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YLEISTÄ

Päättynyt toimintavuosi oli yhdistyksen 46. toimintavuosi. Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ja
jääkäreiden historian ystävät kokivat päättyneenä vuonna useita merkittäviä juhlatapahtumia:
Jääkärimarssin 100v juhlakonsertti, Jääkärilipun ja sotilasvalan 100v. juhlat Liepajassa sekä
Jääkäreitten kotiinpaluun 100v.- juhlat Vaasassa. Juhlavuotta täydensi onnistuneet ja paljon
osallistujia keränneet kesäpäivät elokuussa Imatralla.

PERINNEYHDISTYKSEN TOIMNTA
Hallinto ja Jääkärikanslia
Perinneyhdistyksen hallitus oli toimintavuonna 2018 seuraava:
Puheenjohtaja Pertti Laatikainen
Varapuheenjohtaja Arno Hakkarainen
Jäsen Tero Kinnarinen
Jäsen Helena Miettinen
Jäsen Kyösti Vuontela
Jäsen Jorma Ignatius
Jäsen Vesa Valtonen
Jäsen Brage Forssten

toimikausi
toimikausi
toimikausi
toimikausi
toimikausi
toimikausi
toimikausi
toimikausi

2017-2018
2018-2019
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2018-2019
2018-2019
2018-2019

(Hki-Uusimaa osasto)
(Hki-Uusimaa osasto)
(Kainuun osasto)
(Hki-Uusimaa osasto)
(Varsinais-Suomen osasto)
(Etelä-Karjalan osasto)
(Kymenlaakson osasto)
(Vaasan osasto)

Hallitus kokoontui vuonna neljä kertaa (5.2. / 15.5. / 4.9. / 6.11). Aikaisempien vuosien tapaan
Parolen päätoimittaja Jukka Knuuti osallistui hallituksen kokouksiin. Palkattuna kanslianhoitajana ja
hallituksen sihteerinä toimi Tiina Kiiski.
Jääkärikanslian kirjaston ja valokuva-arkiston hoitajana toimi edelleen Marja-Liisa Crockford.
Kirjahankintoja on tehty voimavarojen puitteissa ja lahjoituksiakin on saatu. Jääkärihautakirjoja
kuuluu kirjaston kokoelmiin tällä hetkellä kymmenen. Kirjojen kokonaismäärä on noin 750 nidettä.
Tiedostoluetteloa kirjoista säilytetään ja ylläpidetään Jääkärikansliassa.
Jääkärikanslia muutti syyskuussa uusiin tiloihin Helsingin Töölöön, nk Maanpuolustusjärjestöjen
taloon osoitteeseen Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki. Uuteen sijaintiin ollaan kokoamassa
Vapaaehtoisen maapuolustuksen kirjastoa, jonka osaksi myös Jääkärisäätiön kirjakokoelmaa on
suunniteltu. Uudet, Urlus-Säätiön Maanpuolustuksen tuen kautta luovuttamat tilat mahdollistavat
aikaisempaa laajemman yhteistyön muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
Tilin- ja toiminnantarkastajina toimivat KHT Jani Käsnänen ja Antti Rinta.
Vuosikokous
Perinneyhdistyksen sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Helsingissä 17.3.2018
Maanpuolustusjärjestöjen talon auditoriossa. Osallistujia kokouksessa oli 21 jäsentä. Syynä
alkuvuoden tiivis 100v-juhlien sarja. Kokouksen puheenjohtajana toimi Paavo Mikkonen.
Perinneyhdistyksen puheenjohtajan johdolla käsiteltiin Perinneyhdistyksen tilinpäätös ja muut
yhdistyksen talouteen liittyvät asiat.
Toimintasuunnitelma- ja vaalikokous
Sääntöjen edellyttämä toimintasuunnitelma- ja vaalikokous pidettiin Helsingissä lauantaina
24.marraskuuta. Osallistujia oli 43 jäsentä. Asialistalla oli vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja
talousarvio sekä henkilövalinnat. Perinneyhdistystä 6 vuotta johtanut Pertti Laatikainen luovutti
vetovastuun prikaatikenraali Pasi Välimäelle, joka valittiin tehtäväänsä yksimielisesti. Erovuoroiset
hallituksen jäsenet Tero Kinnarinen (Kainuu), Helena Miettinen (Helsinki-Uusimaa) ja Kyösti
Vuontela (Varsinais-Suomi) valittiin uudestaan.

