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KAIKKI MUKAAN JUHLAVUODEN 2018 TAPAHTUMIIN
Hyvä yhdistyksemme jäsen!
Yhdistyksen syyskokous valitsi minut uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2018 - 2020. Viimeiset
seitsemän vuotta ansiokkaasti puheenjohtajana toiminut Jorma Jokisalo ei lupautunut enää
jatkokaudelle, koska hän harkitsee muuttoa Etelä-Suomeen. Jokisalo ja kaikki muutkin vanhan
hallituksen jäsenet jatkavat edelleen nykyisessä hallituksessa, joten pestini vaihtuminen
varapuheenjohtajasta puheenjohtajaksi on ainut näkyvä muutos hallituksen kokoonpanossa.
Hallituksen kokoonpano ja tehtäväjako 2018: Tapani Tikkala puheenjohtaja, Erkki Hautala
varapuheenjohtaja, Esko Hakulinen sihteeri, Jorma Jokisalo Tammisunnuntai 100juhlatoimikunnan puheenjohtaja, Veli Suvanto järjestösihteeri, Harri Yli-Rahnasto
matkakoordinaattori, Jari Asu webmaster sekä Erkki Honkala ja Juhani Mattila. Rahastonhoitajana
toimii Jorma Kangasluoma.
Olen ensi kesänä 28 vuotta täyttävän yhdistyksemme vasta neljäs puheenjohtaja, joten aluksi
lyhyt kertaus yhdistyksemme henkilöhistoriaan.
Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys perustettiin 4.6.1990 jatkamaan
Vapaussoturien Huoltosäätiön Etelä-Pohjanmaan piirin lakkauttamisen jälkeen vapaussotaan
liittyvien perinteiden säilyttämistä ja tallentamista.
Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin lakkautettavan piirin puheenjohtaja,
Kauhavan Osuuspankin apulaisjohtaja, Reino Pernaa. Pernaa toimi puheenjohtajana kaksi vuotta
ja hänen seuraajakseen valittiin 1992 eversti evp Antero Maunula, joka oli toiminut Seinäjoen
sotilaspiirin päällikkönä vuosina 1981 - 1986. Maunulan kausi yhdistyksemme puheenjohtajana
jatkui peräti yhdeksäntoista vuotta ja hänet valittiinkin tehtävästä luopuessaan yhdistyksemme
kunniapuheenjohtajaksi. Sekä Reino Pernaa että Antero Maunula kuolivat syksyllä 2014 ja heidän
hautajaisensakin osuivat samalle päivälle 29.11.2014. Vaasan sotilasläänin komentajana vuodet
2002 – 2004 työskennellyt eversti evp Jorma Jokisalo valittiin kolmanneksi puheenjohtajaksi
vuonna 2011.
Yhdistyksemme on valmistautunut vapaussodan 100-vuotisjuhlavuoteen jo useiden vuosien ajan
Jorma Jokisalon johdolla sotilaallisen määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti. Toimintavuotemme
2017 oli erittäin työntäyteinen ja saimme myös paljon aikaan. Rahoittamamme dokumenttielokuva
Tammisunnuntai 1918 valmistui ja vapaussodan pohjalaispataljoonista kertovan kolmiosaisen
kirjasarjan ensimmäinen osa, Tuomas Hopun kirjoittama Pohjanmaan lakeuksilta Hämeen
sydänmaille – Kristiinan pataljoona vapaussodassa, valmistui. Lisäksi kirjasarjan toinen osa,
Tuomas Hopun kirjoittama Asevelvollisten vapaussota – Keski-Pohjanmaan Jääkäripataljoona
Tamperetta ja Viipuria valtaamassa, ilmestyy Tammisunnuntain juhliin mennessä.
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Hankkeidemme toteuttamiseksi varainhankinta on ollut korostetusti esillä ja jouduimme
kääntymään tässä tarkoituksessa myös jäsenistömme puoleen. Parhaat kiitokseni kaikesta
saamastamme avusta, tuesta ja kannustuksesta. Erityisesti kiitän hallituksemme jäseniä ja
rahastonhoitajaa, jotka ovat aikaa ja vaivojaan säästämättä ahkeroineet yhdistyksemme
parhaaksi!
Tämän vuoden päätapahtumamme Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhlan moninaiset
valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Viikonlopusta 27. - 28.1.2018 tulee ikimuistoinen.
Hyvät yhdistyksemme jäsenet, nauttikaa Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhlan monipuolisesta
tarjonnasta Seinäjoella. Meidän elinaikanamme toista vastaavaa tilaisuutta ei enää tule.
Juhlavuoden aikana on mitä parhain tilaisuus kertoa vapaussodasta omille jälkeläisillemme,
ottakaa siis heidät mukaan eri tapahtumiin ja saattakaa heidät yhdistyksemme jäseniksi, perinteitä
säilyttämään.
Toivotan mitä parhainta juhlavuotta 2018!

