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SYNOPSIS

Perjantaina 25. tammikuuta 1918 Manner-
heim käskytti suojeluskuntajoukot aloit-
tamaan ylläköllä venäläisvaruskuntien 

aseistariisunnan viidellä paikkakunnalla (Vaasa, 
Lapua, Ylistaro, Seinäjoki, Ilmajoki).

Tammisunnuntaina 28. tammikuuta suojelus-
kuntalaiset ja Vöyrin sotakoulun joukot riisuivat 
Ylistarossa 400 venäläissotilasta aseista. Kaikki 
Etelä-Pohjanmaan venäläisvaruskunnat, yhteensä 
5000 miestä, riisuttiin aseista neljässä päivässä.

Ilkka Vanteen ohjaama, Antti Tuurin käsikirjoitta-
ma ja Marko Röhrin tuottama dokumenttielokuva 
taustoittaa tammisunnuntaihin johtaneita syitä ja 
ristiriitoja. Se kytkee paikalliset tapahtumat juuri 
itsenäistyneen Suomen paineisiin, vallankumouk-
sen heikentämän Venäjän sekasortoon sekä maa-
ilmansodan runteleman maailman tapahtumiin.

Tammisunnuntai 1918 -dokumenttielokuva tuo 
päivänvaloon itsenäisyyden alkuaikojen tapahtu-
mat, joista on pitkään vaiettu.



ILKKA VANNE
Elokuvaohjaaja

Ilkka Vanne (s. 1946 Lappeenranta) eloku-
va- ja teatteriohjaaja. Valmistunut ohjaajaksi 
Suomen Teatterikoulun korkeakouluosastos-

ta. Aloitti ohjaajauransa MTV-teatterissa 1968. 

Ohjannut kymmeniä tv-draamoja ja sarjoja MT-
V:lle, TV1:lle sekä TV2:lle (mm. Viipurin nopeat, 
Pimennys, Ruusun aika, Puhtaat valkeat lakanat, 
Pimeän hehku, Seitsemän). Ohjauksia mm. Jyväs-
kylän kaupunginteatterissa, Kouvolan Teatterissa, 
Kotkan kaupunginteatterissa, Radioteatterissa. 
Ohjaajantyönopettajana Teatterikorkeakoulussa 
sekä Taideteollisen korkeakoulun Elokuvakoulus-
sa. Elokuvat: Lakeuden kutsu (myös käsikirjoitus 
yhdessä Antti Tuurin kanssa), Vieraalla maalla, 
Lupaus, Tammikuu 1918.

MARKO RÖHR 
Elokuvatuottaja

Marko Röhr on yksi Suomen kokeneim-
mista elokuvatuottajista. Hän on tuot-
tanut 30 pitkää elokuvaa ja erikoistunut 

arktisten alueiden vedenalaisiin dokumentteihin. 
Marko Röhr aloitti elokuvatuottajana jo 25-vuoti-
aana, kun hänet nimitettiin National-Filmin toimi-
tusjohtajaksi ja tuottajaksi. 

National-Filmissä Röhr tuotti mm. elokuvat 
Pohjanmaa (1988) ja Talvisota (1989). Vuonna 1990 
Röhr perusti MRP:n, johon vuonna 1997 Ilkka Ma-
tila tuli osakkaaksi ja hänen yrityksensä sulautui 
MRP:hen. Marko Röhr on tuottanut lukuisia me-
nestyselokuvia sekä kansainvälisesti palkittuja yh-
teistuotantoja kuten Neljä elementtiä (2017), Rölli 
ja kaikkien aikojen salaisuus (2016), Järven tarina 
(2016), Rölli ja kultainen avain (2013), Metsän 
tarina (2012), Syvälle salattu (2011), Havukka-ahon 
ajattelija (2009), Päätalo (2008), Sooloilua (2007), 
Röllin sydän (2007), Kuutamolla (2002), Rölli ja 
metsänhenki (2001), Rukajärven tie (1999), Tulen-
nielijä (1997). Marko Röhrin vedenalaisia elokuvia 
ovat mm. Vedenalainen Islanti (1997), Hylyt (1996), 
Taistelusukeltajat (2005) ja Noste (2014). 