Perinneyhdistyksen kunniajäseniksi kutsuttiin Liisa Viranko (Helsinki-Uusimaa) ja Kullervo Hantula
(Varsinais-Suomi).
Jääkärimarssi 100v. juhlakonsertti
Jääkärimarssin julkisen ensiesityksen 100v. juhlakonsertti järjestettiin Helsingin Yliopiston
juhlasalissa 19.1.2018. Paikalla oli salintäysi, yli 700 vieraan joukko: valtion- ja puolustusvoimien
ylintä johtoa, jääkäriperinteen vaalijoita sekä perinneyhdistykselle tärkeitten sidosryhmien edustajia.
Musiikista vastasi Kaartin soittokunta ja Kaaderikuoro.
Jääkärilippu ja sotilasvala 100v.
Jääkärilipun ja Jääkäreitten antaman suomalaisen sotilasvalan 100v. juhlat järjestettiin Latvian
Liepajassa tiistaina 13.2.2018. Pääjuhla pidettiin Trinitatis-kirkossa, jonka jälkeen kutsuvierasjoukolle
oli vastaanotto. Juhlapäivä huipentui Jääkärit –näyttelyn avajaisiin sekä Latvia 100-Suomi 100
juhlakonserttiin konserttitalo Lielais Dzintarissa.
Perinneyhdistyksen toimeksiannosta Vihdin Liikenne Oy/VL-matkat järjesti tapahtumaan liittyen
ryhmämatkan 12.-15.2.2018 jonka yhteydessä tutustuttiin myös muihin Latvian jääkärikohteisiin.
Jääkäreitten kotiinpaluusta 100v.
Toimintavuoden ehdottomasti tärkein ja samalla keskeisin tapahtuma oli Jääkäreitten kotiinpaluun
100v. juhlat Vaasassa 23.-25.2.2018. Juhlallisuuksiin liittyvät tapahtumat järjestettiin yhteistyössä
Jääkärisäätiön, Vaasan kaupungin ja Puolustusvoimien kanssa. Tapahtumat olivat pääosin avoimia
yleisötilaisuuksia, paikalle oli kutsuttu valtion- ja puolustusvoimien korkeinta johtoa, jääkäriperinteen
vaalijoita sekä perinneyhdistykselle tärkeiden sidosryhmien edustajia. Bundeswehr osallistui
soittokunnalla ja paraatiosastolla tilaisuuksiin. Suomalais-saksalaiset reserviläiset järjestivät juhliin
liittyen yhdessä MPK:n kanssa vapaaehtoisen harjoituksen.
Tapahtumaan tehtiin erillinen ohjelmalehtinen. Tästä ja kaikista muista juhlavuoden tapahtumista on
kerrottu seikkaperäisesti Parole-lehdessä.
Ohjelma:
- perjantai 23.2. klo 13.00 - 16.30 jääkäriseminaari, Vaasa
- perjantai 23.2. klo 19.00 – 21.00 sotilassoittokunnan konsertti Vaasan kirkossa
- lauantai 24.2. klo 11.00 – 12.00 paraati Vaasan torilla
- lauantai 24.2. klo 14-16 pääjuhla Vaasan kaupungin talolla, ennen juhlaa oli kahvitarjoilu
klo 13.00-13.45
- lauantai 24.2. klo 19.00 iltajuhla
- sunnuntai 25.2. klo 10.00 juhlajumalanpalvelus, Vaasan kirkko
Hohenlockstedtin ”Finnentag”
Perinteistä Finnentagia vietettiin viikkoa perinteistä ajankohtaa myöhemmin, lauantaina maaliskuun
3. päivä.
Noin joka 2–3 vuosi järjestettäväksi suunniteltua epävirallista jääkärihenkistä tapahtumaa ei
toimintavuonna ollut.
Jääkärinäyttelyt
Pohjanmaan museossa oli Jääkärinäyttely 27.5.2018 asti.
Yhteistyössä Latvian kansallisarkiston, Suomen Latvian lähetystön, Jääkärimuseon ja
Perinneyhdistyksen kanssa valmisteltu valokuviin perustuva jääkärinäyttely sai ensiesiintymisensä,
helmikuussa Liepajassa. Myöhemmin näyttely vieraili Tallinnassa ja Kauhavalla sekä
Kansallisarkistossamme.
Imatran Immolassa Raja- ja Merivartiokoulussa on näyttely ”Jääkäristä erikoisjääkäriksi”.
Jääkäriseminaari
Vaasassa pidettävän Jääkäriseminaarin lisäksi Kauhavan Kortesjärvellä järjestettiin
Jääkäriteemailtapäivä ”jääkäreistä ja taiteista” 22.4.2018.

