
 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 

 

TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGINEN TAVOITE (pysyvä) 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vapaaehtoisen maanpuolustustyön perinnettä, sen säilymistä 

ja esilläpitoa. Yhdistys vaalii arkkitehti Alvar Aallon alkuperäisasuisen nuoruudentyön säilymistä ko-

konaisena rakennusmiljöönä ja yhdessä toimintaamme lähellä olevien muiden yhdistysten kanssa 

toimien edistää nuorempien sukupolvien kiinnostusta maamme itsenäisyyshistoriaan ja kulttuuriin. 

Yhdistys toimii tavalla, joka tukee, pitää esillä ja tarjoaa uusien sukupolvien nähtäväksi ja arvioita-

vaksi aikaisemmille sukupolville tärkeitä asioita. Nämä asiat ovat oleellinen osa suomalaista itsenäi-

syystaistelua ja sinänsä arvokasta aatehistoriaa. 

Toinen osa yhdistyksen toiminnassa on myötävaikuttaa arkkitehti Alvar Aallon maineikkaan ja mo-

nipuolisen kulttuuriperinnön säilymiseen kokonaisuutena ja saumattomana osan arvokasta arkki-

tehtuuria. 

Kolmas osa yhdistyksen toiminnasta muodostuu kulttuuritapahtumien järjestämisestä muiden toi-

mijoiden kanssa. 

 

1. VUODEN 2019 TOIMINNAN PÄÄPIIRTEITÄ 

 

Alkuvuodesta Tuki ry pohti Taipale-Vuosalmi -taistelun muistomerkin ja Vete-

raanipatsaan siirtoa pois nykyisiltä paikoiltaan. Nykyinen paikka on hotellin ”ta-

kapiha”. Uusi paikka olisi Suojeluskuntamuseon piha-alueelle. Kyseisestä asi-

asta on Jorma Jokisalo lähettänyt kirjeen 14.1.2019 Seinäjoen kaupungin päät-

täjille. Asia vaatii vielä lisäselvityksiä. 

 

Seinäjoella järjestettiin 30.3 seminaari aiheesta ”Vapaussodasta tasavallaksi – 

Suomi toukokuusta 1918 heinäkuuhun 1919”. Vapaussodan ja Itsenäisyyden 

Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistyksen järjestämä seminaari pidettiin Seinä-

joen kaupungin valtuustosalissa. Seminaarin aiheena oli ajanjakso Suomessa n. 

100 vuotta sitten, vapaussodan jälkeinen aika. Yleisö tuntee ihan kohtuullisesti 



vapaussodan tapahtumat, Helsingin päätösparaatin saakka mutta sen jälkeiset 

tapahtumat ovat varmaan jääneet pääosin hahmottamatta. Seminaarin alusta-

jat professori Kari Hokkanen, professori Timo Soikkanen sekä dosentti Heikki 

Roiko-Jokela toivat ne omilta aihe alueiltaan hienosti esille. 

 

Seinäjoen reserviläiset järjestivät tarinaillan aiheesta “Papit sodassa” 5.4 seu-

rakunnan Kirkonkrannin auditoriossa. Tilaisuudessa luennoi kappalainen Mauri 

Pitkäranta. Lisäksi katsottiin aiheeseen liittyvä kirkkoherra Erkki Kuparisesta 

tehty videohaastattelu. 

 

19.5 vietettiin Seinäjoella kaatuneitten muistopäivää kunniakäynnillä ja seppe-

leiden laskulla Törnävän sankarihaudoilla ja muistotilaisuudella Törnävän kir-

kossa. Reserviläisjärjestöt vastasivat veteraanijärjestöjen lippuvartioista. Ta-

sangon Talvikkien partiolaiset muodostivat Suomen lipun vartion. 

 

Suomen marsalkka Mannerheimin syntymäpäivän 4.6. juhlaohjelma alkoi Man-

nerheimin patsaalla, jossa Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan pe-

rinneyhdistyksen puheenjohtaja Tapani Tikkala puheen aiheena oli Lotta-työn 

muistoja. Tilaisuudessa esiintyi Seinäjoen Rautatieläisten soittokunta. Tilaisuus 

jatkui Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museolla, jossa järjestettiin ”Mannerhei-

min kirjeet”-näyttely. Musiikista vastasi Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston hui-

luduo. Esitelmäosuus alkoi huomionosoituksilla. Vapaussoturien huoltosäätiön 

puheenjohtaja Timo Tulosmaa luovutti Paavo Koskenrannalle Suomen Valkoi-

sen Ruusun Ritarikunnan ansioristin. Vapaussodan Perinneliiton Siniset Ristit 

luovutettiin Hannu Ilolaksolle, Jarmo Sepälle ja Hannu Takalalle. Valtiollisten 

huomionosoitusten kohteeksi pääsivät myös Jari Asu, Juhani Mattila ja Marko 

Pänkälä. Eversti evp. Jorma Jokisalon esitelmän aihe oli ”Mannerheim Suomen 

itsenäisyyden vuosikymmenissä”. 

