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KERTOMUS TOIMINNASTA  2019 
 

Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistykselle ja jääkäreiden historian ystäville päättynyt 
toimintavuosi oli 100 v juhlavuosien jälkeen perinteinen.  
 
Toimintavuoden keskeisenä asiana oli strategian päivittäminen ja sähköisten työkalujen edelleen 
kehittäminen. Merkittävimpänä asiana sähköisten työkalujen kehittämisessä oli uuden, modernin 
jäsenrekisterin käyttöönotto. 
 
Perinneyhdistyksen Jääkärikanslian uusien toimitilojen käyttöönottoa Maanpuolustustalossa 
Döbelninkadulla jatkettiin. Jääkärikanslian eri aineistojen sijoittamista uusille sijoille jatkettiin 
Jääkärisäätiön kanssa. Keskustelua yhteistoimintamuotojen kehittämisestä käytiin talon muiden 
maanpuolustusjärjestöjen kanssa. 
 
 

 
Perinneyhdistyksen hallinto 
 

Perinneyhdistyksen hallitus oli toimintavuonna 2019 seuraava: 
 
Puheenjohtaja Pasi Välimäki  toimikausi 2019-2020 (Hki-Uusimaa osasto) 
Varapuheenjohtaja Arno Hakkarainen toimikausi 2018-2019 (Hki-Uusimaa osasto) 
Jäsen Tero Kinnarinen  toimikausi 2019-2020 (Kainuun osasto) 
Jäsen Helena Miettinen  toimikausi 2019-2020 (Hki-Uusimaa osasto) 
Jäsen Kyösti Vuontela  toimikausi 2019-2020 (Varsinais-Suomen osasto) 
Jäsen Jorma Ignatius  toimikausi 2018-2019 (Etelä-Karjalan osasto) 
Jäsen Vesa Valtonen  toimikausi 2018-2019 (Kymenlaakson osasto) 
Jäsen Brage Forssten  toimikausi 2018-2019 (Vaasan osasto) 
 
Hallitus kokoontui vuonna 2019 neljä kertaa (12.2. / 14.5. / 2.9. / 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 vielä vanhassa Jääkärikansliassa, kirjat on tarkoitus siirtää 
uuden kanslian yhteydessä olevaan Maanpuolustuskirjastoon. 
 

 Tilintarkastajana toimi KHT Jani Käsnänen ja toiminnantarkastajana Antti Rinta. 
 
 

Hohenlockstedtin ”Finnentag” 
 

Perinteistä Finnentagia vietettiin perinteisenä ajankohtana helmikuun lopussa, lauantaina 
helmikuun 23. päivä. 
 
Vuoden 2019 Finnentagia edeltävinä päivinä paljastettiin Osnabrückissä ja Munsterissa 
jääkäriperinteisiin liittyvät muistotaulut. Finnentagiin saatiin mukaan Pekka Sillanpään 
organisoimana nuoria reserviläisiä ja yhteistoimintaa saksalaisten reserviläisten kanssa kehitettiin 
edelleen. 
 



 

Yhdessä Jääkärisäätiön kanssa kutsuttiin vuoden 2019 Finnentagiin sellaisia korkean tason 
yhteistoimintatahoja, jotka ovat tukeneet 100-vuotistilaisuuksia. Jääkäriperinteisiin liittyen Karjalan 
prikaatin jääkärijoukkoyksikön Kymen jääkäripataljoonan ja Bundeswehrin Jägerbataillon 91:n 
välille solmittiin yhteistoimintasopimus (kummijoukko-osastot). Näin jatketaan JP27 perinteiden 
vaalimista myös joukkoyksikkötasolla.  
 
Noin joka 2.–3. vuosi järjestetään epävirallinen jääkärihenkinen tapahtuma osittain yhdessä 
Hohenlockstedtin kunnan kanssa kesäisempään vuodenaikaan. Ensimmäinen mahdollisuus oli 
syyskuussa 2017, jolloin tapahtuma yhdistettiin tärkeimpään paikalliseen juhlaan ”Kartoffelfestiin”. 
Toimintavuonna 2019 ei vastaavan kaltaista retkeä järjestetty. 
 

