
    

 

TAMMISUNNUNTAIN 100-VUOTISMUISTOJUHLA – KAIKKIEN POHJALAISTEN OMA JUHLA JA MIKSI EI KOKO 

SUOMEN 

Sadas itsenäisyyspäivämme lähestyy. Suomi 100-sivut kohta sulkeutuvat ja tunnus katoaa. Suomi ja 

suomalaiset ovat saaneet juhlistaa juhlavuottamme sydämensä kyllyydestä - iloisesti ja yhdessä. Onko 

6.12.2017 jälkeen edessä juhlien jälkeinen ”krapula”- se oli siinä? 

Ei ole syytä ”krapulaan”, koska edessä on vuosi, jolloin 100 vuotta sitten määriteltiin, millaista itsenäisyyttä 

ja kenen itsenäisyyttä Suomessa toteutettaisiin. Lopullinen pakkokeino oli aseellinen taistelu, vapaussota ja 

vallankumous. Jotta ei loukattaisi ylhäältä ohjattua sisällissotatermiä, niin todetaan tasapuolisesti, että 

käytiin myös sisällissotaa. Siitäkin huolimatta, että tämä termi on hajuton ja mauton eikä kerro sitä 

poliittista intressiä, mikä vallankumoukseen ryhtyneillä taisteluun sisältyi: kaikki valta työväestölle ja 

porvareista lainsuojattomia kansalaisia. 

Pohjanmaan vapauttamisen alkamisen muistopäivä Tammisunnuntai, venäläisten joukkojen 

aseistariisunnan alku 28.1.1918 lähestyy. Siitä tulee ensi tammikuussa kuluneeksi 100 vuotta. On oikea 

hetki virittää tämän päivän pohjalaiset eikä vain heidät vaan kaikki suomalaiset muistelemaan tapahtumia 

100 vuotta sitten. Pohjanmaa nousi miehitystä vastaan laillisen hallituksen valtuuttamana Mannerheimin 

johdolla, kuten itsenäiseksi julistautuneen valtakunnan tulikin toimia. Emme saa kuitenkaan unohtaa 

karjalaista kansaa, joka myös aloitti taistelun maata miehittävää armeijaa ja sen tukeen nojautuvia 

vallankumouskaarteja vastaan. 

Kymmenen vuotta sitten muistelun pääpaino oli vain syyllisyyden esillä pitämisessä ja siinäkin vain 

taistelun voittaneen laillisen hallituksen joukkojen syyllisyyden korostamisessa. Vallankumoukseen 

ryhtyneet olivat uhreja. Niinkin voi sanoa mutta ennen kaikkea he olivat oman vallankumousjohtonsa 

uhreja. Oman vallankumousjohtonsa kiihotus- ja – vihapropagandan pelottelemia ja heitteille jättämiä 

onnettomia suomalaisia, joista tuli sijaiskärsijöitä. Todelliset syylliset onnettomuuteen, johon Suomen 

kansa ajautui talvella ja keväällä 1918, pakenivat ”aatekotinsa hameenhelmoihin”. 

Meidän on nyt aloitettava- nimittäin valmistautumaan tapahtumaan, josta kirjoitti Wasabladet 28.1.1919 

näin: ”Tammikuun 28.päivä olkoon ikuisesti piirrettynä kultakirjaimin maamme historiaan”. Näin 

pohjalaiset ovatkin toimineet nyt kohta sata vuotta. Alkuaan siitä huolehtivat vapaussodan veteraanit, 

taistelussa kaatuneiden omaiset ja vapaussoturisukupolven vaalijoiksi syntyneet perinne- ja 

tukiorganisaatiot. Nyttemmin se on tapahtunut Etelä-Pohjanmaalla Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-

Pohjanmaan perinneyhdistyksen johdolla. Nyt meillä on tähän työhön käytettävissä myös elokuvan keinot.  

Hyvässä yhteistyössä valmistunut elokuvamme ”Tammisunnuntai 1918” kertoo neutraalisti, syyllistämättä 

ja ilman uhoa tapahtumat Ylistarossa valtakunnan kattavassa kehyksessä. Elokuvamme esitetään 28.1.2018 

klo 14.00 alkavassa päiväjuhlassa ilmaisnäytäntönä Seinäjoki Areenassa. Nähdään siellä! 
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