
Perinnetoimikunta 

Aika: 10.11.2022 klo 17.00-18.45 

Paikka: Kempeleen kirjasto, Zeppelin 3. krs., takahuone 

Läsnä: Anne Toppari  puheenjohtaja 
 Elisa Tervonen  Kempele-Seura, sihteeri 
 Taavi Jarva  veteraanien neuvoHelukunta 
 Jarmo Haapaniemi yhteisöllisyysvaliokunnan pj. 
 Raija Inkala  veteraaniasiamies 
 Kari PenN  Kempeleen reserviläiset 
 Teemu Riihimäki Kempeleen seurakunta 

      
Poissa: PerN Sankilampi veteraanien neuvoHelukunta 
 Mirva Karjalainen sihteeri 
 Heta LauHamus nuorisovaltuusto  

     
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toteasi läsnäolijat. 

2. Perinnetoimikunnan tehtävä 

Luodaan toimikunnan tehtävien ja toimenpiteiden pohjalta toimintasuunnitelma ensi vuodelle. 

Kempeleen aikajana on kunnan viesQnnässä keskustelunalla, eHä miten voidaan toteuHaa. 

Seurakunnan perinteitä voidaan nostaa esiin kunnan sivuilla ja linkiHää seurakunnan sivustolle. 

Kunnan sosiaalisen median kanavissa voisi nostaa esiin yksiHäisiä kuvia, joista kysytään 
muistoja ja tarinoita seuraajilta. 

Kerätään muistelmia, kuvia ja Qetoja sähköiseen arkistoon. TarviHaessa Qedoista voidaan 
muodostaa muualle nostoja ja yhteenvetoja, jotka ovat lueHavammassa muodossa. 

Kunta selviHää luennoitsijoita luentosarjaan ensi vuodelle. Aiheena voisi olla mm. 
sukututkimus ja sotahistoria. Luennot järjesteHäisiiin kirjastolla. 

Ensi vuoden Vanhan ajan viikon teema on sodan jälkeinen aika ja uudelleen rakentaminen. 
Nostetaan tapahtumassa esiin Sohjanan asevelitalon historiaa ja siihen liiHyviä asioita. 

Kempele-Seura tallentaa koQseutuarkiston jo skannatut kuvat kunnan sähköiseen arkistoon. 
Työ on aloiteHu. 



Luodaan Kempeleen kunnan sivustolle perinneasioille oma osio, jossa kerrotaan historiasta ja 
perinnetyön ajankohtaisista asioista. 

Talvisotaan lähtöpatsas sijaitsee kunnan alueella. Kunta selviHää alueen siisQmisen ja huollon 
ensi keväänä. 

3. Perinnetoimikunnan vuosikello 

Seuraavan kuukauden aikana tulevat tapahtumat: 
30.11.  Talvisodan alkamispäivä 1939 (esiinnosto) 
 - Eri tahot voivat nostaa esiin sosiaalisessa mediassa ja omissa kanavissaan 
2.12  9. luokkalaisten itsenäisyyspäivän juhla (kunta järjestää) 
6.12.  Suomen itsenäisyyden vuosipäivä (kunta järjestää yhteistyössä seurakunnan kanssa) 

4. Itsenäisyyspäivän juhlan ohjelma 

Itsenäisyyspäivän juhlan ohjelma ja mainos on valmis. Mainos julkaistaan sosiaalisessa mediassa 
ja kahdessa lehdessä. 

Lisätään mainokseen maininta “tummapuku, kunniamerkit”. 

5. Veteraanipäivä 27.4.2023  

Lakeuden kunnatovat suunnitelleet järjestävänsä veteraanipäivän 27.4.2023 Qlaisuuden yhdessä 
ja kutsuneet Kempeleen kunnan mukaan. 
- Anne osallistuu suunniHelupalaveriin. Käsitellään asiaa seuraavassa palaverissa. 

6. Muut asiat 

Kirjasto- ja kulHuurijohtaja Anne Toppari sekä kunnan varautumisen ja turvallisuuden 
vastuuhenkilö AnN PeuralahQ osallistuvat Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan 
perinneyhdistyksen perinneseminaariin, joka järjestetään 15.11.2022 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. 
- Selvitetään onko Qlaisuus peruHu. 

Valokuvien ja muistojen keräyskampanja on alkanut 2.11., jolloin ilmoitus julkaistaan 
KuntaQedoHeessa.  

7. Seuraava kokous: 14.12.2022 klo 16.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Ruokailu mahdollisesti. 

8. Kokous päättyi klo 18.45
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