
 

 

Perinnetoimikunta 
 

Aika: 15.9.2022 klo 14.00–15.45 
 
Paikka: Kempele-opisto, ompelutila (Honkasentie 15 B) 
 
Läsnä: Anne Toppari  puheenjohtaja 
 Mirva Karjalainen sihteeri 
 Elisa Tervonen  Kempele-Seura 
 Pertti Sankilampi veteraanien neuvottelukunta 

      
Poissa: Taavi Jarva  veteraanien neuvottelukunta 
 Jarmo Haapaniemi yhteisöllisyysvaliokunnan pj. 
 Teemu Riihimäki Kempeleen seurakunta 
 Raija Inkala  veteraaniasiamies 
 Heta Lauttamus nuorisovaltuusto 
 Jyrki Heinonen  Kempeleen reserviläiset 

     
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
 

2. Perinnetoimikunnan tehtävä 
 

Keskusteltiin perinnetoimikunnan tehtävistä, joita ovat esim.: 
- Perinteen kerääminen, dokumentointi, digitalisointi 

o Katoavan tiedon keruu ja talteen saaminen 
o Kempele-Oulunsalo rintamaveteraanijärjestön pöytäkirjojen digitalisointi (Kempele-

Seura) ja mahdollisesti historiikin kirjoitus 
o Paikallisen Lotta Svärd -toiminnan tiedonkeräys 
o Paikallisen perinne-esineistön luettelointi 
o Kotiseutuarkiston aineiston katselmointi veteraaniperinteeseen liittyen 
o Kotiseutumuseon aineiston katselmointi veteraaniperinteeseen liittyen 
o Muun kuin sotaan suoranaisesti osallistuneiden tarinoiden ja muistojen yhteen 

kokoaminen, esim. evakot, pikkulotat, sotilaspojat jne. 
- Perinteistä viestiminen 

o Tapahtumien ja luentotilaisuuksien järjestäminen, liittyen sotahistoriaan, 
veteraaneihin ja itsenäisyyden kannalta merkittäviin tapahtumiin 

o Sohjanan asevelitalon muistaminen ja esillä tuominen 
o Digitoidun materiaalin saatavuuden edistäminen 
o Sovittava millä kanavalla perinneasioista viestitään 

- Nuorten mukaan saaminen 
o Veteraaniperinteen siirtäminen nuoremmille suupolville 
o mm. pikku parlamentin ja nuorisovaltuuston osallistaminen 

- Juhlien ja merkkipäivien järjestäminen 
o Vuosikellon mukaisesti. 

 



 

 

3. Perinnetoimikunnan vuosikello 
 

Kokouksessa tuotiin esille muistopäiviä ja tapahtumia. Keskusteltiin niiden esille tuomisesta. 
27.1. Vainojen uhrien muistopäivä (esiinnosto) 
25.2.  Jääkärien vuosipäivänä (esiinnosto) 
8.3.  Kansainvälinen naistenpäivä (esiinnosto) 
13.3. Talvisodan päättymisen vuosipäivä (esiinnosto) 
27.4. Kansallinen veteraanipäivä (juhla, kunta järjestää) 
15.5. Kaatuneiden muistopäivä (esiinnosto) 
16.5.  Vapaussoturien vuosipäivä (esiinnosto) 
toukokuu, kolmas sunnuntai Jatkosodan päättymisen vuosipäivä (esiinnosto) 
4.6. Puolustusvoimien lippujuhla (Reserviläiset laskevat seppeleen, esiinnosto) 
kesäkuu   Vanhan ajan viikko kotiseutumuseolla (tapahtuma) 
4.9.  Jatkosodan päättymispäivä (1944) (esiinnosto) 
13.10.  Kempeleläisten sotaan lähdön vuosipäivä (LC Kempele Sampola vie kynttilän 
muistomerkille, esiinnosto) 
5.11  Pyhäinpäivä (esiinnosto) 
30.11.  Talvisodan alkamispäivä 1939 (esiinnosto) 
3.-5.12 9. luokkalaisten itsenäisyyspäivän juhla (kunta järjestää) 
6.12.  Suomen itsenäisyyden vuosipäivä (kunta järjestää yhteistyössä seurakunnan kanssa) 
24.12    Jouluaaton kunniavartio (Reserviläiset järjestää, LC Kempele Aurora sytyttää kynttilät 
haudoille (esiinnosto) 
 
Sohjanan asevelitalon juhlavuodet, talo on rakennettu 1942 (2022 > 80 v, 2027 > 25 v, 2032 90 
v, 2042 > 100 v). 

 
4. Itsenäisyyspäivän juhlan ohjelma 

 
Kulttuuritoimi järjestää itsenäisyyspäivän juhlan yhdessä seurakunnan kanssa. Käydään läpi 
valmistelutilannetta seuraavassa kokouksessa.  
 

5. Vanhojen valokuvien ja muistojen kerääminen 
 

Keskusteltiin vanhojen valokuvien keräysilmoituksesta. Ilmoitus julkaistaan marraskuun 
Kuntatiedotteessa. 
 

6. Muut asiat 
 

Keskusteltiin Kempeleen kunnan historia -verkkosivusta. Selvitetään mahdollisuutta tehdä 
aikajanaan perustuva historiasivu. Kulttuuripalvelut jakavat myös historiaan liittyviä tekstejä 
kotiseutumuseon Facebookissa. 
 

7. Seuraava kokous: 
 

Keskiviikkona 12.10. klo 17.00 
 

8. Kokous päättyi klo 15.45. 
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