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VUOSI 2018 –  ”100 VUOTTA VAPAUSSODASTA” 

 

Yhdistyksemme tavoitteena on tuoda esiin itsenäisyyshistoriamme tapahtumia vuosilta 1917- 1918 
järjestämällä seminaareja, kustantamalla pohjalaisten joukkojen vapaussodan ajoista kertovan 
kirjasarjan, rahoittamalla dokumenttielokuvan ”Tammisunnuntai 1918” sekä järjestämällä 
tammisunnuntain 100-vuotisjuhlan. Niiden avulla haluamme jakaa tietoa näiden vuosien 
ratkaisevista kehitysvaiheista, ongelmista ja onnettomistakin tapahtumista - Suomen 
itsenäisyysaskeleista, jotka syvästi vaikuttivat itsenäisyyteemme ensimmäisinä vuosikymmeninä. 

1. TOIMINTAMME SISÄLTÖ JA TAPAHTUMAT 2018 

Toimintamme rakentuu  

1. Maamme itsenäisyystaisteluiden perinteen ja historian vaalimiseen 
2. Muistojuhliin ja niiden taustoja valaisevaan seminaariin 
3. Pohjalaisten joukkojen vapaussodan ajoista kertovan kolmiosaisen kirjasarjan toisen osan, 

Schaumannin pataljoonan, valmistumiseen ja kolmannen kirjan kirjoitustyön 
käynnistäminen 

4. Hallituksen ja yhdistyksen kokouksiin, joihin liitetään yhdistyksen tuottaman 
dokumenttielokuvan esityksiä sekä tilaisuuksiin sopiva esitelmiä 

5. Dokumenttielokuvan esityksiin yhteistyötahoille 
6. Yhdistyksen talouden tasapainottamiseen 

Omat päätapahtumamme  

1. Juhlaseminaari ”Svinhufvud ja Suomen itsenäistyminen”, Seinäjoki Kampustalo 27.1.2018 
2. Juhlakonsertti Seinäjoki Areena 27.1.2018 
3. Seinäjoen kaupungin isännöimä kutsuvierastilaisuus Seinäjoki Törnävän kartano 27.1.2018 
4. Juhlamessu Lakeuden risti 28.1.2018 sekä kunnianosoitukset ja seppeleenlaskut 
5. Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhla 28.1.2018 Seinäjoki Areena ja samassa 

yhteydessä Tammisunnuntai 1918-dokumenttielokuvan ensi-ilta 

Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhlakokonaisuuden valmistelut jatkuvat alkuvuoden 2018. 
Tapahtuman järjestelyt ovat iso haaste yhdistyksen hallitukselle ja yhteistyötahoillemme. Hallitus 
toivoo, että jäsenistömme osallistuu runsaslukuisesti sekä valmisteluihin että itse juhliin. 

Muut valtakunnalliset tapahtumat  

1. Vöyrin sotakoulun alkamisen 100-vuotismuistojuhla 26.1.2018 Vöyrillä 
2. Jääkärien kotiinpaluun 100-vuotisjuhlat Vaasassa 23.-25.2.2018: Jääkäriseminaari ja 

Puolustusvoimien sotilassoittokunnan muistokonsertti 23.2., puolustusvoimien 
paraatikatselmus ja ohimarssi sekä pääjuhla 24.2. ja juhlajumalanpalvelus 25.2. 



3. Vapaussodan perinneliiton yksipäiväinen kesäpäivä vietetään 15.5.2018 Santahaminassa 
Kaartin jääkärirykmentissä. Totutulla tavalla olemme sankoin joukoin mukana tässä 
perinteemme vaalijoita yhteen kokoavassa kesätapahtumassa. . 

4. 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. 

5. 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). 

6. 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.) 

Muita yhdistyksemme tapahtumia   

1. Yhdistys julkaisee vuoden 2018 tammisunnuntaihin mennessä toisen Tuomas Hopun 
pohjalaisjoukkojen vapaussodan historiasta kertovan kirjan ”Schaumannin pataljoona”. 