Tapani Tikkala
puheenjohtaja
tapani.tikkala@netikka.fi
046 5938156

VUODEN 2018 TAPAHTUMAKALENTERI
Omat päätapahtumamme
1. Juhlaseminaari ”Maamme ajautuminen sisäiseen aseelliseen konfliktiin tammikuussa 1918”,
Seinäjoki Kampustalo 27.1.2018 klo 11.30 - 14.30.
2. Juhlakonsertti Seinäjoki Areena 27.1.2018 klo 16.00 - 18.00.
3. Seinäjoen kaupungin isännöimä kutsuvierastilaisuus Seinäjoki Törnävän kartano 27.1.2018
4. Juhlamessu Lakeuden risti 28.1.2018 klo 10.00 - 11.30 sekä kunnianosoitukset ja
seppeleenlaskut: Tammisunnuntain 1918 junankaatopaikka (Ylistarontie 929), klo 02.30,
Törnävän sankarihaudat Seinäjoki klo 09.00, Mannerheim-patsas (Lakeudenpuisto) ja
Suojeluskuntalainen patsaalla (Kauppakatu 17) klo 11.45 - 12.00.
5. Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhla pidetään 28.1.2018 klo 14.00 - 16.00 Seinäjoki
Areenassa ja samassa yhteydessä on Tammisunnuntai 1918-dokumenttielokuvan ensi-ilta.
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Muita yhdistyksemme tapahtumia
1. Filosofian tohtori Tuomas Hopun kirjoittaman kirjan, Asevelvollisten vapaussota – KeskiPohjanmaan Jääkäripataljoona Tamperetta ja Viipuria valtaamassa, julkistamistilaisuus
pidetään Suojeluskunta- ja Lotta-Svärd-museolla 22.1.2018 klo 17.00.
2. Yhdistyksen kevätkokous, jossa käsitellään päättyneen toimintavuoden 2017 toiminta ja
tulokset, pidetään 22.3.2018.
3. Syyskokous, jossa päätetään toimintavuoden 2019 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
sekä hallituksen kokoonpano, pidetään 22.11.2018.
Muut valtakunnalliset tapahtumat
1. Jääkärimarssin 100-vuotiskonsertti 19.1.2018 Helsingissä.
2. Vöyrin sotakoulun alkamisen 100-vuotismuistojuhla 26.1.2018 Vöyrillä.
3. Jääkärien kotiinpaluun 100-vuotisjuhlat pidetään Vaasassa 23. - 25.2.2018: Jääkäriseminaari ja
Puolustusvoimien sotilassoittokunnan muistokonsertti 23.2., puolustusvoimien paraatikatselmus
ja ohimarssi sekä pääjuhla 24.2. ja juhlajumalanpalvelus 25.2.
4. Vapaussodan perinneliiton yksipäiväinen kesäpäivä vietetään 15.5.2018 Santahaminassa
Kaartin jääkärirykmentissä. Totutulla tavalla olemme sankoin joukoin mukana tässä
perinteemme vaalijoita yhteen kokoavassa kesätapahtumassa.
5. Vapaussodan satavuotismuistojuhliin liittyvät kunnianosoitukset ovat 16.5.2018 kello 9.00
Vanhankirkon puiston vapaussodan muistomerkillä ja hartaushetki Helsingin Tuomiokirkossa
kello 10.30. Varsinainen Vapaussodan satavuotismuistojuhla alkaa Finlandiatalossa kello 13.30
kutsuvierastilaisuutena.
6. Puolustusvoimien valtakunnallinen paraati 4.6.2018 Seinäjoella ja lippujuhlan päivän
tapahtumat: Muistolaatan naulaus Hotelli Alman seinään koskien Mannerheimin ja esikuntansa
oloa Seinäjoella helmikuussa ja maaliskuussa 1918 (sovitetaan omana tapahtumana iltapäivän
ohjelmaan).
7. Toteutetaan valtakunnallinen Suojeluskuntien virallisen perustamisen 100-vuotismuistopäivän
juhlatapahtumat Seinäjoella 2.8.2018: klo 10.00 seppeleiden lasku Suojeluskuntalainen
patsaalle ja sen jälkeen Seinäjoen suojeluskunnan perustamispaikalle. Muistojuhla lounaineen
on Hotelli Almassa. (Seppeleen lasku tapahtuu ympäri Suomea samaan aikaan.)
Kotisivuillamme kerrotaan monipuolisesti tulevasta ja menneestä toiminnastamme
(www.vapaussotaeppy.fi). Kotisivuja ylläpitää Jari Asu (jari.asu@vapaussotaeppy.fi).
Sähköpostiosoitteet helpottavat tiedottamistamme ja toivomme Sinun ilmoittavan oman
sähköpostiosoitteesi järjestösihteeri Veli Suvannolle, Lillvisintie 13, 62100 Lapua, puhelin 0400
877 584, (veli.suvanto@netikka.fi).
Jos et ole saanut yhdistykseltämme sähköpostia, on se merkki puuttuvasta
osoitteesta. Postin kautta lähetämme vain tämän yhden alkuvuoden kirjeen.
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TAMMISUNNUNTAIN 100-VUOTISMUISTOJUHLAN YHTEYDESSÄ MYYMME
Myymme lauantaina juhlaseminaarin yhteydessä Kampustalossa ja Seinäjoki Areenan infopisteissämme lauantaina ja sunnuntaina uutta kirjaamme Tuomas Hoppu, Asevelvollisten
