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Vapaussodan
Tampereen Seudun Perinneyhdistys

www.vapaussodanperinne.yhdistysavain.fi

                        Hallituksen esitys 
                            4.5.2021

       
Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 1.1.–31.12.2021

1. Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vaalia Vapaussotaan osallistuneiden muistoa, kerätä ja 
levittää tietoa Vapaussodasta ja sen merkityksestä sekä edistää maamme vapaussotiin liittyvien 
perinteiden säilymistä ja leviämistä kansalaisten tietoisuuteen.
Koronatilanteen alueelliset toimintaohjeet ja -rajoitukset otetaan toiminnassa huomioon. 
Tarvittaessa tilaisuuksia siirretään tai perutaan. 

2. Jäsenistö
Toimintavuonna on tavoitteena hankkia yhdistykselle 20-30 uutta jäsentä. Yhdistyksen tavoitteena 
on toimikaudella saada vähintään 10 uutta tilausta Vapaussoturille. Lisäksi pyritään hankkimaan 
Vapaussoturi-lehdelle ilmoituksia vähintään 1000 euron arvosta.

3. Varsinainen toiminta

3.1. Kerhoillat
Kerhoillat pidetään kevätkaudella maaliskuussa (vuosikokous)  ja huhtikuussa sekä syyskaudella 
loka-, marras- ja joulukuussa ravintola Vaskitähdessä, Hatanpään puistokuja 22. Kerhoillat 
järjestetään seuraavasti:
- ti 9.3.2021 klo 17.30 vuosikokous ja kerhoilta. Kokouksen jälkeen filmi ”Kun painuvi päät” (osa). 
* Kokous siirretty pidettäväksi ke.9.6.2021 klo 17.30, paikka: Vaskitähti. .
- ti 6.4.2021 klo 17.30. Esitelmä. * Peruttu 
- ti 5.10.2021 klo 17.30 kerhoilta. Esitelmä ”Tarton rauhan juhlavuosi 2020”, Kalervo Sipi ja Markku
Rauhalahti.
- ti 2.11.2021 klo 17.30 kerhoilta. Esitelmä ”Kronstadtin varjot”, Lassi Hakulinen
- ti 7.12.2021 klo 17.30 Jouluinen kerhoilta. Esitelmä ”Paasikivi ja Tarton rauha”, Jorma Kuoppala, 
jouluaiheista ohjelmaa, joulupuuro ja torttukahvit.

3.2. Juhlat, seminaarit ja retket
- su 26.1.2021 klo 18.00 Tammisunnuntain kirkkojuhla; * peruutettu
- la 18.9.2021 syysretki Ruovedelle 
- pe-la 15-16.10.2021 Tarton rauhan 101-vuotisjuhlamatka Tarttoon

3.3. Kunniakäynnit muistomerkeillä
- su 31.1.2021 klo 14.00 kunniakäynti Suinulan muistomerkillä.
- ma 24.2.2021 klo 17 Viron itsenäisyyspäivän kunniakäynti Kalevankankaalla Viron 
vapaussodassa kaatuneiden suomalaisten muistokivellä; * puheenjohtajat hoitavat.
- ma 15.3.2021 klo 12 kunniakäynti Mannisen muistomerkillä Väärinmajalla; * ei osallistuta.
- ti 6.4.2021 Tampereen valtauksen vuosipäivä; klo 12.00 Kalevankankaalla seppeleenlasku 
Vapaussoturien muistomerkillä ja ruotsalaisten vapaaehtoisten muistomerkillä; * hallitus hoitaa.
- pe 14.5.2021 klo 12 Vapaussodan päättymisen vuosipäivän kunniakäynti Vapaudenpatsaalla 
Hämeenpuistossa; * hallitus hoitaa.
- su 16.5.2021 Kaatuneitten muistopäivä. Seppelpartiot Kalevankankaalla Vapaussodan 
sankarivainajien muistomerkille ja Kangasalan sankarihaudoilta Suinulan muistomerkille.
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- pe  4.6.2021 Puolustusvoimain lippujuhla. Osallistumme seppeleenlaskuun klo 18 Mannerheimin 
patsaalla Leinolassa.
- ma 6.12.2021 Itsenäisyyspäivä. Osallistumme juhlallisuuksiin Kalevankankaalla. Seppelpartio 
Vapaussodan muistomerkille ja seppelpartio Suinulan muistomerkille.

