
 

 

Perinnetoimikunta 
 

Aika: 24.8.2022 klo 17.09–18.50 
 
Paikka: Kempele-opisto, monitoimitila (Honkasentie 15 B) 
 
Läsnä: Anne Toppari  puheenjohtaja 
 Mirva Karjalainen sihteeri 
 Raija Inkala  veteraaniasiamies 
 Taavi Jarva  veteraanien neuvottelukunta 
 Elisa Tervonen  Kempele-Seura 
      
Muut: Kari Ahokas  Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistys 
 
Poissa: Jarmo Haapaniemi yhteisöllisyysvaliokunnan pj. 
 Pertti Sankilampi veteraanien neuvottelukunta 
 Teemu Riihimäki Kempeleen seurakunta  
 Heta Lauttamus nuorisovaltuusto 
 Jyrki Heinonen  Kempeleen reserviläiset 
      

 
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
 
Kunnanhallitus on nimennyt kokouksessaan 28.3.2022 perinnetoimikunnan puheenjohtajaksi ja 
kunnan perinnetyön yhdyshenkilöksi kirjasto- ja kulttuurijohtaja Anne Topparin sekä sihteeriksi 
tietopalveluasiantuntija Mirva Karjalaisen. Kunnanhallitus on nimennyt toimikuntaan 
yhteisöllisyysvaliokunnan puheenjohtajan ja kunnan veteraaniasiamiehen sekä pyytänyt 
seurakuntaa, nuorisovaltuustoa, veteraanien neuvottelukuntaa, opetuspalveluja, Kempele-
Seuraa ja Kempeleen reserviläisiä nimeämään edustajan. 
 

2. Perinnetoimikunnan tehtävä 
 

Sotainvalidien Veljesliitto, Sotaveteraaniliitto ja Rintamaveteraaniliitto ovat suunnitelleet 
ajavansa alas toimintansa vuoteen 2025 mennessä. Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan 
perinneyhdistys on lähestynyt 27.2.2022 päivätyllä kirjeellä Pohjois- Pohjanmaan kuntia. 
Tammenlehvän perinneyhdistys on ehdottanut, että kunnat organisoisivat perinnetyön 
paikallisesti. Kempeleen kunnanhallitus on 28.3.2022 päättänyt perustaa Kempeleeseen 
perinnetoimikunnan. 
 
Perinnetoimikunta toimii paikallisen perinnetyön säilyttämiseksi. Perinnetoimikunnan 
tavoitteena on paitsi vaalia veteraaniperintöä myös laajemmin kerätä, taltioida, järjestää ja 
tuoda esille paikallista historiaa, perinteitä, kulttuuria, kuvia, kirjoituksia, esineitä ym. 
Perinnetoimikunta vastaa paikallisesti vuosittain järjestettävien kansallisten juhlapäivien 
organisoimisesta (mm. itsenäisyyspäivä, kansallinen veteraanipäivä, kaatuneiden muistopäivä 



 

 

ym.). 
 
Kari Ahokas esitteli Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistyksen kokoonpanoa, 
kertoi alueellisen perinneyhdistyksen toiminnasta sekä perinneyhdistyksen ehdotuksesta 
Pohjois-Pohjanmaan kunnille.  
 
Perinneyhdistys esittää, että perinnetoimikuntien tehtävät voisivat olla:  
- vaalia veteraaniperinnettä paikallisten yhteisöjen ja yhdistysten kanssa 
- tukea veteraanien, puolisoiden ja leskien tukityötä. Valmistautua ottamaan tehtävät 

hoitaakseen, kun paikallisyhdistys puretaan. 
- luoda kummiverkosto vielä kotona asuville veteraaneille ja heidän puolisoilleen 
- vastata paikallisen sotien 1939–1945 sotilas- ja kotirintamaperinteen ylläpitämisestä, 

säilyttämisestä ja siirtämisestä tuleville sukupolville 
- säilyttää veteraanien henkinen ja hengellinen perintö, esimerkiksi osallistumalla ja 

järjestämällä kirkollisia juhlia 
- edistää maanpuolustushenkeä omassa kunnassaan yhteistyössä eri järjestöjen kanssa 
- toteuttaa ja koordinoida vuosittaista perinnetoimintaa kunnassa 
- tallentaa ja julkaista veteraaniperinnettä mahdollisuuksien mukaan 
- huolehtia kunnan alueella sijaitsevien sotien muistomerkeistä yhteistyössä eri toimijoiden 

kanssa Organisoida tarvittaessa näiden muistomerkkien vaatima kunnostus- ja huoltotyö. 
- vastata muista veteraaniperinteeseen liittyvistä tehtävistä, jotka toimikunta katsoo 

mahdollisiksi toimikunnan käytössä olevien resurssien mukaisesti. 
 

Kari Ahokas kertoi myös Kempeleen kunnan 9. luokkalaisten itsenäisyyspäivän juhlista, jotka on 
järjestetty jo vuodesta 1994 saakka. Kari Ahokkaan kirjoittaman ”Kempeleen kunnassa vaalitaan 
veteraaniperintöä itsenäisyysjuhlalla” voi lukea Kenttäpostia-lehdestä 2/2022: 
https://sotaveteraanit.fi/wp-content/uploads/2022/06/kposti_2_2022_net.pdf 

 
Sovittiin, että perinnetoimikunnan jäsenet pohtivat seuraavaan kokoukseen mitä tehtäviä 
perinnetoimikunnan olisi 1. hyvä toteuttaa välittömästi, 2. helppo toteuttaa, 3. vaativat 
enemmän työskentelyä ja 4. ovat strategisia pitkän tähtäimen asioita. 

 
 

3. Perinnetoimikunnan vuosikello 
 

maaliskuu, 13. pv   Talvisodan päättymisen vuosipäivä 
huhtikuu, 27. pv  Kansallinen veteraanipäivä  
toukokuu, 15. pv  Kaatuneiden muistopäivä 
toukokuu, kolmas sunnuntai Jatkosodan päättymisen vuosipäivä  
kesäkuu, 4. pv   Puolustusvoimien lippupäivä 
kesäkuu   Vanhan ajan viikko kotiseutumuseolla 
joulukuu, 6. pv   Suomen itsenäisyyden vuosipäivä  
 
Käytiin läpi seurakunnan esitys itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksesta ja juhlasta. Päivän 
kulkua ja vastuiden jakamista voidaan soveltaa myös muihin juhlapäiviin. Esitys nähtiin 
kannatettavana.  

https://sotaveteraanit.fi/wp-content/uploads/2022/06/kposti_2_2022_net.pdf


 

 

 
Sovittiin, että jäsenet pohtivat seuraavaan kokoukseen perinnetoimikunnan vuosikelloa ja 
tuovat tiedoksi vuosittain kunnassa tapahtuvia perinnetapahtumia. 
 

4. Muut asiat 
 

Perinnetoimikunnan muistiot tallennetaan kunnan verkkosivuille ja lähetetään sähköpostitse 
jäsenille. 
 
Selvitetään, olisiko nuorisovaltuuston jäsenissä halukkaita osallistumaan perinnetoimikunnan 
kokouksiin ja toimintaan varsinaisen jäsenen lisäksi.  
 
Keskusteltiin vanhojen valokuvien ja muistojen keräämisestä. Sovittiin, että sihteeri 
valmistelee ilmoituksen kuvien keräämisestä kunnan kotiseutuarkistoon. 
 
 

5. Seuraava kokous: 
 

Torstaina 15.9.2022 klo 14.00 Kempele-opisto, monitoimitila 
 
 

6. Kokous päättyi klo 18.50. 
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