
    

 Jäsenkirje 1/2017 

 

 

Hyvät yhdistyksemme jäsenet! 
 

Oikein mukavaa helmikuuta Teille kaikille!  

 

Olemme tänä talvena saaneet nauttia niin pakkasista kuin loskakelistäkin ja mielenkiinnolla 

saamme odottaa millainen kevät tästä oikein muodostuu sään puolesta. Sukututkimuksellisesti 

toivon kaikille mielenkiintoista kevättä ja kutsun Teidät kaikki järjestämiimme tilaisuuksiin 

kertomaan ja kuuntelemaan sukututkimuksesta ja hieman muustakin.  

 

Viime syksynä tapasimme jäseniltojen merkeissä ja niissä kuulimme miten eri sukututkimukset ovat 

edenneet ja miten sukulinjat ovat kulkeneet hieman kauemmas ja jälleen takaisin Nokian suuntaan. 

Kuulimme myös aivan ihanan kirjeen, joka oli lähetetty viime vuosisadan alussa Amerikasta 

Suomeen. Kirjeestä kävi ilmi ajalle tyypillinen kirjoitustapa ja saimme kokea hieman kaipausta 

tänne koti-Suomeen. Kiitos jäseniltoihin osallistujille ja tarinansa kertojille! 

 

Syyskokouksen aluksi kuulimme Satu Kankkosen pitämän mielenkiintoisen esitelmän Pispalasta. 

Esitelmässä saimme kuulla mm. millaista oli käydä työssä Tampereella, kun Pispala vielä kuului 

toiseen kylään, Pirkkalaan. Välillä tuntui, että voiko noista tapahtumista olla vain 100 vuotta aikaa. 

Syyskokouksessa valitsimme saman hallituksen kuin edellisenäkin vuonna.  

 

Sukututkimusta helpottava asia oli Nokian Seurakunnan myöntämä kuvauslupa ja saimme kuvata 

100 vuotta vanhempia rippikirjoja, syntyneiden-, vihittyjen- ja kuolleidenluetteloita sekä muita 

asiakirjoja SSHY:n välineillä Pirkkalasta, Suoniemeltä ja Tottijärveltä. Varsinaisen kuvaustyön 

yhteydenpitoineen teki Mauno Haliseva ja Jorma Nieminen. Heillä meni useampi päivä 

varsinaisessa kuvaustyössä ja vielä useampi luetteloita tehdessä. Kuvaustyön tulokset ovat 

nähtävillä SSHY:n sivuilla. Kiitos Nokian Seurakunnalle myötämielisestä suhtautumisesta asiaan ja 

hyvän kuvaustilan järjestämisestä sekä kiitos SSHY:lle kuvauslaitteiston järjestämisestä. Iso kiitos 

kuvaustyön tekijöille, Maunolle ja Jormalle, sekä kuvankäsittelyssä ja luetteloinnissa auttaneille 

Helenalle ja Sirkka-Liisalle!  

 

Kevään ohjelmassa on mielenkiintoisia keskusteluja mm. DNA-sukututkimuksesta. Keskusteluja 

käydään jäsenillassa ja kevätkokouksessa, jossa myös käsitellään sääntömääräiset asiat. Teemme 

tutustumisretken Kansanperinteen arkistoon, jonka järjestämisestä kiitos Matille! Alkukesästä 

vietämme saunailtaa Siuron Myllypirtillä, joten tervetuloa mukaan toimintaamme! 

 

Sari Karimäki-Tuomisto 

 
Jäsenilta 
Pidämme keskiviikkona 8.3.2017 klo 18.00 Kerholan lehteriluokassa jäsenillan. Jäsenillassa 

kuulemme miten Seurakunnan tiloissa tapahtunut rippikirjojen ja muun aineiston kuvaaminen 

oikein tapahtui ja millaisen työmäärän koko prosessi vaati. Tämän jälkeen tilaisuudessa on 

mahdollisuus kertoa omasta sukututkimuksestaan ja/tai esittää kysymyksiä, joihin yhdessä etsimme 

vastauksia. Käytössämme on tietokone, jota voi jokainen hyödyntää omassa esitelmässään. Aikaa 

tilaisuudelle on varattu 1,5 tuntia, joten ehdimme käsitellä monta aihetta. 

