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Tervehdys teille kaikille uuden yhdistyksemme jäsenet.
Tänä vuonna käänsimme uuden sivun yhdistyksemme historiassa; 12.5. pidettiin perustamiskokous,
jossa heitimme hyvästit Valkeakosken Seudun sukututkijat ry:lle ja jatkamme nyt omana itsenäisenä
Sydän-Hämeen Sukututkijat-yhdistyksenä. Perustamispaperit toimitettiin yhdistysrekisteriin
kesäkuun lopulla vahvistusta varten. Yhdistyksemme on merkitty yhdistysrekisteriin 16.9.2011.
Tämä ensimmäinen jäsentiedote lähetetään näin paperisena kaikille jäsenille. Toivomme, että
ilmoittaisitte sähköpostiosoitteenne Merja Haatajalle; merja.haataja@suomi24.fi, että voimme
jatkossa tavoittaa mahdollisimman monet sähköisen viestimen avulla. Samalla päivitämme
sähköpostiosoitteet.
Yhdistyksellämme on myös omat nettisivut. Helpommin löydät sivut googlaamalla Sydän-Hämeen
Sukututkijat. Sieltä löydät tietoa tulevista ja menneistä tapahtumista sekä voit tulostaa
jäsenhakemuslomakkeen.
Syksy pyörähti käyntiin Tupaillan merkeissä Luopioisten Yhdistysnurkassa 5.9. Toiveena olisi
kokoontua useamman kerran vuodessa, että jäsenet voisivat olla mukana suunnittelemassa
toimintaa. Otamme toki mielellämme vastaan kyselyitä ja toiveita niiltäkin jäseniltä, jotka eivät voi
paikan päälle saapua.
Syyskokous pidetään tiistaina 29.11.2011 entisessä Luopioisten kunnan valtuustosalissa, Museotie 1
klo 17. Sen jälkeen alkaa klo 18.30 FT Ilkka Teerijoen esitelmä Pitäjänmakasiinit.
Tietokoneen käyttöneuvontaa sukututkimuksessa annetaan 3.10. klo 18 Yhdistysnurkassa, Keskitie
5 A. Sukututkimusneuvontaa kirjastossa annetaan tarvittaessa entiseen tapaan.
Luopioisten kirjastossa on yhdistyksellämme oma hylly sukututkimukseen liittyviä kirjoja varten.
Ne eivät ole kuitenkaan lainattavissa. Mikrorullia ja -kortteja voi käydä tutkimassa kirjastossa ja
niitä voi myös lainata kotiin. Jäsenille käyttö on ilmaista, muilta peritään 10 euron maksu.
Käytössä ovat : Hauhon mikrorullat ja -kortit, Kuhmalahden mikrorullat, Luopioisten mikrorullat ja
-kortit, Pälkäneen mikrorullat ja -kortit ja Sahalahden mikrorullat ja -kortit
Historia- ja sukututkimuskursseja Pälkäneen seudun kansalaisopistossa 2011-2012.
Rippi- ja lastenkirjat pintaa syvemmältä- täydennys- ja harjoituskurssi 23.9. - 2.12.2011
Sukujutut- ohjelman perusteiden kertaus- ja täydennyskurssi 29.10. - 26.11.2011
Vanhojen käsialojen perusteet – rauhallisesti edeten 13.1.– 17.2.2012
Kihlaus, kihlaero ja kuulutus sukututkimuksessa 6.3. – 11.5.2012
Tiekirkko-oppaiden kurssi 28.3. - 18.4.2012 Pälkäneen Onkkaalassa, kurssin pitää FM Raine Raitio.
Ensimmäistä kurssia lukuunottamatta, kaikissa muissa on vielä tilaa. Kurssien opettajana on FM
Anja Nieminen-Porkka.
Paikallislehtien yhdistyspalstoja kannattaa myös seurata. Ilmoittelemme niissä tarkemmin
tapahtumistamme.
Tervetuloa mukaan toimintaamme!
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