Saksan Jalkaväkipäivät
Saksan Jalkaväkipäiville Hammelburgiin osallistui puolustusvoimien 100v-juhlallisuuksien vuoksi
tavanomaista isompi delegaatio, kaikkiaan 8 henkeä. Osallistuminen on koordinoinut Jääkärisäätiö
yhdessä saksalaisten järjestäjien kesken.
Kesäretki elokuussa
Perinneyhdistyksen Etelä-Karjalan osasto järjesti ennätysyleisön saaneet kesäpäivät 11. elokuuta
Imaralla. Ohjelmassa oli marskin 75v-syntymäpäivien jalanjäljissä kulkeminen mm Immolassa ja
Kaukopään tehtaalla. Seppeleet laskettiin Immolassa osasto Kuhlmeyn muistomerkille ja
Mannerheimin 75-vuotispäiväkivelle. Erityisen kiinnostavaa oli päästä käymään Suomen ja Venäjän
rajalla.
Seremonia Jääkäripaadella
Perinneyhdistys kunnioitti jääkäreiden muistoa Jääkäripaadella Helsingin Hietaniemessä
”jääkäripäivänä” 25.helmikuuta 2018 poikkeuksellisesti viemällä kynttilän johtuen Vaasassa olleista
100 v juhlallisuuksista. Seppele laskettiin Suomen itsenäisyyspäivänä 6.joulukuuta 2018.
Jäsenistö

Perinneyhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden alussa 1976 jäsentä ja toimintavuoden lopussa
1916 jäsentä. Täten jäsenmäärässä tapahtui 60 henkilön vähennys. Toimintavuoden aikana kuoli 38
jäsentä ja eronneeksi katsottiin 72 jäsentä. Uusia jäseniä hyväksyttiin 50.

TIEDOTTAMINEN
Jääkärihistoria tiedotusvälineissä 2018
100v-tapahtumat saivat kohtuullisesti palstatilaa lehdissä sekä esitysaikaa televisiossa. Erityisen
näyttävästi mm Vaasan kotiinpaluun 100v-juhlista uutisoi Pohjalainen ja Vasabladet. Ruotuväki-lehti
puolestaan uutisoi hienolla tavalla kaikista 100v-juhlatapahtumista.
Parole
Jääkäriliikkeen 100-vuotisjuhlat näkyivät Parolessa siten, että vuoden ensimmäinen numero oli 58sivuinen juhlanumero. Sen sisältöä hallitsivat Jääkärimarssin 100-vuotisjuhlat Helsingin yliopiston
juhlasalissa, jääkärilipun ja jääkärivalan 100-vuotisjuhlat Latvian Liepajassa (Libau) sekä jääkärien
paluujuhla Vaasassa. Juhlalehti kertoi juhlista paitsi tekstein myös noin sadalla kuvalla.
Parolen kannessa oli Jääkäriliike 100 v-logo 100-vuotisjuhlallisuusien ajan (numerot 4/201-1/2018).
Lehden rakenne on pidetty entisenä. Aluksi on perinneliikkeen ajankohtaista toimintaa. Lehti on
pyrkinyt lisäämään keskinäistä tuntemusta julkaisemalla paikallisosastojen itsestään tekemiä
esittelyjä. Osa sisällöstä on jääkärihistoriaa ja sitten muuta sotahistoriaa. Kirjaesittelyt on pidetty
lyhyinä, että voimme käsitellä useampia teoksia. 2018 kirjaesittelyjä oli 48 kappaletta. Lehden
kolumnisteina ovat vuorotelleet Jääkärisäätiön puheenjohtaja ja perinneyhdistyksen puheenjohtaja.
Lehden sisältöä elävöittivät vuoden aikana useat kirjeitä toimitukselle-otsikon alla julkaistut
lukijakirjeet.
Lehden 87. ilmestymisvuotena jäsenet saivat tavanomaiset neljä lehteään, joissa oli yhteensä 206
neliväristä sivua.
Päätoimittaja vastaa lehden sisällön hankkimisesta sekä toimitustyöstä. Parolen taittaa palkattu
graafinen suunnittelija Kirsi Rasinen. Lehden painaa Eura Print Oy.
Perinneyhdistyksen kotisivut ja sosiaalinen media
Loppuvuodesta aloitettiin internet-sivujen uudistustyö, julkaisu on tapahtunut alkuvuodesta 2019.
Uudistuneille sivuilla on myös ajanmukainen verkkokauppa, josta jäsen- ja perinnetuotteiden
ostaminen tapahtuu helposti.

