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Vapaussodan 
Tampereen Seudun Perinneyhdistys 

www.vapaussodanperinne.yhdistysavain.fi 
 

      

                Tampere 15.6.2020 

Arvoisat jäsenet,  

JÄSENTIEDOTE 4/2020 
    

Arvoisat jäsenemme,  

Korona-pandemia on varmaan vaikuttanut jokaisen meidän elämäämme. Toivottavasti te 

ja läheisenne olette välttäneet viruksen. Poikkeuksellinen vuosi on myös muuttanut 

merkittävästi yhdistyksemme tämän vuoden toimintaa, erityisesti tapahtumien osalta. 

Vapaussodan Perinneliitto peruutti ja siirsi ensi vuodelle lokakuulle suunnitellun Tartto 100 

-pääjuhlan, samoin kesälle ja syksylle suunnitellut maakunnalliset juhlaseminaarit. 

Vapaussodan Perinneliitolla on keväältä siirtynyt liittokokous keskiviikkona 24.6.2020 

Tampereella. Perinteisiä liittopäiviä tai muuta ohjelmaa kokouksen yhteydessä ei 

järjestetä. 

Yhdistyksemme järjestämisvastuulla ollut juhlamatka Tarttoon 14-15.10. niin ikään 

siirrettiin tuonnemmaksi. Toivottavasti koronatilanne ensi vuonna on rauhoittunut ja 

mainitut tapahtumat voidaan järjestää. 

Kevään kunniakäynnit 

Perinteiset kunniakäynnit toteutimme muutaman hengen voimin. Muutama kuva. 

  
Tampereen taistelujen päättymisen muistopäivänä 6.4. laskettiin kukat Kalevankankaalla 
Vapaussoturien ja Ruotsalaisten vapaaehtoisten muistomerkeille. Vapaussodan taistelujen 
päättymisen muistopäivänä 16.5. laskettiin kukat Hämeenpuistossa Vapaudenpatsaalle. 



2 
 

 

  
Kaatuneitten muistopäivänä 17.5. puheenjohtaja toi yhden miehen partiona seppeleen 
Vapaussoturien muistomerkille, jossa oli paikalla viisi muuta yhdistyksemme aktiivia; kuva Daniel 
Krook. Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. seppeleen Mannerheimin patsaalle laskivat 
eversti Aki Heikkinen, pj Markku Rauhalahti ja apulaispormestari Aleksi Jäntti; kuva Sirkka Ojala. 
Rukouksen esitti pastori Mauri Nieminen Messukylän seurakunnasta. 

 

Hallituksemme jäsenet Sirkka Ojala ja Hannu Wirola osallistuivat toimijoina Kangasalla 

Kaatuneitten muistopäivän tapahtumiin ja kukkien laskuun Suinulan muistomerkille ja Kangasalan 

läntisen hautausmaan Vapaussodan muistomerkille. 

Yhdistyksemme vuosikokous jouduttiin poikkeusolosuhteiden vuoksi siirtämään 

kevätkaudelta tuonnemmaksi. Nyt hallituksemme on päättänyt, että vuosikokous pidetään 

tiistaina, 6.10.2020 klo 17.30 ravintola Vaskitähdessä edellytyksellä, että kokoontumiset 

tuolloin ovat sallittuja. Kokouskutsun ja -aineistot lähetämme kesän jälkeen. 

Syyskauden ohjelmamme 

* la 19.9.2020 syysretki Ruovedelle PERUUTETAAN. 

* ti 6.10.2020 klo 17.30 vuosikokous Vaskitähdessä 

* ti 3.11.2020 klo 17.30 kerhoilta Vaskitähdessä 

* ti 1.12.2020 klo 17.40 jouluinen kerhoilta Vaskitähdessä 

* su 6.12.2020 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 

Yhdistyksemme hallitus odottaa toivorikkaana mahdollisuutta järjestää yllä mainitut 

syyskauden tapahtumamme.  

Toivotamme yhdistyksemme jäsenille hyvää kesää ja terveyttä! 

 

Markku Rauhalahti  Riitta Sompa-Hokkanen 
puheenjohtaja  sihteeri 

050 - 68 980   040 - 563 3228 

rauhalahti@kolumbus.fi  riitta.sompa-hokkanen@hotmail.com 