Marko Röhrin luontoelokuva Järven tarina (2016) 
nousi huimilla katsojaluvuilla Suomen kaikkien 
aikojen katsotuimmaksi dokumenttielokuvaksi 
saaden elokuvateattereissa lähes 190 000 katso-
jaa. 



ANTTI TUURI
Käsikirjoittaja

Antti Tuuri (s. 1944 Kauhavalla) on mer-
kittävimpiä suomalaisia kirjailijoita. Hän 
aloitti kirjallisen tuotantonsa 1971. Tuuri 

tunnetaan etenkin pohjalaisen Hakalan suvun 
vaiheista kertovista romaaneistaan ja Äitini suku 
-romaanisarjasta. Hän on kirjoittanut myös novel-
likokoelmia, näytelmiä, elokuvia ja tv-käsikirjoituk-
sia, oopperalibrettoja sekä kuunnelmia. Laajaan 
tuotantoon kuuluu dokumentteja, elämäkertoja ja 
yrityshistorioita. 

Tuurin teoksista on muokattu useita menestyselo-
kuvia, kuten Pohjanmaa,Talvisota, Lakeuden kutsu 
ja Rukajärven tie.  Elokuvat ovat keränneet pitkälti 
yli 1,5 miljoonaa katsojaa pelkästään elokuvate-

attereissa. Syksyllä 2017 sai ensi-iltansa Ikitie 
-elokuva, joka on jo kuudes filmatisointi, lisäksi nyt 
valmistunut dokumenttielokuva Tammisunnuntai 
1918  tammikuun 1918 -tapahtumista Pohjan-
maalla, aiheesta Tuuri julkaisi syksyllä 2017 myös 
romaanin Tammikuu 18.
 
Antti Tuuri on julkaissut yli seitsemänkymmentä 
teosta. Hänen edellisestä romaanistaan, siirtolais-
tarinastaan Tangopojat on myös tekeillä elokuva.

Tuuri on saanut Pohjoismaiden neuvoston kirjalli-
suuspalkinnon 1985, Finlandia-palkinnon 1997 ja 
Aleksis Kiven palkinnon 2009. Hänen teoksiaan on 
käännetty kahdellekymmenelleviidelle kielelle.



Sunnuntai 27. tammikuuta 1918 oli käänne-
kohta maamme historiassa. Suomessa oli 
joulukuun 6. päivän 1917 itsenäisyysjulis-

tuksesta huolimatta edelleen huomattava määrä 
venäläisiä sotajoukkoja, ja itsenäisyyden varmis-
tamiseksi niiden aseistariisunta oli välttämätöntä. 
Koska eteläinen Suomi oli jäämässä kansanval-
tuuskunnan punakaartien haltuun ja laillinen 
senaatti oli siirtynyt Vaasaan, tuli aseistariisunta 
aloittaa Etelä-Pohjanmaalla.

Elokuva alkaa Euroopan historiallisen tilanteen 
suuresta kuvasta ja tiivistyy Etelä-Pohjanmaalle 
Ylistaroon, joka oli yksi venäläisten varuskun-
tapaikkakunnista. Se kuvaa tapahtumia ennen 

aseistariisuntaa ja huipentuu sunnuntain ja maa-
nantain väliseen yöhön, jolloin suojeluskuntalaiset 
ja Vöyrin sotakoulun oppilaat valtasivat varus-
kunnat. Toiminnalla oli suuri merkitys seuraavien 
kuukausien tapahtumiin ja Suomen itsenäisyyden 
turvaamiseen.
Elokuva on kolmas, jota olen kuvannut Pohjan-
maalla. Maakunta on tullut minulle töitteni kautta 
läheiseksi ja koen myös sen historian itselleni 
tärkeäksi. “Tammisunnuntai 1918” kertoo sadan 
vuoden takaisista paikallisista tapahtumista, joilla 
oli suuri merkitys koko maamme historiaan. 

