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Hallituksen esitys
5.3.2019

Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 1.1.–31.12.2019
1. Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vaalia Vapaussotaan osallistuneiden muistoa, kerätä ja
levittää tietoa Vapaussodasta ja sen merkityksestä sekä edistää maamme vapaussotiin liittyvien
perinteiden säilymistä ja leviämistä kansalaisten tietoisuuteen.
2. Jäsenistö
Toimintavuonna on tavoitteena hankkia yhdistykselle vähintään 10 uutta jäsentä. Yhdistyksen
tavoitteena on toimikaudella saada vähintään 10 uutta tilausta Vapaussoturille. Lisäksi pyritään
hankkimaan Vapaussoturi-lehdelle ilmoituksia vähintään 1000 euron arvosta.
3. Varsinainen toiminta
3.1. Kerhoillat
Kerhoillat pidetään kevätkaudella helmi- ja maaliskuussa sekä syyskaudella loka-, marras- ja
joulukuussa ravintola Vaskitähdessä, Hatanpään puistokuja 22. Kerhoillat järjestetään seuraavasti:
- ti 5.2.2019 klo 17.30 kerhoilta Vakitähdessä. Esitemä Jouni Koskela: Kaipion korpraalikunnasta
vaaran vuosiin – vapaussotiemme muistelua Hämeenkyröstä.
- ti 5.3.2019 klo 17.30 kerhoilta Vaskitähdessä. Esitelmä Markku Rauhalahti: Pohjan Poikien
perinne.
- ti 2.4.2019 klo 17.30 Vuosikokous. Esitelmä Tiina Vappula: Huugo Vappulan Vapaussota.
- ti 1.10.2019 klo 17.30 kerhoilta Vaskitähdessä. Esitelmä
- ti 5.11.2019 klo 17.30 kerhoilta Vaskitähdessä. Esitelmä.
- ti 3.12.2019 klo 17.30 Joulujuhla. Jouluaiheista ohjelmaa, joulupuuro ja torttukahvit.
3.2. Juhlat ja retket
- su 27.1.2019 klo 18.00 Tammisunnuntain kirkkojuhla Tampereen tuomiokirkossa.
- ke-pe 30.1.-1.2.2019 matka Viroon Pohjan Poikien Pajun taistelun 100-vuotismuistojuhliin
Tallinnan ja Tarton kautta Valgaan ja Pajuun.
- la-su 22-24.2.2019 matka Latvian Aluksneen ja Bejaan Pohjan Poikien Marienburgin taistelun
100-vuotisjuhlallisuuksiin
- la-su 18-19.5.2019 Vapaussodan Perinneliiton liittokokous ja kesäpäivät Kajaanissa
- la 14.9.2019 syysretki Laviaan ja Suodenniemelle.
3.3. Kunniakäynnit muistomerkeillä
- to 31.1.2019 klo 14.00 kunniakäynti Suinulan muistomerkillä.
- la 24.2.2019 klo 15 Viron itsenäisyyspäivän kunniakäynti Kalevankankaalla Viron vapaussodassa
kaatuneiden suomalaisten muistokivellä.
- to 15.3.2019 klo 12 kunniakäynti Mannisen muistomerkillä Väärinmajalla
- la 6.4.2019 Tampereen valtauksen vuosipäivä; klo 12.00 Kalevankankaalla kunnianosoitus ja
seppeleenlasku Vapaussoturien muistomerkillä ja ruotsalaisten vapaaehtoisten muistomerkillä.
- to 16.5.2019 klo 12 Vapaussodan päättymisen vuosipäivä. Kunniakäynti Vapaudenpatsaalla
Hämeenpuistossa.
- su 19.5.2019 Kaatuneiden muistopäivä. Osallistumme klo 12 lippuinemme juhlallisuuksiin
Kalevankankaalla. Seppelpartiot Kalevankankaalla Vapaussodan sankarivainajien muistomerkille
ja Kangasalan sankarihaudoilta Suinulan muistomerkille.
