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Ojalan Pakari-kahvilassa Kauhajoella 21.1.2020.

Hyvät läsnäolijat!
Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi ja erityisesti Aarne KorpiKyynyn ja Tuomas Hopun.
Etelä-Pohjanmaan ensimmäisen reservipataljoonan historia vapaussodasta on
nähnyt päivänvalon. Ilman kauhajokelaislähtöisen diplomi-insinööri Aarne
Korpi-Kyynyn vuodesta 1988 jatkunutta arkistomateriaalin ja
vapaussotakirjallisuuden läpikäyntiä sekä tietojen tallentamista tietokoneelle
ei käytössämme olisi tätä uusinta Renvaldin pataljoonasta, eikä aikaisemmin
ilmestyneitä Kristiinan ja Schaumanin eteläpohjalaisista pataljoonista kertovia
historiakirjoja.
Filosofian tohtori Tuomas Hoppu ja Korpi-Kyyny tapasivat toisensa
Kansallisarkistossa joskus vuoden 2014 paikkeilla. Korpi-Kyyny kertoi Hopulle
toiveestaan saada aikaiseksi tiettyjen Kauhajoen miehiin liittyvien
pataljoonien historiat. Asia oli kiinnostava, mutta historiantutkimuksesta
elantonsa hankkivalle ammattilaiselle oli löydettävä jostain kirjoitustyöhön
rahoitus.
Kesällä 2015 tapahtui kolmas kohtaaminen. Tuomas Hoppu tapasi Seinäjoella
yhdistyksemme silloisen puheenjohtajan, eversti Jorma Jokisalon.
Yhdistyksemme hallitus käsitteli kirjojen kustantamista ja lokakuussa 2015
päätimme ottaa taloudellisen riskin ja tuottaa kirjasarjan kolmen
eteläpohjalaisjoukon vapaussodan aikaisesta toiminnasta. Ajallisesti hanke
sopi hyvin vapaussodan 100-vuotisjuhlallisuuksiin. Tuomas Hoppu aloitti
Kristiinan krenatööripataljoonan historian kirjoittamisen loppuvuodesta 2015.
Kirjan julkistaminen tapahtui näissä samoissa tiloissa kolme vuotta sitten
24.1.2017. Seuraavaksi toteutui Keski-Pohjanmaan jääkäripataljoonan
historia. Julkistamistilaisuus pidettiin kaksi vuotta sitten Seinäjoella
Suojeluskunta- ja Lotta-museon tiloissa 22.1.2018.
Nämä molemmat historiateokset on nyt loppuunmyyty. Onnittelen teitä
jokaista, jotka olette onnistuneet kirjat aikanaan hankkimaan. Uskon tämän
kolmannen kirjan, Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen reservipataljoona
vapaussodassa, Tampereen taisteluista Pälkäneelle ja Hauholle, olevan
vähintään yhtä suositun kuin edeltäjänsä.

Jokaisessa kolmessa pataljoonahistoriassa on Aarne Korpi-Kyynyn
komppanioittain järjestämät miehistöluettelot. Miehistöluetteloiden
julkaiseminen helpottaa monen eteläpohjalaisen sukututkijan selvitystyötä,
missä valkoisen armeijan yksikössä heidän esi-isänsä ovat palvelleet.
Vapaussodan ja Itsenäisyyden E-P:n Perinneyhdistyksen eräänä päämääränä
on välittää maamme ja maakuntamme itsenäisyyshistoriaa tuleville
sukupolville. Aarne Korpi-Kyynyn ja Tuomas Hopun ansiosta olemme
onnistuneet tässä erinomaisesti. Kiitos Aarne ja Tuomas hyvin tehdystä
työstä!
Yhdistyksen omin varoin tämänkään kirjan valmistuminen ei olisi ollut
mahdollista. Aineiston kokoamisen lisäksi Aarne Korpi-Kyyny on tukenut
hanketta jälleen merkittävällä taloudellisella panostuksella. Olemme saaneet
tukea myös Vapaussodan Invalidien Muistosäätiöltä sekä Kauhajoen Avustusja Valistussäätiöltä. Esitän yhdistyksemme puolesta mitä parhaimmat kiitokset
saamastamme rahallisesta tuesta.
Kiitoksen ansaitsee myös Kauhajoen veteraanien perinneyhdistys, jonka
arkistosta olemme saaneet käyttöömme paikallista kuvamateriaalia sekä
yhdistyksemme järjestösihteeri Veli Suvanto, joka on huolehtinut
yhteydenpidosta kirjapainon kanssa. Hän on tehnyt myös projektin
raskaimman työn, kantanut raskaat kirjalaatikot Heikki Pakarin kanssa
yhdistyksemme varastoon. Molemmille kiitos tästä aherruksesta.
Jorma Jokisalo on estynyt saapumaan tähän tilaisuuteen. Hän pyysi minua
välittämään seuraavan tervehdyksen:
”Kiitos Tuomas Hopulle projektimme loppuun saattamisesta ja
hyvästä yhteistyöstä. Kirjamme kuluvat lukijoiden käsissä! Toivotan
Tuomakselle edelleenkin hyviä hetkiä isänmaamme historian
parissa! Kiitos myös kaikille teille, jotka olette olleet projektissa
mukana!”
Annan seuraavaksi puheenvuoron Tuomas Hopulle ja sen jälkeen voitte
aloittaa kirjojen kuluttamisen. Kirjan hinta on edelleen maltillinen, ainoastaan
20 € kappale.
Hyviä lukuhetkiä!