ILKKA VANNE
ELOKUVAOHJAAJA

OHJAAJAN SANA



ELOKUVAN TAUSTAA 
MEDIASSA

ELOKUVAUUTISET / 
NIKO JUTILA 8.11.2017:

Antti Tuuri kirjoitti elokuvan sisällissodan 
alkuvaiheista – Tammisunnuntai 1918 
saa ensi-iltansa Ylistarossa.

Suomen sisällissodan ensimmäisistä tunneista 
kertova Tammisunnuntai 1918 -draamadoku-
menttielokuva saa ensi-iltansa Ylistaron Filmiä ja 
valoa -festivaalilla marraskuun 17. päivänä. Kir-
jailija Antti Tuurin käsikirjoittama 50-minuuttinen 
elokuva kertoo yöstä, jolloin suojeluskuntalaiset 
ja Vöyrin sotakoulun joukot riisuivat aseista 400 
venäläissotilasta Ylistarossa. Kaikki Etelä-Pohjan-
maan venäläisvaruskunnat riisuttiin aseista nel-
jässä päivässä. Tammisunnuntai aloitti Suomen 
sisällissodan toiminnan valkoisten osalta.

Suomi oli julistautunut itsenäiseksi vain reilu 
kuukausi ennen tammisunnuntain tapahtumia. 
Venäjällä tsaari Nikolai II oli syrjäytetty, ja mar-
raskuussa 1917 bolševikkijohtaja Vladimir Lenin 
nousi maan johtoon. Suomi julistautui itsenäisek-
si joulukuun 6. päivänä, mutta Neuvosto-Venäjä 
tunnusti Suomen itsenäisyyden vasta joulukuun 
31. päivänä 1917.

LAKEUDEN KUTSUN 
TEKIJÖIDEN 

YHTEISTYÖTÄ

Kauhavalaissyntyinen Tuuri on käsitellyt 
sisällissodan alkuvaiheita myös tuoreessa 
romaanissaan Tammikuu 18. Tammisun-

nuntai 1918 -dokumenttielokuvan tuotannosta 
vastaava MRP Matila Röhr Productions Oy, joka 
tuotti tänä vuonna myös AJ Annilan ohjaaman 
Ikitien, kolmella miljoonalla eurolla tuotetun 

suurelokuvan Tuurin samannimisestä romaanis-
ta. Sama yhtiö on tuottanut aiemmin myös Tuurin 
teoksiin pohjautuvat Rukajärven tien (1999) ja 
Lakeuden kutsun (2000), tuottaja Marko Röhr 
oli myös tuottajana kahdessa ensimmäisessä 
Tuuri-filmatisoinnissa, Pohjanmaassa (1988) ja 
Talvisodassa (1989).

Tammisunnuntai 1918:n ohjauksesta vastaa 
71-vuotias ohjaajaveteraani Ilkka Vanne. Televi-
siossa ohjaajana jo 1970-luvun alussa aloittanut 
Vanne on ohjannut kolme pitkää elokuvaa: Tuu-
ri-filmatisointi Lakeuden kutsun (2000), pohja-
laiskomedian Vieraalla maalla (2003) ja lotista 
kertoneen Lupauksen (2005). Kaikki nämä elo-
kuvat olivat yleisömenestyksiä: Lupaus sai noin 
155 000, Lakeuden kutsu liki 150 000 ja Vieraalla 
maalla lähes 135 000 katsojaa. 

Talvella 2017 Ylistarossa kuvatun Tammisunnun-
tai 1918 -elokuvan on kuvannut Teemu Liakka, 
leikannut Altti Sjögren, lavastanut Päivi Kettunen, 
puvustanut Teija Rissanen ja äänisuunnitel-
lut Pekka Karjalainen. Teemu Liakka palkittiin 
parhaana kuvaajana Bilbao Mendi elokuvafesti-
vaalilla Espanjassa 17.12.2017 MRP Matila Röhr 
Productions Oy:n tuottaman elokuvan Neljä 
elementtiä (Life in Four Elements) kuvauksesta.