 
Vuosikokous 2019 
 

Vuosikokous pidettiin 9. maaliskuuta 2019 Parolannummella. Vuosikokouksessa käsiteltiin 
Perinneyhdistyksen tilinpäätös ja talouteen liittyvät asiat. Samoin vuosikokouksessa suoritettiin 
palkitsemiset. Vuosikokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen strategia vuosille 2020 – 2025. 
Vuosikokouksen yhteydessä luovutettiin Sotilaskotiliitolle kehystetty Jääkärien testamentti. Näin 
käynnistettiin projekti, jossa tarkoituksena on, että alaosastot lahjoittavat alueellaan oleviin 
sotilaskoteihin vastaavat taulu. 
 
 

Toimintasuunnitelma- ja vaalikokous 
 
Sääntöjen edellyttämä toimintasuunnitelma- ja vaalikokous pidettiin Helsingissä lauantaina 
23.marraskuuta. Asialistalla oli vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä 
henkilövalinnat. Varapuheenjohtajaksi valittiin Arno Hakkarainen. Erovuoroiset hallituksen jäsenet 
Jorma Ignatius (Etelä-Karjala), ja Brage Forssten (Vaasa) valittiin uudestaan. Vesa Valtosen tilalle 
valittiin Terhi Hakola (Pirkanmaa).  
 
 

Jääkärinäyttelyt 
 

Perinneyhdistyksen Varsinais-Suomen Osasto järjesti Vapaussotien Salon Perinneyhdistyksen 
kanssa jääkärinäyttelyn loka-marraskuussa Salon Itsenäisyyden museossa. 
Syksyllä purettiin Immolan Rajamuseossa kaksi ja puoli vuotta esillä ollut Jääkärinäyttely. 
 
 

Jääkäriseminaari 
 

Kauhavan Kortesjärvellä järjestettiin Jääkäriseminaari 28.4.2019. Jääkärisäätiön hallituksen jäsen 
Peter Fagernäs kertoi isoisästään jääkärikenraali Uno Fagernäsistä. Filosofian tohtori Aapo Roselius 
kertoi ruotsalaisista vapaaehtoisista vapaussodassa ja majuri Ville-Veikko Kirvesmies jääkäreiden  
merkeistä ja tunnuksista. 
 
 

Saksan Jalkaväkipäivät ”Tag der Infanterie” 
 

Saksan Jalkaväkipäiville osallistumisen kesällä 2019 koordinoi Jääkärisäätiö yhdessä saksalaisten 
järjestäjien kesken. Suomalaisten osallistumisesta perinteisesti sovittiin Jääkärisäätiön ja 
perinneyhdistyksen kesken. Suomen delegaation johtajana toimi kunniapuheenjohtajamme Asko 
Kilpinen. Perinneyhdistyksen hallituksesta paikalla oli Jorma Ignatius. 
 
 

 
 
 
 



 

Kesäpäivät elokuussa 
 

Perinneyhdistyksen Etelä-Pohjanmaan osasto järjesti erinomaisen onnistuneet kesäpäivät 3.8. 
Tapahtumapaikkana oli perinteikäs Ilmasotakoulu Kauhavalla. Väkeä oli mukavasti paikalla, runsaat 
60 henkeä. Monipuolisesta ohjelmasta voi lukea lisää Parolen numerosta 3/19. 
 
 

Seremonia Jääkäripaadella 
 

Perinneyhdistys kunnioitti jääkäreiden muistoa Jääkäripaadella Helsingin Hietaniemessä 
”jääkäripäivänä” 25.helmikuuta 2019 samoin kuin Suomen itsenäisyyspäivänä 6.joulukuuta 2019. 
 

