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       Jäsenkirje tammikuu 2015 

          

    

 

 

Hyvä yhdistyksemme jäsen ! 
 

 

Päättyneeseen toimintavuoteemme 2014 on sisältynyt sekä iloa että surua. Olemme kyenneet 
toteuttamaan lähes kokonaan suunnitellulla tavalla toimintamme. Yhdistyksemme jäsenet ovat olleet 
kiitettävästi edustettuna eri tapahtumissa. Vain yksi tapahtuma, 10. Jääkärihiihto jäi luonnon oikkujen takia 
tekemättä. Onnistuimme erikoisen hyvin yhdistyksemme vastuulle annetun Vapaussodan Perinneliiton 
kesäpäivien järjestelyissä. Onnistumisen takasi erittäin hyvä yhteistyö Lentosotakoulun henkilöstön ja 
Vapaussodan Perinneliiton johdon ja toiminnanjohtajan Arja Alkmanin kanssa. Poikkeuksellisen tuloksen 
saavutimme kesäpäiviin liittyneen Vapaussoturin ilmoitusmyynnin osalta, josta parhaat palkittiin. Vielä 
kerran kiitos valmistelutoimikunnalle ja ilmoitushankkijoille! 
 

Toimintavuotemme 2014 lopussa saimme kaksi suruviestiä, jotka koskettivat meitä kaikkia. Joukostamme 
poistui yhdistyksemme ensimmäinen puheenjohtaja Reino Pernaa 20.11.2014 ja äkkiarvaamatta 
kunniapuheenjohtajamme ja 20 vuotta yhdistystä johtanut eversti Antero Maunula 31.10.2014. 
Muistamme kunnioituksella heitä ja kaikkia riveistämme päättyvän vuoden aikana poisnukkuneita. 
 

Yhdistyksemme toiminta on kuluvanakin vuotena kasvattanut jäsenkuntaamme. Meitä on nyt yli 600 ja 
olemme Vapaussodan Perinneliiton suurin jäsenyhdistys. Tästä tietenkin seuraa, että perinteemme 
vaalijoina kuljemme esimerkkinä.  Kiitän kaikkia teitä, jotka olette aktiivisesti kertoneet toiminnastamme 
lähiympäristöönne ja kasvattaneet näin jäsenkuntaamme!  
 

Toimintavuoden 2015 perusteema on ”VALMISTAUTUMINEN ALKAA”. Helmikuun 25.päivänä 2015 tulee 
kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun ensimmäiset suomalaiset vapaaehtoiset miehet saapuivat Saksaan 
Hohenlockstedt’iin 1915 koulutettavaksi Suomen vapaustaistelijoiksi. Vuosi 2015 muistuttaa meitä 
vapaussodan perinteen vaalijoita tuosta uhkarohkeasta askeleesta, jonka tuloksena kolme (3) vuotta 
myöhemmin Suomen laillisen hallituksen joukot saivat kouluttajansa ja johtajansa – Suomen Jääkärit. 
Mukanaan Suomen Jääkärit toivat Jääkärien marssin ja Itsenäisen Suomen puolustusvoimien kantajoukon 
lipun - Jääkärilipun. 
 

Vuositeemamme hengessä vietämme myös maakunnallista Tammisunnuntain muistojuhlaa Kauhajoella 
25.1.2015. Olemme saaneet vahvan tuen juhlamme järjestelyihin Kauhajoen Avustus- ja valistussäätiöltä, 
kaupungilta, seurakunnalta ja reserviläisiltä kuin myös Kauhajoen monilta yrityksiltä. Olemme siitä iloisia ja 
kiitollisia. Jälleen kerran meillä on mahdollisuus osoittaa jäsenkuntamme aktiivisuus ja kokoontua runsain 
joukon Kauhajoelle, jossa juhlapuhujana on valtioneuvos Riitta Uosukainen. Kuljetuksesta ja ohjelmasta 
lisää jäljempänä. Lämpimästi tervetuloa ja tuo tuttuja mukanasi vaikka he eivät yhdistyksemme jäseniä 
olisikaan! 
 

