
Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaa perinneyhdistys ry järjestää Suomi 

100 ohjelmaan kuuluvan seminaarin Seinäjoella lauantaina 18.11.2017 klo 13.00 -

16.30. Tapahtumapaikkana on Kampustalon Seinäjokisali, osoite Kalevankatu 35 

(Kampusranta).

Seminaarin aihe on: 

”ASKELEET ITSENÄISYYTEEN - SYKSY 1917 JA KANSAKUNNAN 

KAHTIAJAKO”

”Nouskaa, nouskaa ja ottakaa kaikki valta……” Näin kehotti Josef Stalin 
suomen työväkeä  syksyllä 1917 Venäjän oman vallankumouksen edetessä. 
Kannustus oli sykähdyttävää vallankumoushenkisille työväenkaarteille ja 
vallankumousjohtoon nousseille. Tähän oli tultu kevään 1917 levottomuuksien ja 
kylvölakkojen myötä. Myönteinen ilmapiiri maamme itsenäisyyden toteutumisesta 
oli hiipunut. Nyt työväen radikaalisiipi Suomessa haki voimaa levottomuuksien ja 
Venäjän lokakuun vallankumouksen mainingeista. Luokkataistelu ja suora toiminta 
astuivat etusijalle. 
Punainen Pietari yllytti suomalaisia tovereita astumaan venäläisten toveriensa teitä 
- vallankaappaukseen.  Suomen Sosialidemokraattisen puolueen radikaaleille 
14.11.1917 alkanut suurlakko, ”punainen kansannousu” piti oleman Venäjän 
esimerkin mukaisesti lopullinen askel kaiken vallan ottamiseksi työväelle. Työväen 
järjestyskaarteja oli yli 40 000 valmiina toimintaan.  Viime hetkellä maltilliset 
kykenivät estämään lopullisen päätöksen. Valankaappauksesta luovuttiin –
toistaiseksi ja lakko päättyi 18.11.1917. 
Tuo marraskuun viikko oli hektinen maamme senaatille ja eduskunnalle, jossa 
annettiin osittain myöten sosiaalidemokraattien ”me vaadimme ohjelmalle”. 
Lakkoliikehdintä ja väkivallanteot järkyttivät kansalaisia. ”Valkoinen Suomi” heräsi 
todellisuuteen!
Seminaarin tavoite on avata kuulijoille Venäjän lokakuun vallankumouksen 1917 
esimerkin vaikutusta maamme sisäiseen tilaan loppuvuonna 1917 ja 
kansakuntamme kahtiajakoon matkalla itsenäisyysjulistukseen 6.12.1917. 

Seminaarin asiantuntijoina, jotka johdattelevat meidät aiheeseen seuraavalla 
sivulla olevan ohjelman mukaisesti, ovat professori Martti Häikiö, professori 
Kari Hokkanen, dosentti Eino Ketola, ja FT Vesa Määttä, joka toimii myös 
seminaarin puheenjohtajana.

Seminaarikutsu

Lämpimästi tervetuloa!

Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistys ry

Eversti evp Jorma Jokisalo

Hallituksen puheenjohtaja



SEMINAARIN 18.11.2017 OHJELMA
Klo 13.00-16.30

Seminaarin avaus ja johdanto FT Vesa Määttä

Alustus

”Sosialidemokraattisen puolueen suhtautuminen vallankumoukseen 

ja Suomen itsenäisyyteen loppuvuonna 1917”

Dosentti Eino Ketola

Alustus

”Santeri Alkio ja Kyösti Kallio itsenäisyysmiehinä”

Professori Kari Hokkanen

Väliaika ja virkistäytymistauko Sotilaskotisisaret

Alustus

”E.N. Setälä ja Svinhufvud senaatin puheenjohtajina”

Professori Martti Häikiö

Paneelikeskustelun alustus ja keskustelu

FT Vesa Määttä

Seminaarin päätössanat Eversti evp Jorma Jokisalo

Virkistystauolla Seinäjoen Seudun Sotilaskotiyhdistyksen sisaret 

myyvät kahvia ja naposteltavaa.

Tuomas Hopun kirja Pohjanmaan Lakeuksilta Hämeen 

sydänmaille on ostettavissa tilaisuuden aikana hintaan 20 €, 

käteismaksu.