vapaussota – Keski-Pohjanmaan Jääkäripataljoona Tamperetta ja Viipuria
valtaamassa (hinta 20 €) sekä Vapaussodan 100-vuotismuistopinssejä (Hinta 10 €).
Varaa käteistä rahaa mukaan!
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN VUODEN 2018 KESÄPÄIVILLE
Liittokokous, kesäpäivät sekä vapaussodan satavuotisjuhlat juhlallisuuksineen pidetään 15. 16.5.2018 Kaartin jääkärirykmentissä Santahaminassa ja Helsingissä. Santahaminassa on
kasarmimajoitus. Keskiviikkona 16.5. televisioitava pääjuhla on Finlandia-talossa kello 15.00 16.30. Finlandia-talossa on noin 2000 paikkaa ja yhdistykset saavat sinne omat kiintiönsä jo
alkuvuodesta ilmoittamansa osanottajamäärän perusteella.
Mikäli aiot osallistua kesäpäiville ja Finlandia-talon pääjuhlaan, tee oma ennakkoilmoituksesi
HETI järjestösihteeri Veli Suvannolle. Pyrimme kokoamaan linja-autollisen osanottajia. Muista
ilmoittaa hänelle myös mahdolliset muutokset jäsentiedoissa.
JÄSENMAKSU
Maksathan jäsenmaksusi 31.1.2018 mennessä. Toivomme saavamme jäsenmaksut 15 € /
jäsen tilillemme FI64 5419 0150 4430 04 tammikuun aikana. Jos maksajan nimi on aivan toinen
kuin varsinaisen jäsenen, viitenumeroa ei käytetä, vaan viestikenttään merkitään tieto kenen
maksusta on kyse. Pariskunnat voivat maksaa molempien jäsenmaksut yhdessä (30 €). Kiitos
ripeästä maksusta jo etukäteen, se helpottaa paljon työtämme. Alla pankkisiirto.
Vapaussoturi–lehdestä tulee Vapaussodan Perinneliitolta erikseen lasku. Sitä ei makseta
yhdistykselle.
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VÄISTYVÄN PUHEENJOHTAJAN JORMA JOKISALON TERVEHDYS
Hyvät vapaussodan perinteen vaalijat Vapaussodan ja
Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistyksessä!
On tullut aika vaihtaa yhdistyksemme puheenjohtajaa, kuten
olette varmaan jo todenneet. Seitsemän vuoden
puheenjohtajuus tarjosi minulle aivan erinomaisen ympäristön
ja toimijajoukon toteuttaa itsenäisyytemme savuttamiseen
liittyvän kunniakaan perinteen esilläpitämistä. Aktiivisuutenne oli
kunniaksi Vapaussodan Perinneliiton jäsenkunnan keskuudessa.
Olitte aina aktiivisesti mukana niin omissa kuin liiton johdonkin
järjestämissä tilaisuuksissa. Se oli meidän oma
tavaramerkkimme! Lämmöllä muistan myös niitä yhdistyksen
matkoja, jotka suuntautuivat itärajamme taakse Karjalan
kunnaille tai Viron vapaustaistelujen kohteisiin. Kiitos näistä
vuosista!
Joukossanne on monta henkilöä, joita minun on erityisesti kiittäminen. Kunniajäsenemme MarjaLiisa Haveri Nieminen on heistä ensimmäinen aitona perinteemme vaalijana. Juha Levonen
avuliaana ja äärimmäisen luotettavana yhteistyökumppanina, joka oli valmis vastaaman mihin
tahansa haasteeseen. Tuomo Kotkaniemi, kunniajäsenemme, joka puheenjohtajuuteni alkuaikoina
muisti aina kannustaa minua. Ahkera puurtaja Kaisu Norrbacka, joka on aina ollut avulias
osallistumaan erilaisiin projekteihin. Paavo Koskenranta ja puolisonsa, jotka jaksavat olla mukana
ja Paavo aikanaan pitämässä yhdistyksen puolia, kun toimintaamme oli saatava rahallistakin
tukea. Raimo Nissinen, joka mainiona sotahistoriamme osaajana opasti meitä Karjalan matkoilla.
Vielä yhden mieltä ylentävän toimijajoukon haluan erikseen mainita: härmäläiset
autonkuljettajineen ja ilonpitäjineen. Joukolla mukaan, kun jotakin järjestetään, oli heidän
perinteensä! Iso kiitos myös kaikille yhdistyksen hallituksessa toimineille! Ilman teidän panostanne
moni idea olisi jäänyt toteutumatta.
Hyvät yhdistyksen jäsenet! Nyt meitä odottaa yhdistyksen perinnetyön suurin ja merkittävin
haaste: Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhla 27.-28.1.2018. Sen onnistuminen edellyttää, että
kaikki kynnelle kykenevät yhdistyksemme jäsenet osallistuvat juhlaamme. Silloin voimme osoittaa
edelleen todeksi sen, mitä Wasabladet lehti kirjoitti artikkelissaan 28.1.1919 :” Tammikuun