Suunnitelmassamme on edelleen perinteinen Jääkärihiihto 21. -22.2.2015, jonka 10. kerta jäi 
edellisvuonna toteutumatta. Jos luonnon olosuhteet estävät hiihdon, niin joka tapauksessa marssimme 
tapahtuman isän eversti Antero Maunulan muistomarssin Vesterön saarella. Tässäkään tapahtumassa 
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emme unohda hiihdon historiallista, Suomen vapaustaisteluun kuuluvaa taustaa - etappitoimintaa vuosina 
1915 -1916. On mahdollista, että 20.2.2015 illalla Vöyrillä esitetään näytelmää, joka kertoo ” Saksaan 
lähdön tunnelmista”. Tähän teemaan palataan syksyllä 15.10.2015 Kauhavan Alahärmässä 
järjestettävässä seminaarissa. 
 

Vuosien ajan yksi suosituimmista tapahtumista on ollut Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivät, jotka 
järjestetään nyt Riihimäellä Panssariprikaatin tukemana 16.- 17.5.2015. Kuljetukset järjestetään, joten 
seuratkaa kotisivujamme. Lähdemme kuten ennenkin isolla joukolla Riihimäelle! 
 

Kesäkuussa on tapahtuma, jonka pääjärjestelyistä vastaavat Seinäjoen kaupunki, Veteraanien 
Perintötoimikunta ja Suojeluskunta- ja Lotta Svärd – museon Tuki ry. Yhdistyksemme osallistuu osaan 
tapahtumajärjestelyistä ja tapahtuma on Marsalkka Mannerheimin Seinäjoen patsaan pystytyksen 60 -
vuotisjuhla 4.6.2015 

 

Syysretkemme sijasta teemme retken Viron itsenäisyystaistelun historiallisille paikoille 15. -18.6 2015. 
Oppaanamme on sotahistorioitsijoidemme ehdotonta eliittiä eli eversti Sampo Ahto. Nyt alkaa olla aika 
ilmoittautua matkalle, sillä paikat loppuvat. Järjestösihteerimme Juha Levonen tunnetulla taidollaan 
järjestelee matkaamme. Hänelle voi jo ilmoittautua. Matkasta tulee lisätietoja heti alkuvuonna. Retki 
järjestetään yhdessä Seinäjoen Sotilaspiirin Killan kanssa. 
 

Syyskauteemme sisältyy mielenkiintoisia ja erilaisten teemojen ympärille rakennettuja tapahtumia, jotka 
ovat oheisessa toimintakalenterissamme. Niistä kerromme lisää myöhemmin. Lisäksi kannattaa huomioida, 
että osallistumme aktiivisesti myös niihin moninaisiin muistojuhliin, jotka  kertovat Suomen 
vapaushistoriasta  ja sen puolustamisesta.  
 

Tiedoksi kaikille jäsenillemme saatettakoon, että vapaustaistelujemme avaintekijöiden suojeluskuntien ja 
lottajärjestön historian esillä pitämisen turvaamiseksi ja vapaaehtoisen maanpuolustusperinteen historian 
säilyttämiseksi on perustettu Seinäjoelle Suojeluskunta- ja Lotta Svärd - museon Tuki ry.  Yhdistys keskittyy 
ennen kaikkea hankkimaan taloudellista tukea Suojeluskuntamuseon toimintaedellytysten ja kehittämisen 
edistämiseksi ja osallistuu näyttelytoiminnan tukemiseen. Jokainen meistä voi omalla panoksellaan 
osallistua samanhenkisen toiminnan taloudelliseenkin tukemiseen.  Yhdistyksen kotisivut löytyvät 
osoitteella www.slmuseontuki.fi. Voit liittyä kannatusjäseneksi sivuston tai järjestösihteerimme kautta.   

 

Kotisivuillamme kerrotaan lisää toiminnastamme (www.vapaussotaeppy.fi ). Sähköpostisoitteenne 
helpottavat tiedottamistamme ja toivomme Sinun sellaisen omistaessasi toimittavan sen myös 
järjestösihteerillemme ( juhatapio.levonen@gmail.com). Jos et ole saanut sähköpostia yhdistykseltämme, 
se on merkki puuttuvasta osoitteesta. Itella-postin kautta kulkevia jäsenkirjeitä tulee vuodessa vain tämä 
yksi alkuvuoden kirje. 
      