 



Kevätkokous – kiinnostaako DNA-sukututkimus? 
Keskiviikkona 29.3.2017 klo 18.00 yhdistys pitää sääntömääräisen kevätkokouksen Kerholan 

lehteriluokassa. Kokouksen aluksi keskustelemme DNA-sukututkimuksesta. Paikalla on henkilöitä, 

jotka ovat DNA-tutkimuksen tehneet ja he kertovat kokemuksistaan asiassa ja vastaavat testin 

tekemiseen liittyviin kysymyksiin oman kokemuksensa perusteella. Mikäli aihe kiinnostaa 

laajemminkin, voisimme syksyksi suunnitella asiasta esitelmää. Sääntömääräisessä kokouksessa 

käsitellään yhdistyksen vuosi- ja tilikertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto. Samalla 

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille.  

 
Tutustumisretki Tampereen Yliopiston Kansanperinteen arkistoon 
Keskiviikkona 26.4.2017 klo 14.00. Paikalle menemme kimppakyydeillä ja tapaamme noin 13.45 

arkiston ovella, josta menemme yhdessä sisään. Arkisto sijaitsee Kalevantie 4, päärakennuksen E-

siivessä huoneessa E122 ja sisäänkäynti sijaitsee ilmakäytävän itäpään kohdalla. Tutustu arkiston 

aineistoon osoitteessa http://www.uta.fi/yky/tutkimus/kansanperinne.html. Kimppakyytien järjestä-

miseksi ilmoittautumiset Sarille viimeistään 22.4.2017.  

 
Saunailta 
Perjantaina 9.6.2017 klo 18.00 aloitamme saunaillan vieton Siuron Myllypirtillä osoitteessa 

Kuljuntie 3. Tilaisuudessa on mahdollisuus saunoa (rantaan on hieman matkaa, joten uiminen on 

mahdollista, mutta ei sujuvaa). Mukaan omat saunomisvälineet. Illan aikana nautimme toistemme 

seurasta ja pienestä purtavasta. Ilmoittautumiset Sarille viimeistään ti 6.6.2017. 

 
Jäsenmaksu 
Tämän kirjeen liitteenä löytyy jäsenmaksukaavake, jos sitä ei jostain syystä ole mukana, niin 

ottakaa yhteyttä Tuulaan. 

 
Kotisivut 

Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.nokiansukututkijat.yhdistysavain.fi. Sivuilta 

löytyvät jäsenkirjeet, hallituksen yhteystiedot, linkkejä ym. mukavaa. Kannattaa käydä 

tutustumassa. Kotisivuihin liittyvät kysymykset, ehdotukset ym. kannattaa osoittaa Matille. 

 
Yhdistyksen materiaali 

Yhdistyksen hankkimat ja lahjoituksena saadut materiaalit, (mm. kirjat ja mikrokortit) ovat nyt 

säilytyksessä hallituksen jäsenten kodeissa. Materiaaleja voi kysellä lainaan hallituksen jäseniltä.  

 
Hallitus vuonna 2017 
 

Sari Karimäki-Tuomisto puheenjohtaja            040-5821773    sari.karimaki-tuomisto(at)pp.inet.fi  

Mauno Haliseva varapuheenjohtaja     0400-627251    mauno.haliseva(at)gmail.com 

Arto Lehtonen sihteeri                       040-8285410   arto.lehtonen(at)netti.fi 

Tuula Kallio-Bezemer rahastonhoitaja ja      050-3730738    tuula.kallio-bezemer(at)pp.inet.fi 

  jäsenasiat 

Matti Vesanto kotisivut                    0400-800914    matti.vesanto(at)kolumbus.fi 

Erkki Lehtinen                                   050-3050554    erkkileht(at)gmail.com 

http://www.uta.fi/yky/tutkimus/kansanperinne.html

