
Perinnetoimikunta 

Aika: 13.10.2022 klo 17.00- 

Paikka: Kempele-opisto (Honkasen:e 15 B) 

Läsnä: Anne Toppari  puheenjohtaja 
 Elisa Tervonen  Kempele-Seura ry (sihteeri) 
 PerI Sankilampi veteraanien neuvoJelukunta 
 Taavi Jarva  veteraanien neuvoJelukunta 
 Teemu Riihimäki Kempeleen seurakunta 
 Jarmo Haapaniemi yhteisöllisyysvaliokunnan pj. 
 Risto PenI  Kempeleen reserviläiset 
 Jani Alakangas  Kempeleen kunta 

      
Poissa: Mirva Karjalainen Kempeleen kunta 
 Raija Inkala  veteraaniasiamies 
 Heta LauJamus nuorisovaltuusto 

     
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. 

2. Perinnetoimikunnan tehtävä 
Keskustel:in perinnetoimikunnan tehtävien toteuJamisesta. 

TodeIin, eJä perinnetoimikunnan tehtäviä tulee laajentaa tulevaisuudessa koskemaan 
perinneJä laajemmin. SoviIin, eJä keskitytään alkuun veteraaniperinnetyöhön ja ensi vuonna 
laajennetaan toimintaa. 

Tuodaan esiin kunnan vies:nnässä perinteen keräystä ja perinnetoimikunnan työtä. Yritetään 
tehdä toiminnasta säännöllistä ja näkyvää, eJä toiminta tulee tutuksi kuntalaisille ja myös 
kunnan eri toimijoille. 

- Perinteen kerääminen, dokumentoin:, digitalisoin: 
o Katoavan :edon keruu ja talteen saaminen 
o Kempele-Oulunsalo rintamaveteraanijärjestön pöytäkirjojen digitalisoin: (Kempele-

Seura) ja mahdollises: historiikin kirjoitus 
o Paikallisen LoJa Svärd -toiminnan :edonkeräys 
o Paikallisen perinne-esineistön lueJeloin: 
o Ko:seutuarkiston aineiston katselmoin: veteraaniperinteeseen liiJyen 
o Ko:seutumuseon aineiston katselmoin: veteraaniperinteeseen liiJyen 
o Muun kuin sotaan suoranaises: osallistuneiden tarinoiden ja muistojen yhteen 



kokoaminen, esim. evakot, pikkulotat, so:laspojat jne. 

Kempele-Seura on aloiJanut Sodasta rauhaan ja Oulun läänin rintamies kyselyiden (toteuteJu 
vuonna 1999) kempeleläisten vastauksien dokumentoinnin. Kempele-Seura aloiJaa myös 
digitoimaan Kempele-Oulunsalo rintamaveteraanijärjestön pöytäkirjoja. Digitoin: toteutetaan 
vuoden 2023 aikana. 

Museonhoitaja kartoiJaa ko:seutumuseon ja ko:seutuarkiston aineistoa 
veteraaniperinteeseen liiJyen sekä Sohjanan aineistoa ja esineistöä vuoden 2023 aikana. 

Selvitetään mihin alustalle :etoja, kuvia, muistelmia yms. kerätään. Esimerkiksi: topoteekki tai 
Tammenlehvän perinneportaali 

- Perinteistä vies:minen 
o Tapahtumien ja luento:laisuuksien järjestäminen, liiJyen sotahistoriaan, 

veteraaneihin ja itsenäisyyden kannalta merkiJäviin tapahtumiin 
o Sohjanan asevelitalon muistaminen ja esillä tuominen 
o Digitoidun materiaalin saatavuuden edistäminen 
o SoviJava millä kanavalla perinneasioista vies:tään 

Kunta on hyväksynyt ehdotuksen, eJä Kempele-Seura tallentaa ko:seutuarkiston jo skannatut 
kuvat, noin 2000 kpl, olemassa olevien meta:etojen kanssa kunnan sähköiseen arkistoon. Näin 
saadaan kuvia laajemmin saataville. 

Keskustel:in mahdollisuudesta järjestää luento:laisuuksia ja myös “keskustelevia luentoja”, 
joissa olisi pieni alustus jonka jälkeen osallistujat voisivat kertoa omia muistojaans. 
Tilaisuudessa nousseita muistoja voisi kerätä talteen. 

Ko:seutumuseo nostaa esiin blogissaan ja sosiaalisen median kanavissa tulevana talvena 
Kempeleen historiaa. 