 

Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry järjesti YH 80-vuotisseminaarin 9.10 

Seinäjoki-salissa. Luennoitsijoina olivat dosentti, FT Kari Sele`n ja vuoden 2018 

professoriksi nimitetty Karl-Erik Micelsen LUT-yliopistosta. Kuuntelijoita 160 

henkeä. 

 



Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistyksen järjestä-

mät seminaarit saivat jatkoa 12.10 kun Seinäjoen kaupungin valtuustosalissa 

pidettiin “Suomen tie talvisotaan” seminaari. Paikalla oli noin 160 henkilöä. 

Alustukset aloitti professori Vesa Vares, aiheellaan “Suomen ja Saksan suhteet 

ja myytti saksalaismielisestä 1930-luvusta”. Dosentti Heikki Roiko-Jokelan ai-

heena oli ” Yksin, yhdessä, mutta kenen kanssa? Suomen turvallisuuspoliittiset 

vaihtoehdot 1919 – 1939″. Viimeisen alustuksen piti dosentti Jari Leskinen, ai-

heesta “Suomen ja Viron salassa pidetty sotilaallinen yhteistyö Suomenlahden 

kapeikon sulkemiseksi”. 

 

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon alasaliin suunniteltu pysyvä veteraani- 

ja maanpuolustusjärjestöjen materiaalia esittävä vitriininäyttely oli tarkoitus 

avata 29.11. Seuraavat järjestöt ovat tässä vaiheessa lupautuneet ottamaan vit-

riinin: Seinäjoen Sotaveteraanit, Seinäjoen Sotainvalidit, Etelä-Pohjanmaan 

Lottaperinne, Etelä-Pohjanmaan Rintamanaiset ja Etelä-Pohjanmaan Sotilas-

poikien Perinnekilta ry. Vitriinissä oleva näyttely on pysyvä. Vitriinit ovat mu-

seon hallussa, mutta ovat Tuki ry:n omaisuutta. Syksyn vitriininäyttelyn avaus 

siirrettiin museon pyynnöstä avattavaksi 13.3.2020. 

 

30.11 Seinäjoen reserviläisjärjestöt sytyttivät kynttilät Törnävän sankarihau-

tausmaalle ja illalla pidettiin Seinäjoki-salissa Etelä-Pohjanmaan reserviläispii-

rien ja Seinäjoen reserviläisjärjestöjen järjestämä talvisodan 80-vuotismuisto-

konsertin ” Oi Kallis Suomenmaa, 80 vuotta talvisodasta”. MPK-soittokunta 

esiintyi johtajanaan Arto Panula. Solisteina olivat Teresa StÜrzenberg ja Tero 

Parkkinen. 

 

Teemu Keskisarja luennoi Seinäjoen kaupungintalon valtuustosalissa 3.12 ai-

heena Mannerheimin nuoruusvuodet ja vähän vanhempana. Valtuustosali täyt-

tyi yleisöstä ääriään myöten. 

2. HALLITUS VUONNA 2019 

Jorma Jokisalo puheenjohtaja 

Hannu Ilolakso sihteeri 

Timo Sysilampi varapuheenjohtaja 

Seppo Peltola rahastonhoitaja 



Timo Fors  

Mika Hakanpää 

Risto Känsälä 

Raimo Latvala 

Kaisu Norrbacka 

 

3. JÄSENMÄÄRÄ  

Jäsenmäärä vuoden 2019 lopussa oli seuraava. 

Yhdistys ja perustajayhdistyksiä oli vuoden lopussa 8 jäsenyhdistystä. 

Henkilöjäseniä oli vuoden lopussa 84 henkilöä (maksaneita jäseniä). 

4. YHDISTYKSEN TUKIRYHMÄ 

Ponnisteluista huolimatta valtuuskunnan tilalle perustettavaksi päätetyn Tuki-

ryhmän perustaminen jäi toteutumatta ja odottaa jatkotoimenpiteitä.   

5. YHDISTYKSEN VIESTINTÄ  

Yhdistyksen viestinnän tavoitteena on avoin ja oikea-aikainen viestintä, jossa 

korostetaan museon toimintaedellytysten kehittämisen merkitystä maamme 

vapaaehtoisen maanpuolustusperinteen historian säilyttämiseksi uusien suku-

polvien tietoisuudessa ja rakennuskulttuuriltaan arvokkaan kiinteistön säilyttä-

miseksi Seinäjoen kaupungissa. 

Yhdistyksen pääasiallinen viestintä on perustunut sähköiseen viestintään. Yh-

distyksen verkkopalvelu on osoitteessa www.slmuseontuki.fi.  

6. SIDOSRYHMÄTOIMINTA 

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon kanssa sovittiin asiat vuosisuunnitte-

lussa. 

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museo on muuttanut nimeään. Uusi nimi on Suo-

jeluskunta- ja lottamuseo.  Tuki ry:n nimenä päätettiin pitää kuitenkin edelleen 

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon Tuki ry. 

