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Jäsenkirje 1.7.2021 

Arvoisat jäsenemme  

 

Puheenjohtajan vaihdos - Markulle kiitos 

Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin 9. kesäkuuta. Se oli sikäli historiallinen, että 10 vuotta 

ansiokkaasti puheenjohtajana toiminut Markku Rauhalahti luopui puheenjohtajan tehtävistä. 

Markku ansaitsee suuret kiitokset siitä, mitä hän on tehnyt vapaussotaperinteen hyväksi niin 

Tampereen seudulla kuin laajemminkin. Kiitos ja kunnia!  

Vuosikokous valitsi yksimielisesti allekirjoittaneen yhdistyksemme uudeksi puheenjohtajaksi. 

Haluan esittää mitä parhaimmat kiitokset saamastani luottamuksesta. Pyrin olemaan sen 

arvoinen.  

Tässä lyhyesti tietoa uudesta puheenjohtajastanne: 

Olen kohta 63-vuotias länsitamperelainen (entisen Pirkkalan ja Pohjois-Pirkkalan alueella 

asuva), kotoisin olen Hämeenkyröstä. Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri ja 

hallintonotaari sekä poliisi. Toimin vielä jonkin aikaa maakunnan edunvalvontapäällikkönä 

Pirkanmaan liitossa. Vaimo, kolme lasta, kaksi lastenlasta. Isänmaan asiat ja aate ovat kodin 

perua. Sotahistoria, sen tutkiminen ja siitä kirjoittaminen, ovat olleet harrastuksiani jo pitkään. 

Yhdistyksemme hallituksessa olen toiminut muutaman vuoden. Vapaussotaperinteessä 

minulla on aina ollut kunnioitus niitä kohtaan, jotka taistelivat laillisen hallituksen riveissä.  

Arvot, joiden puolesta 1918 taisteltiin, ovat tärkeitä ja merkittäviä tänäkin päivänä: vapaus, 

itsenäisyys, demokratia, oikeus, järjestys ja turvallisuus. Meidän vapaussotaperinteen 

toimijoiden keskeinen tehtävä on, paitsi pitää muistoa yllä, myös kertoa siitä. 

Hallituksen kokoonpano on tämän kuluvan vuoden ajan seuraava:  

puheenjohtaja Jouni Koskela, varapuheenjohtaja Marja Karvo, sihteeri Riitta Sompa- 

Hokkanen, rahastonhoitaja Jorma Kuoppala, viestintävastaava Sirkka Ojala, lippuvastaava 

Matti I. Salonen, Markku Rauhalahti, Tiina Vappula ja Hannu Wirola.  

 

Yhdistyksemme lähiajan toimintaa: 

 

 

• Sotahistoria- ja kulttuuriretki Ruovedelle lauantaina 18.9.2021, ohjelma 

on kirjeen liitteenä. Ilmoittautumiset Riitalle ma 6.9.2021 mennessä, 

ilmoita samalla, mistä lähtöpisteestä tulet bussiin, ilmoita myös mahdollisista 

ruoka-allergioista.  



• Syyskauden kerhoillat jatkuvat ravintola Vaskitähdessä, os. Hatanpään puistokuja 22, 

seuraavasti: 

ti 5.10.2021 klo 17.30 esitelmä ”Tarton rauhan juhlavuosi 2020”, Kalervo Sipi ja 

Markku Rauhalahti 

ti 2.11.2021 klo 17.30 esitelmä ”Kronstadtin varjot”, Lassi Hakulinen  

ti 7.12.2021 klo 17.30 esitelmä ”Paasikivi ja Tarton rauha”, Jorma Kuoppala, sekä 

jouluaiheista ohjelmaa, joulupuuro ja torttukahvit. 

• Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ma 6.12.2021 

 

Vapaussodan Perinneliiton ja meidän yhteinen Tarton rauhan juhlamatka 15.-16.10.2021 on 

peruttu koronatilanteen epävarmuuden vuoksi! 

 

Ensi vuoden toiminnasta jo tiedoksi perinteinen Tammisunnuntain kirkkojuhla 30.1.2022 

klo 18.00 Tampereen Tuomiokirkossa. Uutena on tulossa Pirkkalan kunnan 100-

vuotisjuhlavuoden teemaan ”Yhteinen Pirkkalamme” liittyen kaikille avoin yhdistyksemme 

järjestämä esitelmätilaisuus Pirkkalassa maaliskuun lopulla aiheesta ”Punakapina Pirkkalassa 

1918”. 

Vapaussodan Perinneliitto ry:n vuosikokousterveisiä Tampereelta 29.6.2021 

Yhdistyksemme kokousedustajina olivat Koskela, Karvo ja Sompa-Hokkanen. Kokouksessa 

mm. hyväksyttiin uudet säännöt, pienennettiin hallituksen jäsenmäärää ja hyväksyttiin 

strategiasuunnitelma, missä isänmaallisuus ja vapaussotiemme perinteen vaaliminen ja sen 

merkityksen valaiseminen on edelleen toiminnan ytimenä. Meille tamperelaisille ja 

pirkanmaalaisille tärkeä tieto oli, että liiton toimisto tulee pysymään Tampereella, vaikka 

toiminnanjohtajan vaihdos on ensi vuonna tulossa. 

Jäsenmaksu 

Yhdistyksemme jäsenmaksu, joka kuluvalle vuodelle on 15 euroa, lähetetään lähiaikoina 

erillisenä sähköpostina (postikirjeessä se on mukana). 

 

Hyvää kesän jatkoa toivottaen: 

Jouni Koskela   Riitta Sompa-Hokkanen 
puheenjohtaja   sihteeri 

050 – 527 2129   040 - 563 3228 

perhe.koskela@gmail.com   riitta.sompa-hokkanen@hotmail.com 

Tutustu sivuihimme: https://vapaussodanperinne.yhdistysavain.fi/ 
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