Tammisunnuntai 1918 on tuotettu yhteistyössä 
Vapaussodan ja itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan 
perinneyhdistys ry:n kanssa. Suomen Kulttuu-
rirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahas-
to myönsi perinneyhdistykselle 20 000 euron 
apurahan elokuvahanketta varten. Lisäksi hanke 
on saanut rahoitusta useilta eteläpohjalaisilta 
organisaatioilta.

MRP DISTRIBUTION / Arto Heiskanen vastaa 
elokuvan levityksestä. 



ELOKUVATEATTERI 
MATIN-TUPA / 

ANSSI LUOMA 3.11.2017:

Tammisunnuntai-dokumenttielokuvaa 
kuvattiin Ylistarossa helmi-maaliskuun 
vaihteessa. Ensimmäisenä kuvauspäivänä 

taltioitiin kohtauksia mm. Ylistaron kirkossa, Ylis-
taron Säästöpankin vanhan pankkitalon pihalla ja 
Ylistaron Osuusmeijerin lastauslaiturin edustalla. 
Elokuva kuvaa, kuinka venäläinen sotaväki riisut-
tiin aseista tammisunnuntaina 1918.

Kuvaukset jatkuivat mm. Herttualassa, Kriikun 
myllyn pihalla, Kyrönjoen jäällä sekä Karhu-Haa-
palan ja Yli-Torkon autiotiloilla. Kuvauksiin osallis-
tui lähes 200 avustajaa.

Elokuvan tuottaa MRP Matila Röhr Productions Oy 
ja ohjaa Ilkka Vanne. Käsikirjoituksen on laatinut 
Antti Tuuri. Elokuvan ensiesitys nähtiin elokuvate-
atteri Matin-Tuvassa, Filmiä ja valoa -elokuvafesti-
vaalilla marraskuussa 2017.

YLE / ELINA NIEMISTÖ 
22.11.2017:

Tammisunnuntain dokumentti näyttää 
ensimmäistä kertaa sisällissodan alkutah-
dit valkokankaalla. Suomen itsenäisyyden 

alkuvaiheiden historiaa kuvaava dokumenttieloku-
va Tammisunnuntai 1918 on valmis. Viikonloppuna 
sen näki kolme täyttä salillista elokuvayleisöä Ylis-
tarossa, jossa osa tapahtumista on dramatisoitu.

Ylistarolainen Pekka Kärnä ja moni muu pohjalai-
nen yli kielirajojen on tehnyt kovan työn. Työryhmät 
Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (mm. Vapaus-
sodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perin-
neyhdistys ry ja Vörå krigskolas arbetsgrupp) ovat 
kaivaneet sadan vuoden takaista historiaa, valoku-
via, tapahtumapaikkoja ja rahoitusta. Pohjalaiset 
halusivat kertoa,  mitä lakeuksilla tapahtui talvella 
1918. Nämä tapahtumat näytetään nyt ensimmäis-
tä kertaa valkokankaalla.

Tämän tarinan kertomisen tärkeys ymmärrettiin 
myös muualla. Mukaan saatiin joukko kovia tekijöi-
tä: käsikirjoittajaksi Antti Tuuri, tuottajaksi  Marko 
Röhr / Matila & Röhr Productions ja ohjaajaksi 
Ilkka Vanne.

– Kyllä uskoin tähän. Kun Marko Röhr soitti viime 
joulukuussa, aika nopeasti vastasin, että lähden. 
Tämä oli niin mielenkiintoinen tämä aihe, joten 
heittäydyin tähän, kommentoi Ilkka Vanne.



Rahoituksen haaliminen kasaan oli haasta-
vaa, mutta siinä onnistuttiin juuri oikeaan 
aikaan. Kun kaikki varmistui tammikuus-

sa 2017, ehdittiin vielä kuvata talviset maisemat 
Ylistaron oikeilla tapahtumapaikoilla. Nyt tausta-
työryhmää vetänyt Pekka Kärnä on silmin nähden 
tyytyväinen:

– Tottakai tämä maaliinpääsy on hyvä tunne ja on 
ilo katsoa tyytyväisiä naamoja salissa. Se huokuu 
siellä, että teitte oikein, sanoo Kärnä.

