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Pietarsaaren Seudun Reserviläiset ry  –  
Jakobstadsnejdens Reservister rf

Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS 
torstaina 21.4.2016 klo 18 Nicklinin talolla, 
Hämeenkatu 23B 68600 Pietarsaari. 
Kahvitarjoilu.

 Stadgeenligt VÅRMÖTE 
torsdag 21.4.2016 kl 18 vid Nicklinska gården, 
Tavastgatan 23B 68600 Jakobstad. 
Kaffeservering.

Keski-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry:n, 
Reserviupseeripiiri ry:n ja 
Maanpuolustajien Piiri ry:n 

sääntömääräinen  KEVÄTKOKOUS

ti 19.4. 2016 klo 18.00–
Pietarsaari, Svenska Gården
Herrholminkatu 18, 68600 Pietarsaari

Ohjelma: 17.30 piirihallitus, 18.00 vanhat piirit, 
19.00 K-P:n Maanpuolustajien piiri ry.

Tervetuloa! Hallitukset

Nivalan Reserviupseerikerho ry:n 

sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään

Nivalan Osuuspankin kokoustilassa 
maanantaina 18.4.2016 klo 18.30 alkaen.

Käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi 
asiana on hallituksen täydentäminen.
Mukana Keski-Pohjanmaan MP-piirin 
toiminnanjohtaja Antti Wall.

Nivalan Reserviupseerikerho ry:n hallitus

Vaasan Sotaveteraanimuse-

on aktiivit ovat jälleen koon-

neet mielenkiintoisen näyt-

telyn, jossa kuvin ja sanoin 

kerrotaan toisen maailman-

sodan rauhansopimuksessa 

maamme maksettavaksi 

määrätyistä raskaista sota-

korvauksista.

Tällä kertaa näyttelyn 

kokonaisuus poikkeaa ai-

emmista, sillä tähän liittyy 

myös yleisöluentojen sarja.

Näyttelyn viralliset ava-

Sotakorvaukset ja 
kansamme talous
Vaasan Sotaveteraanimuseossa avattiin uusi erikoisnäyttely

Taloushistorian professori Ilkka Nummela Jyväskylän yliopistosta.

Luento sotakorvauksista kokosi kiinnostavuudellaan Vaasan Sotaveteraanimuseon tilat lähes täyteen.

jaiset pidettiin helmikuun 

puolenvälin paikkeilla.

Ensimmäisen yleisöluen-

non piti sotakorvauksia 

paljon tutkinut Jyväskylän 

yliopiston taloushistorian 

professori Ilkka Nummela.

Hänen aiheenaan oli "So-

takorvaukset ja kansamme 

talous – Krigsskadestånden 

och vår ekonomi".

Mielenkiintoinen luento 

selvitti sotakorvausten taus-

taa ja maksua sekä osuutta 

vuosien 1940–1952 brutto-

kansantuotteeseemme.

Aiheen kiinnostavuus ke-

räsi museon tilat lähes täy-

teen ja esitys herätti runsaasti 

kysymyksiä sekä vilkkaan 

keskustelun.

Monella seniorikansa-

laisella oli omakohtaisia 

muistikuvia, sillä useita 

vaasalaisia teollisuuslaitok-

sia osallistui tuotteillaan so-

takorvausten maksuun.

Luentosarja jatkuu maa-

liskuulla, jolloin professori 

Karl-Erik Michelsen esitel-

möi aiheesta Sotakorvaukset 

ja maamme teollisuus.

Edelleen syksylle 2016 

on suunnitteilla 1–2 yleisö-

luentoa.

Talviaikaan Sotaveteraa-

nimuseo on avoinna sun-

nuntaisin klo 14:00–16:00. 

Pääsiäisenä 27.3. ja Vappuna 

1.5. museo on suljettu.

-rl-

Vaasan Kiltapiiri – 
Vasa Gillesdistrikt
Tiedottaa – Informerar

VETERAANIKONSERTTI – VETERAN-
KONSERT 26.4.2016 klo/kl. 18:00
VAASAN KIRKKO – 
TREFALDIGHETSKYRKAN I VASA

Laivaston soittokunta – Flottans musikkår
* virsilauluja suomeksi ja ruotsiksi
* psalmsång på S nska och svenska
* kirjallinen ohjelma 5 €
* skriftligt program 5 €
* kolehdin veteraanitoiminnan hyväksi
* kolekt till förmån för veteranarbetet
Hallintokappalainen Tuomo Klapuri
Major Jan-Erik Juslin

ESITELMÄTILAISUUDET – 
FÖREDRAGSTILLFÄLLEN Ruotsin sotilas-
asiamies, eversti Bo Stennabb vierailee 
Pohjanmaalla 16.–18.5.2016.
Sveriges försvarsattache’, överste Bo Sten-
nabb besöker Österbotten 16.–18.5.2016.
Han föreläser bl.a. i gymnasier.

Yleisötilaisuuksia/För allmänheten:
16.5.2016 klo/kl. 14:30 Selkämeren sairaskoti, 
Bottenhavets sjukhem/GERITRIM.
Yhteenveto suomeksi.
17.5.2016 klo/kl. 14:00 Vaasan sotaveteraani-
museo, Vasa krigsveteranmuseum.
Yhteenveto suomeksi.

Enemmän tietoa /Mer information
Per-Elof Boström 040 708 8030