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- ti 4.6.2019 Puolustusvoimain lippujuhla. Osallistumme lippuinemme juhlallisuuksiin klo 12
Kalevankankaalla ja klo 18 Mannerheimin patsaalla Leinolassa.
- pe 6.12.2019 Itsenäisyyspäivä. Klo 10.45 kokoonnumme lippuinemme Talvisodan henki-patsaalla
Tammelantorilla, jossa kunnianosoitus. Marssi Kalevankankaalle. Klo 12 osallistumme
lippuinemme juhlallisuuksiin Kalevankankaalla. Seppelpartio Vapaussodan muistomerkille ja
ohimarssi. Osallistumme seppelpartiolla kunniakäynnille Suinulan muistomerkille.
3.5. Muu toiminta
Hallitus valmistelee yhdistyksen lähivuosien strategiaa, jossa otetaan huomioon mm. yhteiskunnan
yleinen kehitys, Perinneliiton toiminta, sidosryhmäyhteydet, perinneyhdistysten yhteistyö,
verkostoituminen, digitalisaatio ym. Erityistä huomiota kiinnitetään Vapaussodan perinnetiedon
välittämiseenn ja perinteen siirtämiseen nuoremmille sukupolville
Vapaussotiemme perinteiden säilymiseksi ja leviämiseksi jatketaan yhteistoimintaa muiden
perinneyhteisöjen kanssa. Osallistutaan mm. Talvisodan päättymisen muistojuhlaan
Tuomiokirkossa 13.3 ja YH-päivän maanpuolustusjuhlaan 11.10.
Valmistellaan Tammisunnuntain kirkkojuhlaa (su 26.1.2020) ja perinneyhdistyksen 30-vuotisjuhlaa
(perustettu 28.1.1990) sekä alkuvuoden kerhoiltoja ja opintomatkaa. Osallistutaan Perinneliiton
100 vuotta Tarton rauhasta 2020 -hankkeeseen.
Pidetään yhteyttä Tarton Suomen-poikien kiltaan, Latvian Bejan peruskouluun ja kylämuseoon ja
muihinkin ulkomaisiin yhteistyökumppaneihin.
4. Tiedotustoiminta
Sisäisen tiedotus: Toimintaohjelmasta tiedotetaan jäsentiedotteilla 3-5 kertaa vuodessa.
Jäsenkirjeet toimitetaan ensisijaisesti sähköpostilla. Kerhoilloista tiedotetaan myös internet-sivuilla
ja Aamulehden Meno-palstalla. Sisäistä tiedotusta on myös viestintä Perinneliiton suuntaan.
Ulkoisen tiedotuksen tarkoituksena on tehdä yhdistyksen ja Perinneliiton toimintaa tunnetuksi sekä
tukea jäsenhankintaa. Kanavia ovat ennen muuta yhdistyksen internet-sivut
(www.vapaussodanperinne.fi), facebook-sivut, Vapaussoturi-lehti, Pirkan Viesti ja Aamulehti sekä
soveltuvin osin muutkin lehdet.
Yhdistyksen internet-sivut uudistetaan alkuvuodesta yhteistyössä Tampereen Suojeluskunta- ja
Lottamuseoyhdistyksen kanssa. Samaan verkkotunnukseen on tulossa myös Pirkanmaan
Lottamperinne.
5. Huomionosoitukset ja palkitsemiset
Huomionosoitukset hoidetaan kukin, adressein ja onnittelukortein. Kerhoiltojen esitelmöitsijät
palkitaan lähinnä kirjapalkinnolla. Johtokunta päättää Sinisen Ristin esittämisestä sekä esitysten
puoltamisesta Perinneliitolle ja esittää tarvittaessa Perinneliiton huomionosoituksia.
6. Talous
Vuonna 2019 jäsenmaksu on edelleen 10 euroa. Kerhoillat, opintomatkat ja muut tapahtumat
järjestetään osallistujien omakustannusperiaatteella. Tammisunnuntain kirkkojuhlan kolehti
kannetaan Tarton Suomen-poikien ja Pirkanmaan veteraanien leskien huoltotyöhön.

