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ARVOISAT TAMPEREEN SUOJELUSKUNTA- JA
LOTTAMUSEOYHDISTYKSEN JÄSENET

Tasan sata vuotta sitten taisteltiin Tampereen seudulla vallasta ja vapaudesta. Oli
olemassa kaksi vakaumuksellisesti erilaista näkemystä asian suhteen.
Suomalaisten keskuuteen syntynyt eripuraisuus ja kyvyttömyys yhteistoimintaan
johtivat tuhoisiin ja kauaskantoisiin seurauksiin. Näistä kiistellään ja ollaan syvästi erimielisiä vielä tänäkin päivänä.
Pääsiäisenä juhlitaan synnin voittanutta ja
kuolleista noussutta Jeesusta.
Lankeemus repi ihmiset eri pöytiin ja siksi
pääsiäisen uskonnolliseen perinteeseen
kuuluvat samaan pöytään kokoontuminen
ja yhdessä syöminen.

TAMPEREEN SUOJELUSKUNTA- JA LOTTAMUSEO
Väinölänkatu 2, 33100 Tampere

Yhteinen pöytä rakentaa yhteisöä. Se
tarjoaa tilan tasavertaiselle jakamiselle.
Yhdessä syöminen haastaa ajattelemaan
myös yhteisen leivän ja yhteyden
riittävyyttä. Ruoka ja yhteys jakautuvat
epätasaisesti: onko ruokaa kaikille ja
onko kaikilla yhteyttä?
Tällä symboliikalla on vahva peruste.
Yhdessä syöminen on nauttimista ruoasta
ja rauhasta syödä se. Samalla yhdessä
syöminen voi edistää rauhaa ja ruoan
entistä oikeudenmukaisempaa jakamista
maailmassa.
Hyvät Ystävät: nauttikaa pääsiäisen
sanomasta sekä hyvästä ruuasta ja
yhdessäolosta.
www.pirkanperinto.fi
pirkanperinto(at)gmail.com
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Vuosikokous 5.3.2018
Vuosikokous pidettiin 5. maaliskuuta 2018 museollamme.
Kokouksen jälkeen saimme kuulla FT Tuomas Hopun esitelmän – Jääkärikirjeet.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Markku Rauhalahti. Hallituksen jäseninä jatkavat
Veikko Parkkinen, Kari Nykänen, Torsti Tulenheimo, Juha Heinonen, Aili Huhtinen, Tiina
Paavola, Inga Saraste, Hannu Wirola.
Uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Petteri Järvinen. Hän opiskelee metsäalaa
TAMKissa ja on parin vuoden ajan ajoittain toiminut museomestarimme apuna.
Toimintasuunnitelmassa tavoitteenamme on ylläpitää ja kehittää perinteistä näyttelytoimintaamme sekä jatkaa tammikuussa aloitettua kiertonäyttelyä. Itsenäisyyden
juhlavuoteen 2017 liittyvänä hankkeena valmistamaamme näyttelyä "Suojeluskunnat ja
Lotta Svärd - Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta, kehitys ja merkitys
Suomen itsenäistymisestä nykypäivään" on lähtenyt kiertämään oppilaitoksissa ja
kirjastoissa. Sitä kierrätetään ainakin kahden vuoden ajan, kahden-kolmen viikon jaksoina
oppilaitoksissa ja kirjastoissa sekä muissa yleisöpaikoissa. Näyttelystä tehdään versio
myös museon kotisivuille.
Museotoiminnan yleistä kehittämistä ja suunnittelua tullaan tarkastelemaan erityisesti
museon strategian ja toimintamuotojen näkökulmista, sekä huomioon ottamalla mm.
digitalisointi, huoneistokysymys, perinneyhdistysten verkostoituminen, museon aihealueen mahdollinen laajentaminen ja yhdistyksen taustan laajentaminen.
Yhdistyksen pitkän aikavälin tavoitteena on saada museokokoelma tarkoituksenmukaisiin
tiloihin, joissa on riittävästi varastotilaa ja joissa näyttelyt voidaan esitellä paremmin
yleisölle.
Vuoden 2018 jäsenmaksuksi päätettiin 20,- euroa/henkilö ja 200,- euroa/yhteisö.
Pyydämme jäsenmaksusuoritusta alla olevan maksulapun mukaisesti.
Otamme mielihyvin vastaan myös tukimaksuja jäsenmaksun yhteydessä tai muuten.

TAMPEREEN SUOJELUSKUNTA- JA LOTTAMUSEO
Väinölänkatu 2, 33100 Tampere

www.pirkanperinto.fi
pirkanperinto(at)gmail.com

JÄSENTIEDOTE 3/2O18
28.3.2018
Suosittelemme jäsenillemme seuraavia maanpuolustushenkisiä tapahtumia:
Lauantaina 7.4.2018 klo 14 - 16.15 Sampolan juhlasalissa on Vapaussodan Tampereen
Seudun Perinneyhdistyksen järjestämä

Tampereen taistelut – 100-vuotisseminaari
Esitelmät: Vapaussota ja Tampereen taistelut, Kalervo Sipi sekä Lääkintähuolto
Tampereen taistelujen pyörteissä, Eeva Tammi. Puolustusministerin tervehdys, Jussi
Niinistö. Lisäksi Eiku ry:n nuorten taiteilijoiden pienoisooppera "1918 Tampereen vaihe" ainutkertainen Tampereen 1918 taisteluihin sovellettu esitys.
Hyvät jäsenemme, tervetuloa osallistumaan!

Jäsenillemme on tarjolla mahdollisuus osallistua mielenkiintoiseen VaPe-matkaan:

"Oolannin sodasta Porkkalan miehitykseen"
24-26.5.2018 Sotahistoriamatka Porkkala - Hanko - Ahvenanmaa
Järjestäjänä toimii Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys;
asiantuntijana Tuomo Juntunen.
Ilmoittautumiset hotellivarausten vuoksi ensi tilassa. LIITE.

Hyvät ystävät! Käykääpä taas museossamme ja tuokaa ystäviännekin. Näyttelymme ja
kokoelmamme kehittyvät kaiken aikaa. Museomme on myös sopiva kokouspaikka. Ja
käykääpä myös kotisivuillamme www.pirkanperinto.fi. Pyrimme pitämään niitä aina ajan
tasalla.
Toivotan omasta ja yhdistyksemme hallituksen puolesta itse kullekin hyvää pääsiäistä ja
aurinkoista kevättä !
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puheenjohtaja
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