : kElJltett5-
vEiksi.

Yksityiselle ii11c66n lainattako asia-
kirjo ja aiiden siiilytyspalkan ulkopuo-
l.eIla k6ytettH,vHJrsi,'
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Tampereen seudun sulnrtutkimusseuratrr r.y.-  
s l i . l i . t tN0! .

r-$
Yhdistyksen nimi on rfllampereen seudun su'
kututkimusseur@ r.g.'r ja sen kotipaikka
on Tampere.

2$
ffr&istyksen tarkoituksena on toimia Ta,rn-
pereen seud.u1-la sukututkiuusta harjoitta-
vien yhdyssiteenEi sekEi opastaa, ja edistiiii
j?isenten sulmtutkimustoimintaa ja sukujen
sel.vlttel-y?i.

3$
Yhdistyksen ji iseneksi pdiisee jokainen o1-
keuskelpoinen yhteisd ja hyviinaineinen yk-
sityinen hen-kilij, jonka yhdistyksen ha1.1-i-
tus jiiseneksi hyviiksyT,

4$
KunniajElseneksi vol hal-1itus kutsua henki-
16n, joka erityisen asrsiokkaasti oa toimi-
nut yhdistyksen ja sen tarkoitusperien hy-
vl tksl .

5$
Yhdistyksen j?isenet, jH.senmaksusta vapautet-
tuja kunniajtiseniEi lulnmnottanattar suorit-
tavat yhdistyksel-l.e rnrosittain j?isennaksun t
j onka suuruus m?i?irii.t?ititr rnro sikokoulcsessa.

6S
JElsenen on eroanoisestaan i].nooitettava ha].li-
tukse11e. Eroavart iiisenen on kuitenkin suori-
tettava j i isenmalcsunsa sll.tt i  toimlntakaudeltat
jonka aikana eroamisilrnoi-tus on tehty.
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Hal.l i tuksella on oj"keus erottaa jHsen,
jonka. toiminta osolttautuu yhd"istyksen
tarkoitusperiea vastaiseksi tai joka
ei o1e naksanut jiisennak$uaart,

7$
Yhdist5rksen hallituks€en kuuluu puheen-
johtaja ja viisi j i isenti i, jotka vu.osi-
kokous vali.tsee. Ha].]. itus valitsee kes-
kuud.estaan varapu}een johtajan, sihtee-
rin ja ralr.astonhoitajan.

8S
Ha]lltus kokoontuu pu.heenjohtajan tai
htjnen estyneenH. ol.lessaan varapuheenjoh-
tajan kutsusta. Hallituksen kokoontumi-
seksi voi uyiis kaksi hal1ituksen jdsen-
t?i tehdii al-oitteeo.

e$
Hallituksen kokous on p6iitdsvaltainen,
jos vEihint?iiin kolme jiisentii on paika1.l-a.
Pii?itiikseksi tulee ii.ii:rten meraess?i, tasart
se miel ip ide,  jo i ;a puheenjohtaja on kan-
nat'canut.

10s
Yhdistys kokoontuu hall-ituksen lnrtsusta.
Kutsu. on toimitettava j?iseniL1e viihint?iiin
viikkoa ennen koksusta sa.troma].ehti-i1noi-
tukse1-la tai jokaisel.l-e j?isene11-e toimi-
tetul-l-a kirieell.ii. tai iu1.kai.sema1.1-a syys-
tai keviitkaud.en kokousajat ja -paikat io
etukiiteen 1.aaditu1.1-a li-sta1.la ja anta^maI-
1.a se kaikkien jEisenten tiedoksi.
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11 $
ifraistvkeen kokouksessa asiat p66tetiiii.n
yksinkertaisell-a H,iinten enemmistii1J.e,
e].lei nltissii sii,iinniiissEi o1e toisin" niie-
r?itty.

12s
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen
pr.*r e sr j ohta j a tai varapuhe en johta j a yhcl e s-
sii sihteerin tai rahastonhoitaJan kanssa.

13s
Yhdistyksen toininta- ja tiiikausi on tou-
kokuun 1. piiiviist?i seuraava,n huhtilnmn 30.
pElivElEin.