Vaikka päätapahtumat sijoittuvat valkoiselle Poh-
janmaalle, dokumentti ei asetu kenenkään puolel-
le. Siinä kuvataan objektiivisesti historian tapahtu-
mia ja sitä miten ajauduttiin "veljessotaan".

– Nämä tapahtumat ovat olleet tabu, vaiettu asia. 
Tässä pyrittiin nyt objektiivisesti kertomaan, miten 
asia silloin oli. Ehkä tämä voisi toimia pelin avauk-
senakin keskusteluun, sanoo Kärnä.

"TEITTE OIKEIN"

Suomi oli itsenäistynyt, mutta tilanne vielä 
poliittisesti epävakaa. Maassa oli 125 000 
venäläistä sotilasta, Pohjanmaallakin noin 

5000. Nimenomaan Pohjanmaalla oli vielä vah-
vassa muistissa perimätieto siitä, mitä venäläiset 
olivat isonvihan aikana tehneet.

Pohjalaiset olivat myös asialla, kun nuoret miehet 
lähetettiin sotilasoppiin Saksaan 1917. Tammi-
kuussa 1918 heitä palasi takaisin samalla laivalla 
aselastin kanssa. Valkoisen Suomen päälliköksi ni-

metty Mannerheim oli tullut Vaasaan ja johti sieltä 
käsin operaatiota, joka alkoi venäläisten varuskun-
tien aseistariisunnalla.
Elokuva kuvaa yhtä aikaa sekä yleistä että paikal-
lista historiaa. Toisin sanottuna se kertoo muun 
muassa venäläisvaruskuntien valtaamisesta 
Ylistarossa ja postijunan kaatamisesta Seinäjoen 
ja Vaasan välisellä radalla, mutta upotettuna koko 
isoon historian jaksoon 1800-luvun lopulta alkaen. 
Kuvituksena on vanhoja valokuvia, arkistokuvaa 
sekä dramatisoituja kohtauksia Ylistarosta.

KAIKKIEN HISTORIAA



TAMMISUNNUNTAIN 
100-VUOTISMUISTOJUHLA

LA 27.1.2018 – SU 28.1.2018 

Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Poh-
janmaan Perinneyhdistys ry järjestää Sei-
näjoella 27.-28.01.2018 valtakunnallisen 

Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhlan Seinäjo-
ki Areenalla. Myös Tammisunnuntai 1918 –elokuva 
tullaan esittämään tässä juhlassa.

Tuolloin tulee kuluneeksi 100 vuotta Tammisun-
nuntaista eli päivästä 28. tammikuuta, jolloin 
Pohjanmaalla käynnistyi venäläisten joukkojen 
aseistariisunta ja alkoi sisällissota, jota myös va-
paussodaksi kutsutaan. Senaatin antaman tehtä-
vän mukaisesti maan laillisen hallituksen joukoiksi 
nimetyt vapaaehtoiset joukot eli suojeluskunta-
joukot aloittivat Mannerheimin johtamana maan 
vapauttamiseksi ja itsenäisyyden varmistamiseksi 

järjestyksen palauttamisen maahan ja venäläisten 
joukkojen sekä punakaartien riisumisen aseista. 
 
Tuona samaisena viikonloppuna elokuvasta tullaan 
järjestämään erikoisnäytöksiä useilla paikkakun-
nilla kautta maan.

Tammisunnuntai 1918 sai ensi-iltansa Ylistarossa 
17.-19.11. 2017 Filmiä ja valoa -elokuvafestivaaleil-
la loppuunmyydyille saleille. 

Ylistaron jälkeen elokuvaa on esitetty marras-jou-
lukuun aikana useissa Pohjanmaan elokuvateat-
tereissa, missä se on kerännyt jo yli 2000 katso-
jaa. Tammisunnuntai 1918 on valtakunnallisessa 
elokuvateatterilevityksessä tammikuussa 2018. 




