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1. Yhdistyksen perustaminen ja toiminnan tarkoitus  
 
Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistyksen perustamiskokous 
pidettiin 4.6.1990. Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 16.1.1991. Sopimus 
Vapaussoturien Huoltosäätiön kanssa varojen siirrosta tehtiin 27.3.1991. Kun tämä 
yhdistyksemme 1990 perustettiin, emme vielä tienneet, mitä seuraava vuosi toisi 
tullessaan. Itäinen naapurimaamme, entisaikojen perusvihollisemme hajosi pirstaleiksi. 
Samalla hajosi se ajattelumalli, jota meille eli Suomelle oli tarjottu 1917-1918 ja jonka 
suomalaisten enemmistö torjui taistellen vapaussodassa. Historian 70 vuotta osoitti sen, 
että he olivat valinneet oikein - vapaustaistelun bolsevikkien valtaan vajoamisen sijasta!  
 
Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistys ry vaalii Vapaussotaan 
osallistuneiden tai muuten maamme vapauttamiseen ja itsenäisyyden säilyttämiseen 
myötävaikuttaneiden muistoa, kerää ja tallentaa historiallista aineistoa Vapaussodasta, sen 
tarkoitusperistä ja taistelijoista sekä huolehtia siitä, että Vapaussotaan liittyvät perinteet 
säilyvät ja leviävät yhä laajempien kansalaispiirien tietoisuuteen. 
 
Yhdistyksemme toiminnan aatteellinen lähtökohta on, että sota 1918 oli vapaussota, ei 
myytti eikä valkoisten propagandaa vaan lopullisen tuloksen näkökulmasta ja viime sotien 
vihollisen todellisen tavoitteen, Suomen vapauden tuhoamisen vahvistamana.  
 
Sodasta 1918 ja sen lopputuloksesta muodostui maamme itsenäisyyden määrän, laadun ja 
tulevaisuuden suunnan perusta. Sitä perustaa puolustettiin 1939 -1945. Näillä asioilla on 
siis kohtalonyhteys, minkä marsalkka Mannerheimkin totesi vuonna 1951. Sen vuoksi myös 
perinnön - itsenäinen suomi- ja perinteiden vaalimisen tulee olla yhteistä ja kattavaa myös 
1918 veteraanien osalta.  

Talvisodan jälkeen, kun maamme suri taistelussa kaatuneita, sovinto sinetöitiin. 
Mannerheim perui 1940 toukokuun 1.päivänä toukokuun 16.päivän liputukset ja paraatit 
eli Vapaussodan voitonpäivän kunnianosoitukset. Niiden sijasta hän käski viettää 
puolustusvoimissa toukokuun kolmantena sunnuntaina ”nyt päättyneessä sodassa 
kaatuneiden sankarivainajien sekä myös kaikkien murroskautena vuonna 1918 molemmin 
puolin vakaumuksensa puolesta henkensä uhranneiden yhteisenä uskonnollisena 
muistopäivänä”. Tällä teolla talvisodan alussa syntynyt kansan yksimielisyys taistella 
yhdessä vihollista vastaan – sovinto - siunattiin keväällä 1940. Sovinto ja sen sinetti ovat siis 
olemassa. 

 
 
”Sovinnon nimissä” on pyritty hyväksyttämään ainoaksi oikeaksi tulkinnaksi vuoden 1918 
sodasta sisällissota- käsite. Historiallinen totuus kuitenkin on, että ilman vuoden 1918 
vapaustaistelua joulukuun kuudennen 1917 itsenäisyysjulistus olisi jäänyt tyhjäksi 
paperiksi. Ellei venäläisiä sotilaita olisi saatu pois maasta ja kapinaksi jäänyttä 



 

 

äärivasemmiston vallankumousyritystä kukistetuksi, ei tänä päivänä maamme olisi sitä, 
mitä nyt on.  
. 

2. Kokoukset  
Perinneyhdistyksen kevätkokous pidettiin 19.3.2015 Maakuntamuseon tiloissa. 
Kokoukseen osallistui 21 jäsentä ja kaksi muuta henkilöä.  Varsinaisen kokouksen jälkeen 
järjestösihteeri Juha Levonen piti esitelmän Mannerheim-patsaasta. Esitelmä liittyi 
valmistelussa olleeseen Mannerheim-näyttelyyn ja Seinäjoen patsaan pystytyksen tulevaan 
70 v juhlaan 4.6.2015. 
 
