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Oikein mukavaa syksyn alkua Teille kaikille yhdistyksemme jäsenille!  

 
Toivottavasti olette nauttineet tästä kauniista kesästä, joka on jo nyt jäämässä taakse. Tiedämme 

syksyn alun olevan edessä, kun erilaiset toiminnat alkavat kesän jälkeen. Siksi meidän 

yhdistyksessämmekin on aika laittaa syksyn ohjelma pakettiin ja kutsua Teidät jäsenet jäseniltoihin 

ja muihin tapaamisiin kuulemaan toistemme mielenkiintoisista löydöistä niin sukututkimuksen kuin 

muunkin elämän saralta. 

 

Viime keväänä pidimme kaksi jäseniltaa ja niissä saimme kuulla tarinoita ja erilaisia 

tutkimustuloksia eri sukujen vaiheista sekä tutkimusmatkoista suvun vanhoille asuinsijoille. 

Saimme tutustua Tottijärveen vanhojen valokuvien saattamana. Kevätkokouksessa käsittelimme 

tietysti tärkeät kokousasiat, mutta kuulimme myös mielenkiintoisen esitelmän suomalaisten 

sukunimien synnystä ja kehityksestä. Kauden päätimme kauniina perjantai-iltana Myllypirtin 

pihapiirissä nauttien saunasta, syömisestä ja mukavasta seurasta. Kiitos kaikille mukana olleille, 

tarinasta kertoneille ja ennen kaikkea saunanlämmittäjälle! 

 
Tämän syksyn aloitamme tutustumismatkalla uudistuneeseen Tampereen kaupunginkirjasto 

Metsoon. Tämän jälkeen jatkamme jäsenillassa omien tutkimusten esittelyä ja omien tarinoiden 

kertomista. Marraskuussa pidämme syyskokouksen, jossa katse suuntautuu jo ensi vuoteen. 

Joulukuun alun jäsenillassa maistelemme jouluista glögiä tarinoinnin lomassa. 

 

Nähdään siis syksyn tilaisuuksissa ja tehdään yhdessä syksystä ikimuistettava! 

 

Sari Karimäki-Tuomisto 
 
 

Vierailu Metsoon 
 

Keskiviikkona 18.9.2019 teemme tutustumismatkan uudistuneeseen Tampereen kaupunginkirjasto 

Metsoon. Tapaamme pääkerroksen aulassa klo 17.30. Kirjastonhoitaja Pirkko Kangas kertoo meille 

Tammi-luentosalissa kirjaston sukututkijoille tarjoamista palveluista ja mahdollisuuksista. Teemme 

myös tutustumiskierroksen kirjastossa ja lopuksi aikaa jää aineistoihin tutustumiseen. Kirjaston 

toiveena oli, että ilmoittaisimme osanottajamäärän etukäteen, joten ilmoitathan tulostasi Sarille 

15.9. mennessä (mikäli etukäteen ilmoittaminen olisi unohtunut, niin voit tulla silti mukaan). 

Kimppakyytejä voi kysellä Sarilta. 

 

Jäsenilta 

 
Pidämme tiistaina 15.10.2019 klo 18.00 Kerholan lehteriluokassa jäsenillan. Tilaisuudessa on 

jokaisella mahdollisuus esitellä omaa sukututkimustaan, vanhoja kirjeitä, valokuvia tai jotain muuta 

sukuun liittyvää. Tilaisuudessa voi esittää sukututkimuksessa vastaan tulleita ongelmia tai 

lukuvaikeuksia ja yritämme niitä yhdessä ratkoa. Neuvoa tai nettivinkkejä voi myös kysellä tai tulla 

kertomaan omista löydöistään. Käytössämme on tietokone ja nettiyhteys.  

 



Syyskokous 

 
Tiistaina 12.11.2019 klo 18.00 yhdistys pitää sääntömääräisen syyskokouksen Kerholan 

lehteriluokassa. Sääntömääräisessä kokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä 

tulo- ja menoarvio vuodelle 2020. Kokouksessa valitaan hallitus ja toiminnantarkastajat vuodelle 

2020.  

 

Jäsenilta 

 
Pidämme tiistaina 3.12.2018 klo 18.00 Kerholan lehteriluokassa jäsenillan. Illan aihe on sama kuin 

edellisessä jäsenillassa. Vietämme myös hieman joulunalusaikaa eli nautimme glögiä ja piparia 

jutustelun ohessa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita omaa tutkimusta esittelemään tai uusia 

kysymyksiä esittämään sekä kuuntelemaan toisten tarinoita ja nauttimaan glögistä! 

 

 

 

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 Matin 

sähköpostiosoitteeseen. 

 

 

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 2019 
 

Sari Karimäki-Tuomisto puheenjohtaja            040-5821773  nokiansukututkijat(at)gmail.com   

Mauno Haliseva varapuheenjohtaja     0400-627251     

Arto Lehtonen sihteeri                       040-8285410    

Tuula Kallio-Bezemer rahastonhoitaja ja      050-3730738     
  jäsenasiat 

Matti Vesanto kotisivut                    0400-800914     

Erkki Lehtinen                                   050-3050554     
 

 

 