Tehokkaimmin tietoa jääkäriperinneliikkeestä levittää JP27 -facebook-sivut. Niillä on 6540 tykkääjää
ja tavanomaisesti 3000-5000 kävijää. Vuoden kävijäennätys 7500 saavutettiin Vaasan 100vuositijuhlien aikana. Sivua päivitetään noin viikon väliajoin.
Perinneyhdistyksellä on myös Instagram -sivusto, johon lisätään pääsääntöisesti vanhoja
jääkärikuvia 100 vuoden takaa, mutta myös tämän päivän tapahtumista ym.
Postimerkki
Jatkettiin juhlapostimerkkien ja Helsinki-Uusimaa osaston teettämän Jääkärilippu-postimerkin
myyntiä.
Osastojen toiminta ja paikalliset tapahtumat
Jääkäriliike 100 v -teemaan liittyen kannustettiin Perinneyhdistyksen osastoja myös päättyneenä
toimintavuonna järjestämään jääkärihistoriaan ja maanpuolustukseen liittyviä tapahtumia. Näistä
tapahtumista voidaan lukea osastojen omista toimintakertomuksista
Strategiatyö ”Seuraavat sata vuotta”
Toimintavuoden jälkipuoliskolla aloitettiin strategiatyö, jonka työnimenä on ”Seuraavat sata vuotta”.
Työn tarkoituksena on löytää ne nykyaikaiset keinot ja välineet, joilla Jääkäriperinteitä tehdään
edelleen tunnetuksi ja ylläpidetään tulevaisuudessa. Kohderyhmänä työlle tulee olemaan erityisesti
nuoriso.
Työtä tullaan jatkamaan ja työstämään eteenpäin yhdessä alaosastojen kanssa vuonna 2019.
TALOUS
Perinneyhdistyksen talous
Toimintavuoden 2018 suurimmat menoerät olivat Jääkäriliikkeen 100 v juhlallisuudet päättävät
Jääkärimarssi 100 v -juhlakonsertti Helsingissä ja tapahtumat Liepajassa ja Vaasassa. Em.
tapahtumien järjestelykuluihin on saatu ulkopuolista tukea toimintavuoden 2017 aikana.
Perinneyhdistyksen talous on vahvasti Jääkärisäätiön tuen varassa. Jääkärikanslian muutto liittyy
vanhan kanslian myyntiin, jolla turvataan Perinneyhdistyksen tuen saanti. Toimintavuotena
käynnistetyssä strategiatyössä tullaan myös yhdessä Jääkärisäätiön kanssa käymään läpi
tulevaisuuden toiminnallisia ja taloudellisia painotuksia.
Jääkärikanslian myyntituotteita ovat mm. Hohenlockstedtin tuottama satavuotismitali, dvdmateriaalia, valokuvakirja, Jääkärit 100-v juhlamuki ja 100-vuotisjuhla merkki. 100-vuotisjuhla
postimerkkimyynti jatkuu, kunnes tilatut merkit loppuvat, jonka jälkeen on saatavilla vain jääkärilippupostimerkkiä. Pienoispatsaiden myynti oli hiljaista. Päivitetty Jääkärien elämäntyö -kirja on
myynnissä viidellä eri kielellä.
HUOMIONOSOITUKSET JA JÄSENANSIOMERKIT
Kunniajäseniksi kutsuttiin
-Liisa Viranko (Helsinki-Uusimaa)
-Kullervo Hantula (Varsinais-suomi)
Jäsenansiomerkit myönnettiin seuraaville:

Kultainen jäsenansiomerkki
nro
nro
nro
nro

53
54
55
56

Virtamo Jussi
Virtanen Pekka
Välimäki Pasi
Viranko Liisa

Hopeinen jäsenansiomerkki
nro
nro
nro
nro

137
138
139
140

Aherto Markku
Heikkilä Pekka
Järviö Pentti
Ravi Terttu

nro
nro
nro
nro
nro

141
142
143
144
145

Reunanen Anja
Rosendahl Raimo
Tuomaranta Marjo
Uotila Ilkka
Vuontela Kyösti

Pronssinen jäsenansiomerkki
nro
nro
nro
nro
nro

130
131
132
133
134

Kiiski Kari
Sillanpää Pekka
Autto Heikki
Nikkanen Erkki
Tulosmaa Timo

Muita myönnettyjä huomionosoituksia toimintavuoden aikana:
Pekka Särkiö
Mika Piiroinen
Pasi-Heikki Mikkola
Matti Lackman
Petri Junna

painettu jääkäripienoislippu
Perinneyhdistyksen standaari
Perinneyhdistyksen standaari
Perinneyhdistyksen standaari (luovuttamatta)
Perinneyhdistyksen standaari (luovuttamatta)