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. 
 

2. TIEDOTTAMINEN 

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 jaamme 
juhlavuoden tapahtumista erilliset tiedotteet. 

Toimintamallit 

1. Pidetään ajan tasalla yhdistyksen kotisivuja osoitteessa https://www.vapaussotaeppy.fi/ ja 
julkaistaan tapahtumiin liittyvää aineistoa sekä ennen tapahtumaa että niiden 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 ja kutsutaan median edustajia 
tapahtumiimme.  

5. Pidetään esillä tunnuksiamme ja esiinnytään yhdistyksemme nimissä muun muassa kutsu-, 
seminaari- tai puhetilaisuuksissa. 



6.  Aktivoidaan jäsenistöä tilaamaan Vapaussoturi–lehteä ja tuottamaan lehteen erityisesti 
aluettamme koskevia kirjoituksia.  

7. Jatketaan jäsenistön internetosoitteiston täydentämistä ja jaetaan toimintasuunnitelma 
sähköisenä sekä kirjeellä niille, joille ei ole sähköpostiosoitetta tammikuun 15. päivään mennessä. 

8. Uutta dokumenttielokuvaa hyödynnetään paikallistasolla, hajauttamalla hallituksen kokouksia 
maakuntaan, jossa kokouksen jälkeen esitetään yleisölle yhdistyksemme dokumenttielokuva, 
tauolla rekrytoidaan uusia jäseniä, otetaan Vapaussoturin tilauksia vastaan ja myydään yhdistyksen 
kustantamia kirjoja. Tauon jälkeen tilaisuus jatkuu talkootoimintaan, maaottelumarssiin tai 
säännöstelyyn liittyvällä esitelmällä. Kansan syviä riviä koskettavilla esitelmäaiheilla pyritään 
vetoamaan laajoihin kansalaispiireihin. 

Esityksiin pyritään saamaan maakunta- ja paikallislehtien toimittajia. 

Järjestelyihin otetaan mukaan paikallisia jäseniä, joista kyvykkäimmät rekrytoidaan uusiksi 
yhdyshenkilöiksi. Yhdyshenkilöverkostoomme pidetään yhteyttä puheenjohtajan ja järjestösihteerin 
yhteisillä erityistiedonannoilla. 

Koko jäsenkuntaa kannustetaan jäsenhankintatalkoihin. 

3. YHTEISTOIMINTA 

Tulevaisuuden 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 yhteyttä ja kehitämme yhteistyötä Vapaussodan Perinneliiton jäsenjärjestöjen, toiminta-
alueemme maanpuolustus- ja perinneyhdistysten, veteraanijärjestöjen sekä kuntien, kaupunkien ja 
seurakuntien kanssa.  

LOPUKSI 

100-vuotias itsenäinen Suomi on vakavien kansallisten ja kansainvälisten haasteiden edessä. 
Selviytymisen yksi lähtökohdista on yhtenäinen käsitys, mitä on tehtävä. Tammikuussa 1918 
tilanteen vakavuus ymmärrettiin niin Etelä-Pohjanmaalla kuin muuallakin Suomessa. Hallituksen 
mielestä näiden arvojen ja tapahtumien taustojen tunnetuksi tekeminen antaa oikeaa arvolatausta 
yhteiseen päämäärään pyrkimiseksi myös nykypäivän menossa. Tästä syystä hallitus on käyttänyt 
tähän työhön kaiken tarmonsa sekä runsaasti varoja. Yhdistyksellämme on siis odotettavissa 
historiansa juhlavin, toiminnallisin ja samalla haasteellisin toimintavuosi 2018.  

Yhdistyksen hallitus kiittää jäsenistöä toimintaamme osallistumisesta sekä taloudellisesta tuesta 
toimintavuotena 2017. 

 

Hallitus 

 

LIITE: Toimintavuoden budjetti (jaetaan erikseen) 