28.päivä olkoon ikuisesti piirrettynä kultakirjaimin maamme historiaan.”
Kaikki siis joukolla mukaan juhlaamme 27.-28.1.2018, juhlaan, joka ei aikanamme
toistu!

Eversti

Jorma Jokisalo
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Tuomas Hoppu: Asevelvollisten Vapaussota
Helmikuussa 1918 senaatti ilmoitti vuoden 1878
asevelvollisuuslain olevan voimassa. Lain perusteella
saapuneet. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan
asevelvollisista muodostettu 1. Jääkärirykmentin III
pataljoona sai moninaisten vaiheiden jälkeen
lopulliseksi koulutuspaikakseen Kristiinankaupungin.
Komentajaksi määrättiin jääkärikapteeni Eric
Schauman, jonka vuoksi joukkoa on kutsuttu
Schaumanin pataljoonaksi tai Keski-Pohjanmaan
jääkäripataljoonaksi.

Hinta: 20 €

Juhlapinssi
Vapaussodan sankarhenget tervehtivät meitä 100
vuoden takaa – kunnianosoitus maamme
vapauttajille.
Vie vapauden viestiä eteenpäin tuleville
sukupolville vapaussodan 100–
vuotismuistopinssin myötä. Juhlapinssi on
mukaelma kapteeni Aarno Karimon vapaussodan
20 – vuotisjuhliin suunnittelemasta rintamerkistä.
Hinta: 10 €

Kirja ja pinssi on myynnissä Tammisunnuntai 100-vuotta tapahtumien yhteydessä
infopisteissämme ja myöhemmin niitä voi ostaa hallituksen jäseniltä.
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