Perinneyhdistyksen syyskokous ja samalla yhdistyksen 25 juhla järjestettiin Suojeluskunta- 
ja Lotta Svärd -museolla 26.11.2015Kokoukseen osallistui jäsentä ja juhlaan osallistui n. 60 
henkilöä. Juhlapuheen piti Vapaussodan Perinneliiton puheenjohtaja kenraalimajuri 
Kalervo Sipi. Juhlassa palkittiin Sinisellä Ristillä ansioituneita yhteistyökumppaneita ja 
yhdistyksen toimijoita. Kunniajäseniksi kutsuttiin kaikki elossa olevat yhdistyksen 
perustajajäsenet. Palkittujen ja kunniajäsenten nimet ovat liitteessä 2. 
 
Yhdistyksen hallitus on pitänyt toimintavuoden aikana yhteensä 9 kokousta.  
 
Hallituksen varapuheenjohtajana on vuonna 2015 toiminut Veli Suvanto, rahastonhoitajana 
Jorma Kangasluoma ja sihteerinä Kaisu Norrbacka. Tilastot toiminnastamme ovat koottuna 
liitteessä 1. 
 

3. Kuntien yhdyshenkilöt  
Kuntien yhdyshenkilöinä toimii 24 henkilöä ml hallituksen jäsenet.    
 

4. Toiminnantarkastajat 
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Erkki Anttila ja Paavo Koskenranta molemmat 
Seinäjoelta. Heidän varamiehikseen valittiin Esko Haukkala KHT Seinäjoelta. 
 

5. Jäsenet 
Vuoden 2015 lopussa yhdistyksessä oli 585 maksanutta jäsentä. Jäsenmäärän hallinta, 
säilyttäminen ja jopa lisääminen edellyttävät paitsi järjestösihteerin aktiivisuutta myös 
jatkuvaa jäsenhankintaa. Järjestösihteerimme Juha Levonen on toiminut kiitettävällä 
tavalla asian hyväksi. Listoista on poistettu edelleen maksamattomia ”haamujäseniä”.  
 
Uusiksi yhdistyksen kunniajäseniksi kutsuttiin neljä perustajajäsentä. Nimet ovat liitteessä 
2. 
 

6. Vapaussodan Perinneliiton liittokokous ja kesäpäivät  
Vapaussodan Perinneliiton liittokokous ja kesäpäivät olivat Riihimäellä 5. 2015. Kesäpäiville 
Yhdistyksen jäseniä oli tapahtumissa mukana 41 henkilöä. Edustajamme Vapaussodan 
Perinneliiton liittokokouksessa 24.5.2015. olivat Jorma Jokisalo, Veli Suvanto, Juha 
Levonen, Jorma Kangasluoma, Antti Ojanperä ja Erkki Hautala.  
 

7. Edustukset 
Yhdistyksen puheenjohtaja Jorma Jokisalo jatkaa Vapaussodan Perinneliiton 
varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Juha Levonen jatkaa Vapaussodan 
Perinneliiton hallituksen jäsenenä. 
 



 

 

Puheenjohtaja on kutsuttuna jäsenenä Vapaussodan 100 v muistojuhlia suunnittelevassa 
toimikunnassa. 

 
Perinneyhdistystä on edustanut Seinäjoen Sotilaspiirin Killassa Jorma Jokisalo. 
Perinneyhdistys on Seinäjoen Sotilaspiirin Killan kunniajäsen. 
 
Seinäjoen Sotilaspiirin kiltaan kuuluvassa Veteraanien perintötoimikunnassa ovat olleet 
Jorma Jokisalo puheenjohtajana 21.5.2014 alkaen ja Kaisu Norrbacka vuoden 2015 loppuun 
sihteerinä. 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja on esiintynyt vuoden 2015 aikana puhujana yhteensä 14 
tapahtumassa Seinäjoella, Lapualla, Kauhavan Alahärmässä, Vähässäkyrössä ja Kihniössä 
 
 

8. Vuoden 2015 toimintaa 
 
Vuoden 2015 tapahtumat toteutettiin suunnitellussa laajuudessa ja aikoina. Toiminta on 
eriteltynä liitteessä 1. 
 
Tammisunnuntain 97 v muistojuhla, jossa osanottajia oli 300 henkilöä, järjestettiin 
Kauhajoella.  Juhlapuhujana oli valtioneuvos Riitta Uosukainen. Juhlan järjestelyissä tukivat 
ansiokkaasti Kauhajoen kaupunki, seurakunta ja lukio. Merkittävän työpanoksen tekivät 
reserviläiset ja yhdistyksen yhteyshenkilö ja hallituksen jäsen Erkki Hautala- kiitos hänelle.  
Kauhajoen Avustus- ja Valistussäätiö tuki taloudellisesti merkittävällä tavalla. Vuoden 
pääjuhlaamme on juhlistanut monipuolisella musisoinnilla Pohjanmaan 
Maanpuolustussoittokunta. Sen musiikkiperinteeseen sisältyy myös suojeluskuntien 
musiikki. 
 