- Nuorten mukaan saaminen 
o Veteraaniperinteen siirtäminen nuoremmille suupolville 
o mm. pikku parlamen:n ja nuorisovaltuuston osallistaminen 

Pyritään järjestämään 9 luokkalaisten itsenäisyyspäivän juhla myös tulevaisuudessa. 

Anne Toppari esiJelee perinnetoimikunnan toimintaa nuorisovaltuustolle tänä syksynä. 
Nuorisovaltuustosta pyydetään varajäsen perinnetoimikuntaan. 

Koulujen kanssa on käynnissä keskustelut, miten paikallinen perinne saataisiin mukaan 
historian opetukseen. 4. luokkalaisille on tulossa ko:seutumuseolla vierailu, jonka yhteydessä 
esitellään myös Sohjanan asevelitaloa. 

Pyritään kutsumaan nuoria mukaan eri tapahtumiin. 



Keskustel:in kutsunnoissa vierailevista veteraaneista ja veteraanijärjestöjen edustajista. 

- Juhlien ja merkkipäivien järjestäminen 
o Vuosikellon mukaises:. 

 Järjestetään seuraavaksi itsenäisyyspäivän juhla. 
  

3. Perinnetoimikunnan vuosikello 

13.10.1939 Läh:vät kempeleläiset miehet talvisotaan. PerI Sankilampi (Lions Club) on yhdessä 
Jussi Tuohinon kanssa vienyt Talvisotaanlähtö muistomerkille kynIlän päivän kunniaksi. Asia on 
nosteJu esiin somessa eri tahojen kanavissa. 

TodeIin, eJä Pyhäinpäivä ei liity suoranaises: veteraaniperinteeseen. Voidaan poistaa 
vuosikellosta. 

4. Itsenäisyyspäivän juhlan ohjelma 

Itsenäisyypäivänjuhla järjestetään kaksiosaisena, ensin seurakunnan osuus, Jumalanpalvelus, 
jonka jälkeen kunnan ohjelma. Tapahtuma järjestetään kokonaisuudessaan Kokkokankaan 
seurakuntakodilla. Tapahtuman ilmoitus lehdessä tulisi olla viimeistään viikolla 48.  
Anne hoitaa ohjelman suunniJelun sekä kukka:lauksen. 

Keskustel:in kunnan ohjelman pituudesta. Ohjelma tulisi pyrkiä pitämään :ivinä.  

5. Kempeleen kunnan historia -verkkosivu 

Kempeleen kunnan historia-sivu pääteIin toteuJaa. 

Keskustel:in aikajanaluonnoksen sisällöstä. Näh:in, eJä laaja sisältö on hyvä, muJa aikajanan 
muodossa tulee oJaa huomioon, eJä koko sisältöä ei näytetä kerralla, joJa aikajana pysyy 
helpos: käyteJävänä. 
Anne selviJää missä muodossa aikajana voidaan toteuJaa kunnan sivustolle. 

Lisätään Kempeleen kunnan sivuille linkki Kempele-Seuran KulJuurikohteet-sivulle, josta näkee 
muistomerkkien sijainnit kartalla. Sivun osoite: hJps://kempele-seura.fi/kempele-:etoa/kempeleen-
kulJuurikohteita/  

Keskustelimme myös Perinnetoimikunnan sivun lisäämisestä Kunnan sivuille. 
Perinnetoimikunnan sivulla kerroJaisiin lyhyes: Kempeleen historiaa, miten sota on vaikuJanut 
kempeleeseen ja kempeleläisiin, toimikunnan tehtävät ja ajankohtaisia :etoja toiminnasta ja 
linkkejä. 

6. Muut asiat 

https://kempele-seura.fi/kempele-tietoa/kempeleen-kulttuurikohteita/
https://kempele-seura.fi/kempele-tietoa/kempeleen-kulttuurikohteita/


Selvitetään kenen maalla Talvisotaan lähtöpatsas sijaitsee ja onko ympäristö mahdollista siis:ä. 

Timo S:ll on haastatellut Paavo Sankilampea ja kirjoiJanut muistelman haastaJelun 
perusteella. Kempele-Seura selviJää voisiko seura toteuJaa lisää haastaJeluita. 

Risto PenI edustaa Kempeleen reserviläisiä Jyrki Heinosen sijasta perinnetoimikunnassa. 

7. Seuraava kokous: 

Seuraava kokous 10.11.2022 klo 17.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

8. Kokous päättyi klo 19.00.
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