HUOM.! 
Toivomme jäsentemme maksavan jäsenmaksunsa alkaneen tammikuun aikana oheisia tietoja käyttäen. 
Kiitos ripeästä maksustasi jo etukäteen!  Se helpottaa kovasti työtämme.  
 

     MAKSATHAN JÄSENMAKSUSI  31.1.2015 MENNESSÄ  ! 
 
 
 

 
 
Jos jäsenmaksun maksajan nimi on ihan muu kuin varsinaisen jäsenen, viitenumeroa ei käytetä vaan 
viestikenttään tieto kenen jäsenmaksusta on kyse.  

Saaja: VAPAUSSODAN JA ITSENÄISYYDEN  E-P:N PERINNEYHDISTYS RY 

Tili: FI64 5419 0150 4430 04   

Summa: 12 euroa 

Viite: 136 

http://www.slmuseontuki.fi/
http://www.vapaussotaeppy.fi/
mailto:juhatapio.levonen@gmail.com
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Huom. Vapaussoturia ei makseta yhdistykselle, vaan Perinneliitto laskuttaa sen jokaiselta tilaajalta. 

  
       TAMMISUNNUNTAIN  MUISTOJUHLA 25.1.2015 

 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
         

 
MUU TOIMINTA  2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muista myös jäsenlehtemme Vapaussoturi. Sen voit tilata suoraan kotisivuiltamme tai järjestösihteerin 
kautta. Lehden tilausmaksu v. 2015 on edelleen sama 28 euroa ( 5 numeroa ). Perinneliitto laskuttaa, ei 
makseta yhdistyksen tilille! 
  

 

  Onnellista vuotta 2015  
 

 Puheenjohtaja  

              Jorma Jokisalo 

              040 829 0184  Jäsentietomuutokset ym. 

              jjo@netikka.fi  Järjestösihteeri 
Juha Levonen 

     Sahalankatu 14 

     60100 SEINÄJOKI 

     0500 231 523 

     juhatapio.levonen@gmail.com  

Klo 10.00 Messu Kauhajoen kirkossa 

       11.30 Kirkkolounas kirkon viereisessä srk-keskuksessa 

       13.00 Päiväjuhla kirkossa 
Bussi ja kellonajat: Härmänportti ( 7.30 ), ent. Kauhavanportti (7.50  ), Lapua 

Koveron Shell (  8.05 ), Seinäjoki ABC (  8.30 ), Ilmajoki ent. Neste ( 8.55 ), 

Kurikka ST1 (  9.05 ), Kauhajoki kirkko ( 9.40 ). Sama reitti takaisin juhlan 

jälkeen.  Ilmoittautuminen  kuljetukseen  järjestösihteerille ja HUOM! 

bussimaksu etukäteen yllä olevalle tilille viitteellä 136. Maksun suuruus  15 e, 

Ilmajoelta ja Kurikasta 10 e. 

Bussi Kauhavan Liikenne Oy. 

 

21.-22.2. Jääkärihiihto / Västerö, Maksamaa ( Vöyri ) 

19.3. Kevätkokous 

16.-17.5. Liiton kesäpäivät Riihimäellä 

4.6. Marsalkka Mannerheimin Seinäjoen patsaan pystytyksen 60 v. juhla ja näyttely 

15-18.6. Yhdistyksen historiaretki Viroon oppaana ev Sampo Ahto 

17.9. I tarinailta, Seinäjoki 

18.10. Seminaari etappitoiminnasta, Kauhavan Alahärmä 

12.11. II tarinailta, Seinäjoki 

26.11. Syyskokous 

4.12. Seminaari Ähtärin lukiolaisille 

  
Osallistutaan: 13.3. talvisodan päättymisen muistotapahtumiin, 27.4. kansallisen veteraanipäivän 

tapahtumiin, 17.5. kaatuneitten muistopäivään, 4.6. Pv-lippujuhlapäivän tapahtumiin,  4.9. 

jatkosodan päättymisen muistotilaisuuksiin, 30.11. talvisodan alkamisen muistotapahtumiin sekä 

6.12. itsenäisyyspäivän tapahtumiin 

mailto:jjo@netikka.fi