 
Jäsenistö 

Perinneyhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden alussa 1916 jäsentä ja toimintavuoden lopussa 
1923 jäsentä. Täten jäsenmäärässä tapahtui 7 henkilön lisäys. Toimintavuoden aikana kuoli 40 
jäsentä ja eronneeksi katsottiin 30 jäsentä. Uusia jäseniä hyväksyttiin 81.  

 
 
TIEDOTTAMINEN 
 
 
Jääkärien testamentti 

Toimintavuoden aikana toteutettiin projekti, jossa osastot lahjoittivat alueillaan oleviin 
sotilaskoteihin kehystetyt Jääkärien testamentti -taulut.  
 
Näiden lahjoitusten lisäksi lahjoitti Oulun osasto alueellaan oleviin kouluihin ja oppilaitoksiin 15 kpl 
ko. taulua. Varsinais-Suomen osasto puolestaan lahjoitti 19 kpl ko tauluja Porin prikaatiin ja 
Rannikkolaivastoon. 

 
 
Jääkärihistoria tiedotusvälineissä 2019 
 

Loppuvuodesta julkaistu Suomen jääkärit - Itsenäisyytemme kärkijoukko tuotiin varsin näyttävästi 
esiin tiedotusvälineissä. 

 
 
Parole 
 

Lehden rakenne on pidetty entisenä. Aluksi on perinneliikkeen ajankohtaista toimintaa. Lehti on 
pyrkinyt lisäämään yhdistyksen jäsenten keskinäistä tuntemusta julkaisemalla paikallisosastojen 
itsestään tekemiä esittelyjä. Toinen osa sisällöstä on jääkärihistoriaa ja kolmas muuta sotahistoriaa.  
Kirjaesittelyt on pidetty lyhyinä, että voimme käsitellä useampia teoksia. 2019 kirjaesittelyjä oli 46 
kappaletta.  Runsaista kirjaesittelyistä on tullut myönteistä palautetta. Lehden kolumnisteina ovat 
vuorotelleet Jääkärisäätiön puheenjohtaja ja perinneyhdistyksen puheenjohtaja.  
 
Lehden 88. ilmestymisvuotena jäsenet saivat tavanomaiset neljä lehteään, joissa oli yhteensä 216 
neliväristä sivua. Lukijoiden toivomuksesta lehteen lisätiin sisällysluettelo. 
 
Päätoimittaja Jukka Knuuti vastaa lehden sisällön hankkimisesta sekä toimitustyöstä. Parolen 
taittaa palkattu graafinen suunnittelija Kirsi Rasinen. Lehden painaa EuraPrint. 
 
 

Perinneyhdistyksen kotisivut ja Facebook 
 

Loppuvuodesta 2018 aloitettiin internet-sivujen uudistustyö, varsinainen julkaisu tapahtui 
alkuvuodesta 2019. Uudistuneille sivuilla on myös ajanmukainen verkkokauppa, josta jäsen- ja 
perinnetuotteiden ostaminen tapahtuu sujuvasti. 



 

 
Internet-sivuista julkaistiin saksankielinen versio. Käännöstyössä saatiin ensiarvoisen tärkeätä apua 
Mark Aretzilta. 
 
Tehokkaimmin tietoa jääkäriperinneliikkeestä levittää JP27-facebook-sivut. Niillä on n. 6500 
tykkääjää ja tavanomaisesti 3000-5000 kävijää. Sivua päivitetään noin viikon väliajoin. 
 
 

Postimerkki 
 

Jatkettiin juhlapostimerkkien ja Helsinki-Uusimaa osaston teettämän Jääkärilippu-postimerkin 
myyntiä. 
 
 

Osastojen toiminta ja paikalliset tapahtumat 
 

Toimintavuotena kannustettiin Perinneyhdistyksen osastoja myös päättyneenä toimintavuonna 
järjestämään jääkärihistoriaan ja maanpuolustukseen liittyviä tapahtumia. Näistä tapahtumista 
voidaan lukea osastojen omista toimintakertomuksista 

 
 
Strategiatyö ”Seuraavat sata vuotta” 
 

Toimintavuoden aikana viimeisteltiin ja hyväksyttiin edellisenä toimintavuotena aloitettu 
strategiatyö, ”Seuraavat sata vuotta”. 
 
