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VUODEN 2015 PÄÄTAPAHTUMAT
1. VALTUUSKUNNAN 1. KOKOUS JA TAMMISUNNUNTAIN MUISTOJUHLA 24.- 25.1.2015, SEINÄJOKI –
KAUHAJOKI
- kokous järjestetään Seinäjoella iltapäivällä 24.1.2015,
- kokouspaikka on vielä avoin
- kokous on valtuuskunnan toiminnan käynnistävä
- kokoukseen osallistuville tarjotaan mahdollisuus osallistua sunnuntaina 25.1.2015
Tammisunnuntain muistojuhlaan Kauhajoella. Tähän osallistuville varataan majoitus ja
kuljetus
- Kauhajoella juhlapuhujana on valtioneuvos Riitta Uosukainen
- Tammisunnuntain järjestelyistä vastaa Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan
Perinneyhdistys Kauhajoen kaupungin ja seurakunnan kanssa yhteistoimin
2. KEVÄTKOKOUS 5.3.2015, SEINÄJOKI
- yhdistyksen kevätkokous järjestetään Suojeluskunta- ja Lotta Svärd - museossa
- kokoukseen liitetään esitelmä arkkitehti Alvar Aallosta nuoruuden töistä
- esitelmän pitäjä on vielä avoin
- esitelmä on vapaa kaikille halukkaille ja siihen kutsutaan erikseen yhdistyksemme
toimintaamme vaikuttavien tahojen edustajia
3. MANNERHEIM - PATSAAN PYSTYTYKSEN 60 VUOTISMUISTOJUHLA JA MANNERHEIM- NÄYTTELYN
AVAJAISET 4.6.2015, SEINÄJOKI
- tapahtuma on kansanjuhla, jonka järjestelyihin osallistuvat Seinäjoen Sotilaspiirin Killan ry
Veteraanien Perintötoimikunta, Seinäjoen kaupunki, Vapaussodan ja Itsenäisyyden EteläPohjanmaan Perinneyhdistys ry, yhdistyksemme ja tietenkin Etelä-Pohjanmaan
Maakuntamuseo
- Mannerheim -näyttelyn suunnittelusta ja kokoamisesta vastaavat yhdistyksemme, museo ja
edellä mainittu perinneyhdistys
4. ”TUKITAPAHTUMA” MUSEOLLA /TANGOMARKKINAT, SEINÄJOKI
- tämä on ”yritys tuotteistaa museon toimintaa ja kerätä varoja yhdistyksemme toiminnan
kohteisiin
- tapahtuma sovitaan maakuntamuseon johdon kanssa ja Seinäjoen Tangomarkkinoiden johdon
kanssa
- keräyslupa haetaan jo vuoden 2014 loppuun mennessä

5. VALTUUSKUNNAN 2. KOKOUS JA SEMINAARI ”VUOSISTA 1915 -1916 SUOMESSA” 15.10.2015
SEINÄJOKI, KAUHAVAN ALAHÄRMÄ
- valtuuskunnan kokous on Seinäjoella, kokouspaikka avoin
- liitetään mahdollisuus valtuuskunnan jäsenille osallistua seminaariin:
1.)Itsenäisyyspyrkimysten kehittyminen 1915. 2.)Suuri värväys 1915 ja etappitoiminta
Pohjanmaalla 1915- 1916
- seminaari on ajateltu kuvaamaan niitä askeleita, joita Suomi otti itsenäisyytensä
saavuttamiseksi 100 v sitten
- alustajat on etsittävä
- majoitus ja kuljetukset järjestetään
6. SYYSKOKOUS JA TARINAILTA 12.11.2015
- yhdistyksen syyskokous Seinäjoella museossamme
- tarinaillan aihe ja pitäjä sovitaan yhdessä Etelä-Pohjanmaan Historiallisen seuran kanssa
- tarinaillan osuus on kaikille avoin
7. ”TALVISODAN JOULU”- KONSERTTI KIRKOSSA 13.12.2015
ajatuksena Pohjanmaan Maanpuolustussoittokunnan ja Seinäjoen kaupunginorkesterin
yhteinen konsertti
- hankitaan konsertille sponsori (t), joka maksaa kustannukset ja lahjoittaa vielä yhdistykselle
sopivan summan
- asia otettu esille sekä Seinäjoen kaupunginorkesterin intendentin Milla Virran kanssa ja
Pohjanmaan Maanpuolustussoittokunnan Leo Lappalaisen kanssa alustavasti - odottavat
pikaista päätöstä
- tapahtumasta on keskusteltava Seinäjoen Seudun Sotilaskotiyhdistyksen johdon kanssa, koska
heillä on perinteinen joulukuun alun konsertti Lakeuden Ristissä (tästä johtuen konsertti voisi
olla myös 5.12.2015 )
- kokoava tapahtuma, joka tuo näkyvyyttä yhdistyksellemme