14s
Yhdistyksen tilit p?i?itetiiiin tolnintalraudl.en
l-opussa, tilinp?iEitijs ja rnrosikertomus otl
arrnettava tilintarkastaj i1-1e viinei si"eerl
kaksi viikkoa ennen rnrosikokousta. [i].in-
tarkastajien tul-ee antaa ,ti1'it, vtroslker-
tomus ja kirjalLinen laustxrtonsa hal-l.ituk-
se11.e hyvissii ajoin ennen rnrosikokousta.

15$
Yhdistyksen nrosikokous pj.det?iiin toukolnrwt
kuluessa. Vuosikokouksessa kelsite].lEiiin s€ll-
raavat asiat:
1 - Esitet?iEin rnrosi-kertortrsr tilit ja ti-

l-intarkastal i en lausunto .
2 - PilA.tetti?in til-i- ja vastuuvapauclen nyiin-

tiimisest?i ja tilinpiiiitijksen vahvista-
mises ta .

3 - Valitaan hall ituksen puheenjohtaja ja
hallituksen jiisenet sekEi kaksi tilin-
tarkasta jaa tarkastamaan yhdistyksen
tilej?i ja hall intoa sekLi heil. l .e kaksi
varamiesti i.
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4 - HyvAkqytiitin yhdistyksen tal.ousar-,
vio s€ur€.avalle toimintakaud"el-Le.

5 - Pddtetii?in jltsenma^lcswt suuruucl.esta,
6 - Kiisitelleiin muut }i:utsussa mai-ni-

tut asiat.

16$
?iiiitij s niiiden siiiirrttj j en muuttanisesta
tai yhdistyksen purkamisesta on teht6-
vij. kahdessa periittEiisess$ viihint?iiin
yhden kuukauden viiliajoin pidettiiviissti
kokouksessa. Ehilotusten. on tii116in kum-
nassakin kokouksessa saa\rut eti,;ava 3/4
iilinten enemmistd annetuista ii,ii,:rietil.

L7$
Yhdistyksen purkautuessja tai tul-1.esssr
1.akkaut etuksi luornrt etaan yhdistyksen
varat Suomen Su}ututktrousseuralle kiiy-
t ett?ivHksi Seuran p?tiinii2iri5 edistiiviiiin
tarkoitttkseen,

18$
Il[ui ssa su-]rteissa nouclatetaan voimassa
ol.evan yhdistyslain sti?in$dksiei.
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Hikrofi]-&ir-u].Lat "

Kevd?i.n 1980 kriluessa on Tampereen
kaupunginkiriasto on hankittu 11 seie
seurakuntien arkistoista kuvattuJa
mikrofl1-mirtrl-1.ia, joten nlitii tou-
kokuul].a 1980 uuclen toinintakauclen
alkaessa on kirjastossa k6ytettilvis-
sEi, seuraavista seurakrnnista:

Akaa
Er?i jhrvi
Hattula
liumppila
Ka]-vo]-a
Kangasa3.a
Kuhna]-ahtl
Kuorevesi
Kuru
Kylmiikoski
Ki{ri<61?i
Lrammi
Eempfiltl-ii.
Iuopioinen
IrLangel.niiki

Hessulyl6
l{oki,a
Orivesi
P?i]-kiine
Ruovesi
Salra]-ahti
S?i?iksmiilci
Tanpere tuomi.o *
kirkkosrk
Teeri j6nri
!e isko
Urjal.a
Vana ja '
Vesi].a,lrti
V irrat
Y1-ii j?inri
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Seuran j i isenet 7-.5.1980"

Alrvenainen, Raija
Asplrol.n, Thorolf
Biirling, treena
Frj.manr Helnoi
Haapanen, Kaarlo
Iiuhtlnen, Kerttu
iuntti, Arrrre
Kerttula, Arme
Kivimaa, Rakel
Kokkola, Agd.a
Korkee, Pentt l
T,eppEinen, Vesa
Lintu, Veikko
lrtajander, Ime}i
I$eri.koski, 0smo
i{eki-Kihnier KaLevl
I'rikal-i , Toirci
l{iskal-a, Aino
0risp?i?i, Eauri.
Piepponenr t{i l- ja
R?is?inen, Jorma
Saarenpad, Matti
$alonen, Helni
Seilonen, Pentti
Takala, Ei1.a
[askinenr far ja
Til.a, Meri
Toponen, Anja
Uusi-Kultt ir All i
Val.l i , Sirkka
Ylitans, Marjatta


