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Toimintakertomus 2016 
 
 
Yleistä Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 18.2.2016 Savonlinnan pääkirjasto Joelin kokoustila 

Miitissä. Kokoukseen osallistui 15 henkilöä. 
 
Toimitsijat Vuosikokouksessa yhdistyksen hallituksen kokoonpano muodostui seuraavaksi 
 
 Raija Nuutinen puheenjohtaja 
 Helena Dahlström varapuheenjohtaja 
 Paula Putkonen sihteeri 
 Seppo Kettunen jäsen 

Kari Lyytinen  jäsen 
  

Varajäseninä toimivat Merja Immonen ja Kati Asikainen. 
 

Rahastonhoitajana toimi Liisa Raatikainen, jäsenrekisterin ylläpitäjänä Seppo Kettunen ja tie-
dotusvastaavana Aija Liimatta. 

 
 Toiminnantarkastajina olivat Hannu Nykänen ja Arvi Parviainen sekä varalla Aija Liimatta ja 

Urpo Leikas. 
 
 Hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. 
 
Jäsentapaamiset 
 

Vuoden 2016 aikana yhdistys kokoontui kymmenen kertaa erilaisissa jäsen- ja yleisötapaami-
sissa. 
 
23.1.2016 Avoin yleisöluento Maakuntamuseossa, jossa Kansallisarkiston kehittämispääl-

likkö Tomi Ahorannan esitelmä ”Talvi- ja jatkosodan henkilöhistorialliset läh-
teet” tarjosi monikymmenpäiselle yleisölle rautaisannoksen lähdetietoa rintama-
miehistä ja –naisista, sotavangeista sekä muista sodan kokeneista. 

 
18.2.2016 Vuosikokous Savonlinnan pääkirjasto Joelin kokoustila Miitissä 
 
31.3.2016 Jäsenillassa tutustuttiin Savonlinnan pääkirjasto Joelin sukututkimusaineistoon 

sekä käytiin läpi kevään tietoiskutilaisuuksien ohjelmaa, mukana 7 henkilöä.  
 
16.4.2016 Yleisölle avoin tietoisku ja sukututkimusneuvontaa ”Miten aloitan sukututkimuk-

sen?” ja ”Miten pääsen eteenpäin tutkimuksessani?” pääkirjasto Joelissa, neu-
vojia ja neuvottavia yhteensä 13. 

 
14.5.2016 Yleisölle avoin tietoisku ja sukututkimusneuvontaa ”Miten aloitan sukututkimuk-

sen?” ja ”Miten pääsen eteenpäin tutkimuksessani?” pääkirjasto Joelissa, neu-
vottavia ja neuvojia yhteensä 15. 

 
3.9.2016 Jäsenten syysretki, jonka aikana tutustuminen maakuntatutkija Jorma Hytösen 

opastuksella ensin kahteen Raikuun Salpalinja-asemaan, Veneenniemen Sal-
palinja-asemaan sekä Hotelli Herttuan sotahistorialliseen näyttelyyn, minkä jäl-
keen yhdistys tarjosi päiväkahvit mukana olleille 12 jäsenelle. 

 
23. – 24.9.2016 Yleisölle avoin koulutus Paviljongilla ”Miten aloitan sukututkimuksen interne-

tissä”. Perjantai-illan ja lauantaipäivän aikana kahdeksan jäsentä ja kaksi ei-
jäsentä sai henkilökohtaista opastusta oman tutkimuksensa aloittamiseen tai 
syventämiseen.  

 
27.10.2016 Jäsenilta Joelin kokoustila Miitissä, jossa kirjailija Vesa Luukkonen esitteli kir-

jansa Miljoonatalo 1926 – 2016. Yhdistys tarjosi pullakahvit, läsnä 14 jäsentä. 
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12.11.2016 Jäsenretki Mikkeliin, Elinkeinoelämän tutkimusarkistoon, jossa Arkistojen päi-
vään osallistui 10 jäsentä.  

 
13.12.2016 Jäsenten joulukahvit eli Sukusumpit nautittiin Ravintola Paviljongissa, minkä 

jälkeen kuultiin jäsen Pekka Monosen luento ”Karjalaisten kolme katkeraa 
evakkotaivalta”. Läsnä 20 jäsentä.  

 
Muu toiminta 

 
Yhteistyössä Savonlinnan kesäyliopiston kanssa järjestettiin Vanhat käsialat –jatkokurssi 8. – 
9.4.2016. Kouluttajana toimi ammattisukututkija, kääntäjä Tuula Kiiski. Kurssille osallistui 12 
henkilöä. 
 
Wanhat Toverit ry:n jäsentilaisuudessa 21.3.2016 kävi Liisa Raatikainen pitämässä esitelmän 
sukututkimuksen aloittamisesta ja tietolähteistä. 
 
Savonlinnan Karjala-seuran jäsentilaisuudessa 21.4.2016 puheenjohtaja Raija Nuutinen piti 
lyhyen esitelmän sukututkimuksen aloittamisesta ja tietolähteistä.  
 
Kesäyliopiston kanssa järjestettiin myös Sukututkimuksen syventävä kurssi 19. – 20.11.2016. 
Kurssin vetäjänä toimi Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen toiminnanjohtaja Kari-Matti Pii-
lahti. Kurssilla oli 16 osallistujaa, joista 14 oli yhdistyksen jäseniä. 
 
Yhdistyksellä on suljettu Facebook-ryhmä. Yhdistyksen sähköpostiosoite on sln.sukututki-
jat@gmail.com. Yhdistyksen nettisivut ovat www.savonlinnanseudunsuku.fi.  
      
  

Jäsentilanne 
 

Vuoden 2016 lopussa yhdistyksellä oli 72 jäsentä. Uusia jäseniä yhdistys hyväksyi 8 kpl. Jä-
senmaksu oli 17 € vuodessa. Yhdistys on Suomen sukututkimusseuran jäsen. 
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