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                Tampere 17.9.2020 

Arvoisat jäsenet,  

JÄSENTIEDOTE 5/2020 
    

Arvoisat jäsenemme,  

Korona-pandemia ja rajoitukset ovat muuttaneet merkittävästi yhdistyksemme tämän 

vuoden toimintaa, erityisesti tapahtumien osalta. Vapaussodan sankarivainajien ja 

merkittävimpien taistelujen muistoa on kuitenkin vaalittu ja laskettu kukkakimput lukuisilla 

kunniakäynneillä, mutta rajoitusten vuoksi vain pienien partioiden voimin. 

Vapaussodan Perinneliitolla oli liittokokous keskiviikkona 24.6.2020 Tampereen Suomalaisella 

Klubilla. Kokouksen aluksi oli huomionosoituksia. Monin tavoin ansioitunut sihteerimme Riitta 

Sompa-Hokkanen  ja Vapaussoturi -lehden päätoimittaja Vesa Määttä saivat Perinneliiton kultaisen 

merkin ja tunnetusti aktiivinen jäsenemme Tuomo Juntunen sai Liiton kunniakilven, ja hänelle 

luovutettiin Suomen Leijonan ritarimerkki Tasavallan Presidentin allekirjoittaman saatekirjeen kera. 

Onnittelumme! 

  
Kultainen merkki Vesa Määtälle ja Riitta Sompa-Hokkaselle, luovuttajina Arja Alkman ja Kalervo 
Sipi. Kunniakilpi ja ritarimerkki Tuomo Juntuselle. 
 
Kirjauutuus 
Tuomas Hoppu: "Toivon ja epätoivon aika. Tampereen vankileiri 1918 ihmiskohtaloineen". 2020. 
 
Hallituksemme jäsen Jouni Koskela on lukenut kirjan ja arvioi sitä mm. seuraavasti: 
"Punavankileireistä on kerrottu ja kirjoitettu julkisuudessa paljon. Viime aikoina niistä on yleensä 
kerrottu vain uhriposition näkökulmasta eli punavankien kärsimästä suuresta hädästä ja tuskasta. 
Sitä toki on myös Hopun teoksessa, mutta Hoppu kumoaa monia katteettomia väitteitä sekä tuo 
tasapuolisesti esille monia Tampereen vankileirin vaiheisiin liittyneitä seikkoja.  
Tampereella vältettiin monista eri syistä katastrofin syntyminen. Tätä puolta on aiemmin tuotu 
vähemmän esille. Julkisuudessa nostetaan aina esille pahin leiri eli Tammisaari. Vertailuluvut 
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elokuulta 1918: Tampere 4035 vankia, joista kuoli 46; Tammisaari 5754 vankia, joista kuoli 763. 
Tampereella viranomaiset onnistuivat pysäyttämään kesä-heinäkuussa 1918 vallinneen suuren 
kuolleisuuden".  
 

Syyskauden ohjelmamme: 
   

* ti 6.10.2020 klo 17.30 vuosikokous 
 

Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistyksen vuosikokous 
pidetään tiistaina 6.10.2020 klo 17.30 Ravintola Vaskitähdessä, Hatanpään 
puistokuja 22 G, 33900 Tampere. 
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Toimintakertomus 2019 ja 
toimintasuunnitelma 2020.    
Kokousesitelmä Jouni Koskela: Pori-Tampere -rata ja Vapaussota. Kahvimaksu 8,- euroa. 
* Kokoonnumme koronarajoitusten puitteissa! Emme kättele! Huolehtikaamme riittävistä etäisyyksistä ja 
hyvästä käsihygieniasta! Kasvomaskin käyttö on jokaisen omassa harkinnassa. 

 

 
* to 15.10.2020 klo 14.30 100 vuotta Tarton rauhasta -seminaari Tampereen 
Suomalaisella Klubilla, järjestäjinä Klubin maanpuolustuskerho ja Vapaussodan 
Tampereen Seudun Perinneyhdistys. Esitelmöitsijöinä ovat professori Martti Häikiö ja FT 
Tuomas Hoppu.  
Ilmoittautuminen Klubin nettisivun kautta:  www.tampereensuomalainenklubi.fi --- kerhot 
--- Maanpuolustus --- tulevaa... Jos nettiä ei ole käytettävissä, ilmoittautuminen: Riitta 
Sompa-Hokkaselle, yhteystiedot alla. Huom! Osallistujamäärä rajoitettu, osallistuminen 
mahdollistuu ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 

 

* ti 3.11.2020 klo 17.30 kerhoilta Vaskitähdessä. Esitelmä Tapani Tikkala: Vapaussodan 

Mannisen taistelu Ruovedellä. 

* ti 1.12.2020 klo 17.30 jouluinen kerhoilta Vaskitähdessä. 

* su 6.12.2020 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet. 

Jäsenmaksut 

Hallitus esittää, että kuluvan vuoden jäsenmaksu on edelleen 10,- euroa. Kirjepostillisille 

jäsenille lasku on jo lähetetty, sähköpostillisille lasku lähetetään lähipäivinä.  

* Vapaaehtoiset kannatusmaksut ovat myös tervetulleita. 

* Valitettavan moni on unohtanut maksaa viime vuoden jäsenmaksun. Rahastonhoitajalta 

on siis tulossa maksukehotuksia! 

Toivotamme yhdistyksemme jäsenille hyvää syksyä ja terveyttä! 

Markku Rauhalahti  Riitta Sompa-Hokkanen 
puheenjohtaja  sihteeri 

050 - 68 980   040 - 563 3228 

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