Strategiatyön tarkoituksena on löytää ne nykyaikaiset keinot ja välineet, joilla Jääkäriperinteitä 
tehdään edelleen tunnetuksi ja ylläpidetään tulevaisuudessa. Kohderyhmänä työlle on erityisesti 
nuoriso. Työ tehdään osin yhdessä Jääkärisäätiön kanssa. 
 
Strategian jalkauttamiseen tähtäävät toimet aloitettiin toimintavuoden toisella puoliskolla. JB91-
KYMJP kummijoukko-osastotoiminta on osa strategian jalkauttamista mutta puolustusvoimien 
toimesta. Tämän lisäksi tavoitteena on saada JP27 perinteitä vaalivista joukkoyksiköistä upseereita 
ja aliupseereita osallistumaan Finnentagille ja tutustumaan omakohtaisesti Suomen Jääkärien 
perinteisiin Saksassa. 

 
 
”Jääkärit-Itsenäisyytemme kärkijoukko” 

Loppuvuodesta julkaistiin Jääkärisäätiön kustantama kirja ”Jääkärit-Itsenäisyytemme kärkijoukko”. 
Erityisen merkittävän panoksen kirjan tekemiseen antoi yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, 
prikaatikenraali evp, Asko Kilpinen. 

 
 
TALOUS 
 
Perinneyhdistyksen talous 
 

Perinneyhdistys on toiminut vahvistetun talousarvion puitteissa. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 
86,55€. 
 
Toimintavuoden 2019 suurimmat menoerät olivat jäsenrekisterin uudistus ja internetsivujen 
päivitys. 
 
Perinneyhdistyksen talous on vahvasti Jääkärisäätiön tuen varassa. Toimintavuotena 
toimeenpantavassa strategiatyössä tullaan myös yhdessä Jääkärisäätiön kanssa käymään läpi 
tulevaisuuden toiminnallisia ja taloudellisia painotuksia. 
 
 



 

Jääkärikanslian myyntituotteita ovat olleet mm. Hohenlockstedtin tuottama satavuotismitali, dvd-
materiaalia, valokuvakirja, Jääkärit 100-vuotisjuhlamuki ja -merkki. 100-vuotisjuhla 
postimerkkimyynti jatkuu, kunnes tilatut merkit loppuvat, jonka jälkeen on saatavilla vain Helsinki-
Uusimaa-osaston teettämää jääkärilippupostimerkkiä. Pienoispatsaiden myynti on hiljaista. 
Päivitetty Jääkärien elämäntyö- kirja on myynnissä viidellä eri kielellä. 
 

 
HUOMIONOSOITUKSET JA JÄSENANSIOMERKIT 

 
 
Kultaiset: 

57 Hakkarainen Arno Hki-Uusimaa 9.3.2019 

58 Hult Heikki Hki-Uusimaa 9.3.2019 

59 Auvinen Risto Kymenlaakso 9.3.2019 

60 Latvala Raimo Vaasa 9.3.2019 
  
  
Hopeiset: 

146 Mustola Jukka Hki-Uusimaa 9.3.2019 

147 Virtanen Ilkka Vaasa 9.3.2019 

148 Fossi Jouko Varsinais-Suomi 9.3.2019 

149 Jaakkola Seppo Varsinais-Suomi 9.3.2019 
   
Pronssiset: 

135 Ignatius Jorma Etelä-Karjala 9.3.2019 

136 Saari Ermo Kainuu 9.3.2019 

137 Liimatta Martti Kainuu 9.3.2019 

138 Holmberg Kai Kymenlaakso 9.3.2019 

139 Latvala Monica Vaasa 9.3.2019 

140 Kleemola Jukka Varsinais-Suomi 9.3.2019 
  
 


