Puheenjohtaja Tapani Tikkala, Suomen tie talvisotaan -seminaarin avaus Seinäjoella 12.10.2019

Arvoisat asiantuntijat, hyvä seminaariyleisö
Yhdistyksemme on järjestänyt vuodesta 2014 lähtien vuosittain seminaareja,
joissa on käsitelty Suomen itsenäistymisen kannalta tärkeitä vaiheita askel
askeleelta ensimmäisen maailmansodan syttymisestä alkaen. Seminaarisarja
huipentui Tammisunnuntain 100-vuotisjuhlan yhteydessä pidettyyn
seminaariin ”Maamme ajautuminen sisäiseen aseelliseen konfliktiin
tammikuussa 1918” sekä samassa yhteydessä esitettyyn, yhdistyksemme
kustantamaan dokumenttielokuvaan Tammisunnuntai 1918. Tämän vuoden
maaliskuussa seminaarimme ”Vapaussodasta tasavallaksi” käsitteli ajanjaksoa
toukokuusta 1918 heinäkuuhun 1919. Aihepiirin seminaarisarjan päättää
runsaan vuoden kuluttua Seinäjoella Tarton rauhansopimukseen liittyvä
seminaari, joka on yksi Vapaussodan Perinneliiton ensi vuonna eri puolilla
maata toteuttamasta seminaarisarjasta ”100 vuotta Tarton rauhasta”. Lisäksi
liitto järjestää juhlamatkan Tarttoon ja pääjuhlan 17.10.2020 Helsingissä.
Tämän päivän seminaari ”Suomen tie talvisotaan” on suoraa jatkoa
maaliskuun seminaarillemme ja käsittelee ajanjaksoa 1919 – 1939.
YH:n eli ylimääräisten harjoitusten käynnistämisestä on kulunut 80 vuotta.
Suomen hallituksen saatua 5. lokakuuta kutsun lähettää ulkoasianministeri tai
hallituksen valtuuttama edustaja Moskovaan neuvottelemaan konkreettisista
poliittisista kysymyksistä, hyväksyttiin osittaista liikekannallepanoa koskeva
ehdotus. Ensimmäiseksi YH-päiväksi käskettiin tiistai 10.10.1939 ja joukkojen
keskityskuljetukset alkoivat seuraavana päivänä 11.10. Palvelukseen
kutsuttiin alle 60-vuotiaat upseerit sekä alle 40-vuotiaat aliupseerit ja miehet.
Kenttäarmeijan yhdeksän divisioonaa olivat pääosin puolustusryhmityksessä
valtakunnan rajalla noin kymmenen päivän kuluttua.
Porilainen abiturientti, 18 vuotias Kyllikki Rautanen kirjoitti päiväkirjaansa,
suora lainaus: ”Vakava aika on edessä. Ryssä on kohteliaasti pyytänyt
Suomesta neuvottelijan Moskovaan – hallitus juuri keskustelee asiasta. Saksa
lukee Suomen Baltian maihin ja antaa ryssän selviä välinsä meidänkin
kanssamme. Mitä tuohon neuvottelijaan tulee, ei se ole leikin asia. Itävallan
ja Tšekkoslovakian neuvottelijat kävivät neuvottelemassa; seuraus: maat
menivät. Puola ei lähettänyt neuvottelijaa – maa meni. Miten käy Suomen?”
Se selviää maaliskuun 14. päivänä 2020 järjestettävässä seminaarissamme
”Talvisota – 105 taistelun päivää”, jolloin pohdimme talvisodan ihmettä ja
itsenäisyyden säilymistä toisessa vapaussodassamme.

Yhdistyksellemme 1990 annettu pitkä nimi, Vapaussodan ja Itsenäisyyden
Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys ry, ei anna toiminnastamme oikeaa
käsitystä, sillä se luo meistä kuvan ainoastaan vapaussotaperinteen
ylläpitämiseen keskittyvänä yhdistyksenä. Näin ei asia suinkaan ole, sillä
tavoitteenamme on tuoda esiin itsenäisyyshistoriamme tapahtumia aina talvija jatkosotien jälkeiseen jälleenrakentamiseen saakka. Vaalimme siis
isänmaamme vapauttajien 1918 sekä talvi-, jatko- ja Lapinsodissa
itsenäisyyttämme puolustaneiden muistoa ja kunnioitusta. Huolehdimme
lisäksi, että Suojeluskunta- ja Lottajärjestöjen merkitys maamme
itsenäisyyden ja vapauden saavuttamisessa ja säilyttämisessä sekä
kotirintaman ponnistelut ja sodanjälkeinen jälleenrakentaminen pysyvät
suomalaisten muistissa.
Mikäli nämä aiheet kiinnostavat, olette tervetulleita yhdistyksemme jäseneksi.
Liittyminen on helppoa, täytätte vain teille jaetun jäsenhankintakortin.
Jäsenmaksu on ainoastaan 15 € vuodessa ja kun palautatte sen nyt täällä, ei
teidän tarvitse maksaa enää tämän vuoden jäsenmaksua. Mikäli olette jo
jäsenemme, käyttäkää korttia puolison tai ystävän liittämiseksi joukkoomme.
Monen jälkikasvu on jo mukana. Tärkeimpänä tehtävänämme on tiedon
välittäminen sukupolvelta toiselle.
Toimimme monipuolisesti eri puolilla Etelä-Pohjanmaata, myös Vaasassa ja
Kristiinankaupungissa. Olemme Vapaussodan Perinneliiton suurin
jäsenyhdistys ja hyvässä kasvuvauhdissa. Tänä vuonna olemme saaneet jo
runsaat 100 uutta jäsentä. Taustalla näkyvän jäsenhankintakortin
kuvapuolella on yhdistyksemme lippu sekä vuosiluvut 1990 – 2020.
Kolmikymmenvuotisjuhlat ovat ensi vuoden kesäkuun 4. päivänä Seinäjoen
Kampustalolla. Seminaarimme ovat olleet valtakunnallisesti arvostettuja ja
niissä on ollut korkeatasoisia alustajia. Niin on tässäkin tilaisuudessa. Kiitän
seminaarimme alustajiksi lupautuneita professori Vesa Varesta, dosentti
Heikki Roiko-Jokelaa sekä dosentti Jari Leskistä. Kiitän myös FT Vesa
Määttää, joka on lupautunut jälleen seminaarimme puheenjohtajaksi.
Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleiksi seminaariimme 18-vuotiaan
porilaisen abiturientti Kyllikki Rautasen 14.10.1939 päiväkirjaansa kirjoittamin
sanoin: ”Joo, Suomi on hyvä maa! Pieni, sisukas, ponteva maa. Eläköön
Suomi! Ryssät pysykööt omissa pahnoissaan – Suomen kanssa ei leikitä.”