Vuoden historiaretki suunnattiin tällä kertaa Viroon - Viron itsenäisyys- ja II Ms:n 
taistelupaikoille 15.-18.6 .2015. Matkamme sai osallistujilta vilpittömät kiitokset. 
Matkajärjestelyt hoiti järjestösihteerimme Juha Levonen ansiokkaasti. Sotahistorian ja -
historiankin asiantuntijanamme oli paras mahdollinen eversti Sampo Ahto.  Matkaan 
osallistui ….   henkilöä. 
 
Yhdistyksemme toimintaa esittelevät informaatiotaulut kiersivät kesätapahtumissa 
Lappajärvellä, Vimpelissä ja Alajärvellä. 
 
Syksyn 2015 merkittävin tapahtuma oli suurta jääkärivärväystä käsittelevä 100 v 
muistojuhla ja - seminaari Kauhavan Alahärmässä 18.10.2015. Asiantuntijoina olivat VTT 
Martti Häikiö, FT Kari Hokkanen, VT Vesa Määttä ja maisteri Antti Isotalo. Kauhavan 
kaupunki kantoi suuren taloudellisen vastuun- siitä suuri kiitos. Mukana hyvässä 
yhteistyössä olivat Jääkärimuseo ja JP 27 Perinneyhdistyksen E-P:n osasto. Tapahtuma oli 
hyvä esimerkki yhteistyöstä, jota toteutettiin jo edellisen vuoden syksynä. Tapahtumassa 
oli noin 330 henkilöä. 
  
Syksyllä 2.10. 2015 järjestettiin  vuoden 2016 Tammisunnuntain juhlaan kuuluva luento 
vuosien 1917-1918 tapahtumista Suomessa Ähtärin Lukiossa. 100 oppilasta ja kolme 
opettajaa osallistui luennolle, jotka piti yhdistyksen puheenjohtaja. Loppuvuonna 
kirjoitetun ainekirjoituskilpailun parhaat tulivat palkituksi 31.1.2016. 
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Syksyllä 2013 käynnistetyn näytelmäprojekti ”Jääkärin tie” sai ensi-iltansa 29.11. 2015. 
Seinäjoella. Onnistunut esitys herätti vilpitöntä kiitosta ja uusia esityksiä oli näytelmän 
osalta odotettavissa. Kiitokset Kirsti Mäkelän työryhmälle! 
 

Päättyneeseen toimintavuoteemme 2015 on sisältynyt sekä iloa ja onnistumisia. Olemme 
kyenneet toteuttamaan kokonaan suunnitellulla tavalla toimintamme. Yhdistyksemme jäsenet 
ovat olleet kiitettävästi edustettuna eri tapahtumissa. Jäsenkuntamme laski vähän mutta siitä 
saadaan uusia haasteita seuraaville vuosille. 
 
Yhdistyksemme on selvästi suurin yhdistys Vapaussodan Perinneliitossa. Siitä seuraa tietenkin, että 
toimintamme vapaussodan perinteen vaalijana edellyttää resurssiemme mukaista vahvaa 
toimintaa. Tähän meillä on olemassa erikoisen hyvä edellytys myös maakuntamme ihmisten 
perusasenteesta johtuen.  Uskomme, että esiintymisemme yhdistyksenä eri puolella 
maakuntaamme olemme saattaneet perinnesanomaamme tunnetummaksi. Siihen varmasti 
vaikuttaa myös lukion seminaarimme. Kuitenkin on vanhemman väen taholta juuri tähän - 
nuorempien tietoisuuteen pääsemiseksi – on kiinnitetty huomioita. 
 
Yhdistyksen hallitus kiittää kaikkia aktiivisia toimijoita ja yhdistyksen isänmaallisia jäseniä 
erinomaisesta toimintavuodesta 2015. Kiitokset kuuluvat myös Vapaussodan Perinneliitolle, 
Tammikuun 28. päivän säätiölle, Vapaussodan Invalidien Muistosäätiölle ja Vapaussoturien 
Huoltosäätiölle tuesta, jonka yhdistyksemme on toiminnassaan saanut. 
 
 
Hallitus 
 
LIITTEET 2 KPL.  


