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Ylistaron junakaatopaikalla kunnianosoitus 100 vuotta h-hetkeä myöhemmin 

Tammisunnuntain ja vapaussodan alkamisen 100-vuotisjuhlan toimikunta järjesti seppeleenlaskun 

Ylistaron Peränevän (1918) junankaatopaikalla 28.1.2018 klo 2.30 yöllä eli 100 vuotta h-hetken 

jälkeen. 

Kenraali Carl Gustaf Emil Mannerheimista tuli Suomen asevoimien ylipäällikkö 16.1.1918. Mannerheim 

matkusti Vaasaan kahta päivää myöhemmin hoitamaan tehtäväänsä. Mannerheim antoi sotatoimien 

aloittamista koskevan käskyn 25. tammikuuta 1918. Samana päivänä suojeluskunnat oli julistettu Suomen 

viralliseksi armeijaksi. Punakaartit ja ns. kansanvaltuuskunta olivat ilmoittaneet ottaneensa vallan käsiinsä 

venäläisten tuella.  

Mannerheim antoi vapaussodan ensimmäisen päiväkäskyn eli taistelusuunnitelman Lapuan, Seinäjoen, 

Ilmajoen, Vaasan ja Ylistaron venäläisten varuskuntien aseistariisumiseksi 28.1.1918. Kenraali von Gerich 

sai alueekseen suomenkielisen Pohjanmaan.  

Tarkemmin Mannerheimin käskyssä päivämäärälle 28.1.1918 kenraali von Gerichin tuli itse johtaen 

Ylistaron suojeluskunnan ja Vöyrin koululaisten kanssa estää Ylistarossa olevia venäläisiä pääsemästä 

Seinäjoelle. Tuolloin 28.1.1918 yöllä kello 12 piti katkaista viestiyhteydet, yöllä kello 2 mennessä oli 

katkaistava rautatie ja kello 3 mennessä aloitettava hyökkäykset. 

Ylistaron vapautus alkoi Peränevällä klo 2.30 junankaadolla 

Axel Bergman ja luutnantti Wikberg panivat käskyn toimeen Peränevalla noin 7,5 kilometrin päässä 

Ylistarosta Seinäjoelle ja Munakkaan päin. Matti Hirvilammi johti myös operaatiota. Postijuna ei ollut vielä 

tullut, eikä sen uskottu enää saapuvankaan.  Mutta sotilasjunan sijaan suistettiin sittenkin postijuna kiskoilta 

28.1.1918 klo 2.30 yöllä Peränevalla. Bergman johti toimintaa Colt-pistoolin kanssa. Veturinkuljettaja Erik 

Bertlin ja veturinlämmittäjä O. Merisaari olivat vapaussodan ensimmäiset uhrit. Bertlin oli Vaasan 

suojeluskunnan jäsen. Veturinlämmittäjä Lauri Ketoniemi pelastui. Junassa oli venäläisiäkin, mutta myös 

kolme valkoisen hallituksen senaattoria nimittäin Renvall, Frey ja Pehkonen. Heidät kuljetettiin Torkkolan 

esikuntaan Torkon taloon klo 3.30.  

Junankaatoon ja Ylistaron Tiilitehtaan omistajasukuun kuulunut tohtori Axel Bergman liitetään Ylistaron 

Tehtaanmäen historiaan. Axel Bergman oli yliopistomies ja aktivisti, joka oli osaltaan perustamassa 

Vimpelin sotakoulua eli RUK:ta sekä Vöyrin sotakoulua eli kanta-aliupseerikoulua. Ylistarolainen 

vapaussoturi Bergman loi siis myös itsenäisen Suomen puolustusvoimia.   

100 vuotta myöhemmin   

Vapaussodan alkamisen 100-vuotisjuhlan toimikunta järjesti seppeleenlaskun Ylistaron Peränevän (1918) 

junankaatopaikalla 28.1.2018 klo 2.30 yöllä eli 100 vuotta h-hetken jälkeen. Toimikunta halusi kunnioittaa 

vapaussoturien ja tammisunnuntain 1918 tapahtumien muistoa.  

Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys ry:n tiedottaja ja idean isä Risto Lauhanen 

huomasi, että olisi hienoa, jos myös Ylistaron tapahtumia muistettaisiin valtakunnallisen tammisunnuntain 

100-vuotisjuhlien yhteydessä myös entisen Ylistaron kunnan alueella. Koska kappeliseurakuntien 



juhlallisuudet menevät osin päällekkäin Seinäjoen pääjuhlallisuuksien kanssa, huomattiin, jotta yöllä olisi 

aikaa laskea junankaatopaikalle havuseppele vapaussoturien muistoksi. 

Junankaatopaikan muistohetkessä eversti evp Jorma Jokisalo piti muistopuheen, jossa hän tapahtumien 

kuvauksen lomassa julisti junankaadossa edesmenneet Bertlinin ja Merisaaren vapaussotureiksi. Ennen ja 

jälkeen seppeleenlaskun veisattiin Isänmaan virttä.  

Seppeleen laskijoina toimivat Tammisunnuntai 100-vuotta juhlatoimikunnan puheenjohtaja ja 

perinneyhdistyksen varapuheenjohtaja, eversti evp Jorma Jokisalon lisäksi, perinneyhdistyksen 

puheenjohtaja Tapani Tikkala, yhdistyksen tiedottaja Risto Lauhanen, kapteeni Mikko Hölsö sekä Ylistaron 

Kainaston kyläläisiä, sotaveteraaneja ja YK-veteraaneja edustanut Esa Perkiömäki. Mikko Hölsön isoisä 

Oiva Hölsö oli vapaussoturi. Seppeleen varalaskijoina olivat perinneyhdistyksen Ylistaron yhdyshenkilö, 

Jorma Kangasluoma sekä reserviläisten puheenjohtaja Jarkko Loukola.  

Junankaatomuistomerkillä kunniavartiossa olivat yliluutnantti Raimo Rintamäki Ylistaron 

reserviupseerikerhosta sekä alikersantti Jarkko Loukola Reserviläisistä. Molemmat ovat yhdistystensä 

puheenjohtajia. 

Junankaatopaikan juhlahetkeen havuseppeleen oli tehnyt Jaana Bauer puolisonsa Janne Bauerin kanssa. 

Jaana Bauer on vapaussoturi Herman Kyntäjän pojan tytär. Seppeleen havut olivat Tehtaanmäeltä eli Axel 

Bergmanin suvun kylästä Margit Ristimäen metsästä.  Margit Ristimäki ja Risto Lauhanen lahjoittivat 

seppeleen juhlatoimikunnalle ja edelleen junankaatopaikalle. 

Valaistuksen saaminen metsän reunaan oli oma haasteensa. Ylistaron Kilpa-Veljet ry:n suunnistusjaosto 

avusti voimakkaalla otsalappuosastolla tapahtumaa. Tammisunnuntain ja vapaussodan perinne välittyy näin 

osalle nykynuorisoa. Voivat sitten 50 vuoden päästä muistella junankaadon 100-vuotisjuhlaa, arvioi 

Lauhanen. 

Lisäksi Seinäjoen kaupunki, VR ja muistomerkkialueen maanomistaja Tapio Istolahti avustivat tapahtumaa 

turvallisessa tienpidossa. VR varmisti lisäksi junaliikenteen turvallisuuden. Ylistaron Reserviläiset ry hoiti 

liikenteenohjauksen. Ylistaron Reserviupseerikerho, suunnistusseura Lauttajärvi Bisons sekä ylistarolainen 

lauluryhmä Piennarpojat avustivat myös tapahtumajärjestelyissä.  

Piennarpojissa laulavat Juha Viirimäki, Jouni Aila ja Jukka Karhunen. Lauluryhmää vahvistaneet Pekka 

Viirimäki ja Mikko Peltoniemi tulivat paikalle lumipuvuissa aina Teuvalta saakka. Juha ja Pekka Viirimäki 

muistelivat, että lapsuudenkotinsa naapurissa pidettiin Kainastolla 1918 junankaatoa edeltävänä iltana seurat. 

Miehet lähtivät seuroista sitten junankaatoon, eli seuroissa oli kyse hämäystoimesta venäläisille. Lisäksi mm. 

Heikki Koivisto tuli Piennarpoikien veisuun tueksi.  

   

Lisätietoja Jorma Jokisalo tel.  040 829 0184 sekä Risto Lauhanen tel. 0400 631 827. 


