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VUOSI 2017 – VALTIOLLINEN ITSENÄISYYS VALLANKUMOUKSIEN VARJOSSA:
”KANSAKUNNAN KAHTIAJAKO”

Yhdistyksemme tavoitteena vuosina 2017- 2018 on tuoda esiin itsenäisyyshistoriamme
tapahtumia vuosilta 1917- 1918. Niiden avulla haluamme jakaa tietoa näiden vuosien ratkaisevista
kehitysvaiheista, ongelmista ja onnettomistakin tapahtumista - Suomen itsenäisyysaskeleista,
jotka syvästi vaikuttivat itsenäisyyteemme ensimmäisinä vuosikymmeninä. Käsityksemme on, että
todelliset tapahtumat seurauksineen ja kehitys Suomessa 1917- 1920 eivät ole kovin laajalti
kansalaisten tiedossa.
Suomen viettäessä itsenäisyytemme 90-vuotisjuhlaa juhlan jälkikerronnassa kiinnitettiin huomiota
lähestymiskulman yksipuolisuuteen ja syyllisyyden esillä pitämiseen. Vuonna 2017 alkavan
ohjelmakokonaisuuden avulla haluamme lähestyä tasapuolisella tiedoilla niitä tavoitteita ja
tapahtumien kulkua, joita kansakunta koki 1917 ja alkuvuonna 1918.

1. TOIMINTAMME SISÄLTÖ JA PÄÄTAPAHTUMAT.
Toimintamme rakentuu vuonna 2017 1) maamme itsenäisyystaisteluiden perinteen ja historian
vaalimiseen, 2) edellä mainittuihin perustuviin muistojuhliin ja niiden taustoja valaiseviin
seminaareihin, 3) pohjalaisten joukkojen vapaussodan ajoista kertovien historiankirjoitusten
käynnistämiseen ja tuottamiseen vuosina 2017 - 2020, 4)yhdistyksen omiin yleisiin kokouksiin,
joihin liitetään mahdollisuuksien mukaan sopiva esitelmä.
Ensimmäisen ryhmän tilaisuudet tarjoamme suurelle yleisölle mahdollisuutena. Toisen ryhmän
tapahtumissa olemme pääjärjestäjiä tai osavastuullisia mutta vähintään osallistujia. Kolmas ryhmä
on uusi toiminta-alueemme, mikä on ratkaisevasti riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta. Sen
ensimmäinen tavoite on saavutettu ja vuonna 2017 yhdistyksellä on myynnissä kirja, joka kertoo
Kristiinan pataljoonan taistelun historian vapaussodassa.
Vuoden 2017 päätapahtumia ovat
1. Tammisunnuntain juhla 29.1.2017 Lapualla

2. Vuoden 2017 1.seminaari on lauantaina 11.3.2017. Aihe olisi pääpiirtein: ”100 vuotta
Venäjän (helmikuun 1917), kalenterimme mukaan maaliskuun vallankumouksesta ja sen
vaikutuksesta Suomeen.”
3. Vuoden 2017 2.seminaari on lauantaina 18.11.2017. ”100 vuotta Venäjän bolsevikkien
vallankumouksesta (lokakuussa), kalenterimme mukaan marraskuussa 1917 ja Suomi
yleislakon kourista itsenäisyysjulistukseen.”
Seminaarien asiantuntijat ovat professori Martti Häikiö, professori Kari Hokkanen, dosentti Eino
Ketola, FT Tuomas Hoppu ja FT Vesa Määttä, joka toimii seminaarien puheenjohtajana.
Nämä kolme tapahtumaa ovat myös hyväksytty ”Suomi-100” juhlavuoden ohjelmaan.
Vuoden 2017 Vapaussodan perinneliiton kesäpäiviä vietetään Panssariprikaatissa 20. - 21.5.2017.
Totutulla tavalla olemme sankoin joukoin mukana tässä perinteemme vaalijoita yhteen
kokoavassa kesätapahtumassa.
Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhlan valmistelut vuonna 2017 ovat iso haaste yhdistyksen
hallitukselle ja yhteistoiminnallemme eri toimijoiden ja tukijoidemme kanssa. Vaikka keskeisessä
asemassa on yhdistyksen hallitus, koko yhdistyksemme kunniatehtävä on luoda tapahtumasta
ikimuistettava. Yhdistyksen hallitus odottaa, että jäsenistöstämme ilmoittautuu vapaaehtoisia
tähän kunniatehtävään
Muita vuoden 2017 tapahtumia
1. Yhdistys pyrkii aloittamaan vuoden 2017 jälkipuoliskolla toisen pohjalaisjoukkojen
vapaussodan historiasta kertovan kirjan käsikirjoituksen käynnistämisen alkurahoituksen
järjestyessä.
2. Yhdistys osallistuu suunnittelun alla olevan draamadokumentin mahdollisen tuottamisen
rahoittamiseen vähintään yhdistykselle osoitetuilla apurahoilla (Etelä-Pohjanmaan
Kulttuurirahasto, Etelä-Pohjanmaan liitto ). Lisärahoituksen saamiseksi käynnistetään
projektin toteutuessa uudet toimenpiteet ja varmistetaan ehdolliset rahoituspäätökset.
3. Yhdistyksen kevätkokous, jossa käsitellään päättyneen toimintavuoden 2016 toiminta ja
tulokset järjestetään 30.3.2017. Syyskokous, jossa päätetään tulevan toimintavuoden
toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä yhdistyksen johdon kokoonpano,
järjestetään 23. 11. 2017.