Hyväksyttiin kirjelmä, joka esittää museon nimen palauttamista Suojeluskunta- 

ja Lotta Svärd -museoksi. Kirjelmä lähetettiin Seinäjoen kaupungin 

http://www.slmuseontuki.fi./


kaupunginhallitukselle ja hyvinvointilautakunnalle. Kirjelmän allekirjoittivat 

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon Tuki ry:n ja Etelä-Pohjanmaan Lottape-

rinne ry:n puheenjohtajat. 

Impivaarassa olevan toimistohuoneen vuokrasopimus irtisanottiin vuoden 

2019 lopussa. Tuki ry:llä ei ole enää käyttöä huoneelle. 

Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden liitto ry:n kevätkokous pidettiin 

Riihimäellä 22.5. Kokoukseen osallistui yhdistyksen puheenjohtaja Jorma Joki-

salo. Kyseinen yhdistys on Tuki ry:n katto-organisaatio. 

Tuki ry:n syyskokouksessa luovutettiin Tuki ry:n puheenjohtaja Jorma Joki-

salolle yhdistyksen standaari ja Tuki ry:n tilintarkastaja Simo Viitaniemelle yh-

distyksen akryylikuutio. 

Tuki ry:n vanha puheenjohtaja Jorma Jokisalo esitti museotoimenjohtaja Su-

sanna Tyrväiselle kiitokset yhteistyöstä. Lisäksi Jorma Jokisalo kiitti toiminnasta 

hallitusta ja jäsenistöä. 

Museoalueen kaavamuutosasia on edelleen kesken ja vielä epäselvä miten kaa-

voitus muodostuu. 

7. HALLINTO JA TALOUS 

Tuki ry:n kevätkokous pidettiin 27.3.2019 Suojeluskunta- ja Lotta Svärd muse-

olla. Kokous oli samalla 5-vuotisjuhla kokous. Läsnä oli 16 henkilöä. Syyskokous 

oli 29.11.2019. Läsnä oli 13 henkilöä. Ennen vuosikokousta yhdistyksen pu-

heenjohtaja Jorma Jokisalo piti esitelmän aiheesta: Oliko talvisota väistämätön 

30.11.1939? Aihe on ollut näin sodan 80-vuotistapahtumana runsaasti esillä eri 

tahoilla. Esitelmätilaisuuteen osallistui 34 henkilöä. 

Yhdistyksen hallitus kokoontui kuusi (6) kertaa vuoden aikana. 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vuosien 2017 ja 2018 merkittävien ponnis-

telujen myötä muuttunut niin, että se rajoittaa yhdistyksen mahdollisuuksia 

aloittaa uusia isompia projekteja. 

Yhdistyksen taloushallinto toimi sopimusperusteisesti siten, että pääosa toi-

minnoista hoidettiin yhdistyksessä. Tilinpäätös laadittiin Tili-Liisa Oy:ssä. 



Tilintarkastajana toimivat KHT Turo Jaakkola ja HT Simo Viitaniemi sekä toimin-

nantarkastajana varalla Timo Paavola. 

LOPUKSI 

Museorakennus ja koko miljöö ovat kulttuuriperinteen näkökulmasta erittäin 

arvokkaita. Onhan se Alvar Aallon nuoruudentyö: todellinen helmi.  Siellä koh-

taa merkittävän museaalisen esityksen eteläpohjalaisten osallistumisesta Suo-

men itsenäisyystaisteluihin. Se kertoo nykypolville vapaaehtoisten maanpuo-

lustusjärjestöjen merkityksestä ja monipuolisesta toiminnasta vuosina 1917 - 

1944. Suojeluskunnat, suojeluskuntalaiset ja lotat siinä pääosassa. Ehkä juuri 

siksi sitä jotkut vieroksuvat.  Luotamme kuitenkin siihen, että toiminnassamme 

”Perinne kantaa”.   

Kuluneen vuoden 2019 aikana edellä mainittua perinteitä noudattaen yhdistys 

jatkoi toimintaansa. Taloudellisesti emme saavuttaneet järisyttävää tulosta. 

Toiminnassamme on otettava huomioon myös se, että yleishyödyllisyys edel-

lyttää monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 

Lähivuosien toimintaan heijastuvat meneillään oleva kaupungin asemakaavan 

muutokset ja sen mukaiset suunnitelmat museokiinteistön lähiympäristössä. 

Niistä vastuun kantavat tietenkin Seinäjoen kaupunki ja kiinteistön omistaja.  

Ne vaikuttavat suoraan niihin tukitoimiin, joihin yhdistys on valmis resurssiensa 

mahdollisuuksien mukaan valmis osallistumaan. Tavoite on asetettava vuoteen 

2026, jolloin vietetään museorakennuksen valmistumisen 100-vuotisjuhlia. 

Kun Seinäjoen kaupungin Alvar Aalto-imagon esillä pitämiseen panostetaan, ei 

saisi väheksyä museorakennuksen osuutta tässä kokonaisuudessa!  

Hallitus 

 

 

 