3.5. Muu toiminta
Hallitus toteuttaa strategiaa, jossa otetaan huomioon mm. yhteiskunnan yleinen kehitys, 
Perinneliiton toiminta, sidosryhmäyhteydet, perinneyhdistysten yhteistyö, verkostoituminen, 
digitalisaatio ym. Erityistä huomiota kiinnitetään Vapaussodan perinnetiedon välittämiseen ja 
perinteen siirtämiseen nuoremmille sukupolville.

Osallistutaan Perinneliiton Tarton rauha 100 v -hankkeeseen mm. järjestämällä lokakuussa   
juhlamatkan Tarttoon.

Osallistutaan Suinulan muistomerkin ja muistomerkkialueen kunnostushankkeeseen. Suunnittelu ja
toteutus yhteistyössä Tampereen Insinööriopiskelijat ry:n, Maakuntamuseon, Kangasalan 
reservijärjestöjen sekä naapurimaanomistajien kanssa.

Tehostetaan kouluyhteyksiä ja valmistellaan nuorisolle suunnattua visuaalista aineistoa 
Vapaussodasta ja itsenäisyydestä.

Osallistutaan Kalevankankaalla sijaitsevan Viron vapaussodassa kaatuneiden suomalaisten 
vapaaehtoisten muistokiven kunnostushankkeeseen.

Vapaussotiemme perinteiden säilymiseksi ja leviämiseksi jatketaan yhteistoimintaa muiden 
perinneyhteisöjen kanssa. Pidetään yhteyttä Tarton Suomen-poikien kiltaan, Latvian Bejan 
peruskouluun ja kylämuseoon ja muihinkin ulkomaisiin yhteistyökumppaneihin

Valmistellaan vuoden 2022 alkuvuoden ohjelmaa, mm. Tammisunnuntain kirkkoiltaa (su 
30.1.2022) sekä alkuvuoden kerhoiltoja ja muita tapahtumia. 

4. Tiedotustoiminta
Sisäisen tiedotus: Toimintaohjelmasta tiedotetaan jäsentiedotteilla 4-5 kertaa vuodessa. 
Jäsenkirjeet toimitetaan ensisijaisesti sähköpostilla. Kerhoilloista tiedotetaan myös kotisivulla ja 
Aamulehden Meno-palstalla. Sisäistä tiedotusta on myös viestintä Perinneliiton suuntaan.

Ulkoisen tiedotuksen tarkoituksena on tehdä yhdistyksen ja Perinneliiton toimintaa tunnetuksi sekä 
tukea jäsenhankintaa. Kanavia ovat ennen muuta yhdistyksen kotisivu  
(www.vapaussodanperinne.yhdistysavain.fi), facebook-sivut, Vapaussoturi-lehti, Pirkan Viesti ja 
Aamulehti sekä soveltuvin osin muutkin lehdet. Laaditaan yhdistyksen esittelyä ja jäsenhankintaa 
palveleva esitelehtinen. 

5. Huomionosoitukset ja palkitsemiset
Onnittelut ja kiitokset hoidetaan kukin, adressein ja onnittelukortein. Kerhoiltojen esitelmöitsijät 
palkitaan lähinnä kirjapalkinnolla tai siniristi-pöytälipulla. Hallitus päättää jäsenten 
huomionosoituksista sekä Sinisen Ristin esittämisestä ja esitysten puoltamisesta Perinneliitolle ja 
esittää tarvittaessa Perinneliiton huomionosoituksia.  

6. Talous 
Vuonna 2021 jäsenmaksu on 15 euroa. Kerhoillat ja retkeilyt järjestetään osallistujien 
omakustannusperiaatteella. Hankkeisiin haetaan ulkopuolista tukea. 

Hallitus

http://www.vapaussodanperinne.fi/