2. VIESTINTÄ
Jaamme tietoa vuosisuunnitelmastamme jäsenistöllemme sähköisenä ja kirjeinä sekä
yhteistoimintaosapuolille ensi sijassa sähköisesti. Toimintamme keskeiset tapahtumat ovat
nähtävissä myös Seinäjoen kaupungin tapahtumakalenterissa ja valtakunnallisessa itsenäisyyden
juhlavuoden mediassa.

Lähellä toimintaamme oleville valtakunnallisille yhdistyksille ja reserviläisjärjestöille jaetaan
juhlavuoden tapahtumista erilliset tiedotteet.
Keskeisimmät toimintamallit ovat:
1. Pidetään ajan tasalla nettisivustoa ja julkaistaan tapahtumiin liittyvää aineistoa ennen ja heti
tapahtuman jälkeen.
2. Annetaan tietoja toiminnastamme maakuntamme muille maanpuolustus-, kilta-, veteraani- ja
perinnejärjestöille.
3. Pyritään saamaan julkaistavaksi toiminnastamme kertovia kolumneja ja jälkikirjoituksia..
4. Järjestetään merkittäviä tapahtumia edeltäviä tiedotustilaisuuksia 24.1.2017 uuden kirjan
julkistamisesta Kauhajoella, Tammisunnuntaista 26.1.2017 Lapualla, 11.3.2017 seminaarista ja
18.11.2017 seminaarista erikseen ilmoitettavana aikana Seinäjoella. Kutsutaan median edustajia
edellä mainittuihin tapahtumiimme.
5. Pidetään esillä tunnuksiamme ja esiinnytään yhdistyksemme nimissä muun muassa kutsu-,
seminaari- tai puhetilaisuuksissa.
6. Aktivoidaan edelleen jäsenistöä tilaamaan Vapaussoturi–lehteä.

7. Jatketaan jäsenistön nettiosoitteiston täydentämistä ja jaetaan toimintasuunnitelma sähköisenä
sekä kirjeellä niille, joille ei ole sähköpostiosoitetta tammikuun 15. päivään mennessä.
8. Yhdyshenkilöverkostoomme pidetään yhteyttä puheenjohtajan ja järjestösihteerin yhteisillä
erityistiedonannoilla.

3. YHTEISTOIMINTA
Eri perinneyhdistysten, jo olemassa olevien ja uusien kanssa on kyettävä tiiviiseen
yhteistoimintaan. Tulevaisuudessa perinnetyössä voi olla vain yksi päämäärä ja ydin: pidetään yllä
kaikkien itsenäisyyssotiemme yhteistä perinnettä ”Itsenäistä Suomea”. Tähän sisältyy myös
Vapaussodan perinne, kun lähestytään sotiamme niiden lopputuloksen näkökulmasta - vapauden
ja itsenäisyyden saavuttamisen ja säilyttämisen näkökulmasta.
Pidämme yllä hyvää yhteistyötä erityisesti Etelä-Pohjanmaan Lottaperinne ry:n, Jääkäripataljoona
27 Perinneyhdistyksen Etelä-Pohjanmaan osaston, Etelä-Pohjanmaan Sotilaspoikien perinnekilta
ry:n, eteläpohjalaisten reserviläisyhdistysten ja Suojeluskunta – ja Lotta Svärd – museon Tuki ry:n
kanssa sekä Etelä-Pohjanmaan historiallisen seuran kanssa.

4. LOPUKSI
100-vuotias itsenäinen Suomi on vakavien haasteiden- kansallisten ja kansainvälisten haasteiden
edessä. Selviytymisen yksi lähtökohta on yhtenäinen käsitys, mitä on tehtävä. Tilanteen vakavuus
ymmärrettiin Etelä-Pohjanmaalla ja muuallakin Suomessa 1918 tammikuussa. Näiden arvojen ja
tapahtumien taustojen tunnetuksi tekeminen antaa oikeaa arvolatausta yhteiseen päämäärään
pyrkimiseksi myös nykymaailman menossa. Yhdistyksellämme on siis odotettavissa historiansa
ehkä kaksi haasteellisinta toimintavuotta 2017 ja 2018.
Yhdistyksen hallitus kiittää jäsenistöä kiinnostuksesta toimintaamme ja hyvästä toimintavuodesta
2016.
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